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ال�ضيوف الكرام، 
هذا �شهٌر نحتفل فيه مبنا�شبات ثالث تخ�ّص جهود املجمع يف خدمة العربّية ال�شريفة، وهي:

ــ  كانون الأول  اإلى الأحد 19  ــ  كانون الأول 2021م  ــ  املو�شم الثقايف للمجمع، من الثنني 6   
2021م.

 ــ  يوم اللغة العربية العاملي املوافق 2021/12/18م.
 ــ  موؤمتر املجمع ال�شنوي يف املدة 27 ــ 28 كانون الأول 2021م.

ويف هذه املوا�شم يفي�ص ال�شوق والتذّكر اجلارح نحو الراحلني من اإخواننا علماء املجمع.. لهم 
الرحمة والدعاء بالر�شوان.

ل اأقول: كانوا هنا، اأو مّروا من هنا، فقد كانت جهودهم املتميزة يف املجمع بع�ص ما اأعطى كلٌّ 
منهم لالأمة وللوطن يف جمالتهم الأكادميية والثقافية وال�شيا�شية والإن�شانية، كانت درو�شاً 
لنا، وجتربة نتعّلم منها، ونتمنى اأن نظل عند ظنهم بنا يوم كّنا جميعاً معاً، من اأجل اأّمة ت�شتعيد 
لغتها ور�شالتها و�شوتها يف الدنيا كّلها؛ يوم تتداعى العامّية ودعاتها، وتعود الثقافة ــ كما يعود 
بالأمة  م�شاء  �شباح  يذّكرنا  الذي  احللم  زمان  واإلى  والأندل�شية،  العبا�شّية  ذراه  اإلى  ــ   العلم 
الواحدة، يوم مل يكن لها "عزٌّ اإل بال�شوؤدد، ول معقل اإّل ال�شيف، ول ح�شون اإّل اخليل، ول فخر 

اإّل بالبالغة" كما ُنقل عن الكبري اأبي حّيان التوحيدي.

اأّيها الأعزاء:

يف  واأ�شافر  "الغ�شا"،  اأجد  ول  الدفء  عن  واأبحث  "طلاًل"،  اأرى  "الوقوف" ول  اأعاود  اأنا  ها 
اأبا  فاأ�شتعيد  الأجنبية،  والرطانات  الأ�شماء  وطغيان  العامي  الهجري  من  ظاًل  فاأجد  املعلقات 

الطّيب:
َبا *** َلَفاَرْقُت �َشْيِبي ُموَجَع اْلَقْلِب َباِكَيا ُخِلْقُت اأَُلوًفا َلْو َرَحْلُت اإِلى ال�شِّ

تعرفون جهود املجمع، واإجنازات "اللجنة الوطنية للنهو�ص باللغة العربّية"، وقد مّرت عقود 
من العمل امل�شني يف الرتجمة، والتعريب، وامل�شطلح، والرتاث، والن�شر، وامتحان الكفاية يف 
اللغة العربية، والإذاعة، ودخلنا يف التكنولوجيا احلديثة، وحو�شبة اللغة، واأ�ّش�شنا لتعليم العربية 
املجاّلت،  من  واملزيد  الكتب،  من  اجلديد  ون�شر  العربي،  اخلط  ولتعليم  بغريها،  للناطقني 
بهّمة يف زمن اجلائحة مع  والعمل  والتوا�شل مع ذوي الخت�شا�ص يف جامعاتنا وموؤ�ش�شاتنا، 

اأهلنا يف املجامع العربّية للغايات والدرا�شات اخلا�شة بها، وذات ال�شلة باإ�شالح حالها.

ال�شيا�شي  وهَبط  وا�شعة،  حدوداً  بلغ  فقد  والفنّي  والإمالئي  والنحوي  اللغوي  التلوث  اأّما 
الغالية،  عا�شمتنا  اإلى  ونظرٌة  والعامّية.  واللغوي،  النحوي  اخلطاأ  حدود  اإلى  به  والإعالمي 
والإعالم املرئي وامل�شموع واملكتوب جتعل كبد الذي يغار على اأمته "تت�شّدع" كما راأى البحرتي: 

�شدوُعها". اأوهنتها  قد  كبٍد  "على 
من اأجل ذلك اأجنزنا قوانني جديدة للمجمع، وللحماية، وناأمل اأن ت�شري يف طريقها اإلى الت�شريع 
يف وقت لي�ص ببعيد، لأنها ت�شبط هذه الفو�شى، وتدّق على روؤو�ص امل�شتهرتين والغافلني لعّلهم 
يدركون ما يفعلون باأنف�شهم واأبنائهم اإذا تراجعت العربّية عن موقعها الأول يف تراثنا وحياتنا 
واإجنازات  الدنيا  التعليم عربّيًة وطنيًة منفتحًة على  اإذا مل تكن مناهج  ور�شالتنا؛ وفوق هذا 

العامل دون تبعية اأو خ�شوع اأو ا�شتالب.

اإن اأزمة العربية "اأزمة اأّمة" اأ�شاعت فتاها، بل فتيتها، وقد عجبت لهذه الأمة:
ها***َوِللّنف�ِص َتع�شيني َهًوى َواأُطيُعها )البحرتي( َعِجبُت َلها ُتبدي الِقلى َواأََودُّ

اإيه اأيتها الأّمة:
َهْمُت عليِك العنَي واحَلَدقا َرتي *** حتى اَتّ وكان قلبي اإلى ُروؤياِك با�شِ
َدِك ل كاملُ�ْشَتهي َبلَداً *** لكْن َكَمْن َيَت�َشّهى َوْجَه َمن َع�ِشقا  و�ِشْرُت َق�شْ

)اجلواهري(
ويف احلا�شر اأن يكون الق�شد اأي�شاً اإلى القد�ص على مّر الزمان، واإلى مقامات ال�شهداء حيث هم 

يف بالد الأمة، ومنها الأندل�ص.
اأْنَطَق َقْوِمها"! وقد ذبحه احلزن ب�شعب بّوان لأن  ويا حلزن اأبي الطّيب: "َجَفْتني كاأّن َل�شُت 

العربّية غائبة عن ا�شتقبال �شاعرها العظيم...
َوالّل�شاِن". َوالَيِد  الَوجِه  َغريُب   *** فيها  الَعَرِبيَّ  الَفتى  "َوَلِكنَّ 

* من كلمة رئي�ص املجمع ، اليوم العاملي للغة العربية 2021
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امل���ج���م���ع ي���ط���ل���ق م�����ض��اب��ق��ة ف��ن��ي��ة
الأردن��ي��ة ال��دول��ة  مئوية  مبنا�ضبة 

عام  �أيلول  من  ع�شر  �لثالث  �الثنني،  يوم  �ملجمع،  �أعلن 
و�لن�شب  �لر�شم  فنون  يف  جائزة  �إطالق  عن  2021م، 
�ثنني وع�شرين عامًا  للكبار من عمر  �لنحتي و�جلد�رية 
م�شتوى  على  2021م،  للعام  �الأولى  دورتها  يف  فوق،  فما 

�ململكة مبنا�شبة مئوية �لدولة �الأردنية.

�ملجمع،  عن  �شادر  �شحفي  بيان  وفق  �جلائزة،  وتهدف 
�إلى �إبر�ز مو�شوعات �لثورة �لعربية �لكربى، ودور �ملجمع 
بتحفيز  ُتعنى  كما  �لعربية.  �للغة  و�أهمية  وم�شريته، 
�لفنانني �الأردنيني على �بتكار �أعمال فنية م�شتوحاة من 
�لبيئة �الأردنية، حتاكي تاريخ �الأردن �لعريق، وتربز �شورة 
"�الإن�شان �أغلى ما منلك"، وتعمل على �الرتقاء بالذ�ئقة 

�لفنية وتعزيز ثقافة �الإبد�ع.

وتغطي �جلائزة فنون �جلد�رية بحيث ال يقل حجم �لعمل 
مربعة،  �أمتار  على )10(  يزيد  وال  مربعة  �أمتار  عن )4( 
و�للوحة بحيث ال يقل حجم �لعمل عن )x 70 100 �شم( وال 
x 150�شم(، و�لن�شب �لنحتي بحيث ال  يزيد على )150 
يقل حجم �لعمل عن )100�شم( وال يزيد على )200�شم(.

وبح�شب �لبيــــــان، �أكـــــد �مل�شـــــرفون  على �جلائــــزة، �أنها 
خم�ش�شة للأردنيني فقط، وت�شرتط عدم التقدم لأكرث 
�لتنويه  �لو�حد من حقولها، مع  من عمل فني يف �حلقل 
�أن للمتقدم حرّية ��شتعمال �خلامات �مل�شتخدمة يف �لعمل 

�لفني.

وطالـــب �مل�شرفون �أن يكـــون �لعمل �لفني مبتكـــرً�، وميّثل 

�ملنا�شبة، وغرَي م�شارك يف م�شابقة �أخرى. ويحق للمجمع 

�لت�شرف باالأعمال �ملقدمة يف حال فوزها بالطريقة �لتي 

ير�هـــا من حيث �لن�شر، �أو م�شاركتها يف حمافل ومعار�ض 

عربية ودوليـــة، وال جتوز �ملطالبة باالأعمـــال غري �لفائزة 

بعد تاريخ 2022/1/15م.

�مل�شرفون  �أ�شار  �لتحكيم،  بلجان  �ملعايري �خلا�شة  وحول 

خرب�ء  مع  بالتعاون  �لتحكيم  �شيتولى  �مَلجمع  �أن  �إلى 

تق�شيم  لّلجنة  ويحق  اإليها،  امل�شار  الفنون  يف  خمت�شني 

�جلائزة  قيمة  وتبلغ  منا�شبًا،  تر�ه  ما  ح�شب  �جلو�ئز 

�الأولى )3000( دينار، و�جلائزة �لثانية )2000( دينار، 

و�جلائزة �لثالثة )1000( دينار.

ودعا �ملجمع �مل�شتهدفني �إلى �مل�شاركة يف �جلائزة، وذلك 

ذ�تية  ب�شرية  مرفقة  باليد،  �مل�شاركات  ت�شليم  من خالل 

موجزة للم�شارك تت�شمن �ال�شم وتاريخ �مليالد و�لعنو�ن 

ورقم �لهاتف ومكان �لعمل �إلى �لعنو�ن �الآتي: جممع �للغة 

ــ   �لعبد�هلل  ر�نيا  �مللكة  �شارع  ــ  عمان  ــ  �الأردين  �لعربية 

بجانب م�شجد �جلامعة �الأردنية. علمًا باأن ت�شّلم �الأعمال 

و�شتعلن  )2021/12/30م(،  بتاريخ  ينتهي  �مل�شاركة 

�لنتائج يف وقت يحّدد وُيعلن عنه الحقًا.
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الع�ضرين  ال���دورة  يف  ي�ضارك  املجمع 
مل���ع���ر����ض ع���م���ان ال�������دويل ل��ل��ك��ت��اب

لعام  للكتاب  �لدويل  عمان  معر�ض  يف  �ملجمُع  �شارك 
�ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  فعالياته  �نطلقت  �لذي  2021م، 
2021/9/23م من خالل �لز�وية �خلا�شة به، مبجموعة 
جانب  �إلى  عنه  �ل�شادرة  �حلديثة  �ملن�شور�ت  من 
مة  �ملحكَّ �ملجمع  جملة  يف  �ملتمثلة  �ل�شابقة  �الإ�شد�ر�ت 
�لتي و�شلت لعددها �ملئة وخم�شة، وُكُتب �ملو��شم �لثقافية 
�لثقافية،  �لعربي  �لبيان  وجملة  �ل�شنوية،  و�ملوؤمتر�ت 
�أقّرها  علمية  "م�شطلحات  وكتيب  �ملجمعية،  و�الإطاللة 

�ملجمع"، وكتاب "قبة �ل�شماء تتكلم �لعربية" �لذي �شدر 
حديثًا من تاأليف ع�شو �ملجمع �لر�حل �لدكتور عبد�لقادر 
عابد رحمه �هلل، وجمموعة من �إ�شد�ر�ت �ملجمع �جلديدة 
�حل�شارة  يف  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  "تاريخ  كتاب  وهي: 
"نظم �ملعلومات  �لعربية و�الإ�شالمية"، والكتاب املرتَجم 
�لعرب  ل�شان  و"معجم  �ملعلومات"،  لع�شر  �الإد�رية 
�القت�شادي" باأجز�ئه �لثالثة، وكتاب "�لعني و�لب�شر يف 

�لقر�آن �لكرمي"، وكتاب "معرفة حمنة �لكّحالني". 
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من  �ملبذولة  �لكبرية  باجلهود  �عتز�زه  عن  �ملجمع  وعرّب 
بالتعاون  �ملعر�ض،  �إقامة  يف  �الأردنيني  �لنا�شرين  �حتاد 
مع وز�رة �لثقافة، و�أمانة عمان �لكربى، �شمن �حتفاالت 

�ململكة مبئوية تاأ�شي�ض �لدولة �الأردنية، م�شيفًا �أن �ملعر�ض 
ي�شكل فر�شة مهمة لن�شر �لوعي و�لتنوير بني كل �أطياف 

�ملجتمع وتر�شيخ �لهوية �لثقافية و�لوطنية.
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حت�ضني  يف  متخ�ض�ضة  دورة  يعقد  املجمع 
الكتابة للأطفال بالتعاون مع مبادرة )�ض( 

تدريبية  دورة  )�ض(،  مبادرة  مع  بالتعاون  �ملجمع  َعَقَد 
تقنية  عرب  لالأطفال  �لكتابة  حت�شني  يف  متخ�ش�شة 
مدة  ح�ش�ض،  ع�شر  بو�قع  بعد،  عن  �ملرئي  �الت�شال 
�إطار  وذلك يف  دقيقة،  و�أربعون  �لو�حدة خم�ٌض  �حل�شة 
�جلهود �لتي يبذلها �ملجمع يف �حلفاظ على �شالمة �للغة 
العربي من  واإتقان فن اخلط  الكتابة  ملهارة  ملا  العربية، 
�لتاأ�شي�شية  �لتعليم  مر�حل  يف  خ�شو�شًا  كبرية،  �أهمية 

لالأطفال. 

بها  �شارك  �لتي  �لدورة  تناولت 
�لفئة  من  وطالبة  طالبًا  ع�شرون 
�ثنتي  �إلى  �شنو�ت  �شت  من  �لعمرية 
ع�شرة �شنة، واأدارها الفنان اخلطاط 
هو  �أ�شا�شيًا  حمورً�  �لقي�شي،  مهند 
بالقلم  �لكتابة  تعليم مبادئ حت�شني 
�مل�شطر،  �لورق  با�شتخد�م  �لعادي 
من حيث �جللو�ض بطريقة �شحيحة، 
�لكتابة،  عند  بال�شطر  و�اللتز�م 
و�حلفاظ  �لكلمات،  بني  فر�غ  وترك 
و�لالم،  �الألف  ��شتقامة  على 
�حلروف  مقايي�ض  على  و�حلفاظ 
و�شكلها، وا�شتعرا�ض اأنواع اخلطوط 
من خالل لوحات فنية. كما ��شتملت 
متت  متنوعة،  تدريبات  على  �لدورة 

على  �مل�شرف  بني  ذهني  ع�شف  خالل  من  مناق�شتها 
�لدورة و�مل�شاركني. 

�شكرهم  عن  �لدورة  نهاية  يف  و�الأهايل  �لطلبة  وعرّب 
وتقديرهم الإد�رة �ملجمع على تنظيم مثل هذه �لدور�ت، 
�أبنائهم،  لدى  �لكتابة  يف  ملحوظ  حت�ّشن  من  مل�شوه  ملا 
مهمة يف مرحلة  ثغرة  �شد  �شاهمت يف  �لدورة  �أن  وبّينو� 
�لتعليم  �إلى  �لطلبة  عودة  مع  بالتز�من  حرجة،  در��شية 

�لوجاهي. 
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امل�����رك�����ز ال���ن���ي���ج���ري ل��ل��ب��ح��وث 
اإ���ض��دارات��ه املجمع  يهدي  العربية 

�أهدى �ملركز �لنيجريي للبحوث 
جمموعة  للمجمع  �لعربية 
باللغة  �خلا�شة  �إ�شد�رته  من 
�إ�شافيًا  ر�فدً�  لت�شكل  �لعربية، 
و�لوثائق  �لكتب  من  ملقتنياته 
�الإ�شد�ر�ت  وقدم  و�ملجلد�ت. 
ع�شو �ل�شرف يف �ملجمع �الأ�شتاذ 
عبد�لباقي،  �خل�شر  �لدكتور 
للبحوث  �لنيجريي  �ملركز  مدير 
�لعربية، خالل زيارته للمجمع يف 

ت�شرين  من  و�لع�شرين  �حلادي 
�لتقى  لعام 2021م، حيث  �الأول 
خالد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  رئي�شه 
�الأ�شتاذ  �لعام  و�أمينه  �لكركي، 
�لدكتور حممد �ل�شعودي، وبع�ض 

�أع�شائه، ومديري �ملديريات. 

جمموعة  �الإهد�ء�ت  و�شملت 
تطور  توّثق  �لتي  �لكتب  من 
تعليم �للغة �لعربية يف نيجرييا، 
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وم�شرحية  وفنية  وثقافية  عربية  خمطوطات  وتاأريخ 
و�شعرية، �أبرزها: نحو تطوير �لتعليم �لعربي يف نيجرييا، 
ة )تاريخ وثقافة وفن(، و�شور  و�ملخطوطات �لعربية �الإلوريَّ
من �لنرث �لعربي �لنيجريي، و�ل�شعر �لعربي �ملعا�شر يف 
نيجرييا )ق�شايا و�جتاهات(، و�لتعليم �لعربي �الإ�شالمي 
يف بلد يوربا الواقع واملاأمول، والطالب املغرت )م�شرحية 

عربية نيجريية(، وغريها من �الإ�شد�ر�ت. 

تاأ�ش�ض عام  �لعربية  للبحوث  �لنيجريي  �أن �ملركز  وُيْذَكر 

2005م يف مدينة �إيوو والية �أو�شن جنوب غرب نيجرييا، 

�النتماء،  نيجريية  حكومية،  غري  ثقافية  موؤ�ش�شة  وهو 

متخ�ش�شة  �إ�شالمية،  مرجعية  ذ�ت  �لثقافة،  عربية 

و�لبالد  نيجرييا  يف  للعرب  �لفكري  �لثقايف  �لعمل  يف 

�الأفريقية غري �لعربية. 
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أخبار مجمعيّة

املجمع يعقد
 مو�ضمه الثقايف التا�ضع والثلثني

عقد �ملجمع مو�شمه �لثقايف �لتا�شع و�لثالثني للعام 2021م 
ــ   �الأردنــيــة  �لدولة  مبئوية  �حتفاالته  �شمن  جــاء  �لــذي  ــ 
�بتد�ًء من يوم �الثنني �ملو�فق �ل�شاد�ض من كانون �الأول، 
�إلى 19 كانون �الأول، يف  و��شتمر على مد�ر �الأيام من 6 
حرم  يف  ــ  �هلل  رحمه  ــ  خليفة  عبد�لكرمي  �لدكتور  قاعة 
�ملجمع، بح�شور جمهرة من �الأع�شاء �لعاملني، وجمهور 
من املفكرين، مراعني �شروَط ومعايري ال�شحة وال�شلمة 

�لعامة �لتز�مًا بقو�نني �لدفاع. 

�لبث  متابعة  ــى  �إل �حل�شور  يف  �لر�غبني  �ملجمُع  ودعــا 
على  �ملتعددة  �ملجمع  من�شات  عرب  للفعاليات  �ملبا�شر 

)ال��زوم(  راب��ط  عرب  وامل�شاركة  واليوتيوب،  الفي�شبوك 
�لذي ُن�ِشر عرب �ل�شفحة. 

وقد قّدم �مل�شاركون يف �ملو�شم �لثقايف  ــ وهم من �لنخبة 
ع�شر  �أربــعــة  ــ  و�لبحثية  و�الأكــادميــيــة  و�لفكرية  �للغوية 
�ألفاظ  معجم  تناق�ض  متنوعة،  حماور  �أربعة  �شمن  بحثًا 
�حلياة �لعامة، ومعجم ل�شان �لعرب �القت�شادي، وتعريب 
امل�شطلحات العلمية، والرتجمة واملعاجم، فيما خ�ش�ض 

�ملحور �خلام�ض لالحتفال باليوم �لعاملي للغة �لعربية. 

وفيما يلي تفا�شيل ذلك:
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تر�أ�ض �جلل�شة �الأولى �شمن حمور "معجم �ألفاظ �حلياة 
�لدكتور  �الأ�شتاذ  �ملجمع  رئي�ض  نائُب  �الأردن"،  �لعامة يف 
حممد عدنان �لبخيت، وحا�شر فيها مدير مكتبة �حل�شني 
عمر  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �لريموك،  جامعة  يف  طالل  بن 
�لعامة  �حلياة  �ألفاظ  "معجم  بــ  �ملو�شوم  بحثه  �لغول يف 
�ملجمع  وع�شو  و��شت�شر�ف"،  مر�جعة  نظرة  �الأردن،  يف 

بــ  �ملو�شوم  بحثه  �حلموز يف  عبد�لفتاح  �لدكتور  �الأ�شتاذ 

"نظرة تاأملية يف معجم �ألفاظ �حلياة �لعامة يف �الأردن: 

�الأطعمة و�الأ�شربة"، وعميد كلية العلوم الرتبوية والآداب/ 

�الأنرو�، �الأ�شتاذ �لدكتور وليد �لعناتي يف بحثه �ملو�شوم بــ 

"معجم �ألفاظ �حلياة �لعامة من �لفو�ئت �إلى �لفو�ئد". 

 �أ�شار �لدكتور �لغول �إلى �جلهد �لهائل �لذي بذله �لعلماء 
�لذين و�شعو� �ملعجم، و�لقدر �لكبري من �ملعرفة �لو��شعة 
�لتي �شبوها فيه، فقدمو� للعربية معجمًا نافعًا باملقايي�ض 
ة �شنو�ت على �شدور هذ�  كافة، موؤكدً� �أنه بعد مرور عدَّ
ز، ال بدَّ من وقفة مر�جعة، تربز �أهمَّ مز�ياه،  �ملعجم �ملتميِّ
�أنَّ  ة  خا�شَّ فيه،  و�لتح�شني  �لتطوير  مو��شع  �إلى  ه  وتنبِّ

�ملجمع ينوي �إ�شد�ر طبعة ثانية منه.

وقال �لدكتور �حلموز �إن  هذ� �ملُْعَجم ُيْوِمُئ �إِلى ما َبَذَلُه 
ِمْن  جِلاٍن  و�أَْع�شاَء  َرِئْي�شًا  �الأُْرُديِنّ  ِة  �لَعَرِبيَّ �لّلَغِة  َمُع  جَمْ
�ملُْخَتِلَفِة  �الأَْرُدنِّ  َمناِطق  ِمْن  �أَْلفاِظِه  َجْمِع  ٍن يف  ُم�شْ ُجْهٍد 
�أَالِفْيِظِه  ِمْن  َلْفَظٍة  ُكلِّ  ِمْن  �ملُر�ِد  وَتْبِينْيِ  وَبو�ِدَي،  ُمُدنًا 
ِة. كما قّدم تدوينًا لالألفاظ �لو�ردة فيه وفق ما ياأتي: َّ �لرثَّ

َلْي�َض �ملُر�ُد  �أَالِفْيِظ هذ� �ملُْعَجِم  �أَنَّ �حَلِدْيَث َعْن   )1(

رة(  �ِرَجِة )�للََّهجات �ملُعا�شِ اِت �لدَّ يَّ ِمْنُه �حَلِدْيَث َعِن �لعامِّ
يف  ا�ُض  �لنَّ َي�ْشَتْعِمُلُه  ما  باِب  ِمْن  ُيَعدُّ  ما  َجْمُع  �ملُر�ُد  َبِل 
َوْفِق  على  �ملُْخَتِلَفِة  �الأَْرُدنِّ  ًمناِطِق  يف  ِة  �لَيْوِميَّ َحياِتِهِم 
َتْرِتْيِب  يف  و�ْقُتِدَي  �الأْخَرى.  ِة  �لَعَرِبيَّ �لّلَغِة  جَماِمِع  فاِق  �تِّ
وُهَو  �َض(،  )املَُخ�شَّ يف  �شْيَده  اْبِن  ِتْيِب  ِبرَتْ الأَْلفاِظ   هذِه 
َتْرِتْيٌب َيُدْوُر يف َفَلِك �مَلعايِنْ ِمْن َحْيُث �إِْدر�ُج ما َلُه َو�ِشْيٌج 
ِكُن �أَْن َيَتَعلَّق ِبِه �أَْع�شاًء  َتُه كاالإْن�شاِن وما مُيْ باأَْمٍر ما عامٍّ حَتْ

َها. وَغرْيَ

كُن �أَْن َي�ْشَمَلها َتْعِرْيٌف  ِتْي مُيْ )2( �إِْجماُل ِتْلَك �الأَْلفاِظ �لَّ
. ِتْي ِبحاَجٍة �إِلى َتْعِرْيٍف خا�ضٍّ و�حٌد، و�إِْفر�ُد ِتْلَك �لَّ

ٍة �َشِلْيَمٍة. ْعِرْيُف بُلَغٍة َعَرِبيَّ )3( �أَْن َيُكْوَن �لتَّ

ُيْوِع يف �ال�ْشِتْعماِل  )4( �ْخِتياُر َتْدِوْيِن �لّلْفِظ �لَكِثرْيِ �ل�شُّ
ِمْن َتْلَك الأَْلفاِظ املرَُتاِدَفِة على اأَْن ُتْذَكَر الأَْلفاُظ الأُْخَرى 
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ِمَن  َكِثرْيٌ  ِبها  َيْخَتِفْي  َم�ْشاأََلٌة  وِهَي  ْعِرْيِف،  �لتَّ ِنهاَيِة  يِف 
. ى ِلْ املرَُتاِدفاِت الَّتي ل ُبدَّ مْن َتْدِوْيِنها كما َيَتَبدَّ

، و�الأَْكرَثِ  )5( �ْخِتياُر �جَلْمِع �لو�ِرِد يف �ملُْعَجِم �لَعَرِبيِّ
�أَْكرَثُ ِمْن َجْمٍع، وِهَي َم�ْشاأََلٌة  تْي َلها  �ُشُيْوعًا يف �الأَْلفاِظ  �لَّ
ِمْنها  ُبدَّ  ال  �لَّتي  �الأُْخَرى  �جُلُمْوِع  ِتْلَك  �إِْهماِل  �إِلى  ْي  ُتْف�شِ

لَئالَّ َتْنَدِثَر.

ْرِف  �ل�شَّ ِعْلَمِي  ُت�شاِيُر  �لَّتي  �الأَْلفاِظ  ِتْلَك  �إِْبقاُء   )6(
نْيِ َكما ِهَي. و�ِت �لَعَرِبيَّ و�الأَ�شْ

ها يف ِنهاَيِة َبْع�ِض  ْعِلْيالِت وَغرْيِ )7( �ال�ْشِتْغناُء َعِن �لتَّ
ْيِح  ُق فاِئَدًة يف َتْو�شِ قِّ ْغِم ِمْن َكْوِنها حُتَ ْعِرْيفاِت على �لرَّ �لتَّ
ْعِرْيفاِت،  ُز �الْعِتد�َد بهذه �لتَّ �مَلْعَنى، وِهَي َم�ْشاأََلٌة َقْد ال ُتَعزِّ
ِه  وَغرْيِ  ) �ضِ كـ)�ملَُخ�شَّ ِة  �لَعَرِبيَّ �مَلعاِجِم  يف  ما  ُت�شاِيُر  وال 

يف �لغاِلِب.

َبْط  ُت�شْ َلْ  ِتْي  الَّ الأَْلفاِظ  ْبِط  �شَ يف  الْجِتهاُد   )8(
�أَّن  ِمْن  ْغِم  �لرَّ على  ِة  �لَعَرِبيَّ �مَلعاِجِم  �إِلى  بالَعْوَدِة  ْرِفّيًا  �شَ

. ْبَطنْيِ ِبَطْت �شَ ُهناِلَك �أَْلفاظًا �شُ

ِكُن  مُيْ �لَّتي  ِة  �الأَْعَجِميَّ على  ِة  �لَعَرِبيَّ �لَكِلَمِة  �إِْيثاُر   )9(
ِة. �ال�ْشِتْغناُء َعْنها بِتْلِك �لَكِلَمِة �لَعَرِبيَّ

على  املرَُتاِدفاِت  َعِن  بالّتْعِرْيِف  ال�ْشِتْغناُء    )10(
ْعِرْيُف  ْغِم ِمْن اأَنَّ هِذِه املرَُتاِدفات ُت�ْشِهُم يف اأَْن َيُكْوَن التَّ الرَّ
ُد امَلناِطِق  َدُرُه َتَعدُّ اُدَف َم�شْ ْوحًا؛ لأَنَّ الرتَّ اأَْكرَثَ َبيانًا وُو�شُ

و�لَقباِئِل.

�أَْن  يِفْ  �شُت�ْشِهُم  ِتْي  �لَّ �حلموز  �لدكتور  ملحوظات  وتكمن 
َيُكْوَن هذ� �ملُْعَجُم كاِماًل ُمَتكاِماًل  َلِو �ْعُتدَّ ِبها ِفْيما َياأِْتْي:

َعْن  �أَالِفْيَظ  ِمْن  �ملُْعَجِم  هذ�  يف  ما  َل  َف�شْ �أَنَّ   )1(
َرة   ِة �ملُعا�شِ ِة و�للََّهجاِت �لَعَرِبيَّ ُمقاِبالِتها يف �للَّهَجِة �الأُْرُدِنيِّ
ُن  َيَتَكوَّ الأُْرُدِنَّ  املُْجَتَمَع  لأَنَّ  َكِثرْيًا؛  املُْعَجَم  هذا  َيْخِدُم  ل 
�أَْلفاٌظ  ِمْنها  وِلُكلٍّ  و�ِفَدٍة،  وَجماعاٍت  َدٍة،  ُمَتَعدِّ قباِئَل  ِمْن 
ْرِفّيًا  �شَ �الأَْبِنَيِة  يف  �ِشيَّما   وال  ها  َغرْيِ ِعْنَد  ُت�ْشَتْعَمُل  ال  َقْد 

ٍة(  ٍة )ِمْنَف�شَ ٍة وَمَتكَّ ْوِتّيًا كما يف �لَقْلِب �مَلكايِنِّ يف: َمَكتَّ و�شَ
ِة َقَلْيٌل ِجّدً� وناِدٌر. ْغِم ِمْن �أَنَّ ��ْشِتْعماَل �مَلْنَف�شَ على �لرَّ

اللََّهجاِت  يف  املرَُتاِدفاِت  ُيْهِمُل  املُْعَجَم  هذا  اأنَّ   )2(
ِمْعياِر  َوْفِق  على  َلْفَظَتنْيِ  �أَْو  َلْفَظًة  باْخِتياِرِه  َرِة  �ملُعا�شِ
ُبدَّ ِمَن �الأَْلفاِظ  ُهْوَلِة، وَعَلْيِه فال  ُيْوِع و�ل�شُّ �لَف�شاَحِة و�ل�شُّ
اللَّْفَظِة  ِلَكْوِن  الأََقّل  على  َقْو�َشنْيِ  َبنْيَ  ِعها  بَو�شْ املرَُتاِدَفِة 

ُيْوِع ِعْنَد َبْع�ٍض. �ملُْختاَرِة ال ُتْو�َشُم بال�شُّ

ُتْنَطُق  َقْو�َشنْيِ كما  َبنْيَ  �ملُْختاَرُة  �لَكِلَمُة  ُتْكَتَب  �أَْن   )3(
يف �أَماِكِنها.

)4( �أَْن ُيَن�ضَّ على �لَكِلَمِة �ملُْختاَرِة على �أَنَّها �أَْعَجِميَّة 
�إِذ� كاَنْت كذِلَك.

)5( �أَنَّ ُهناِلَك �أَْلفاظًا َلْي�َشْت ُم�ْشَتْعَمَلًة يف �الأُْرُدنِّ كما 
�خَلِلْيِج  ُدَوِل  َبْع�ِض  ِمْن  �لو�ِفَدَتنْيِ  و�أَْجَنِبيٍّ  خا�ُشْوَقِة،  يف: 

ُه ال ُبدَّ ِمَن �لنَّ�ضِّ على �أَنَّها و�ِفَدٌة. ، وَعَلْيِه فاإِنَّ �لَعَرِبيِّ

ِكُن ��ْشِتْبد�ُل �أَْلفاٍظ باالأَْلفاِظ �ملُْختاَرة. ُه مُيْ )6( �أَنَّ

و�ِحٍد  ُعْنو�ٍن  َت  حَتْ �لنَّظاِئِر  َجْمع  ِكُن  مُيْ �مَلْنَهج:   )7(
�إِْتالُف  َتُه:  ُيْدَرَج حَتْ �أَْن  ِكُن  مُيْ �ّلِذْي  َفِر  كما يف: َجو�ز �ل�شَّ

ِدْيُد �جَلو�ِز، وَجو�ُز �َشَفٍر طاِرٍئ. �جَلو�ِز، وجَتْ

�أَْن  ِكُن  مُيْ وما  وَدالِلّيًا  ْرِفّيًا  �شَ �الأَْلفاِظ   ْيُل  َتاأْ�شِ  )8(
يِفْ  ِعناَيًة  �أَْوَلْيُتها  َم�ْشاأََلٌة  وِهَي  َلْفَظٍة،  ُكلِّ  َفلِك  يف  َيُدْوَر 

�أَْلفاِظ هذ� �جُلْزِء يف �لغاِلِب.

)9( ال ُبدَّ ِمْن َكْتِب �للَّْفَظِة َكما ُتْنَطُق بَقْيِد �َشماِعها، 
وال َيْكِفْي �الْعِتد�ُد باال�ْشِتباناِت.

ْرِفّيًا  �شَ و�ُشُرْوِحها  الأَْلفاِظ  ْبِط  �شَ ِمَن  ُبدَّ  ل   )10(
وَنْحِوّيًا كما يف �مَلعاِجِم �الأُْخَرى.

 ، ُه ِمْن باِب الَغَلِط اللَُّغِويِّ ِكُن اأَْن ُيْو�َشَم باأَنَّ )11( ما ُيْ
. �أَِو �مَلْطَبِعيِّ

�ملنهجية  �ملر�جعة  هذه  �أن  �لعناتي  �لدكتور  �أو�شح  فيما 
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تق�شد اإلى الوقوف على  جوانب من فوائت هذا املعجم؛ 
�ملعجمية  �ل�شناعة  يف  �ملنهجية  �لفو�ئت  �شيما  وال 
حيث  من  تعايُنه  �أنها  كما  �خلال�شة.  �للغوية  و�لفو�ئت 
منهجيُة �ملعاجلة �ملعجمية، و�ملعاجلُة �لداللية و�ل�شياغة 
تنتهي  �لتي  �ملنطلقات  من  وغريها  و�للغوية،  �الأ�شلوبية 
�إلى مالحظات وفو�ئت كان ينبغي على �مل�شتغلني باملعجم 

َثبُّت منها. هر على �لتَّ �لتنبُّه �إليها و�ل�شَّ

�ل�شنعة  �إحكام  يف  تفريًطا  ة  َثمَّ �أّن  �لعناتي  بني  وقد 
امَل�شبوط،  املُْحَكم  التعريف  غياب  اإلى  بالنظر  املعجمية 
يف  اإفراط  ظهر  كما  قة،  �شيِّ معينة  بيئة  على  واقت�شاره 
ح�شو  يف  �ملعجمي  �أ�شرف  حني  �لو��شفة  و�للغة  �لتعريف 
�لتعريف مبعلومات لي�شت من لو�زم �لتعريف �أو ��شتخدم 

لغة وا�شفة ركيكة بحاجة اإلى �شبط وَتْر�شيد وَتْر�شيق.

ة  عامَّ ُكلِّيَّة  مقدمة  يف  �لعناتي  مر�جعة  جاءت  وقد 
ومبحثني؛ عّرف املبحث الأول مبنزلة املعجم ومكانته يف 
�ملبحث  و�أُْخِل�َض  �ملعا�شرة،  �لعربية  �ملعجمية  �ل�شناعة 
�لثاين للنظر يف �لفو�ئت و�ال�شتدر�كات وبيانها. و�نتهى 
�لبحث بخامتة متثل روؤًى ير�ها �لعناتي �شرورية لتطوير 

�ملعجم وزيادة جدو�ه وفاعليته. 

�جلمهور  بني  مناق�شة  جرت  �جلل�شة  �نتهاء  وبعد 
و�ملحا�شرين، �لذين �شكرو� �ملجمع على جهوده �ملعجمية، 
و�لفكري،  و�لثقايف،  �للغوي،  �لوعي  ن�شر  على  وحر�شه 
وعقد �لفعاليات �لتي جت�شد روؤيته وتن�شجم مع ر�شالته يف 
�شائر مناحي  �ل�شليمة يف  �لعربية  �للغة  ��شتخد�م  تعميم 

�حلياة وحتفظ �للغة �إرث �الأمة و�أ�شا�ض ح�شارتها.

جل�شُة  �الأول،  كانون  من  �لتا�شع  �خلمي�ض،  يوَم  وُعِقَدت 
�لعرب  ل�شان  "معجم  بعنو�ن:  �لثانية  �لثقايف  �ملو�شم 
�لدكتور  �الأ�شتاذ  �ملجمع  ع�شو  �أد�رها  �القت�شادي"، 
�إبر�هيم بدر�ن، وحا�شر فيها كل من �الأ�شاتذة: �لدكتور 
جواد العنان، نائُب رئي�ض الوزراء لل�شوؤون القت�شادية؛ 
�حلموري،  قا�شم  و�لدكتور  �الأ�شبق،  �خلارجية  وزيُر 

الدكتور  املعجم  و�شاحب  عثامنة،  عبدالبا�شط  والدكتور 
جامعة  يف  �القت�شاد  ق�شم  من  هاين،  بني  عبد�لرز�ق 

�لريموك. 

�ملو�شوعة  "فائدة  بعنو�ن:  �لعناين  حما�شرة  وجاءت 
�القت�شادية يف ع�شر �لرقمنة"، ثّمن فيها �جلهد �ملبذول 
�القت�شاد  بعلم  متعلقة  مو�شوعات  و�أثار  �ملعجم،  يف 
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�شريعة  وحتور�ت  تغرّي�ت  من  عليه  يجري  وما  وطبيعته، 
معلومات  و�شع  اإزاء  �شنفعل  وماذا  العال،  يف  جدًا 
�قت�شادية مرتبة وممنهجة يف كتٍب ورقية يف �لوقت �لذي 
ميكننا  ومفهر�شة  مبوبة  بنوك  يف  �ملعلومات  فيه  تكون 
�لعودة �إليها ب�شرعة، موؤكدً� �أهمية �جلهد �لكبري �ملبذول 
يف �ملو�شوعة، �لذي �شينعك�ض بدوره على عمل جممع �للغة 
ي�شتمل  الأنه  عمومًا،  �للغوية  و�ملجامع  �الأردين،  �لعربية 

على ت�شنيف دقيق للمعلومات.

�لعرب  ل�شان  "معجم  بعنو�ن:  بحثًا  �حلموري  وقّدم 
ت�شاوؤل  بطرح  بد�أه  �الإ�شالمي"،  �القت�شاد  �القت�شادي: 
مهم: هل نحن بحاجة �إلى ترجمة �قت�شاد �لدول �لغربية 
�أ�شاليب  �لعرب من  ُنخِرج ما عند  �أم  �لعربية،  �للغة  �إلى 
هناك  يكون  �أن  ومتنى  للغرب؟  ونقدمها  �قت�شادية 
معجم لالقت�شاد �الإ�شالمي يهدف �إلى نقل �مل�شطلحات 
منهجية  �إلى  و�أ�شار  �لغرب،  �إلى  �الإ�شالمية  �القت�شادية 
�لعمل يف �ملعجم بحيث يتم �إعطاء كل م�شطلح حقه من 
�لتعريف و�لتبيني حتى يكون �لعمل متناغمًا، وتابع حديثه 
حول �لرقمنة و�لتحديات �لتي يو�جهها �لعمل �ملعجمي يف 

هذ� �لع�شر.

�لعلوم  تدري�ض  "تعريب  حول:  �لعثامنة  وحا�شر 
�شمن  و�لتحديثات"،  �لو�قع  �جلامعات:  يف  �القت�شادية 
حماور متعددة، اأبرزها: جناح عملية التعريب، وخماوف 
�جلامعي،  �لتعليم  تعريب  ومتطلبات  �لتعريب،  عملية 
و�إمكانية  �القت�شادية،  �لعلوم  تدري�ض  تعريب  ومعوقات 
تعريب  لت�شهيل  وتو�شيات  �القت�شادية،  �لعلوم  تعريب 
تدري�ض �لعلوم �القت�شادية. و�أكد �لعثامنة �أنه ال بد من �أن 
تكون عملية التعريب تكاملية تتعا�شد اأطراف خمتلفة يف 
اإجنازها، بحيث تبداأ من البيت وال�شارع وو�شائل الإعلم 
�ملختلفة، و�لتعليم يف كافة مر�حله، �لذي يوؤثر بدوره يف 

�لتعليم �لعايل بدرجة كبرية.

�أن �لقر�ر �ل�شيا�شي هو �الأ�شا�ض يف متطلبات  �إلى  و�أ�شار 

�ملادية  �الإمكانّيات  توفري  مع  �جلامعي،  �لتعليم  تعريب 
�ملعنية،  �ملوؤ�ش�شات  كافة  �لعربي بني  و�لتعاون  و�حلو�فز، 
بعلم  و�الهتمام  للتعريب،  مر�كز  �إن�شاء  �إلى  و�ل�شعي 
�مل�شطلح، وتطوير �ملعاجم �لعربية، و�إعد�د �أع�شاء هيئة 

�لتدري�ض وتاأهيلهم. 

تعريب  لت�شهيل  �لتو�شيات  من  جمموعة  �لعثامنة  وقدم 
�عتماد  �شرورة  �أهمها:  �القت�شادية،  �لعلوم  تدري�ض 
تعريب  مناهج  تعدد  و�شمان عدم  ملزمة،  لغوية  �شيا�شة 
تدري�ض  بتعريب  �لفوري  و�لبدء  �القت�شادية،  �لعلوم 
للغة  �لعاملي  �ليوَم  وعدَّ  باالقت�شاد.  �ملتعلقة  �مل�شاقات 
�لعربية منا�شبًة وطنية وقومية، َتعر�ض فيه �جلامعات يف 

كل عام اإ�شهاماتها يف اإحياء حركة الرتجمة والتعريب. 

ورقة  �شمن  هاين،  بني  �لدكتور  �ملعجم  موؤلف  وحتدث 
�القت�شادي  �لعرب  ل�شان  "معجم  عنو�نها:  بحثية 
�ملكتبة  �أّن  �إلى  فيها  �أ�شار  �مل�شطلح"،  توحيد  وحماوالت 
العال  اإليه  يحتاج  الذي  املنتج،  هذا  اإلى  تفتقر  العربية 
خالل  و�أنه  �لقر�ر،  و�شانع  �لعلم،  وطالب  و�لباحث 
توظيف  يف  و��شحًا  �ختالفًا  وجد  �لعلمية  م�شريته 
�مل�شطلح ومعناه يف �ل�شياقات �ملختلفة للبحوث �لعلمية، 
و�لتطبيق �لفعلي لل�شيا�شة �القت�شادية، ووجد �ختالفًا يف 
ترجمة �مل�شطلح بت�شرف، كي يخدم �لغر�ض �لذي ن�شاأ 
من �أجله، ثم حماولة توحيد �مل�شطلح يف �شياقات �لكتب 

�لعربية �ملخت�شة.

�القت�شادي  �مل�شطلح  �أهمية  عن  هاين  بني  وحتدث 
�الأ�شا�شيات  حول  و�لتيقن  �لتو��شل،  يف  مهمة  �أد�ة  بعّده 
�لعمل  �أيقونة  مع  ت�شابه  �ملعجم  �إن هذ�  وقال  و�ملفاهيم، 
�بن  �لعالمة  به  قام  �لذي  �لعربي،  �للغوي  �ملو�شوعي 
الإد�رة  �شكره  وقّدم  �لعرب.  ل�شان  يف  �الأفريقي،  منظور 
دعم  يف  �الأ�شيلة  جهودهم  على  �لفنية  وللجنة  �ملجمع، 

م�شروع هذ� �ملعجم، وطباعته، ون�شره.
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كانون  من  ع�شر  �لثالث  �الثنني،  يوم  �ملجمع،  وو��شل 
�لثالثة  جل�شته  بعقد  �لثقايف،  مو�شمه  فعاليات  �الأول، 
ع�شو  �أد�رها  �لتي  �لعلمية"،  �مل�شطلحات  "تعريب  حول 
�ملجمع �الأ�شتاذ �لدكتور �إبر�هيم �ل�شعافني، وحا�شر فيها 
عبد�ملجيد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �ملجمع:  �أع�شاء  �الأ�شاتذة 
و�الأ�شتاذ  غ�شيب،  ُهَمام  �لدكتور  و�الأ�شتاذ  ن�شري، 

�لدكتور �إبر�هيم بدر�ن. 

"�ملجمع  عنو�نها  بحثية  ورقة  ن�شري  �لدكتور  قّدم 
�حلاجة  �إلى  فيها  �أ�شار  واإجناز"،  تاريخ  وامل�شطلحات 
�ملعرفة  تقدم  مع  خا�شة  م�شطلحات،  ل�شّك  �مللحة 
�الأ�شلية،  �مل�شطلحات  مع  �لتعامل  و�أهمية  �الإن�شانية، 
يف  وتطّرق  �لعاملية،  �للغات  يف  لها  مقابالت  وو�شع 
�لتا�شع  �لقرن  منذ  �مل�شطلحات  حتدي  �إلى  حديثه 
ع�شر، ثم �لتعريب يف �لقرن �لع�شرين، و�شواًل �إلى جلنة 
و�أدومها  �لد�ئمة  جلانه  �أُولى  �ملجمع،  يف  �مل�شطلحات 
و�أن�شطها و�أغزرها �إنتاجًا، كما و�شفها ن�شري، حيث بد�أت 
�لتي  من  وغريها،  ر�شمية  موؤ�ش�شات  من  بطلٍب  �أعمالها 

�أبدت رغبتها يف و�شع مقابالت عربية مل�شطلحات �أجنبية 
)عمومًا اإجنليزية( يف ميداٍن ما يهم تلك املوؤ�ش�شة، وعاد 
يتم على  �لعربي  �مل�شطلح  و�شع  كان  �لبد�ية، حيث  �إلى 
ثالث مر�حل: جلنة فنية، وجلنة �مل�شطلحات، وجمل�ض 
ن�شر  هو  �لعمل،  هذ�  يف  �ل�شعف  نقطة  �أن  على  �ملجمع. 
مرجع  وجود  ودون  تعريفها،  دون  �لعربية  �مل�شطلحات 
من  �أكرث  �لعربي  للم�شطلح  يكون  وقد  يجمعها.  و�حد 
فيه.  ي�شتعمل  �لذي  �ملعريف  �مليد�ن  وتطبيق ح�شب  معنى 
وهذ�  يوجب �أن يجمع �ملجمع هذه �مل�شطلحات يف �شعيد 
ومقابالته  �مل�شطلح،  وجود  ميد�ن  �إلى  و�الإ�شارة  و�حد، 
�ملختلفة، مع �لتعريفات �ملنا�شبة. ولذلك �شّكل �ملجمع قبل 
حو�يل �شنة جلنًة مهمتها غربلة هذه �مل�شطلحات، وو�شع 

�لتعريفات �ملنا�شبة. 

�الأ�شا�شية،  �لعلوم  جلنة  يف  جتربته  على  ن�شري  وعّرج 
نظرت  �الأخرية،  �ل�شنو�ت  ففي  فيها،  ع�شوً�  بو�شفه 
الهند�شة؛  فرعية من  ميادين  اللجنة يف م�شطلحاٍت يف 
و�خلر�شانة  �لبيئي  و�الأثر  �ل�شم�شية  �لطاقة  مثاًل، 
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وجماليات  للطاقة  �ملوفرة  و�ملباين  �ملرورية،  و�لدر��شات 
به  قام  مميز،  �أردين  جهد  �إلى  و�أ�شار  وغريها.  �ملباين 
�ملرحوم �الأ�شتاذ �أحمد �شعيد�ن، وهو قامو�ض م�شطلحات 
�لريا�شيات، وَن�َشَره �ملجمع يف ثمانينيات �لقرن �ملا�شي. 
�القت�شادي"  �لعرب  "ل�شان  معجم  �ملجمع  �أ�شدر  كما 
�لذي �أعده �الأ�شتاذ �لدكتور عبد �لرز�ق بني هاين. وكان 
على �للجنة �أن تدر�ض م�شطلحات حا�شوبية، جاءتها من 
�للجنة  هذه  ن�شرت  فقد  �لعربية.  باللغة  �لنهو�ض  جلنة 
يف  �لعربية"  �للغة  حو�شبة  �أبحاث  "دليل  عنو�نه  كتابًا 
�حلا�شوبية  �مل�شطلحات  �آخره  يف  وو�شعت  جز�أين. 
�لو�ردة يف �لكتاب، وعددها يقارب 720 م�شطلحًا، ي�شمل 
لكل م�شطلح ال�شم الإجنليزي، واملقابل العربي املقرتح 
والتعريف، وكان ذلك جهدًا حمرتمًا من وا�شعي الدليل.

)تعريِب(  يف  �مَلْجمع  "جهود  عنو�نها  بحثية  ورقة  ويف 
عن  غ�شيب  �لدكتور  حا�شر  �لعلمّية"،  �ملُ�شطلحاِت 
�لعلوم  يف  �شّيما  �مل�شطلحات،  يف  �ملجمع  عمل  بد�يات 
�الأ�شا�شّيِة و�لتطبيقّية، منذ �أّيام تاأ�شي�شه �الأولى. وجتاوزْت 
ذخريُته �ملُ�شطلحّية حتى �للحظة �لثالثني �ألف ُم�شطلح، 
نظرًة  غ�شيب  و�ألقى  �لعلوم.  هذه  يف  �لُعظمى  غالبّيتها 
�شُمولّيًة على هذه �لذخرية من حيث: ميز�ُتها �لتناُف�شّية، 
واآلّياُته،  فيها  العمل  ومنهجّياُت  و�شعِفها،  قّوِتها  ونقاُط 
�لتي  و�ملُعّوقاُت  ترتكز عليها،  �لتي  و�ملبادئ  وم�شادُرها، 
مع  ذلك.  وغرْيُ  وتطويِرها،  تنميِتها  �أمام  عرثًة  تقف 
ُت�شهم يف حّل  اأفكاٍر ومنهجّياٍت جديدة قد  الرتكيز على 
�ملُوؤ�ّش�شاِت  و�شائَر  �ملجمع  ُتو�جه  �لتي  �لُكربى  �ملُع�شلِة 
ُنو�جه هذ� �لطوفاَن  �مَلعنّيِة باملُ�شطلحات: كيف  �لعربّيِة 

�لذي ال َينقطع من �ملُ�شطلحات �الأجنبّية �لعلمّية. 

و�لتطبيقية  �لطبيعية  �لعلوم  "تعريب  عنو�ن  وحتت 
بدر�ن،  �لدكتور  حا�شر  �ملو�جهة"،  تتطلب  �إ�شكاليات 
يف  للغة  �لر�شمية  بالنظرة  بد�أها  متعددة،  حماور  �شمن 
�إلى �لتعريب كم�شاألة  �لدول �لعربية، مبا يف ذلك �لنظر 

ثقافية �أكادميية، وغياب �لروؤية �القت�شادية للغة، وغياب 
الربط بني التقدم املجتمعي وبني اللغة، وعدم تخ�شي�ض 
الأموال الكافية للمجامع، وللتاأليف والرتجمة، وللقوامي�ض 
�ملحور  وجاء  �لثقايف.  ولالإعالم  و�جلامعية،  �ملدر�شية 
و�لتطبيقية  �لطبيعية  �لعلوم  و�شرورة  �أهمية  عن  �لثاين 
وما ينبثق عنها من تكنولوجيا، �إذ ت�شكل �لعمود �لفقري 
و�أ�شا�ض  �مل�شتقبلي،  �لتقدم  و�أ�شا�ض  �ملعا�شرة،  للح�شارة 
مو�جهة  ميكن  وبها  �القت�شادية،  و�لتنمية  �لت�شنيع 
�لتغري�ت �لبيئية، �إ�شافة �إلى دورها يف �ل�شحة، و�ملياه، 

و�لطاقة، و�لغذ�ء. 

�أبرزها:  عدة  بنودً�  �ملتكامل  �لتعريب  حمور  وت�شمن 
باللغة  و�لتاأليف  �مل�شطلحات،  ون�شر  �مل�شطلحات،  و�شع 
�لعربية، و�لتدري�ض باللغة �لعربية، و�لدخول بامل�شطلحات 
باللغة  و�لن�شر  �لعلمي،  و�لبحث  �ملجتمعية،  �ل�شر�ئح  �إلى 
�الإر�شادية  و�لن�شر�ت  �لعربية،  باللغة  و�الأدلة  �لعربية، 
باللغة �لعربية، و�الإعالم و�لتد�ول باللغة �لعربية، موؤكدً� 
�أن ذلك ال يعني عدم �إتقان لغة �أخرى، مع �شرورة �ملتابعة 

و�لتجديد �ملتو��شل. 

و�نتقل بدر�ن يف حديثه �إلى �لتجربة �لعربية يف �لتعريب، 
باالإ�شكاليات  �ملتمثلة  تو�جهه،  �لتي  �لعملية  و�الإ�شكاليات 
و�لن�شر،  و�لطباعة،  و�لتاأليف،  و�للوج�شتية،  �ل�شيا�شية، 
و�لتعميم، و�لتعليم، و�الإعالم، وتكوين �خلرب�ء، و�الأدلة، 
و�لن�شر�ت �الإر�شادية، و�ال�شتد�مة، و�لتن�شيق مع �ملجامع 
�الأخرى، �إ�شافة �إلى عزوف بع�ض �الأ�شاتذة عن �لتعريب. 
يف  البطء  حيث  من  امل�شطلحات،  اأزمة  اإلى  واأ�شار 
�إنتاجها، وغياب �النت�شار، و�ختالفها بني �لدول �لعربية. 

ل��ل��خ��روج م��ن الأزم���ة؛  واأو���ش��ى مبجموعة م��ن احل��ل��ول 
الرتجمة  ل��غ��اي��ات  رب��ح��ي��ة  ل  موؤ�ش�شة  اإن�����ش��اء  اأه��م��ه��ا: 
على  حمددة  قوامي�ض  واعتماد  م�شرتك،  بتمويل  والن�شر 
�ل�شابكة،  على  و�مل�شطلحات  و�لعربي،  �لوطني  �مل�شتوى 
�لعمرية،  للفئات  ومب�شطة  وقو�مي�ض متخ�ش�شة �شغرية 
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و�لتو��شل مع �ملوؤلفني، و�الإعالم، �إلى �أن ي�شبح �لتعريب 
مب�شطلحات م�شتقرة، م�شروعًا وطنيًا وقوميًا. 

�ل�شاد�ض ع�شر  �الأخرية �شباح �خلمي�ض  وُعقدت �جلل�شة 
واملعاجم"،  "الرتجمة  عنو�ن:  حتت  �الأول  كانون  من 

�لدروبي  �شمري  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �ملجمع  ع�شو  برئا�شة 
�لدحيات،  عيد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �ملجمع  ع�شو  عن  نيابًة 
عبابنة،  جعفر  �لدكتور  �ملجمع:  ع�شوي  ومب�شاركة 
�لهند�شة  و�أ�شتاذ  ع�شفور،  حممد  �لدكتور  و�الأ�شتاذ 

�لكهربائية �لدكتور حممد زكي خ�شر. 

واملعجم  الآلية  "الرتجمة  بعنو�ن:  �الأولى  �ملحا�شرة  قّدم 
�جلديد"، �لدكتور عبابنة، وذكر فيها �الأ�شباب �لرئي�شية 
اإلى عوامل عدة  تعود  التي  الآلية،  الرتجمة  للتق�شري يف 
�أبرزها �لنو�حي �ملعجمية و�ملعنوية، وهذ� ي�شتدعي معجمًا 
التقليدية  املعجمات  عن  خمتلفة  موا�شفات  ذا  جديدًا 
�للغة  �ألفاظ  يق�شم  معجم  �إنه  �الآن،  حتى  �عتمدت  �لتي 
�إلى كلمات ذ�ت حمتوى وكلمات وظيفية. وينبغي �أن يربز 
معاين  حتديد  يف  �لتاريخي  �ملعجم  �أهمية  �ملعجم  هذ� 
�لكلمات لكل ع�شر �أو حقبة زمانية. وين�شئ هذ� �ملعجم 
ــ  ويحوي   �لنحوية،  و�ملعاين  �ملعجمية  �ملعاين  ج�شرً� بني 
ال�شوابَط    �� النحوية  الرتكيبية  اخل�شائ�ض  اإلى  اإ�شافة 
�ملعنوية للتق�شيمات �لنحوية، و�ل�شمات �لداللية �ملعجمية 

للم�شتقات و�ل�شيغ �ل�شرفية، وميزج بينها وبني �الأو�شاع 
�لنحوية.

اللغة  من  "الرتجمة  عنو�ن:  �لثانية  �ملحا�شرة  وحملت 
ع�شفور،  �لدكتور  قدمها  �الأخرى"،  �للغات  �إلى  �لعربية 
اإلى  القومية  اللغة  من  الرتجمة  م�شاألة  فيها  وتناول 
الأخرى  اللغات  من  الرتجمة  مقابل  يف  الأخرى  اللغات 
�إلى �للغة �لقومية. وي�شت�شهد بالدرجة �الأولى مب�شروعني 
�شوڤييتي،  والثان  اأمريكي،  اأحدهما  للرتجمة  كبريين 
يف  �لفكر  من  متعاك�شني  منطني  بثَّ  ي�شتهدفان  كانا 
العال العربي للتمثيل على ا�شتعداد الأمم لل�شرف على 
الأخرى.  اللغات  اإلى  القومية  اللغة  من  للرتجمة  م�شروع 
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ومن الوا�شح اأن العال العربي بحاجة اإلى اإن�شاء م�شروع 
ولكن  �لطموح،  من  نف�شها  بالدرجة  يكون  ال  قد  مماثل 
يرجتى منه اأن يعّرف العال بالثقافة العربية وبالق�شايا 
منها.  وموقفهم  فيها  ر�أيهم  ُيبدو�  �أن  �لعرب  يحبُّ  �لتي 
مدرو�ض  مب�شروع  �لبدء  �شرورة  �إلى  ع�شفور  وخل�ض 
ر فعلى  للرتجمة على م�شتوى العال العربي، واإن ل يتي�شَّ
م�شتوى  فعلى  ر  يتي�شَّ ل  واإن  القطرية،  الدولة  م�شتوى 

�لوقفيات و�ملوؤ�ّش�شات �لفردية.

الرتجمة  "م�شكلت  بعنو�ن:  �لثالثة  �ملحا�شرة  وقّدم 
�أنظمة  حاجة  �إلى  فيها  و�أ�شار  خ�شر،  �لدكتور  �الآلية"، 
اللغات  متعددة  معاجم  اإلى  احلديثة  الآلية  الرتجمة 
وذخرية لغوية �شخمة متكن �لباحثني من �إطالق �لو�شف 
جتمع  بحيث  جو�نبها  كل  من  �للغة  خ�شائ�ض  على 
�للغوية  �لتعابري  وغالبية  فيها  �ل�شائعة  �لكلمات  غالبية 
بحثه  يف  خ�شر  وحاول  وال�شرفية.  النحوية  والرتاكيب 
الآلية  الرتجمة  اأنظمة  بع�ض  الق�شور يف  تق�شي جوانب 
من جو�نب نحوية و�شرفية و�إمالئية وتركيبية وما يتعلق 
باملتلزمات اللفظية؛ موؤكدًا اأن م�شتقبل الرتجمة الآلية  �� 
الذي �شي�شمل الرتجمة الآنية نطًقا وكتابة ��  يحتاج عدم 
�لتي  ا،  �أي�شً �ملحلية  باللهجات  �ملتعلقة  �الأبحاث  �إغفال 
�شتكون و�شيلة خلدمة �للغة �لعربية �ل�شليمة يف �مل�شتقبل، 
الرتجمة  اإخفاق  جوانب  لبع�ض  عملية  اأمثلة  اأعطى  كما 
�الآلية لن�شو�ض �أدبية وعلمية و�إعالمية كنماذج مل�شكالت 

اأنظمة الرتجمة ال�شائدة.

�لبيان  عبابنة  جعفر  �لدكتور  قر�أ  �جلل�شة  نهاية  ويف 
�خلتامي للمو�شم �لثقايف �لتا�شع و�لثالثني للمجمع. 

ومد�خالت  مناق�شاٌت  �ملو�شم  بحوث  عر�َض  ر�فق  وقد 
غنية قدمها �حلا�شرون، نتج عنها جملة من �ملالحظات 
يف  نظرت  �لتي  �لدر��شات  جْمع  �أبرزها:  و�لتو�شيات 

يف  بها  لي�شتعان  �الأردن  يف  �لعامة  �حلياة  �ألفاظ  معجم 
باالألفاظ �جلديدة  و�إثر�وؤه  فيه  �لنظر  و�إعادة  مر�جعته، 
كورونا،  وجائحة  �الجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  كاألفاظ 
و�العتناء باجلانب �لتد�ويل فيه، و�الإفادة من �إ�شد�ر�ت 
جلنة �لنهو�ض باللغة �لعربية للتوجه نحو جمتمع �ملعرفة 

عند مر�جعته. 

به  قام  ملا  و�لثناء  �ل�شكر  على  �خلتامي  �لبيان  و��شتمل 
معجم  بو�شع  جهد  من  هاين  بني  عبد�لرز�ق  �لدكتور 
بتقدمي  �ملجمع  قيام  �أن  كما  �القت�شادي،  �لعرب  ل�شان 
�لدعم و�الإ�شناد الإعد�ده ومر�جعته ون�شره موؤ�شر على �أن 
�ملجمع قد �نتقل بجهده من جمرد و�شع مفرد�ت عربية 
�ملكون  وزيادة  �ملعلومة  تخزين  �إلى  �أعجمية  مل�شطلحات 
��شتئناف  �شرورة  مع  �حلو��شيب.  يف  �ملختزن  �لعربي 

�جلهود الإمتام هذ� �مل�شروع الحقًا. 

"جلنة  �ملجمع  ي�شجع  �أن  �أي�شًا  فيه  جاء  ما  �أهم  ومن 
عملها  يف  �ال�شتمر�ر  على  فيه  �مل�شطلحية"  �لذخرية 
املرتاكمة،  امل�شطلحات  يت�شمن: مراجعة  الذي  اجلليل، 
وتكليف خرب�ء، كلٌّ يف جماله، وتعريف غري �ملعرف من 
هذه �مل�شطلحات، و�لتفكري مبنهجيات مبدعة للت�شدي 

للطوفان �جلارف من �مل�شطلحات �الأجنبية �جلديدة.

�لعربية"  �للغة  حماية  "قانون  من  ننطلق  �أن  يجب  كما 
لي�شري �لتعريب بكل ميادينه م�شروعًا وطنيًا، وم�شوؤولية 
الدولة بكل اأجهزتها وموؤ�ش�شاتها، ويجب اأن تكون خطط 
تقومي  مع  و�لو�شائل،  �الأهد�ف  يف  متكاملة  �لتعريب 
وهي  خمت�شة،  جهة  وباإ�شراف  حتققه،  ملا  متوا�شل 
جممع �للغة �لعربية �الأردين بعد �أن ُتخ�ش�ض له �الأمو�ل 
�لذي  و�لت�شريع  �ملنا�شبة،  �لب�شرية  و�لكو�در  �لالزمة، 

يعطيه �ل�شلطة �ملفيدة.
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أخبار مجمعيّة

ويكرم  العربية  للغة  العاملي  باليوم  يحتفي  املجمع 
الفائزين بامل�ضابقات الثقافية بالتعاون مع مبادرة "�ض"

�أقام �ملجمع �شباح �الأحد، �لتا�شع ع�شر من كانون �الأول، 
للغة  �لعاملي  �ليوم  ثقافية، مبنا�شبة  �حتفالية  رحابه،  يف 
�لعربية، �لذي يو�فق �لثامن ع�شر من كانون �الأول من كل 
عام، وهو �ليوم �لذي �عُتِمَدْت فيه �لعربية لغًة �أ�شا�شية يف 

�الأمم �ملتحدة منذ عام 1973. 

خالد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �ملجمع،  رئي�ض  �ألقاها  كلمة  ويف 
�لدكتور  �الأ�شتاذ  للمجمع  �لعام  �الأمني  بح�شور  �لكركي، 
�لعهد  ويل  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذية  و�ملديرة  �ل�شعودي،  حممد 
�ململكة  �لبو�شني يف  �ل�شفري  ونائب  �لدكتورة متام منكو، 
و�ملفكرين  �الأجالء  �الأع�شاء  من  وجمع  �شادكو،  �ل�شيد 

"�للجنة  واإجنازات  املجمع،  توقف عند جهود  واملهتمني؛ 
�لوطنية للنهو�ض باللغة �لعربّية"، حيث قال: 

اأّيها الأعزاء:

طهوْر"،  وماوؤها  خ�شٌب،  "وقوعها  لغتكم:  هي  هذه 
وطريقها �لكربالئية طويلة، وقد قّدم جعفر بن �أبي طالب  
وروحه كي ال  وفر�شه  يديه وع�شديه  ــ   ــ ر�شي �هلل عنه 
�شلى  اهلل  ر�شول  من  القادة  ت�شّلمها  التي  الراية  ت�شقط 
�هلل عليه و�شلم، وكان عبد�هلل بن رو�حة ين�شد ق�شائده 
اأو  الن�شر  معرتك  يف  يدخل  اأن  قبل  العالية  "بالعربّية 
�ملوت"، ونحن �ليوم نظن �أن مقاماتهم تقع يف باب �لفعل 
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ْحَياٌء ِعنَد َرّبِِهْم يُْرزَقُوَن}.
َ
�ل�شياحي ونن�شى �أنهم {أ

يا �أهل �لعربّية،

كلثوم  �بن  عّلم  من  ملّا...".  و��شتقت  �ل�شّبا  "تذكرت 
�إيقاع معلقته و�شورها وعنفو�نها!!

�لدخول  �أعتاب  على  وهو  بال�شعر  �لقي�ض  �مر�أ  ذّكر  ومن 
�إلى حور�ن...

َفَلّما َبَدْت َحْوَر�ُن و�الآل دونها

ره بعينيك منظر� نظرَت فلم ُتب�شِ  

�للغة  �جلاهليون  نهل  نبع  �أي  �شاحبي....وِمن  بكى 
و�لف�شاحة و�ل�ّشعر، حتى تنّزل �لقر�آن �لكرمي {بِلَِساٍن 
َعَرِبٍّ ُمبنٍِي} وهل فوق هذ� لالأمة من �شرف نبيٍل وفي�ٍض 

عظيم.

لها،  �لعربية  جحود  �أهــل  زمــان  يف  �لبالغة  يف  �أ�شَرفو� 
)تكّل�ض(  زمــان  يف  و�ملعاجم  و�للغة  �لنقد  يف  ــو�  و�أوغــل

�جلاحدين �لذين �أ�شاوؤو� �لظن بها.

�لزمان  ــد  ووج و�لر�شالة  و�لكتاب  و�لنبوة  �لــوحــي  لُكم 
�الأموي، وهوى �لروح �لعبا�شية، و�أ�شو�ق �الأندل�ض، و�أحز�ن 
�لقّلة  غري  ين�شرها  من  �لعربيُة  جتد  ال  ثم  فل�شطني... 
�لقاب�شة على جمرها، وما تز�ل قادرة على رونق �لعبارة، 

وبالغة �خلطاب، ويقظة �ل�شمري.

�شاأقول لكم...

طويل" �لعا�شقني  "وليل 

وبعده  متام،  �أبا  فتاكم  وقبله  �ملعّري،  �شيخكم  فاقر�أو� 
رفاقًا  هذ�  زماننا  يف  و�جدون  و�أنتم  �ملتنبي،  �شاحبكم 
يف  تالميذ  �أنف�شهم  ويقدمون  �لف�شاحة،  بهم  تليق  لكم 
حلقات تعليم �لعربية ونحوها و�شرفها وبالغتها، وبيانها 
وخطبها  وقاماتها،  كتابها،  تف�شري  وكتب  نحوها،  وكتاب 

ور�شائلها...

�إلى  فيه  يعود  �أجل ف�شاء جديد  نعمل معًا من  �أن  �أمتنى 
�لعربية رونقها وجمدها وح�شورها.

مب�شابقات  �لفائزين  �أ�شماء  �إعــالن  �الحتفالية  وتخلل   
2021م،  لــعــام  �ل�شاد�شة  دورتــهــا  يف  �لثقافية  �ملجمع 
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بالتعاون مع مبادرة "�ض"، وت�شليمهم �جلو�ئز �لنقدية، 
�إلى تكرمي جلان  �إ�شافة  �لتكرميية،  و�ل�شهاد�ت و�لدروع 
�أف�شل  بجائزة  فاز  حيث  عليها:  �مل�شـــــــرفة  �لتحكيــم 
والجتماعية  الإن�شانية  العلوم  جمال  يف  مرتَجم  كتاب 
منا�شفًة: �لدكتور با�شم �إبر�هيم �لزعبي، عن كتــــــــــاب 
�الآن  د�ر  عن  �ل�شادر  �مل�شتنرييـــــــــــــــــن"،  "دكتاتورية 
عن  ح�شن،  خليل  عدنان  و�الأ�شتاذ  ومــوزعــون،  نا�شرون 
عن  �ل�شادر  �ل�شرق"،  علم  �إلى  �ال�شت�شر�ق  "من  كتاب 

�لد�ر ذ�تها �أي�شًا. 

وقد فاز بجائزة فن اخلط العربي للكبار عن خطي الثلث 

و�لن�شخ يف �ملركز �الأول منا�شفة: علي �جليز�وي، ومهند 

�حلموي،  حممد  بني  منا�شفة  �لثاين  و�ملركز  �لقي�شي، 

وموؤمن �لقبيالت، و�ملركز �لثالث منا�شفة بني عالء �لدين 

قرم�ض، و�شليمان نا�شر. اأما اخلط الديوان فقد فاز يف 

ع  ُوزِّ الفار�شي  واخلط  ن�شري،  اأبو  طلل  الثان  املركز 

�ملركز �لثالث بني عبد�لرحمن �مللع، وزياد �لعبد�لرز�ق، 

وحممود فريد. 
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 وفاز بجائزة �أف�شل ن�ض نرثي عن �لفئة �لعمرية من )7 ــ 
12( كل من: جومانا �شيف �لدين �حللبي يف �ملركز �الأول، 
�شايل  ورحمة  �لثاين،  �ملركز  يف  �لعيايدة  عاطف  ولني 
�لعالوي يف �ملركز �لثالث. و�لفئة �لعمرية من )13 ــ 18( 

فاز كل من: �ملركز �الأول منا�شفة بني فاطمة حممد بني 
عطية، ور�شل �شامح �ل�شرو�ض، و�ملركز �لثاين منا�شفة بني 
�شلمى نايف �ل�شغري، ولني حمد �لنعيمات، و�ملركز �لثالث 

منا�شفة بني عمار د�هود غرير، و�آية وجدي �لنعيمات. 

 وفاز بجائزة �ملطالعة )قر�ءة يف كتاب( يف �ملركز �لثاين 
�شليمان  �شو�ر  �لثالث  �ملركز  ويف  �لعتوم،  �شلطان  حال 
دروبي، فيما حجب املركز الأول. وفاز بجائزة فن اخلط 
�لّدد�،  �شائد  ح�شام  �الأول  �ملركز  يف  لل�شغار  �لعربي 
رهف  �لثالث  و�ملركز  عبد�حلليم،  رغد  �لثاين  و�ملركز 

عبد�حلليم �إبر�هيم. 

�لعمرية  �لفئة  عن  لالأطفال  �لر�شم  فن  بجائزة  وفاز 
فر�ج،  حممد  نغم  �الأول  �ملركز  من:  كل   )12 ــ   7( من 
ولني  �شو�ر خالد خري�شات،  بني  منا�شفة  �لثاين  و�ملركز 
�لثالث منا�شفة بني �شلمى علي  �لعالوي، و�ملركز  �شايل 
�ل�شريدة، وبا�شل عيد �لرب�شي. و�لفئة �لعمرية من )13 ــ 
18( فاز كل من: �ملركز �الأول فار�ض عبد زقيبة، و�ملركز 

�لثاين يا�شمني عامر قطي�ض، و�ملركز �لثالث نور� جمدي 
الأف�شل  �ملجمع  جو�ئز  �لعام  لهذ�  حجبت  وقد  حميالن. 
كتاب موؤلف، و�أف�شل تقرير �أو حتقيق �شحفي عن مئوية 

�لدولة، وجائزة �ملبادرة �للغوية. 

ُتعنى  �لتي  �للغوية  �ملبادر�ت  �أ�شحاب  �ملجمع  كّرم  كما   
�لنحو  على  لها،  جليلة  خدمًة  وتقدم  �لعربية  باللغة 
نادي  ورئي�ض  موؤ�ش�ض  بنات  زياد  م�شعب  �لدكتور  �الآتي: 
الها�شمية،  باجلامعة  الإنرتنت  على  العربي  املحتوى 
�لرو�ئي  موؤ�ش�ض مبادرة  �لرجبي  �أحمد  و�لدكتور حممود 
ــ  ر�وينا، و�ملدرب �لرئي�ض فيها، و�الآن�شة  اّب  �لعربي �ل�شَّ
�َشة مبادرة تعّلم وعّلم ومن�شة ريادي  �شمر عبيد�ت موؤ�شِّ

�الأعمال �ل�شغري �لتابعة لها. 
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وعلى هام�ض احلفل كّرم املجمع اأوائل امتحان الكفاية يف اللغة العربية، وهم:

ع���ب���داهلل حم��م��د ع��ب��د ال��ع��ب��د

اأب���و معيتق م��و���ض��ى حم��م��د  ن���ورة 

وائ���ل ن��اف��ذ ع��ب��دال��ف��ت��اح ق��ع��دان

احل��ب��ا���ض��ن��ة ح�����ض��ني  ع��ل��ي  ولء 

اإ���ض��م��اع��ي��ل ن��اي��ف ع��ب��داهلل احل��دي��دي

العكايلة علي  الرحيم  عبد  اآي��ات 

ع��ب��ر ع�����ادل ف��ت��ح��ي ال�����ض��وق��ي

ع���ب���ادة اأح���م���د ن��اج��ي ع��ب��ي��دات

العلوان حممد  عبداحلليم  م��ن��ال 

الق�ضيم حم��م��د  حم��م��ود  حم��م��د 
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ال�م�ج�م���ع
 يعقد موؤمتره ال�ضنوي

 "اأق�ضام اللغة العربية يف اجلامعات العربية: 
الواقع والآفاق امل�ضتقبلية"
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�فتتح �ملجمع �شباح يوم �الثنني �ملو�فق �ل�شابع و�لع�شرين 
�ل�شنوي  موؤمتره  فعاليات  2021م،  لعام  �الأول  كانون  من 
�لو�قع  �لعربية:  �جلامعات  يف  �لعربية  �للغة  "�أق�شام 
�الأع�شاء  من  جمهرة  بح�شور  �مل�شتقبلية"،  و�الآفاق 
العاملني، وجمهور من املفكرين، مراعني �شروَط ومعايري 
�ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة، �لتز�مًا بقو�نني �لدفاع، وُبثَّت 
�لفي�شبوك  على  �ملتعددة  �ملجمع  من�شات  عرب  �لفعالية 

و�ليوتيوب و)�لزوم(. 

تخ�ش�شات  حمور  �شمن  �الفتتاحية  �جلل�شة  وجاءت 
�للغة �لعربية بني �جلمود و�لتطور، تر�أ�شها ع�شو �ملجمع 
باالإنابة  فيها  وحا�شر  ��شتيتية،  �شمري  �لدكتور  �الأ�شتاذ 
�ل�شعودية،  من  �ل�شبيب  �أحمد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  عن 
�جلاهلي  �الأدب  �أ�شتاُذ  �لفجاوي  عمر  �لدكتور  �الأ�شتاُذ 
�ملو�شوم  بالبحث  مكتبتها،  ومديُر  �لها�شمية  �جلامعة  يف 
اللغة  اأق�شام  ال�شعودية،  اجلامعات  يف  الرتاث  بــ"حتقيق 
من  عبابنة  يحيى  �لدكتور  و�الأ�شتاذ  مثااًل"،  �لعربية 
جامعة �لريموك �الأردنية، ببحثه �ملو�شوم بــ"حمتوى خطة 
�لرب�مج �الأكادميية للغة �لعربية يف �جلامعات بني �لعلمية 
من  �ل�شاعر  �هلل  ن�شر  و�لدكتور  �الأق�شام"،  وخ�شو�شية 
بــ"�خلطة  �ملو�شوم  ببحثه  �لفل�شطينية،  بريزيت  جامعة 
بريزيت  جامعة  بني  �لعربية  �للغة  لطلبة  �لدر��شية 

و�جلامعات �الأردنية: در��شة مو�زنة".

حمور  �شمن  �لثانية  �جلل�شة  يف  �لثاين  �ملحور  وجاء    
برئا�شة  العربية،  اللغة  اأق�شام  يف  اللغوي  التخطيط 
رئي�ض �جلامعة  �لزبون،  فو�ز عبد�حلق  �لدكتور  �الأ�شتاذ 
�لها�شمّية، وحا�شر فيها �الأ�شتاذ �لدكتور علي بن مو�شى، 
�الأمني �لعام للمجل�ض �لدويل للغة �لعربية يف لبنان، ببحثه 
�ملو�شوم بــ"�الإطار �ملرجعي و�لنظري للقانون �لدويل للغة 
�لعربية"، وقدمت �لدكتورة خلود �لعمو�ض، من �جلامعة 
يف  الدرا�شية  "اخلطط  بعنو�ن:  حما�شرة  �لها�شمية، 
�أق�شام �للغة �لعربية يف �الأردن بني �لو�قع و�ملاأمول"، وقدم 
�لدكتور يو�شف ربابعة، من جامعة فيالدلفيا، حما�شرة 
مفردات  الأردنية:  اجلامعات  يف  النحو  "خطط  بعنو�ن: 

�لتقليد و�لتحديث". 

 ا�شتعر�ض الدكتور الفجاوي بدايًة حركة حتقيق الرتاث 
�مل�شت�شرقني  من  باالأ�شاتذة  تاأثرً�  �لعربية  �جلامعات  يف 
�جلامعات،  هذه  بع�ض  يف  �حلركة  هذه  بد�أو�  �لذين 
و�إ�شهامات  �أق�شام �للغة �لعربية يف �جلامعات �ل�شعودية 
يف ذلك، وقارن بني تعاطي �أق�شام �للغة �لعربية وكلياتها 
التي طرقت  الأخرى يف اجلامعات  والأق�شام  الرتاث  مع 
و�الإخفاقات  �لنجاحات  تبيني  حماولة  مع  �ملجال،  هذ� 
�لتي �شاحبت م�شرية هذه �حلركة يف �لبالد �لعربية مع 

�لتو�شيات �ملنا�شبة يف هذ� �ملجال.

�للغة  الأق�شام  �لتنويري  �لدور  �إلى  �لدكتور عبابنة  و�أ�شار 
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العربية يف اجلامعات التي ت�شرتك مع املوؤ�ش�شات الثقافية 
و�الهتمام  �ملجتمع،  يف  �لثقافية  �حلركة  يف  �الأخرى 
من  املختلفة  الدرا�شة  ملراحل  العلمية  اخلطط  بو�شع 
�الأق�شام  و�قع  بني  و�لدكتور�ة  و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�ض 
وطموحاتها من جهة، و�لدو�عي �لعلمية �ملنهجية من جهة 
اأخرى، من اأجل اخلروج بحكم علمي على هذه اخلطط. 
وتطرق �إلى م�شاألة و�شع �لرب�مج على �أ�ش�ض �قت�شادية ال 

على �أ�شا�ض علمي. 

�لتي  �لدر��شية  �خلطة  بحثه  يف  �ل�شاعر  �لدكتور  وتناول 
يف  و�آد�بها  �لعربية  �للغة  يدر�ض  �لذي  �لطالب  يتبعها 
جامعة بريزيت يف م�شتوى �لبكالوريو�ض و�ملاج�شتري، مع 
عقد مقارنات مع �جلامعات �الأردنية. و�شعى �إلى �لتعريف 
بنقاط القوة ونقاط ال�شعف يف اخلطة الدرا�شية، ومدى 
مالءمتها للطالب �لعربي يف هذ� �لزمان. وحاول �لباحث 
الك�شف عن مدى الرتابط بني خطة البكالوريو�ض وخطة 
ما  �أّولهما:  مهمني:  �شوؤ�لني  عن  لالإجابة  �ملاج�شتري 
�جلديد �لذي تقدمه درجة �ملاج�شتري من حيث �مل�شمون 
�لعلمي  �لبحث  ما منزلة  وثانيهما:  �الأ�شلوب؟  ومن حيث 
يف �خلطة �لدر��شية لكلتا �لدرجتني؟ وكيف ترتقي مرحلة 
�إلى  �ملبتدئ  �لباحث  مرحلة  من  بالطالب  �ملاج�شتري 

�لباحث �الأ�شلب عوًد�؟

�ملرجعي  �الإطار  عن  مو�شى  بن  علي  �لدكتور  وحتدث 
و�لنظري للقانون �لدويل للغة �لعربية، وقدمت �لدكتورة 
اخلطط  يف  وال�شعف  القوة  نقاط  لأهم  و�شفًا  العمو�ض 
�لدر��شية يف �أق�شام �للغة �لعربية يف �جلامعات �الأردنية، 
وال�شوابط املنهجية الناظمة للخطط والآليات املتبعة يف 
تعديلها بني �حلني و�الآخر، وخل�شت �إلى �شرورة توحيد 
خطط تخ�ش�ض اللغة العربية واآدابها يف الوطن العربي، 
ومن ثم عامليًا، ومو�كبتها للتطور�ت �لعاملية يف علوم �للغة 
خلريجي  �ملهارية  باجلو�نب  و�لنهو�ض  تعليمها،  وطر�ئق 

�أق�شام �للغة �لعربية. 

ة �ملقدمة من �لدكتور �لربابعة لبيان   و�شعت �لورقة �لبحثيَّ
مفردات خطط مواد النحو يف اجلامعات الأردنية للك�شف 
تدري�ض  عملية  الأن  وذلك  وحتديث،  تقليد  من  فيها  عما 
�لنحو عملية متطورة، وحتتاج للبحث عن �ل�شبل �حلديثة 
�لتي تتنا�شب مع �أدو�ت �لع�شر ومعطياته، كما �أن هناك 
نظرية تدري�شية كانت �شائدة تقوم على تق�شيم مو�د �لنحو 
وجمرور�ت.  ومن�شوبات  مرفوعات  �إلى  �جلامعات  يف 
وقدم حتليًل ملفردات ع�شر خطط يف اجلامعات، خم�ض 
من �جلامعات �لر�شمية وخم�ض من �جلامعات �خلا�شة، 
�لتقليدية  �لطريقتني  على  �ملفرد�ت  هذه  عر�ض  ثم 
واحلديثة ملعرفة مدى التحديث احلا�شل يف هذه اخلطط، 

ثم ��شتقر�ء �لنتائج لبيان ن�شبة �لتقليد و�لتحديث فيها.
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 �ختتم �ملجمع �شباح �لثالثاء �لثامن و�لع�شرين من كانون 
�الأول، موؤمتره �ل�شنوي "�أق�شام �للغة �لعربية يف �جلامعات 
رئي�شه  بح�شور  �مل�شتقبلية"،  و�الآفاق  �لو�قع  �لعربية: 
و�أمينه �لعام وجمهرة من �أع�شائه �لعاملني، وجمهور من 
�ملجمع  من�شات  عرب  �لفعالية  وبّثت  و�ملهتمني،  �للغويني 

الإلكرتونية املتعددة. 

وقد ت�شمنت �جلل�شة �خلتامية حمورين: �الأول حول و�قع 
�جلل�شة  وتر�أ�ض  �لعربية،  �للغة  �أق�شام  يف  �لعلمي  �لبحث 
ع�شو �ملجمع �الأ�شتاذ �لدكتور حممد حّور، وحا�شر فيها 
�لعام ملجمع  �الأمني  �لدكتور �حممد م�شتغامني،  �الأ�شتاذ 
�للغة �لعربية بال�شارقة، ببحثه �ملو�شوم بــ"�لبحث �لعلمي 
�ل�شارقة  جامعة  يف  �لعربية  �للغة  ق�شم  و�الآفاق:  �لو�قع 
ع�شو  �حلموز،  عبد�لفتاح  �لدكتور  و�الأ�شتاذ  �أمنوذجًا"، 
جممع �للغة �لعربية �الأردين، ببحثه �ملو�شوم بــ"�لر�شائل 
�جلامعية نحوً� و�شرفًا و�ِقعًا وطموحًا"، و�الأ�شتاذ �لدكتور 
�ملو�شوم  ببحثه  �لبيت،  �آل  جامعة  من  �لدروبي،  حممد 
اللغة  اأق�شام  يف  الرتاث  واإحياء  العليا  بــ"الدرا�شات 
�لدكتور  و�الأ�شتاذ  و�ملاأمول"،  �لو�قع  �الأردن:  يف  �لعربية 
�ملو�شوم  ببحثه  �لبيت،  �آل  جامعة  من  �لديكي،  حممود 
وما  �لو�قع  �لعربية:  �للغة  يف  �لعليا  �لدر��شات  بــ"بر�مج 

يجب �أن يكون عليه �حلال". 

�أما �ملحور �لثاين فكان حول �أ�شاليب تدري�ض �للغة �لعربية، 
ع�شو  �لدروبي،  �شمري  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �جلل�شة  وتر�أ�ض 
�ملجمع، و�شارك فيها �الأ�شتاذ �لدكتور عقيل مرعي، ع�شو 
بــ"تدري�ض  �ملو�شوم  ببحثه  �إيطاليا،  من  �ملجمع،  �شرف 
�لدكتور�ة"،  �إلى  �الإجازة  من  �إيطاليا  يف  �لعربية  �للغة 
و�الأ�شتاذ �لدكتور و�يف �حلاج ماجد، من �جلامعة �لعاملية 

يف بريوت، ببحثه �ملو�شوم بــ"�عتماد �ملنظومة �خلما�شية 
�لتعليم  يف  �لعربية  �للغة  مقرر�ت  تدري�ض  يف  للجودة 
جامعة  من  �لزعبي،  زياد  �لدكتور  و�الأ�شتاذ  �لعايل"، 
واخلطة  النمط  بــ"اخلطة  �ملو�شوم  ببحثه  �لريموك، 
اللغة  اأق�شام  يف  الدرا�شية  اخلطط  يف  قراءة  الغائبة: 
من  �لعاين،  حممد  �لدكتور  و�الأ�شتاذ  و�آد�بها"،  �لعربية 
بــ"�جتاهات  �ملو�شوم  ببحثه  �لعر�ق،  يف  كربالء  جامعة 

�لدر�ض �ل�شريف يف �مل�شتوى �جلامعي. 

ويختم 
بالتو�ضيات
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باطالعه  متعلقة  ملحوظات  م�شتغامني  �لدكتور  قّدم   
على �لبحث �لعلمي يف مر�حل �ملاج�شتري و�لدكتور�ة من 
واأ�شدى بع�ض املقرتحات، بعد ت�شفحه خم�شني  الطلبة، 
�الأدب، وثمانني  ر�شالة علمية، منها ثالثة ع�شر بحثًا يف 
�للغوية  �لدر��شات  يف  بحوث  و4  لغوية،  قر�آنية  در��شة 
و�أربعة  بحثًا،  ع�شر  �أحد  �خلليج  يف  �الأدب  ويف  �لعامة، 
يف  بحوث  وع�شرة  �حلديثة،  �لل�شان  علوم  يف  بحوث 
�لدر��شات �لنحوية. و�أكد م�شتغامني �أن �لبحث �لعلمي هو 
ع�شب �الزدهار، و�شلم �لتطور �حل�شاري، ومعيار تقدم 
وبع�ض  �لو�قع  عن  �ملعلومات  بع�ض  عند  وتوّقف  �الأمم، 

احللول املقرتحة. 

 

�أهّم �لعو�مل �لتي ت�شهم يف تديّن   وبنّي �لدكتور �حلموز 
م�شتوى هذه �لّر�شائل �لعلمّي وترقيته وتتمثل يف: �لّطالب 

معّد �لّر�شالة، وق�شم �لّلغة �لعربّية �أع�شاء هيئة �لّتدري�ض، 
وجلنة �لّدر��شات �لعليا يف عمادة �لبحث �لعلمّي و�لّدر��شات 
�لعليا، و�مل�شرف على �لّطالب، وجلنة مناق�شة �لّطالب يف 
ر�شالته، و�جلمهور �ّلذي ي�شاهد �ملناق�شة من ذوي �لّطالب 
�إحدى  ر�شالة  على  مبلحوظاته  مّر   ما  وعّزز  وغريهم. 
�لّطالبات يف جامعة �لّزهر�ء يف طهر�ن )�أعظم كاظمّي( 
لنيل درجة �لّدكتور�ة �ّلتي �أ�شرف على ر�شالتها �ملو�شومة 
بـ)�لوحدة �ملو�شوعية يف �شورتي �الإ�شر�ء ومرمي( بعد �أن 

�أعّدتها )ت�شرين �لّثاين /2021م(.

و�أو�شح �لدكتور حممد �لدروبي، �أن �ملوروث �لعربي ي�شكل 
عليها  تتكئ  �لتي  �لعلمية  �ملعرفة  رو�فع  من  متينة  ر�فعة 
تلك  يف  م�شتمكن  الرتاث  اأن  واأكد  العربية،  اللغة  اأق�شام 
وتوجهاتها  و�أهد�فها  روؤ�ها  يف  بقوة  حا�شر  �الأق�شام، 
يت�شور  وال  وم�شاقاتها،  وخططها  وبر�جمها  و�أنظارها، 
اأن تن�شلخ هذه الأق�شام عن املرجعية الرتاثية، وقد لحظ 
الدار�ض اأن امل�شروعات العلمية القائمة على بعث الرتاث 
�جلامعات  يف  �لعربية  �للغة  �أق�شام  بع�ض  يف  تناثرت 
تقف  م�شرتكة  بواعث  اأن  الدار�ض  وا�شتبان  الأردنية، 
برامج  اأفرزتها  التي  الرتاث  حتقيق  حركة  �شعف  خلف 
�لتحقيق  عملية  يكتنف  ما  و�أبرزها  �لعليا،  �لدر��شات 
نف�شها من عو�ئق بدءً� من �ختيار ما هو جديد ومنا�شب 
وفح�شها،  �خلطية  �لن�شخ  بتح�شيل  ومرورً�  للتحقيق، 
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�لطالب  مكنة  و�شعف  ذ�ته،  �لتحقيق  و�نتهاء مبجريات 
من �لتعاطي مع علم �لتحقيق، وقلة ب�شاعتهم ب�شنعته، 
وعدم �متالك كثري منهم �الأدو�ت �ملعرفية �لكافية �لتي 

ت�شنح بالتعامل مع املخطوط. 

�لدر��شات  بر�مج  كفاية  مدى  يف  �لديكي  �لدكتور  ونظر 
�الأهد�ف  لتحقيق  �الأردنية  �جلامعات  يف  �ملقدمة  �لعليا 
التي ن�شت عليها اللجان التي تخطط للغة العربية وعلومها 
طرحها  عند  �لرب�مج  لهذه  بها  تقدم  �لتي  �لديباجة  يف 
يف  فيها  �لتدري�ض  مببا�شرة  و�لت�شريح  �العتماد  وطلب 
�لرب�مج  �إن  تقول  فر�شية  من  و�نطلق  �جلامعات.  هذه 
و�لدكتور�ة  �ملاج�شتري  درجتي  م�شتوى  على  �ملطروحة 
من  و�شعت  �لتي  �الأهد�ف  حتقيق  على  قادرة  لي�شت 
�أجلها �أو �الأهد�ف �لتي يجب �أن تكون، وحاول �إثبات هذه 
الفر�شية اأو نفيها، مع حتديد الأ�شباب والنتائج املرتتبة 

على ذلك.

�للغة  تدري�ض  �أق�شام  تنوع  �إلى  مرعي  �لدكتور  و�أ�شار 
�لعربية يف �إيطاليا، خ�شو�شًا ويف �أوربة عمومًا، بني �أق�شام 
ويزد�د  نادر  و�آد�بها )وهذ�  �لعربية  �للغة  متخ�ش�شة يف 
والعلقات  الأو�شط  ال�شرق  درا�شات  اأق�شام  وبني  ندرة(، 
�لدولية �لتي يتوجه �إليها �لر�غبون يف �لعمل �لدبلوما�شي 
دمج  اإلى  تهدف  التي  الثقافية  والو�شائط  وال�شيا�شي، 
�للغة  تدري�ض  وميتاز  معهم.  �لتو��شل  وت�شهيل  �ملهاجرين 

�لعربية خارج �لوطن �لعربي عمومًا، ونحن نتحدث ههنا 

عن �إيطاليا منوذجًا، باأن معظم �لطلبة �مل�شجلني لي�شت 
لديهم معرفة م�شبقة ال بالعربية وال باالإ�شالم، لهذ� تكون 
املقاربة خمتلفة عن مقاربات التعليم يف الدول العربية، 
ولكن بالرغم من هذه ال�شروط ت�شتطيع بع�ض اجلامعات 
�لو�شول بالطلبة �إلى م�شتًوى جيد، و�أحيانًا متقدم، مقارنًة 
بزمالئهم يف �جلامعات �لعربية، يف بع�ض �ملهار�ت، ويف 
بع�ض �ملو�د �ملتعلقة بالدر�ض �للغوي و�لنحوي و�لفيلولوجي 

و�لتاريخي.

مناهج  �أهمها:  متعددة  حماور  اًل  مف�شِّ مرعي  وتناول 
وفقًا  وت�شنيفه  تبويبه  بعد  و�ل�شرف  �لنحو  تدري�ض 
للمو�د  �ملو�زية  و�ملو�د  و�الإغريقي،  �لالتيني  للنحو 
�الأجنبية،  و�للغات  �ل�شامية،  �للغات  و�الأدبية:  �للغوية 
عليها  ز  ُيَركَّ �لتي  �ملو�د  و��شتعر�ض  �الإ�شالمي،  و�لتاريخ 
يف �ملاج�شتري، و�أهم �حلقول �ملعرفية �لتي يهتم بها طلبة 
الدكتوراة، وقدم مقرتحات لتطوير مناهج تدري�ض اللغة 

�لعربية يف �جلامعات �الإيطالية و�لعربية.

و�أ�شار �لدكتور و�يف �حلاج  �إلى �أنه وبالرغم من ��شتقر�ر 
�الأكادميي يف  و�العتماد  ل�شمان �جلودة  �لدولية  �ملعايري 
�لتعليم �لعايل، �لتي �أقرتها منظمة �ليون�شكو عام 2009،

يف  و�آد�بها  �لعربية  �للغة  �خت�شا�ض  تدري�ض  بقي  فقد 
�لتعليم �لعايل على م�شتوى �ملقرر�ت و�مل�شاقات جمرًد� 
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�أية معايري عاملية معتمدة دوليًّا ل�شمان �جلودة فيه،  من 
�لتعليم  جودة  منظومة  يف  كربى  فجوة  �أحدث  ما  وهو 
�لعايل �لعربية، فا�شتدعى ذلك تد�ركها و�شدها باعتماد 
معايري �أكادميية ترقى �إلى م�شتوى �ملعايري �لعاملية للجودة. 
فاقرتح البحث اعتماد منظومة اجلودة اخلما�شية املرتكزة 
على تطبيق مبد�أ دورة دميينغ للجودة، عرب �إحد�ث تطوير 
نوعي يف مفهوم كل من: ملف �ملادة، وم�شاق �ملادة، وملف 
المتحان؛ وعمود هذه املفاهيم الثلثة هو م�شاق املادة اأو 
�لدر��شية، وذلك يف عملية متكاملة متثل تطبيقًا  �خلطة 
حتديد  على  ترتكز  �لتي  �لعاملية  �الآيزو  ملعايري  مبا�شرً� 

معطيات و��شحة ودقيقة قابلة للقيا�ض.

قر�ءة  �إلى  �لبحثية  ورقته  يف  �لزعبي  �لدكتور  وهدف   
واآدابها  العربية  اللغة  اأق�شام  يف  الدرا�شية  اخلطط 
�لتي  �ملنهجية  و�الأ�ش�ض  مفرد�تها  على  �لوقوف  ق�شد 
و�شعت و�شوغت على �أ�شا�شها، و�لبحث يف �أ�شباب ثباتها 
و��شتمر�رها و�لنظر �إليها بو�شفها �خلطة �لنموذج �لتي 
�أطرها  �شمن  �لتغري  �أو  �لثبات  �شفة  ومتتلك  �متلكت 
�لنمطية �ملغلقة. ويف �ملقابل حماولة تقدمي ت�شور مغاير 
لل�شورة �لنمطية �لقارة و�لبحث عن مد�خل جديدة تتفق 
�لكونية  �لثقافات  �إحدى  �لعربية بو�شفها  �لثقافة  وتاريخ 
اآداب العال  الكربى، وتاأمل ح�شور العربية لغًة واأدبًا يف 
تاأثرً� وتاأثريً� يف �شياقات تفتح �آفاقًا للوقوف على ما يغيب 

عن اخلطط النمطية، وما ينبغي اأن يكون فيها. 

�ل�شرف  علم  �شريورة  بحثه  يف  �لعاين  �لدكتور  ور�شد 
وما ينبغي �أن يكون عليه، وت�شمن ثالثة مباحث: �الجتاه 
وخل�ض  �لو�شفي.  و�الجتاه  �ل�شوتي،  و�الجتاه  �لتعليمي، 
�إلى �أهمية �لتمكني ملنهج �لتي�شري �ل�شريف يف �جلامعات 
لال�شتك�شاف  �لعليا  �لدر��شات  طلبة  وتوجيه  �لعربية، 
احلقيقي للتي�شري ال�شريف، والرتكيز يف اأبحاثنا ال�شرفية 
على قر�ر�ت �ملجامع �للغوية �لعربية �ملت�شلة بعالقة علم 

�ل�شرف بالتقانة �لع�شرية. 

�لدروبي  �شمري  �لدكتور  �الأ�شتاذ  قر�أ  �جلل�شة  نهاية  ويف 
�لبيان �خلتامي و�لتو�شيات، وجاءت على �لنحو �الآتي: �أن 
دَّ �جلامعات من موجة �لر�شائل �لتي تقوم على حتقيق  حَتُ
الن�شو�ض الرتاثية، واأّل يعهد بهذه الر�شائل اإّل للطلب 
�لذين  �ملنتظمني،  �لدكتور�ة  �ملربزين من طالب مرحلة 
عهدتهم �لكليات فدر�شو� فيها ومتيزو� بال�شغف �لعلمي، 
و�أن تعمل �جلامعات من خالل �حتاد �جلامعات �لعربية 
اإن�شاء  على  امل�شرتك  العربي  العمل  ذات  املوؤ�ش�شات  اأو 
قاعدتي معلومات: �إحد�ها لببليوجر�فيا �لر�شائل �لعلمية 
هذه  �أ�شول  فيها  حتفظ  و�لثانية  �لعربية،  �جلامعات  يف 
�لتجديد يف حمتوى  و�إن  للباحثني.  �إتاحتها  مع  �لر�شائل 
املقرتحة  امل�شاقات  فائدة  من  التحقق  يقت�شي  اخلطة 
على  مبنية  تكون  �أن  ال  �لرب�مج،  لفل�شفة  ومو�فقتها 
امللحظة ال�شريعة اأو جتربة املعاي�شة مع خطط اأخرى يف 
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جامعات �أخرى. 

الدرا�شية  اخلطط  مراجعة  �شرورة  اأي�شًا  وت�شمنت 
�أال  وينبغي  و�لنوع،  �لكم  حيث  من  �لعربية  للجامعات 
يف  �شاعة،  �لثمانني  عن  �لتخ�ش�ض  �شاعات  عدد  يقل 
و�لنحو  �للغة  م�شاقات  ن�شبة  وزيادة  �ملفرد،  �لتخ�ش�ض 
ودعوة  �ل�شاعات،  ن�شبته 40% من جمموع  ما  �إلى  لت�شل 
و�مل�شوؤولني  و�لباحثني  و�الأهلية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
بريوت"  "وثيقة  من  لال�شتفادة  و�لقانونيني  و�مل�شرعني 
"قانون  ومن  �لعربية،  للغة  �لدويل  �ملوؤمتر  �ل�شادرة عن 
�لعرب،  �ملحامني  �حتاد  من  �ملعتمد  �لعربية"  �للغة 
الأنظمة  و�شن  التخطيط،  يف  الثقافة  وزراء  موؤمتر  ومن 

و�لت�شريعات و�ل�شيا�شات �للغوية.

ور�شات  �ملجمع  يتبنى  �أن  ب�شرورة  �مل�شاركون  و�أو�شى 
علمية متتالية للو�شول �إلى خطة در��شية موحدة لربنامج 
�لبكالوريو�ض يف �للغة �لعربية و�آد�بها يف �ململكة �الأردنية 

عن  ممثلني  اللقاءات  هذه  ت�شم  اأن  على  الها�شمية؛ 
هيئة �العتماد وهي �جلهة �مل�شوؤولة عن �عتماد �لرب�مج 
�أق�شام  عن  وممثلني  �ململكة،  يف  �لعلمية  و�لتخ�ش�شات 
و�خلا�شة،  �لر�شمية  كلها،  �جلامعات  يف  �لعربية  �للغة 
وحقول  اللغوي  التخطيط  يف  وازنة  خربات  بح�شور 
خطة  لو�شع  وخارجه،  �ملجمع  من  �ملختلفة  �لعربية 
در��شية موحدة تدر�ض يف �جلامعات جميعها، ت�شتمل على 
اأ�شماء املواد  الكفايات والنتاجات املطلوبة وترتجمها يف 
تدري�شها  واأ�شاليب  تعليمها  وا�شرتاتيجيات  وتو�شيفها 
وطرق تقوميها، و�الإفادة من �الآفاق �لرحيبة �لتي تتيحها 
�شيا�شات  ر�شم  و�شرورة  حاليًا.  الإلكرتون  التعليم  ثورة 
وتوجيه  �لعربية،  �للغة  �أق�شام  �للغوي يف  للبحث  و��شحة 
�لظو�هر  در��شة  �إلى  و�لدكتور�ة  �ملاج�شتري  يف  �لباحثني 

�للغوية و�الأدبية �لبارزة يف �الإنتاج �الأدبي �ملعا�شر.
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�لتقت  للمجمع  �لنجار  هيفاء  �لثقافة  لوزيرة  زيارٍة  يف 
رئي�شه �لدكتور خالد �لكركي، وبحث فيها �لطرفان توقيع 
مذكرة تفاهم بني �لوز�رة و�ملجمع بهدف توحيد �جلهود 
يف دعم �مل�شهد �لثقايف، حيث �إن �الأردن ميثل ق�شة جميلة 
ت�شتحق منا �الهتمام و�ل�شعي �لد�ئم نحو جتديد �مل�شهد 
�لثقايف و�لنهو�ض به لن�شر �الأمل وبثه على �متد�د م�شاحة 

�لوطن.

بالت�شبيك  معنية  �لثقافة  وز�رة  �أن  �إلى  �لنجار  و�أ�شارت 
�لوعي  تعميق  �شاأنها  من  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�مل�شاركة 
�لثقايف و�جلمايل، وت�شعى لالنتقال من �لثقافة �لنخبوية 
�إلى �لثقافة �ملجتمعية، وحتويل �ملنتج �لثقايف �إلى نوع من 

�ل�شناعة �لتي ت�شهم يف رفد �لدخل �لوطني.

و�أثنت �لنجار على �لدور �لذي يقوم به �ملجمع يف �حلفاظ 
على �شالمة �للغة �لعربية و�لنهو�ض بها ملو�كبة متطلبات 
والإ�شلمي.  الع�ربي  الرتاث  واإحياء  املعرفة،  جمتمع 

�لذي ميثل منوذجًا لال�شتقر�ر، مليء  �الأردن  �أن  و�أكدت 
على حمل  �لقادرة  و�الأدبية  و�ملعرفية  �لفكرية  بالطاقات 
لتعاون  امل�شرتكة  اجلهود  خلل  من  التنويري  امل�شروع 
باللغة  لالرتقاء  �جلهود  توحيد  �إلى  د�عيًة  �ملوؤ�ش�شات. 

و�لثقافة.

من جانبه �ألقى �لدكتور �لكركي �ل�شوء على تاريخ تاأ�شي�ض 
وعر�ض  تطوره،  ومر�حل  �لع�شرين  �لقرن  مطلع  �ملجمع 
ن�شرها،  مت  �لتي  و�لكتب  و�لدر��شية  �لبحثية  ن�شاطاته 
احلديثة.  بالتكنولوجيا  العربية  اللغة  بربط  تعنى  والتي 
و�لبحثي،  �لتدريبي  �ملجمع  دور  على  �ل�شوء  �ألقى  كما 
ودوره يف �إ�شد�ر بع�ض �لقو�نني ومنها قانون حماية �للغة 
�مل�شهد  �إغناء  يف  �ملجمع  �إذ�عة  دور  �إلى  الفتًا  �لعربية، 
ج�شور  مد  �إلى  �لكركي  ودعا  و�لعربي.  �ملحلي  �لثقايف 
تعود  �شر�كة  و�إطالق  �لثقافية  �جلهود  وتوحيد  �لتعاون 
بالفائدة على �مل�شهد �لثقايف لالرتقاء بالوجد�ن �لوطني 

من خالل �لفن و�لثقافة.

وزيرة الثقافة تلتقي رئي�ض املجمع وتدعو 
ملواكبة متطلبات جمتمع املعرفة
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تكرمي
 املوظف املثايل لعام 2021م

كّرم املجمع احلا�ضلني على جائزة املوظف املثايل فيه لعام 2021م، 

يوم الأحد املوافق 2022/2/6م، وهم:

اأف�ضل موظف اأداًء عن الفئة الأولى: 

عالء اأبو زايد
 حمرر م�شاعد

اأف�ضل موظف اأداًء عن الفئة الثالثة: 

ن�شال قطي�شات
موظف ق�شم �خلدمات �الإد�رية

اأف�ضل رئي�ض ق�ضم اأداًء:

 منى ال�شي�شان

رئي�شة ق�شم �ملو�رد �لب�شرية

اأف�ضل موظف اأداًء عن الفئة الثانية: 

مرمي فريحات
 موظفة ق�شم �ملو�رد �لب�شرية



العدد العارش لعام 2022م

35



36

وف�������ود ت�������زور امل��ج��م��ع 

ز�ر �ملجمع �شباح يوم �الأحد �ملو�فق 2022/2/27م وفد من هيئة تن�شيط ال�شياحة  �شمن اجلولة التعريفية التي تقوم بها 
�لهيئة ل�شحفيني من رو�شيا �الحتادية.

وفود تزور املجمع
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وجمموعة من طلبة كلية �لفنون �جلميلة يف �جلامعة �الأردنية برفقة �لدكتورة هيفاء بني �إ�شماعيل، �شباح يوم �الأحد 
�ملو�فق 2022/3/20م.
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  وجمموعة من طلبة مدر�شة �مللك عبد�هلل �لثاين للتميز يف مادبا برفقة �الأ�شتاذ حممد �أبو عي�شة، �شباح يوم �الثنني 
�ملو�فق 2022/3/28م.

واّطلعت الوفود على مرافق املجمع، ومكتبته، واإذاعته، وت�شمنت الزيارات تعريفًا باملجمع ون�شاطاته واإجنازاته ون�شاأته 
وتاريخه و�جلو�ئز �لتي ح�شل عليها.
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اأ������ض�����م�����اء ال����ف����ائ����زي����ن ب���امل�������ض���اب���ق���ة 
�����ة مب����ن����ا�����ض����ب����ة امل����ئ����وي����ة ال�����ف�����ن�����يَّ

�ل�شابع  �خلمي�ض  يــوم  �شباح  �ملجمع  �أعــلــن 
�أ�ـــشـــمـــاء  �آذ�ر  مــــن  عــ�ــشــر 
�لفنيَّة  بامل�شابقة  �لــفــائــزيــن 
ــون �لــر�ــشــم و�لــنــ�ــشــب  ــن يف ف
ــــة، �لــتــي  ــــد�ري �لــنــحــتــي و�جل
ــقــهــا يف �أيــلــول  كــــان قـــد �أطــل
ولة  �لدَّ ة  �ملا�شي مبنا�شبة مئويَّ

�الأردنّية. 

وقد ُمِنَحت �جلائزة �لثانية يف 
فن �جلد�رية للدكتور �إبر�هيم 
يف  �لفنون  �أ�ــشــتــاذ  �خلطيب، 
ورئي�ض  ـــة،  ـــي �الأردن �جلــامــعــة 
�لت�شكيليني،  �لفنانني  ر�بطة 
ـــى  وُحــجــبــت �جلــائــزتــان �الأول
و�لــثــالــثــة، ومــنــحــت �جلــائــزة 

�لثالثة يف فن �لن�شب �لنحتي للفنان مرو�ن 
يف  �لفنون  كلية  مــن  طــو�هــا، 
وُحجبت  �لـــريمـــوك،  جــامــعــة 
�جلائزتان �الأولى و�لثانية، �أما 
جائزة فن �لر�شم فقد ُحجبت 

كاملة. 

هدفت  �مل�شابقة  �أن  �إلى  ي�شار 
�إلى حتفيز �لفنانني �الأردنيني 
فنية  �أعــــمــــال  �بـــتـــكـــار  ــى  عــل
�الأردنية،  �لبيئة  م�شتوحاة من 
�لعريق،  �الأردن  تاريخ  حتاكي 
وتــربز �ــشــورة �الإنــ�ــشــان �أغلى 
ما منلك، وتعمل على �الرتقاء 
بالذ�ئقة �لفنية، وتعزيز ثقافة 

�الإبد�ع.
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امل�������������ض������اب������ق������ة 
ال��رم�����ض��ان��ي�����������ة 
ل������ل������م������ج������م������ع

�ملبارك  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  �ملجمع  �أطلق 
خالل  يوميًا  �الأ�شئلة  ن�شر  حيث  �لرم�شانية،  م�شابقته 
على  �لر�شمية  �ملجمع  �شفحة  عرب  �لف�شيل  �ل�شهر 
تعزيز  بهدف  �ملجمع،  �إذ�عة  و�شفحة  �لفي�شبوك 

�لتو��شل مع �ملجتمع، وت�شجيع حب �ملعرفة.

�الأعمار،  لكل  مفتوحة  �مل�شاركة  �أن  �إلى  �ملجمع  و�أ�شار 
�ل�شهر  �نتهاء  بعد  و�حدة  دفعة  �الإجابات  وتر�شل 

بو�شاطة  ر�شالة  �شكل  على   )pdf( ب�شيغة  �لف�شيل 
�إرفاق  �شرورة  مع  �لفي�شبوك،  على  �ملجمع  �شفحة 
وبيانات  لل�شغار،  �مليالد  �شهادة  �أو  �لهوية،  �شورة من 

امل�شارك ورقم هاتفه وبريده الإلكرتون.

 و�ملوعد �الأخري ال�شتقبال �الإجابات هو 2022/5/8م، 
ثم تدخل �مل�شاركات �ل�شحيحة يف قرعة ويتم �ل�شحب 

على خم�شة فائزين ُيعَلن عنهم الحقًا.
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العربي  ندوة افرتا�ضية احتفااًل بيوم املخطوط 

بالتعاون مع مركز التوثيق امللكي واملكتبة الوطنية

ندوًة  ني�شان  من  �لر�بع  �الثنني  يوم  �شباح  �ملجمع  نّظم 
2022م  لعام  العربي  املخطوط  يوم  مبنا�شبة  افرتا�شية 
�لها�شمي  �الأردين  �مللكي  �لتوثيق  مركز  مع  بالتعاون 
املخطوط  "اإرثنا  �شعار  حتت  �لوطنية،  �ملكتبة  ود�ئرة 
�لدكتور  �الأ�شتاذ  �ملجمع  ع�شُو  �أد�رها  �لعوملة"،  زمن  يف 
حممد حّور عرب تقنية �الت�شال �ملرئي عن بعد، بح�شور 
�أمني عام �ملجمع �الأ�شتاذ �لدكتور حممد �ل�شعودي وعدد 
من �الأع�شاء، و�شارك فيها باحثون حمليون وعرب وهم: 
ع�شو �ملجمع �الأ�شتاذ �لدكتور �شمري �لدروبي، و�الأكادميي 
و�ملوؤرخ و�لدبلوما�شي �ل�شعودي �الأ�شتاذ �لدكتور حممد �آل 
�الأ�شتاذ  �ليمني  و�لدبلوما�شي  و�ملوؤرخ  و�الأكادميي  زلفة، 
�لدكتور ح�شني �لَعمري، و�ملدير �لعام ملركز �لتوثيق �مللكي 
�الأردين �لها�شمي �الأ�شتاذ �لدكتور مهند مبي�شني، و�ملدير 
ن�شال  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �لوطنية  �ملكتبة  لد�ئرة  �لعام 
ال�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز  يف  والباحث  العيا�شرة، 
ومدير  �لرو��شية،  �ملهدي  �لدكتور  �الأردنية  �جلامعة  يف 
�ملوؤ�ش�شي  و�لتو��شل  �ملعرفية  و�خلدمات  �لبحوث  وحدة 
يف مركز �لتوثيق �مللكي �لدكتور حممود �لعبيدي، ومدير 
وحدة الرتميم وال�شيانة يف مركز التوثيق امللكي الأ�شتاذ 

�شليمان �ل�شقري�ت.

�إطار  يف  �أتت  �لتي  �لندوة  يف  بامل�شاركني  حّور  رّحب 
املنظمة  ترعاه  الذي  العربي  املخطوط  بيوم  الحتفال 
بجامعة  )الألك�شو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 
�الأع�شاء، كما  �لعربية  �لدول  به  �لعربية، وحتتفل  �لدول 

حتتفل به �أحياًنا جهات �إ�شالمية و�أجنبية.

"جممع  هي:  بحثية  �أور�ق  ثماين  على  �لندوة  و��شتملت 
�الأندل�شية  �لفالحة  كتاب  وحتقيق  �الأردين  �لعربية  �للغة 
على  �حلروب  و"خطر  للدروبي،  �الإ�شبيلي"  �لعو�م  البن 
يف  �ملحفوظ  و"�إرثنا  زلفة،  العربي" الآل  املخطوط  و�شع 
للغزي،  املكنون  الدر  و"خمطوط  �لعوملة" للَعمري،  زمن 
�جلزء �لثامن" ملبي�شني، و"دور �ملكتبة �لوطنية يف حفظ 
�لذ�كرة �لوطنية" للعيا�شرة، و"من رفوف �ملكتبات ودور 
�لهو�تف  و�شا�شات  �حلو��شيب  و�جهة  �إلى  �ملخطوطات 
يف  �لفريدة  �لن�شخ  حتقيق  و"منهج  للرو��شية،  �لذكية" 
الرتاث العربي" للعبيدي، و"ترميم �لوثائق و�ملخطوطات 
�لها�شمي  �الأردين  �مللكي  �لتوثيق  مركز  �الأردن،  يف 

�أمنوذجًا" لل�شقري�ت.

وحتدث �لدروبي عن دور جممع �للغة �لعربية �الأردين يف 
�الإ�شبيلي،  �لعو�م  البن  �الأندل�شية  �لفالحة  كتاب  حتقيق 
وتقع �ملو�شوعة يف �شبعة �أجز�ء موزعة ومرتبة على �أبو�ب 
وف�شول وفق �ملنهج �لذي �عتمده �ملوؤلف، و�أقام �لدروبي 
�إلى  و�أ�شار  �ملو�شوعة،  هذه  على  قيمة  علمية  در��شة 
اجلهود املبذولة يف جمال درا�شة الفلحة يف العال وعند 
�لعرب يف �مل�شرق و�ملغرب، وذكر �أهم �ملد�ر�ض �ملعنية يف 
�ملحققون  وق�شم  �مليالدي،  �لتا�شع  �لقرن  منذ  �لفالحة 
�ملو�شوعة �إلى ق�شمني، ت�شمن �الأول در��شة مو�شعة ُوزعت 
�للغوية  �لفالحة  لفظة  داللة  ت�شمنت  ف�شول  �شتة  على 
�لعلوم  ت�شنيف  وكتب  �للغوية  �ملعاجم  و�ال�شطالحية يف 
�بن  �ملوؤلف  حياة  وت�شمنت  �لفالحة،  وكتب  �لعرب  عند 
�لعو�م وموؤلفاته، وم�شادر �لكتاب، و�أهمية هذه �ملو�شوعة 
وقيمتها �لعلمية، ون�شر�ت �ملو�شوعة وترجماتها، ون�شخها 
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�لق�شم  وت�شمن  �لتحقيق.  يف  �لعمل  ومنهجية  �خلطية 
�لثاين �لن�ض �ملحقق �عتمادً� على ن�شخة باري�ض، ون�شخة 
�ملتحف �لربيطاين، ون�شرة �مل�شت�شرق بانكويري. وتقا�شم 
كتابة  الدروبي  تولى  بحيث  املو�شوعة،  اإجناز  املحققون 
�مل�شادر  وثبت  �لفنية  و�لفهار�ض  و�لدر��شة  �ملقدمة 
�ملجلد  حتقيق  �شويلم  �أبو  �أنور  �لدكتور  وتولى  و�ملر�جع، 
�لدكتور  وتولى  و�لثالث(،  و�لثاين  �الأول  )�الأجز�ء  �الأول 
�لر�بع  )�الأجز�ء  �لثاين  �ملجلد  حتقيق  �ملحا�شنة  علي 
�شنع  �لتحقيق  من  �لفر�غ  وبعد  و�ل�شاد�ض(.  و�خلام�ض 
ت�شمنت  للمو�شوعة  و��شعة  فنية  فهار�ض  �ملحققون 
والأدوات  والرتب  والأمرا�ض  واحليوان  النبات  اأ�شماء 

و�مل�شطلحات ونحو ذلك. 

واأ�شار اآل زلفة يف حديثه اإلى اأن املخطوط العربي كان من 
�لتاريخ من  �لتي ظلت على مدى  �أبرز �شحايا �حلروب، 
اأبرز املهددات للمخطوط العربي، واأن احلروب احلديثة 
ال  و�لتي  �الأخرية  عقوده  يف  �لعربي  عاملنا  �شهدها  �لتي 
يز�ل بع�شها م�شتمر� من �أهم �أ�شباب تهديد �ملخطوطات 
العربية. ودعا اإلى ر�شم خطة ا�شرتاتيجية مل�شروع عربي 
متكامل للحفاظ على �ملخطوطات �لعربية وتفادي كل ما 

تتعر�ض له من خماطر يف بيئتها العربية. 

�ملبذولة  �جلهود  من  �لرغم  على  �أنه  �لَعمري  و�أو�شح 
يزل  ل  املكتوب  الرتاث  من  ن�شر  الذي  فاإن  وهناك  هنا 

يف  اجلهود  خمتلف  واأن  واملرجو،  املاأمول  عن  قا�شرًا 
بينها  يربط  ل  مبعرثة  متباينة  تزال  ل  العربي  الوطن 
رابط، وهي حمتاجة اإلى الدعم احلقيقي املخل�ض، واإلى 
ر�شم النهج العلمي الكامل والوا�شح املوحد لن�شر الرتاث 
�لعربي. و�أ�شاد بتحقيقات �ملوؤرخ �الأ�شتاذ �لدكتور حممد 
عدنان �لبخيت، �لذي كان من بني �أعماله �لكثرية زيار�ُته 
يف  املخطوط  الرتاث  على  واطلعه  اليمن  اإلى  املتعددة 
مكتباتها حني كان يحقق خمطوط "تاج �لعرو�ض" للعالمة 

بيدي �شاحب �ملعجم �ل�شهري. �للغوي حممد مرت�شي �لزَّ

الدر  خمطوط  من  الثامن  اجلزء  عن  مبي�شني  وحتدث 
�ملكنون و�جلمان �مل�شون من فر�ئد �لعلوم وفو�ئد �لفنون، 
�لفكرية  �لقامات  �أهم  �أحد  �لغزي  �لدين  كمال  ملوؤلفه 
و�ملعرفية وهو موؤلف و�أديب وم�شنف، وتكمن �أهمية هذ� 
املخطوط باإبراز املرا�شلت واملكاتبات بني العلماء يف تلك 
والأدبي،  والثقايف  الديني  الرتاث  على  واحلفاظ  الفرتة 
من  جمموعة  على  يحتوي  �لثامن  جزئه  يف  و�لتذكرة 
�لوثائق تطرح ثالث ق�شايا وهي: �لعالقات �لثقافية بني 
�لعلماء، و�جلودة �لعالية يف �للغة و�الأدب و�ل�شعر و�شرح 
�ل�شليمة،  و�لعربية  ثقافية،  مدونة  �أمام  وكاأنك  �الأبيات 

و�شكل املخطوط وزخرفته وتاريخه. 

وحتدث �لعيا�شرة عن دور د�ئرة �ملكتبة �لوطنية يف حفظ 
�لذ�كرة �لوطنية، وبنّي �أن ر�شالة �لد�ئرة تتمثل يف �ملحافظة 

ال���ع���رب���ي
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على �لذ�كرة �لوطنية و�إد�متها و�شيانتها وحمايتها ونقلها 
لالأجيال �لقادمة من خالل �لعمل على توفري �لبيئة �ملالئمة 
حلماية و�شون �الإبد�ع و�ملبدعني وخدمة �لباحثني و�ملهتمني 
)�الأر�شيف  �لوثائق  وعن  و�لفكرية.  �لثقافية  �جلو�نب  يف 
�لوطني( �أو�شح �أن من مهام �لد�ئرة �لرئي�شة �لقيام بجمع 
�لوثائق من �مل�شادر كافة وفهر�شتها وت�شنيفها وحفظها، 
�ململكة  بتاريخ  و�ملهتمني  للباحثني  �إتاحتها  �إلى  �إ�شافة 

�ل�شيا�شي و�الجتماعي و�القت�شادي.  

ماديًا  تر�ثًا  باعتبارها  �ملخطوطات،  �أن  �لرو��شية  وبنّي 
�إلى حفظ كر�متها عند  �أواًل، ومنجزً� علميًا ثانيًا حتتاج 
�لتعامل معها، وحت�شني �شورة تقدميها وخدمتها، و�أن ال 
تكون جمااًل للتك�شب �أو �ملتاجرة، �أو �أن يت�شدى لتحقيقها 
وتابع  �لالزمة.  �الأدو�ت  وال  �لعلمية  �ملقدرة  ميلك  ال  َمن 
باأنه تنح�شر م�شاهمته يف ر�شد �لتاأثري �لذي �أحدثته ثورة 
التقدم التكنولوجي يف جمال توفري املخطوطات اإلكرتونيًا 
ت�شتغرقها  �لتي  �لزمنية  �لفجوة  تقلي�ض  يف  وم�شاهمتها 
اأ�شبحت  املرا�شلت بني طالب املخطوط واملكتبة، والتي 
�إجابة مبا�شرة يف �أغلب �ملكتبات بعد �أن كانت �ملر��شالت 
ت�شتغرق �أ�شهرً� ورمبا �شنو�ت. �إ�شافة �إلى ثورة �الت�شال 
الهائلة، التي �شاهمت يف توفري املحتويات املتعلقة بالرتاث 
غنية  مادة  ووفرت  الإنرتنت،  �شفحات  على  املخطوط 

منها  مناذج  وعر�ض  �ملخطوطة  �لن�شخ  �إلى  �الإ�شارة  يف 
بذلك  وي�شرت  الرتاث،  من  حمققًا  يطبع  مبا  والتعريف 
على �لباحثني وخففت من �ملعاناة �لتي عاناها �أ�شالفهم.

وحتدث �لعبيدي عن منهج �لتحقيق يف �لن�شخ �لفريدة، 
وتناول مفهوم �لن�شخة �لفريدة، و�ملنهج �ملتبع يف حتقيق 

مثل هذه �لن�شخ مع ذكر �أمثلة على ذلك. 

يف  و�لوثائق  �ملخطوطات  ترميم  عن  �ل�شقري�ت  وحتدث 
�الأردن "مركز �لتوثيق �مللكي �الأردين �لها�شمي �أمنوذجًا"، 
واإبراز دور املركز يف توفري خدمة الرتميم للمخطوطات 
ا عن مراحل بناء املخطوط  والوثائق، وقّدم الباحث عر�شً
�لعربي وتكويناته و�لعو�مل �لتي توؤثر عليه وت�شبب �لتلف 
والتدمري؛ الأمر الذي يخدم عملية ترميمه ويحدد امل�شار 

�لفني للعمل عليه، ويقدم �آفاقًا للحفاظ عليه.

منا�شبة  �أ�شبح  �لذي  �ليوم  بهذ�  �الحتفال  �أهمية  وتربز 
الرتاكم  باأهمية  العربية  الأجيال  وعي  لتعزيز  �شنوية 
الفكري يف بناء انتمائهم احل�شاري، واأن تراثنا املخطوط 
يو�جه حتديات جمة على جميع �مل�شتويات �شيانًة وجمًعا 
ما  يفوق ثلثة مليني خمطوط منها  تراث  فهو  ون�شًرا، 
عرفت مظانه ومنها ما ل  ت�شله يد الباحثني حتى الآن.
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�لذي  �ل�شنوي  �لعلمي  موؤمتره  �ملجمع عن مفرد�ت  �أعلن 
�لنرث  يف  �الأدبية  "�الأجنا�ض  بعنو�ن:  �لعام  هذ�  ينظمه 
�لعربي �لقدمي" يف �لن�شف �لثاين من �شهر �أيلول �ملقبل.

و�أ�شار �ملجمع يف بيان �شحفي �شباح يوم �الأربعاء �ل�شاد�ض 
لدر��شة  ي�شعى  �ملوؤمتر  �أن  �إلــى  2022م  لعام  ني�شان  من 
الأجنا�ض الأدبية عند العرب يف الرتاث القدمي: تعريفًا، 
وتاريخًا، وتطورً�، وخ�شائ�َض مو�شوعيًة وفنيًة، و�أن باب 
�مل�شاركة مفتوح للباحثني من �لعلماء و�أ�شاتذة �جلامعات 

يف �الأردن و�لوطن �لعربي.

�لر�غُب يف  ُيِعّد  �ملوؤمتر، حيث  �إجــر�ء�ت  �ملجمع  و�أو�شح 
فكرة  يت�شمن  كلمة،   300 حــدود  يف  ملخ�شًا  �مل�شاركة 
وير�شله  وعنا�شره،  واأه��داف��ه  واأهميته  املقرتح  البحث 
يف    )jaa@ju.edu.jo( الإل��ك��رتون  الربيد  اإل��ى 
�للجنُة �ملخت�شة  َتْدر�ض  �أق�شاه 2022/5/1م، ثم  موعد 
�العتذ�ر عن عدم  �أو  �لقبول  وتر�شل قر�ر�ت  �مللخ�شات 

�لقبول بتاريخ 2022/6/1م.

حدود  يف  در��شته  �لباحث  ُيعّد  �مللخ�ض  قبول  حال  ويف 
�شتة �آالف كلمة، ويتوقع �أن يت�شمن �لبحث مقدمة وخامتة 
�لكامل  �لتوثيق  مع  منهما،  لكل  كلمة  يف حدود خم�شمئة 

ح�شب �لنمطية �ملعتمدة يف جملة �ملجمع �لعلمية. وير�شل 
�لبحث يف موعد �أق�شاه 2022/8/15م، ثم تدر�ض �للجنة 
�أو  �لقبول  قــر�ر�ت  وتر�شل  �لبحوث  �ملجمع  يف  �ملخت�شة 

�العتذ�ر عن عدم �لقبول بتاريخ 2022/9/1م.

م تقوميًا  وبنّي �ملجمع �أن �لبحوث �مل�شاركة يف �ملوؤمتر �شُتقوَّ
�لباحث  وُيــَزّود  خا�ض،  كتاب  يف  لن�شرها  متهيدً�  علميًا، 
َد  �لذي يجاز بحثه بكتاٍب ر�شميٍّ بخ�شو�ض حتكيمه، وُحدِّ

موعد انعقاد املوؤمتر يف الفرتة )21 ــ 2022/9/22م(.

وتتاألف �للجنة �لتح�شريية للموؤمتر من �الأ�شاتذة: �لدكتور 
�إبر�هيم  و�لدكتور  عبابنة،  جعفر  و�لدكتور  حّور،  حممد 
�أبو  �أنور  و�لدكتور  �ل�شعودي،  و�لدكتور حممد  �ل�شعافني، 

�شويلم، و�لدكتور زياد �لزعبي.

الرتاجم  ه��ي:  رئي�شية  حم��اور  ت�شعة  امل��وؤمت��ر  ويت�شمن 
ــة،  ــي و�لــ�ــشــري، و�الأمـــثـــال و�حلــكــم، و�لــر�ــشــائــل �الإخــو�ن
�لديو�نية، و�ملقامات، و�ملنامات، و�ل�شرديات،  و�لر�شائل 

و�لزرزوريات، و�ملناظر�ت.
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اأخلقيات
الن�ضر يف

جملة املجمع

و�ملو�شوعية يف  �ل�شرية  قو�عد  �ملجمع  تعتمد جملة   
عملية �لتحكيم، بالن�شبة للباحث و�ملحّكمني على حّد 
�شو�ء، وحُتيل كل بحث قابل للتحكيم على حمكمنْي 
و�الخت�شا�ض  �خلربة  ذوي  من  لديها  معتمدْين 
�لدقيق مبو�شوع �لبحث، لتقييمه وفق �أمنوذج تقييم 
�إ�شافية.  �أي مالحظات  �أن يرفق  حمدد، وللمحكم 
ويف حال تعار�ض �لتقييم بني �ملحكمنْي، حُتيل �ملجلة 

�لبحث على حمكم مرّجح �آخر.

 تعتمد �ملجلة تنظيمًا د�خليًا دقيقًا و��شح �لو�جبات 
ومر�تبه  �لتحرير  جهاز  عمل  يف  و�مل�شوؤوليات 

�لوظيفية.

�مل�شوؤول  با�شتثناء  و�ملحكمني،  للمحررين  يجوز  ال   
�لتحرير  هيئة  )رئي�ض  �لتحرير  عملية  عن  �ملبا�شر 
مو�شوع  �لبحث  يبحث  �أن  عنه(  ينوب  من  �أو 
�آخر، مبا يف ذلك �ملوؤّلف.  �أّي �شخ�ضٍ  �لتحكيم مع 
وينبغي �الإبقاء على �أّي معلومٍة متمّيزة �أو ر�أٍي جرى 
�حل�شول عليه من خالل �لقر�ءة قيد �ل�شّرية، وال 

يجوز ��شتعمال �أيٍّ منهما ال�شتفادٍة �شخ�شية.

 تقّدم �ملجلة يف �شوء تقارير �ملحكمني خدمة دعم 

ما  بح�شب  للباحثني  ومعلوماتي  ومنهجي  فّني 
ي�شتدعي �الأمر ذلك ويخدم جتويد �لبحث.

ن�شر  على  باملو�فقة  �لباحث  باإعالم  �ملجلة  تلتزم   
�لبحث من دون تعديل �أو وفق تعديالت معينة، بناًء 
عن  �العتذ�ر  �أو  �ملحكمني،  تقارير  يف  يرد  ما  على 
عدم �لن�شر، وحتتفظ هيئة �لتحرير بحق عدم �إبد�ء 
�الأ�شباب، ويجوز يف حال �العتذ�ر �أن يزود �لباحث 
منها  يفيد  اأن  التي يكن  واملقرتحات  بامللحظات 

يف �إعادة �لنظر ببحثه.

 تلتزم �ملجلة بجودة �خلدمات �لتدقيقية و�لتحريرية 
والطباعية والإلكرتونية التي تقدمها للبحث.

املحررون  يقّيم  التمييز:  عدم  قاعدة  احرتام   
و�ملر�جعون �ملادة �لبحثية بح�شب حمتو�ها �لفكري، 
مع مر�عاة مبد�أ عدم �لتمييز على �أ�شا�ض �لعرق �أو 
�لفل�شفة  �أو  �لديني  �ملعتقد  �أو  �الجتماعي  �جلن�ض 
�لتمييز  �أ�شكال  �أي �شكل من  �أو  للباحث،  �ل�شيا�شية 
�الأخرى، عد� �اللتز�م بقو�عد ومناهج ولغة �لتفكري 
و�الجتاهات  وتقدميها  �الأفكار  عر�ض  يف  �لعلمي 

و�ملو�شوعات ومناق�شتها �أو حتليلها.
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 احرتام قاعدة عدم ت�شارب امل�شالح بني املحررين 
و�لباحث، �شو�ء كان ذلك نتيجة عالقة تناف�شية �أو 
تعاونية اأو علقات اأخرى اأو روابط مع اأّي موؤّلف من 
لة  �ل�شّ ذ�ت  �ملوؤ�ّش�شات  �أو  �ل�شركات،  �أو  �ملوؤّلفني، 

بالبحث.

�أع�شاء  من  �أّي  ��شتخد�م  بعدم جو�ز  �ملجلة  تتقيد   
�لتي  �ملن�شورة  غري  �ملو�د  �ملحررين  �أو  هيئتها 
�أبحاثهم  يف  �ملجلة  على  �ملُحال  �لبحث  يت�شمنها 

�خلا�شة.

�مللكية  �ملجمع حقوق  �لفكرية: ميلك  �مللكية   حقوق 
�لفكرية بالن�شبة للبحوث �ملن�شورة يف �ملجّلة �لعلمية 
�ملحّكمة، وي�شبح �لبحث بعد قبوله للن�شر حقًا ملجلة 

�ملجمع، وال يجوز �لنقل عنه �إال باالإ�شارة �إليها. وال 
يجوز ل�شاحب �لبحث �أو الأي جهة �أخرى �إعادة ن�شر 
ما ن�شر يف �ملجلة جزئيًا �أو كليًا �أو ملخ�ض عنه �شو�ء 
باللغة العربية اأو مرتجمًا اإلى لغات اأجنبية؛ يف اأي 
كتاب �أو �شحيفة �أو دورية �إال بعد مرور �شتة �أ�شهر 
على تاريخ ن�شره يف �ملجلة، و�أن يح�شل على مو�فقة 

خطية من رئي�ض �لتحرير. 

 تتقيد املجلة يف ن�شرها ملقالت مرتجمة تقّيدًا كامًل 
�لنا�شرة،  �الأجنبية  �لدورية  �إذن  على  باحل�شول 

وباحرتام حقوق امللكية الفكرية.

وُتعفي  �لن�شر،  مبّجانية  �ملجلة  تلتزم  �ملجانية:   
�لباحثني و�ملوؤّلفني من جميع ر�شوم �لن�شر.
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�ضمّو الأمر احل�ضن بن طلل

اللغة العربية 
واستئناف مسريتنا 

الحضارية

والثقايف  الروحي  �شياقها  يف  اللغة 
هي هبٌة من اأعظم الهبات التي اأنعم 
اهلل بها على الإن�شان، وبها امتاز عن 
ما  وهذا  الكائنات،  و�شائر  املالئكة 
قوله  يف  الكرمي  القراآن  اإليه  ي�شري 
ُثمَّ  ُكََّها  ْسَماَء 

َ
اْل آَدَم  ]وََعلََّم  تعالى: 

نبُِئوِن 
َ
أ َفَقاَل  الَْمَلئَِكةِ  َعَ  َعَرَضُهْم 

َصادِقنَِي[  ُكنُتْم  إِن  َهُٰؤَلءِ  ْسَماءِ 
َ
بِأ

تعالى  اهلل  اأودع  فقد  )البقرة:31(، 

القدرة يف الإن�شان على تعلم الأ�شماء 
اأ�شماء لالأ�شياء التي تعر�ص  وابتكار 
اأمام حوا�شه اأو للمعان التي تلوح يف 
عقله ووجدانه. فالإن�شان هو الكائن 
على  القدرة  ميلك  الذي  الوحيد 
وم�شاعره  اأفكاره  وترجمة  البيان 
وهذا  لالآخرين،  ونقلها  وخرباته 
ها  خ�شّ التي  التكرمي  مظاهر  من 
الرحمن بالإن�شان كما يقول تعالى: 
َخلََق  الُْقْرآَن2  َعلََّم  ]الرَّْحَُن1 
)�شورة  اْلََياَن4[  َعلََّمُه  نَْساَن3  اْلِ

الرحمن(. 

مقاالت مختارة 
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و�حدة،  لغة  �حلية  �لكائنات  من  ف�شيلة  لكل  �هلل  جعل 
بينما  �لطبيعية،  �لقو�نني  من  قانون  لكل  �الأمر  وكذلك 
�قت�شت حكمة �خلالق باأن يجعل لكل �أمة من �لنا�ض لغة 
اخلالق  يقول  كما  غريها،  عن  ومتميزًا  خمتلفًا  ول�شانًا 
َماَواِت  تعالى يف �شريح �لتنزيل: ]َوِمْن آيَاتِهِ َخلُْق السَّ
لَْوانُِكْمۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك 

َ
لِْسنَتُِكْم َوأ

َ
رِْض َواْختَِلُف أ

َ
َواْل

َليَاٍت ّلِلَْعالِِمنَي[ )�لروم:22(. 
وذهب بع�ض �لفال�شفة �إلى �أن �الإن�شان عاجز عن �لتفكري 
جدلية  عالقة  وجود  �إلى  ذهب  وبع�شهم  �للغة،  خارج 
وهي  �للغة  ي�شنع  "�لفكر  �أن  مفادها  و�للغة  �لفكر  بني 
�للغة  منو  يعطل  �لفكر  جمود  �أن  يعني  وهذ�  ت�شنعه"، 
عن  تعرب  لكي  تتطور  اأن  لغة  لكل  بد  ل  واأنه  وتطورها؛ 
�ن�شغاالت �أهلها و�آدميتهم وتطلعاتهم �لفكرية وحرياتهم 
من  و�حدة  م�شافة  على  �للغات  جميع  لي�شت  �ملن�شبطة. 
�مل�شاعر.  عن  �لتعبري  �أو  �الأفكار  تطور  ��شتيعاب  حيث 
�للغات و�أرقاها هي تلك �لتي  �أبدع  �إّن  وهنا ميكن �لقول 
تعرب عن م�شاعر �الإن�شان �ملرهفة و�أفكاره �ملركبة، وهنا 
�هلل  ��شطفاء  ور�ء  و�لعلة  �لعربي  �لل�شان  فر�دة  ندرك 
تعالى لهذه �للغة لتكون رِحمًا للوحي �الإلهي �ملبني ومهادً� 

لر�شالته �خلامتة للعاملني. 

ال تهدد معرفة �للغات �الأخرى و�إتقانها وعينا بقيمة لغتنا 
لغات  تعلم  �أهمية  تقت�شر  ال  كما  مكانتها،  رفعة  �أو  �الأم 
فحاجتنا  مكرهم"،  "�أمن  مقولة  وفق  �الأخرى  �ل�شعوب 
للتعلم  �ملتو��شلة  �حل�شارية  حاجاتنا  من  تنبع  ذلك  �إلى 
�ملعرفية  �إبد�عاتهم  عن  و�لبحث  �الآخرين  جتارب  من 
العربي  الأدب  واأ�شتذكر هنا عميد  يف خمتلف املجالت، 
�لدكتور طه ح�شني، يف كتابه "حلظات" �لذي كان يعتربه 
و�لغرب،  �ل�شرق  بني  �الندماج  من  حالة  لتحقيق  و�شيلة 
�أيام �شبابه  حيث دون فيه �للحظات �الأدبية �لتي عا�شها 
بني �الأدباء يف �لغرب، وبني �لقر�ء يف �ل�شرق، وكان طه 
ح�شني يوؤمن �أنه لو مت تناول هذ� �لكتاب من �لقر�ء عن 
فهم، �شيوؤدي اإلى ن�شر املودة والتفاهم بني �شعوب العال 

�لعربي و�لغربي. 

جديدة  روحًا  �لعربية  لّلغة  �لكرمي  �لقر�آن  �أعطى  وقد 
و�ألقى عليها ثوب �خللود، فكان حفُظ �للغة �لعربية هو ِمن 
حفظ �هلل لكتابه �لذي تعهد به، فال �شبيل لفهم �لقر�آن 
ودر��شة  �لعربية  �للغة  فهم  دون  معانيه  وتعقل  �لكرمي 
�أ�شاليب بيانها، وهكذ� رغم كل �ملحن و�الأزمات �لتي مر 
وجودها  على  حتافظ  �لعربية  �للغة  ز�لت  ما  �لعرب  بها 

و�شحر جمالها. 

�لعربية  �للغة  على  �حلفاظ  يف  �الإ�شالم  �أ�شهم  لقد 
و�نفتاحها على دروب �لعاملية، فقد جذب �الإ�شالم �شعوبًا 
فيها  فكتبو�  �الإ�شالم،  كع�شقها  �لعربية  ع�شقت  كبريًة 
يف  �ل�شخمة  �ملجلد�ت  و�ألفو�  �أ�شعارهم  ودونو�  علومهم 
و�لريا�شيات،  و�لفلك  و�لفل�شفة  و�لفقه  و�لطب  �الأدب 
متامًا كما فعل �بن �شينا و�لفار�بي و�لبريوين و�لبخاري 

وم�شلم والرتمذي وغريهم.

لي�شت م�شكلة �للغة �لعربية يف عدم قدرتها على �لتطور، 
و�إمنا باالأفكار �لنمطية �لتي يحملها بع�ض �أبنائها، وعدم 
جاء  �أعرف".  "ال  �إجابة  عقب  �ل�شوؤ�ل  بحرقة  �شعورهم 
�أثناء  �شيمبور�شكا  في�شو�فا  �لبولندية  �ل�شاعرة  كلمة  يف 
كلمتان  �أعرف..  "ال  �الآد�ب:  يف  نوبل  جلائزة  ��شتالمها 
لهما جناحان، لو اأن نيوتن ل يقل لنف�شه ل اأعرف، كان يف 
اأح�شن الأحوال �شيلتقط التفاحة وياأكلها"، ولطاملا كانت 
كذلك  وهي  و�لفكر،  و�لثقافة  و�لدنيا  �لدين  لغة  �لعربية 
�أول �جلو�مع �لتي يلتقي عليها �أبناء �ل�شمائر �حلية، وكما 

يقول �لر�شايف: 

وجتمعنا جو�مع كربيات  * * *  و�أكربهّن �شيدة �للغات

 ال بد لنا �أن ندرك طبيعة �الأزمة �حل�شارية �لتي تعي�شها 
جمتمعاتنا �لعربية وغري �لعربية و�أثرها يف �إ�شعاف �للغة 
قد  �لعربية  �للغة  �إن  وحيث  لالت�شال،  كو�شيلة  �لعربية 
َف بها لغًة ر�شمية يف الأمم املتحدة، فيجب م�شاعفة  اعرُتِ
جمتمعاتنا  يف  النوعي  الرتاث  على  للحفاظ  اجلهود 
�لتعليمية  �لنظم  وتطوير  و�ملهجر،  �ملوطن  يف  �لعربية 
والقوانني والت�شريعات التي حتفظ الرتاث واللغة العربية 
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يجب  �لعاملي  �مل�شتوى  وعلى  �ملعا�شرة.  جمتمعاتنا  يف 
�لعمل على تعزيز ح�شور �للغة �لعربية يف �لثقافة و�الأدب 
�لعاملي وتكثيف �حل�شور �ملعريف �لعربي يف �شبكة �لبحث 

�لعاملية. 

وتعت�شم  بذ�تها  تثق  عندما  تبد�أ  �ل�شعوب  نه�شة  �إن 
بلغتها وتعمل على تطوير معارفها و�آد�بها وت�شافر جهود 
�أبنائها جميعًا، وهنا يجب �الإ�شارة �إلى ما قام به �لعرب 
�حلديثة  �لعربية  �لنه�شة  ع�شر  يف  وم�شيحيني  م�شلمني 
من �لنهو�ض باللغة �لعربية وعلومها، و�شعيهم نحو �إقامة 

باللغة  و�ملجالت  �ل�شحف  و�إ�شد�ر  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�لعميق  �إميانهم  من  �إبد�عهم  ��شتمدو�  وقد  �لعربية، 
مبركزية �للغة �لعربية يف م�شروعهم �لنه�شوي، وال نن�شى 
�ملعا�شر  �لتاريخ  �لذين دفعو� ثمن قناعاتهم عرب  �أولئك 

يف �شبيل �إبد�ء �لر�أي وتربئة �ل�شمري. 

واليوم، ورغم كل ال�شعوبات التي حتيط بنا ونحن على 
مبقومات  ونثق  نوؤمن  �أن  بد  ال  �جلديد،  �لعام  م�شارف 
ينه�ض  �أف�شل  م�شتقبل  �شناعة  على  وقدرتها  �الأمة  هذه 
مبجتمعاتنا ويدفعنا نحو ��شتئناف م�شريتنا �حل�شارية. 
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الأ�ضتاذ الدكتور عبداملجيد ن�ضر
ع�ضو جممع اللغة العربية الأردين

دور مجامع اللغة 
العربية يف حفظ 

اللغة العربية

ـــــقـــــراآن الـــكـــرمي  تـــعـــد كـــلـــمـــات ال
ــبــعــة و�ـــشـــبـــعـــني األــــف  حـــــــوايل �ــش
وبــدون  التكرار،  فيها  مبا  كلمة، 
األــف  ع�شر  �شبعة  حـــوايل  تــكــرار 
كــلــمــة، وقـــد يــغــيــب عـــن �شخ�ص 
لع�شرات  الــدقــيــق  املــعــنــى  مثقف 
مــن الــكــلــمــات. ومـــع ذلـــك، يبقى 
اآياته  القراآن الكرمي طيعاً لفهم 
واأحـــكـــامـــه لــلــكــثــري مـــن الـــقـــراء. 
الكرمي  القراآن  اأن  يعني  ما  وهو 
م�شتوى  على  الزمان  يف  معجزة 

الفهم ال�شخ�شي.

والــلــغــة الــعــربــيــة قــبــل الإ�ـــشـــالم 
الثقافة  متدن  اأقــوام  لغة  كانت 
والفل�شفية  الــعــلــمــيــة  ـــعـــارف  وامل
بــ�ــشــبــب خا�شية  لــكــْن  وغـــريهـــا. 
ال�ـــشـــتـــقـــاق مــــن اجلــــــــذور، فــــاإن 
على  الــلــغــات  اأغــنــى  هــي  العربية 
لــهــا عــدد  كــمــا ي�شهد  الإطــــــالق، 
اأن  اإذ ميكن  كبري من الباحثني. 
ي�شل عــدد مــفــرداتــهــا اإلـــى اأكــر 

من اثني ع�شر مليوناً. 

مقاالت مختارة 
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كلمات  �للغة  هــذه  مــفــرد�ت  من  و�نتقى  �الإ�ــشــالم  وجــاء 
مثل  م�شطلحات  ف�شارت  جديدة  معاين  عليها  �أ�شبغ 
و�لنفل  و�ل�شنة  و�لــو�جــب  و�لــفــر�ــض  و�لــزكــاة  �ل�شالة 
وغري ذلك. لكن �لتحدي �ملهم �لذي و�جه هذه �للغة هو 
مرو�ن  بن  �مللك  عبد  �أيــام  �لدولة  �إد�رة  وجــدت  عندما 
�لدو�وين  لغة  كانت  فقد  �لدو�وين.  تعريب  �إلى  �حلاجة 
اللغة الفار�شية يف العراق وبلد فار�ض؛ والرومية يف بلد 
�ل�شام. وُعّربت �لدو�وين. ثم جاء �لتحدي �الأعظم عندما 
بداأت الرتجمة لكتب من اللغات الأخرى يف علوم خمتلفة: 
و�لفار�شية.  و�ل�شريانية،  و�الإغريقية،  �ل�شن�شكريتية،  من 
لي�ض  ميدان  كل  يف  م�شطلحات  املرتجمني  واجهت  فقد 
بد  ال  فكان  �لعربية،  �للغة  يف  �شلفًا  موجود  مقابل  لها 
اللغة وعبقرية املرتجم  الإبداع. وهنا جتلت عبقرية  من 
�لريا�شيات  يف  عربية  م�شطلحات  فو�شعت  وجــر�أتــه. 
و�لفل�شفة و�ملنطق و�لطب وغري ذلك. و�أنت�شي مبا و�شعه 
 parabola، hyperbola، ثابت بن قرة مقابل
بل  ناق�ض.  قطع  ز�ئد،  قطع  مكافئ،  قطع   ،ellipse

قالو�  عندما  ومقايي�شها  �للغة  من  �ملاألوف  حدود  وتعدو� 
�ل�شمائر،  �إلــى  ين�شب  وال  هو،  �ل�شمري  �إلــى  ن�شبة  هوية 
وماهية ن�شبة �إلى �جلملة ما هي، وال ين�شب �إلى �جلملة. 

وهذ� كله جهد فردي دون وجود جمامع لغوية.

دولــة  مــع  بـــد�أ  �لع�شر �حلــديــث، فقد  �لــتــحــدي يف  �أمـــا 
ــة  دول ين�شئ  �أن  �أر�د  عــنــدمــا  مــ�ــشــر،  يف  عــلــي  حمــمــد 
باالأ�شتاذ  فجاء  وعلومها.  و�شناعتها،  بجي�شها،  ع�شرية 
يلقي  الأ�شتاذ  فكان  مالطا.  من  وباملرتجم  اإيطاليا،  من 
حما�شرته بالإيطالية، واملرتجم ينقل ذلك اإلى العربية، 
والكاتب ي�شجل ذلك لي�شدر يف كتاب. وا�شتعان املرتجم 
عرب  اأو  بع�شها،  و�شع  اأو  ال���رتاث،  م��ن  مب�شطلحات 
لوجود  لبنان،  يف  �مل�شكلة  هــذه  مثل  وظــهــرت  غــريهــا. 
�الإر�شاليات �لتن�شريية، و�إن�شاء مد�ر�شهم وكلياتهم، مثل 
 1876 �شنة  �أ�ش�شت  �لتي  بريوت،  يف  �الأمريكية  �جلامعة 
با�شم الكلية ال�شورية الإجنيلية، واجلامعة الي�شوعية التي 

�أ�ش�شت �شنة 1875.

عن  �لعثماين  �حلكم  زو�ل  بعد  �الأكــرب،  �لتحدي  كان  ثم 
بالدنا، وتاأ�شي�ض �إد�ر�ت عربية ومد�ر�ض وجامعات تعلم 
بالعربية. ول تعد اجلهود الفردية تكفي، فكان ل بد من 
من  وكان  �للغة.  جمامع  فبد�أت  منظمة،  جماعية  جهود 
�الإد�رة  �أولها، حلاجة  �ل�شوري  �ملجمع  يكون  �أن  �لطبيعي 
بد�أ يف  �لتعليم  �أن  كما  عربية.  �إد�ريــة  لغة  �إلى  �جلديدة 
�حلقوق  معهدي  يف  �لعربية  باللغة  �ل�شورية  �جلامعة 
هــذه  يف  م�شطلحات  �ــشــك  مــن  ــد  ب ال  فــكــان  و�لــطــب، 
�مليادين. وي�شهد �لتاريخ و�أولو �لعلم باجلهود �لتي بذلها 
�ملرحوم حممد كرد علي وزمالوؤه، علمًا باأن �شورية كانت 
يف  جممعان  �ملجمع  هذ�  وتال  �لفرن�شي.  �النتد�ب  حتت 

م�شر و�لعر�ق.

�أما عندنا يف �الأردن، فقد �أ�شدر �الأمري عبد �هلل مر�شومًا 
باإن�شاء جممع لّلغة �لعربية �شنة 1923، لكن ل يكتب له 
�لدو�م. ثم �شدر قانون خا�ض ملجمع �للغة �لعربية �الأردين 

�شنة 1976. وجعل من �أهد�فه:

�أن  على  و�لعمل  �لعربية  �للغة  �شالمة  على  �حلفاظ  ــ   1
تو�كب متطلبات �الآد�ب و�لعلوم و�لفنون �حلديثة.

جمتمع  متطلبات  ملو�كبة  �لعربية  باللغة  �لنهو�ض  ــ   2
�ملعرفة.

و�لفنون،  و�الآد�ب  �لعلوم  م�شطلحات  معاجم  و�شع  ــ   3
مع  بــالــتــعــاون  �مل�شطلحات  تــوحــيــد  �إلـــى  و�لــ�ــشــعــي 
املوؤ�ش�شات الرتبوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل 

�ململكة وخارجها.

4 �� اإحياء الرتاث العربي. 

هذه  لتحقيق  �ملجمع  عمل  فقد  �لعملية،  �لناحية  ومــن 
�الأهد�ف على ما ياأتي:

رقم  �لعربية  �للغة  قانون حماية  �إ�شد�ر  �مل�شاعدة يف   ــ  
35 ل�شنة 2015. ومن �أهم ما يفر�شه: تعريب �لتعليم 
يف جميع م�شتوياته، و�لبحث، والفتات �ملن�شاآت، ولغة 
�لكفاية يف  �متحان  و�شع  مع  ذلك.  وغري  �ملوؤمتر�ت، 
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�للغة �لعربية �لذي ال بد من �لنجاح فيه لكل من يريد 
م�شتوياتها.  بكل  و�الإعــالم  �لتدري�ض  مهنة  يدخل  �أن 

وقد طلبنا تعميمه �إلى وظائف �أخرى.

�مل�شكلة  بالعربية  �لنهو�ض  �ملجمع على جلنة  �إ�شر�ف   ــ  
بناًء على قر�ر �لقمة �لعربية �شنتي 2008، 2010م.

و�شع م�شطلحات الأكرث من �أربعني ميد�نًا من ميادين   ــ  
ر�شمية  جهات  طلبته  ما  على  بناء  و�أكرثها  �ملعرفة، 
يف �الأردن. �إ�شافًة �إلى مر�جعة م�شطلحات ع�شكرية 
عــدد هذه  ويــنــوف  مــنــ�ــشــورة.  وهــي جميعًا  وطــبــيــة. 
نعمل  نز�ل  �ألفًا. وال  �ثنني وثالثني  �مل�شطلحات على 

يف هذ� �مليد�ن.

�الأقــطــار  يف  �لعربية  لّلغة  جمــامــع  عــدة  لــوجــود  ونــظــرً� 

�لعربية  �ملنظمة  كما  للمجامع  �حتــاد  �أن�شئ  �لعربية، 
منذ  اأن�شاأت  التي  )الألك�شو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
اأكرث من �شبعني عامًا، مكتَب تن�شيق التعريب يف الرباط 

لتن�شيق �مل�شطلحات �لو�ردة له من �ملجامع، ون�شرها.

ميادين  يف  عربية  وخمت�شرات  رموزًا  املجمع  و�شع  وقد 
�ملجامع  �حتــاد  وعقد  1985م.  �شنة  و�ملقايي�ض،  �لعلوم 
�لعربية ندوة مطلع �شنة 1987م ملناق�شة هذ� �مل�شروع وما 
�هتم  �ملجمع،  عمر  بد�ية  ويف  مالحظات.  من  عليه  ورد 
الأ�شا�شية  العلوم  يف  اجلامعي  التدري�ض  كتب  برتجمة 
اجلامعات  اأن  ومع  الإجنليزية.  باللغة  مرموقة  كتب  من 
غري  عربية  جامعات  يف  اعُتِمَدت  تعتمدها،  ل  الأردنية 

�أردنية! كما ترجم مو�شوعة �أمريكية طبية يف �لت�شريح.
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الأ�ضتاذ الدكتور ح�ضن امللخ
اأكادميي وخبر لغوي

كلامتنا املهاجرة 
جسوُر تواصل 

حضارّي مع اللغات 
األخرى

هي كلماتنا العربية املهاجرة، مثلنا، 
اأو  با�شتئذان  ت�شافر  ال�شفر،  تع�شق 
اإلى  حتتاج  ل  لأنها  ا�شتئذان؛  بغري 
حتمل  اأن  يكفيها  دخول،  تاأ�شرية 
اللغة  اإليها  حتتاج  دللة  داخلها  يف 
ا�شطراراً،  اأو  اختياراً  الأخرى 
وميكنها اأن ت�شافر معنا عند �شياحتنا 
الزيارة،  الأر�ص، مهما كان ق�شد  يف 
باللغة  اللقاء  �شبب  كان  ومهما 
الأخرى، كما ميكنها اأن ت�شافر عرب 
الأغان،  كلمات  اأو  الكتب،  �شفحات 
مل  لها،  مرتجم  ا�شت�شالم  عند  اأو 
ي�شعفه من معجم لغته ما يوازيها يف 
دقة التعبري عن مراده، اأو عند حتول 
بع�ص كلماتها اإلى ج�شور تهدي اإلى 
للحدود  عابر  بدين  الطيبة  الكلمة 
من  كثري  َعرَبَت  كما  والثقافات، 
الأخرى  اللغات  اإلى  الإ�شالم  كلمات 
العربية  الكلمات  من  ج�شر  فوق 
التي ا�شتقرت يف اللغات الأخرى كما 

ا�شتقر الإ�شالم بني اأهلها.

مقاالت مختارة 
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وهو  الوجود،  نوامي�ض  من  بنامو�ض  اقرتنت  اإن  �شيما  ول 
الدين؛ لهذا كانت اللغة العربية من اأهم ج�شور التوا�شل 
الإطلق، فهي  اأهمها على  تكن  اإن ل  العال،  اللغوي يف 
�بنة  هذ�،  �لنا�ض  يوم  حتى  ن�شتعملها  �لتي  �ل�شورة  يف 
منذ  اإ�شراقتها  تغب  ول  الأعوام،  من  الألفني  يقارب  ما 
اآ�شيا  يف  القدمي  العال  قارات  عن  قرنًا  ع�شر  اأربعة 
�حلديث  �لع�شر  يف  ت�شرق  �شارت  بل  و�أوروبا،  و�إفريقيا 
على كل بقاع �الأر�ض بعد قر�ر �الأمم �ملتحدة �شنة 1973م 
باعتمادها لغة عاملية قادرة على �لتعبري عن قيم منظمة 
�الأمم �ملتحدة يف �ل�شالم، و�ملحبة، و�العتد�ل، و�لتقدم، 

و�مل�شاركة يف خدمة �الإن�شانية جمعاء.

بع�ض  فيها  ��شتقر  �لطويلة  �حل�شارية  م�شريتها  ويف 
�لكلمات �لو�فدة من لغات �أخرى، وقد ترجع �إلى �أ�شلها، 
لأ�شباب توا�شلية خمتلفة، تعود يف معظمها اإلى ما ي�شمى 
�حلاجات �لتو��شلية، وقد تو�شل نيقوال�ض �أو�شتلر يف كتابه 
�لر�ئع "�إمرب�طوريات �لكلمة" �إلى �أن "�للغة ذ�ت �لنفوذ 
�لفائدة  �أجل  من  تعلمها  يتم  �أجنبية  لغة  �أي  هي  عمومًا 
يف  كلمات  �شكل  على  اآثارها  فترتك  �لثقافية"،  و�مليزة 

�للغة �الأخرى.

ي�شتعملون  �أجد�دنا  وبع�ض  �آباوؤنا  كان  عامًا  قبل خم�شني 
كلمة "ترين" )Train( يف �لتعبري عن �لقطار ب�شبب 
التوا�شل مع اللغة الإجنليزية، كما كانوا ي�شتعملون كلمة 
التوا�شل مع  ب�شبب  ال�شيارة؛  التعبري عن  "�أوتومبيل" يف 
�لعربية  �للغة  بني  �لناعم  �حلو�ر  لكن  �لفرن�شية،  �للغة 
كلمتني  ��شتعمال  تطوير  عن  �أ�شفر  �لكلمتني  وهاتني 
مدة  فتكون  و"�ل�شيارة"،  "�لقطار"،  وهما  عربيتني، 
ح�شاري  تو��شل  عن  تعبريً�  �الأجنبية  �لكلمة  ��شتعمال 
مزدهر ل�شالح �للغة �الأخرى، لكن �لعودة �إلى كلمة عربية 
بتو�شيع �لداللة دليٌل على �شمود �للغة �لعربية يف �لتو��شل 
�حل�شاري مع �الآخر، وحتول �لكلمة �الأجنبية �إلى مرحلة 

خاملة من تاريخ ��شتعمال �لكلمة.

�إن �لكلمات �لعربية يف �للغات �الأخرى دليل تاريخي على 
الإجنليزية  اللغة  "م�شر" يف  فكلمة  �حل�شارية،  �ل�شلة 
�لعزيزة،  مل�شر  �لقدمي  �ال�شم  وهو   ،)egypT(
قبل  بعيد  طويل  ح�شاري  تو��شل  على  يدل  �لذي  �الأمر 
"م�شر" يف �للغة  �الإ�شالم بني م�شر و�أوروبا، لكن كلمة 
�أن  يعني  وهذ�  �شمعتها،  كما   )Mesir( �الأندوني�شية 
�جلديد،  �ال�شم  ��شتقر�ر  بعد  كان  �حل�شاري  �لتو��شل 
ولعله بعد �الإ�شالم، فاأ�شماوؤنا يف �للغات �الأخرى تدل على 
�لعربية  "قمر"  وكلمة  باالآخرين.  عالقاتنا  عمق  درجة 
�لقاف،  ب�شم  �الأندوني�شية  باللغة   )KoMar( تنطق 
كما تنطقها بع�ض لهجاتنا حتى �الآن، �الأمر �لذي يدل على 
تو��شل ح�شاري حتمله هذه �لكلمة �إلى �للغة �الأندوني�شية 
بكل معانيها ودالالتها يف �لثقافة �لعربية. وحتى ال نبعد، 
يف  �لعابق  بتاريخها  "جمل"  كلمة  �أن  ن�شتذكر  �أن  يكفي 
�للغة  �إلى  �لعربية  �للغة  من  �شافرت  قد  �لعربية  �لثقافة 
الإجنليزية باللفظ نف�شه )gaMal(، و�إن بقيت منها 
معجم  "�لكحل" من  كلمة  �شافرت  كما  بالعربية،  ن�شخة 
 ،)Kohl( �لعربي  بالنطق  �إليها  و�جلمال  �لزينة 
با�شم  م�شجلة  ح�شارية  عالمة  فهي  "قهوة"  كلمة  و�أما 
با�شم  �الأخرى  �للغات  من  كثري  يف  دخلت  �لعربية  �للغة 

)Coiree( مع �شيء من �لتحوير، 

�إن كل كلمة من كلماتنا �ملهاجرة يف �للغات �الأخرى �شفرية 
�الأخرى،  �للغة  قامو�ض  يف  دورها  �أدت  ح�شاري،  تو��شل 
لكنها تنتظر منا اأن ندر�ض ح�شورها يف اللغات الأخرى؛ 
و�ل�شعوب فيجدر  �الأمم  �أننا حا�شرون يف حياة  لنكت�شف 
كلماتنا  عن  نبحث  اأن  ثقافية  قرية  العال  �شار  وقد  بنا 
لها معجمًا ح�شاريًا  ونقيم  �الأخرى،  �للغات  �ملهاجرة يف 

يليق بالدور �حل�شاري �لذي قامت به يف حياة �ل�شعوب. 
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االأ�ضتاذ الدكتور علي الهروط
اأ�ضتاذ اللغة والنحو يف اجلامعة الأردنية

شياطني الكتاب

 عجبي من كثرٍي من �لنا�ض �لذين �أ�شبحو� كتاب �أعمدة 
اأن  اأعلم  كنُت  وما  والورقية.  الإلكرتونية  ال�شحف  يف 
�إن�شاء  بد�ية عمره مو�شوع  يكتب يف  كان  و�حًد� منهم 
ويحاور  وينتقد  ويحلل  يب(  �ل�شَّ )على  يكتب  فاأ�شبح 
ويناق�ض ويظهر لك كاأنه حمرتف الكتابة ول يخطئ يف 
�للغة وال �ل�شرف وال �لنحو، وقد يد�خلك  �الإمالء وال 
ا قد يكتبون لهم وينقحون ويهذبون  �ل�شك يف �أن �أ�شخا�شً
�أو  للعقاد  تقر�أ  �أنك   لك  ويخيل  وي�شذبونه،  يكتبون  ما 
طه ح�شني �أو حممد ح�شنني هيكل! فيبدو �أن لكل و�حد 
منهم �شيطاًنا، فاإذ� ما كتب له �شيطاُنه �أح�شن و�أجاد، 
و�إذ� ما كتبو� هم ال يح�شنون �شنًعا ويتعرثون  وتتع�شر 
عليهم كتابة جملتني مفيدتني يف تعليقهم على مريديهم 

على )�لفي�شبوك( و)�لو�ت�ض(.

لغته  ور�أيت  يتحدث  وهو  الأحدهم  ��شتمعت  ما  و�إذ� 
وطريقة حتليله وحماور�ته تقول يف د�خل نف�شك: �أهذ� 
الذي يكتب يف جريدة كذا اأو يف ال�شحيفة الإلكرتونية 

كذ�!

�ملاأجورون؟  هوؤالء  من  لهوؤالء؟!  يكتب  من  للهول!  يا 
بع�ض  عند  �لرخ�ض  من  �حلد  لهذ�  �الأمور  �أو�شلت 
�أ�شحاب  ي�شتعملون  من  وعند  �أقالمهم  يوؤجـرون  من 
وهوؤالء على  هوؤالء  ي�شتحيي  �أال  �ملاأجورة،  �الأقالم  هذه 
�أمام  �أ�شماءهم  ي�شعون  حينما  يخجلون  �أال  �أنف�شهم! 
تلك �ملقاالت. ولالأ�شف، ِمن هوؤالء وزر�ء �أ�شبحو� كّتاًبا 
بعد خروجهم من �لوز�رة بقدرة قادر، ومنهم �أ�شاتذة 
جامعات وم�شوؤولون كبار.. �شحيح �أن �لذين )ي�شتحون( 

ماتو�. وفعاًل هذ� زمن �لعجائب وزمن �ملاأجورين.

حفظ �هلل �لقاب�شني على جمر �حلياء ورعاهم.

مقاالت مختارة 
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الدكتور عبدالكريم 
خليفة وتحقيق 

الرتاث العريب 

الــدكــتــور عــبــدالــكــرمي خليفة  ُيـــعـــّد 
رواد حتقيق  مــن  واحــــداً  رحــمــه اهلل 
الرتاث وع�شاقه وحمبيه يف الأردن، 
بل لعله اأول َمن حّقق ن�شاً اأو ن�شو�شاً 
تراثية يف الن�شف الثان من القرن 

الع�شرين يف الأردن.

الـــكـــرمي خــلــيــفــة يف �شنة  ولــــد عــبــد 
1343هـ/1924م يف مدينة ال�شلط ذات 
املا�شي العريق يف التاريخ الإ�شالمي، 
حــيــث اأنــ�ــشــاأ فيها املــمــالــيــُك مــدر�ــشــًة 
م�شطلَحنا  يف  جــامــعــًة  اأو  عــلــمــيــًة 
املــعــا�ــشــر، وقــد عــرفــت هــذه املدر�شة 
�شيف  اإلــى  ن�شبًة  ال�شيفية  باملدر�شة 

الدين بكتم. 

شخصية العدد
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وقد تاأ�ش�شت يف ال�شلط اأول مدر�شة ثانوية يف الأردن، حيث 
على  حائزً�  1942م،  ــ   1941م  �شنة  خليفة  منها  تخرج 
�لعام.  �لطلبة يف هذ�  �أو�ئل  �لثانوية، وكان من  �ل�شهادة 
ودر�ض اللغة العربية يف مدر�شة ال�شلط على يدي الأ�شتاذ 
�لربقاوي  ــ رحمه �هلل ــ  �لذي رّغبه يف �لعربية، وجعلها 
مادة �أثرية لديه: فاختار در��شة �لعربية بعد تخرجه من 
ببغد�د،  �لعالية  �ملعلمني  د�ر  �إلى  وتوجه  �لثانوية  �ملرحلة 
�لعربية  �للغة  يف  �للي�شان�ض  درجــة  على  منها  وح�شل 

و�آد�بها مبرتبة �ل�شرف �الأولى �شنة 1946م.
وكانت د�ر �ملعلمني �لعالية ببغد�د من �أهم �ملر�كز �لعلمية 
يف �لوطن �لعربي �آنذ�ك، وتتلمذ فيها على �ملرحوم عبد 
وحتقيق  �لعلمي  �لبحث  منهج  مــادة  يف  ــدوري  �ل �لعزيز 
�لعلمي،  تاأ�شي�شه  يف  �الأثــر  �أكرب  لذلك  وكان  �لن�شو�ض، 
وتكوينه املعريف، وربطه بالرتاث العربي العظيم يف هذه 
�هلل  رحمه  �لــر�وي  طه  �الأ�شتاذ  على  در�ض  كما  �ملرحلة. 
بالرتاث  العناية  يف  حممودًا  اأث��رًا  نف�شه  يف  ت��رك  ال��ذي 
�لعربي، وما له من قيمة علمية كبرية يف تاريخ �الإن�شانية.

�لتدري�ض  الأ�شول  مدر�شًا  عمل  بغد�د  من  تخرجه  وبعد 
�ملعلمات  د�ر  يف  �لعربية  �للغة  ملــادة  و�خلا�شة  �لعامة 
�الأعو�م  يف  نف�شها  �ملدينة  يف  �ملعلمني  د�ر  يف  ثم  بحلب، 

1947 ــ 1951م.
وتوجه �أ�شتاذنا خليفة ملتابعة در��شته �لعليا يف فرن�شا و�لتحق 
درجة  على  منها  وح�شل  )�لــ�ــشــوربــون(،  باري�ض  بجامعة 
�لدكتور�ة يف �الآد�ب �شنة 1954م، وهو من �أو�ئل �الأردنيني 

�لذين يح�شلون على هذه �لدرجة �لعلمية يف بالد �لغرب.
بثورة  �ملتعلقة  للدكتور�ة،  �أطــروحــتــه  قــدم  باري�ض  ويف 
تاريخ  من  وحققها  جمعها  ن�شو�ض  على  �عتمادً�  �لزجن، 
�لــطــربي، و�أنــ�ــشــاب �الأ�ــشــر�ف لــلــبــالذري، و�ــشــرح نهج 
البلغة لبن اأبي احلديد وغريها من امل�شادر الرتاثية، 
فازدادت معرفته مب�شادر الرتاث عمقًا وات�شاعًا، واأدرك 
الدرا�شات  يف  عظمى  اأهمية  من  الرتاثية  للن�شو�ض  ما 
يف  و�لعلمية  و�ل�شيا�شية  و�حل�شارية  و�لتاريخية  �الأدبية 

�لتاريخ �لعربي �الإ�شالمي و�الإن�شاين.
ــ 1973م( م�شرفًا   وكان �الأ�شتاذ ريجي بال�شري )1900 

على �أطروحة �أ�شتاذنا خليفة. ومعروٌف لدى �لباحثني يف 
�مل�شت�شرقني  كبار  كان من  �أن بال�شري  �ال�شت�شر�ق  تاريخ 
الفرن�شيني الباحثني يف الرتاث العربي، وكتابه "يف تاريخ 

�الأدب �لعربي" ينتهي عند �شنة 125هـ  ــ  742م.
يدي  على  در�ــض  من  وكــل  خليفة،  �أ�شتاذنا  �أن  �شك  وال 
للن�شو�ض  �مل�شت�شرقني، يدرك مدى عنايتهم وتقديرهم 
ناحية،  من  الباحثني  على  وتن�شر  حتقق  التي  الرتاثية 
�أن �الأثر �ملنهجي �لذي تركه بال�شري يف طالبه كان  كما 
كبريً� من حيث �اللتز�م بالقو�عد �ملنهجية �ل�شحيحة يف 

�إخر�ج �لن�شو�ض و�إبر�زها للنا�ض من ناحية �أخرى.
تخرجو�  �لذين  و�مل�شلمني  �لعرب  �لطالب  من  كثريً�  �إن 
و��شحة  �لعلمية  مو�قفهم  كانت  �مل�شت�شرقني،  �أيدي  على 
ال لب�ض فيها، يقرعون �حلجة باحلجة، ويرددون �شبهات 
على  و�عتمادً�  �لعلمي،  �لدليل  �إلى  ��شتنادً�  �مل�شت�شرقني 
بل  اأمتهم،  لرتاث  يتنكروا  فلم  املنظم،  املنهجي  البحث 
�لتغريب،  دعو�ت  ورف�شو�  �حلفاظ،  �أ�شد  عليه  حافظو� 
على  �لباقي  �لرعيل  هذ�  �أ�شتاذنا خليفة يف طليعة  وكان 

العهد لرتاث اأمته، واملحافظ عليه اأ�شد املحافظة.
عاد خليفة بعد ح�شوله على �لدكتور�ة �إلى بلده �الأردن، 
ــ  يف  �ملعا�شر  م�شرفًا يف م�شطلحنا  �أو  ــ  مفت�شًا   وعمل 
�شنة  وحتى  1956م  �شنة  منذ  والتعليم  الرتبية  وزارة 
�لتي  �الأردنــيــة  �جلامعة  �إلــى  مدر�شًا  �نتقل  ثم  1963م، 
كانت �آنذ�ك حديثة �لتاأ�شي�ض، فر�أ�ض ق�شم �للغة �لعربية، 
ثم �أ�شبح رئي�شًا لهذه �جلامعة من �شنة 1968 ــ  1971م، 
وهي من اأ�شد الفرتات �شعوبة يف تاريخ اجلامعة الأردنية.
والتعليم، ويف  الرتبية  وزارة  اأثناء عمله يف  اأنه  وروى ل 
من  علمية  جلنة  �الأردنية  �حلكومة  �شكلت  1958م،  �شنة 
اثنني هما: عبدالكرمي خليفة من وزارة الرتبية والتعليم، 
وكانت مهمة هذه  �الآثار،  وز�رة  وعبد�لكرمي غر�يبة من 
اأو  العلمي على نقل خمطوطات قمران  الإ�شراف  اللجنة 
الباحثني،  بع�ض  ي�شميها  كما  امليت  البحر  خمطوطات 
جمموعة  برفقة  �للجنة  وذهبت  عمان،  �إلى  �لقد�ض  من 
من رجال �الأمن، ووجدت هذه �ملخطوطات يف قبو �لبنك 
يف  الإر�شالها  وحزمت  جهزت  وقد  �لقد�ض،  يف  �لعثماين 
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�ملخطوطات  هــذه  نقلت  ثم  �لــوطــن،  خــارج  �إلــى  �لربيد 
�الأ�ــشــتــاذيــن خليفة وغــر�يــبــة، وكــانــت هــذه  ــاإ�ــشــر�ف  ب
�ملخطوطات �خلطرية مكونة من ع�شر�ت �لرزم �لربيدية 
ونقلت �إلى متحف �لقلعة يف �لعا�شمة عمان، حيث �أقفل 

عليها يف مكاٍن حريٍز من �ملتحف.
ولكْن بعد ذلك ب�شنة �أو �أكرث، تغريت �لظروف �ل�شيا�شية 
متحف  �إلــى  �ملخطوطات  هــذه  بــاإعــادة  و�أمــر  �لبالد،  يف 
�لقد�ض، وحفظت هناك حتى �شنة 1967م، فاحتل �ليهود 
من  ونهبوها  �ملخطوطات،  هــذه  على  و�أغـــارو�  �لقد�ض، 
مكانها، وحولوها اإلى دور خمطوطاتهم، وكانت اخل�شارة 
عظيمة بذلك، وفقدت هذه �ملخطوطات �ملهمة �لتي قامت 

عليها در��شات الهوتية وتاريخية كثرية جدً�.
واأ�شتاذنا خليفة عندما يذكر هذه احلادثة يتاأل، ويقول: 
العدو حيث  كيف تركنا خمطوطاتنا يف مكان قريب من 
كانت على بعد �أمتار منه، �لذي ميكن �أن ي�شل �إليها يف 
�أو �ل�شرقة! وهو عندما يتذكر تلك �لكارثة  حالة �حلرب 
العلمية، فاإنه عادة ما يربط ذلك ب�شياع الكم الهائل من 
�لقد�ض  يف  �ل�شليبيون  دمرها  �لتي  �لعربية  �ملخطوطات 
ومدن ال�شام، والتتار يف بغداد وم�شرق العال الإ�شلمي، 

وحماكم �لتفتي�ض �لباغية يف �الأندل�ض. 
اإن املنجز العلمي لأ�شتاذنا خليفة يف ميدان حتقيق الرتاث 

�لعربي ون�شره قد جتلى يف �ملحاور �الآتية:
اأجنز يف هذا املو�شوع حتقيق  ��  املعاجم العربية: وقد  اأوًل 
الإبانة يف اللغة العربية بال�شرتاك مع جمموعة من املحققني، 
وموؤلف هذ� �ملعجم �شلمة بن م�شلم �لعوتبي �ل�شحاري من 
�مليالدي،  ع�شر  �حلــادي  �لهجري/  �خلام�ض  �لقرن  �أهــل 
على  بني  وقد  �شخمة،  جملد�ت  �أربعة  يف  مطبوع  و�ملعجم 
�أ�شا�ض �لق�شايا �للغوية �لتي �أفردها يف ف�شول متتابعة، وال 

يخلو هذ� �ملعجم من �الأ�شالة يف كثري من مو�شوعاته.
و�الأ�شعار،  لالأمثال  منجم  �ل�شحاري  �لعوتبي  ومعجم 
و�حد  بــاأن كل  �ملعجم  و�الأخــبــار، وميتاز هذ�  و�الأر�جــيــز 
من جملد�ته قد متت فهر�شته منفردً�، حيث جاءت هذه 
و�الأر�جيز  و�الأبيات  و�ل�شعر�ء  لالأعالم  �شاملة  �لفهار�ض 

و�الأخبار، و�أ�شطار �الأبيات.

�أبــي  ر�شائل  �أ�شتاذنا  حقق  ــيــة:  �الأدب �لر�شائل  ـــ   ـ ثانيًا 
�لعالء �ملعري �ملتوفى �شنة )449 هـ/ 1057م(، ون�شرت 
من�شور�ت  �شمن  وكانت  �أجــز�ء،  ثالثة  يف  �لر�شائل  هذه 
اللجنة الأردنية للتعريب والرتجمة والن�شر يف عمان �شنة 

1396هـ/1976م.
ومتتاز ن�شرة اأ�شتاذنا خليفة لر�شائل اأبي العلء بال�شبط 
�لتام لهذه �لر�شائل، و�ل�شرح �لو�يف لغريبها، معتمدً� يف 
ذلك على لغة �أبي �لعالء نف�شها من خالل ما و�شل �إلينا 
و�آثــاره، وهو بال �شك منهج جديد وقومي يف  �أ�شعاره  من 

�شرح �لن�شو�ض �ملحققة، �عتمادً� على لغة موؤلفيها.
ثالثًا ــ  �لنحو: فقد حقق �أ�شتاذنا خليفة كتاب "�لو��شح" 
الأبي بكر �لزبيدي �الإ�شبيلي �ملتوفى �شنة )379هـ/989م(، 
وهو �أول من ن�شر هذ� �الأثر �لنحوي �لنفي�ض، و"�لو��شح" 
كتاب يف �ل�شرف و�لنحو و�للغة، كما �أن هذ� �لكتاب مفيد 
لتعليم �ملبتدئني و�لطالب فن �لنحو، وي�شكل بذلك ن�شًا 
قريبًا و�شهاًل ميكن من خالله تقريب قو�عد �لنحو و�للغة 
عطار  غفور  اأحمد  العلمة  اأ�شار  وقد  للطلب،  واخلط 
"�ل�شحاح" الإ�شماعيل بن حماد �جلوهري  حمقق كتاب 

�إلى قيمة هذ� �لعمل.
ر�بعًا ــ  غريب �ل�شرية �لنبوية. حقق �أ�شتاذنا عبد �لكرمي 
�ل�شري"  �شرح غريب  �ملخت�شر يف  "�الإمالء  كتاب  خليفة 
�أبي بكر حممد بن م�شعود �خل�شني  الأبي ذر م�شعب بن 
�شنة )604هــــ/1207م(، و�شدر  �ملتوفى يف مدينة فا�ض 
هذ� �لكتاب يف ثالثة �أجز�ء عن د�ر �لب�شري يف عمان يف 

�شنة 1412هـ/1991م.
اإن الناظر يف هذا العمل يكن اأن ي�شت�شف اأبرز اخلطوط 
يف  خليفة  عبد�لكرمي  �أ�شتاذنا  يتبعها  �لتي  �ملنهجية 

حتقيقه للرتاث العربي، التي نرى اأنها تتجلى يف الآتي:
�ملحقق  كتب  حيث  �مل�شتوعبة،  �لو�فية  �ملقدمات  ــ   �أواًل 
ذر  �أبــي  �الإمـــام  �ملــوؤلــف  حياة  فيها  تتبع  �شافية  مقدمة 
�إلى فا�ض حيث  �الأندل�شية، ثم رحلتيه  �ملدن  �خل�شني يف 
و�فته �ملنية، وتناول �ملكانة �لعلمية �لتي نالها �خل�شني يف 
�الأندل�ض وفا�ض، �إذ كان �أحد �أئمة �لعربية �لعاملني باللغة 
و�لنحو، ونقد �ل�شعر، و�أيام �لعرب و�أ�شعارها، كما �أنه كان 
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فقيهًا كبريً�، وحمدثًا بارعًا. و�أ�شار �إلى ت�شدره لتدري�ض 
كتاب �شيبويه يف �الأندل�ض.

�عتمد  حيث  �خلطية،  للن�شخ  �لدقيقة  �لدر��شة  ــ   ثانيًا 
خزانة  خمطوطة  على  اخل�شني  كتاب  لن�ض  حتقيقه  يف 
وخمطوطة   ،)287/40 ل  )ح  ورقمها  بفا�ض،  �لقرويني 
�لرقم )Cas 571(، وخمطوطة دار  �الإ�شكوريال  ذ�ت 

�لكتب �لظاهرية بدم�شق ورقمها )8 �شري(.
و�ملالحظ �أن �أ�شتاذنا خليفة قد و�شف هذه �لن�شخ و�شفًا 
�أور�قها،  عدد  يف  �ملتمثل  �ملــادي  �شكلها  حيث  من  دقيقًا 
و�أختامها،  ومتليكاتها،  و�شماعاتها،  ونهايتها،  وبد�يتها 

ووقفها، وتاريخ ن�شخها، و�شقطها، وزياد�تها.
وفوق ذلك، فاإنه قد حدد �لقيمة �لعلمية لكل منها من حيث 
بني  والعلقات  والقدم،  ال�شقط،  وقلة  والإت��ق��ان،  ال�شبط 
�لن�شخ، ليخل�ض من ذلك �إلى �أن ن�شخة فا�ض هي �أجودها، 
وبذلك تكون هذه �لن�شخة �أُّمًا �أو �أ�شاًل لتحقيق ن�ض �خل�شني.
ــ  �الإ�شارة �إلى �لن�شر�ت �لعلمية �ل�شابقة، وبيان ما  ثالثًا 
لها من قيمة يف حتقيق الن�ض، اعرتافًا بجهود من تقدمه 

من �لباحثني، وبيانًا ملا ميكن �إ�شافته �إلى �أعمالهم. 
وقد بني �أ�شتاذنا خليفة �أن ما حمله على �إعادة حتقيق �لكتاب 
هو ح�شوله على خمطوطتي فا�ض والظاهرية، وملا وجده يف 
عمل �مل�شت�شرق من �إبهام عبار�ت وكرثة �أخطاء، وت�شحيفات 

وحتريفات، على �لرغم من جهده �لكبري يف ن�شر �لن�ض.
و�أ�شار �إلى �أنه بينما كان يعد لن�شر �لكتاب، وجد �أن كتاب 
"�ل�شرية �لنبوية مع �شرح �أبي ذر �خل�شني" قد ن�شر بتحقيق 
ام �شعيد وحممد �أبو �شعيليك يف عمان �شنة 1409هـ/  َهَمّ
1988م، على هام�ض �ل�شرية �لنبوية البن ه�شام، �عتمادً� 
الظاهرية  خمطوط  وعلى  برونله،  امل�شت�شرق  ن�شرة  على 
بدم�شق. ولكّن عمل الباحثني ل يحل دون موا�شلة اأ�شتاذنا 
خليفة ن�شر كتاب �خل�شني، الأن عمله وجهده �لعلمي يف هذ� 

�لكتاب جتاوز كل من تقدمه من �لباحثني.
ر�بعًاـ ـ  حتديد منهجيته �لعلمية يف �لن�شو�ض �لتي يحققها، 
حيث اأو�شح لنا اأهم اخلطوط املنهجية التي �شار عليها يف 

فا�ض  ن�شخة  �عتمد  قد  �أنه  وبنّي  �خل�شني،  كتاب  حتقيق 
�أ�شاًل وقابل عليها �لن�شخ �الأخرى، مثبتًا فروق �لقر�ء�ت 
بني �لن�شخ يف �حلو��شي، ومتجاوزً� عن �الأخطاء �لنحوية 
و�الإمالئية، وحمققًا �أ�شماء �الأعالم و�لقبائل و�ملو�قع من 
�لتي  و�لق�شائد  �الأ�شعار  وم�شيفًا  �الأ�شلية،  م�شادرها 

ذكرها �خل�شني تكمياًل للفائدة.
خام�شًا ــ  ح�شن �إخر�ج �لعمل، وذلك ب�شبطه �شبطًا تامًا 
ثم  �لن�ض،  قارئ  على  كلمة  ت�شكل  ال  بحيث  باحلركات، 
�إحلاق �لفهار�ض �لفنية �لكا�شفة الأعالم �لن�ض و�أ�شعاره، 
�أن يي�شر على �لباحث �الإفادة من  وغريبه وكل ما ميكن 

هذ� �لعمل.
من  �ملحقق  رجا  حيث  للعمل،  دو�فعه  حتديد  ــ   �شاد�شًا 
عمله هذ� �أن يتقبله �شاحب �ل�شرية �لعطرة حممد عليه 
�ل�شالم بالقبول �حل�شن، �إ�شافة �إلى �لقيمة �لعلمية �لتي 
�إ�شافة  خليفة  �أ�شتاذنا  يعده  �لذي  �لكتاب  هذ�  يقدمها 
جديدة لعلم و�شع �ملعجمات، وكذلك فيما يتعلق بالبحث 
قيمته  تكمن  ورمبا  الألفاظ،  وامل�شرتك من  امل��رتادف  يف 
على  وتركيزه  �ل�شياق،  خــالل  من  لالألفاظ  �شرحه  يف 
�لنظرة �لنقدية للن�ض، وذلك من خالل �إير�ده عددً� من 

�لقر�ء�ت و�شروحها.
كبار  من  و�حــد  هو  خليفة  �أ�شتاذنا  �أن  �لقول  وخال�شة 
و�لكنوز  �لــرو�ئــع  بعثو�  �لذين  ومــن  بلدنا،  يف  �ملحققني 
تر�ثها  حتقيق  �أن  معتقدين  �أمتهم،  تــر�ث  من  �خلطية 
من اأهم عوامل نه�شتها، ملا لهذا الرتاث من قيمة علمية 
ويدعو  عليه  يوؤ�شف  مما  �أن  علمًا  وح�شارية.  و�إن�شانية 
خبت  قد  تر�ثنا  بتحقيق  �الهتمام  �أن  و�حلــزن  لالأ�شى 
�لباحثون �جلادون،  وقل يف ميد�نه  �الأيــام،  ناره يف هذه 
�الأوهام  و�شاعت  و�ملرتزقون،  و�ملتطفلون  �الأدعياء  وكرث 
والأباطيل من بع�ض املنقرين، وقل الهتمام يف الأو�شاط 
بع�ض  لتخر�شات  نتيجة  �لفن،  بهذ�  �لعربية  �الأكادميية 
من  كثريً�  و�شرفو�  نّفرو�  �لذين  و�لعلم  �لتحقيق  �أدعياء 
و�أغروهم مبا ال قيمة  �أمتهم،  �لباحثني عن تر�ث  نا�شئة 

له، وال عائدة منه على �أدبنا ومكتبتنا �لعربية.

الأ�ضتاذ الدكتور �ضمر الدروبي
ع�ضو جممع اللغة العربية الأردين
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سؤال التعادليّة، 
الجوهر الروحّي 

واملظاهر املاديّة:
دراسة يف رواية 

شاكر األنباري "كتاب 
ياسمني"، الرؤيا 

وجامليات التشكيل

يناق�ض هذ� �لبحث �شوؤ�ل �لتعادلية بني �لروح و�ملادة يف 
"كتاب يا�شمني" للرو�ئي �لعر�قي �شاكر �الأنباري.  رو�ية 
ع�شر  منذ  �لعرب  �ملفكرين  �مل�شاألة  هذه  �شغلت  وقد 
�لنه�شة حتى �أيامنا هذه، وربطوها بالظروف �لتاريخية 
و�ل�شيا�شية و�القت�شادية، وكان ممن �ن�شغل بهذه �مل�شاألة 
ويف  وغريهم.  �حلكيم  وتوفيق  و�ملويلحي  �لطهطاوي 
�لتعادلية  �شوؤ�ل  �الأنباري  �شاكر  جعل  �حلديثة  �لرو�ية 
رو�يته  �شفاحات  معظم  يغطي  ومركزيًا  �أثريً�  مو�شوعًا 

يا�شمني".  "كتاب 

وتاأتي هذه �لدر��شة ملناق�شة �إ�شكالية �لتعادلية بني �لروح 
و�ملادة و�لعقل و�لقلب من خالل حتليل ن�شي ينطلق من 
�لتي  �لرئي�شية  �لبنيات  حتليل  ويحاول  نف�شها،  �لرو�ية 
�لبنى  وبيانها، ومن هذه  �لق�شية  �أ�شهمت يف جالء هذه 
وم�شاألة  �لن�شية  �لعتبات  �إلى  �إ�شافًة  و�ملكان،  �لزمان 

�مليتا�شرد.

اأ. د. حممد علي ال�ضوابكة
جامعة موؤتة
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ظاهرة التَّْفِريِق يف 
التعليل اللغوي

�للغوية  �لظو�هر  من  ظاهرة  لدر��شة  �لبحث  هذ�  �نعقد 
يف  �لتفريق  بـ)ظاهرة  ت�شميتها  على  �لبحث  ��شطلح 
و�أربعة  متهيًد�  �لبحُث  هذ�  ن  وت�شمَّ �للغوي(.  �لتعليل 
مباحث: �لتمهيد: �شلكت فيه تاأ�شيل مفهوم �لتفريق عند 
�ال�شطالحي  �لتعريف  و��شتخال�ض  و�ملعجميني  �للغويني 
تلك  در��شة  و�أثر  �لدر��شة،  حمل  للظاهرة  �الأن�شب 
�لظاهرة. �ملبحث �الأول: مظاهر ظاهرة �لتفريق بطريق 
اأمناط  من  اأمناط  ثلثة  على  وا�شتمل  احلركي،  النظام 
�لتفريق: �أ ــ  �لتفريق بني �لوظائف �ملختلفة لل�شيغ. ب ــ  
�لتفريق بني �ملدلوالت �ملختلفة لل�شيغ. ج ــ  �لتفريق بني 
�الأنو�ع �ملختلفة لل�شيغ. �ملبحث �لثاين: مظاهر �لتفريق 
من  اأمناط  ثلثة  على  وا�شتمل  املقطعي،  النظام  بطريق 
على  زيادة حرف  بو�شاطة  التفريق    �� اأ  التفريق:  اأمناط 
ـ  �لتفريق بو�شاطة حذف حرف من �ل�شيغة.  �ل�شيغة. بـ 
ـ  �لتفريق بو�شاطة لزوم حرف لل�شيغة. �ملبحث �لثالث:  جـ 
مظاهر ظاهرة �لتفريق بطريق �لنظام �ل�شريف، و��شتمل 
على منطني من اأمناط التفريق: اأ ��  التفريق بو�شاطة تغيري 
تغيري  بو�شاطة  �لتفريق  ــ   �إعالاًل. ب  �ل�شيغة  يحدث يف 
يحدث يف �ل�شيغة وزًنا. �ملبحث �لر�بع: مظاهر ظاهرة 
و��شتمل على  �لكتابية �خلطية،  �ل�شورة  �لتفريق بطريق 
زيادة  بو�شاطة  التفريق    �� اأ  التفريق:  اأمناط  منطني من 
ـ  �لتفريق بو�شاطة �إبد�ل حرف من حرف �آخر.  حرف. بـ 

يتلوها  �إليها،  َل  ُتُو�شِّ �لتي  �لنتائج  باأهم  �لبحث  و�ختتم 
َثبٌت بامل�شادر و�ملر�جع �ملعتمدة.

د.م�ضطفى �ضعبان
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علل التفضيل يف 
القراءات القرآنيَّة 

بع يف كتب  السَّ
االحتجاج

"دراسة صوتية 
حديثة"

ر��شة جو�نب �لتف�شيل يف �مل�شتوى �ل�شوتي  تتناول هذه �لدِّ
�لقر�آنية  �لقر�ء�ت  يف  �الحتجاج،  كتب  يف  �ل�شو�مت  يف 
�ل�شبع يف كتب �الحتجاج، وتبني علل تف�شيل قر�ءة على 

�أخرى عند �أ�شحاب �الحتجاج.

على  قر�ءة  تف�شيل  جو�نب  عر�ض  �إلى  �لدر��شة  وتهدف 
منهم،  كلٍّ  �أدلة  وعر�ض  �الحتجاج،  �أ�شحاب  عند  �أخرى 

واملقارنة، والرتجيح بينها.

وملا كانت القراءات القراآنية ال�شبع كلها متواترة �شحيحة؛ 
عدم  مع  خمتلفٍة،  جوانَب  من  جاء  بينها  التف�شيل  فاإنَّ 
�الإخالل باأيٍّ منها، �أو �لهجوم عليها، و�تهامها بالنق�ض، 

�أو �ل�شك يف منا�شبتها للنظام �للغوي.

حتت  يندرج  توجيٍه  �إلى  �لو�شول  �إلى  �لبحث  وي�شعى 
ر��شة بعر�ض  ت �لدِّ �لنظام �ل�شوتي للكلمات، وقد �خت�شَّ
بينها؛  واملقارنة  فيها،  التف�شيل  علة  وذْكر  وامت،  ال�شَّ
وتي  �ل�شَّ ظام  و�لنِّ �ملعنى  بني  وثيقٍة  �شلٍة  �إلى  للو�شول 
وتو�شيح  للكلمة،  �ل�شوتي  �لتحليل  خالل  من  للكلمة، 

وتيَّة. خ�شائ�شها �ل�شَّ

اأمل عبداهلل حممد جرادات
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مسالك الرتجيح 
يف مسائل الخالف 

النحوي

�إّن �مل�شائل �خلالفية بني �لنحاة قادتهم �إلى �إبد�ع �لكثري 
من �مل�شالك من �أجل �النت�شار ملذهبهم، وهذه �مل�شالك 
على ق�شمني، فمنها ما ينا�شرون بها مذهبهم من جهة، 
�أخرى،  جهة  من  �ملخالف  مذهب  بها  يوّهنون  ما  ومنها 
وهذه �لقو�عد علل م�شتنبطة من م�شادر �شتى، قد تكون 
قو�عد م�شتوحاة من  �أو منطقية، وهي  نحوية،  �أو  لغوية، 
قو�عدها  حتكمها  م�شاألة  فكل  تعاجلها،  �لتي  �مل�شائل 

اخلا�شة؛ لذا هي متنوعة وعامة.

و�إمنا بنيت هذ� �لبحث بعد �لتاأمل يف كّل م�شاألة خالفية 
يف  النظر  بعد  الرتجيح  مب�شلك  منها  لأخرج  حدة،  على 
�أدلة �لفريقني. فهذ� �لبحث لي�ض �شردً� مل�شائل �خلالف 
و�لعملية  �لنظرية  �لنحاة  مل�شالك  جتميع  و�إمنا  �لنحوّي، 
من  ا�شتنبطتها  اخللف  م�شائل  يف  الرتجيح  اأ�شباب  يف 
طريقة �أ�شحاب �خلالف يف ذكر �مل�شائل و�النت�شار لها، 
اخللف؛  م�شائل  من  متنوعة  نحوية  اأمثلة  من  يخلو  ول 

لتت�شح بها �مل�شالك مق�شد �لبحث.   

اأ.م. د هادي اأحمد فرحان ال�ضجري
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مضامین املوشحات 
النبویة يف القرنین 

الحادي عرش
و الثاين عرش للهجرة

خالل  �لنبوية  �ملو�شحات  م�شامني  يتناول  �لبحث  هذ� 
عدد  وقف  حيث  ع�شر ،  و�لثاين  ع�شر  �حلادي  �لقرنني 
عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  جانب  �إلى  �ل�شعر�ء  من  كثري 
و�شلم مادحني ومد�فعني و ذ�كرين ف�شله وعظمة �لر�شالة 
وبقي ذكره  للعاملني  بها هد�ية  �هلل  بعثه  �لتي  �الإ�شالمية 
عباداتهم  يف  امل�شلمني  عامة  األ�شنة  على  دومًا  يرتدد 
�أفر�حهم  ومنا�شبات  �لدينية  و�أعيادهم  و �شلو�تهم 
و اأحزانهم م�شرتحمني ومتو�شلني به اأن  يكون لهم �شفيعًا 
عند �هلل فاحتًا لهم �شبحانه وتعالى �أبو�ب رحمته �لو��شعة 

يف �لدنيا و �الآخرة.

وحتليلي  و�شفي  منهج  �أ�شا�ض  على  �لدر��شة  هذه  تدور 
و��شتنتاجي حول ن�شاأة �ملو�شحات �لنبوية و �أ�شهر و�ّشاحي 

�ملو�شحات �لنبوية و م�شامني �ملو�شحات �لنبوية. 

ويف �لنهاية ميكن �حل�شول على هذه �لنتيجة من �لّدر��شة: 
قدمت هذه �لدر��شة �شورة �شادقة ملدح �لنبي �شلى �هلل 
�ملو�شحات  عليها  تقوم  �لتي  �لعاطفة  وهي  و�شلم،  عليه 
�لنبوية �أ�شا�شًا، و�إن �لو�شاحني حاولو� ��شتق�شاء ف�شائل 
وحر�شو�  �لكرمية  و�شفاته  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي 

على ذكر معجز�ته �لباهرة و�أظهرو� حبهم �لعميق له.

�لنبوية،  �ملو�شحات  �لنبي،  مدح  �لرئي�شية:  �لكلمات 
�لقرنان �حلادي ع�شر و�لثاين ع�شر.

الدكتور علي پراين �ضال 
الدكتورة �ضودابة مظفری

الدكتورة فاطمة كنج خانلو 
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تَعالُُق اإلِْمالِء 
الَعَريِبّ مبُْستََوياِت 

راَسِة اللَّغِويَِّة الدِّ

ِة  �لَعَرِبيَّ �للَغِة  َقو�ِعِد  �أََثِر  َة  يَّ َق�شِ ر��َشُة  �لدِّ هِذِه  َتَتناَوُل 
ْريِفِّ  و�ل�شَّ ْوِتيِّ  �ل�شَّ �ملُْخَتِلَفِة:  �ْشَتَوياِتها  مِبُ �مَلْنطوَقِة، 

. اليِلِّ يف َقو�ِعِد �الإِْمالِء �لَعَرِبيِّ ْحِويِّ و�لدِّ و�لنَّ

ْوِء  �ل�شَّ ِمَن  َمزيٍد  الإْلقاِء  حُماَوَلٍة  ر��َشُة يف  �لدِّ هِذِه  وَتاأْتي 
ِخالِل  ِمْن  ِة،  �ملُِهمَّ ِة  �الإِْمالِئيَّ �لَظو�ِهِر  ِمَن  موَعٍة  جَمْ َعلى 
امَل�شاِكِل  َعلى  َغلُِّب  التَّ اأَْجِل  ِمْن  ِة؛  الّتاريِخيَّ ُجذوِرها  بْحِث 
َة  الَعَرِبيَّ الِكتاَبَة  �ُض  َتْعرَتِ التي  عوباِت  وال�شُّ ِة  الَعوي�شَ

َلَبِة َعلى َحدٍّ �َشو�ٍء.          َرَة َلدى �ملَُعلِّمنَي و�لطَّ �ملُعا�شِ

ُل ُكلٌّ ِمْنها ُم�ْشَتًوى  ثِّ تاَرًة، ُيَ را�َشُة اأَْمِثَلًة خُمْ وَقْد َتناَوَلِت الدِّ
َبْدًءا  ِة؛  الَعَرِبيَّ ِللَُّغِة  اللَغِويِّ  ظاِم  النِّ ُم�ْشَتَوياِت  ِمْن  ًنا  ُمَعيَّ
، و�أَخرًي�  ْحِويِّ ، ُثمَّ �ملُ�ْشَتوى �لنَّ ْريِفِّ ْوِتيِّ و�ل�شَّ باملُ�ْشَتوى �ل�شَّ

. اليِلّ �ملُ�ْشَتوى �لدِّ

د. ن�ضر اهلل ال�ضاعر
 د. نا�ضر الدين اأبو خ�ضر
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واملجمع يجيب

أنت تسأل

ال�شوؤال: ما هي الكلمة التي يرت�شيها املجمع تعريباً اأو ترجمًة اأو مقاباًل عربياً لكلمة "روبوت"؟

بيان عبداملنعم 

"روبوت"،  لكلمة  عربياً  مقاِباًل  "فاعول"  وزن  على  "رابوط"  كلمة  املجمع  اعتمد  اجلواب: 

ومعناها: الآلة املفّكرة. 

خلطات  ــ   وثانية  )ثالثة  فئة  املتقّدم  املقاول  ت�شنيف  يكون  "اأن  عبارة:  تف�شري  ما  ال�شوؤال: 

اإن�شاء و�شيانة طرق(" املذكورة �شمن اإعالن عطاء؛ فيما يتعّلق  ــ   اإ�شفلتّية(، )خام�شة رابعة 

بتقدير حرف العطف املنا�شب بني الأقوا�ص وبني كلمَتي: "خام�شة" و"رابعة" واملعنى املرتّتب 

على ذلك؟

موؤ�ش�شة اأن�ص القروم للمقاولت

اجلواب: ما داَم العرُف املهنيُّ َيْق�شي بعدم اإمكانّية اأن يجمع املقاوُل بني فئتني اأو اأكر، فهو  ــ 

ر املنا�شب لهذا املعنى هو )اأو(.  ل بدَّ ــ  اأْن ُي�َشّنَف يف فئة واحدة فقط؛ فاإّن حرف العطف املقدَّ

يف  ت�شنيفه  يكون  اأن  بّد  ل  العطاء  لهذا  يتقّدم  َمْن  باأّن  يق�شي  الإعالن  منطوق  فاإّن  وعليه 

اإحدى الفئات املذكورة فيه: اإّما الّثانية اأو الّثالثة اأو الّرابعة اأو اخلام�شة.
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عىل املجمع 

العدد الثالث من املجلة الثقافية للمجمع 
"البيان العريب"

رئي�ض  الدحيات  عيد  الدكتور  العدد  ا�ضتفتح 
"ق�ضايا  عنوان  حتت   مبقالة  التحرير،  هيئة 
حتّدث  والدرو�ض"؛  العرب  وا�ضتخل�ض  للتاأمل 
فيها عن حمّطات مهمة يف م�ضرة الأمة العربية 
عربها  وا�ضتخل�ض  عندها  للوقوف  املعا�ضرة، 

لت�ضحيح امل�ضر. 

وجاءت مو�دُّ �لعدد �شمن �أبو�ب وزو�يا: جاء �لباب �الأول 
حتت عنو�ن "لغتنا �لعربية"، على �لنحو �الآتي: 

كتب �لدكتور زيد حمزة، وزير �ل�شحة �الأردين �ل�شابق، 
مقااًل بعنو�ن "�أنا و�للغة �لعربية.. يف د�رها"، ��شتكى فيه 
�للغة  وموؤ�ش�شاٍت، بحق  �أفر�دً�  �لعربية  �أبناء  من تق�شري 

�لعربية. 

مقااًل  �هلل،  رحمه  �لفالح  عبد�حلميد  �لدكتور  وكتب 
عن  فيه  حتّدث  مكانتني"  بني  �لعربية  "�للغة  بعنو�ن 

مكانَتي �للغة �لعربية �لدينية و�للغوية. 
الرتبوي  امل�شرف  ريا�ض،  اأبو  مو�شى  ال�شيد  وكتب 
�ملتقاعد، مقااًل بعنو�ن "�الآثار �خلطرية لل�شعف يف �للغة 
والكتابي،  القرائي  ال�شعف  عن  فيه  حتّدث  �لعربية"؛ 
�لعربية،  بغري  و�حلديث  و�لنحوية،  �للغوية  و�الأخطاء 

و�لركاكة يف �لكتابة، و�آثار ذلك على �لفرد و�ملجتمع.
يف  امل�شاعد  الأ�شتاذ  الهروط،  حممد  الدكتور  وكتب 
�لتعابري  "بع�ض  بعنو�ن  مقااًل  �الأردنية،  �الأملانية  �جلامعة 
�الأ�شالة  بني  �ملعا�شرة:  �لعربية  يف  �للغوية  و�الأ�شاليب 
والقرتا�ض"؛ بنّي فيه اأن كثريًا من الأ�شاليب املعا�شرة ذات 
جذور يف الرتاث العربي ولي�شت كما ُيظن نتيجة للرتجمة. 
كّتاب  �حتاد  ع�شو  �حل�شري،  ح�شن  �لدكتور  وكتَب 
�ل�شعر  حمققي  �أخطاء  "من  بعنو�ن  نقديًا  مقااًل  م�شر، 
ملن  مر�عاتها  �لالزم  �الأمور  عن  فيه  حتّدث  �لقدمي" 

يت�شدون لتحقيق �لن�شو�ض ونقدها. 
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�لعربية  �للغة  معّلمة  عابد،  دمية  �ل�شيدة  وكتبت 
يف  �لذ�تية  جتربتها  عن  مقااًل  �شابقًا،  بغريها  للناطقني 
تعليم �لناطقني بغريها يف �الإمار�ت وماليزيا، من حيث 

طر�ئق �لتدري�ض و�ل�شعوبات. 
"�للغة  بعنو�ن  مقااًل  �لدحيات  عيد  �لدكتور  وكتب 
و�ملخطوطات �لعربية يف جامعة كيمربدج يف �لقرن �ل�شابع 
كيمربدج  جامعة  �هتمام  تاريخ  عن  فيه  حتّدث  ع�شر"، 
�مل�شت�شرق  ودور  �لعربية  و�لدر��شات  �لعربية  باللغة 

�أبر�هام ويلوك بهذ� �ل�شاأن. 
�لطب  طالبة  �ل�شريحني،  جمد  �الآن�شة  وترجمت 
جيم  لالأ�شتاذ  مقااًل  �لها�شمية،  �جلامعة  يف  �لب�شري 
كمنز، بعنو�ن "ثنائية �للغة عند �الأطفال: ملاذ� ُتَعدُّ ق�شية 
�للغة،  ثنائية  ق�شية  فيه  عالَج  �لتعليم؟" �لذي  يف  مهمة 

رين �لعرب يف �لدول �الأجنبية.  ذ�ت �ل�شلة باأبناء �ملهجَّ
وقد تال �لباب �الأول ز�ويُة "�للغة �لعربية لغة علمية"؛ كتب 
النظرية،  الفيزياء  اأ�شتاذ  غ�شيب؛  همام  الدكتور  فيها 
"احل�شن ابن الهيثم: عاٌل لكل الع�شور عن )كتاب  عن 
�ملناظر( "حتــت عنـــو�ن "ن�ش��و�ض خمت���ارة من تراثن��ا 

�لعلمي �لقدمي و�حلديث".
�لنانو  علم  �أ�شتاذ  �لدوري،  يعرب  �لدكتور  وكتب 
�لعر�ق/  يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  و�لنانوتكنولوجي 
تعريب  على  "مالحظات  بعنو�ن  مقااًل  �ل�شليمانية، 
و�شع  اأ�شاليب  عن  فيه  حتّدث  �لعلمية"؛  �مل�شطلحات 

امل�شطلح العلمي وبع�ض املقرتحات. 
والتعليم  الرتبية  مدير  الزق،  عبداجلليل  ال�شيد  وكتب 
يف  "�ملاء  بعنو�ن  مقااًل  الرتاث"  "من  باب  يف  �ل�شابق، 
القراآن الكرمي والرتاث العربي"، عر�ض فيه باإيجاز عن 

�أو�شاف �لقر�آن �لكرمي للماء. 
ويف ز�وية "الرتجمة" كتب �لدكتور همام غ�شيب بعنو�ن 
يف  �لبارع  معلمًا" عن  �أ�شبح  �لذي  و�لتلميذ  �ملعلم  "بني 
الرتجمة عن العربية والفار�شية اإلى الإجنليزية اآرثر جون 
�آربري )ت 1969م( وعر�ض مناذج من ترجماته �ملتقنة 

للق�شائد �لعربية.

ال�شونيتة  املجمع،  ع�شو  عبابنة؛  جعفر  الدكتور  وترجم 
�لتا�شعة و�لع�شرين لوليم �شيك�شبري. 

امل�شاعدة يف  الأ�شتاذة  الدكتورة طروب اخلياط؛  وكتبت 
ماأدبا،  يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  و�الت�شال  �للغات  كلية 
الواقع  للرتجمة:  احل�شاري  "التحول  بعنو�ن  مقااًل 
�لق�شايا  فيه عن  العربي" حتدثت  العال  والتحديات يف 
ذات ال�شلة بهذا املجال. ثّم عّرجْت على واقع الرتجمة 

يف العال العربي. 
ويف ز�وية "قر�ءة يف كتاب" كتب الدكتور عبد املجيد ن�شري؛ 
ُمْوِجزًا  قّدم  للأ�شمعي؛  النبات  كتاب  عن  املجمع،  ع�شو 
بالنبات  �الإ�شالمية  �لعربية  �حل�شارة  علماء  �هتمام  عن 
و�لفالحة، ثم عر�ض كتاب �لنبات لالأ�شمعي �لذي ذكر فيه 

)289( كلمًة ر�عى يف ت�شل�شلها مر�حل منو �لنبات. 
وكتبت الدكتورة حنني معال؛ املحا�شرة غري املتفرغة يف 
�جلامعة �الأردنية، عن كتاب "�الأ�شلوبية يف �لنقد �لعربي 
�حلربي،  در��شة يف حتليل �خلطاب" لفرحان  �حلديث: 
�الأ�شلوبية  تعتمدها  �لتي  �ملرتكز�ت  على  وقف  �لذي 

و�شلتها بالرتاث والنظريات اللغوية احلديثة. 
لعر�ض  �َض  ُخ�شِّ و�شعر" �لذي  "�أدب  بباب  �لعدد  وُخِتَم 

�الأعمال �الأدبية �الإبد�عية نرثً� و�شعرً�:
الأدب  �شرف  اأ�شتاذ  �شاهني؛  حممد  الدكتور  كتب 
الإجنليزي يف اجلامعة الأردنية، بعنوان "حممود دروي�ض: 
ر�شالة من �ل�شجن" عن ر�شالة نادرة كتبها دروي�ض عام 

1965م من �شجن )مع�شياهو(. 
وكتب �ل�شيد عمر �لرو�جفة، معلم �للغة �لعربية يف وز�رة 
الرتبية والتعليم الأردنية، ق�شيدة بعنوان "نفثة من �شحر 
�لعربية" عن مكانة �للغة �لعربية �لدينية و�للغوية و�لقومية. 
وكتب �ل�شيد ح�شني عدو�ن، �ملحرر �للغوي، ق�شيدة عن 

�ملكان �الأردين وخطا �لهوى، بعنو�ن "�أطالل م�شكونة". 
املجمع،  ع�شو  ال�شعافني؛  اإب��راه��ي��م  الدكتور  وكتب 
ق�شيدة من �شعر �لتفعيلة بعنو�ن "نغادر �شمت �لليايل". 
وختم هذ� �لباب باأدب �شاخر بعنو�ن "فو�ئد �لتدخني بقلم 

َدخنون �أبو �لتنت" الدكتور حممد ع�شفور؛ ع�شو املجمع.
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صدر حديثاً
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املجمع يف الصحافة
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