رﺋﻴــﺲ اﻟﺘﺤـــﺮﻳــــﺮ
أ.د ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻋـــﺬراء ﻳـﺎﺻﺠﻴــﻦ
إﺳـــﺮاء اﻟﻘﻀـــﺎة
د .ﻧــﺒــﻴــﻞ اﺣـﺮﻳــﺰ

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺪد
أﺧﺒﺎر ﻣﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﺎرة
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺪد
ﻣﻠﺨﺼﺎت ﺑﺤﻮث
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺘﺴﻌﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﳌﺠﻤﻊ
أﻧﺖ ﺗﺴﺄل واﳌﺠﻤﻊ ﻳﺠﻴﺐ
ﻋﻦﻴ ﻋﲆ اﳌﺠﻤﻊ
ﺻﺪر ﺣﺪﻳﺜﺎً

ﻧﴩة إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ:
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اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮﻲﻛ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻲﻧ

ال�ضيوف الكرام،
تخ�ص جهود املجمع يف خدمة العرب ّية ال�شريفة ،وهي:
هذا �شه ٌر نحتفل فيه مبنا�سبات ثالث ّ
ـ املو�سم الثقايف للمجمع ،من االثنني  6ـ كانون الأول 2021م �إلى الأحد  19ـ كانون الأول
2021م.
ـ يوم اللغة العربية العاملي املوافق 2021/12/18م.
ـ م�ؤمتر املجمع ال�سنوي يف املدة  27ـ  28كانون الأول 2021م.
ويف هذه املوا�سم يفي�ض ال�شوق والتذ ّكر اجلارح نحو الراحلني من �إخواننا علماء املجمع ..لهم
الرحمة والدعاء بالر�ضوان.
ال �أقول :كانوا هنا� ،أو م ّروا من هنا ،فقد كانت جهودهم املتميزة يف املجمع بع�ض ما �أعطى ٌّ
كل
منهم للأمة وللوطن يف جماالتهم الأكادميية والثقافية وال�سيا�سية والإن�سانية ،كانت درو�ساً
لنا ،وجتربة نتع ّلم منها ،ونتمنى �أن نظل عند ظنهم بنا يوم ك ّنا جميعاً معاً ،من �أجل �أ ّمة ت�ستعيد
لغتها ور�سالتها و�صوتها يف الدنيا ك ّلها؛ يوم تتداعى العام ّية ودعاتها ،وتعود الثقافة ـ كما يعود
العلم ـ �إلى ذراه العبا�س ّية والأندل�سية ،و�إلى زمان احللم الذي يذ ّكرنا �صباح م�ساء بالأمة
الواحدة ،يوم مل يكن لها "ع ٌّز �إال بال�س�ؤدد ،وال معقل � اّإل ال�سيف ،وال ح�صون � اّإل اخليل ،وال فخر
� اّإل بالبالغة" كما ُنقل عن الكبري �أبي ح ّيان التوحيدي.
�أ ّيها الأعزاء:
ها �أنا �أعاود "الوقوف" وال �أرى "طل ً
ال" ،و�أبحث عن الدفء وال �أجد "الغ�ضا" ،و�أ�سافر يف
املعلقات ف�أجد ظ ً
ال من الهجري العامي وطغيان الأ�سماء والرطانات الأجنبية ،ف�أ�ستعيد �أبا
الط ّيب:
ُوج َع ا ْل َق ْلبِ َبا ِك َيا
ُخ ِلقْتُ �أَ ُلو ًفا َل ْو َر َح ْلتُ إِ�لى ِّ
ال�ص َبا *** َل َفا َر ْقتُ َ�ش ْي ِبي م َ
تعرفون جهود املجمع ،و�إجنازات "اللجنة الوطنية للنهو�ض باللغة العرب ّية" ،وقد م ّرت عقود
من العمل امل�ضني يف الرتجمة ،والتعريب ،وامل�صطلح ،والرتاث ،والن�شر ،وامتحان الكفاية يف
اللغة العربية ،والإذاعة ،ودخلنا يف التكنولوجيا احلديثة ،وحو�سبة اللغة ،و� ّأ�س�سنا لتعليم العربية
للناطقني بغريها ،ولتعليم اخلط العربي ،ون�شر اجلديد من الكتب ،واملزيد من املجلاّ ت،
والتوا�صل مع ذوي االخت�صا�ص يف جامعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا ،والعمل به ّمة يف زمن اجلائحة مع
�أهلنا يف املجامع العرب ّية للغايات والدرا�سات اخلا�صة بها ،وذات ال�صلة ب�إ�صالح حالها.
� ّأما التلوث اللغوي والنحوي والإمالئي
والفني فقد بلغ حدوداً وا�سعة ،وه َبط ال�سيا�سي
ّ
والإعالمي به �إلى حدود اخلط�أ النحوي واللغوي ،والعام ّية .ونظر ٌة �إلى عا�صمتنا الغالية،
والإعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب جتعل كبد الذي يغار على �أمته "تت�صدّع" كما ر�أى البحرتي:
"على كبدٍ قد �أوهنتها �صدوعُها".
من �أجل ذلك �أجنزنا قوانني جديدة للمجمع ،وللحماية ،ون�أمل �أن ت�سري يف طريقها �إلى الت�شريع
يف وقت لي�س ببعيد ،لأنها ت�ضبط هذه الفو�ضىّ ،
وتدق على ر�ؤو�س امل�ستهرتين والغافلني لع ّلهم
يدركون ما يفعلون ب�أنف�سهم و�أبنائهم �إذا تراجعت العرب ّية عن موقعها الأول يف تراثنا وحياتنا
ور�سالتنا؛ وفوق هذا �إذا مل تكن مناهج التعليم عرب ّي ًة وطني ًة منفتح ًة على الدنيا و�إجنازات
العامل دون تبعية �أو خ�ضوع �أو ا�ستالب.
�إن �أزمة العربية "�أزمة �أ ّمة" �أ�ضاعت فتاها ،بل فتيتها ،وقد عجبت لهذه الأمة:
ف�س َتع�صيني َه ًوى َو�أُطي ُعها (البحرتي)
عَجِ بتُ َلها ُتبدي القِلى َو�أَ َودُّها*** َولِل ّن ِ
�إيه �أيتها الأ ّمة:
ني وا َ
عليك الع َ
حلدَقا
با�ص َرتي *** حتى ا َّت َه ْمتُ ِ
وكان قلبي �إلى ُر�ؤياكِ ِ
و�سِ ْر ُت َق ْ�صدَكِ ال كامل ُ ْ�ش َتهي َبلَداً *** لكنْ َك َمنْ َي َت َ�شهّى َو ْج َه مَن عَ�شِ قا
(اجلواهري)
ويف احلا�ضر �أن يكون الق�صد �أي�ضاً �إلى القد�س على م ّر الزمان ،و�إلى مقامات ال�شهداء حيث هم
يف بالد الأمة ،ومنها الأندل�س.
"ج َف ْتني ك� يّأن َل�ستُ أ� ْن َط َق َق ْومِ ها"! وقد ذبحه احلزن ب�شعب ب ّوان لأن
ويا حلزن �أبي الط ّيبَ :
العرب ّية غائبة عن ا�ستقبال �شاعرها العظيم...
ّ
ريب ال َوج ِه َوال َيدِ َوالل�سانِ ".
" َو َل ِكنَّ ال َفتى ال َع َرب َِّي فيها *** َغ ُ

* من كلمة رئي�س املجمع  ،اليوم العاملي للغة العربية 2021

أخبار مجمع ّية

امل���ج���م���ع ي���ط���ل���ق م�����س��اب��ق��ة ف��ن��ي��ة
مبنا�سبة مئوية ال��دول��ة الأردن��ي��ة
وطال���ب امل�شرفون �أن يك���ون العمل الفني مبتك���ر ًا ،ومي ّثل
املنا�سبة ،وغ َري م�شارك يف م�سابقة �أخرى .ويحق للمجمع
الت�صرف بالأعمال املقدمة يف حال فوزها بالطريقة التي
يراه���ا من حيث الن�شر� ،أو م�شاركتها يف حمافل ومعار�ض
عربية ودولي���ة ،وال جتوز املطالبة بالأعم���ال غري الفائزة
بعد تاريخ 2022/1/15م.

�أعلن املجمع ،يوم االثنني ،الثالث ع�شر من �أيلول عام
2021م ،عن �إطالق جائزة يف فنون الر�سم والن�صب
النحتي واجلدارية للكبار من عمر اثنني وع�شرين عام ًا
فما فوق ،يف دورتها الأولى للعام 2021م ،على م�ستوى
اململكة مبنا�سبة مئوية الدولة الأردنية.
وتهدف اجلائزة ،وفق بيان �صحفي �صادر عن املجمع،
�إلى �إبراز مو�ضوعات الثورة العربية الكربى ،ودور املجمع
وم�سريته ،و�أهمية اللغة العربية .كما ُتعنى بتحفيز
الفنانني الأردنيني على ابتكار �أعمال فنية م�ستوحاة من
البيئة الأردنية ،حتاكي تاريخ الأردن العريق ،وتربز �صورة
"الإن�سان �أغلى ما منلك" ،وتعمل على االرتقاء بالذائقة
الفنية وتعزيز ثقافة الإبداع.

وحول املعايري اخلا�صة بلجان التحكيم� ،أ�شار امل�شرفون
�إلى �أن ا َملجمع �سيتولى التحكيم بالتعاون مع خرباء
خمت�صني يف الفنون امل�شار �إليها ،ويحق ل ّلجنة تق�سيم
اجلوائز ح�سب ما تراه منا�سب ًا ،وتبلغ قيمة اجلائزة
الأولى ( )3000دينار ،واجلائزة الثانية ( )2000دينار،
واجلائزة الثالثة ( )1000دينار.

وتغطي اجلائزة فنون اجلدارية بحيث ال يقل حجم العمل
عن (� )4أمتار مربعة وال يزيد على (� )10أمتار مربعة،
واللوحة بحيث ال يقل حجم العمل عن (� 100 x 70سم) وال
يزيد على (�150 x 150سم) ،والن�صب النحتي بحيث ال
يقل حجم العمل عن (�100سم) وال يزيد على (�200سم).

ودعا املجمع امل�ستهدفني �إلى امل�شاركة يف اجلائزة ،وذلك
من خالل ت�سليم امل�شاركات باليد ،مرفقة ب�سرية ذاتية
موجزة للم�شارك تت�ضمن اال�سم وتاريخ امليالد والعنوان
ورقم الهاتف ومكان العمل �إلى العنوان الآتي :جممع اللغة
العربية الأردين ـ عمان ـ �شارع امللكة رانيا العبداهلل ـ
بجانب م�سجد اجلامعة الأردنية .علم ًا ب�أن ت�س ّلم الأعمال
امل�شاركة ينتهي بتاريخ (٢٠٢١/12/٣0م) ،و�ستعلن
النتائج يف وقت يح ّدد و ُيعلن عنه الحق ًا.

وبح�سب البيـ ـ ــان� ،أك ـ ــد امل�ش ـ ــرفون على اجلائـ ــزة� ،أنها
خم�ص�صة للأردنيني فقط ،وت�شرتط عدم التقدم لأكرث
من عمل فني يف احلقل الواحد من حقولها ،مع التنويه
�أن للمتقدم حر ّية ا�ستعمال اخلامات امل�ستخدمة يف العمل
الفني.
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أخبار مجمع ّية

املجمع ي�شارك يف ال���دورة الع�شرين
مل���ع���ر����ض ع���م���ان ال�������دويل ل��ل��ك��ت��اب

املجمع" ،وكتاب "قبة ال�سماء تتكلم العربية" الذي �صدر
حديث ًا من ت�أليف ع�ضو املجمع الراحل الدكتور عبدالقادر
عابد رحمه اهلل ،وجمموعة من �إ�صدارات املجمع اجلديدة
وهي :كتاب "تاريخ العلوم والتكنولوجيا يف احل�ضارة
املرتجم "نظم املعلومات
العربية والإ�سالمية" ،والكتاب
َ
الإدارية لع�صر املعلومات" ،و"معجم ل�سان العرب
االقت�صادي" ب�أجزائه الثالثة ،وكتاب "العني والب�صر يف
الكحالني".
القر�آن الكرمي" ،وكتاب "معرفة حمنة ّ

�شارك املجم ُع يف معر�ض عمان الدويل للكتاب لعام
2021م ،الذي انطلقت فعالياته يوم اخلمي�س املوافق
2021/9/23م من خالل الزاوية اخلا�صة به ،مبجموعة
من املن�شورات احلديثة ال�صادرة عنه �إلى جانب
الإ�صدارات ال�سابقة املتمثلة يف جملة املجمع املح َّكمة
التي و�صلت لعددها املئة وخم�سة ،و ُكتُب املوا�سم الثقافية
وامل�ؤمترات ال�سنوية ،وجملة البيان العربي الثقافية،
والإطاللة املجمعية ،وكتيب "م�صطلحات علمية �أق ّرها
6
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اململكة مبئوية ت�أ�سي�س الدولة الأردنية ،م�ضيف ًا �أن املعر�ض
ي�شكل فر�صة مهمة لن�شر الوعي والتنوير بني كل �أطياف
املجتمع وتر�سيخ الهوية الثقافية والوطنية.

وعبرّ املجمع عن اعتزازه باجلهود الكبرية املبذولة من
احتاد النا�شرين الأردنيني يف �إقامة املعر�ض ،بالتعاون
مع وزارة الثقافة ،و�أمانة عمان الكربى� ،ضمن احتفاالت
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املجمع يعقد دورة متخ�ص�صة يف حت�سني
الكتابة للأطفال بالتعاون مع مبادرة (�ض)
َع َق َد املجمع بالتعاون مع مبادرة (�ض) ،دورة تدريبية
متخ�ص�صة يف حت�سني الكتابة للأطفال عرب تقنية
االت�صال املرئي عن بعد ،بواقع ع�شر ح�ص�ص ،مدة
خم�س و�أربعون دقيقة ،وذلك يف �إطار
احل�صة الواحدة ٌ
اجلهود التي يبذلها املجمع يف احلفاظ على �سالمة اللغة
العربية ،ملا ملهارة الكتابة و�إتقان فن اخلط العربي من
�أهمية كبرية ،خ�صو�ص ًا يف مراحل التعليم الت�أ�سي�سية
للأطفال.

مناق�شتها من خالل ع�صف ذهني بني امل�شرف على
الدورة وامل�شاركني.
وعبرّ الطلبة والأهايل يف نهاية الدورة عن �شكرهم
وتقديرهم لإدارة املجمع على تنظيم مثل هذه الدورات،
حت�سن ملحوظ يف الكتابة لدى �أبنائهم،
ملا مل�سوه من ّ
وب ّينوا �أن الدورة �ساهمت يف �سد ثغرة مهمة يف مرحلة
درا�سية حرجة ،بالتزامن مع عودة الطلبة �إلى التعليم
الوجاهي.

تناولت الدورة التي �شارك بها
ع�شرون طالب ًا وطالبة من الفئة
العمرية من �ست �سنوات �إلى اثنتي
ع�شرة �سنة ،و�أدارها الفنان اخلطاط
مهند القي�سي ،حمور ًا �أ�سا�سي ًا هو
تعليم مبادئ حت�سني الكتابة بالقلم
العادي با�ستخدام الورق امل�سطر،
من حيث اجللو�س بطريقة �صحيحة،
وااللتزام بال�سطر عند الكتابة،
وترك فراغ بني الكلمات ،واحلفاظ
على ا�ستقامة الألف والالم،
واحلفاظ على مقايي�س احلروف
و�شكلها ،وا�ستعرا�ض �أنواع اخلطوط
من خالل لوحات فنية .كما ا�شتملت
الدورة على تدريبات متنوعة ،متت
8
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امل�����رك�����ز ال���ن���ي���ج�ي�ري ل��ل��ب��ح��وث
العربية يهدي املجمع �إ���ص��دارات��ه

احلادي والع�شرين من ت�شرين
الأول لعام 2021م ،حيث التقى
رئي�سه الأ�ستاذ الدكتور خالد
الكركي ،و�أمينه العام الأ�ستاذ
الدكتور حممد ال�سعودي ،وبع�ض
�أع�ضائه ،ومديري املديريات.

�أهدى املركز النيجريي للبحوث
العربية للمجمع جمموعة
من �إ�صدارته اخلا�صة باللغة
العربية ،لت�شكل رافد ًا �إ�ضافي ًا
ملقتنياته من الكتب والوثائق
واملجلدات .وقدم الإ�صدارات
ع�ضو ال�شرف يف املجمع الأ�ستاذ
الدكتور اخل�ضر عبدالباقي،
مدير املركز النيجريي للبحوث
العربية ،خالل زيارته للمجمع يف

و�شملت الإهداءات جمموعة
من الكتب التي تو ّثق تطور
تعليم اللغة العربية يف نيجرييا،
9

و ُي ْذ َكر �أن املركز النيجريي للبحوث العربية ت�أ�س�س عام

وت�أريخ خمطوطات عربية وثقافية وفنية وم�سرحية
و�شعرية� ،أبرزها :نحو تطوير التعليم العربي يف نيجرييا،
واملخطوطات العربية الإلور َّية (تاريخ وثقافة وفن) ،و�صور
من النرث العربي النيجريي ،وال�شعر العربي املعا�صر يف
نيجرييا (ق�ضايا واجتاهات) ،والتعليم العربي الإ�سالمي
يف بالد يوربا الواقع وامل�أمول ،والطالب املغرت (م�سرحية
عربية نيجريية) ،وغريها من الإ�صدارات.

٢٠٠٥م يف مدينة �إيوو والية �أو�شن جنوب غرب نيجرييا،
وهو م�ؤ�س�سة ثقافية غري حكومية ،نيجريية االنتماء،
عربية الثقافة ،ذات مرجعية �إ�سالمية ،متخ�ص�صة
يف العمل الثقايف الفكري للعرب يف نيجرييا والبالد
الأفريقية غري العربية.
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أخبار مجمع ّية

املجمع يعقد
مو�سمه الثقايف التا�سع والثالثني
الفي�سبوك واليوتيوب ،وامل�شاركة عرب راب��ط (ال��زوم)
الذي ُن ِ�شر عرب ال�صفحة.

عقد املجمع مو�سمه الثقايف التا�سع والثالثني للعام 2021م
ـ ال��ذي ج��اء �ضمن احتفاالته مبئوية الدولة الأردن��ي��ة ـ
ابتدا ًء من يوم االثنني املوافق ال�ساد�س من كانون الأول،
وا�ستمر على مدار الأيام من � 6إلى  19كانون الأول ،يف
قاعة الدكتور عبدالكرمي خليفة ـ رحمه اهلل ـ يف حرم
املجمع ،بح�ضور جمهرة من الأع�ضاء العاملني ،وجمهور
َ
�شروط ومعايري ال�صحة وال�سالمة
من املفكرين ،مراعني
العامة التزام ًا بقوانني الدفاع.

وقد ق ّدم امل�شاركون يف املو�سم الثقايف ـ وهم من النخبة
اللغوية والفكرية والأك��ادمي��ي��ة والبحثية ـ �أرب��ع��ة ع�شر
بحث ًا �ضمن �أربعة حماور متنوعة ،تناق�ش معجم �ألفاظ
احلياة العامة ،ومعجم ل�سان العرب االقت�صادي ،وتعريب
امل�صطلحات العلمية ،والرتجمة واملعاجم ،فيما خ�ص�ص
املحور اخلام�س لالحتفال باليوم العاملي للغة العربية.

ودع��ا املجم ُع الراغبني يف احل�ضور �إل��ى متابعة البث
املبا�شر للفعاليات عرب من�صات املجمع املتعددة على

وفيما يلي تفا�صيل ذلك:
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الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح احلموز يف بحثه املو�سوم ب ـ

تر�أ�س اجلل�سة الأولى �ضمن حمور "معجم �ألفاظ احلياة
نائب رئي�س املجمع الأ�ستاذ الدكتور
العامة يف الأردن"ُ ،
حممد عدنان البخيت ،وحا�ضر فيها مدير مكتبة احل�سني
بن طالل يف جامعة الريموك ،الأ�ستاذ الدكتور عمر
الغول يف بحثه املو�سوم ب ـ "معجم �ألفاظ احلياة العامة
يف الأردن ،نظرة مراجعة وا�ست�شراف" ،وع�ضو املجمع

"نظرة ت�أملية يف معجم �ألفاظ احلياة العامة يف الأردن:
الأطعمة والأ�شربة" ،وعميد كلية العلوم الرتبوية والآداب/
الأنروا ،الأ�ستاذ الدكتور وليد العناتي يف بحثه املو�سوم ب ـ
"معجم �ألفاظ احلياة العامة من الفوائت �إلى الفوائد".

ِم ْن ُه َ
عا�صرة)
ات ال َّدار َِج ِة (ال َّل َهجات املُ ِ
العام َّي ِ
احل ِد ْيثَ َع ِن ِّ
ا�س يف
َب ِل املُرا ُد َج ْم ُع ما ُي َع ُّد ِمنْ ِ
باب ما َي ْ�س َت ْعمِ ُل ُه ال َّن ُ
ناط ِق الأَ ْر ُدنِّ املُ ْخ َت ِل َف ِة على َو ْف ِق
َحيا ِت ِه ِم ال َي ْو ِم َّي ِة يف ًم ِ
فاق مجَ ِام ِع ال ّل َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال ْأخ َرى .وا ْقت ُِد َي يف َت ْر ِت ْي ِب
ا ِّت ِ
فاظ ِبترَ ْ ِت ْي ِب ا ْب ِن �س ْي َده يف (املُ َخ َّ�ص َ�ص) ،وهُ َو
هذ ِه الأَ ْل ِ
راج ما َل ُه َو ِ�ش ْي ٌج
َت ْر ِت ْي ٌب َي ُد ْو ُر يف َف َل ِك ا َملعانيِ ْ ِمنْ َح ْيثُ إِ� ْد ُ
�سان وما يمُ ْ ِكنُ �أَنْ َي َت َع َّلق ِب ِه �أَ ْع�ضا ًء
عام تحَ ْ َت ُه كالإ ْن ِ
ب�أَ ْم ٍر ما ٍّ
َ
وغيرْ َ َها.
(�ِ )2إ ْج ُ
فاظ ا َّل ِت ْي يمُ ْ كنُ �أَنْ َي ْ�ش َم َلها َت ْع ِر ْي ٌف
مال ِت ْل َك الأَ ْل ِ

�أ�شار الدكتور الغول �إلى اجلهد الهائل الذي بذله العلماء
الذين و�ضعوا املعجم ،والقدر الكبري من املعرفة الوا�سعة
التي �صبوها فيه ،فقدموا للعربية معجم ًا نافع ًا باملقايي�س
كافة ،م�ؤكد ًا �أنه بعد مرور ع َّدة �سنوات على �صدور هذا
أهم مزاياه،
املعجم املتم ِّيز ،ال ب َّد من وقفة مراجعة ،تربز � َّ
خا�صة �أنَّ
وتن ِّبه �إلى موا�ضع التطوير والتح�سني فيهَّ ،
املجمع ينوي �إ�صدار طبعة ثانية منه.
وقال الدكتور احلموز �إن هذا املُ ْع َجم ُي ْو ِم ُئ �إِلى ما َب َذ َل ُه
مجَ ْ َم ُع ال ّل َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة أُ
ال ْر ُدنيِ ّ َر ِئ ْي�س ًا و�أَ ْع�ضا َء لجِ ٍان ِمنْ
ناطق أَ
ال ْر ُدنِّ املُ ْخ َت ِل َف ِة
فاظ ِه ِمنْ َم ِ
ُج ْه ٍد ُم ْ�ض ٍن يف َج ْم ِع �أَ ْل ِ
ُمدُن ًا و َبوا ِد َي ،و َت ْبيِينْ ِ املُرا ِد ِمنْ ُك ِّل َلف َْظ ٍة ِمنْ �أَال ِف ْي ِظ ِه
الثرَّ َّ ِة .كما ق ّدم تدوين ًا للألفاظ الواردة فيه وفق ما ي�أتي:

خا�ص.
حاج ٍة �إِلى َت ْع ِر ْي ٍف ٍّ
واح ٌد ،و�إِ ْفرا ُد ِت ْل َك ا َّل ِت ْي ِب َ
(� )3أَنْ َي ُك ْونَ ال َّت ْع ِر ْي ُف ب ُل َغ ٍة َع َر ِب َّي ٍة َ�س ِل ْي َم ٍة.

(ْ )4اخ ِتيا ُر ت َْد ِو ْي ِن ال ّلف ِْظ ال َك ِثيرْ ِ ُّ
مال
اال�س ِت ْع ِ
ال�ش ُي ْو ِع يف ْ
فاظ املُترَ ا ِد َف ِة على �أَنْ ُت ْذ َك َر الأَ ْل ُ
فاظ الأُ ْخ َرى
ِمنْ َت ْل َك الأَ ْل ِ

( )1أ�َنَّ َ
احل ِد ْيثَ َعنْ �أَال ِف ْي ِظ هذا املُ ْع َج ِم َل ْي َ�س املُرا ُد
12

العدد العارش لعام 2022م

وه َي َم ْ�س�أَ َل ٌة َي ْخ َت ِف ْي ِبها َك ِثيرْ ٌ ِمنَ
فيِ ِنها َي ِة ال َّت ْع ِر ْي ِفِ ،
فات ا َّلتي ال ُب َّد منْ ت َْد ِو ْي ِنها كما َي َت َب َّدى يِ ْ
ل.
املُترَ ا ِد ِ
اجل ْم ِع الوا ِر ِد يف املُ ْع َج ِم ال َع َر ِب ِّي ،و أَ
(ْ )5اخ ِتيا ُر َ
الكْثرَ ِ
وه َي َم ْ�س�أَ َل ٌة
فاظ ا َّل ْتي َلها �أَكْثرَ ُ ِمنْ َج ْم ٍعِ ،
ُ�ش ُي ْوع ًا يف الأَ ْل ِ
مال ِت ْل َك ا ُ
جل ُم ْو ِع الأُ ْخ َرى ا َّلتي ال ُب َّد ِم ْنها
ُتف ِْ�ض ْي �إِلى �إِ ْه ِ
ل َئلاَّ َت ْن َد ِث َر.
ال�ص ْر ِف
(� )6إِ ْبقا ُء ِت ْل َك الأَ ْل ِ
فاظ ا َّلتي ُت�سا ِي ُر ِع ْل َم ِي َّ
وات ال َع َر ِب َّيينْ ِ َكما ِه َي.
والأَ ْ�ص ِ

(م ْن َف َ�ض ٍة)
و�ص ْو ِت ّي ًا كما يف ال َق ْل ِب ا َملكانيِ ِّ يفَ :م َك َّت ٍة َوم َت َّك ٍة ِ
َ
ا�س ِت ْع َ
مال ا َمل ْن َف َ�ض ِة َق َل ْي ٌل ِج ّد ًا ونا ِد ٌر.
على ال َّر ْغ ِم ِمنْ �أَنَّ ْ
جات
فات يف ال َّل َه ِ
(� )2أنَّ هذا املُ ْع َج َم ُي ْهمِ ُل املُترَ ا ِد ِ
عا�ص َر ِة ْ
باخ ِتيا ِر ِه َلف َْظ ًة �أَ ْو َلف َْظ َتينْ ِ على َو ْف ِق ِم ْعيا ِر
املُ ِ
�صاح ِة ُّ
فاظ
وع َل ْي ِه فال ُب َّد ِمنَ الأَ ْل ِ
وال�س ُه ْو َل ِةَ ،
ال َف َ
وال�ش ُي ْو ِع ُّ
املُترَ ا ِد َف ِة ب َو ْ�ض ِعها َبينْ َ َق ْو َ�سينْ ِ على الأَ َق ّل ِل َك ْو ِن ال َّلف َْظ ِة
املُ ْختا َر ِة ال ُت ْو َ�س ُم ُّ
بال�ش ُي ْو ِع ِع ْن َد َب ْع ٍ�ض.
(� )3أَنْ ُت ْكت ََب ال َك ِل َم ُة املُ ْختا َر ُة َبينْ َ َق ْو َ�سينْ ِ كما ُت ْن َطقُ
ماك ِنها.
يف �أَ ِ

الت َ
وغيرْ ِ ها يف ِنها َي ِة َب ْع ِ�ض
اال�س ِتغْنا ُء َع ِن ال َّت ْع ِل ْي ِ
(ْ )7
فات على ال َّر ْغ ِم ِمنْ َك ْو ِنها تحُ َ ِّققُ فا ِئ َد ًة يف َت ْو ِ�ض ْي ِح
ال َّت ْع ِر ْي ِ
فات،
االع ِتدا َد بهذه ال َّت ْع ِر ْي ِ
ا َمل ْع َنىِ ،
وه َي َم ْ�س أَ� َل ٌة َق ْد ال ُت َع ِّز ُز ْ
عاج ِم ال َع َر ِب َّي ِة كـ(املُ َخ َّ�ص ِ�ص) َ
وغيرْ ِ ِه
وال ُت�سا ِي ُر ما يف ا َمل ِ
يف الغا ِل ِب.

(� )4أَنْ ُي َن َّ�ص على ال َك ِل َم ِة املُ ْختا َر ِة على �أَ َّنها �أَ ْع َجمِ َّية
ِ�إذا كا َن ْت كذ ِل َك.
(� )5أَنَّ هُ نا ِل َك �أَ ْلفاظ ًا َل ْي َ�س ْت ُم ْ�س َت ْع َم َل ًة يف الأُ ْر ُدنِّ كما
يفُ :
خا�ش ْو َق ِة ،و�أَ ْج َن ِب ٍّي الوا ِف َد َتينْ ِ ِمنْ َب ْع ِ�ض ُد َو ِل ا َ
خل ِل ْي ِج
وع َل ْي ِه ف�إِ َّن ُه ال ُب َّد ِمنَ ال َّن ِّ�ص على �أَ َّنها وا ِف َد ٌة.
ال َع َر ِب ِّيَ ،

فاظ ا َّل ِت ْي مَ ْل ُت ْ�ض َب ْط
االج ِتها ُد يف َ�ض ْب ِط الأَ ْل ِ
(ْ )8
عاج ِم ال َع َر ِب َّي ِة على ال َّر ْغ ِم ِمنْ �أَنّ
َ�ص ْر ِف ّي ًا بال َع ْو َد ِة ِ�إلى ا َمل ِ
هُ نا ِل َك �أَ ْلفاظ ًا ُ�ض ِب َط ْت َ�ض ْب َطينْ ِ .
(�ِ )9إ ْيثا ُر ال َك ِل َم ِة ال َع َر ِب َّي ِة على الأَ ْع َجمِ َّي ِة ا َّلتي يمُ ْ ِكنُ
اال�س ِتغْنا ُء َع ْنها ب ِت ْل ِك ال َك ِل َم ِة ال َع َر ِب َّي ِة.
ْ

ا�س ِت ْب ُ
فاظ املُ ْختا َرة.
دال �أَ ْل ٍ
فاظ بالأَ ْل ِ
(� )6أَ َّن ُه يمُ ْ ِكنُ ْ
واح ٍد
( )7ا َمل ْن َهج :يمُ ْ ِكنُ َج ْمع ال َّنظا ِئ ِر تحَ ْ َت ُع ْن ٍ
وان ِ
ال�س َف ِر ا ّل ِذ ْي يمُ ْ ِكنُ �أَنْ ُي ْد َر َج تحَ ْ َتهُ�ِ :إت ُ
ْالف
كما يفَ :جواز َّ
اجلوازِ ،وتجَ ْ ِد ْي ُد َ
َ
وجوا ُز َ�س َف ٍر طار ٍِئ.
اجلوازَِ ،

فات على
اال�س ِتغْنا ُء بال ّت ْع ِر ْي ِف َع ِن املُترَ ا ِد ِ
(ْ )10
هذ ِه املُترَ ا ِدفات ُت ْ�س ِه ُم يف �أَنْ َي ُك ْونَ ال َّت ْع ِر ْي ُف
ال َّر ْغ ِم ِمنْ �أَنَّ ِ
ناط ِق
�أَكْثرَ َ َبيان ًا و ُو ُ�ض ْوح ًا؛ لأَنَّ الترَّ اد َُف َم ْ�ص َد ُر ُه َت َع ُّد ُد ا َمل ِ
وال َقبا ِئ ِل.

فاظ َ�ص ْر ِف ّي ًا و َدال ِل ّي ًا وما يمُ ْ ِكنُ �أَنْ
(َ )8ت�أْ ِ�ص ْي ُل الأَ ْل ِ
وه َي َم ْ�س�أَ َل ٌة �أَ ْو َل ْيتُها ِعنا َي ًة فيِ ْ
َي ُد ْو َر يف َف ِلك ُك ِّل َلف َْظ ٍةِ ،
فاظ هذا ا ُ
جلزْ ِء يف الغا ِل ِب.
�أَ ْل ِ
ماعها،
( )9ال ُب َّد ِمنْ َكت ِْب ال َّلف َْظ ِة َكما ُت ْن َطقُ ب َق ْي ِد َ�س ِ
بانات.
باال�س ِت ِ
وال َي ْك ِف ْي ْ
االع ِتدا ُد ْ
فاظ ُ
و�ش ُر ْو ِحها َ�ص ْر ِف ّي ًا
( )10ال ُب َّد ِمنَ َ�ض ْب ِط الأَ ْل ِ
عاج ِم الأُ ْخ َرى.
و َن ْح ِو ّي ًا كما يف ا َمل ِ

وتكمن ملحوظات الدكتور احلموز ا َّل ِت ْي �ست ُْ�س ِه ُم فيِ ْ �أَنْ
َكام ًال َل ِو ْاع ُت َّد ِبها ِف ْيما َي أْ� ِت ْي:
كام ًال ُمت ِ
َي ُك ْونَ هذا املُ ْع َج ُم ِ
(� )1أَنَّ َف ْ�ص َل ما يف هذا املُ ْع َج ِم ِمنْ �أَال ِف ْي َظ َعنْ
هج ِة أُ
عا�ص َرة
ال ْر ُد ِن ِّي ِة وال َّل َه ِ
جات ال َع َر ِب َّي ِة املُ ِ
ُمقا ِبال ِتها يف ال َّل َ
ال َي ْخ ِد ُم هذا املُ ْع َج َم َك ِثيرْ ًا؛ لأَنَّ املُ ْج َت َم َع الأُ ْرد يِ َّ
ُن َي َت َك َّونُ
ماعات وا ِف َد ٍة ،و ِل ُك ٍّل ِم ْنها �أَ ْل ٌ
فاظ
وج ٍ
ِمنْ قبا ِئ َل ُم َت َعدِّ َد ٍةَ ،
َق ْد ال ُت ْ�س َت ْع َم ُل ِع ْن َد َغيرْ ِ ها وال ِ�س َّيما يف الأَ ْب ِن َي ِة َ�ص ْر ِف ّي ًا

باب ال َغ َل ِط اللُّ َغ ِو ِّي،
( )11ما مُ ْي ِكنُ �أَنْ ُي ْو َ�س َم ب�أَ َّن ُه ِمنْ ِ
�أَ ِو ا َمل ْط َب ِع ِّي.
فيما �أو�ضح الدكتور العناتي �أن هذه املراجعة املنهجية
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وقد جاءت مراجعة العناتي يف مقدمة ُك ِّل َّية عا َّمة
ومبحثني؛ ع ّرف املبحث الأول مبنزلة املعجم ومكانته يف
ال�صناعة املعجمية العربية املعا�صرة ،و�أُ ْخ ِل َ�ص املبحث
الثاين للنظر يف الفوائت واال�ستدراكات وبيانها .وانتهى
البحث بخامتة متثل ر�ؤًى يراها العناتي �ضرورية لتطوير
املعجم وزيادة جدواه وفاعليته.

تق�صد �إلى الوقوف على جوانب من فوائت هذا املعجم؛
وال �سيما الفوائت املنهجية يف ال�صناعة املعجمية
والفوائت اللغوية اخلال�صة .كما �أنها تعاي ُنه من حيث
منهجي ُة املعاجلة املعجمية ،واملعاجل ُة الداللية وال�صياغة
الأ�سلوبية واللغوية ،وغريها من املنطلقات التي تنتهي
�إلى مالحظات وفوائت كان ينبغي على امل�شتغلني باملعجم
وال�سهر على ال َّت َث ُّبت منها.
التن ُّبه �إليها َّ
ً
تفريطا يف �إحكام ال�صنعة
وقد بني العناتي �أنّ َث َّمة
املعجمية بالنظر �إلى غياب التعريف املُ ْح َكم ا َمل�ضبوط،
واقت�صاره على بيئة معينة �ض ِّيقة ،كما ظهر �إفراط يف
التعريف واللغة الوا�صفة حني �أ�سرف املعجمي يف ح�شو
التعريف مبعلومات لي�ست من لوازم التعريف �أو ا�ستخدم
لغة وا�صفة ركيكة بحاجة �إلى �ضبط و َت ْر�شيد و َت ْر�شيق.

وبعد انتهاء اجلل�سة جرت مناق�شة بني اجلمهور
واملحا�ضرين ،الذين �شكروا املجمع على جهوده املعجمية،
وحر�صه على ن�شر الوعي اللغوي ،والثقايف ،والفكري،
وعقد الفعاليات التي جت�سد ر�ؤيته وتن�سجم مع ر�سالته يف
تعميم ا�ستخدام اللغة العربية ال�سليمة يف �سائر مناحي
احلياة وحتفظ اللغة �إرث الأمة و�أ�سا�س ح�ضارتها.

يوم اخلمي�س ،التا�سع من كانون الأول ،جل�س ُة
ُ
وع ِق َدت َ
املو�سم الثقايف الثانية بعنوان" :معجم ل�سان العرب
االقت�صادي"� ،أدارها ع�ضو املجمع الأ�ستاذ الدكتور
�إبراهيم بدران ،وحا�ضر فيها كل من الأ�ساتذة :الدكتور
نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية؛
جواد العناينُ ،
وزي ُر اخلارجية الأ�سبق ،والدكتور قا�سم احلموري،

والدكتور عبدالبا�سط عثامنة ،و�صاحب املعجم الدكتور
عبدالرزاق بني هاين ،من ق�سم االقت�صاد يف جامعة
الريموك.
وجاءت حما�ضرة العناين بعنوان" :فائدة املو�سوعة
االقت�صادية يف ع�صر الرقمنة" ،ث ّمن فيها اجلهد املبذول
يف املعجم ،و�أثار مو�ضوعات متعلقة بعلم االقت�صاد
14
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تعريب التعليم اجلامعي ،مع توفري الإمكان ّيات املادية
واحلوافز ،والتعاون العربي بني كافة امل�ؤ�س�سات املعنية،
وال�سعي �إلى �إن�شاء مراكز للتعريب ،واالهتمام بعلم
امل�صطلح ،وتطوير املعاجم العربية ،و�إعداد �أع�ضاء هيئة
التدري�س وت�أهيلهم.

وطبيعته ،وما يجري عليه من تغيرّات وحتورات �سريعة
جد ًا يف العامل ،وماذا �سنفعل �إزاء و�ضع معلومات
كتب ورقية يف الوقت الذي
اقت�صادية مرتبة وممنهجة يف ٍ
تكون فيه املعلومات يف بنوك مبوبة ومفهر�سة ميكننا
العودة �إليها ب�سرعة ،م�ؤكد ًا �أهمية اجلهد الكبري املبذول
يف املو�سوعة ،الذي �سينعك�س بدوره على عمل جممع اللغة
العربية الأردين ،واملجامع اللغوية عموم ًا ،لأنه ي�شتمل
على ت�صنيف دقيق للمعلومات.

وقدم العثامنة جمموعة من التو�صيات لت�سهيل تعريب
تدري�س العلوم االقت�صادية� ،أهمها� :ضرورة اعتماد
�سيا�سة لغوية ملزمة ،و�ضمان عدم تعدد مناهج تعريب
العلوم االقت�صادية ،والبدء الفوري بتعريب تدري�س
اليوم العاملي للغة
امل�ساقات املتعلقة باالقت�صاد .وع َّد َ
العربية منا�سب ًة وطنية وقومية ،تَعر�ض فيه اجلامعات يف
كل عام �إ�سهاماتها يف �إحياء حركة الرتجمة والتعريب.

وق ّدم احلموري بحث ًا بعنوان" :معجم ل�سان العرب
االقت�صادي :االقت�صاد الإ�سالمي" ،بد�أه بطرح ت�سا�ؤل
مهم :هل نحن بحاجة �إلى ترجمة اقت�صاد الدول الغربية
خرج ما عند العرب من �أ�ساليب
�إلى اللغة العربية� ،أم ُن ِ
اقت�صادية ونقدمها للغرب؟ ومتنى �أن يكون هناك
معجم لالقت�صاد الإ�سالمي يهدف �إلى نقل امل�صطلحات
االقت�صادية الإ�سالمية �إلى الغرب ،و�أ�شار �إلى منهجية
العمل يف املعجم بحيث يتم �إعطاء كل م�صطلح حقه من
التعريف والتبيني حتى يكون العمل متناغم ًا ،وتابع حديثه
حول الرقمنة والتحديات التي يواجهها العمل املعجمي يف
هذا الع�صر.

وحتدث م�ؤلف املعجم الدكتور بني هاين� ،ضمن ورقة
بحثية عنوانها" :معجم ل�سان العرب االقت�صادي
وحماوالت توحيد امل�صطلح"� ،أ�شار فيها �إلى �أنّ املكتبة
العربية تفتقر �إلى هذا املنتج ،الذي يحتاج �إليه العامل
والباحث وطالب العلم ،و�صانع القرار ،و�أنه خالل
م�سريته العلمية وجد اختالف ًا وا�ضح ًا يف توظيف
امل�صطلح ومعناه يف ال�سياقات املختلفة للبحوث العلمية،
والتطبيق الفعلي لل�سيا�سة االقت�صادية ،ووجد اختالف ًا يف
ترجمة امل�صطلح بت�صرف ،كي يخدم الغر�ض الذي ن�ش أ�
من �أجله ،ثم حماولة توحيد امل�صطلح يف �سياقات الكتب
العربية املخت�صة.

وحا�ضر العثامنة حول" :تعريب تدري�س العلوم
االقت�صادية يف اجلامعات :الواقع والتحديثات"� ،ضمن
حماور متعددة� ،أبرزها :جناح عملية التعريب ،وخماوف
عملية التعريب ،ومتطلبات تعريب التعليم اجلامعي،
ومعوقات تعريب تدري�س العلوم االقت�صادية ،و�إمكانية
تعريب العلوم االقت�صادية ،وتو�صيات لت�سهيل تعريب
تدري�س العلوم االقت�صادية .و�أكد العثامنة �أنه ال بد من �أن
تكون عملية التعريب تكاملية تتعا�ضد �أطراف خمتلفة يف
�إجنازها ،بحيث تبد أ� من البيت وال�شارع وو�سائل الإعالم
املختلفة ،والتعليم يف كافة مراحله ،الذي ي�ؤثر بدوره يف
التعليم العايل بدرجة كبرية.

وحتدث بني هاين عن �أهمية امل�صطلح االقت�صادي
بع ّده �أداة مهمة يف التوا�صل ،والتيقن حول الأ�سا�سيات
واملفاهيم ،وقال �إن هذا املعجم ت�شابه مع �أيقونة العمل
املو�سوعي اللغوي العربي ،الذي قام به العالمة ابن
منظور الأفريقي ،يف ل�سان العرب .وق ّدم �شكره لإدارة
املجمع ،وللجنة الفنية على جهودهم الأ�صيلة يف دعم
م�شروع هذا املعجم ،وطباعته ،ون�شره.

و�أ�شار �إلى �أن القرار ال�سيا�سي هو الأ�سا�س يف متطلبات
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�أبدت رغبتها يف و�ضع مقابالت عربية مل�صطلحات �أجنبية
ميدان ما يهم تلك امل�ؤ�س�سة ،وعاد
(عموم ًا �إجنليزية) يف ٍ
�إلى البداية ،حيث كان و�ضع امل�صطلح العربي يتم على
ثالث مراحل :جلنة فنية ،وجلنة امل�صطلحات ،وجمل�س
املجمع .على �أن نقطة ال�ضعف يف هذا العمل ،هو ن�شر
امل�صطلحات العربية دون تعريفها ،ودون وجود مرجع
واحد يجمعها .وقد يكون للم�صطلح العربي �أكرث من
معنى وتطبيق ح�سب امليدان املعريف الذي ي�ستعمل فيه.
وهذا يوجب �أن يجمع املجمع هذه امل�صطلحات يف �صعيد
واحد ،والإ�شارة �إلى ميدان وجود امل�صطلح ،ومقابالته
املختلفة ،مع التعريفات املنا�سبة .ولذلك �ش ّكل املجمع قبل
حوايل �سنة جلن ًة مهمتها غربلة هذه امل�صطلحات ،وو�ضع
التعريفات املنا�سبة.

ووا�صل املجمع ،يوم االثنني ،الثالث ع�شر من كانون
الأول ،فعاليات مو�سمه الثقايف ،بعقد جل�سته الثالثة
حول "تعريب امل�صطلحات العلمية" ،التي �أدارها ع�ضو
املجمع الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم ال�سعافني ،وحا�ضر فيها
الأ�ساتذة �أع�ضاء املجمع :الأ�ستاذ الدكتور عبداملجيد
ن�صري ،والأ�ستاذ الدكتور هُ َمام غ�صيب ،والأ�ستاذ
الدكتور �إبراهيم بدران.
ق ّدم الدكتور ن�صري ورقة بحثية عنوانها "املجمع
وامل�صطلحات تاريخ و�إجناز"� ،أ�شار فيها �إلى احلاجة
ّ
امللحة
ل�صك م�صطلحات ،خا�صة مع تقدم املعرفة
الإن�سانية ،و�أهمية التعامل مع امل�صطلحات الأ�صلية،
وو�ضع مقابالت لها يف اللغات العاملية ،وتط ّرق يف
حديثه �إلى حتدي امل�صطلحات منذ القرن التا�سع
ع�شر ،ثم التعريب يف القرن الع�شرين ،و�صو ًال �إلى جلنة
امل�صطلحات يف املجمع� ،أُولى جلانه الدائمة و�أدومها
و�أن�شطها و�أغزرها �إنتاج ًا ،كما و�صفها ن�صري ،حيث بد�أت
بطلب من م�ؤ�س�سات ر�سمية وغريها ،من التي
�أعمالها ٍ

وع ّرج ن�صري على جتربته يف جلنة العلوم الأ�سا�سية،
بو�صفه ع�ضو ًا فيها ،ففي ال�سنوات الأخرية ،نظرت
اللجنة يف
م�صطلحات يف ميادين فرعية من الهند�سة؛
ٍ
مث ًال ،الطاقة ال�شم�سية والأثر البيئي واخلر�سانة
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ثقافية �أكادميية ،وغياب الر�ؤية االقت�صادية للغة ،وغياب
الربط بني التقدم املجتمعي وبني اللغة ،وعدم تخ�صي�ص
الأموال الكافية للمجامع ،وللت�أليف والرتجمة ،وللقوامي�س
املدر�سية واجلامعية ،وللإعالم الثقايف .وجاء املحور
الثاين عن �أهمية و�ضرورة العلوم الطبيعية والتطبيقية
وما ينبثق عنها من تكنولوجيا� ،إذ ت�شكل العمود الفقري
للح�ضارة املعا�صرة ،و�أ�سا�س التقدم امل�ستقبلي ،و�أ�سا�س
الت�صنيع والتنمية االقت�صادية ،وبها ميكن مواجهة
التغريات البيئية� ،إ�ضافة �إلى دورها يف ال�صحة ،واملياه،
والطاقة ،والغذاء.

والدرا�سات املرورية ،واملباين املوفرة للطاقة وجماليات
املباين وغريها .و�أ�شار �إلى جهد �أردين مميز ،قام به
املرحوم الأ�ستاذ �أحمد �سعيدان ،وهو قامو�س م�صطلحات
الريا�ضيات ،و َن َ�ش َره املجمع يف ثمانينيات القرن املا�ضي.
كما �أ�صدر املجمع معجم "ل�سان العرب االقت�صادي"
الذي �أعده الأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاين .وكان
على اللجنة �أن تدر�س م�صطلحات حا�سوبية ،جاءتها من
جلنة النهو�ض باللغة العربية .فقد ن�شرت هذه اللجنة
كتاب ًا عنوانه "دليل �أبحاث حو�سبة اللغة العربية" يف
جز�أين .وو�ضعت يف �آخره امل�صطلحات احلا�سوبية
الواردة يف الكتاب ،وعددها يقارب  720م�صطلح ًا ،ي�شمل
لكل م�صطلح اال�سم الإجنليزي ،واملقابل العربي املقرتح
والتعريف ،وكان ذلك جهد ًا حمرتم ًا من وا�ضعي الدليل.

وت�ضمن حمور التعريب املتكامل بنود ًا عدة �أبرزها:
و�ضع امل�صطلحات ،ون�شر امل�صطلحات ،والت�أليف باللغة
العربية ،والتدري�س باللغة العربية ،والدخول بامل�صطلحات
�إلى ال�شرائح املجتمعية ،والبحث العلمي ،والن�شر باللغة
العربية ،والأدلة باللغة العربية ،والن�شرات الإر�شادية
باللغة العربية ،والإعالم والتداول باللغة العربية ،م�ؤكد ًا
�أن ذلك ال يعني عدم �إتقان لغة �أخرى ،مع �ضرورة املتابعة
والتجديد املتوا�صل.

(تعريب)
ويف ورقة بحثية عنوانها "جهود ا َمل ْجمع يف
ِ
املُ
�صطلحات العلم ّية" ،حا�ضر الدكتور غ�صيب عن
ِ
بدايات عمل املجمع يف امل�صطلحات� ،س ّيما يف العلوم
وجتاوزت
الأ�سا�س ّي ِة والتطبيق ّية ،منذ �أ ّيام ت�أ�سي�سه الأولى.
ْ
ذخري ُته املُ�صطلح ّية حتى اللحظة الثالثني �ألف ُم�صطلح،
غالب ّيتها ال ُعظمى يف هذه العلوم .و�ألقى غ�صيب نظر ًة
�ش ُمول ّي ًة على هذه الذخرية من حيث :ميزا ُتها التنا ُف�س ّية،
ُ
ونقاط ق ّو ِتها و�ضع ِفها ،ومنهج ّياتُ العمل فيها و�آل ّيا ُته،
وم�صاد ُرها ،واملبادئ التي ترتكز عليها ،واملُع ّوقاتُ التي
وتطويرها ،وغيرْ ُ ذلك .مع
تقف عرث ًة �أمام تنمي ِتها
ِ
الرتكيز على �أفكا ٍر ومنهج ّي ٍات جديدة قد ُت�سهم يف ح ّل
�سات
املُع�ضل ِة ال ُكربى التي ُتواجه املجمع و�سائ َر املُ� ّؤ�س ِ
العرب ّي ِة ا َملعن ّي ِة باملُ�صطلحات :كيف ُنواجه هذا الطوفانَ
الذي ال َينقطع من املُ�صطلحات الأجنب ّية العلم ّية.

وانتقل بدران يف حديثه �إلى التجربة العربية يف التعريب،
والإ�شكاليات العملية التي تواجهه ،املتمثلة بالإ�شكاليات
ال�سيا�سية ،واللوج�ستية ،والت�أليف ،والطباعة ،والن�شر،
والتعميم ،والتعليم ،والإعالم ،وتكوين اخلرباء ،والأدلة،
والن�شرات الإر�شادية ،واال�ستدامة ،والتن�سيق مع املجامع
الأخرى� ،إ�ضافة �إلى عزوف بع�ض الأ�ساتذة عن التعريب.
و�أ�شار �إلى �أزمة امل�صطلحات ،من حيث البطء يف
�إنتاجها ،وغياب االنت�شار ،واختالفها بني الدول العربية.
و�أو� �ص��ى مبجموعة م��ن احل �ل��ول ل�ل�خ��روج م��ن الأزم ��ة؛
أ�ه �م �ه��ا� :إن �� �ش��اء م�ؤ�س�سة ال رب�ح�ي��ة ل�غ��اي��ات الرتجمة
والن�شر بتمويل م�شرتك ،واعتماد قوامي�س حمددة على
امل�ستوى الوطني والعربي ،وامل�صطلحات على ال�شابكة،
وقوامي�س متخ�ص�صة �صغرية ومب�سطة للفئات العمرية،

وحتت عنوان "تعريب العلوم الطبيعية والتطبيقية
�إ�شكاليات تتطلب املواجهة" ،حا�ضر الدكتور بدران،
�ضمن حماور متعددة ،بد�أها بالنظرة الر�سمية للغة يف
الدول العربية ،مبا يف ذلك النظر �إلى التعريب كم�س�ألة
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برئا�سة ع�ضو املجمع الأ�ستاذ الدكتور �سمري الدروبي
نياب ًة عن ع�ضو املجمع الأ�ستاذ الدكتور عيد الدحيات،
ومب�شاركة ع�ضوي املجمع :الدكتور جعفر عبابنة،
والأ�ستاذ الدكتور حممد ع�صفور ،و�أ�ستاذ الهند�سة
الكهربائية الدكتور حممد زكي خ�ضر.

والتوا�صل مع امل�ؤلفني ،والإعالم� ،إلى �أن ي�صبح التعريب
مب�صطلحات م�ستقرة ،م�شروع ًا وطني ًا وقومي ًا.
وعقدت اجلل�سة الأخرية �صباح اخلمي�س ال�ساد�س ع�شر
ُ
من كانون الأول حتت عنوان" :الرتجمة واملعاجم"،

للم�شتقات وال�صيغ ال�صرفية ،وميزج بينها وبني الأو�ضاع
النحوية.

ق ّدم املحا�ضرة الأولى بعنوان" :الرتجمة الآلية واملعجم
اجلديد" ،الدكتور عبابنة ،وذكر فيها الأ�سباب الرئي�سية
للتق�صري يف الرتجمة الآلية ،التي تعود �إلى عوامل عدة
�أبرزها النواحي املعجمية واملعنوية ،وهذا ي�ستدعي معجم ًا
جديد ًا ذا موا�صفات خمتلفة عن املعجمات التقليدية
التي اعتمدت حتى الآن� ،إنه معجم يق�سم �ألفاظ اللغة
�إلى كلمات ذات حمتوى وكلمات وظيفية .وينبغي �أن يربز
هذا املعجم �أهمية املعجم التاريخي يف حتديد معاين
الكلمات لكل ع�صر �أو حقبة زمانية .وين�شئ هذا املعجم
ج�سر ًا بني املعاين املعجمية واملعاين النحوية ،ويحوي ـ
َ
ال�ضوابط
�إ�ضافة �إلى اخل�صائ�ص الرتكيبية النحوية ــ
املعنوية للتق�سيمات النحوية ،وال�سمات الداللية املعجمية

وحملت املحا�ضرة الثانية عنوان" :الرتجمة من اللغة
العربية �إلى اللغات الأخرى" ،قدمها الدكتور ع�صفور،
وتناول فيها م�س�ألة الرتجمة من اللغة القومية �إلى
اللغات الأخرى يف مقابل الرتجمة من اللغات الأخرى
�إلى اللغة القومية .وي�ست�شهد بالدرجة الأولى مب�شروعني
كبريين للرتجمة �أحدهما �أمريكي ،والثاين �سوﭬﻴﻴﺘﻲ،
كانا ي�ستهدفان بثَّ منطني متعاك�سني من الفكر يف
العامل العربي للتمثيل على ا�ستعداد الأمم لل�صرف على
م�شروع للرتجمة من اللغة القومية �إلى اللغات الأخرى.
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معجم �ألفاظ احلياة العامة يف الأردن لي�ستعان بها يف
مراجعته ،و�إعادة النظر فيه و�إثرا�ؤه بالألفاظ اجلديدة
ك�ألفاظ و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وجائحة كورونا،
واالعتناء باجلانب التداويل فيه ،والإفادة من �إ�صدارات
جلنة النهو�ض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة
عند مراجعته.

ومن الوا�ضح �أن العامل العربي بحاجة �إلى �إن�شاء م�شروع
مماثل قد ال يكون بالدرجة نف�سها من الطموح ،ولكن
يرجتى منه �أن يع ّرف العامل بالثقافة العربية وبالق�ضايا
يحب العرب �أن ُيبدوا ر�أيهم فيها وموقفهم منها.
التي ُّ
وخل�ص ع�صفور �إلى �ضرورة البدء مب�شروع مدرو�س
يتي�سر فعلى
للرتجمة على م�ستوى العامل العربي ،و�إن مل َّ
يتي�سر فعلى م�ستوى
م�ستوى الدولة القطرية ،و�إن مل َّ
الوقفيات وامل� ّؤ�س�سات الفردية.

وا�شتمل البيان اخلتامي على ال�شكر والثناء ملا قام به
الدكتور عبدالرزاق بني هاين من جهد بو�ضع معجم
ل�سان العرب االقت�صادي ،كما �أن قيام املجمع بتقدمي
الدعم والإ�سناد لإعداده ومراجعته ون�شره م�ؤ�شر على �أن
املجمع قد انتقل بجهده من جمرد و�ضع مفردات عربية
مل�صطلحات �أعجمية �إلى تخزين املعلومة وزيادة املكون
العربي املختزن يف احلوا�سيب .مع �ضرورة ا�ستئناف
اجلهود لإمتام هذا امل�شروع الحق ًا.

وق ّدم املحا�ضرة الثالثة بعنوان" :م�شكالت الرتجمة
الآلية" ،الدكتور خ�ضر ،و�أ�شار فيها �إلى حاجة �أنظمة
الرتجمة الآلية احلديثة �إلى معاجم متعددة اللغات
وذخرية لغوية �ضخمة متكن الباحثني من �إطالق الو�صف
على خ�صائ�ص اللغة من كل جوانبها بحيث جتمع
غالبية الكلمات ال�شائعة فيها وغالبية التعابري اللغوية
والرتاكيب النحوية وال�صرفية .وحاول خ�ضر يف بحثه
تق�صي جوانب الق�صور يف بع�ض �أنظمة الرتجمة الآلية
من جوانب نحوية و�صرفية و�إمالئية وتركيبية وما يتعلق
باملتالزمات اللفظية؛ م�ؤكد ًا �أن م�ستقبل الرتجمة الآلية ــ
الذي �سي�شمل الرتجمة الآنية نط ًقا وكتابة ــ يحتاج عدم
�إغفال الأبحاث املتعلقة باللهجات املحلية � ً
أي�ضا ،التي
�ستكون و�سيلة خلدمة اللغة العربية ال�سليمة يف امل�ستقبل،
كما �أعطى �أمثلة عملية لبع�ض جوانب �إخفاق الرتجمة
الآلية لن�صو�ص �أدبية وعلمية و�إعالمية كنماذج مل�شكالت
�أنظمة الرتجمة ال�سائدة.

ومن �أهم ما جاء فيه �أي�ض ًا �أن ي�شجع املجمع "جلنة
الذخرية امل�صطلحية" فيه على اال�ستمرار يف عملها
اجلليل ،الذي يت�ضمن :مراجعة امل�صطلحات املرتاكمة،
وتكليف خرباء ،ك ٌّل يف جماله ،وتعريف غري املعرف من
هذه امل�صطلحات ،والتفكري مبنهجيات مبدعة للت�صدي
للطوفان اجلارف من امل�صطلحات الأجنبية اجلديدة.
كما يجب �أن ننطلق من "قانون حماية اللغة العربية"
لي�صري التعريب بكل ميادينه م�شروع ًا وطني ًا ،وم�س�ؤولية
الدولة بكل �أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها ،ويجب �أن تكون خطط
التعريب متكاملة يف الأهداف والو�سائل ،مع تقومي
متوا�صل ملا حتققه ،وب�إ�شراف جهة خمت�صة ،وهي
جممع اللغة العربية الأردين بعد �أن ُتخ�ص�ص له الأموال
الالزمة ،والكوادر الب�شرية املنا�سبة ،والت�شريع الذي
يعطيه ال�سلطة املفيدة.

ويف نهاية اجلل�سة قر�أ الدكتور جعفر عبابنة البيان
اخلتامي للمو�سم الثقايف التا�سع والثالثني للمجمع.
وقد رافق َ
عر�ض بحوث املو�سم مناق�شاتٌ ومداخالت
غنية قدمها احلا�ضرون ،نتج عنها جملة من املالحظات
والتو�صيات �أبرزها :ج ْمع الدرا�سات التي نظرت يف

19

أخبار مجمع ّية

املجمع يحتفي باليوم العاملي للغة العربية ويكرم
الفائزينبامل�سابقاتالثقافيةبالتعاونمعمبادرة"�ض"

�أقام املجمع �صباح الأحد ،التا�سع ع�شر من كانون الأول،
يف رحابه ،احتفالية ثقافية ،مبنا�سبة اليوم العاملي للغة
العربية ،الذي يوافق الثامن ع�شر من كانون الأول من كل
عام ،وهو اليوم الذي اع ُتمِ َد ْت فيه العربية لغ ًة �أ�سا�سية يف
الأمم املتحدة منذ عام .١٩٧٣

واملهتمني؛ توقف عند جهود املجمع ،و�إجنازات "اللجنة
الوطنية للنهو�ض باللغة العرب ّية" ،حيث قال:
�أ ّيها الأعزاء:
هذه هي لغتكم" :وقوعها
خ�صب ،وما�ؤها طهو ْر"،
ٌ
وطريقها الكربالئية طويلة ،وقد ق ّدم جعفر بن �أبي طالب
ـ ر�ضي اهلل عنه ـ يديه وع�ضديه وفر�سه وروحه كي ال
ت�سقط الراية التي ت�س ّلمها القادة من ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وكان عبداهلل بن رواحة ين�شد ق�صائده
"بالعرب ّية العالية قبل �أن يدخل يف معرتك الن�صر �أو
املوت" ،ونحن اليوم نظن �أن مقاماتهم تقع يف باب الفعل

ويف كلمة �ألقاها رئي�س املجمع ،الأ�ستاذ الدكتور خالد
الكركي ،بح�ضور الأمني العام للمجمع الأ�ستاذ الدكتور
حممد ال�سعودي ،واملديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة ويل العهد
الدكتورة متام منكو ،ونائب ال�سفري البو�سني يف اململكة
ال�سيد �سادكو ،وجمع من الأع�ضاء الأجالء واملفكرين
20
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َ

ُ

َْ ٌ َ َّ ْ ُْ َ َ
ال�سياحي ونن�سى �أنهم }أحياء عِند رب ِ ِهم يرزق
ون{.

ل ُكم ال��وح��ي والنبوة والكتاب والر�سالة ووج��د الزمان
الأموي ،وهوى الروح العبا�سية ،و�أ�شواق الأندل�س ،و�أحزان
فل�سطني ...ثم ال جتد العربي ُة من ين�صرها غري الق ّلة
القاب�ضة على جمرها ،وما تزال قادرة على رونق العبارة،
وبالغة اخلطاب ،ويقظة ال�ضمري.

يا �أهل العرب ّية،
"تذكرت ال�ص ّبا وا�شتقت ملّا ."...من ع ّلم ابن كلثوم
�إيقاع معلقته و�صورها وعنفوانها!!

�س�أقول لكم...

ومن ذ ّكر امر�أ القي�س بال�شعر وهو على �أعتاب الدخول
�إلى حوران...

"وليل العا�شقني طويل"
فاقر�أوا �شيخكم املع ّري ،وقبله فتاكم �أبا متام ،وبعده
�صاحبكم املتنبي ،و�أنتم واجدون يف زماننا هذا رفاق ًا
لكم تليق بهم الف�صاحة ،ويقدمون �أنف�سهم تالميذ يف
حلقات تعليم العربية ونحوها و�صرفها وبالغتها ،وبيانها
وكتاب نحوها ،وكتب تف�سري كتابها ،وقاماتها ،وخطبها
ور�سائلها...

َف َل ّما َب َد ْت َح ْو َرانُ والآل دونها
ب�صره بعينيك منظرا
نظرتَ فلم ُت ِ
بكى
�صاحبي....ومن �أي نبع نهل اجلاهليون اللغة
ِ
َ
والف�صاحة ّ
ان
وال�شعر ،حتى تنزّل القر�آن الكرمي }بِل ِس ٍ
َع َر ّ ُ
وفي�ض
ني{ وهل فوق هذا للأمة من �شرف ٍ
نبيل ٍ
ب مب ِ ٍ
يِ ٍ
عظيم.

�أمتنى �أن نعمل مع ًا من �أجل ف�ضاء جديد يعود فيه �إلى
العربية رونقها وجمدها وح�ضورها.

�أ�س َرفوا يف البالغة يف زم��ان �أه��ل جحود العربية لها،
و�أوغ��ل��وا يف النقد واللغة واملعاجم يف زم��ان (تك ّل�س)
اجلاحدين الذين �أ�سا�ؤوا الظن بها.

وتخلل االحتفالية �إع�لان �أ�سماء الفائزين مب�سابقات
املجمع الثقافية يف دورت��ه��ا ال�ساد�سة ل��ع��ام 2021م،
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وقد فاز بجائزة فن اخلط العربي للكبار عن خطي الثلث

بالتعاون مع مبادرة "�ض" ،وت�سليمهم اجلوائز النقدية،
وال�شهادات والدروع التكرميية� ،إ�ضافة �إلى تكرمي جلان
التحكيــم امل�ش ـ ـ ــرفة عليها :حيث فاز بجائزة �أف�ضل
مرتجم يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية
كتاب َ
منا�صف ًة :الدكتور با�سم �إبراهيم الزعبي ،عن كتـ ـ ـ ـ ــاب
"دكتاتورية امل�ستنريي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن" ،ال�صادر عن دار الآن
نا�شرون وم��وزع��ون ،والأ�ستاذ عدنان خليل ح�سن ،عن
كتاب "من اال�ست�شراق �إلى علم ال�شرق" ،ال�صادر عن
الدار ذاتها �أي�ض ًا.

والن�سخ يف املركز الأول منا�صفة :علي اجليزاوي ،ومهند
القي�سي ،واملركز الثاين منا�صفة بني حممد احلموي،
وم�ؤمن القبيالت ،واملركز الثالث منا�صفة بني عالء الدين
قرم�ش ،و�سليمان نا�صر� .أما اخلط الديواين فقد فاز يف
املركز الثاين طالل �أبو ن�صري ،واخلط الفار�سي ُو ِّزع
املركز الثالث بني عبدالرحمن امللع ،وزياد العبدالرزاق،
وحممود فريد.
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وفاز بجائزة �أف�ضل ن�ص نرثي عن الفئة العمرية من ( ٧ـ
 )١٢كل من :جومانا �سيف الدين احللبي يف املركز الأول،
ولني عاطف العيايدة يف املركز الثاين ،ورحمة �صايل
العالوي يف املركز الثالث .والفئة العمرية من ( ١٣ـ )١٨

فاز كل من :املركز الأول منا�صفة بني فاطمة حممد بني
عطية ،ور�سل �سامح ال�ضرو�س ،واملركز الثاين منا�صفة بني
�سلمى نايف ال�صغري ،ولني حمد النعيمات ،واملركز الثالث
منا�صفة بني عمار داهود غرير ،و�آية وجدي النعيمات.

وفاز بجائزة املطالعة (قراءة يف كتاب) يف املركز الثاين
حال �سلطان العتوم ،ويف املركز الثالث �سوار �سليمان
دروبي ،فيما حجب املركز الأول .وفاز بجائزة فن اخلط
العربي لل�صغار يف املركز الأول ح�سام �سائد ال ّددا،
واملركز الثاين رغد عبداحلليم ،واملركز الثالث رهف
عبداحلليم �إبراهيم.

الثاين يا�سمني عامر قطي�ش ،واملركز الثالث نورا جمدي
حميالن .وقد حجبت لهذا العام جوائز املجمع لأف�ضل
كتاب م�ؤلف ،و�أف�ضل تقرير �أو حتقيق �صحفي عن مئوية
الدولة ،وجائزة املبادرة اللغوية.
كما ك ّرم املجمع �أ�صحاب املبادرات اللغوية التي ُتعنى
باللغة العربية وتقدم خدم ًة جليلة لها ،على النحو
الآتي :الدكتور م�صعب زياد بنات م�ؤ�س�س ورئي�س نادي
املحتوى العربي على الإنرتنت باجلامعة الها�شمية،
والدكتور حممود �أحمد الرجبي م�ؤ�س�س مبادرة الروائي
العربي َّ
اب ـ راوينا ،واملدرب الرئي�س فيها ،والآن�سة
ال�ش ّ
�سمر عبيدات م� ِّؤ�س َ�سة مبادرة تع ّلم وع ّلم ومن�صة ريادي
الأعمال ال�صغري التابعة لها.

وفاز بجائزة فن الر�سم للأطفال عن الفئة العمرية
من ( ٧ـ  )١٢كل من :املركز الأول نغم حممد فراج،
واملركز الثاين منا�صفة بني �سوار خالد خري�سات ،ولني
�صايل العالوي ،واملركز الثالث منا�صفة بني �سلمى علي
ال�شريدة ،وبا�سل عيد الرب�ضي .والفئة العمرية من ( ١٣ـ
 )١٨فاز كل من :املركز الأول فار�س عبد زقيبة ،واملركز
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كرم املجمع �أوائل امتحان الكفاية يف اللغة العربية ،وهم:
وعلى هام�ش احلفل ّ
ع���ب���داهلل حم��م��د ع��ب��د ال��ع��ب��د
ن���ورة م��و���س��ى حم��م��د �أب���و معيتق
وائ���ل ن��اف��ذ ع��ب��دال��ف��ت��اح ق��ع��دان
والء ع��ل��ي ح�����س�ين احل��ب��ا���ش��ن��ة
�إ���س��م��اع��ي��ل ن��اي��ف ع��ب��داهلل احل��دي��دي
�آي��ات عبد الرحيم علي العكايلة
ع��ب�ير ع�����ادل ف��ت��ح��ي ال�����س��وق��ي
ع���ب���ادة �أح���م���د ن��اج��ي ع��ب��ي��دات
م��ن��ال عبداحلليم حممد العلوان
حم��م��د حم��م��ود حم��م��د الق�سيم
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الـمـجـمـــع

يعقد م�ؤمتره ال�سنوي
"�أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات العربية:
الواقع والآفاق امل�ستقبلية"
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وجاء املحور الثاين يف اجلل�سة الثانية �ضمن حمور
التخطيط اللغوي يف �أق�سام اللغة العربية ،برئا�سة
الأ�ستاذ الدكتور فواز عبداحلق الزبون ،رئي�س اجلامعة
الها�شم ّية ،وحا�ضر فيها الأ�ستاذ الدكتور علي بن مو�سى،
الأمني العام للمجل�س الدويل للغة العربية يف لبنان ،ببحثه
املو�سوم بــ"الإطار املرجعي والنظري للقانون الدويل للغة
العربية" ،وقدمت الدكتورة خلود العمو�ش ،من اجلامعة
الها�شمية ،حما�ضرة بعنوان" :اخلطط الدرا�سية يف
�أق�سام اللغة العربية يف الأردن بني الواقع وامل�أمول" ،وقدم
الدكتور يو�سف ربابعة ،من جامعة فيالدلفيا ،حما�ضرة
بعنوان" :خطط النحو يف اجلامعات الأردنية :مفردات
التقليد والتحديث".

افتتح املجمع �صباح يوم االثنني املوافق ال�سابع والع�شرين
من كانون الأول لعام 2021م ،فعاليات م�ؤمتره ال�سنوي
"�أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات العربية :الواقع
والآفاق امل�ستقبلية" ،بح�ضور جمهرة من الأع�ضاء
َ
�شروط ومعايري
العاملني ،وجمهور من املفكرين ،مراعني
ال�صحة وال�سالمة العامة ،التزام ًا بقوانني الدفاع ،و ُب َّثت
الفعالية عرب من�صات املجمع املتعددة على الفي�سبوك
واليوتيوب و(الزوم).
وجاءت اجلل�سة االفتتاحية �ضمن حمور تخ�ص�صات
اللغة العربية بني اجلمود والتطور ،تر�أ�سها ع�ضو املجمع
الأ�ستاذ الدكتور �سمري ا�ستيتية ،وحا�ضر فيها بالإنابة
عن الأ�ستاذ الدكتور �أحمد ال�ضبيب من ال�سعودية،
أ�ستاذ الدكتور عمر الفجاوي � ُ
ال ُ
أ�ستاذ الأدب اجلاهلي
يف اجلامعة الها�شمية ومدي ُر مكتبتها ،بالبحث املو�سوم
بــ"حتقيق الرتاث يف اجلامعات ال�سعودية� ،أق�سام اللغة
العربية مثا ًال" ،والأ�ستاذ الدكتور يحيى عبابنة من
جامعة الريموك الأردنية ،ببحثه املو�سوم بــ"حمتوى خطة
الربامج الأكادميية للغة العربية يف اجلامعات بني العلمية
وخ�صو�صية الأق�سام" ،والدكتور ن�صر اهلل ال�شاعر من
جامعة بريزيت الفل�سطينية ،ببحثه املو�سوم بــ"اخلطة
الدرا�سية لطلبة اللغة العربية بني جامعة بريزيت
واجلامعات الأردنية :درا�سة موازنة".

ا�ستعر�ض الدكتور الفجاوي بداي ًة حركة حتقيق الرتاث
يف اجلامعات العربية ت�أثر ًا بالأ�ساتذة من امل�ست�شرقني
الذين بد�أوا هذه احلركة يف بع�ض هذه اجلامعات،
و�إ�سهامات �أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات ال�سعودية
يف ذلك ،وقارن بني تعاطي �أق�سام اللغة العربية وكلياتها
مع الرتاث والأق�سام الأخرى يف اجلامعات التي طرقت
هذا املجال ،مع حماولة تبيني النجاحات والإخفاقات
التي �صاحبت م�سرية هذه احلركة يف البالد العربية مع
التو�صيات املنا�سبة يف هذا املجال.
و�أ�شار الدكتور عبابنة �إلى الدور التنويري لأق�سام اللغة
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وحتدث الدكتور علي بن مو�سى عن الإطار املرجعي
والنظري للقانون الدويل للغة العربية ،وقدمت الدكتورة
العمو�ش و�صف ًا لأهم نقاط القوة وال�ضعف يف اخلطط
الدرا�سية يف �أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات الأردنية،
وال�ضوابط املنهجية الناظمة للخطط والآليات املتبعة يف
تعديلها بني احلني والآخر ،وخل�صت �إلى �ضرورة توحيد
خطط تخ�ص�ص اللغة العربية و�آدابها يف الوطن العربي،
ومن ثم عاملي ًا ،ومواكبتها للتطورات العاملية يف علوم اللغة
وطرائق تعليمها ،والنهو�ض باجلوانب املهارية خلريجي
�أق�سام اللغة العربية.

العربية يف اجلامعات التي ت�شرتك مع امل�ؤ�س�سات الثقافية
الأخرى يف احلركة الثقافية يف املجتمع ،واالهتمام
بو�ضع اخلطط العلمية ملراحل الدرا�سة املختلفة من
البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراة بني واقع الأق�سام
وطموحاتها من جهة ،والدواعي العلمية املنهجية من جهة
�أخرى ،من �أجل اخلروج بحكم علمي على هذه اخلطط.
وتطرق �إلى م�س�ألة و�ضع الربامج على �أ�س�س اقت�صادية ال
على �أ�سا�س علمي.
وتناول الدكتور ال�شاعر يف بحثه اخلطة الدرا�سية التي
يتبعها الطالب الذي يدر�س اللغة العربية و�آدابها يف
جامعة بريزيت يف م�ستوى البكالوريو�س واملاج�ستري ،مع
عقد مقارنات مع اجلامعات الأردنية .و�سعى �إلى التعريف
بنقاط القوة ونقاط ال�ضعف يف اخلطة الدرا�سية ،ومدى
مالءمتها للطالب العربي يف هذا الزمان .وحاول الباحث
الك�شف عن مدى الرتابط بني خطة البكالوريو�س وخطة
املاج�ستري للإجابة عن �س�ؤالني مهمني� :أ ّولهما :ما
اجلديد الذي تقدمه درجة املاج�ستري من حيث امل�ضمون
ومن حيث الأ�سلوب؟ وثانيهما :ما منزلة البحث العلمي
يف اخلطة الدرا�سية لكلتا الدرجتني؟ وكيف ترتقي مرحلة
املاج�ستري بالطالب من مرحلة الباحث املبتدئ �إلى
الباحث الأ�صلب عودًا؟

و�سعت الورقة البحث َّية املقدمة من الدكتور الربابعة لبيان
مفردات خطط مواد النحو يف اجلامعات الأردنية للك�شف
عما فيها من تقليد وحتديث ،وذلك لأن عملية تدري�س
النحو عملية متطورة ،وحتتاج للبحث عن ال�سبل احلديثة
التي تتنا�سب مع �أدوات الع�صر ومعطياته ،كما �أن هناك
نظرية تدري�سية كانت �سائدة تقوم على تق�سيم مواد النحو
يف اجلامعات �إلى مرفوعات ومن�صوبات وجمرورات.
وقدم حتلي ًال ملفردات ع�شر خطط يف اجلامعات ،خم�س
من اجلامعات الر�سمية وخم�س من اجلامعات اخلا�صة،
ثم عر�ض هذه املفردات على الطريقتني التقليدية
واحلديثة ملعرفة مدى التحديث احلا�صل يف هذه اخلطط،
ثم ا�ستقراء النتائج لبيان ن�سبة التقليد والتحديث فيها.
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ويختم
بالتو�صيات
يف بريوت ،ببحثه املو�سوم بــ"اعتماد املنظومة اخلما�سية
للجودة يف تدري�س مقررات اللغة العربية يف التعليم
العايل" ،والأ�ستاذ الدكتور زياد الزعبي ،من جامعة
الريموك ،ببحثه املو�سوم بــ"اخلطة النمط واخلطة
الغائبة :قراءة يف اخلطط الدرا�سية يف �أق�سام اللغة
العربية و�آدابها" ،والأ�ستاذ الدكتور حممد العاين ،من
جامعة كربالء يف العراق ،ببحثه املو�سوم بــ"اجتاهات
الدر�س ال�صريف يف امل�ستوى اجلامعي.

اختتم املجمع �صباح الثالثاء الثامن والع�شرين من كانون
الأول ،م�ؤمتره ال�سنوي "�أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات
العربية :الواقع والآفاق امل�ستقبلية" ،بح�ضور رئي�سه
و�أمينه العام وجمهرة من �أع�ضائه العاملني ،وجمهور من
اللغويني واملهتمني ،وب ّثت الفعالية عرب من�صات املجمع
الإلكرتونية املتعددة.
وقد ت�ضمنت اجلل�سة اخلتامية حمورين :الأول حول واقع
البحث العلمي يف �أق�سام اللغة العربية ،وتر�أ�س اجلل�سة
ع�ضو املجمع الأ�ستاذ الدكتور حممد ح ّور ،وحا�ضر فيها
الأ�ستاذ الدكتور احممد م�ستغامني ،الأمني العام ملجمع
اللغة العربية بال�شارقة ،ببحثه املو�سوم بــ"البحث العلمي
الواقع والآفاق :ق�سم اللغة العربية يف جامعة ال�شارقة
�أمنوذج ًا" ،والأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح احلموز ،ع�ضو
جممع اللغة العربية الأردين ،ببحثه املو�سوم بــ"الر�سائل
اجلامعية نحو ًا و�صرف ًا وا ِقع ًا وطموح ًا" ،والأ�ستاذ الدكتور
حممد الدروبي ،من جامعة �آل البيت ،ببحثه املو�سوم
بــ"الدرا�سات العليا و�إحياء الرتاث يف �أق�سام اللغة
العربية يف الأردن :الواقع وامل�أمول" ،والأ�ستاذ الدكتور
حممود الديكي ،من جامعة �آل البيت ،ببحثه املو�سوم
بــ"برامج الدرا�سات العليا يف اللغة العربية :الواقع وما
يجب �أن يكون عليه احلال".
�أما املحور الثاين فكان حول �أ�ساليب تدري�س اللغة العربية،
وتر�أ�س اجلل�سة الأ�ستاذ الدكتور �سمري الدروبي ،ع�ضو
املجمع ،و�شارك فيها الأ�ستاذ الدكتور عقيل مرعي ،ع�ضو
�شرف املجمع ،من �إيطاليا ،ببحثه املو�سوم بــ"تدري�س
اللغة العربية يف �إيطاليا من الإجازة �إلى الدكتوراة"،
والأ�ستاذ الدكتور وايف احلاج ماجد ،من اجلامعة العاملية
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مع ّد ال ّر�سالة ،وق�سم ال ّلغة العرب ّية �أع�ضاء هيئة التّدري�س،
العلمي وال ّدرا�سات
وجلنة ال ّدرا�سات العليا يف عمادة البحث
ّ
الطالب ،وجلنة مناق�شة ّ
العليا ،وامل�شرف على ّ
الطالب يف
ر�سالته ،واجلمهور ا ّلذي ي�شاهد املناق�شة من ذوي ّ
الطالب
وغريهم .وعزّز ما م ّر مبلحوظاته على ر�سالة �إحدى
ّ
كاظمي)
الطالبات يف جامعة الزّهراء يف طهران (�أعظم
ّ
لنيل درجة ال ّدكتوراة ا ّلتي �أ�شرف على ر�سالتها املو�سومة
بـ(الوحدة املو�ضوعية يف �سورتي الإ�سراء ومرمي) بعد �أن
�أع ّدتها (ت�شرين ال ّثاين 2021/م).
ق ّدم الدكتور م�ستغامني ملحوظات متعلقة باطالعه
على البحث العلمي يف مراحل املاج�ستري والدكتوراة من
الطلبة ،و�أ�سدى بع�ض املقرتحات ،بعد ت�صفحه خم�سني
ر�سالة علمية ،منها ثالثة ع�شر بحث ًا يف الأدب ،وثمانني
درا�سة قر�آنية لغوية ،و 4بحوث يف الدرا�سات اللغوية
العامة ،ويف الأدب يف اخلليج �أحد ع�شر بحث ًا ،و�أربعة
بحوث يف علوم الل�سان احلديثة ،وع�شرة بحوث يف
الدرا�سات النحوية .و�أكد م�ستغامني �أن البحث العلمي هو
ع�صب االزدهار ،و�سلم التطور احل�ضاري ،ومعيار تقدم
الأمم ،وتو ّقف عند بع�ض املعلومات عن الواقع وبع�ض
احللول املقرتحة.

و�أو�ضح الدكتور حممد الدروبي� ،أن املوروث العربي ي�شكل
رافعة متينة من روافع املعرفة العلمية التي تتكئ عليها
�أق�سام اللغة العربية ،و�أكد �أن الرتاث م�ستمكن يف تلك
الأق�سام ،حا�ضر بقوة يف ر�ؤاها و�أهدافها وتوجهاتها
و�أنظارها ،وبراجمها وخططها وم�ساقاتها ،وال يت�صور
�أن تن�سلخ هذه الأق�سام عن املرجعية الرتاثية ،وقد الحظ
الدار�س �أن امل�شروعات العلمية القائمة على بعث الرتاث
تناثرت يف بع�ض �أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات
الأردنية ،وا�ستبان الدار�س �أن بواعث م�شرتكة تقف
خلف �ضعف حركة حتقيق الرتاث التي �أفرزتها برامج
الدرا�سات العليا ،و�أبرزها ما يكتنف عملية التحقيق
نف�سها من عوائق بدء ًا من اختيار ما هو جديد ومنا�سب
للتحقيق ،ومرور ًا بتح�صيل الن�سخ اخلطية وفح�صها،

أهم العوامل التي ت�سهم يف تدنيّ
وبينّ الدكتور احلموز � ّ
العلمي وترقيته وتتمثل يفّ :
الطالب
م�ستوى هذه ال ّر�سائل
ّ
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وانتهاء مبجريات التحقيق ذاته ،و�ضعف مكنة الطالب
من التعاطي مع علم التحقيق ،وقلة ب�ضاعتهم ب�صنعته،
وعدم امتالك كثري منهم الأدوات املعرفية الكافية التي
ت�سنح بالتعامل مع املخطوط.

عن �إيطاليا منوذج ًا ،ب�أن معظم الطلبة امل�سجلني لي�ست
لديهم معرفة م�سبقة ال بالعربية وال بالإ�سالم ،لهذا تكون
املقاربة خمتلفة عن مقاربات التعليم يف الدول العربية،
ولكن بالرغم من هذه ال�شروط ت�ستطيع بع�ض اجلامعات
الو�صول بالطلبة �إلى م�ست ًوى جيد ،و�أحيان ًا متقدم ،مقارن ًة
بزمالئهم يف اجلامعات العربية ،يف بع�ض املهارات ،ويف
بع�ض املواد املتعلقة بالدر�س اللغوي والنحوي والفيلولوجي
والتاريخي.

ونظر الدكتور الديكي يف مدى كفاية برامج الدرا�سات
العليا املقدمة يف اجلامعات الأردنية لتحقيق الأهداف
التي ن�صت عليها اللجان التي تخطط للغة العربية وعلومها
يف الديباجة التي تقدم بها لهذه الربامج عند طرحها
وطلب االعتماد والت�صريح مببا�شرة التدري�س فيها يف
هذه اجلامعات .وانطلق من فر�ضية تقول �إن الربامج
املطروحة على م�ستوى درجتي املاج�ستري والدكتوراة
لي�ست قادرة على حتقيق الأهداف التي و�ضعت من
�أجلها �أو الأهداف التي يجب �أن تكون ،وحاول �إثبات هذه
الفر�ضية �أو نفيها ،مع حتديد الأ�سباب والنتائج املرتتبة
على ذلك.

مف�ص ًال حماور متعددة �أهمها :مناهج
وتناول مرعي ِّ
تدري�س النحو وال�صرف بعد تبويبه وت�صنيفه وفق ًا
للنحو الالتيني والإغريقي ،واملواد املوازية للمواد
اللغوية والأدبية :اللغات ال�سامية ،واللغات الأجنبية،
والتاريخ الإ�سالمي ،وا�ستعر�ض املواد التي ُي َر َّكز عليها
يف املاج�ستري ،و�أهم احلقول املعرفية التي يهتم بها طلبة
الدكتوراة ،وقدم مقرتحات لتطوير مناهج تدري�س اللغة
العربية يف اجلامعات الإيطالية والعربية.

و�أ�شار الدكتور مرعي �إلى تنوع �أق�سام تدري�س اللغة
العربية يف �إيطاليا ،خ�صو�ص ًا ويف �أوربة عموم ًا ،بني �أق�سام
متخ�ص�صة يف اللغة العربية و�آدابها (وهذا نادر ويزداد
ندرة) ،وبني �أق�سام درا�سات ال�شرق الأو�سط والعالقات
الدولية التي يتوجه �إليها الراغبون يف العمل الدبلوما�سي
وال�سيا�سي ،والو�سائط الثقافية التي تهدف �إلى دمج
املهاجرين وت�سهيل التوا�صل معهم .وميتاز تدري�س اللغة

و�أ�شار الدكتور وايف احلاج �إلى �أنه وبالرغم من ا�ستقرار
املعايري الدولية ل�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي يف
التعليم العايل ،التي �أقرتها منظمة اليون�سكو عام ،2009
فقد بقي تدري�س اخت�صا�ص اللغة العربية و�آدابها يف
التعليم العايل على م�ستوى املقررات وامل�ساقات جمردًا
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عن اخلطط النمطية ،وما ينبغي �أن يكون فيها.
ور�صد الدكتور العاين يف بحثه �سريورة علم ال�صرف
وما ينبغي �أن يكون عليه ،وت�ضمن ثالثة مباحث :االجتاه
التعليمي ،واالجتاه ال�صوتي ،واالجتاه الو�صفي .وخل�ص
�إلى �أهمية التمكني ملنهج التي�سري ال�صريف يف اجلامعات
العربية ،وتوجيه طلبة الدرا�سات العليا لال�ستك�شاف
احلقيقي للتي�سري ال�صريف ،والرتكيز يف �أبحاثنا ال�صرفية
على قرارات املجامع اللغوية العربية املت�صلة بعالقة علم
ال�صرف بالتقانة الع�صرية.
من �أية معايري عاملية معتمدة دول ًّيا ل�ضمان اجلودة فيه،
وهو ما �أحدث فجوة كربى يف منظومة جودة التعليم
العايل العربية ،فا�ستدعى ذلك تداركها و�سدها باعتماد
معايري �أكادميية ترقى �إلى م�ستوى املعايري العاملية للجودة.
فاقرتح البحث اعتماد منظومة اجلودة اخلما�سية املرتكزة
على تطبيق مبد�أ دورة دميينغ للجودة ،عرب �إحداث تطوير
نوعي يف مفهوم كل من :ملف املادة ،وم�ساق املادة ،وملف
االمتحان؛ وعمود هذه املفاهيم الثالثة هو م�ساق املادة �أو
اخلطة الدرا�سية ،وذلك يف عملية متكاملة متثل تطبيق ًا
مبا�شر ًا ملعايري الآيزو العاملية التي ترتكز على حتديد
معطيات وا�ضحة ودقيقة قابلة للقيا�س.

ويف نهاية اجلل�سة قر�أ الأ�ستاذ الدكتور �سمري الدروبي
البيان اخلتامي والتو�صيات ،وجاءت على النحو الآتي� :أن
تحَ ُ َّد اجلامعات من موجة الر�سائل التي تقوم على حتقيق
الن�صو�ص الرتاثية ،و� اّأل يعهد بهذه الر�سائل � اّإل للطالب
املربزين من طالب مرحلة الدكتوراة املنتظمني ،الذين
عهدتهم الكليات فدر�سوا فيها ومتيزوا بال�شغف العلمي،
و�أن تعمل اجلامعات من خالل احتاد اجلامعات العربية
�أو امل�ؤ�س�سات ذات العمل العربي امل�شرتك على �إن�شاء
قاعدتي معلومات� :إحداها لببليوجرافيا الر�سائل العلمية
يف اجلامعات العربية ،والثانية حتفظ فيها �أ�صول هذه
الر�سائل مع �إتاحتها للباحثني .و�إن التجديد يف حمتوى
اخلطة يقت�ضي التحقق من فائدة امل�ساقات املقرتحة
وموافقتها لفل�سفة الربامج ،ال �أن تكون مبنية على
املالحظة ال�سريعة �أو جتربة املعاي�شة مع خطط �أخرى يف

وهدف الدكتور الزعبي يف ورقته البحثية �إلى قراءة
اخلطط الدرا�سية يف �أق�سام اللغة العربية و�آدابها
ق�صد الوقوف على مفرداتها والأ�س�س املنهجية التي
و�ضعت و�سوغت على �أ�سا�سها ،والبحث يف �أ�سباب ثباتها
وا�ستمرارها والنظر �إليها بو�صفها اخلطة النموذج التي
امتلكت ومتتلك �صفة الثبات �أو التغري �ضمن �أطرها
النمطية املغلقة .ويف املقابل حماولة تقدمي ت�صور مغاير
لل�صورة النمطية القارة والبحث عن مداخل جديدة تتفق
وتاريخ الثقافة العربية بو�صفها �إحدى الثقافات الكونية
الكربى ،وت�أمل ح�ضور العربية لغ ًة و�أدب ًا يف �آداب العامل
ت�أثر ًا وت�أثري ًا يف �سياقات تفتح �آفاق ًا للوقوف على ما يغيب
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الها�شمية؛ على �أن ت�ضم هذه اللقاءات ممثلني عن
هيئة االعتماد وهي اجلهة امل�س�ؤولة عن اعتماد الربامج
والتخ�ص�صات العلمية يف اململكة ،وممثلني عن �أق�سام
اللغة العربية يف اجلامعات كلها ،الر�سمية واخلا�صة،
بح�ضور خربات وازنة يف التخطيط اللغوي وحقول
العربية املختلفة من املجمع وخارجه ،لو�ضع خطة
درا�سية موحدة تدر�س يف اجلامعات جميعها ،ت�شتمل على
الكفايات والنتاجات املطلوبة وترتجمها يف �أ�سماء املواد
وتو�صيفها وا�سرتاتيجيات تعليمها و�أ�ساليب تدري�سها
وطرق تقوميها ،والإفادة من الآفاق الرحيبة التي تتيحها
ثورة التعليم الإلكرتوين حالي ًا .و�ضرورة ر�سم �سيا�سات
وا�ضحة للبحث اللغوي يف �أق�سام اللغة العربية ،وتوجيه
الباحثني يف املاج�ستري والدكتوراة �إلى درا�سة الظواهر
اللغوية والأدبية البارزة يف الإنتاج الأدبي املعا�صر.

جامعات �أخرى.
وت�ضمنت �أي�ض ًا �ضرورة مراجعة اخلطط الدرا�سية
للجامعات العربية من حيث الكم والنوع ،وينبغي �أال
يقل عدد �ساعات التخ�ص�ص عن الثمانني �ساعة ،يف
التخ�ص�ص املفرد ،وزيادة ن�سبة م�ساقات اللغة والنحو
لت�صل �إلى ما ن�سبته  %40من جمموع ال�ساعات ،ودعوة
امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية والباحثني وامل�س�ؤولني
وامل�شرعني والقانونيني لال�ستفادة من "وثيقة بريوت"
ال�صادرة عن امل�ؤمتر الدويل للغة العربية ،ومن "قانون
اللغة العربية" املعتمد من احتاد املحامني العرب،
ومن م�ؤمتر وزراء الثقافة يف التخطيط ،و�سن الأنظمة
والت�شريعات وال�سيا�سات اللغوية.
و�أو�صى امل�شاركون ب�ضرورة �أن يتبنى املجمع ور�شات
علمية متتالية للو�صول �إلى خطة درا�سية موحدة لربنامج
البكالوريو�س يف اللغة العربية و�آدابها يف اململكة الأردنية

32

العدد العارش لعام 2022م

وزيرة الثقافة تلتقي رئي�س املجمع وتدعو
ملواكبة متطلبات جمتمع املعرفة

و�أكدت �أن الأردن الذي ميثل منوذج ًا لال�ستقرار ،مليء
بالطاقات الفكرية واملعرفية والأدبية القادرة على حمل
امل�شروع التنويري من خالل اجلهود امل�شرتكة لتعاون
امل�ؤ�س�سات .داعي ًة �إلى توحيد اجلهود لالرتقاء باللغة
والثقافة.

يف زيار ٍة لوزيرة الثقافة هيفاء النجار للمجمع التقت
رئي�سه الدكتور خالد الكركي ،وبحث فيها الطرفان توقيع
مذكرة تفاهم بني الوزارة واملجمع بهدف توحيد اجلهود
يف دعم امل�شهد الثقايف ،حيث �إن الأردن ميثل ق�صة جميلة
ت�ستحق منا االهتمام وال�سعي الدائم نحو جتديد امل�شهد
الثقايف والنهو�ض به لن�شر الأمل وبثه على امتداد م�ساحة
الوطن.

من جانبه �ألقى الدكتور الكركي ال�ضوء على تاريخ ت�أ�سي�س
املجمع مطلع القرن الع�شرين ومراحل تطوره ،وعر�ض
ن�شاطاته البحثية والدرا�سية والكتب التي مت ن�شرها،
والتي تعنى بربط اللغة العربية بالتكنولوجيا احلديثة.
كما �ألقى ال�ضوء على دور املجمع التدريبي والبحثي،
ودوره يف �إ�صدار بع�ض القوانني ومنها قانون حماية اللغة
العربية ،الفت ًا �إلى دور �إذاعة املجمع يف �إغناء امل�شهد
الثقايف املحلي والعربي .ودعا الكركي �إلى مد ج�سور
التعاون وتوحيد اجلهود الثقافية و�إطالق �شراكة تعود
بالفائدة على امل�شهد الثقايف لالرتقاء بالوجدان الوطني
من خالل الفن والثقافة.

و�أ�شارت النجار �إلى �أن وزارة الثقافة معنية بالت�شبيك
وامل�شاركة مع امل�ؤ�س�سات التي من �ش�أنها تعميق الوعي
الثقايف واجلمايل ،وت�سعى لالنتقال من الثقافة النخبوية
�إلى الثقافة املجتمعية ،وحتويل املنتج الثقايف �إلى نوع من
ال�صناعة التي ت�سهم يف رفد الدخل الوطني.
و�أثنت النجار على الدور الذي يقوم به املجمع يف احلفاظ
على �سالمة اللغة العربية والنهو�ض بها ملواكبة متطلبات
جمتمع املعرفة ،و�إحياء الرتاث العـربي والإ�سالمي.
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تكرمي
املوظف املثايل لعام 2021م
كرم املجمع احلا�صلني على جائزة املوظف املثايل فيه لعام 2021م،
ّ
يوم الأحد املوافق 2022/2/6م ،وهم:
أداء:
�أف�ضل رئي�س ق�سم � ً

منى ال�شي�شاين
رئي�سة ق�سم املوارد الب�شرية

أداء عن الفئة الأولى:
�أف�ضل موظف � ً

عالء �أبو زايد
حمرر م�ساعد

أداء عن الفئة الثانية:
�أف�ضل موظف � ً

مرمي فريحات
موظفة ق�سم املوارد الب�شرية

أداء عن الفئة الثالثة:
�أف�ضل موظف � ً

ن�ضال قطي�شات

موظف ق�سم اخلدمات الإدارية
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وفود تزور املجمع

وف�������ود ت�������زور امل��ج��م��ع
زار املجمع �صباح يوم الأحد املوافق 2022/2/27م وفد من هيئة تن�شيط ال�سياحة �ضمن اجلولة التعريفية التي تقوم بها
الهيئة ل�صحفيني من رو�سيا االحتادية.
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وجمموعة من طلبة كلية الفنون اجلميلة يف اجلامعة الأردنية برفقة الدكتورة هيفاء بني �إ�سماعيل� ،صباح يوم الأحد
املوافق 2022/3/20م.

37

وجمموعة من طلبة مدر�سة امللك عبداهلل الثاين للتميز يف مادبا برفقة الأ�ستاذ حممد �أبو عي�شة� ،صباح يوم االثنني
املوافق 2022/3/28م.

ّ
واطلعت الوفود على مرافق املجمع ،ومكتبته ،و�إذاعته ،وت�ضمنت الزيارات تعريف ًا باملجمع ون�شاطاته و�إجنازاته ون�ش�أته
وتاريخه واجلوائز التي ح�صل عليها.
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�أ������س�����م�����اء ال����ف����ائ����زي����ن ب���امل�������س���اب���ق���ة
ال�����ف�����ن����� َّي�����ة مب����ن����ا�����س����ب����ة امل����ئ����وي����ة
�أع��ل��ن املجمع �صباح ي��وم اخلمي�س ال�سابع
ع�����ش��ر م����ن �آذار �أ����س���م���اء
ال��ف��ائ��زي��ن بامل�سابقة الفن َّية
يف ف��ن��ون ال��ر���س��م وال��ن�����ص��ب
ال��ن��ح��ت��ي واجل����داري����ة ،ال��ت��ي
ك����ان ق���د �أط��ل��ق��ه��ا يف �أي��ل��ول
املا�ضي مبنا�سبة مئو َّية ال َّدولة
الأردن ّية.

الثالثة يف فن الن�صب النحتي للفنان مروان
ط��واه��ا ،م��ن كلية الفنون يف
وحجبت
ج��ام��ع��ة ال�ي�رم���وكُ ،
اجلائزتان الأولى والثانية� ،أما
جائزة فن الر�سم فقد ُحجبت
كاملة.
ي�شار �إلى �أن امل�سابقة هدفت
�إلى حتفيز الفنانني الأردنيني
ع��ل��ى اب���ت���ك���ار �أع����م����ال فنية
م�ستوحاة من البيئة الأردنية،
حتاكي تاريخ الأردن العريق،
الن�����س��ان �أغلى
وت�برز ���ص��ورة إ
ما منلك ،وتعمل على االرتقاء
بالذائقة الفنية ،وتعزيز ثقافة
الإبداع.

وقد ُم ِن َحت اجلائزة الثانية يف
فن اجلدارية للدكتور �إبراهيم
اخلطيب� ،أ���س��ت��اذ الفنون يف
اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة ،ورئي�س
رابطة الفنانني الت�شكيليني،
وح��ج��ب��ت اجل��ائ��زت��ان الأول���ى
ُ
وال��ث��ال��ث��ة ،وم��ن��ح��ت اجل��ائ��زة
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امل�������������س������اب������ق������ة
ال��رم�����ض��ان��ي��ـ��ـ��ـ��ة
ل������ل������م������ج������م������ع

الف�ضيل ب�صيغة ( )pdfعلى �شكل ر�سالة بو�ساطة
�صفحة املجمع على الفي�سبوك ،مع �ضرورة �إرفاق
�صورة من الهوية� ،أو �شهادة امليالد لل�صغار ،وبيانات
امل�شارك ورقم هاتفه وبريده الإلكرتوين.

�أطلق املجمع مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك
م�سابقته الرم�ضانية ،حيث ن�شر الأ�سئلة يومي ًا خالل
ال�شهر الف�ضيل عرب �صفحة املجمع الر�سمية على
الفي�سبوك و�صفحة �إذاعة املجمع ،بهدف تعزيز
التوا�صل مع املجتمع ،وت�شجيع حب املعرفة.

واملوعد الأخري ال�ستقبال الإجابات هو 2022/5/8م،
ثم تدخل امل�شاركات ال�صحيحة يف قرعة ويتم ال�سحب
على خم�سة فائزين ُيع َلن عنهم الحق ًا.

و�أ�شار املجمع �إلى �أن امل�شاركة مفتوحة لكل الأعمار،
وتر�سل الإجابات دفعة واحدة بعد انتهاء ال�شهر
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ندوة افرتا�ضية احتفا ًال بيوم املخطوط العربي
بالتعاون مع مركز التوثيق امللكي واملكتبة الوطنية
ّ
نظم املجمع �صباح يوم االثنني الرابع من ني�سان ندو ًة
افرتا�ضية مبنا�سبة يوم املخطوط العربي لعام 2022م
بالتعاون مع مركز التوثيق امللكي الأردين الها�شمي
ودائرة املكتبة الوطنية ،حتت �شعار "�إرثنا املخطوط
يف زمن العوملة"� ،أدارها ع�ض ُو املجمع الأ�ستاذ الدكتور
حممد ح ّور عرب تقنية االت�صال املرئي عن بعد ،بح�ضور
�أمني عام املجمع الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�سعودي وعدد
من الأع�ضاء ،و�شارك فيها باحثون حمليون وعرب وهم:
ع�ضو املجمع الأ�ستاذ الدكتور �سمري الدروبي ،والأكادميي
وامل�ؤرخ والدبلوما�سي ال�سعودي الأ�ستاذ الدكتور حممد �آل
زلفة ،والأكادميي وامل�ؤرخ والدبلوما�سي اليمني الأ�ستاذ
الدكتور ح�سني ال َعمري ،واملدير العام ملركز التوثيق امللكي
الأردين الها�شمي الأ�ستاذ الدكتور مهند مبي�ضني ،واملدير
العام لدائرة املكتبة الوطنية الأ�ستاذ الدكتور ن�ضال
العيا�صرة ،والباحث يف مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
يف اجلامعة الأردنية الدكتور املهدي الروا�ضية ،ومدير
وحدة البحوث واخلدمات املعرفية والتوا�صل امل�ؤ�س�سي
يف مركز التوثيق امللكي الدكتور حممود العبيدي ،ومدير
وحدة الرتميم وال�صيانة يف مركز التوثيق امللكي الأ�ستاذ
�سليمان ال�شقريات.

وا�شتملت الندوة على ثماين �أوراق بحثية هي" :جممع
اللغة العربية الأردين وحتقيق كتاب الفالحة الأندل�سية
البن العوام الإ�شبيلي" للدروبي ،و"خطر احلروب على
و�ضع املخطوط العربي" لآل زلفة ،و"�إرثنا املحفوظ يف
زمن العوملة" لل َعمري ،و"خمطوط الدر املكنون للغزي،
اجلزء الثامن" ملبي�ضني ،و"دور املكتبة الوطنية يف حفظ
الذاكرة الوطنية" للعيا�صرة ،و"من رفوف املكتبات ودور
املخطوطات �إلى واجهة احلوا�سيب و�شا�شات الهواتف
الذكية" للروا�ضية ،و"منهج حتقيق الن�سخ الفريدة يف
الرتاث العربي" للعبيدي ،و"ترميم الوثائق واملخطوطات
يف الأردن ،مركز التوثيق امللكي الأردين الها�شمي
�أمنوذج ًا" لل�شقريات.
وحتدث الدروبي عن دور جممع اللغة العربية الأردين يف
حتقيق كتاب الفالحة الأندل�سية البن العوام الإ�شبيلي،
وتقع املو�سوعة يف �سبعة �أجزاء موزعة ومرتبة على �أبواب
وف�صول وفق املنهج الذي اعتمده امل�ؤلف ،و�أقام الدروبي
درا�سة علمية قيمة على هذه املو�سوعة ،و�أ�شار �إلى
اجلهود املبذولة يف جمال درا�سة الفالحة يف العامل وعند
العرب يف امل�شرق واملغرب ،وذكر �أهم املدار�س املعنية يف
الفالحة منذ القرن التا�سع امليالدي ،وق�سم املحققون
املو�سوعة �إلى ق�سمني ،ت�ضمن الأول درا�سة مو�سعة ُوزعت
على �ستة ف�صول ت�ضمنت داللة لفظة الفالحة اللغوية
واال�صطالحية يف املعاجم اللغوية وكتب ت�صنيف العلوم
عند العرب وكتب الفالحة ،وت�ضمنت حياة امل�ؤلف ابن
العوام وم�ؤلفاته ،وم�صادر الكتاب ،و�أهمية هذه املو�سوعة
وقيمتها العلمية ،ون�شرات املو�سوعة وترجماتها ،ون�سخها

رحب ح ّور بامل�شاركني يف الندوة التي �أتت يف �إطار
ّ
االحتفال بيوم املخطوط العربي الذي ترعاه املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم (الألك�سو) بجامعة
الدول العربية ،وحتتفل به الدول العربية الأع�ضاء ،كما
حتتفل به �أحيا ًنا جهات �إ�سالمية و�أجنبية.
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قا�صر ًا عن امل�أمول واملرجو ،و�أن خمتلف اجلهود يف
الوطن العربي ال تزال متباينة مبعرثة ال يربط بينها
رابط ،وهي حمتاجة �إلى الدعم احلقيقي املخل�ص ،و�إلى
ر�سم النهج العلمي الكامل والوا�ضح املوحد لن�شر الرتاث
العربي .و�أ�شاد بتحقيقات امل�ؤرخ الأ�ستاذ الدكتور حممد
عدنان البخيت ،الذي كان من بني �أعماله الكثرية زيارا ُته
املتعددة �إلى اليمن واطالعه على الرتاث املخطوط يف
مكتباتها حني كان يحقق خمطوط "تاج العرو�س" للعالمة
اللغوي حممد مرت�ضي الزَّبيدي �صاحب املعجم ال�شهري.

اخلطية ومنهجية العمل يف التحقيق .وت�ضمن الق�سم
الثاين الن�ص املحقق اعتماد ًا على ن�سخة باري�س ،ون�سخة
املتحف الربيطاين ،ون�شرة امل�ست�شرق بانكويري .وتقا�سم
املحققون �إجناز املو�سوعة ،بحيث تولى الدروبي كتابة
املقدمة والدرا�سة والفهار�س الفنية وثبت امل�صادر
واملراجع ،وتولى الدكتور �أنور �أبو �سويلم حتقيق املجلد
الأول (الأجزاء الأول والثاين والثالث) ،وتولى الدكتور
علي املحا�سنة حتقيق املجلد الثاين (الأجزاء الرابع
واخلام�س وال�ساد�س) .وبعد الفراغ من التحقيق �صنع
املحققون فهار�س فنية وا�سعة للمو�سوعة ت�ضمنت
�أ�سماء النبات واحليوان والأمرا�ض والرتب والأدوات
وامل�صطلحات ونحو ذلك.

وحتدث مبي�ضني عن اجلزء الثامن من خمطوط الدر
املكنون واجلمان امل�صون من فرائد العلوم وفوائد الفنون،
مل�ؤلفه كمال الدين الغزي �أحد �أهم القامات الفكرية
واملعرفية وهو م�ؤلف و�أديب وم�صنف ،وتكمن �أهمية هذا
املخطوط ب�إبراز املرا�سالت واملكاتبات بني العلماء يف تلك
الفرتة واحلفاظ على الرتاث الديني والثقايف والأدبي،
والتذكرة يف جزئه الثامن يحتوي على جمموعة من
الوثائق تطرح ثالث ق�ضايا وهي :العالقات الثقافية بني
العلماء ،واجلودة العالية يف اللغة والأدب وال�شعر و�شرح
الأبيات وك�أنك �أمام مدونة ثقافية ،والعربية ال�سليمة،
و�شكل املخطوط وزخرفته وتاريخه.

و�أ�شار �آل زلفة يف حديثه �إلى �أن املخطوط العربي كان من
�أبرز �ضحايا احلروب ،التي ظلت على مدى التاريخ من
�أبرز املهددات للمخطوط العربي ،و�أن احلروب احلديثة
التي �شهدها عاملنا العربي يف عقوده الأخرية والتي ال
يزال بع�ضها م�ستمرا من �أهم �أ�سباب تهديد املخطوطات
العربية .ودعا �إلى ر�سم خطة ا�سرتاتيجية مل�شروع عربي
متكامل للحفاظ على املخطوطات العربية وتفادي كل ما
تتعر�ض له من خماطر يف بيئتها العربية.

وحتدث العيا�صرة عن دور دائرة املكتبة الوطنية يف حفظ
الذاكرة الوطنية ،وبينّ �أن ر�سالة الدائرة تتمثل يف املحافظة

و�أو�ضح ال َعمري �أنه على الرغم من اجلهود املبذولة
هنا وهناك ف�إن الذي ن�شر من الرتاث املكتوب مل يزل
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على الذاكرة الوطنية و�إدامتها و�صيانتها وحمايتها ونقلها
للأجيال القادمة من خالل العمل على توفري البيئة املالئمة
حلماية و�صون الإبداع واملبدعني وخدمة الباحثني واملهتمني
يف اجلوانب الثقافية والفكرية .وعن الوثائق (الأر�شيف
الوطني) �أو�ضح �أن من مهام الدائرة الرئي�سة القيام بجمع
الوثائق من امل�صادر كافة وفهر�ستها وت�صنيفها وحفظها،
�إ�ضافة �إلى �إتاحتها للباحثني واملهتمني بتاريخ اململكة
ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي.

يف الإ�شارة �إلى الن�سخ املخطوطة وعر�ض مناذج منها
والتعريف مبا يطبع حمقق ًا من الرتاث ،وي�سرت بذلك
على الباحثني وخففت من املعاناة التي عاناها �أ�سالفهم.
وحتدث العبيدي عن منهج التحقيق يف الن�سخ الفريدة،
وتناول مفهوم الن�سخة الفريدة ،واملنهج املتبع يف حتقيق
مثل هذه الن�سخ مع ذكر �أمثلة على ذلك.
وحتدث ال�شقريات عن ترميم املخطوطات والوثائق يف
الأردن "مركز التوثيق امللكي الأردين الها�شمي �أمنوذج ًا"،
و�إبراز دور املركز يف توفري خدمة الرتميم للمخطوطات
والوثائق ،وق ّدم الباحث ً
عر�ضا عن مراحل بناء املخطوط
العربي وتكويناته والعوامل التي ت�ؤثر عليه وت�سبب التلف
والتدمري؛ الأمر الذي يخدم عملية ترميمه ويحدد امل�سار
الفني للعمل عليه ،ويقدم �آفاق ًا للحفاظ عليه.

وبينّ الروا�ضية �أن املخطوطات ،باعتبارها تراث ًا مادي ًا
�أو ًال ،ومنجز ًا علمي ًا ثاني ًا حتتاج �إلى حفظ كرامتها عند
التعامل معها ،وحت�سني �صورة تقدميها وخدمتها ،و�أن ال
تكون جما ًال للتك�سب �أو املتاجرة� ،أو �أن يت�صدى لتحقيقها
َمن ال ميلك املقدرة العلمية وال الأدوات الالزمة .وتابع
ب�أنه تنح�صر م�ساهمته يف ر�صد الت�أثري الذي �أحدثته ثورة
التقدم التكنولوجي يف جمال توفري املخطوطات �إلكرتوني ًا
وم�ساهمتها يف تقلي�ص الفجوة الزمنية التي ت�ستغرقها
املرا�سالت بني طالب املخطوط واملكتبة ،والتي �أ�صبحت
�إجابة مبا�شرة يف �أغلب املكتبات بعد �أن كانت املرا�سالت
ت�ستغرق �أ�شهر ًا ورمبا �سنوات� .إ�ضافة �إلى ثورة االت�صال
الهائلة ،التي �ساهمت يف توفري املحتويات املتعلقة بالرتاث
املخطوط على �صفحات الإنرتنت ،ووفرت مادة غنية

وتربز �أهمية االحتفال بهذا اليوم الذي �أ�صبح منا�سبة
�سنوية لتعزيز وعي الأجيال العربية ب�أهمية الرتاكم
الفكري يف بناء انتمائهم احل�ضاري ،و�أن تراثنا املخطوط
يواجه حتديات جمة على جميع امل�ستويات �صيان ًة وجم ًعا
ون�ش ًرا ،فهو تراث يفوق ثالثة ماليني خمطوط منها ما
عرفت مظانه ومنها ما مل ت�صله يد الباحثني حتى الآن.
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�أعلن املجمع عن مفردات م�ؤمتره العلمي ال�سنوي الذي
ينظمه هذا العام بعنوان" :الأجنا�س الأدبية يف النرث
العربي القدمي" يف الن�صف الثاين من �شهر �أيلول املقبل.

ح�سب النمطية املعتمدة يف جملة املجمع العلمية .وير�سل
البحث يف موعد �أق�صاه 2022/8/15م ،ثم تدر�س اللجنة
املخت�صة يف املجمع البحوث وتر�سل ق��رارات القبول �أو
االعتذار عن عدم القبول بتاريخ 2022/9/1م.

و�أ�شار املجمع يف بيان �صحفي �صباح يوم الأربعاء ال�ساد�س
من ني�سان لعام 2022م �إل��ى �أن امل�ؤمتر ي�سعى لدرا�سة
الأجنا�س الأدبية عند العرب يف الرتاث القدمي :تعريف ًا،
وخ�صائ�ص مو�ضوعي ًة وفني ًة ،و�أن باب
وتاريخ ًا ،وتطور ًا،
َ
امل�شاركة مفتوح للباحثني من العلماء و�أ�ساتذة اجلامعات
يف الأردن والوطن العربي.

وبينّ املجمع �أن البحوث امل�شاركة يف امل�ؤمتر �ستُق َّوم تقومي ًا
علمي ًا ،متهيد ًا لن�شرها يف كتاب خا�ص ،و ُي��زَ ّود الباحث
وحدِّ َد
بكتاب
الذي يجاز بحثه ٍ
ر�سمي بخ�صو�ص حتكيمهُ ،
ٍّ
موعد انعقاد امل�ؤمتر يف الفرتة ( 21ـ 2022/9/22م).
وتت�ألف اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر من الأ�ساتذة :الدكتور
حممد ح ّور ،والدكتور جعفر عبابنة ،والدكتور �إبراهيم
ال�سعافني ،والدكتور حممد ال�سعودي ،والدكتور �أنور �أبو
�سويلم ،والدكتور زياد الزعبي.

و�أو�ضح املجمع �إج��راءات امل�ؤمتر ،حيث ُي ِع ّد
الراغب يف
ُ
امل�شاركة ملخ�ص ًا يف ح��دود  300كلمة ،يت�ضمن فكرة
البحث املقرتح و�أهميته و أ�ه��داف��ه وعنا�صره ،وير�سله
�إل��ى الربيد الإل�ك�تروين ( )jaa@ju.edu.joيف
موعد �أق�صاه 2022/5/1م ،ثم ت َْدر�س اللجن ُة املخت�صة
امللخ�صات وتر�سل قرارات القبول �أو االعتذار عن عدم
القبول بتاريخ 2022/6/1م.

ويت�ضمن امل��ؤمت��ر ت�سعة حم��اور رئي�سية ه��ي :الرتاجم
الخ��وان��ي��ة،
الم���ث���ال واحل��ك��م ،وال��ر���س��ائ��ل إ
وال�����س�ير ،و أ
والر�سائل الديوانية ،واملقامات ،واملنامات ،وال�سرديات،
والزرزوريات ،واملناظرات.

ويف حال قبول امللخ�ص ُيع ّد الباحث درا�سته يف حدود
�ستة �آالف كلمة ،ويتوقع �أن يت�ضمن البحث مقدمة وخامتة
يف حدود خم�سمئة كلمة لكل منهما ،مع التوثيق الكامل
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�أخالقيات
الن�شر يف
جملة املجمع

ف ّني ومنهجي ومعلوماتي للباحثني بح�سب ما
ي�ستدعي الأمر ذلك ويخدم جتويد البحث.

تعتمد جملة املجمع قواعد ال�سرية واملو�ضوعية يف
عملية التحكيم ،بالن�سبة للباحث واملح ّكمني على ح ّد
�سواء ،وتحُ يل كل بحث قابل للتحكيم على حمكمينْ
معتمد ْين لديها من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
الدقيق مبو�ضوع البحث ،لتقييمه وفق �أمنوذج تقييم
حمدد ،وللمحكم �أن يرفق �أي مالحظات �إ�ضافية.
ويف حال تعار�ض التقييم بني املحكمينْ  ،تحُ يل املجلة
مرجح �آخر.
البحث على حمكم ّ

تلتزم املجلة ب�إعالم الباحث باملوافقة على ن�شر
البحث من دون تعديل �أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء
على ما يرد يف تقارير املحكمني� ،أو االعتذار عن
عدم الن�شر ،وحتتفظ هيئة التحرير بحق عدم �إبداء
الأ�سباب ،ويجوز يف حال االعتذار �أن يزود الباحث
باملالحظات واملقرتحات التي ميكن �أن يفيد منها
يف �إعادة النظر ببحثه.

تعتمد املجلة تنظيم ًا داخلي ًا دقيق ًا وا�ضح الواجبات
وامل�س�ؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه
الوظيفية.

تلتزم املجلة بجودة اخلدمات التدقيقية والتحريرية
والطباعية والإلكرتونية التي تقدمها للبحث.

ال يجوز للمحررين واملحكمني ،با�ستثناء امل�س�ؤول
املبا�شر عن عملية التحرير (رئي�س هيئة التحرير
�أو من ينوب عنه) �أن يبحث البحث مو�ضوع
�شخ�ص �آخر ،مبا يف ذلك امل ؤ� ّلف.
التحكيم مع � ّأي
ٍ
وينبغي الإبقاء على � ّأي معلوم ٍة متم ّيزة �أو ر� ٍأي جرى
احل�صول عليه من خالل القراءة قيد ال�س ّرية ،وال
يجوز ا�ستعمال � ٍّأي منهما ال�ستفاد ٍة �شخ�صية.

احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املحررون
واملراجعون املادة البحثية بح�سب حمتواها الفكري،
مع مراعاة مبد�أ عدم التمييز على �أ�سا�س العرق �أو
اجلن�س االجتماعي �أو املعتقد الديني �أو الفل�سفة
ال�سيا�سية للباحث� ،أو �أي �شكل من �أ�شكال التمييز
الأخرى ،عدا االلتزام بقواعد ومناهج ولغة التفكري
العلمي يف عر�ض الأفكار وتقدميها واالجتاهات
واملو�ضوعات ومناق�شتها �أو حتليلها.

تق ّدم املجلة يف �ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم
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املجمع ،وال يجوز النقل عنه �إال بالإ�شارة �إليها .وال
يجوز ل�صاحب البحث �أو لأي جهة �أخرى �إعادة ن�شر
ما ن�شر يف املجلة جزئي ًا �أو كلي ًا �أو ملخ�ص عنه �سواء
باللغة العربية �أو مرتجم ًا �إلى لغات �أجنبية؛ يف �أي
كتاب �أو �صحيفة �أو دورية �إال بعد مرور �ستة �أ�شهر
على تاريخ ن�شره يف املجلة ،و�أن يح�صل على موافقة
خطية من رئي�س التحرير.

احرتام قاعدة عدم ت�ضارب امل�صالح بني املحررين
والباحث� ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تناف�سية �أو
تعاونية �أو عالقات �أخرى �أو روابط مع � ّأي م�ؤ ّلف من
ال�صلة
امل ؤ� ّلفني� ،أو ال�شركات� ،أو امل� ّؤ�س�سات ذات ّ
بالبحث.
تتقيد املجلة بعدم جواز ا�ستخدام � ّأي من �أع�ضاء
هيئتها �أو املحررين املواد غري املن�شورة التي
يت�ضمنها البحث املُحال على املجلة يف �أبحاثهم
اخلا�صة.

تتقيد املجلة يف ن�شرها ملقاالت مرتجمة تق ّيد ًا كام ًال
باحل�صول على �إذن الدورية الأجنبية النا�شرة،
وباحرتام حقوق امللكية الفكرية.
مبجانية الن�شر ،و ُتعفي
املجانية :تلتزم املجلة ّ
الباحثني وامل�ؤ ّلفني من جميع ر�سوم الن�شر.

حقوق امللكية الفكرية :ميلك املجمع حقوق امللكية
الفكرية بالن�سبة للبحوث املن�شورة يف املج ّلة العلمية
املح ّكمة ،وي�صبح البحث بعد قبوله للن�شر حق ًا ملجلة
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واستئناف مسريتنا
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الحضارية

اللغة يف �سياقها الروحي والثقايف
هي هب ٌة من �أعظم الهبات التي �أنعم
اهلل بها على الإن�سان ،وبها امتاز عن
املالئكة و�سائر الكائنات ،وهذا ما
ي�شري �إليه القر�آن الكرمي يف قوله
َ َ َّ َ َ َ أْ َ ْ َ َ لُ َّ ُ
اء ك َها ث َّم
تعالى[ :وعلم آدم السم

َ َ َ ُ ْ لَىَ ْ َ اَ َ
ك ِة َف َق َال أَنب ُ
ون
ئ
عَرضهم ع الملئ ِ
ِ يِ
اَ
ُ
بِأ ْس َماءِ َهٰ ُؤلءِ إِن ك ُنت ْم َصادِق َِني]

�سم ّو الأمري احل�سن بن طالل
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(البقرة ،)31:فقد �أودع اهلل تعالى
القدرة يف الإن�سان على تعلم الأ�سماء
وابتكار �أ�سماء للأ�شياء التي تعر�ض
�أمام حوا�سه �أو للمعاين التي تلوح يف
عقله ووجدانه .فالإن�سان هو الكائن
الوحيد الذي ميلك القدرة على
البيان وترجمة �أفكاره وم�شاعره
وخرباته ونقلها للآخرين ،وهذا
خ�صها
من مظاهر التكرمي التي ّ
الرحمن بالإن�سان كما يقول تعالى:
َّ
َ َ
ُْ َ
الر مْ َ
[ َّ
ح ُنَ 1عل َم الق ْرآن 2خل َق
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ِ
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جعل اهلل لكل ف�صيلة من الكائنات احلية لغة واحدة،
وكذلك الأمر لكل قانون من القوانني الطبيعية ،بينما
اقت�ضت حكمة اخلالق ب�أن يجعل لكل �أمة من النا�س لغة
ول�سان ًا خمتلف ًا ومتميز ًا عن غريها ،كما يقول اخلالق
تعالى يف �صريح التنزيلَ [ :وم ِْن آيَاتِهِ َخلْ ُق َّ
الس َم َ
ات
او ِ
َ
َ
َ

وقد �أعطى القر�آن الكرمي ل ّلغة العربية روح ًا جديدة
و�ألقى عليها ثوب اخللود ،فكان ُ
حفظ اللغة العربية هو ِمن
حفظ اهلل لكتابه الذي تعهد به ،فال �سبيل لفهم القر�آن
الكرمي وتعقل معانيه دون فهم اللغة العربية ودرا�سة
�أ�ساليب بيانها ،وهكذا رغم كل املحن والأزمات التي مر
بها العرب ما زالت اللغة العربية حتافظ على وجودها
و�سحر جمالها.

وذهب بع�ض الفال�سفة �إلى �أن الإن�سان عاجز عن التفكري
خارج اللغة ،وبع�ضهم ذهب �إلى وجود عالقة جدلية
بني الفكر واللغة مفادها �أن "الفكر ي�صنع اللغة وهي
ت�صنعه" ،وهذا يعني �أن جمود الفكر يعطل منو اللغة
وتطورها؛ و�أنه ال بد لكل لغة �أن تتطور لكي تعرب عن
ان�شغاالت �أهلها و�آدميتهم وتطلعاتهم الفكرية وحرياتهم
املن�ضبطة .لي�ست جميع اللغات على م�سافة واحدة من
حيث ا�ستيعاب تطور الأفكار �أو التعبري عن امل�شاعر.
وهنا ميكن القول �إنّ �أبدع اللغات و�أرقاها هي تلك التي
تعرب عن م�شاعر الإن�سان املرهفة و�أفكاره املركبة ،وهنا
ندرك فرادة الل�سان العربي والعلة وراء ا�صطفاء اهلل
رحم ًا للوحي الإلهي املبني ومهاد ًا
تعالى لهذه اللغة لتكون ِ
لر�سالته اخلامتة للعاملني.

لقد �أ�سهم الإ�سالم يف احلفاظ على اللغة العربية
وانفتاحها على دروب العاملية ،فقد جذب الإ�سالم �شعوب ًا
كبري ًة ع�شقت العربية كع�شقها الإ�سالم ،فكتبوا فيها
علومهم ودونوا �أ�شعارهم و�ألفوا املجلدات ال�ضخمة يف
الأدب والطب والفقه والفل�سفة والفلك والريا�ضيات،
متام ًا كما فعل ابن �سينا والفارابي والبريوين والبخاري
وم�سلم والرتمذي وغريهم.

أْ
ْ
ُ َّ َ َ
ْ اَ ُ ْ َ ُ
َوال ْر ِض َواختِلف ألسِنتِك ْم َوأل َوان ِك ْۚم إِن يِف ذٰل ِك
آَليَ ّ ْ َ
ني] (الروم.)22:
ٍ
ات لِلعال ِ ِم َ

لي�ست م�شكلة اللغة العربية يف عدم قدرتها على التطور،
و�إمنا بالأفكار النمطية التي يحملها بع�ض �أبنائها ،وعدم
�شعورهم بحرقة ال�س�ؤال عقب �إجابة "ال �أعرف" .جاء
يف كلمة ال�شاعرة البولندية في�سوافا �شيمبور�سكا �أثناء
ا�ستالمها جلائزة نوبل يف الآداب" :ال �أعرف ..كلمتان
لهما جناحان ،لو �أن نيوتن مل يقل لنف�سه ال �أعرف ،كان يف
�أح�سن الأحوال �سيلتقط التفاحة وي�أكلها" ،ولطاملا كانت
العربية لغة الدين والدنيا والثقافة والفكر ،وهي كذلك
�أول اجلوامع التي يلتقي عليها �أبناء ال�ضمائر احلية ،وكما
يقول الر�صايف:

ال تهدد معرفة اللغات الأخرى و�إتقانها وعينا بقيمة لغتنا
الأم �أو رفعة مكانتها ،كما ال تقت�صر �أهمية تعلم لغات
ال�شعوب الأخرى وفق مقولة "�أمن مكرهم" ،فحاجتنا
�إلى ذلك تنبع من حاجاتنا احل�ضارية املتوا�صلة للتعلم
من جتارب الآخرين والبحث عن �إبداعاتهم املعرفية
يف خمتلف املجاالت ،و�أ�ستذكر هنا عميد الأدب العربي
الدكتور طه ح�سني ،يف كتابه "حلظات" الذي كان يعتربه
و�سيلة لتحقيق حالة من االندماج بني ال�شرق والغرب،
حيث دون فيه اللحظات الأدبية التي عا�شها �أيام �شبابه
بني الأدباء يف الغرب ،وبني القراء يف ال�شرق ،وكان طه
ح�سني ي�ؤمن �أنه لو مت تناول هذا الكتاب من القراء عن
فهم� ،سي�ؤدي �إلى ن�شر املودة والتفاهم بني �شعوب العامل
العربي والغربي.

وجتمعنا جوامع كربيات * * * و�أكربهنّ �سيدة اللغات
ال بد لنا �أن ندرك طبيعة الأزمة احل�ضارية التي تعي�شها
جمتمعاتنا العربية وغري العربية و�أثرها يف �إ�ضعاف اللغة
العربية كو�سيلة لالت�صال ،وحيث �إن اللغة العربية قد
اعترُ ِ َف بها لغ ًة ر�سمية يف الأمم املتحدة ،فيجب م�ضاعفة
اجلهود للحفاظ على الرتاث النوعي يف جمتمعاتنا
العربية يف املوطن واملهجر ،وتطوير النظم التعليمية
والقوانني والت�شريعات التي حتفظ الرتاث واللغة العربية
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امل�ؤ�س�سات التعليمية و�إ�صدار ال�صحف واملجالت باللغة
العربية ،وقد ا�ستمدوا �إبداعهم من �إميانهم العميق
مبركزية اللغة العربية يف م�شروعهم النه�ضوي ،وال نن�سى
�أولئك الذين دفعوا ثمن قناعاتهم عرب التاريخ املعا�صر
يف �سبيل �إبداء الر�أي وتربئة ال�ضمري.

يف جمتمعاتنا املعا�صرة .وعلى امل�ستوى العاملي يجب
العمل على تعزيز ح�ضور اللغة العربية يف الثقافة والأدب
العاملي وتكثيف احل�ضور املعريف العربي يف �شبكة البحث
العاملية.
�إن نه�ضة ال�شعوب تبد�أ عندما تثق بذاتها وتعت�صم
بلغتها وتعمل على تطوير معارفها و�آدابها وت�ضافر جهود
�أبنائها جميع ًا ،وهنا يجب الإ�شارة �إلى ما قام به العرب
م�سلمني وم�سيحيني يف ع�صر النه�ضة العربية احلديثة
من النهو�ض باللغة العربية وعلومها ،و�سعيهم نحو �إقامة

واليوم ،ورغم كل ال�صعوبات التي حتيط بنا ونحن على
م�شارف العام اجلديد ،ال بد �أن ن�ؤمن ونثق مبقومات
هذه الأمة وقدرتها على �صناعة م�ستقبل �أف�ضل ينه�ض
مبجتمعاتنا ويدفعنا نحو ا�ستئناف م�سريتنا احل�ضارية.
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دور مجامع اللغة

العربية يف حفظ

مقاالت مختارة

اللغة العربية

ت���ع���د ك���ل���م���ات ال�����ق�����ر�آن ال���ك���رمي
ح�������وايل ���س��ب��ع��ة و����س���ب���ع�ي�ن أ�ل����ف
كلمة ،مبا فيها التكرار ،وب��دون
ت��ك��رار ح���وايل �سبعة ع�شر �أل��ف
ك��ل��م��ة ،وق���د ي��غ��ي��ب ع���ن �شخ�ص
مثقف امل��ع��ن��ى ال��دق��ي��ق لع�شرات
م��ن ال��ك��ل��م��ات .وم���ع ذل���ك ،يبقى
القر�آن الكرمي طيعاً لفهم �آياته
و�أح���ك���ام���ه ل��ل��ك��ث�ير م���ن ال���ق���راء.
وهو ما يعني �أن القر�آن الكرمي
معجزة يف الزمان على م�ستوى
الفهم ال�شخ�صي.
الأ�ستاذ الدكتور عبداملجيد ن�صري
ع�ضو جممع اللغة العربية الأردين
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وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ق��ب��ل الإ����س�ل�ام
كانت لغة �أق��وام متدين الثقافة
وامل���ع���ارف ال��ع��ل��م��ي��ة والفل�سفية
وغ�ي�ره���ا .ل��ك��نْ ب�����س��ب��ب خا�صية
اال����ش���ت���ق���اق م����ن اجل��������ذور ،ف�����إن
العربية ه��ي �أغ��ن��ى ال��ل��غ��ات على
الإط���ل��اق ،ك��م��ا ي�شهد ل��ه��ا ع��دد
كبري من الباحثني� .إذ ميكن �أن
ي�صل ع��دد م��ف��ردات��ه��ا �إل���ى �أك�ثر
من اثني ع�شر مليوناً.

وج��اء الإ���س�لام وانتقى من م��ف��ردات ه��ذه اللغة كلمات
�أ�سبغ عليها معاين جديدة ف�صارت م�صطلحات مثل
ال�صالة وال��زك��اة وال��ف��ر���ض وال��واج��ب وال�سنة والنفل
وغري ذلك .لكن التحدي املهم الذي واجه هذه اللغة هو
عندما وج��دت �إدارة الدولة �أي��ام عبد امللك بن مروان
احلاجة �إلى تعريب الدواوين .فقد كانت لغة الدواوين
اللغة الفار�سية يف العراق وبالد فار�س؛ والرومية يف بالد
وع ّربت الدواوين .ثم جاء التحدي الأعظم عندما
ال�شامُ .
بد�أت الرتجمة لكتب من اللغات الأخرى يف علوم خمتلفة:
من ال�سن�سكريتية ،والإغريقية ،وال�سريانية ،والفار�سية.
فقد واجهت املرتجمني م�صطلحات يف كل ميدان لي�س
لها مقابل موجود �سلف ًا يف اللغة العربية ،فكان ال بد
من الإبداع .وهنا جتلت عبقرية اللغة وعبقرية املرتجم
وج��ر�أت��ه .فو�ضعت م�صطلحات عربية يف الريا�ضيات
والفل�سفة واملنطق والطب وغري ذلك .و�أنت�شي مبا و�ضعه
ثابت بن قرة مقابل parabola, hyperbola,
 ،ellipseقطع مكافئ ،قطع زائد ،قطع ناق�ص .بل
وتعدوا حدود امل�ألوف من اللغة ومقايي�سها عندما قالوا
هوية ن�سبة �إل��ى ال�ضمري هو ،وال ين�سب �إل��ى ال�ضمائر،
وماهية ن�سبة �إلى اجلملة ما هي ،وال ين�سب �إلى اجلملة.
وهذا كله جهد فردي دون وجود جمامع لغوية.

ثم كان التحدي الأك�بر ،بعد زوال احلكم العثماين عن
بالدنا ،وت�أ�سي�س �إدارات عربية ومدار�س وجامعات تعلم
بالعربية .ومل تعد اجلهود الفردية تكفي ،فكان ال بد من
جهود جماعية منظمة ،فبد�أت جمامع اللغة .وكان من
الطبيعي �أن يكون املجمع ال�سوري �أولها ،حلاجة الإدارة
اجلديدة �إلى لغة �إداري��ة عربية .كما �أن التعليم بد�أ يف
اجلامعة ال�سورية باللغة العربية يف معهدي احلقوق
وال��ط��ب ،ف��ك��ان ال ب��د م��ن ���ص��ك م�صطلحات يف ه��ذه
امليادين .وي�شهد التاريخ و�أولو العلم باجلهود التي بذلها
املرحوم حممد كرد علي وزمال�ؤه ،علم ًا ب�أن �سورية كانت
حتت االنتداب الفرن�سي .وتال هذا املجمع جممعان يف
م�صر والعراق.
�أما عندنا يف الأردن ،فقد �أ�صدر الأمري عبد اهلل مر�سوم ًا
ب�إن�شاء جممع ل ّلغة العربية �سنة  ،1923لكن مل يكتب له
الدوام .ثم �صدر قانون خا�ص ملجمع اللغة العربية الأردين
�سنة  .1976وجعل من �أهدافه:
 1ـ احلفاظ على �سالمة اللغة العربية والعمل على �أن
تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون احلديثة.
 2ـ النهو�ض باللغة العربية ملواكبة متطلبات جمتمع
املعرفة.
 3ـ و�ضع معاجم م�صطلحات العلوم والآداب والفنون،
وال�����س��ع��ي �إل���ى ت��وح��ي��د امل�صطلحات ب��ال��ت��ع��اون مع
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل
اململكة وخارجها.

�أم���ا ال��ت��ح��دي يف الع�صر احل��دي��ث ،فقد ب���د�أ م��ع دول��ة
حم��م��د ع��ل��ي يف م�����ص��ر ،ع��ن��دم��ا �أراد �أن ين�شئ دول��ة
ع�صرية بجي�شها ،و�صناعتها ،وعلومها .فجاء بالأ�ستاذ
من �إيطاليا ،وباملرتجم من مالطا .فكان الأ�ستاذ يلقي
حما�ضرته بالإيطالية ،واملرتجم ينقل ذلك �إلى العربية،
والكاتب ي�سجل ذلك لي�صدر يف كتاب .وا�ستعان املرتجم
مب�صطلحات م��ن ال�ت�راث� ،أو و�ضع بع�ضها� ،أو عرب
غ�يره��ا .وظ��ه��رت مثل ه��ذه امل�شكلة يف لبنان ،لوجود
الإر�ساليات التن�صريية ،و�إن�شاء مدار�سهم وكلياتهم ،مثل
اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،التي �أ�س�ست �سنة 1876
با�سم الكلية ال�سورية الإجنيلية ،واجلامعة الي�سوعية التي
�أ�س�ست �سنة .1875

 4ــ �إحياء الرتاث العربي.
وم��ن الناحية العملية ،فقد عمل املجمع لتحقيق هذه
الأهداف على ما ي�أتي:
ـ	امل�ساعدة يف �إ�صدار قانون حماية اللغة العربية رقم
 35ل�سنة  .2015ومن �أهم ما يفر�ضه :تعريب التعليم
يف جميع م�ستوياته ،والبحث ،والفتات املن�ش�آت ،ولغة
امل�ؤمترات ،وغري ذلك .مع و�ضع امتحان الكفاية يف
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العربية� ،أن�شئ احت��اد للمجامع كما املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم (الألك�سو) التي �أن�ش�أت منذ
مكتب تن�سيق التعريب يف الرباط
�أكرث من �سبعني عام ًاَ ،
لتن�سيق امل�صطلحات الواردة له من املجامع ،ون�شرها.

اللغة العربية الذي ال بد من النجاح فيه لكل من يريد
�أن يدخل مهنة التدري�س والإع�لام بكل م�ستوياتها.
وقد طلبنا تعميمه �إلى وظائف �أخرى.
ـ �إ�شراف املجمع على جلنة النهو�ض بالعربية امل�شكلة
بنا ًء على قرار القمة العربية �سنتي 2010 ,2008م.

وقد و�ضع املجمع رموز ًا وخمت�صرات عربية يف ميادين
العلوم واملقايي�س� ،سنة 1985م .وعقد احت��اد املجامع
العربية ندوة مطلع �سنة 1987م ملناق�شة هذا امل�شروع وما
ورد عليه من مالحظات .ويف بداية عمر املجمع ،اهتم
برتجمة كتب التدري�س اجلامعي يف العلوم الأ�سا�سية
من كتب مرموقة باللغة الإجنليزية .ومع �أن اجلامعات
الأردنية مل تعتمدها ،اع ُتمِ َدت يف جامعات عربية غري
�أردنية! كما ترجم مو�سوعة �أمريكية طبية يف الت�شريح.

ـ و�ضع م�صطلحات لأكرث من �أربعني ميدان ًا من ميادين
املعرفة ،و�أكرثها بناء على ما طلبته جهات ر�سمية
يف الأردن� .إ�ضاف ًة �إلى مراجعة م�صطلحات ع�سكرية
وط��ب��ي��ة .وه��ي جميع ًا م��ن�����ش��ورة .وي��ن��وف ع��دد هذه
امل�صطلحات على اثنني وثالثني �ألف ًا .وال نزال نعمل
يف هذا امليدان.
ون��ظ��ر ًا ل��وج��ود ع��دة جم��ام��ع ل ّلغة العربية يف الأق��ط��ار
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جسو ُر تواصل
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حضاري مع اللغات
ّ
األخرى

الأ�ستاذ الدكتور ح�سن امللخ
�أكادميي وخبري لغوي
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هي كلماتنا العربية املهاجرة ،مثلنا،
تع�شق ال�سفر ،ت�سافر با�ستئذان �أو
بغري ا�ستئذان؛ لأنها ال حتتاج �إلى
ت�أ�شرية دخول ,يكفيها �أن حتمل
يف داخلها داللة حتتاج �إليها اللغة
الأخرى اختياراً �أو ا�ضطراراً،
وميكنها �أن ت�سافر معنا عند �سياحتنا
يف الأر�ض ،مهما كان ق�صد الزيارة،
ومهما كان �سبب اللقاء باللغة
الأخرى ،كما ميكنها �أن ت�سافر عرب
�صفحات الكتب� ،أو كلمات الأغاين،
�أو عند ا�ست�سالم مرتجم لها ،مل
ي�سعفه من معجم لغته ما يوازيها يف
دقة التعبري عن مراده� ،أو عند حتول
بع�ض كلماتها �إلى ج�سور تهدي �إلى
الكلمة الطيبة بدين عابر للحدود
والثقافات ،كما عَبرَ َ ت كثري من
كلمات الإ�سالم �إلى اللغات الأخرى
فوق ج�سر من الكلمات العربية
التي ا�ستقرت يف اللغات الأخرى كما
ا�ستقر الإ�سالم بني �أهلها.

العدد العارش لعام 2022م

وال �سيما �إن اقرتنت بنامو�س من نوامي�س الوجود ،وهو
الدين؛ لهذا كانت اللغة العربية من �أهم ج�سور التوا�صل
اللغوي يف العامل� ،إن مل تكن �أهمها على الإطالق ،فهي
يف ال�صورة التي ن�ستعملها حتى يوم النا�س هذا ،ابنة
ما يقارب الألفني من الأعوام ،ومل تغب �إ�شراقتها منذ
�أربعة ع�شر قرن ًا عن قارات العامل القدمي يف �آ�سيا
و�إفريقيا و�أوروبا ،بل �صارت ت�شرق يف الع�صر احلديث
على كل بقاع الأر�ض بعد قرار الأمم املتحدة �سنة 1973م
باعتمادها لغة عاملية قادرة على التعبري عن قيم منظمة
الأمم املتحدة يف ال�سالم ،واملحبة ،واالعتدال ،والتقدم،
وامل�شاركة يف خدمة الإن�سانية جمعاء.

خاملة من تاريخ ا�ستعمال الكلمة.
�إن الكلمات العربية يف اللغات الأخرى دليل تاريخي على
ال�صلة احل�ضارية ،فكلمة "م�صر" يف اللغة الإجنليزية
( ،)Egyptوهو اال�سم القدمي مل�صر العزيزة،
الأمر الذي يدل على توا�صل ح�ضاري طويل بعيد قبل
الإ�سالم بني م�صر و�أوروبا ،لكن كلمة "م�صر" يف اللغة
الأندوني�سية ( )Mesirكما �سمعتها ،وهذا يعني �أن
التوا�صل احل�ضاري كان بعد ا�ستقرار اال�سم اجلديد،
ولعله بعد الإ�سالم ،ف�أ�سما�ؤنا يف اللغات الأخرى تدل على
درجة عمق عالقاتنا بالآخرين .وكلمة "قمر" العربية
تنطق ( )Komarباللغة الأندوني�سية ب�ضم القاف،
كما تنطقها بع�ض لهجاتنا حتى الآن ،الأمر الذي يدل على
توا�صل ح�ضاري حتمله هذه الكلمة �إلى اللغة الأندوني�سية
بكل معانيها ودالالتها يف الثقافة العربية .وحتى ال نبعد،
يكفي �أن ن�ستذكر �أن كلمة "جمل" بتاريخها العابق يف
الثقافة العربية قد �سافرت من اللغة العربية �إلى اللغة
الإجنليزية باللفظ نف�سه ( ،)Gamalو�إن بقيت منها
ن�سخة بالعربية ،كما �سافرت كلمة "الكحل" من معجم
الزينة واجلمال �إليها بالنطق العربي (،)Kohl
و�أما كلمة "قهوة" فهي عالمة ح�ضارية م�سجلة با�سم
اللغة العربية دخلت يف كثري من اللغات الأخرى با�سم
( )Coireeمع �شيء من التحوير،

ويف م�سريتها احل�ضارية الطويلة ا�ستقر فيها بع�ض
الكلمات الوافدة من لغات �أخرى ،وقد ترجع �إلى �أ�صلها،
لأ�سباب توا�صلية خمتلفة ،تعود يف معظمها �إلى ما ي�سمى
احلاجات التوا�صلية ،وقد تو�صل نيقوال�س �أو�ستلر يف كتابه
الرائع "�إمرباطوريات الكلمة" �إلى �أن "اللغة ذات النفوذ
عموم ًا هي �أي لغة �أجنبية يتم تعلمها من �أجل الفائدة
وامليزة الثقافية" ،فترتك �آثارها على �شكل كلمات يف
اللغة الأخرى.
قبل خم�سني عام ًا كان �آبا�ؤنا وبع�ض �أجدادنا ي�ستعملون
كلمة "ترین" ( )Trainيف التعبري عن القطار ب�سبب
التوا�صل مع اللغة الإجنليزية ،كما كانوا ي�ستعملون كلمة
"�أوتومبيل" يف التعبري عن ال�سيارة؛ ب�سبب التوا�صل مع
اللغة الفرن�سية ،لكن احلوار الناعم بني اللغة العربية
وهاتني الكلمتني �أ�سفر عن تطوير ا�ستعمال كلمتني
عربيتني ،وهما "القطار" ،و"ال�سيارة" ،فتكون مدة
ا�ستعمال الكلمة الأجنبية تعبري ًا عن توا�صل ح�ضاري
مزدهر ل�صالح اللغة الأخرى ،لكن العودة �إلى كلمة عربية
بتو�سيع الداللة دلي ٌل على �صمود اللغة العربية يف التوا�صل
احل�ضاري مع الآخر ،وحتول الكلمة الأجنبية �إلى مرحلة

�إن كل كلمة من كلماتنا املهاجرة يف اللغات الأخرى �سفرية
توا�صل ح�ضاري� ،أدت دورها يف قامو�س اللغة الأخرى،
لكنها تنتظر منا �أن ندر�س ح�ضورها يف اللغات الأخرى؛
لنكت�شف �أننا حا�ضرون يف حياة الأمم وال�شعوب فيجدر
بنا وقد �صار العامل قرية ثقافية �أن نبحث عن كلماتنا
املهاجرة يف اللغات الأخرى ،ونقيم لها معجم ًا ح�ضاري ًا
يليق بالدور احل�ضاري الذي قامت به يف حياة ال�شعوب.
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عجبي من كث ٍري من النا�س الذين �أ�صبحوا كتاب �أعمدة
يف ال�صحف الإلكرتونية والورقية .وما كنتُ �أعلم �أن
واحدً ا منهم كان يكتب يف بداية عمره مو�ضوع �إن�شاء
ف�أ�صبح يكتب (على َّ
ال�شيب) ويحلل وينتقد ويحاور
ويناق�ش ويظهر لك ك�أنه حمرتف الكتابة وال يخطئ يف
الإمالء وال اللغة وال ال�صرف وال النحو ،وقد يداخلك
أ�شخا�صا قد يكتبون لهم وينقحون ويهذبون
ال�شك يف �أن �
ً
ما يكتبون وي�شذبونه ،ويخيل لك �أنك تقر�أ للعقاد �أو
طه ح�سني �أو حممد ح�سنني هيكل! فيبدو �أن لكل واحد
منهم �شيطا ًنا ،ف�إذا ما كتب له �شيطا ُنه �أح�سن و�أجاد،
و�إذا ما كتبوا هم ال يح�سنون �صن ًعا ويتعرثون وتتع�سر
عليهم كتابة جملتني مفيدتني يف تعليقهم على مريديهم
على (الفي�سبوك) و(الوات�س).

الأ�ستاذ الدكتور علي الهروط

�أ�ستاذ اللغة والنحو يف اجلامعة الأردنية

و�إذا ما ا�ستمعت لأحدهم وهو يتحدث ور�أيت لغته
وطريقة حتليله وحماوراته تقول يف داخل نف�سك� :أهذا
الذي يكتب يف جريدة كذا �أو يف ال�صحيفة الإلكرتونية
كذا!
يا للهول! من يكتب له�ؤالء؟! من ه�ؤالء امل�أجورون؟
�أو�صلت الأمور لهذا احلد من الرخ�ص عند بع�ض
من ي�ؤجـرون �أقالمهم وعند من ي�ستعملون �أ�صحاب
هذه الأقالم امل�أجورة� ،أال ي�ستحيي ه�ؤالء وه�ؤالء على
�أنف�سهم! �أال يخجلون حينما ي�ضعون �أ�سماءهم �أمام
تلك املقاالت .وللأ�سفِ ،من ه�ؤالء وزراء �أ�صبحوا كتّا ًبا
بعد خروجهم من الوزارة بقدرة قادر ،ومنهم �أ�ساتذة
جامعات وم�س�ؤولون كبار� ..صحيح �أن الذين (ي�ستحون)
ماتوا .وفع ًال هذا زمن العجائب وزمن امل�أجورين.
حفظ اهلل القاب�ضني على جمر احلياء ورعاهم.
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الدكتور عبدالكريم

خليفة وتحقيق

شخصية العدد

الرتاث العريب

ُي���ع��� ّد ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ك��رمي خليفة
رح��م��ه اهلل واح����داً م��ن رواد حتقيق
الرتاث وع�شاقه وحمبيه يف الأردن،
بل لعله �أول َمن ح ّقق ن�صاً �أو ن�صو�صاً
تراثية يف الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين يف الأردن.
ول����د ع��ب��د ال���ك���رمي خ��ل��ي��ف��ة يف �سنة
1343هـ1924/م يف مدينة ال�سلط ذات
املا�ضي العريق يف التاريخ الإ�سالمي،
ح��ي��ث أ�ن�����ش أ��� فيها امل��م��ال��ي ُ��ك م��در���س�� ًة
ع��ل��م��ي�� ًة �أو ج��ام��ع�� ًة يف م�صطلَحنا
امل��ع��ا���ص��ر ،وق��د ع��رف��ت ه��ذه املدر�سة
باملدر�سة ال�سيفية ن�سب ًة �إل��ى �سيف
الدين بكتم.
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ٌ
ومعروف لدى الباحثني يف
على �أطروحة �أ�ستاذنا خليفة.
تاريخ اال�ست�شراق �أن بال�شري كان من كبار امل�ست�شرقني
الفرن�سيني الباحثني يف الرتاث العربي ،وكتابه "يف تاريخ
الأدب العربي" ينتهي عند �سنة 125هـ ـ 742م.
وال �شك �أن �أ�ستاذنا خليفة ،وك��ل من در���س على يدي
امل�ست�شرقني ،يدرك مدى عنايتهم وتقديرهم للن�صو�ص
الرتاثية التي حتقق وتن�شر على الباحثني من ناحية،
كما �أن الأثر املنهجي الذي تركه بال�شري يف طالبه كان
كبري ًا من حيث االلتزام بالقواعد املنهجية ال�صحيحة يف
�إخراج الن�صو�ص و�إبرازها للنا�س من ناحية �أخرى.
�إن كثري ًا من الطالب العرب وامل�سلمني الذين تخرجوا
على �أيدي امل�ست�شرقني ،كانت مواقفهم العلمية وا�ضحة
ال لب�س فيها ،يقرعون احلجة باحلجة ،ويرددون �شبهات
امل�ست�شرقني ا�ستناد ًا �إلى الدليل العلمي ،واعتماد ًا على
البحث املنهجي املنظم ،فلم يتنكروا لرتاث �أمتهم ،بل
حافظوا عليه �أ�شد احلفاظ ،ورف�ضوا دعوات التغريب،
وكان �أ�ستاذنا خليفة يف طليعة هذا الرعيل الباقي على
العهد لرتاث �أمته ،واملحافظ عليه �أ�شد املحافظة.
عاد خليفة بعد ح�صوله على الدكتوراة �إلى بلده الأردن،
وعمل مفت�ش ًا ـ �أو م�شرف ًا يف م�صطلحنا املعا�صر ـ يف
وزارة الرتبية والتعليم منذ �سنة 1956م وحتى �سنة
1963م ،ثم انتقل مدر�س ًا �إل��ى اجلامعة الأردن��ي��ة التي
كانت �آنذاك حديثة الت�أ�سي�س ،فر�أ�س ق�سم اللغة العربية،
ثم �أ�صبح رئي�س ًا لهذه اجلامعة من �سنة  1968ـ 1971م،
وهي من �أ�شد الفرتات �صعوبة يف تاريخ اجلامعة الأردنية.
وروى يل �أنه �أثناء عمله يف وزارة الرتبية والتعليم ،ويف
�سنة 1958م� ،شكلت احلكومة الأردنية جلنة علمية من
اثنني هما :عبدالكرمي خليفة من وزارة الرتبية والتعليم،
وعبدالكرمي غرايبة من وزارة الآثار ،وكانت مهمة هذه
اللجنة الإ�شراف العلمي على نقل خمطوطات قمران �أو
خمطوطات البحر امليت كما ي�سميها بع�ض الباحثني،
من القد�س �إلى عمان ،وذهبت اللجنة برفقة جمموعة
من رجال الأمن ،ووجدت هذه املخطوطات يف قبو البنك
العثماين يف القد�س ،وقد جهزت وحزمت لإر�سالها يف

وقد ت�أ�س�ست يف ال�سلط �أول مدر�سة ثانوية يف الأردن ،حيث
تخرج منها خليفة �سنة 1941م ـ 1942م ،حائز ًا على
ال�شهادة الثانوية ،وكان من �أوائل الطلبة يف هذا العام.
ودر�س اللغة العربية يف مدر�سة ال�سلط على يدي الأ�ستاذ
الربقاوي ـ رحمه اهلل ـ الذي ّ
رغبه يف العربية ،وجعلها
مادة �أثرية لديه :فاختار درا�سة العربية بعد تخرجه من
املرحلة الثانوية وتوجه �إلى دار املعلمني العالية ببغداد،
وح�صل منها على درج��ة اللي�سان�س يف اللغة العربية
و�آدابها مبرتبة ال�شرف الأولى �سنة 1946م.
وكانت دار املعلمني العالية ببغداد من �أهم املراكز العلمية
يف الوطن العربي �آنذاك ،وتتلمذ فيها على املرحوم عبد
العزيز ال��دوري يف م��ادة منهج البحث العلمي وحتقيق
الن�صو�ص ،وكان لذلك �أكرب الأث��ر يف ت�أ�سي�سه العلمي،
وتكوينه املعريف ،وربطه بالرتاث العربي العظيم يف هذه
املرحلة .كما در�س على الأ�ستاذ طه ال��راوي رحمه اهلل
ال��ذي ت��رك يف نف�سه أ�ث��ر ًا حممود ًا يف العناية بالرتاث
العربي ،وما له من قيمة علمية كبرية يف تاريخ الإن�سانية.
وبعد تخرجه من بغداد عمل مدر�س ًا لأ�صول التدري�س
العامة واخلا�صة مل��ادة اللغة العربية يف دار املعلمات
بحلب ،ثم يف دار املعلمني يف املدينة نف�سها يف الأعوام
 1947ـ 1951م.
وتوجه �أ�ستاذنا خليفة ملتابعة درا�سته العليا يف فرن�سا والتحق
بجامعة باري�س (ال�����س��ورب��ون) ،وح�صل منها على درجة
الدكتوراة يف الآداب �سنة 1954م ،وهو من �أوائل الأردنيني
الذين يح�صلون على هذه الدرجة العلمية يف بالد الغرب.
ويف باري�س ق��دم �أط��روح��ت��ه للدكتوراة ،املتعلقة بثورة
الزجن ،اعتماد ًا على ن�صو�ص جمعها وحققها من تاريخ
ال��ط�بري ،و�أن�����س��اب الأ���ش��راف ل��ل��ب�لاذري ،و���ش��رح نهج
البالغة البن �أبي احلديد وغريها من امل�صادر الرتاثية،
فازدادت معرفته مب�صادر الرتاث عمق ًا وات�ساع ًا ،و�أدرك
ما للن�صو�ص الرتاثية من �أهمية عظمی يف الدرا�سات
الأدبية والتاريخية واحل�ضارية وال�سيا�سية والعلمية يف
التاريخ العربي الإ�سالمي والإن�ساين.
وكان الأ�ستاذ ريجي بال�شري ( 1900ـ 1973م) م�شرف ًا
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ثاني ًا ـ��ـ الر�سائل الأدب��ي��ة :حقق �أ�ستاذنا ر�سائل �أب��ي
العالء املعري املتوفى �سنة ( 449هـ1057 /م) ،ون�شرت
هذه الر�سائل يف ثالثة �أج��زاء ،وكانت �ضمن من�شورات
اللجنة الأردنية للتعريب والرتجمة والن�شر يف عمان �سنة
1396هـ1976/م.
ومتتاز ن�شرة �أ�ستاذنا خليفة لر�سائل �أبي العالء بال�ضبط
التام لهذه الر�سائل ،وال�شرح الوايف لغريبها ،معتمد ًا يف
ذلك على لغة �أبي العالء نف�سها من خالل ما و�صل �إلينا
من �أ�شعاره و�آث��اره ،وهو بال �شك منهج جديد وقومي يف
�شرح الن�صو�ص املحققة ،اعتماد ًا على لغة م�ؤلفيها.
ثالث ًا ـ النحو :فقد حقق �أ�ستاذنا خليفة كتاب "الوا�ضح"
لأبي بكر الزبيدي الإ�شبيلي املتوفى �سنة (379هـ989/م)،
وهو �أول من ن�شر هذا الأثر النحوي النفي�س ،و"الوا�ضح"
كتاب يف ال�صرف والنحو واللغة ،كما �أن هذا الكتاب مفيد
لتعليم املبتدئني والطالب فن النحو ،وي�شكل بذلك ن�ص ًا
قريب ًا و�سه ًال ميكن من خالله تقريب قواعد النحو واللغة
واخلط للطالب ،وقد �أ�شار العالمة �أحمد غفور عطار
حمقق كتاب "ال�صحاح" لإ�سماعيل بن حماد اجلوهري
�إلى قيمة هذا العمل.
رابع ًا ـ غريب ال�سرية النبوية .حقق �أ�ستاذنا عبد الكرمي
خليفة كتاب "الإمالء املخت�صر يف �شرح غريب ال�سري"
لأبي ذر م�صعب بن �أبي بكر حممد بن م�سعود اخل�شني
املتوفى يف مدينة فا�س �سنة (604ه���ـ1207/م) ،و�صدر
هذا الكتاب يف ثالثة �أجزاء عن دار الب�شري يف عمان يف
�سنة 1412هـ1991/م.
�إن الناظر يف هذا العمل ميكن �أن ي�ست�شف �أبرز اخلطوط
املنهجية التي يتبعها �أ�ستاذنا عبدالكرمي خليفة يف
حتقيقه للرتاث العربي ،التي نرى �أنها تتجلى يف الآتي:
�أو ًال ـ املقدمات الوافية امل�ستوعبة ،حيث كتب املحقق
مقدمة �ضافية تتبع فيها حياة امل���ؤل��ف الإم���ام �أب��ي ذر
اخل�شني يف املدن الأندل�سية ،ثم رحلتيه �إلى فا�س حيث
وافته املنية ،وتناول املكانة العلمية التي نالها اخل�شني يف
الأندل�س وفا�س� ،إذ كان �أحد �أئمة العربية العاملني باللغة
والنحو ،ونقد ال�شعر ،و�أيام العرب و�أ�شعارها ،كما �أنه كان

الربيد �إل��ى خ��ارج ال��وط��ن ،ثم نقلت ه��ذه املخطوطات
ب���إ���ش��راف الأ���س��ت��اذي��ن خليفة وغ��راي��ب��ة ،وك��ان��ت ه��ذه
املخطوطات اخلطرية مكونة من ع�شرات الرزم الربيدية
ونقلت �إلى متحف القلعة يف العا�صمة عمان ،حيث �أقفل
حريز من املتحف.
عليها يف ٍ
مكان ٍ
ولكنْ بعد ذلك ب�سنة �أو �أكرث ،تغريت الظروف ال�سيا�سية
يف البالد ،و�أم��ر ب إ���ع��ادة ه��ذه املخطوطات �إل��ى متحف
القد�س ،وحفظت هناك حتى �سنة 1967م ،فاحتل اليهود
القد�س ،و�أغ���اروا على ه��ذه املخطوطات ،ونهبوها من
مكانها ،وحولوها �إلى دور خمطوطاتهم ،وكانت اخل�سارة
عظيمة بذلك ،وفقدت هذه املخطوطات املهمة التي قامت
عليها درا�سات الهوتية وتاريخية كثرية جد ًا.
و�أ�ستاذنا خليفة عندما يذكر هذه احلادثة يت�أمل ،ويقول:
كيف تركنا خمطوطاتنا يف مكان قريب من العدو حيث
كانت على بعد �أمتار منه ،الذي ميكن �أن ي�صل �إليها يف
حالة احلرب �أو ال�سرقة! وهو عندما يتذكر تلك الكارثة
العلمية ،ف�إنه عادة ما يربط ذلك ب�ضياع الكم الهائل من
املخطوطات العربية التي دمرها ال�صليبيون يف القد�س
ومدن ال�شام ،والتتار يف بغداد وم�شرق العامل الإ�سالمي،
وحماكم التفتي�ش الباغية يف الأندل�س.
�إن املنجز العلمي لأ�ستاذنا خليفة يف ميدان حتقيق الرتاث
العربي ون�شره قد جتلى يف املحاور الآتية:
�أو ًال ــ املعاجم العربية :وقد �أجنز يف هذا املو�ضوع حتقيق
الإبانة يف اللغة العربية باال�شرتاك مع جمموعة من املحققني،
وم�ؤلف هذا املعجم �سلمة بن م�سلم العوتبي ال�صحاري من
�أه��ل القرن اخلام�س الهجري /احل��ادي ع�شر امليالدي،
واملعجم مطبوع يف �أربعة جملدات �ضخمة ،وقد بني على
�أ�سا�س الق�ضايا اللغوية التي �أفردها يف ف�صول متتابعة ،وال
يخلو هذا املعجم من الأ�صالة يف كثري من مو�ضوعاته.
ومعجم العوتبي ال�صحاري منجم للأمثال والأ�شعار،
والأراج��ي��ز والأخ��ب��ار ،وميتاز هذا املعجم ب���أن كل واحد
من جملداته قد متت فهر�سته منفرد ًا ،حيث جاءت هذه
الفهار�س �شاملة للأعالم وال�شعراء والأبيات والأراجيز
والأخبار ،و�أ�شطار الأبيات.
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فقيه ًا كبري ًا ،وحمدث ًا بارع ًا .و�أ�شار �إلى ت�صدره لتدری�س
كتاب �سيبويه يف الأندل�س.
ثاني ًا ـ الدرا�سة الدقيقة للن�سخ اخلطية ،حيث اعتمد
يف حتقيقه لن�ص كتاب اخل�شني على خمطوطة خزانة
القرويني بفا�س ،ورقمها (ح ل  ،)287/40وخمطوطة
الإ�سكوريال ذات الرقم ( ،)571 Casوخمطوطة دار
الكتب الظاهرية بدم�شق ورقمها (� 8سري).
واملالحظ �أن �أ�ستاذنا خليفة قد و�صف هذه الن�سخ و�صف ًا
دقيق ًا من حيث �شكلها امل��ادي املتمثل يف عدد �أوراقها،
وبدايتها ونهايتها ،و�سماعاتها ،ومتليكاتها ،و�أختامها،
ووقفها ،وتاريخ ن�سخها ،و�سقطها ،وزياداتها.
وفوق ذلك ،ف�إنه قد حدد القيمة العلمية لكل منها من حيث
ال�ضبط والإت�ق��ان ،وقلة ال�سقط ،والقدم ،والعالقات بني
الن�سخ ،ليخل�ص من ذلك �إلى �أن ن�سخة فا�س هي �أجودها،
وبذلك تكون هذه الن�سخة �أُ ّم ًا �أو �أ�ص ًال لتحقيق ن�ص اخل�شني.
ثالث ًا ـ الإ�شارة �إلى الن�شرات العلمية ال�سابقة ،وبيان ما
لها من قيمة يف حتقيق الن�ص ،اعرتاف ًا بجهود من تقدمه
من الباحثني ،وبيان ًا ملا ميكن �إ�ضافته �إلى �أعمالهم.
وقد بني �أ�ستاذنا خليفة �أن ما حمله على �إعادة حتقيق الكتاب
هو ح�صوله على خمطوطتي فا�س والظاهرية ،وملا وجده يف
عمل امل�ست�شرق من �إبهام عبارات وكرثة �أخطاء ،وت�صحيفات
وحتريفات ،على الرغم من جهده الكبري يف ن�شر الن�ص.
و�أ�شار �إلى �أنه بينما كان يعد لن�شر الكتاب ،وجد �أن كتاب
"ال�سرية النبوية مع �شرح �أبي ذر اخل�شني" قد ن�شر بتحقيق
هَ َّمام �سعيد وحممد �أبو �صعيليك يف عمان �سنة 1409هـ/
1988م ،على هام�ش ال�سرية النبوية البن ه�شام ،اعتماد ًا
على ن�شرة امل�ست�شرق برونله ،وعلى خمطوط الظاهرية
بدم�شق .ولكنّ عمل الباحثني مل يحل دون موا�صلة �أ�ستاذنا
خليفة ن�شر كتاب اخل�شني ،لأن عمله وجهده العلمي يف هذا
الكتاب جتاوز كل من تقدمه من الباحثني.
رابع ًا ـ حتديد منهجيته العلمية يف الن�صو�ص التي يحققها،
حيث �أو�ضح لنا �أهم اخلطوط املنهجية التي �سار عليها يف

حتقيق كتاب اخل�شني ،وبينّ �أنه قد اعتمد ن�سخة فا�س
�أ�ص ًال وقابل عليها الن�سخ الأخرى ،مثبت ًا فروق القراءات
بني الن�سخ يف احلوا�شي ،ومتجاوز ًا عن الأخطاء النحوية
والإمالئية ،وحمقق ًا �أ�سماء الأعالم والقبائل واملواقع من
م�صادرها الأ�صلية ،وم�ضيف ًا الأ�شعار والق�صائد التي
ذكرها اخل�شني تكمي ًال للفائدة.
خام�س ًا ـ ح�سن �إخراج العمل ،وذلك ب�ضبطه �ضبط ًا تام ًا
باحلركات ،بحيث ال ت�شكل كلمة على قارئ الن�ص ،ثم
�إحلاق الفهار�س الفنية الكا�شفة لأعالم الن�ص و�أ�شعاره،
وغريبه وكل ما ميكن �أن يي�سر على الباحث الإفادة من
هذا العمل.
�ساد�س ًا ـ حتديد دوافعه للعمل ،حيث رجا املحقق من
عمله هذا �أن يتقبله �صاحب ال�سرية العطرة حممد عليه
ال�سالم بالقبول احل�سن� ،إ�ضافة �إلى القيمة العلمية التي
يقدمها هذا الكتاب الذي يعده �أ�ستاذنا خليفة �إ�ضافة
جديدة لعلم و�ضع املعجمات ،وكذلك فيما يتعلق بالبحث
يف امل�ترادف وامل�شرتك من الألفاظ ،ورمبا تكمن قيمته
يف �شرحه للألفاظ من خ�لال ال�سياق ،وتركيزه على
النظرة النقدية للن�ص ،وذلك من خالل �إيراده عدد ًا من
القراءات و�شروحها.
وخال�صة القول �أن �أ�ستاذنا خليفة هو واح��د من كبار
املحققني يف بلدنا ،وم��ن الذين بعثوا ال��روائ��ع والكنوز
اخلطية من ت��راث �أمتهم ،معتقدين �أن حتقيق تراثها
من �أهم عوامل نه�ضتها ،ملا لهذا الرتاث من قيمة علمية
و�إن�سانية وح�ضارية .علم ًا �أن مما ي�ؤ�سف عليه ويدعو
للأ�سى واحل��زن �أن االهتمام بتحقيق تراثنا قد خبت
الي��ام ،وقل يف ميدانه الباحثون اجلادون،
ناره يف هذه أ
وكرث الأدعياء واملتطفلون واملرتزقون ،و�شاعت الأوهام
والأباطيل من بع�ض املنقرين ،وقل االهتمام يف الأو�ساط
الأكادميية العربية بهذا الفن ،نتيجة لتخر�صات بع�ض
�أدعياء التحقيق والعلم الذين ن ّفروا و�صرفوا كثري ًا من
نا�شئة الباحثني عن تراث �أمتهم ،و�أغروهم مبا ال قيمة
له ،وال عائدة منه على �أدبنا ومكتبتنا العربية.
الأ�ستاذ الدكتور �سمري الدروبي
ع�ضو جممع اللغة العربية الأردين
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سؤال التعادل ّية،

الروحي
الجوهر
ّ
واملظاهر املاديّة:

خصــا ت
مل ّ

دراسة يف رواية

ب����ح����وث
ال����ع����دد

شاكر األنباري "كتاب

ال��ت��اس��ع

ياسمني" ،الرؤيا

والتسعني

وجامليات التشكيل

م��ن مجلة
امل��ج��م��ع

يناق�ش هذا البحث �س�ؤال التعادلية بني الروح واملادة يف
رواية "كتاب يا�سمني" للروائي العراقي �شاكر الأنباري.
وقد �شغلت هذه امل�س�ألة املفكرين العرب منذ ع�صر
النه�ضة حتى �أيامنا هذه ,وربطوها بالظروف التاريخية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ,وكان ممن ان�شغل بهذه امل�س�ألة
الطهطاوي واملويلحي وتوفيق احلكيم وغريهم .ويف
الرواية احلديثة جعل �شاكر الأنباري �س�ؤال التعادلية
مو�ضوع ًا �أثري ًا ومركزي ًا يغطي معظم �صفاحات روايته
"كتاب يا�سمني".

�أ .د .حممد علي ال�شوابكة
جامعة م�ؤتة

وت�أتي هذه الدرا�سة ملناق�شة �إ�شكالية التعادلية بني الروح
واملادة والعقل والقلب من خالل حتليل ن�صي ينطلق من
الرواية نف�سها ,ويحاول حتليل البنيات الرئي�سية التي
�أ�سهمت يف جالء هذه الق�ضية وبيانها ,ومن هذه البنى
الزمان واملكان� ,إ�ضاف ًة �إلى العتبات الن�صية وم�س�ألة
امليتا�سرد.
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ِيق يف
ظاهرة التَّ ْ
فر ِ

التعليل اللغوي

خصــا ت
مل ّ
ب����ح����وث
ال����ع����دد

انعقد هذا البحث لدرا�سة ظاهرة من الظواهر اللغوية
ا�صطلح البحث على ت�سميتها بـ(ظاهرة التفريق يف
التعليل اللغوي) .وت�ض َّمن هذا البحثُ متهيدً ا و�أربعة
مباحث :التمهيد� :سلكت فيه ت�أ�صيل مفهوم التفريق عند
اللغويني واملعجميني وا�ستخال�ص التعريف اال�صطالحي
الأن�سب للظاهرة حمل الدرا�سة ،و�أثر درا�سة تلك
الظاهرة .املبحث الأول :مظاهر ظاهرة التفريق بطريق
النظام احلركي ،وا�شتمل على ثالثة �أمناط من �أمناط
التفريق� :أ ـ التفريق بني الوظائف املختلفة لل�صيغ .ب ـ
التفريق بني املدلوالت املختلفة لل�صيغ .ج ـ التفريق بني
الأنواع املختلفة لل�صيغ .املبحث الثاين :مظاهر التفريق
بطريق النظام املقطعي ،وا�شتمل على ثالثة �أمناط من
�أمناط التفريق :أ� ــ التفريق بو�ساطة زيادة حرف على
ال�صيغة .ب ـ التفريق بو�ساطة حذف حرف من ال�صيغة.
ج ـ التفريق بو�ساطة لزوم حرف لل�صيغة .املبحث الثالث:
مظاهر ظاهرة التفريق بطريق النظام ال�صريف ،وا�شتمل
على منطني من �أمناط التفريق� :أ ــ التفريق بو�ساطة تغيري
يحدث يف ال�صيغة �إعاللاً  .ب ـ التفريق بو�ساطة تغيري
يحدث يف ال�صيغة وز ًنا .املبحث الرابع :مظاهر ظاهرة
التفريق بطريق ال�صورة الكتابية اخلطية ،وا�شتمل على
منطني من �أمناط التفريق :أ� ــ التفريق بو�ساطة زيادة
حرف .ب ـ التفريق بو�ساطة �إبدال حرف من حرف �آخر.

ال��ت��اس��ع
والتسعني
م��ن مجلة
امل��ج��م��ع

د.م�صطفى �شعبان

واختتم البحث ب�أهم النتائج التي ُت ُو ِّ�ص َل �إليها ،يتلوها
بت بامل�صادر واملراجع املعتمدة.
َث ٌ
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علل التفضيل يف

القراءات القرآن َّية

خصــا ت
مل ّ

السبع يف كتب
َّ

ب����ح����وث

االحتجاج

ال����ع����دد

"دراسة صوتية

ال��ت��اس��ع
والتسعني

حديثة"

م��ن مجلة
امل��ج��م��ع

تتناول هذه الدِّ را�سة جوانب التف�ضيل يف امل�ستوى ال�صوتي
يف ال�صوامت يف كتب االحتجاج ،يف القراءات القر�آنية
ال�سبع يف كتب االحتجاج ،وتبني علل تف�ضيل قراءة على
�أخرى عند �أ�صحاب االحتجاج.

�أمل عبداهلل حممد جرادات

وتهدف الدرا�سة �إلى عر�ض جوانب تف�ضيل قراءة على
�أخرى عند �أ�صحاب االحتجاج ،وعر�ض �أدلة ٍّ
كل منهم،
واملقارنة ،والرتجيح بينها.
وملا كانت القراءات القر�آنية ال�سبع كلها متواترة �صحيحة؛
جوانب خمتلف ٍة ،مع عدم
ف�إنَّ التف�ضيل بينها جاء من
َ
الإخالل ب� ٍّأي منها� ،أو الهجوم عليها ،واتهامها بالنق�ص،
�أو ال�شك يف منا�سبتها للنظام اللغوي.
توجيه يندرج حتت
وي�سعى البحث �إلى الو�صول �إلى
ٍ
اخت�صت الدِّ را�سة بعر�ض
النظام ال�صوتي للكلمات ،وقد َّ
ال�صوامت ،وذ ْكر علة التف�ضيل فيها ،واملقارنة بينها؛
َّ
ال�صوتي
للو�صول �إلى �صل ٍة وثيق ٍة بني املعنى وال ِّنظام َّ
للكلمة ،من خالل التحليل ال�صوتي للكلمة ،وتو�ضيح
ال�صوت َّية.
خ�صائ�صها َّ
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مسالك الرتجيح

يف مسائل الخالف

خصــا ت
مل ّ

النحوي

ب����ح����وث
ال����ع����دد

�إنّ امل�سائل اخلالفية بني النحاة قادتهم �إلى �إبداع الكثري
من امل�سالك من �أجل االنت�صار ملذهبهم ،وهذه امل�سالك
على ق�سمني ،فمنها ما ينا�صرون بها مذهبهم من جهة،
يوهنون بها مذهب املخالف من جهة �أخرى،
ومنها ما ّ
وهذه القواعد علل م�ستنبطة من م�صادر �شتى ،قد تكون
لغوية� ،أو نحوية� ،أو منطقية ،وهي قواعد م�ستوحاة من
امل�سائل التي تعاجلها ،فكل م�س�ألة حتكمها قواعدها
اخلا�صة؛ لذا هي متنوعة وعامة.

ال��ت��اس��ع
والتسعني
م��ن مجلة
امل��ج��م��ع

و�إمنا بنيت هذا البحث بعد الت�أمل يف ك ّل م�س�ألة خالفية
على حدة ،لأخرج منها مب�سلك الرتجيح بعد النظر يف
�أدلة الفريقني .فهذا البحث لي�س �سرد ًا مل�سائل اخلالف
النحوي ،و�إمنا جتميع مل�سالك النحاة النظرية والعملية
ّ
يف �أ�سباب الرتجيح يف م�سائل اخلالف ا�ستنبطتها من
طريقة �أ�صحاب اخلالف يف ذكر امل�سائل واالنت�صار لها،
وال يخلو من �أمثلة نحوية متنوعة من م�سائل اخلالف؛
لتت�ضح بها امل�سالك مق�صد البحث.

�أ.م .د هادي �أحمد فرحان ال�شجريي
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مضامین املوشحات

النبویة يف القرنین

خصــا ت
مل ّ

الحادي عرش

ب����ح����وث

و الثاين عرش للهجرة

ال����ع����دد
ال��ت��اس��ع

هذا البحث یتناول م�ضامني املو�شحات النبوية خالل
القرننی احلادي ع�شر والثاين ع�شر ،حیث وقف عدد
كثری من ال�شعراء �إلی جانب الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم مادحنی ومدافعنی وذاكرين ف�ضله وعظمة الر�سالة
الإ�سالمية التي بعثه اهلل بها هدایة للعاملني وبقي ذكره
یرتدد دوم ًا علی �أل�سنة عامة امل�سلمنی يف عباداتهم
و�صلواتهم و�أعیادهم الدینية ومنا�سبات �أفراحهم
و�أحزانهم م�سرتحمنی ومتو�سلنی به �أن یكون لهم �شفیع ًا
عند اهلل فاحت ًا لهم �سبحانه وتعالی �أبواب رحمته الوا�سعة
يف الدنیا والآخرة.

والتسعني
م��ن مجلة
امل��ج��م��ع

الدكتور علي پریاين �شال
الدكتورة �سودابة مظفری
الدكتورة فاطمة كنج خانلو

تدور هذه الدرا�سة علی �أ�سا�س منهج و�صفي وحتليلي
وا�ستنتاجي حول ن�ش�أة املو�شحات النبوية و�أ�شهر ّ
و�شاحي
املو�شحات النبوية وم�ضامنی املو�شحات النبوية.
ويف النهایة میكن احل�صول على هذه النتیجة من ال ّدرا�سة:
قدمت هذه الدرا�سة �صورة �صادقة ملدح النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وهي العاطفة التي تقوم علیها املو�شحات
النبوية �أ�سا�س ًا ،و�إن الو�شاحني حاولوا ا�ستق�صاء ف�ضائل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�صفاته الكرمیة وحر�صوا
علی ذكر معجزاته الباهرة و�أظهروا حبهم العمیق له.
الكلمات الرئی�سية :مدح النبي ،املو�شحات النبوية،
القرنان احلادي ع�شر والثاين ع�شر.
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ُق ا ِ
مال ِء
تَعال ُ
إل ْ

و ِ
يات
ال َ
ع َربيِ ّ ُ
مب ْ
ستَ َ
ويَّ ِ
راس ِ
غ ِ
ة
ة اللّ َ
ال ِّد َ

خصــا ت
مل ّ
ب����ح����وث
ال����ع����دد
ال��ت��اس��ع
والتسعني

واع ِد الل َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة
َتتَنا َو ُل ِ
را�س ُة َق ِ�ض َّي َة �أَ َث ِر َق ِ
هذ ِه الدِّ َ
وال�ص ْرفيِ ِّ
ال�ص ْو ِت ِّي
َّ
ا َمل ْنطو َق ِة ،بمِ ُ ْ�س َت َويا ِتها املُ ْخ َت ِل َف ِةَّ :
ال ْمال ِء ال َع َر ِب ِّي.
واع ِد ِإ
وال َّن ْح ِو ِّي والدِّ الليِ ِّ يف َق ِ
زيد ِمنَ َّ
ال�ض ْو ِء
را�س ُة يف محُ ا َو َل ٍة لإ ْلقا ِء َم ٍ
و َت�أْتي ِ
هذ ِه الدِّ َ
موع ٍة ِمنَ َ
الل
الظ ِ
ال ْمال ِئ َّي ِة املُ ِه َّم ِةِ ،منْ ِخ ِ
َعلى مجَ ْ َ
واه ِر إِ
�شاك ِل
ّاريخ َّي ِة؛ ِمنْ �أَ ْج ِل ال َّت َغلُّ ِب َعلى ا َمل ِ
بح ِث ُجذورِها الت ِ
ْ
الكتا َب َة ال َع َر ِب َّي َة
وي�ص ِة
عوبات التي َت ْعترَ ِ ُ�ض ِ
وال�ص ِ
ال َع َ
ُّ
عا�ص َر َة َلدى املُ َع ِّلم َني َّ
والط َل َب ِة َعلى َحدٍّ َ�سواءٍ .
املُ ِ
را�س ُة �أَ ْم ِث َل ًة مخُ ْ تا َر ًة ،مُ َي ِّث ُل ُك ٌّل ِم ْنها ُم ْ�س َت ًوى
و َق ْد تَنا َو َل ِت الدِّ َ
ظام الل َغ ِو ِّي ِللُّ َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة؛ َب ْد ًءا
ُم َع َّي ًنا ِمنْ ُم ْ�س َت َو ِ
يات ال ِّن ِ
وال�ص ْرفيِ ِّ ُ ،ث َّم املُ ْ�ستَوى ال َّن ْح ِو ِّي ،و�أَخ ًريا
ال�ص ْو ِت ِّي َّ
باملُ ْ�ستَوى َّ
املُ ْ�ستَوى الدِّ الليِ ّ .

م��ن مجلة
امل��ج��م��ع

د .ن�صر اهلل ال�شاعر
د .نا�صر الدين �أبو خ�ضري
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أنت تسأل
واملجمع يجيب

ال�س�ؤال :ما هي الكلمة التي يرت�ضيها املجمع تعريباً �أو ترجم ًة �أو مقاب ً
ال عربياً لكلمة "روبوت"؟
بيان عبداملنعم
اجلواب :اعتمد املجمع كلمة "رابوط" على وزن "فاعول" مقا ِب ً
ال عربياً لكلمة "روبوت"،
ومعناها :الآلة املف ّكرة.

ال�س�ؤال :ما تف�سري عبارة�" :أن يكون ت�صنيف املقاول املتقدّم فئة (ثالثة وثانية ـ خلطات
�إ�سفلت ّية)( ،خام�سة رابعة ـ �إن�شاء و�صيانة طرق)" املذكورة �ضمن �إعالن عطاء؛ فيما يتع ّلق
بتقدير حرف العطف املنا�سب بني الأقوا�س وبني كلم َتي" :خام�سة" و"رابعة" واملعنى املرت ّتب
على ذلك؟
م�ؤ�س�سة �أن�س القروم للمقاوالت
ُ
ُ
املقاول بني فئتني �أو �أكرث ،فهو ـ
املهني َي ْق�ضي بعدم �إمكان ّية �أن يجمع
اجلواب :ما دا َم
العرف ُّ
ال ب َّد ـ � ْأن ُي َ�ص ّن َف يف فئة واحدة فقط؛ ف� ّإن حرف العطف املقدَّر املنا�سب لهذا املعنى هو (�أو).
وعليه ف� ّإن منطوق الإعالن يق�ضي ب� ّأن َمنْ يتقدّم لهذا العطاء ال ب ّد �أن يكون ت�صنيفه يف
�إحدى الفئات املذكورة فيهّ � :إما ال ّثانية �أو ال ّثالثة �أو ال ّرابعة �أو اخلام�سة.
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ﻋﲆ اﳌﺠﻤﻊ
العدد الثالث من املجلة الثقافية للمجمع
"البيان العريب"

مكانتَي اللغة العربية الدينية واللغوية.
وكتب ال�سيد مو�سى �أبو ريا�ش ،امل�شرف الرتبوي
املتقاعد ،مقا ًال بعنوان "الآثار اخلطرية لل�ضعف يف اللغة
العربية"؛ حت ّدث فيه عن ال�ضعف القرائي والكتابي،
والأخطاء اللغوية والنحوية ،واحلديث بغري العربية،
والركاكة يف الكتابة ،و�آثار ذلك على الفرد واملجتمع.
وكتب الدكتور حممد الهروط ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف
اجلامعة الأملانية الأردنية ،مقا ًال بعنوان "بع�ض التعابري
والأ�ساليب اللغوية يف العربية املعا�صرة :بني الأ�صالة
واالقرتا�ض"؛ بينّ فيه �أن كثري ًا من الأ�ساليب املعا�صرة ذات
جذور يف الرتاث العربي ولي�ست كما ُيظن نتيجة للرتجمة.
وكتب الدكتور ح�سن احل�ضري ،ع�ضو احتاد كتّاب
َ
م�صر ،مقا ًال نقدي ًا بعنوان "من �أخطاء حمققي ال�شعر
القدمي" حت ّدث فيه عن الأمور الالزم مراعاتها ملن
يت�صدون لتحقيق الن�صو�ص ونقدها.

ا�ستفتح العدد الدكتور عيد الدحيات رئي�س
هيئة التحرير ،مبقالة حتت عنوان "ق�ضايا
حتدث
للت�أمل وا�ستخال�ص العرب والدرو�س"؛
ّ
فيها عن ّ
حمطات مهمة يف م�سرية الأمة العربية
املعا�صرة ،للوقوف عندها وا�ستخال�ص عربها
لت�صحيح امل�سري.
وجاءت موا ُّد العدد �ضمن �أبواب وزوايا :جاء الباب الأول
حتت عنوان "لغتنا العربية" ،على النحو الآتي:
كتب الدكتور زيد حمزة ،وزير ال�صحة الأردين ال�سابق،
مقا ًال بعنوان "�أنا واللغة العربية ..يف دارها" ،ا�شتكى فيه
ؤ�س�سات ،بحق اللغة
من تق�صري �أبناء العربية �أفراد ًا وم� ٍ
العربية.
وكتب الدكتور عبداحلميد الفالح رحمه اهلل ،مقا ًال
بعنوان "اللغة العربية بني مكانتني" حت ّدث فيه عن
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وكتبت ال�سيدة دمية عابد ،مع ّلمة اللغة العربية
للناطقني بغريها �سابق ًا ،مقا ًال عن جتربتها الذاتية يف
تعليم الناطقني بغريها يف الإمارات وماليزيا ،من حيث
طرائق التدري�س وال�صعوبات.
وكتب الدكتور عيد الدحيات مقا ًال بعنوان "اللغة
واملخطوطات العربية يف جامعة كيمربدج يف القرن ال�سابع
ع�شر" ،حت ّدث فيه عن تاريخ اهتمام جامعة كيمربدج
باللغة العربية والدرا�سات العربية ودور امل�ست�شرق
�أبراهام ويلوك بهذا ال�ش�أن.
وترجمت الآن�سة جمد ال�سريحني ،طالبة الطب
الب�شري يف اجلامعة الها�شمية ،مقا ًال للأ�ستاذ جيم
كمنز ،بعنوان "ثنائية اللغة عند الأطفال :ملاذا ُت َع ُّد ق�ضية
عالج فيه ق�ضية ثنائية اللغة،
مهمة يف التعليم؟" الذي َ
املهجرين العرب يف الدول الأجنبية.
ذات ال�صلة ب�أبناء َّ
وقد تال الباب الأول زاوي ُة "اللغة العربية لغة علمية"؛ كتب
فيها الدكتور همام غ�صيب؛ �أ�ستاذ الفيزياء النظرية،
عن "احل�سن ابن الهيثم :عا ٌمل لكل الع�صور عن (كتاب
املناظر) "حتــت عن ــوان "ن�صــو�ص خمتـــارة من تراثنــا
العلمي القدمي واحلديث".
وكتب الدكتور يعرب الدوري� ،أ�ستاذ علم النانو
والنانوتكنولوجي يف اجلامعة الأمريكية يف العراق/
ال�سليمانية ،مقا ًال بعنوان "مالحظات على تعريب
امل�صطلحات العلمية"؛ حت ّدث فيه عن �أ�ساليب و�ضع
امل�صطلح العلمي وبع�ض املقرتحات.
وكتب ال�سيد عبداجلليل الزق ،مدير الرتبية والتعليم
ال�سابق ،يف باب "من الرتاث" مقا ًال بعنوان "املاء يف
القر�آن الكرمي والرتاث العربي" ،عر�ض فيه ب�إيجاز عن
�أو�صاف القر�آن الكرمي للماء.
ويف زاوية "الرتجمة" كتب الدكتور همام غ�صيب بعنوان
"بني املعلم والتلميذ الذي �أ�صبح معلم ًا" عن البارع يف
الرتجمة عن العربية والفار�سية �إلى الإجنليزية �آرثر جون
�آربري (ت 1969م) وعر�ض مناذج من ترجماته املتقنة
للق�صائد العربية.

وترجم الدكتور جعفر عبابنة؛ ع�ضو املجمع ،ال�سونيتة
التا�سعة والع�شرين لوليم �شيك�سبري.
وكتبت الدكتورة طروب اخلياط؛ الأ�ستاذة امل�ساعدة يف
كلية اللغات واالت�صال يف اجلامعة الأمريكية يف م�أدبا،
مقا ًال بعنوان "التحول احل�ضاري للرتجمة :الواقع
والتحديات يف العامل العربي" حتدثت فيه عن الق�ضايا
جت على واقع الرتجمة
ذات ال�صلة بهذا املجالّ .ثم ع ّر ْ
يف العامل العربي.
ويف زاوية "قراءة يف كتاب" كتب الدكتور عبد املجيد ن�صري؛
ع�ضو املجمع ،عن كتاب النبات للأ�صمعي؛ قدّم ُم ْو ِجز ًا
عن اهتمام علماء احل�ضارة العربية الإ�سالمية بالنبات
والفالحة ،ثم عر�ض كتاب النبات للأ�صمعي الذي ذكر فيه
( )289كلم ًة راعى يف ت�سل�سلها مراحل منو النبات.
وكتبت الدكتورة حنني معايل؛ املحا�ضرة غري املتفرغة يف
اجلامعة الأردنية ،عن كتاب "الأ�سلوبية يف النقد العربي
احلديث :درا�سة يف حتليل اخلطاب" لفرحان احلربي،
الذي وقف على املرتكزات التي تعتمدها الأ�سلوبية
و�صلتها بالرتاث والنظريات اللغوية احلديثة.
ُ
وخ ِت َم العدد بباب "�أدب و�شعر" الذي ُخ ِّ�ص َ�ص لعر�ض
الأعمال الأدبية الإبداعية نرث ًا و�شعر ًا:
كتب الدكتور حممد �شاهني؛ �أ�ستاذ �شرف الأدب
الإجنليزي يف اجلامعة الأردنية ،بعنوان "حممود دروي�ش:
ر�سالة من ال�سجن" عن ر�سالة نادرة كتبها دروي�ش عام
1965م من �سجن (مع�سياهو).
وكتب ال�سيد عمر الرواجفة ،معلم اللغة العربية يف وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية ،ق�صيدة بعنوان "نفثة من �سحر
العربية" عن مكانة اللغة العربية الدينية واللغوية والقومية.
وكتب ال�سيد ح�سني عدوان ،املحرر اللغوي ،ق�صيدة عن
املكان الأردين وخطا الهوى ،بعنوان "�أطالل م�سكونة".
وكتب الدكتور �إب��راه�ي��م ال�سعافني؛ ع�ضو املجمع،
ق�صيدة من �شعر التفعيلة بعنوان "نغادر �صمت الليايل".
وختم هذا الباب ب�أدب �ساخر بعنوان "فوائد التدخني بقلم
دَخنون �أبو التنت" الدكتور حممد ع�صفور؛ ع�ضو املجمع.
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