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  : إقرار المشرف العلمي

  

    0أن إعداد ھذه الرسالة قد جرى بإشرافي بمراحلھا كافة ، وأرشحھا للمناقشةباشھد 

  

  

  

  

  :  ا5مضاء                                                

                                                         

  علي محمد حسين ألخالدي : ا+ستاذ المساعد الدكتور : ا7سـم                      

    

   التاريخ                           

  

  

  

  

  0على ترشيح المشرف العلمي وتقرير الخبيرين العلمي واللغوي أرشح الرسالة للمناقشة بناءاً 

  

  :  ا5مضاء                        

 

  :  رئيس القسم                                             
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  : التاريخ                                                  

  ..........................المنعقد في .............. إستناداً إلى محضر مجلس الكلية بجلسته 

في مجلة لغة  ةوالنحويB  الدراسات اللغوية(بشأن تشكيل لجنة لمناقشة الرسالة الموسومة بـ

محمد رضا حميري ، ُنقّر نحن : للطالب ) لDب أنستانس ماري الكرملي)  م1931 – 1911(العرب

له  رئيس لجنة المناقشة وأعضاؤھا بأننا اطلعنا على الرسالة ، وناقشنا الطالب في محتوياتھا وفي ما

ل لنيل درجة الماجستير في اللغة فوجدناھا جديرًة بالقبو......................... عHقة بھا بتاريخ 

  )    (            العربية بتقدير

  

  : ا5مضاء:                                                 ا5مضاء       

  : ا7سم     :  ا7سـم          

  : الدرجة العلمية                                         : الدرجة العلمية 

  : التاريخ   :  التاريخ        

  عضوا    رئيس اللجنة  

  

  : ا5مضاء                                                : ا5مضاء       

  : ا7سم    : ا7سم          

  : الدرجة العلمية:                                         الدرجة العلمية 

  : التاريخ  : التاريخ        

  عضوا ومشرفا                                          عضوا         
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   0جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة  –صادق مجلس كلية ا�داب 

  

  

  :ا5مضاء              

  : اللقب العلمي وا7سم                                       

  عميد كلية ا�داب                                         

  : التاريخ              
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 بسم 6 الرحمن الرحيم

 

  –المقدمة 

ن الذي  على محمد خير خلقه ، وعلى آلهالحمد : بما يحب أن يحمد به نفسه ، وصلى 6    

ن آCء ، يقصر اللسان عن حصرھا من بعده ، وشكرا : على ما مّن به علينا م اصطفاھم 6 أولياءً 

   0داء شكرھا وأ

   00بعد أما 

 –نني وجدت في موضوع ھذه الرسالة منفذا أطل من خHله على التراث الذي تركه لنا أسHفنا إف    

الذين حملوا وعلى ما سطرته أنامل باحثينا المعاصرين ،  –من تراث وأكرم بھم من أسHف  وانعم به

التي ، التي كانت تصدر ببغداد ) العربمجلّة لغة ( فتعّد ، العربية الشريفة  لواء الدفاع عن اللغة

يادة في فقد جمعت فضل الر، من المجHت الرائدة الرصينة ، ) ا+ب أنستانس ماري الكرملي(أسسھا 

   0والرصانة العلمّية لدقة بحوثھا التي ھدفت إلى توعية الجيل العربي آنذاك ، الصحافة ا+دبية 

  :إن أھمية ھذا الموضوع تكمن في ثHث نقاط ھي     

حين كانت اللّغة العربّية في الوطن ،العصر الذي رأت فيه مجلّة لغة العرب النور - النقطة ا-ولى

بسبب مھاجمة ا+تراك لھا وضربھا في الصميم ، راق خاّصة تعاني أّشد المعاناة والع، العربي عاّمة 

لذلك جاء إصدار مجلّة لغة ، ومراكز السلطة ، التي طبقت على التعليم ) سياسة التتريك(من خHل 

تطلعات المثقفين الذين كانوا بأمس الحاجة  وملبياً ، ھم العرب موافقا �مال أبناء ا+مة وطموحات

حوله ويحتفون به ، وقد تعرض ا+ب أنستانس ماري الكرملي بعد إصداره المجلة وما  ور يلتفونلمح

   0عتقال على أيدي العثمانيين قُرابة السنتين بذرائع واھية لHحققته من نجاح 

  من ا+دب ، اً الموضوعات التي درست في ھذه المجلة ؛ فقد حوت بين دفتيھا كنوز –النقطة الثانية 

، وھي وثائق تاريخية فضH عن البحوث  الحقبةوأخبار تلك ، د وقصص تنشر +ول مرة قصائ إذ

ذلك الدراسات الجغرافية والتاريخية والمطارحات  فضHً عن –موضوع ھذه الرسالة  - اللغوية 

   0والمناظرات العلمية الھادفة 
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راسلوھا ، يتقدمھم  فيھا ، أوا+شخاص الذين عملوا في مجلة لغة العرب أو كتبوا  –النقطة الثالثة 

، محمد رضا الشبيبي: ا+ب أنستانس ماري الكرملي مؤسس المجلة وراعيھا ا+ول ، ومن آزره أمثال

مسكوني ،  ومصطفى جواد ، وجميل صدقي الزھاوي ، ومعروف الرصافي ، ويوسف يعقوب

، ومن راسلھا من  ورزوق عيسى ، وكاظم الدجيلي ، وعبد الرزاق الحسني ، ومحمد بھجت ا+ثري

، عبد ] الزنجاني  بووأ، ومحمود شكري ا�لوسي ، العلماء الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء 

، ) أبو شادي ( خسروا ، واحمد زكي  عالميين والمستشرقين ؛ومن ا+دباء ال، ومحمد مھدي العلوي 

إن كل ھذه ا+سماء ھي  0وغيرھم )  يمحمد سالم الكرنكو( ولويس ماسينيون ، وفريتس كرنكو 

  0ذات مكانة علمية وأدبية مرموقة في الوطن العربي والعالم ا5سHمي والعالم أجمع 

ھذه النقاط مجتمعة رفعت مكانة المجلة العلمية وا+دبية بين مثيHتھا ، وقد وجدت أن المادة     

تعامل مع ھذه المادة يكسب اللغوية ھي ا+وفر حظا ، وا+غنى بين مواد المجلة ا+خرى ، كما إن ال

إن لم يكن  ضروريٌ  أمرٌ الباحث ثقافة لغوية واسعة ، فضH عن إن استظھار ھذا الجھد ومنھجته 

واجبا علينا كرد للجميل الذي صنعته طليعة اللغويين وا+دباء في العصر الحديث ، و7 أبالغ إن قلت 

  0رف به قد ورثناه ، ويجب أن نحسن التص مجلة لغة العرب كنزٌ  أن

إن ھذا البحث المتواضع الذي تحت نواظركم ھو غيض من فيض إزاء تلك المجلة الرائعة ، ولكن     

  0على المرء أن يسعى وليس عليه أن يكون موفقا 

ذلك 7ن سعة المادة اللغوية في ه ، فكان منھجا وصفيا ، أما المنھج الذي اتبعته في دراستي ھذ    

لكن ھذا لم يمنع من اعتماد التحليل والمناقشة في كثير ،  الوقت المتاح لهالمجلة  تحاصر الباحث في 

 تعزز بالمصادر من  من الموضوعات التي أجمل فيھا الحديث في المجلة أو الموضوعات التي لم

تاما ،  المادة بتفاصيلھا كافة استقراءاً ومما تجدر ا5شارة إليه ھو إنني قد استقريت ھذه ، باحثيھا 

   0يأتي الوصف صادقا ودقيقا  +جل أن

أن أمنھج المادة والوضوح ، وحاولت وفي ما يخص الخطة ، فأنني قد توخيت فيھا البساطة     

اللغوية التي في المجلة بأقل تداخل +ن تلك المادة كانت متداخلة فعH ، وغاب عن عدد من بحوثھا 

   0المنھج العلمي الحديث وعانى عدد آخر سوء التوثيق 

ا+ب أنستانس ماري ، وقد درست فيه حياة مؤسس المجلّة ، وأول مفردات ھذه الخطة ھو التمھيد     

ودرست المجلّة بصفتھا الصحفّية ، وقد عملت في دراستي لحياة الكرملي  إلى توجيه ، الكرملي 

  .ا+نظار إلى جوانب قد تفتح لباحثين آخرين طريقا لدراسة ھذه الشخصّية الفذة 
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وقد رتبت ،البحث  كتبةات الخطة ا+خرى فتتكون من أربعة فصول وملحق وخHصة ومأما مفرد 

  . وفق ما تسير عليه الدراسات اللغوية في ھذا العصر  على فصول الرسالة

وقد جمعت الصوت إلى الصرف ، أما الفصل ا+ول فتناولت فيه الدراسات الصوتّية والصرفّية     

وتناولت في مباحث الفصل ، لقلّة المادة الصوتّية في مجلّة لغة العرب ، وقد بّينت سبب ھذه القلّة 

  0ا+خرى الدراسات الصرفّية التي تحلّى ُكّتابھا بالجرأة العلمّية 

ل الثاني فتناولت فيه الدراسات النحوية وكانت 7 تقل عن الدراسات الصرفية جرأة من أما الفص    

  0كتابھا واھم ما يميزھا ھو التصويبات النحوية 

وأما الفصل الثالث فقد تناولت فيه ما يتعلق بالمعجم ، علما إن ھذا الجانب ھو ا+وسع في دراسات  

أربعة مباحث  علىوقد قسمته  0خلھا مع بحوث التأصيل مجلة لغة العرب اللغوية لكثرة مباحثه وتدا

للغة العربية فقد تناولت في المبحث ا+ول منه؛ البحوث التي درست الترجمة من اللغات ا+جنبية إلى ا

ودرست في المبحث ، في ترجمة الكثير من المصطلحات العلمية الحديثة  كان للمجلة دوٌر واضحٌ 

وفي المبحث الثالث ، وجھته المجلة إلى المعجم العربي الحديث والقديم  الثاني النقد وا7ستدراك الذي

تناولت التصويبات المعجمية وكانت تتعلق با7ستعمال الخاطئ لبعض المفردات في غير د77تھا 

  0الصحيحة ، وفي المبحث الرابع تناولت ما يتعلق بمعجم العامية العراقية 

ه التأصيل اللغوي ولعله ا+ھم بين الموضوعات اللغوية في مجلة أما الفصل الرابع فقد كان عنوان    

أصل ( لغة العرب ، فقد كان محورا لنظرّية لغوية لطالما أثارت نظراء ا+ب الكرملي وھي 

، ولم اذھب في ھذا الفصل إلى بحث ھذه النظرية وأبعادھا عند الكرملي ، +ّن ) المفردات الثنائي 

للغوية في المجلة ، وليس آراء ا+ب الكرملي فاكتفيت با5شارة إلى ھذه دراستي تركز على المادة ا

وقد وقفت على موضوعات التأصيل وسلطت الضوء على ما يفتح عيون الباحثين على  0النظرية 

ھذه الثروة الثّرة التي انتشرت في أثناء تلك المجلة الرصينة ، وقد عملت في ھذه الفصل إلى فّك 

ثم كان الملحق الذي وضعت فيه ،  ته الكثيرة ووزعتھا على أربعة مباحثالتداخل بين موضوعا

  0جداول تحتوي على الموضوعات اللغوية في مجلة لغة العرب 

  ،  وأود أن أشير إلى أمرين    

وتوزعت ھذه ، إنني قد خصصت ثHث مباحث تعنى بالتصويبات التي جاءت في المجلة  –أولھما 

   0والثالث ، والثاني ، ل ا+و: المباحث على الفصول 



                                                              132                                                               

عن اللغة العامية العراقية وأدرجت  ھناك مبحثٌ  في كل فصل من فصول المجلة ا+ربعة –ثانيھما 

   0ھذه الدراسات في مواضعھا المناسبة 

ثم إنني 7 أجد بّدا من بيان بعض الصعوبات التي واجھتھا في ھذه الدراسة ، ومنھا ندرة وجود     

ة المادة اللغوية فيھا والتي كتبت بطريقة مقاليه تداخلت فيھا مصادر البحوث مع المجلة ، ومنھا سع

المتون وجلھا مصادر مخطوطة 7 تتوافق مع المحققة منھا في وقتنا الحاضر ، فكان التعامل معھا 

تعامH تحقيقيا صرفا ، ولم أجد من المصادر التي عنيت بالدراسات اللغوية الحديثة في العراق سوى 

Hا+ب أنستانس ماري : (ثة كتب تحدثت عن مجلة لغة العرب بطريقة مقتضبة وھذه الكتب ھي ث

وركز فيه على بعض ا+لفاظ التي درسھا ا+ب ، للدكتور إبراھيم السامرائي ) الكرملي وآراؤه اللغوية

، دي للدكتور محمد ضاري حّما) حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث(و، الكرملي في المجلّة 

وجل النصوص التي تناولت المجلة قد ، ولم يتجاوز عمله وصف بعض ا+بواب اللغوية في المجلّة 

) الدراسات اللغوية في العراق في النصف ا+ول من القرن العشرين(و، ثبتھا في ھذه الرسالة 

ت في الفصلين ثم إنني واجھ، ولم يكن ما تناوله من المجلّة أوسع من سابقه ، للدكتور جعفر القّزاز 

ا+خيرين لغات أجنبية ا+مر الذي عانيت منه اشد المعاناة ، إ7 أن فضل ] كان اعّم وأوسع ، 

وعملت بما أمHه علي ضميري ، ثم إن توجيھات أستاذي المشرف كانت بمثابة البوصلة التي 

العنوان  ل إنأقو أود أنأوصلتني إلى بّر ا+مان في كل ھذه الصعوبات ، وفي نھاية المطاف ف

الدراسات اللغوية في مجلBة لغة العرب لDب أنستانس ماري الكرملي (ا+صلي لھذه الرسالة ھو 

اً أدى إلى حذف ذلك الجزء المھم من العنوان ، ) 1931 – 1911 Bو7 أجد إ7  القول ، إ7 إن خطأً فني

إنما ھي تقويم للعمل وإتمام  ھذه بضاعتي بين أيديكم وكلي ثقة بان ما يسجل عليھا من مHحظ  إن

للجھد ، عسى أن تكون ھذه الرسالة مفتاحا لدراسات متخصصة في كل موضوع من موضوعات 

       0المجلة اللغوية ، وآخر دعوانا أن الحمد c رب العالمين
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  :  التمھيد

  ا-ب أنستانس ماري الكرملي ومجلة لغة العرب

مجلة لغة العرب ألزمت نفسي بالتمھيد للموضوع من خHل قبل الدخول إلى الدراسات اللغوية في 

  :أمرين 

  0ھا ، ا+ب أنستانس ماري الكرملي عن مؤسس المجلة وصاحب امتياز أتحدث فيه - ا-ول 

  0أتحدث فيه عن المجلة نفسھا  –الثاني 

  ـاري الكرملــي ا-ب أنستانس م

  –ه وCدتــــ

، ولم يكن عند الو7دة  2منه 9د في آب وعمR  5، في  1م1866ولد ا+ب أنستانس الكرملي سنـة     

   4))كان اسمه قبل ترھبه بطرس ميخائيل الماريني(( ،  3بھذا ا7سم ، فاسمه عند الو7دة بطرس

، وكان معروفا قبل ) بطرس ،و بولص ،و عبد ا+حد ، وماري ( لقد لحقت به أربعــة أسماء ھـي 

بطرس بن جبرائيل يوسف ((  الو7دة  دن اسمه عـنلمصادر إلى أوأشارت بعض ا،ترھبه با+ول  

، وذكر احد 6في حيـن ذكــرت مصادر أخرى إن اسم أبيه ھو ميخائيل وليس جبرائيل  5))عواد

أخي ا+ب ) لماريني انابليون ( بحسب ادعـاء ) ميشيل الماريني ( ن لـه اسما ثالثا ھوالباحثين إ

ن اسم أبيه ھو جبرائيل يوسف عواد، ھذا ما إستاذ  كوركيس عواد ، ويرى ا+ 7أنستانس الكرملي

كان اسمه قبل ترھبه بطرس ميخائيل : (( أثبته في الھامش ، ولكن في متن الصفحة نفسھا  قال 

  ولربما كان في البداية يسمى جبرائيل،  9))صاف أبوه لبناني  ا+صل من  بحر((  0 8))الماريني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وا+ب انستانس ماري ) المقدمة (  ، والكرملي الخالد  2/25: ينظر ا+عHم للزركلي  -1

  امر ، وا+ب انستانس ماري الكرملي ، ع 7: الكرملي حياته ومؤلفاته ، كوركيس عواد     

  0 3: رشيد السامرائي      

  0المقدمة ب : ينظر ، الكرملي الخالد ، جورج جبوري   -2

  المقدمة ، وا+ب انستانس ماري : ، والكرملي الخالد  25/ 2: ينظر ، ا+عHم ، الزركلي  -3
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  7: واز حكمت كشلي ف. ، وا7ب انستانس ماري الكرملي والمساعد ، د 3: الكرملي حياته ومؤلفاته      

 7: ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته ، كوركيس عواد  -4

  رسالة ماجستير في( ، ومجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية   25/ 2: ينظر ، ا7عHم ، الزركلي  -5

  0 7: ، ا+ب انستانس ماري الكرملي والمساعد ، حكمت كشلي فواز  64: فاھم الياسري ) التاريخ الحديث     

  ، واعHم العراق ، 3: المقدمة ، ا+ب انستانس ماري الكرملي ، عامر رشيد : ينظر ، الكرملي الخالد -6

  0 105: ، ودراسات وتراجم عراقية ، عبد الرزاق الھHلي  1/166: باقر أمين  الورد     

  وفيھا )  3487( ت الرقم اعتمد في ذلك على  ملفه  ا+ب انستانس ذا:  65: 000مجلة لغة العرب دراسة -7

   0الرسائل المتبادلة بين الكرملي  انستانس وأخيه نابليون 

  0 7: ينظر ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته --8

، ا+ب انستانس 7:المقدمة ب  ، ا7ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته: ، والكرملي الخالد  25/  2: ا7عHم، الزركلي -9
، ا+ب انستانس  65: 000، ومجلة لغة العرب دراسة  105: ، ودراسات وتراجم عراقية  3: ماري الكرملي ، عامر رشيد  

  0 7: ماري والمساعد 

ما سبب مجيئه إلى العراق ھو عمله مع أ) . ميخائيل ( وعندما جاء إلى العراق واستقر به سمى نفسه 

ظم بلدان الشرق ا+وسط ، وعندما مر بالعراق تعرف إلى نابليون الثالث مترجما ، لقد طاف معه مع

ن اسمھا مريم بنت  إ، في حين رأت مصادر أخرى  1)لولو بنت أوغسطين( فتاة عراقية اسمھا 

على  –لقبا وليس علما  لھا) لولو ( ا كان اسم فلربمن ا+مـر يستحق  الخHف أ،و7 أرى 2أوغسطين

ج بعد أثمر ھذا الزوا..أتم رحلته رجع إلـى العراق واستقر به وتزوج ھذه الفتاة ((عندما –كل حال 

أو عبد ،أو بولص ،إذا فھو بطرس .  3))ناث وكان احدھم المترجم لهعمر مديد خمسة ذكور وأربع أ

ه أو أنستانس ماري بن ميخائيل بن يوسف عواد الماريني الكرملي ،أبوه لبناني ا+صل وأم،ا+حد 

،وطريقة انتقــال والده إلى العراق تدل على انه لم يأت مع  4))من أسرة كلدانية كاثوليكية(( عراقية ، 

ن بعد أأنستانس الكرملي ) بطرس(ا5رسالية الكرملية أو يأت لHنتماء إليھا ،بل انتمى إليھا ولده 

5))بنة الكرمليةوكان أول عراقي ينضم إلى الرھ((،اختار حياة الرھبنة والزھد بالدنيا 
   

  

  نسبـــــــــه ــ

) بني مراد ( ن ا+ب أنستانس الكرملي عربي صميم من أأشارت بعض المصادر الموثوقة إلى     

الذين كانوا يقطنون اليمن فنزحوا إلى لبنان وصاروا نصارى فـي ما بعد ، وأول ھذه المصادر مجلة 

كتابـــه ، معرض حديث لجورج جبـوري في وورد في.  6لغة العرب في مقال لمحمد مھدي العلوي
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، 7))ثارنية أجداده  العرب وما خلفوه من آمر بديار ا+ندلس ليقف فيھا على مد:((  )الخالد الكرملي(

يرجع نسب المغفور له ا+ب أنستانس ماري الكرملي : (( ھذا النسب قائH  وأسھب باحث أخر ببيان 

وعلى ).. لبنان ( فراد عشيرته شيخ  من شيوخھا قد قصد ھو وأ وكانالعربية ) بني مراد ( إلى قبيـلة 

بيت معروف ذاك ھو بيت ) بحر صاف ( مر ا+يام اشتھر بين بيوت ھذه العشيرة التي استقرت في  

للشيخ محمد رضا  ل فـي المصدر نفسه كHماقـِ ، ونُ  8..))وفي ھذا البيت ولـد ميخائيل عواد) عواد ( 

ي أكبرت في الراحل الفقيد وعيه القومي وتفانيه  في الدفاع عن الجنس الذي يد إنR ب:((الشبيبي قال فيه 

  واني +عرف انه لقـي في سبيل الدفاع عن آرائه ومعتقداته القومية ما لقي.. انتسب إليه وتحدر منه

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0 3:  ا+ب أنستانس ماري الكرملي  ، عامر رشيد السامرائي  -1

  0المقدمة ب : ينظر الكرملي الخالد  -2

   0 105: دراسات وتراجم عراقية  -3

   0 65: مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -  4

   0 110: 7لبير أبونا ) الكرمل ( ، وقد نقل ذلك عن  69: ن  –م   -5

  22: 5/1:ينظر ، لغة العرب -  6

   0) ج ( المقدمة : الكرملي الخالد  – 7

  0 105: دراسات وتراجم عراقية  -8

نت مفاداته من الناحيتين المادية والمعنوية غير مجھولة في ھذا وكا وقاسى ا+مـرين وضحى

  .1))الشأن

التي انتمى إليھا ا+ب أنستانس الكرملي ، ومما  أعراق أبناء الطائفة تعددن سبب ھذه المعاناة ھو إ    

قد روج لفكرة مفادھا أن أصول عائلته ايطاليه سعيا منه وراء ) نابليون ( ن أخاه إزاد الطين بله  

أخيه أنستانس  بينه وبينا7متيازات التي يمكنه الحصول عليھا في حال ثبوت نسبه ا7يطالي ، فحدثت 

أنستانس التي تحتوي على  ا+ب ةمواجھه بالرسائل ،وقد أشار احد الباحثين لھذا ا+مر مستفيدا من ملف

ن ادعى إن نسب أمه 7تيني وھو خHف ما صرحت به ألقد وصل ا+مر بنابليون ،  2تلك الرسائل

غير إن ما يذكره . 3وليكية  كلدانيةجميع المصادر التي ترجمت لDب أنستانس، وأثبتت إن أمه كاث

وھو ابن عم ا+ب أنستانس الكرملي يقلل من أھمية ادعاءات نابليون شقيق ا+ب  )عواد منصور(

وعلل ترويج نابليون لھذا النسب لتذمره من الحكم العثماني ولتخلصه من الضرائب ..أنستانس 
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وھـذا يؤكـد نسب ا+ب أنستانس العربـي .4والخدمة العسكرية ، ودخوله تحت حماية القنصـل ا7يطالي

أنه من قبائل المردة التي تسكن جبال لبنان والتي جاءت من جنوب جزيرة العرب في :((الـذي قال 

إني أحب أھل اليمن من العرب خاصة 7ن أصلي القديم من : (( ونقل مصطفى جواد قوله ، 5))اليمن

كيف :((وقال رادا على من اتھمه بھجاء العرب .6))ومتهتلك الديار و7ن ا5نسان بطبيعته يميل إلى أر

ته من ينكر على العرب فضلھم إ7 لفظ فليس.. ن اھجوا العرب وانأ بھم  افتخر واليھم انتسـبأ يسعني

ولدت .. يوم فاضت عليه غرة القومية وجلله نور العربية:((وقال ، 7))دم حقيقته البشريةا5نسانية وعُ 

فھو 7نتمائه إلى ) الكرملي(وأما لقبه .  8))وت عربيا واحشر عربياعربيا وعشت عربيا وأم

م وعـدلوا  1238ثم انتقلت إلى روما بعد سنة ، م 1185رھبانية تأست على جبل الكرمل((الكرمليين 

  9..))من نھجھـم ليتضّمن الوعظ والتعليم والعمل التنصيري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0 116: دراسات وتراجم عراقية  -1

  0 34787، ورقم الملفة المعتمدة 67 – 66: ينظر ، مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -2

  0 65: 00ومجلة لغة العرب دراسة / 166/ 1: المقدمة ، وإعHم العراق الحديث : ينظر ، الكرملي الخالد  -3

  وفيھا رسائل عواد منصور)  34641(، اعتمد على الملف  67:  000ينظر مجلة لغة العرب دراسة  -4

0)  34787( والملف       
  

  0م  26/4/1976في   882العدد ) البلد ( ، نقH عن جريدة  67: ن  –م  -5

  0م  17/2/1947في  345ن العدد  –، نقH عن م  67: ن  –م  -6

 0)  1910(  1328في ربيع ا+خر  35العدد ) صدى بابل ( ، نقH عن مجلة  68: ن  –م  -7

   0 8: ، وينظر ، الكرملي الخالد  8: ا+ب انستانس ماري الكرملي ، عامر رشيد السامرائي  -8

  وھم أعضاء عدة طوائف رومانية كاثوليكية تضم رجا7 ونساء ، وفي حوالي (( ،  587: المنجد في ا5عHم  -9

  يؤكد على العزلة والكفارة والصHة وأطلق ھؤ7ء الرھبان) برنامجا للحياة ( م تبنى الرجال نھجا  1209عام    

  والكرمل كتلة)((  223/  19: الموسوعة العربية العالمية )) ( على أنفسھم اسم إخوة سيدتناسيدة جبل كرمل    

  جاه الشمالي في فلسطين المحتلة  أقصى ارتفاعھاصخرية في فلسطين على امتداد يتجاوز عشرين كم في ا7ت   

  محرقته ، فيه دير) ع ( من قممھا جبل الكرمل المشرف على حيفا ، عليه قدم النبي إيليا ) م  540( يتجاوز    

  )   19/222:،والموسوعة العربيةالعالمية587ينظر،المنجد في ا5عHم))(مشھور يعود إلى القرن الثالث الميHدي    

، 1ل ، لعدم ورود ذلك في أوزان العرب القياسيةعَل وليس على وزن فَ ).. ل علِ ِف ( كرمل على وزن وال

وبعد انتماء ،2م1722كان أول دخول الكرمليين إلى العراق في البصرة وانتقل فرعھم إلى بغداد سنة 
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ولكن بعد ترھبه في ) الحافي(،و) بالكرملي ( إلى الرھبانية صار يلقب ) بطرس ميخائيل عواد(

ا+ب أنستانس ماري الكرملي الحافي :((م سمي ا+ب أنستانس ماري الكرملي فھو  1887بلجيكا سنة 

3))البغدادي
    .  

صHحات تسمى بالحفاة 7ن من عادة أعضائھا فروع ھذا الرھبنة بعد ا5  نB فD) الحافي(لقب ما أ    

4ارتداء الصنادل
  .  إذن نسبة عربي صميم 7 تشوبه شائبة . 7 يحتاج لتفصيل ) البغدادي ( ،ولقب   

  

  –دراستــــــــــــــــــه 

للظروف التي كانت تلم  حظي ا+ب الكرملي بتعليم ومكانه يغبطه عليھا أي مثقف عراقي نظراً     

من فقر وتدھور وفساد إداري وسياسي ، وانحطاط ثقافي عام ألقى بكاھله على فئات المجتمع بالبHد 

نما ھي فرصة ي لم تكن مصادفة عابرة ، وإإن فرصة التعليم التي نالھا ا+ب الكرمل. العراقي جميعھا 

ا5رساليات متاحة لمعظم العوائل النصرانية  واليھودية في العراق عامة  وبغداد خاصة ، لوجود 

باء في مدرسة القديس يوسف ل\ حصل على التعليم ا7بتدائي(( قد والمؤسسات التبشيرية ، ف

ببغداد وتخرج منھا في سنة ) مدرسة ا7تفاق الكاثوليكي ( أتم دراسته الثانوية في (( و  5))الكرمليين

لوسي اكبر علمه واجل وكان الكرملي ـ كما ھو شائع معروف ـ من تHميذ ا5مام ا�(( ،6))م 1882

حينا وبالمراسلة  مواھبه ومزاياه وشعر بحاجته الشديدة إلى توجيھه ، فتقرب إليه واخذ منه بالمثافنة

س ، وقد خر ، ولم يتخل عن ا7ستفادة منه حتى في أزمان علو سنه وذيوع شھرته في الناحينا  آ

ا يعّن من شؤون العلم لسؤال منه في كل مكثير ا -*لوسي ــ وانأ أتلقى عنهرايته في أخريات أيام ا�

  الكرمليينمدرسة ا�باء  وعّين مدرسا للغة العربية في(( 7))و7سيما التاريخ واللغة والنحووالمعرفة ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 5/1/22: ينظر ، لغة العرب  -1

   0 587: ينظر ، المنجد في ا5عHم  -2

   0 1/22: ، حميد المطبعي  000موسوعة إعHم العراق  -3

  قادت ا5صHحات النصرانية التي تمت على يد سانت (( ، 19/223ينظر ، الموسوعة العربية العالمية  -4

  ن السادس عشر الميHدي إلى إنشاء فروع مستقلة لكل من الرجال تريزا وسانت جون حامل الصليب في القر      

والنساء الذين  رغبوا في إن يعودوا إلى النھج ا+صلي ، وتسمى ھذه الفروع باسم الحفاة 7ن من عادات                                     
  0)  19/223: الموسوعة العربية العالمية )) ( ائھا  ارتداء الصنادل أعض       
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  0 4/7/387: لغة العرب  -5

 0 7: ا+ب أنستانس ماري الكرملي  حياته ومؤلفاته  -6

  الكHم لمحمد بھجت ا+ثري  - *

  الرسائل التاريخية من الكرملي الى /  1373 – 1954سنة /3/1: مجلة المجمع العلمي العراقي  -7

   0محمد بھجت ا+ثري / ا7لوسي   

م قاصدا بيروت  1886وھو لم يبلغ العشرين من العمر ، وعندما أكمل العشرين غادر بغداد سنة 

 ، 2))فدرس فيھا العربية وتلقى فيھا الHتينية واليونانية(( ،1))باء اليسوعيين فيھاحيث دخل كلية ا�

حيث بدا ) لياج ( قرب مدينة ) شيفرمون ( تم قصد بلجيكا وانتمى إلى الرھبنة الكرملّية في دير ((

باء الكرمليين فدرس في دير ل\) فرنسه ) ( نيس ( قرب ) 7غتو ( حياة الرھبانية وانتقل بعدھـا إلى 

وفي سنة ((   3))حيدرس الHھوت والفقه المسي) فرنسه ) ( ليرو ( ھناك الفلسفة وفي مونبيليه في 

   .4 ))وكان أول عراقي ينظم إلى الرھبنة الكرملية) أنستانس ماري الكرملي(صار قسيسا باسم  1893

   5)ساليمار إ( ب إلى قديس فانتسب ھو إلى كان من طقوس ھذه الرھبنة الكرملية نسبة الراھ    

زار ا+ندلس ثم قدم  1894 وفي سنة(( وھنا نفھم سبب تغير اسمه من بطرس إلى أنستانس ماري  

باء الكرمليين وعلم فيھا العربية إلى بغداد في السنة المذكورة فأدار مدرسة القديس يوسف ل\

ثم ترك مھام ا5دارة لينقطــع إلى البحث والدرس (( ،7))سنوات مدة أربعة(( ،6))والفرنسية

لHتينية ، اليونانيـة ، الفرنسية ، ا7يطالية ، ا7نكليزية ، ا: أتقن مع العربية اللغات التالية   8))والتأليف

ما ا7رمنّية فقد تعلمھا في إثناء نفيـه ، أ... الحبشية ، التركية الصابئّية ، الفارسية ، العبرية ، ا+رمنّية 

 9وحاول تعلم ا+لمانية أثناء تطوافه في أوربا بأكملھا ما عدا روسيا ، لو7 استدعاء رئيس ديره له
0   

د انقطع ا+ب أنستانس عما يشغله عن بحثه في علوم اللغة العربية فقد أثرى المكتبة العربية لق    

من المقا7ت وا+بحاث بأسماء مستعارة ، وقد نقلت  اً ينشر كثير(( با+بحاث والكتابات القيمة وكان 

اضطره إلى تعلم إن تفرغه لدراسة اللغة العربية (( ،10))كثير من مقا7ته إلى لغـات أوربية عديدة

وفي الرابع عشر من حزيران  11))ا�رامية والعبرية والحبشية ، والفارسية ، والتركية ، والصابئّية

رأى جماعة مـن أصدقاء الكرملي ومريديه أن يقيموا حفH لمرور خمسين سنة على بدء     1928

  ا7حتفال  اوي رئيسا لھا وعين يوماشتغاله باللغة العربية وقد أنشئت لجنه لذلك وانتخبوا با5جماع الزھ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0 4: ا+ب أنستانس ماري الكرملي ، عامر رشيد  -1

   0 7/387 /4: لغة العرب  -2

   0 167 -1/166: إعHم العراق الحديث   -3

   0 110: الكرمل ، البير أبونا : ، نقH عن  69:  000مجلة لغة العرب دراسة  -4

  0 748: ينظر ، إعHم النھضة الحديث  -5

  0 4/7/387: لغة العرب  -6

  0والصواب مّدةأربع سنوات 0 1/167: إعHم العراق الحديث  -7

                                    0لروكس ابن زائدة العزيزة..)ا+ب انستانس ماري الكرملي(1369ـ37/6/629/1950:نمجلة العرفا-8

   629ص : ن  -م -9

   0 4/7/378لغة العرب  - 10

  0 4/7/387: ن  -م  - 11

ص وخص2،وقـــد نوھت الجرائد والمجHت العراقية وغيرھا بھذا ا7حتفال 1م 1928أيلول سنة  16

إن تحصيل ا+ب أنستانس العلمي جعله في ألمرتبه ، 3 عدد من السنة السابعة في مجلة لغة العرب له

العليا بين علماء اللغة العربية المحدثين ويظل كذلك فترة غير قصيرة ، وقد توجت مسيرته العلمية 

انتخبه مجمع (( قد فـي مراحلھا  المختلفة  بألقاب وعضويات فــي مجامـع ومنتديات علمية كثيرة، ف

(( و،5))كان عضوا في المجمع العلمي في جنيف(( و،4))م1911المشرقيات ا+لماني عضوا سنة 

م 1920إليه الحكومة الفرنسية سنة  تدوأھ   M.B.Eأھدت إليه الحكومة ا7نكليزية وساما ولقب 

 officier d academie))وسام أوفسيه دكاديمي 
وانتخب عضوا في المجمع العلمي العربي في  6

وقد اختير بين منظمي المعرض  0 8م1919،وكان عضوا في مجلس معارف العراق سنة  7دمشق

، واختير في المحفى العراقي 9م1920م ،ومنح وسام ا7ستحقاق سنة 1924الفاتيكاني في روما سنة 

لمه نقادة عظيما عرفت ا+وساط العلمية لقد كان ا+ب الكرملي إلى ع. (( 10م1926الذي شكل سنة 

11))قدره وأقرت بأنه يقوم في العراق مقام المجمع العلمي
،لم يكل عن طلب العلم يوما ولم   

حتى الساعة السابعة صباحا ،ومن .. كان ينھض من فراشه في الساعة الرابعة ليقرا الصحف((يمـل

عمله الشاق المتواصل حتى سماعه صوت جرس ثم يتناول الطعام الفطور وبعد استراحة وجيزة يبدأ 

ثم ينتھي مع .. الكنيسة مـؤذنا وقــت الظھر فيترك عمله ليجلس مع الرھبان على مائدة الطعام
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المنتھين ليجتمع معھم في قاعة ا7ستراحة مـدة ساعة يكون لحديثه ونكاته ونوادره خHلھا حصة 

اصل حتى الساعة السابعة مساءا ،وكثيرا ما اعتاد أن ا+سد ،وھكذا يعود بعدھا ثانيه إلى العمل المتو

وكان يتـــناول في الساعة السابعة مساءا العشاء مع .. يجعل له وقت المساء فترة استراحة للمسير

ينام وكان معدل عمله في الرھبان أيضا ثم يواصل بعده عمله حتى الساعة التاسعة أو العاشرة ،ثم 

       H((12لھا و7 يملّ ساعة 7 يكّل خ ةعشر اليوم ست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الصراف احمدو، الزنجانيو ،إبراھيم العمر: خصيا أو برسالة شارك شوممن ،34:كوركيس عواد..ا+ب انستانس ماري-1
جرجي يني ، وجميل البحري ، واغناطيوس كرتشوفسكي،واغناطيوس كويدي ،واحمد محرم ،واحمدالشايب ،وأبو شادي،و
عبد القادر ز الرشيد ،وعبد العزيو، عبد الرزاق الحسني ورشيد الشعرباف ،وعبد ] مخلص ،ورزوق عيسى ،وخسرو ، و

لويس وافماير ،كو،الدجيليكاظم و، كرنكوفريتس ) سالم محمد (و ،عيسى المعلوفوعبد المولى الطريحي ،والمغربي ،
  0كيھانيومصطفى جواد ، ومرجليوث ،،ومحمد مھدي العلوي ،ومجمع دمشق ،وماسينيون

   0 36: ن  –ينظر ، م  -2

  0م 1929سنة /7: ينظر ، لغة العرب  -3

  0 4/7/388: ن  –م  -4

   0 1/22:  000موسوعة إعHم العراق في  -5

   0، روكس بن زائدة العزيزي  632/  6/  37: مجلة العرفان  -6

  0 37: ن ، وا+ب انستانس الكرملي حياته ومؤلفاته  –م : ينظر  -7

   0 387/  7/  4/ ينظر ، لغة العرب  -8

  0 37: ينظر ، ا+ب  انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  -9

  0 388 – 387/  7/  4: ينظر لغة العرب  - 10

   0 631/  6/  37: مجلة العرفان  - 11

      0) د  –ج ( المقدمة : الكرملي الخالد  - 12

  اياه ـــه وسجـــــأخ4قـــ

تعد حياه ا+ب أنستانس مثا7 حيا للعالم الدؤوب وا5نسان الناجح ، وما ذلك إ7 بفضل إيمانه      

 من ء الرھبان الذين وھبوا أنفسھم c فنذر الفقروكان ا+ب أنستانس من ھؤ7(( العميق باc سبحانه 

كثيرا ما كان يجلس ا+ب أنستانس مع خدم (( وتميز بتواضعه فـ   1))رھبانية الكرمل هأول دخول

0))وكثيرا ما كان يطاردھم وبيده العصا0الدير يجاذبھم إطراف الحديث 
2     
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ومن ((  ، 3))لى ابعد حدود الوفاء وا5خHص+صدقائه إ متواضعا زاھدا مخلصا وفّيًا(( كان  لقد     

عادته كان يجيب على كل رسالة ترد إليه من مختلف طبقات الناس كان يحافظ اشد المحافظة على 

المتباينة وقدوة  *مالفا القلوب00لقد كان رحمه ] :(( وصفه مصطفى جواد قائH، 4))المواعيد

 .ا+خHق الفاضلة فھو إلى نشأته ألرھبانية التي شعارھا السHم ودثارھا الحسنى في السير والكHم

اف سليم القلب صافي السريرة ، نقي الطوية منزھا عن ا7نطواء على حقد أو كان رجH موطأ ا+كن

سموا في النفس ورقة في الطبع  ضغينة أو سخيمة ، وكان العلم الذي ھو نور ] في العقول زاده

كان ساذجا في حياته لم يكن للمظاھر الخHبة مكانا ((و، 5..))وج7H في ألسيرة وجما7 في السريرة 

وصفه احد .  7))يحب الناس خصوصا  طلبة العلم يفتح لمن أتى إليه خزانة كتبه(( ، 6))عنده

مع لما له من مظھر نقاد تلفه مسوح كان بارز الشخصية  في كل مجت: (( بقوله  8المستشرقين 

  0  9))الرھبانية ، ومع ھذا كان يحتفظ ببساطة نادرة وعقلية فذة حتى نھايـــة حياته

+نيس النصولي ، فقد شارفه ودعا إلى إعادة ) الدولة ا+موّية ( ومما يؤسف له موقفه من كتاب  

لكتاب من انزعاج بين المسلمين لنيله من ما أثاره ھذا ابلم يسمع  هنوكأ 0 10طبعة وحمل على منتقديه

تجاه  نشخص ا5مام الحسين عليه السHم وردود أفعال العلماء وا+دباء والشعراء وحتى  السياسيي

  . ذلك الكتاب

    -ـــه فيــــــنـــ

  تHقحت سياسة ا+تراك العنصرية مـع توجھات ا+لمان النازية ، ھذا ا+مر جعل ا+ب أنستانس    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0) ز ( المقدمة : الكرمل الخالد  -1

  0) ي : ( ن  –م  -2

  0 632/  6/  37: مجلة العرفان  -3

   0 10: ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  -4

   0مألف القلوب ، أو مألفا للقلوب : ھكذا في النص ، والصحيح  -* 

   0 115: دراسات وتراجم عراقية  – 5

   0 11:  000ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته   -6

   0ن  –م  – 7

   0) جب ( المستشرق  -  8
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    0 85 – 84: مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  – 9

  0 491/  8/  4: ينظر لغة العرب  – 10

في وضع 7 يحسد عليه، بسبب مواقفه الداعمة لحقوق العراقيين وأبناء الوطن العربي بصورة عامة ، 

وى آ وكثيرا ما.. اخذ على عاتقه بعض المھام الوطنية فعمل من اجلھا سرا مع بعض الزعماء(( فقد 

المصادر إلى  وأشارت بعض   1..))ات العثمانيةفي ديره جماعة من الوطنيين الذين طاردتھم السلط

، ) سياسة التتريك ( تعاطفه مع بعض الوطنيين ا+حرار ودعمه للتواصل القومي من خHل مواجھة 

) كبدوكية( من بHد ) قيصرية ( وعندما اندلعت الحرب العظمى ا+ولى ، نفته الحكومة العثمانية إلى 

ا عانى خHلھا أنواع العذاب ، طافوا به في الشوارع جاعلين شھر)   22( في ا+ناضول وبقي ھناك 

منه أضحوكة بين الناس والصبيان ، وصدر أمر سري بإعدامه شنقا ، غير إن احد ا+ساقفة من 

م إلى 1916سعى في سبيل إنقاذه وتم له ذلك أعيد عام ) باھابن ( ا+رمن الكاثوليك اسمه المطران 

   0 2بغداد 

  

   -  هـــمراس4تـ

تمثل الرسائل جانبا مھما ومصدرا من مصادر دراسة حياة ا+ب أنستانس ، وقد جرت بينه وبين    

ھذه المراسHت من ا+ھمية بحيث أفردت لھا بحوث خاصة بھـــا ، فقد إن علماء وأدباء ومثقفين ، 

،  3ينشر محمد بھجت أ+ثري مجموعة من رسائل ا+ب أنستانس إلى العHمة محمود شكري ا7لوس

وتكشــف ھذه الرسائل عن مرحله من مراحل تطّور علم ا+ب أنستانس لما يقع فيھا من وھن وضعف 

وقد تولى عدد من الباحثين نشر رسائل ا+ب ، 4)م1909 – 1904( حيث أنھا حررت بين عامي 

ولم تكن ،5)الرسائل المتبادلة بين الكرملي وتيمور( أنستانس واحمد تيمور في كتاب بعنوان 

  : مراسHتـه على وتيرة واحدة مـن التجـرد العلمـي وإنما تراوحت بيـن مستويين 

كان قد جرى :(( تميز بالھـدوء والروح العلمية وقـد تحدث ا+ب عـن ھذا المستــوى قائH  ـ ا-ول

وخاطبه شكيب ، 6))بيني وبيـن ا�لوسي مكاتبات علمية وتاريخية ونحوية لغوية في مدة ثHثين سنة

   7))أنت يا أخـي علمتنـي حروفـا فكيـف 7 أكـون مدينا لك: (( رسـHن أ

  خرجت فيه الرسائل عن ا7ستقامة العلمية وصـارت مساجـHت وصدامـات عنيفة اختلط   – يـالثان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   0) ح ( الكرملي الخالد   -1

   37/6/632: المقدمة ومجلة العرفان : ، والكرملي الخالد  388 – 4/7/387: ينظر ، لغة العرب  -2

   0 8: وا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته     

  .   مد بھجت ا+ثريمح) رسائل تاريخية من الكرملي إلى ا7لوسي(،297 –3/1/296: مجلة المجمع العلمي العراقي –3

  . 297: ن  –ينظر ، م  –4

   0 1394 –م 1974سنة تولت الحكومة العراقية طبعه   -5

  م 8/1924/ 5رسائل ا+ب الكرملي،رسالة في) 34853(عن الملف 76: مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية -6

  ، وله مراسHت مع كبار المستشرقين وزعماء  76: مجلة لغة العرب دراسة فكرية وسياسية  -7

  .   دول وقاده وخاصة في العراق ومصر 

أغHط ( ولعل الكثير مما ورد في كتاب ، فيھـا العلم  بالعصبية وكـان ميدانھـا المجHت والجرائد 

  .توى يمثل جانبا من ھذا المس) اللغوييـن ا+قدميـن 

  

  -هخصوماتـــ

وان أطلـق عليھا ا+ستــاذ كوركيس عواد ) الخصومات اللغوية ( من ا+مور البارزة في حياته     

إ7 انه لم يخاصم ا+دباء في مذھب أدبي أو مدرسة نقديـــة أو اتجاه شعري ، بل ) ا+دبية هخصومات(

كان حرص ا+ب أنستانس شديد على سHمة اللغة العربية فكان يرد .(( كانت خصوماته مع اللغويين 

، 1))على من ينال منھا أو ينتقص من شانھا ، وعلى من يتھاون في شيء من أمور فقھھـا ومفرداتھا

تعرض للتطاول والسخرية من لدن بعض الكتاب ، ولم  2))خاصم علماء كثيرين وھوجـم من أعHم(( 

وأدت بعض ھذه ، 3يجامـــل أحدا ، حتى وصـل ا+مر ببعض خصومه إلى ا7ستعانة بالحكومة عليه

  .  4الخصومات إلى نتائج سيئة ، حيث انتھت بالقطيعة

عبد الرزاق الھHلي ، موت بعض مناظري ا+ب أنستانس بعد  ومن الطريف ما يذكره ا+ستاذ    

عبد ] البستاني ، وأمين ظاھر خير ] ، وإبراھيم :مناظرته ، فمن الشخصيـات التي ناظرھا

اليازجي ، وجبر ضومط ، وا+ب اغسطين مرمرجي ،وا+ب لويس شيخو ، ووحيد ا+يوبي ،واسعد 

وجبر ضومط ،ات بعد مناظرة الكرملي ، عبد ] البستاني وممن م، 5داغر ، وا+ب منسي الحلبي

واسعد خليل داغر ، وأشارت مجلة الصباح المصرية التي كان يصدرھا ، ،،وا+ب منسي الحلبي 
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مصطفى القشاشي إلى ھذا ا+مر وخاصة موت إبراھيم اليازجي ، ولويس شيخو ، بعد مناظرته 

  . 6مباشرة

   

  ة ــــــس الجمعــمجل

استقبل ھذا المجلس جمعا .  7اعتاد ا+ب أنستانس على مجلس يعقد في يوم الجمعة من كل اسبوع    

  ، كان 8))وكان منھم من يHزم ھذا المجلس فـي أيام الجمع مHزمة الظل(( من ذوي الشأن 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 38: ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته ا+ -1

   0 1/22: موسوعة إعHم العراق  -2

  0 80: ينظر مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -3

    0 38: ينظر ، ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  -4

   0 125 – 119: ينظر دراسات وتراجم عراقية  -5

   . 125 – 119:ن  –ينظر ، م  -6

  .ومقّرة دير ا5باء الكرمليين 1922وقد تأسس عام ، 31:ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته -7

  )115..: دراسات وتراجم(                                                                                        

    0 80 – 79/ 3: ھكذا عرفتھم  -8

لقد .  2و7 توزع فيه الدخينة والقھوه 0 1علمي ولم يسمح لمرتاديه الحديث بالدين والسياسةذا طابع 

  .ھيمنت شخصية ا+ب أنستانس عليه 

وأسلوب ا+ب المتين :(( أشار احـــد رواد المجلس لطبيعة المجلـــس وا+ب أنستانس معا بقوله    

  3))لمنتدى ا+دبي الذي أنشأه الدكتور جونسنومجلـــس ا+ب شبيه با.. الHذع يعدل أسلوب جونسن 

 Hق الكريمة قبل كونه مجمعا للعلم : (( ، ووصفه مصطفــى جواد قائHخDكان مجلسه مدرسة ل

ن يزور ا+ب أنستانس في أن حل علـم أو أديب أو مستشـرق في بغداد دون أوينـدر ((  4))وا+دب

  0  5)) يوم الجمعة

  :د فعبر احد الشعراء وھو من رواد المجلـــس عن ألمــه قائH  أغلق ھذا المجلس فيما بع

  بل أين جمعته ورفعـة شأنـــــــه ويح الندي فأيـن بعـــــدك جمعـه                               
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  وحرمت أھل الفكر من ربانـــــه  قوضت ركن الضـــــاد فـي بنيانه                             

  6كنت الصفي وعقد جمانـــــــــــه   ــــا                ــوالحفل أشجاه النوى فلطالمــ            

  

  ه ـــــتـمكتب

عني ا+ب أنستانس بالكتب والمكتبات ، فكان مرجعا يستنجد به لمعرفة الكتب والمخطوطات     

ففــــي حديث جرجي زيدان  النادرة التي تحفل بھا المكتبات الشخصية والعامة الموجـودة في العراق ،

فكتبنا إلى وصيفنا ا+ب أنستانس ..لنا إلى تفقـــد تلك ا�ثار لو7 سبي:((عن مكتبات العراق قال

إن يؤازرنا بخHصة أحوال مكتبات العراق فأدھشنا ما ذكره في جوابه من التحف النادرة ..الكرملي

المستشرقون وغيرھم من أھل البحث عن  ملتھا كتب نفيسة يعتقدبوءة في مكتبات العراق في جالمخ

  0 7))ا�داب العربية أنھا ضاعت و7 وجود لھا

مرت ھذه المكتبة  0تجلى اھتمام ا+ب أنستانس عن مكتبــة عامرة بنفائس المخطوطات النادرة     

بلغ عدد الكتب التي ادخرھا في خزانة ((  0بظروف قاسية قبل إن تستقر في مديرية ا�ثار العامة 

أ7ف كتابا مطبوعا باللغات ا5فرنجية تبحث في )  8( ألف كتابا عربيا مخطوطا و )  11( الدير

  وله كتب .. كتابا مخطوطا منھا كتب فذة 7 وجود +مثالھا في العالم )  783( الشؤون العربية و 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0 31: ا+ب أنستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  -1

  0) ح  –ز ( ينظر ، الكرملي الخالد  -2

  0م بمناسبة ميHد الكرملي ، مير بصري1942 - ھـ  1361/ 830ص/ 477العدد/10ألسنه : مجلة الرسالة  -3

  0 115: دراسات وتراجم عراقية  -4

   0 31: ا+ب أنستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  -5

  ، ا+بيات للشاعر كمال عثمان 116: ينظر ، دراسات وتراجم عراقية  -  6

  0 127/  4: تاريخ آداب اللغة العربية  -7

) 2000(أخرى كثيرة في التركية والفارسية والكلدانية و السريانية ، والHتينية  واليونانية بلغ عددھا  

باء الكرمليين القديم نى دير ا�كانت الخزانة تمH خمس غرف  في الطابق الثاني من مب(( ،1))كتاب
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ولكن نكبة .. بدأ ا+ب أنستانس يجمع ھذه الخزانة منذ أواخر القرن التاسع عشر ، واخذ ينميھا .. 

فداحة  من غمربال، 2))حيث نھبت وشتت جانب كبير منھا شذر مذر 1917ھائلة أحاقت بھا  في سنة 

بل عاد إلى التجديد وا7قتناء فجمع خزانه أخرى (( نھا لم تلو عزيمة ا+ب أنستانس إھذه النكبة إ7 

كتاب مخطوط ، فيھـا كثير من النوادر التي 7 )  1500( إلف كتاب مطبوع و )  20( مؤلفة من 

يلة ثم شكلت لجنه لHھتمام بھا ، وفاة ا+ب أنستانس أقفلت المكتبة مدة طو دبع،  3))نظير لھا في العلم

مرت ھذه المكتبة بنكبة ثانية حين  0م 1949خر المطاف أھديت إلى مديرية ا�ثار العامة سنة آوفي 

   0نھبت ھذه المديرية أيضا ، و] العالم أيــــن حلت أ7ن 

  

  –ـه صحافتــــــــــ

والمجHت في أواخر القرن التاسع كانت حياته محفH صحفيا بدأھا بالكتابة لبعض الصحف     

عشر،وكان ينشر مقا7ته بأسماء مستعارة في كثير من ا+حيان ، وأسس مجHت وشارك في تحرير 

  .  5عده بعض الباحثين أول من أرخ للصحافة العراقية. 4أخرى وراسل صحفا وكاتب أخرى

حف والمجHت التـي كتب فيھا لقد تناول كوركيس عواد في كتابه عن ا+ب أنستانس جميــــع الص    

مقا7ته ،واستقصى ا+سماء المستعارة التـــي وقع بھا تلك المقا7ت ،واثبت عائديه مقا7ته التي لم يرد 

الصحفية إلى النقد الصحفي وتقييم ا+عمال  تجاوز ا+مر عند الكرملي الكتابةو، 6فيھا اسمه المستعار

ي لنا المبالغة في إمكانيات ا+ب أنستانس الصحفية و7 تنبغ 0المنشورة في الصحف والمجHت 

وان أھـم ما تميزت به مقا7ت ا+ب  به الصحفية السائدة في تلك ا+يام7نضوائھا تحت مبادئ ألكتا

أنستانس ھو مستواھا اللغوي الرصين الذي تطور عبر مراحل حياته إلى أن بلغ ذروته في أخريات 

  0حياته 

  – ــرهتأثيـــــــــ

  كان ا+ب(( يكـــون متساويا  روه ومن لم يعاصره بمستوى يكادأّثر ا+ب أنستانس بمن عاص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0) المقدمة ( و  - ھـ : الكرملي الخالد   – 1

   0 27: ا+ب انستانس مار الكرملي حياته ومؤلفاته  -2
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  0و : الكرملي الخالد  -3

  ، وموسوعة 107: ، ودراسات وتراجم عراقية  2/25: ، وا+عHم ، الزركلي  4/7/387: ينظر، لغة العرب  -4

   0 1/22... : إعHم العراق في    

   0 82: ينظر ، مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -5

   0 22:  15: فاته ينظر ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤل  -6

الكرملي يتمتع باحترام منقطع النظير في ا+وساط العلمية وكان المستشرقون يعتمدون على آرائه كل 

، فقد طلب منه فؤاد ا+ول ملك   1))وكان له في نفوس عظماء الشرق مكانة سامية 00ا7عتماد 

، وكان موضوعا لكثير من  2مصر أن يكون رئيسا للمجمع العلمي في القاھرة ، ولكن ا+ب اعتذر

ق في مجاھيل اللغة يالمقا7ت وعنوانا لعدد من الكتب لما سطر من مآثر في ميدان البحث والتحق

ن تجد بينھم من لم يقرأ شيئا أمن أدباء العربية يجھل اسم ا+ب أنستانس ، بل يندر  اً 7 أظن احد((و

) اليوبيل ( إن .   3..))تانس جمھرة كبيرةمن مباحثه فـي الكتب والمجHت ، فالذين عرفوا ا+ب أنس

نقادة عظيما (( الذي أقيم له في العراق خير دليل على مكانته بين علماء العربية فضH عن كونه 

وھناك كلمات (( و   4))عرفت ا+وساط العلمية قدره وأقرت انه يقوم في العراق مقام المجمع العلمي

  telegrammeبرقية بد7 من : رف  أنھا له ومن وضعه عربية وضعھا ونحن نستعملھا بدون إن نع

   0وغيرھا  ، dossier ((5ارة بد7 من ، إضب encyclopedieمعلمة بد7 مـن 

  –ده ــة عنــمكانـة العربي

ھي اللغة العربية (( منه ، لم 7  و  اتمكنت العربية من نفس ا+ب أنستانس حتى صارت جزاءً     

واكبر بھا فكرة ينزع إليھا العقل وتروى عنھا النفس تراءت له وھو فتى لم يبلغ أشده فبھره منھا 

ولدت عربيا (( وصدح صوته مدويا ،  6)) الحسن والسناء ، وقطع لھا راضيا عھد المودة والوفاء

تكن ھذه العبارة عند الكرملي مجرد شعار بل صدق  لم. 7))وأموت عربيا واحشر عربيا عربّيًا وأحيا

بضرورة تنظيم المعجم العربي على طريقة تضمن +قل الناس  ىفھوا أول من ناد(( القول بالعمل ، 

بضرورة كتابة اللغة العربية كتابة تضمن +قل  ىمعرفة إن يستعمله ويستفيد منه ، وھو أول من ناد

نداءه ا+ول بوضع فھارس كتبه على اعتبار إن  غلط ، وعزز ن التعلم أن يقرأ بدونالناس حظا م

نظرية بة العربية المنقحة ، وھو صاحب نداءه الثاني برسالته الكتا أصول ، وعزز الحروف كلھا

كان ا+ب أنستانس (( ، 8)) ..التأصيل والتناظر وھو صاحب النظرية الثنائية في اللغة العربية 

  الرفيعة  وبيان منزلتھا ينافح عنھا ، ويبذل قصارى جھده في إظھار فضلھااللغة العربية  حريصا على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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   0م 1950 -ھـ 1369سنة  6/631/ 37: مجلة العرفان  -1

  0 632: ن  –ينظر ، م  -2

  . 39.. : الكرملي حياته  ا+ب انستانس ماري -3

   0 37/6/632: مجلة العرفان  -4

   0 37/6/632: ن  - م  -5

  0م  1942 - ھـ  1361سنة  830/  477العدد / 10السنة : مجلة الرسالة  -6

  ،بتغيير بسيط 8:، وينظر ا+ب انستانس ماري الكرملي ،عامررشيد السامرائي ) المقدمة ( ح : الكرملي الخالد  -7

    H0 عن يوسف رزق ] غنيمته نق  Hھذا القول الذي ينم عن:((وقد علق جورج جبوري على ھذه العبارة قائ  

  )) عقيدة ووطنية راسخة وإيمان قومي صادق سار على منواله أبونا الراحل لم يحد عنه قيد شعره   

  )ح:الكرملي الخالد(                                                                                           

  0 630 – 37/6/629: مجلة العرفان  -8

0، ومذھبه التمسك بالفصحى ونبذ العامية 1))اللغات بين 
: وكتب ا+ستاذ ميخائيل عواد يقول (( 2

وبلغ حب ا+ب ((، 3))..لغة القرآن..ه يھوى اللغة العربية فا+ب أنستانس يدافع عن لغـة الضاد +نّ 

ن اللغة العربية أسمى اللغات وأنھا إ:إذ يقول ..ن درجة العشق والھيام آأنستانس وشغفه بلغة القر

.. ر البشري وفي الطبيعة ا5نسانية مفتاح اللغات جميعا +نھا قادرة على تصوير كل ما يدور في الفك

عض الباحثين وصفه ب،4))وكان من اشد المعارضيـــن لدعوة تبديل الحروف الHتينية بالعربية

إن لسان :(( قال فيه ) بية ونمّوھا واكتمالھانشؤ العر(ربية مستد7 بكHم له في كتابه بالتعصب للع

، ، و7 تدانيھا لسان أخرى  من السنة العالـم جما7 و7 تركيبا و7 أصو7 العرب فوق كل لسان

نافذة ونظر عميق فمن  منبعه بصيرة أيوالحق إن ھذا ليس تعصبا بل ھو ر 5..))و7..و7..و7

حكام تجاه العربية وھو الشخص الملم بما يزيد عن إحدى الصعب اتھامه بالتعصب والھوى في ا+

لقد كان حكيمــا في ھذا الرأي مصيبا كل ا5صابة ، الم  0لغة شرقية وغربية قديمة وحديثة  ةعشر

ُ� �$K$� �*K$� �*K$� �*K*%$#%$#%$#%$#�((:ن بھذا اللسان وقال فيه جل من قائل آينزل القر L���ُ L���ُ L���ُ L���ً�$�M�ً�$�M�ً�$�M�ً�$�M�    *N*N*N*N*�*�*�*�ِ�ِ�ِ�ِ�������������((6 ، Hوقـال جل وع:))�*6�َ�َ�َ�َ*�6*�6*�6� � � � �

!�!�!�!�*�*�*�*�)1�)1�)1�)1�    *N*N*N*N*�*�*�*�ِ�ِ�ِ�ِ�ODODODOD    )�)�)�)�ِ5ِ5ِ5ِ58888((7  0   

  – ــــهاجـنتـــ
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تفرق نتاج ا+ب الكرملي بين الكتب والمجHت والجرائد والمحاضرات التي ألقاھا في المجامع        

إن تعــــد المشارب الثقافيـة لDب الكرملي اثر على   0العلمية ومجلسه ا+سبوعي ، وتميز بتنوعه 

ب عشيرة أو نتاجه بشكل مباشر، فمّرة تراه يكتب عن جغرافية منطقة ، ومّرة عن اثر ، ومّرة عن نس

شخص ، ومّرة عن أصل لفظه ، ومرة عن تحقيق نسبة كتاب ، وھكذا ، وتجلت ھذه المسالة في 

الفوز بالمراد في تاريخ بغداد ، : ، ويمكن إجمال أھم نتاجه من الكتب بما يلي ) مجلّة لغة العرب (

المصلوب ، التعبد ليسوع طفل براغ ، ترجمة مار الياس الحـي ، خواطر ا+خت ماري ليسوع 

  قسم من معجم العين ووخHصة تاريخ العراق ، ،العروج في دروج الكمال والخروج من الظHل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 9: ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  -1

   0ن  –ينظر ، م  -2

   0 6: ا+ب انستانس ماري الكرملي ، عامر رشيد السامرائي  -3

  0 109: دراسات وتراجم عراقية  -4

  0 15: ، وا+ب انستانس ماري الكرملي والمساعد  78: ينظر ، مجلة لغة العرب دراسات فكرية سياسية  -5

  0 12: سورة يوسف  -6

1 �
��1  ((:ومنھا قوله تعالى  16: سورة النحل  -7��
� 1��
� 1��
�85� 0D��N85� 0D��N85� 0D��N85� 0D��N�(( 195  وقوله تعالى،الشعراء:)) D��N� D��N�� D��N� D��N�� D��N� D��N�� D��N� D��N��        

                M�PQ� �26 �&��� �(�
� &6 RM�PQ� �26 �&��� �(�
� &6 RM�PQ� �26 �&��� �(�
� &6 RM�PQ� �26 �&��� �(�
� &6 R�)) :����N �$�M فصلت ، وقوله تعالى  �((�44 L���K$� ;��������N �$�M� L���K$� ;��������N �$�M� L���K$� ;��������N �$�M� L���K$� ;����  ((20  طه    .  

  

نشوء ورسالة في ألكتابه العربية المنقحة ، وتذكرة الشعر ، وأغHط اللغويين ا+قدمين ، وللفراھيدي ، 

النقود العربية وعلم النميات ، حققھا ونخب الذخائر في أحوال الجواھر ، والعربية ونموھا واكتمالھا ، 

وقد قام ا+ستاذ كوركيس عواد بانجاز كبير عندما جمع نتاج  1ومؤلفات اخرى، .. وعلق عليھا 

دة ابتداءا من عام الكرملي حسب السنوات منذ بدأ التأليف حتى وفاته مستقصــيا الشاردة والوار

ولقد بلغ عدد  0م وشمل أيضا الرسائل التي بعثھا الكرملي إلى أصدقائه وغيرھم 1947م حتى 1886

ا+ب أنستانس ماري الكرملي ( صفحة من كتاب كوركيس عواد )  177( صفحات ھذا الفھرس 

  ) . 242إلى ( 65 ويبدأ من ص، ) 1947 – 1866حياته ومؤلفاته 

   –ل الديــــر ع4قتـــه بأھـــ
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لعل معظم المثقفين كانوا يتصورون اتساق ا+مور واستقامتھا لDب الكرملي في الدير الذي ينتمي     

فقد كان واضحا لمن كان على صله وثقى به ، إن حياته في ذلك المجتمع (( إليه، وليس ا+مر كذلك 

بسبب سلوكه الواضح  حياة يشوبھا شيء من النفور وشعور واضح من عدم الرضا وا7نسجام

واندفاعه الكبير لتمجيد لغة القرءان ، والتغني بتراث العرب الخالد وانصرافه لتحرير مجلة العـرب 

ومشاركته في المجامع اللغويــة العربية وتحبيره المقا7ت العديد في شتـى ) مجلس الجمعة ( وعقده 

فما ((، نفة الذكر آنة قد تفاقم لDسباب ن تدھور العHقة مع الرھب، ويبدوا أ  2))الصحف والمجHت

وغاب  امرأ إليه با7نزواء في جبل الكرمل بحيفا ، فامتثل لDمر 1924كان منھا إ7ّ أن أصدرت سنة 

ن توسط أصدقائه أدى إلى ا5فراج عنه وعاد إلى بغداد ، بعد غياب استمر سنة ن الناس ، غير أع

وقد بدأت اثأر ھذا النفور في أخر (( قي بينه وبين الرھبنة ، ، ويبدوا إن شيئا من النفور ب  3))واحدة

أيام حياته عندما بات وھو الشيخ الكبير يعاني من أوجاع المرض وإعراض الشيخوخة  وليس له 

كنت أزوره في أخريات أيامه ، فأرى اليأس من : قال ا+ستاذ كوركيس عواد   4))معين مساعد أو

لقد نفذ الزيت من المصباح وھا إنني أرى الحيـاة : ذات مرة يقول  الحياة مستوليا عليه ، وسمعته

  . 5 تفارقني مفارقة الضوء لذلك المصباح

  

   –ـه ـــر ووفاتا-خيـرضـه م

  عساه يلقى ھناك ما ھو بحاجة إليه من(( م 1946عندما أصابه المرض سافر إلى القدس عام     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،وا+ب أنستانس  ماري 1/168:،وإعHم العراق الحديث  37/6/632):مجلة(،والعرفان  4/7/388: ينظر لغة العرب  -1
   0ومجلة لغة العرب من نتاجاته،25: لعراقيين ،ومعجم المحققين ا 10– 9: عامر رشيد السامرائي ،الكرملي 

   0 116: دراسات وتراجم عراقية  -2

  0) 3439(اعتمد الباحث على الملف ذي الرقم  74: مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -3

  0 117: دراسات وتراجم عراقية  -4

  0 59: ا+ب أنستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  -5

لقد تحسنت صحتي نوعا ما ولكن ضعف : وكتب إلى صديقه ا+ستاذ طه الراوي يقول .. معالجة   

خر عجزه عن شراء الدواء الذي أصبح بحاجة ماسـة آالشيخوخة 7 يداوى وشكا إلى صديق 

  نإلقد كنت اردد دائما وانأ في فلسطين : ولما لم يجد نفعا في فلسطين عاد إلى بغداد حيث قال ..إليه
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وبعد تنبيه بعض ا+صدقاء تولت الحكومة  0  1))ن أموتأن أرى العراق قبل أأمنيتي الوحيدة 

العراقية عHجه في المستشفى التعليمي ببغداد ، ولكن بقاءه لم يطل ھناك إذ توفاه ا+جل المحتوم في 

ليين ببغداد ، ونقل جثمانه إلى دير ا�باء الكرم(( ، 2م7/1/1947الساعة السابعة والربع صباحا في 

ودفن في الساحـة عند باب الكنيسة الغربي ،حيث كان في السنوات .. وصلي عليه في كنيسة الدير

، ونشر نعيه في الصحافة العربية  3))ا+خيرة من عمره يجلس ھناك صباح كل يوم من أيام الصيف

اعر مھدي مقلد من ، ورثاه بعض الشعراء ، ولعل أبيات الش 4والعالمية وابنته المجامع العلمية

  .، فذھب رحمه ] وضاح الوجه قرير العين  5اروعھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   0 117: دراسات وتراجم عراقية  -1

 .،وغيرھما من مصادر ترجمت له59: حياته ومؤلفاته ،وا+ب انستانس ماري الكرملي 1: ينظر؛الكرملي الخالد  -2

  0 5:  59ا+ب انستانس ماري الكرملي  -3

   0 78: ينظر ، مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -4

 ياحبذا بك زينوا صدري النـدي با+مس  أشياخ البيان وفي غـد                        :         قال -5

  د   كنت للفصحــى أبا                       عـنـھا تـدافـع باللسـان وباليـــد ھـــ] يشـ   

  لمنجـدفــي الخـافـقين لمتھـم و ألقت إليــــك زمامھا فرفعتھــــا                           

  عـبدمـترھبا 7بن البتول وباحثـــــــا                       عـنـھا بثـوب الناســك الـمـت   

  ـا                       مثل اجتمـاع الفرقدين بمشــھــدنھـفـجمعـت بين الناصري وبي   

  ھمـــــدخفقت على عليا تميم فثـمل راية                       سرت تح)بيت لحم(من    

  محمـــــــدن لغة النبي والفكر مه                       ـفالقلب من دين ابن مريم وحي   

  ــــدنوران نور ھدى ونور توح          ـــدا             ـإن ابن مريم والنبي محمــــ                 

  خر مھـــــتـــــدمن مقتد بھما وآوھدايتان يؤم نھجھما الـــورى                                         

  ) 118: ينظر ، دراسات وتراجم عراقية  (                                         

    -)  1931 – 1911(رب ـمجلـة لغـة الع

  : الصحافة العراقية  ةنشأ

أزھقت خHلھا  0بقي العراق تحت السيطرة ا+جنبية قرونا طويلة انعكست عليه بسلبيات كثيرة     

إن من أھم أسباب التخلف  0ا+رواح وبددت الطاقات واندثرت معھا معظم روافد الثقافة وسبل العلم 

وھي سبيله  م ،ا+الثقافي الذي أصاب العـراق فـي تلك الفترة ، ھـو ابتعاد الشعب قسرّيا عن لغته 

إن وباء الصراع على  0الوحيد في إمداده بالعلم والمعرفة والثقافة ، فھي صلة الماضي بالحاضر 

السلطة والنفوذ بين الحكام ا+جانب جعل من العراق ميدانا له ، فھو الحد الفاصل بين دولتي فارس 

ل بث الوعي وتنوير وبني عثمان ومحط أنظار ا7ستعمار الغربي ، ولم يكن من مصلحة تلك الدو

7 يعرف للحرية لونا إ7 كما  اً ا+فكار بين أبناء ھذا البلد ا+صيل كي يبقى غارقا في غفلته تابعا منقاد

إن ا+تراك الذين تروت عروقھم من خيرات ھذا البلد المعنوية والمادية و0يراھا حكامه ا+جانب 

الخ ، ،  و.. ري والثقافي وا7قتصادي وا5داريتنكروا له اشد التنكر بعدم إلحاقھا بركب التطور الفك

في النصف ا+ول من (( جسد الدولة ، فـ  عن ا5صHحات التي بدأت تغزوبل عملوا على عزله 

القرن الثالث عشر الھجري الموافق للنصف ا+ول من القرن التاسع عشر الميHدي انصبت 
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وكان ھذا ديدن من أتى بعده ، .. والقوة  إصHحات السلطان محمود الثاني فـي الحصول علـى المال

ولكن ما إن أصبحت ا5صHحات تسير على الخط ا+وربي حتى سحبت خلفھا ا+فكار ونظم الحكم 

وقد قام المھتمون بالحركة الدستورية بترجمة كتب رفاعة الطھطاوي من .. وأساليب الحياة ا+وربية  

لمشاھداته في  اً ، والعمـل على رواجھا 7ن فيھا وصفم 1831/ ھـ 1247العربية إلى التركية في سنة 

، وكانت مصر قد تحررت من   1))فرنسا وحديثه عن النظام البرلماني والدستوري والقوانين ا7وربية

م ، وأعلن باي تونس محمد 1799السلطة المباشرة للعثمانيين إلى حد ما بعد ا7جتياح الفرنسي عام 

لدستور ، وھو أول دستور وضعي في البHد ا5سHمية حيث كانت م ا1861/ ھـ 1278الصادق عام 

حداث خHل ھذه الفترة برز على مسرح ا+و((  0 2تونس في تلك الفترة تابعة اسما للدولة العثمانية

مدحت باشا المستغرب الذي تنقل إلى كل من لندن وباريس وبروكسل ودرس وشاھد ھناك ھذه 

   3))ا+نظمة والدساتير الوضعية

  ن القرن    يبدوا أ(( حركوا على أساس قومي و مام العرب فتأإن ھذه التغيرات فسحت المجال    

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 307: م 1909/ ھـ 1327الدولة العثمانية والغزو الفكري حتى عام  -1

  0 371: ن  –ينظر ، م  -2

 أن مدحت باشا لم ير غير فوائد الحكم : قال السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته ((  370: ن  –م  -3

   0)  370: ن  –م )) ( ألمشروطي في أوربا ولكن لم يدرس أسباب ھذه المشروطية و7تاثيراتھا ا+خرى      

  1))ريخ الفكر القومي وفي نشوء فكرة القومية العربيةالتاسع عشر كان نقطة تحول كبيرة في تا

كان من أوائل الذين عرفوا بالقومية ) م 1897 – 1831( ومن الثابت إن جمال الدين ا+فغاني (( 

 2))) م1992 – 1823( العربية ونظروا لھـا فــي رده علـى المستشرق الفرنسي ارنست رينان 

ي لوعي عند نشوء حركتھم طلبا للدعم الشعبي ، ومن الطبيعكذلك عمل ا7تحاديون على تحريك ھذا ا

ھا قطب الرحى في ھذا التوجه ، وقد كانت الصحافة من أھم سبل نمو إن تنتعش اللغة العربية بوصف

   0ھذا الوعي 
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وكان من مصلحته بث 0 3م وصل مدحت باشا إلى بغداد 1869/ ھـ 1286في شھر محرم سنة     

ه عن الباقيـن ، وفعH بدأ إصHحاتـه واظھر جريدة أفراد و7يته ليتميز برؤاالوعي الثقافي بين 

بعد شھر من تعيينه حيث جلب  معه مطبعة الو7ية من باريس مؤسسا أول جريدة بالعربية ) الزوراء(

م في الجزء الثاني من 1868أرخ فليب طرازي صدورھا عام  0 4في بغداد إلى جانب اللغة التركية

وھذا ،6م15/6/1869وفي الجزء الرابع منه أرخ صدورھا في ، 5)اريخ الصحافة العربيةت( كتابه 

  7م1868ا+خير ھو الصحيح +نه يتوافق مع تعيين مدحــت باشا ،وأرخ جرجي زيدان صدورھا عام 

ن صدور الزوراء ھو نشوء الصحافة العراقية على إتفق معظم مؤرخي الصحافة العربية واو     

) المؤرخ(ة غير إن السيد رزوق عيسى المؤرخ العراقي المعرف ورئيس تحريـر مجل((العراقية 

إن المعلومات التي جاء بھا الرحالة ا+جانب ومنھم من البريطانيين أيدوا  :يذكر بوضوح ما يلي 

التي صدرت في بغداد عام ) جريدة العراق ( حقيقة إن أول صحيفة ظھرت باللغة العربية كانت 

على كل حال فان ا+مر  0 8))عّين الوالي معروف داوود باشا الكورجي واليا عندمام وذلك 1816

عاما لم تظھر في  39وطيلة مدة (( ھي فجر الصحافة في العراق ) الزوراء ( متفق عليه ھــو إن 

  0  9)) العراق سوى ثHث صحف بجانب الزوراء

  كان أول محرر، *  10ر مرة في ا7سبوعوكانت ھذه الصحف حكومية باللغتين التركية والعربية وتنش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 401:  000الدولة العثمانية والغزو الفكري حتى  -1

   0 1/23: دراسات تحليلية  2000 – 1950الفكر العربي في القرن العشرين  -2

  0 1/25: ن  –ينظر؛ م  -3

  0 13: ينظر؛ صحافة العراق ، تاريخھا وكفاح أجيالھا  -4

  0 2/313: ينظر؛ تاريخ الصحافة العربية  -5

   0 4/76: ن  –ينظر؛ م  -6

   0 4/54: ينظر؛ تاريخ آداب اللغة العربية  -7

  0 13الصحافة العراقية ، ميHدھا وتطورھا ،  -8

   0 13: ريخھا وكفاح أجيالھا صحافة العراق ، تا -9

 1908، يبدو إن الصحف في العراق قبل عام  1/8:  00ينظر؛ تاريخ الصحافة العراقية ، معجم مفصل  - 10

  لم تتجاوز الثHثة بضمنھا الزوراء فبعض المصادر نصت على وجود صحيفتين فقط إلى جانب الزوراء ھما     

   0م وكHھما بالغتين العربية والتركية 1914م واختفتا عام 1889) البصرة ( و )  1885) الموصل (    



                                                              155                                                               

  ) 14:  000، وصحافة العراق  5: ينظر ، من تاريخ الصحافة العراقية (   

  ) 54/  4: تاريخ آداب اللغة العربية ( تقريبا ،ينظر 1868استعملت جريدة للد7لة على الصحف المنشورة في   - *

وعمل في  1))م 1912 – 1844لمؤرخ التركي احمد مدحت أفندي الصحفي والكاتب وا(( للزوراء  

ا�لوسي في عھد و7ية  يكرا+دباء العراقيين أمثال محمود شرئاسة تحرير قسمھا العربي عدد من 

 . 2، وجميل الزھاوي ، لما عھد به من دراية وقابلية وثقافة واسعة) ھـ 1307/ م 1881( سري باشا 

اوجب الحصول على الترخيص بإصدار الصحف من  1863ت عام أول نظام للمطبوعا(( صدر 

فقد ظھرت في العراق بعد (( م تغير الوضـع 1908وبعد انقHب ا7تحاديين عام .  3))الحكومة

ا7نقHب المذكور بوادر نھضة فكرية وثقافية واسعة كانت للصحافة النصيب ا+كبر من ھذه 

، وھي أول ) بغداد ( ريدة كان أولھـا جريدة ج 37ا7نتفاضة حيث صدرت خHل ثHث سنوات 

، أما المجHت فقد تأخر ظھورھا في العراق عن الصحف   4.. ))صحيفة شعبية تصبح ملكا خاصا

باء الكرمليين وھي م ل\1905) بغداد  زھيرة: (  ا�تيةظھرت في بغداد المجHت  إذفترة طويلة ، 

) تنوير ا+فكار ( الدين الشھـرستاني وھي شھرّيه دينية ، و للسيد ھبة  191 0آدار) العلم ( دينية ، و

لغة ( ق عيسى ، و ولرز 1910تشريـن ) خردلة العلوم ( م لعبد الھادي ا7عظمي ، و 1910آب 

، وھي موضوع البحث  5م لDب أنستانس الكرملي ، ومديرھـا المسئول كاظم الدجيلي1911) العرب 

في العراق متأخر نوعا ما عن صدورھا في بعض بلدان الوطن ، ويمكن القول إن صدور المجHت 

لقد نشأت الصحافة العراقية على أكتاف ا+دباء ، وعملت على تطوير اللغة منذ أواخر  0 6العربي

والواقع إن خدمة اللغة العربية في الصحافة العراقية لم تظھر إ7 (( ، 7القرن التاسع عشر إلى اليوم

   8 .. ))تجحد  حيث أدت المجلة خدمة كبيرة 7) ب لغة العر( بظھور مجلة 

  

   :رب ـة العـة لغـمجل ةأــنش 

رجب من سنة ( صدر العدد ا+ول منھا في  0مراء في تاريخ تأسيس مجلة لغة العرب 7     

ا+ب أنستانس قد بين  نB وكانت الغاية من تأسيسھا واضحة +، ) م 1911ھـ الموافق لــ ا تموز 1339

  : بسم ] الفتاح المعين: (( سياسة المجلة في افتتاح العدد ا+ول من السنة ا+ولى ومما قال فيه 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 7: م 1917حتى عام  دراسات في الصحافة العراقية ، حرية الصحافة -1
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   0 13 – 9: ينظر ، بحوث العيد المئوي للصحافة العراقية ، من رؤساء تحرير جريدة الزوراء   -2

   0 8:  000دراسات في الصحافة العراقية  -3

   0 15: صحافة العراق ، تاريخھا وكفاح أجيالھا   -4

  0 22 – 21: ن  –م  ينظر؛  -5

 م وغيرھما ، 1870في بيروت ) الجنان ( ، و  1865طبية ) اليعسوب ( فقد صدرت في مصر  -6

   0)  62 – 4/61: ينظر تاريخ آداب اللغة العربية (     

  ، الصحافة بين اللغة والمقال ،  1977سنة  467 – 466:  1ع 1مج) : بغداد ( مجلة كلية ا�داب ينظر؛  -7

   0منير بكر التكريتي 

  1977سنة  467: 1ع1مج:بغداد/جلّة كلّية ا�دابم-8

بعد حمده تعالى والشكر على آ7ئه وا7تكال على مدده ، قد عقدنا النيـة على إصدار ھذه المجلة 

العراق وأھله ومشاھيره بمن  فَ رR عَ ن نُ أ: الشھرية خدمة للوطن والعلم وا+دب ، والغاية من إنشائھا 

جاورنا من سكان الديار الشرقية وبمن نأى عنا من العلماء والباحثين والمستشرقين في ا+قطار 

والذي دفعنا لھذا العمل ھو إننا رأينا  00الغربية ، وننقل لوطنيينا العراقيين ، ما يكتبه عنھم ا5فرنج

تذكر إ7 النزر التافه عن أصحابھا ، و7  بHد اغلب المجHت و الجرائد والصحف السيارة ، تبحث

إما ا+بواب التي نطرقھا فظاھرة من اسم المجلة نفسھا ، ومن الغاية التي .. ھذه ا5رجاء وذويھا 

) تاريخ الشھر في العراق ( توخيناھا من وضعھا ، وزيادة على ذلك نعقد في كل جزء مـن أجزائھا 

 ثم 7.. دادھا رواية تاريخية أو خيالية أو تاريخية خيالية معا ، ونكتب أيضا في كل عدد من إع.. /

وليس من المنطقي  0 1 ))0ندع ديوانا من دواوين المجلة إ7 نورد  فيه  شيئا من المصلحات الحديثة

مجلة سابقة ، ذلك إن مؤسسھا كتب في الصحف والمجHت لم تتأثر في ) لغة العرب ( إن مجلة القول 

سنة قبل تأسيس مجلته ، وتأثر بكبار الكتاب واعتمد آراء بعضھم  25ية قرابة العربية والعراق

بل إّنه  ،  3))مجلة عربية ذات شأن إ7 ولDب أنستانس أثر فيھا(( ، وقلما نجد  2واعتمدوا آراءه

على  0) المقتطف والھHل (بتأسيس مجلة لغة العرب تأثر بتجارب المجHت العربية وخاصة مجلتي 

ن كونه راھبا كرملّياً إ7 إن ا+ب أنستانس فضــل الحرية في كتاباته الصحفية مما دفعه إلى الرغم م

ؤسائه ولعدم رضا ر) لغة العرب ( التستر خلف أسماء مستعارة في ما نشره من مقا7ت قبل صدور 

لم تكن ف) لغة العرب ( ھذه الحرية تجلت في  0 4)المقتطف ( في الرھبنة عما كان يكتبه وخاصة في 

مجلة دينية أو تبشيرية ، ولم يقتصر تحريرھا على أعضاء الرھبنة ، وھذا ديدن معظم المجHت 

  . )لغة العرب ( المشھورة في البلدان العربية التي سبقت ظھور 

  إن تأثير المجHت العربية لم ينتقل عن طريق ا+ب أنستانس فقط ، إنما كان المحررون ا�خرون   
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مديرھا المسؤول : لقومية ، فمثH المجلّة نظرا لتنوع مشاربھم الثقافية والدينية وامن المؤثرين في 

كان خريج مؤسسة دينية ، كذلك الشيخ محمد رضا الشبيبي ، ورزوق عيسى ) الشيخ كاظم الدجيلي(

، وجميل صدقي الزھاوي ذو الثقافة الموسوعية ، فضH ) خردلة العلوم ( مسيحي وھو صاحب مجلة 

مباشر : لغة العرب بغيرھا من مجHت جاء بشكلين  ةإن تأثر مجل الكتاب العرب والمستشرقينعن 

  أما المباشر ، فمن خHل التبويب وطرق عرض ا+فكار وكيفية تجانس الموضوعات. وغير مباشر

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 3 – 1/1/1: لغة العرب  -1

،   حيث ثبت في ھذه الصحف فھرست رسائله ومقا7ته  85 – 65: ينظر ، ا+ب انستانس ماري الكرملي حياته ومؤلفاته  -2
   0سنة  30: مّدة 

  0 15: ن  –ينظر ، م  -3

  0 20: ن  –ينظر ، م  -4

وغير المباشر ، ذلك كون المجHت ا+خرى كانت مقصرة في الشأن العراقي بكافة مستوياته ، مما  

خدمة لھا ، وإذا تصفحنا أعداد المجلة ) لغة العرب ( حرك غيرة ا+ب الكرملي على بHده ، وأسس 

   0نجد آثار بعض المقا7ت المنقولة من بعض المجHت الغربية والعربية

  

  : ة ــة ا-دبيــالصحاف يـا فــمكانتھ

كان التبدل الذي أصاب ا7تحاديين وانقHبھم بشكل عنيف ضد العرب بالذات تجلى بأوضح صورة     

أيام و7ية ناظم باشا إذ حارب اللغة العربية وحارب المطالبين (( في سياسة التتريك خاصة في 

في العراق لسياسة جعلت أبناء الضاد ھذه ا،  1.. )) باستعمالھا لغة في الدوائر الرسمية والمدارس

ن تخرج إلى ] لھا أ حتـى ھيأ(( على مقاومتھا ، وبقيت أفكارھم مقيدة  يزدادون إصرارا وعزيمةً 

الكرملي  يحيز التنفيذ ، ويعد أول من أقدم على إصدار مجلة تعنى باللغـة وآدابھا ا+ب أنستانس مار

تلك المجلة التي عنيت بالمباحث العربية ، تحققت أمنية طالما راودت أذھان ) لغة العرب( اسماھا 

وتعتبر مجلة لغة العرب من أقدم وأرقى المجHت الفكرية (( ، 2)) المفكرين وا+دباء سنوات طويلة

كتب فيھا كبار  0ة ا+ولى وا+دبية التي صدرت في العراق في تلك الفترة ، وحتى بعد الحرب العالمي

صلة بين علماء المشرق والمغرب ومعظم (( لقد صارت   3)) 0ا+دباء وكتاب العرب والعراقيون
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باختHف أنواعھا (( واستمرت المجلة في خدمة لغة الضاد  4))مقا7تھا تترجم إلى اللغات ا+جنبية

طلحات العلمية والفنية والتراكيب والنقد فيھا من أفانين الكHم على المفـردات والمص..وتنوع أساليبھا

ا+دبي ، فضH عن المباحث ا+خرى في التاريخ العام والتاريخ الخاص و7سيما تاريخ العراق 

والسيرة ا7جتماعية ونشر الرسائل المخطوطة والنصوص المكتوبة والنوادر المخفيــة في عدة 

+دب العربي الحديث دفعت الكثير من المستشرقين إن اھتمام المجلة بالثقافة العربية وا(( ، 5))فنون

المھتمين بالثقافة العربية إلى اعتبار المجلة من أھم المجHت العربية التي تعد مصدرا لدراسـة ا+دب 

إن مجلـة لغـة : (( في جريدة ا+خHق ) كفماير ( كتب المستشرق ا+لماني   6.. ))العربي الحديث

ھي المجلة الوحيدة التي تزخر بالمقا7ت العلمية والنبذ التاريخّية . .العـرب إلي يحررھـا ا+ب 

  والقصائد الشعرية ، واني انصح المستشرقين ا+فاضل إن يطالعوھا بكل إمعان ، +نھا عربية 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 1977سنة  464/ : 1ع 1مج: بغداد /مجلة كلية ا�داب  -1

  0 465 – 464: ن  –م  -2

   0 23: صحافة العراق ، تاريخھا وكفاح اجيالھا  -3

   0 388 – 387:  7/   4وينظر    4:  1/ 3: لغة العرب  -4

  0 74: ا+ب أنستانس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية ، إبراھيم السامرائي  -5

  0 198: جلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية م -6

من مجHت مصر  )كذا(قحاح ، واني أفوقھا على الكثيرة، وكتابھا وشعرائھا من العرب ا+محض

وسوريا ، 7ن مجHت مصر وسوريا كتابھا يترجمون عن ا5فرنجية ، وقد تحقق عندي إن في 

يبعثون ببناة أفكارھم ) لغة العرب ( صدر ن توشعراء مجيدون ، ولكن كانوا قبل أالعراق يوجد كتاب 

إلى جرائد مصر وسوريا و7 يضعون اسـم العراق إزاء أسمائھـم فلذلك أھملوا ، فعليكم أيھا 

  يوكتب البريطان،1))لتستفيدوا من مواضيعھا العربية المحضة) لغة العرب (  ةالمستشرقون بمطالع

لعبد ] مخلص عن أھمية المجلة وانه 7 يقرأ  –الدراسات الشرقية في لندن  أساتذةاحد –) جب ( 

لقد صارت ملتقى ..  2وانه معجب بھا) الھHل ( و ) لغة العرب ( من المجHت العربية سوى 

ھو ا7ھتمام الواسع من قبل ا+وساط .. وخير دليل (( المھتمين بلغة الضاد فضH عن الناطقين بھا ، 

: رسالة نفر من أدبائھا إلى ا+ب الكرملي بھذا الخصوص  الفكرية في مصر بالمجلة ، وھنا نذكر

 00يرفع التحية إلى فضيلتكم نفر من أدباء مصر الذين يقدرون منزلتكم العلمية وا+دبية العالية 
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) لغة العرب ( ويزيدنا سرورا إن تتنازلوا لقبول ھديتنا الصغيرة التي نرفعھا بھذه المناسبة إلى مجلة 

يمته ثHثون جنيھا مصريا اعترافا بتضحيتكم المتواصلة في سبيل العلم وا+دب  الغراء ، وھي صك ق

ولعلكم 7 ترفضون نشر اعترافنا ھذا بمجلتكم  00، وتقديرا لعنايتكم الممتازة في تھذيب اللغة وا+دب 

ھذه ، لم تأت  4بعد سنة من تأسيسھا وبما يليق ومكانتھا) المقتطف ( مجلة  وأطرت عليھا ،3))الغراء

ألمكانه عن فراغ ، إنما ھي نتيجة المستوى العالي الذي كتبت فيه بحوثھا ومقا7تھا ، والتي اختلفت 

ق القدماء كالقاضي ائفيھا عن أساليب الكثير مـن المجHت التـي ظلـت أسيرة للقديـم ومقلـدة لطر

ي تجديد لغة المقال في الفاضل وابن العميد ، حيث إن الواقع أثبت إن لغة العرب ھي صاحبة الفضل ف

 5الصحافة العراقية 
0   

  

   –شؤون المجلـــة اHداريــــة والفنيـــة 

 Cتمويلھـــــــا  –أو :  

كانت ا7نطHقة ا+ولى لمجلة لغة العرب بتمويل من ا+ب أنستانس حصرا ، وھذا ما أكده ا+ستاذ     

إن نفقات إصدار مجلة لغة العرب : (( قال  قابلة خاصة مع احد الباحثين ، إذكوركيس عواد في م

  كان يتحملھا ا+ب الكرملي إذ كان ينفق عليھا من ماله الخاص ، الذي يحصل عليه من إيجار بعض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0   198: كرية سياسية مجلة لغة العرب دراسة ف -1

   0 15الوثيقة  15/3/1927رسائل عبد ] مخلص الكرملي )  34621( ، نقH عن الملفة  199: ن -م  -2

  0 771:  6/10: لغة العرب  -3

  0 200: ينظر ، مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -4

   0 1977سنة  467 – 466:     : بغداد / ينظر ، مجلة كلية ا�داب  -5

، ثم اعتمد بشكل كبير على المبالغ التي تلقاھا من المشتركين  1))العقارات التي كان يملكھا في بغداد

في داخل القطر وخارجه ، وقد دأب بعضھم على دفع ا7شتراك مضاعفا ليسھموا في استمرار 

 3إليه ا+ب الكرملي نفسه  وكان للمساعدات اثر بارز في ھذا المجال وھو ما أشار 0 2صدور المجلة

 4،وجاءت بعض ھذه المساعدات من ا+دباء والمستشرقين والمفكرين
0   
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للعدد ) اربعة قروش ) (  1914 -1 911( أما ا7شتراك فيھا فكان في سنوات صدورھا ا+ول 

للسنة الكاملة في العراق ) مجيدي ونصف(خارج العراق و) فرنك ونصف ( الواحد داخل العراق و 

فكان ا7شتراك ) 1931-1926(وبعد صدورھا في السنوات ، في ا+قطار العربية) تسعة فرنكات(و

للعدد الواحد ) روبّيتان(و،للسنة الكاملة) اثنتا عشر روبّية(و،للعدد الواحد في العراق ) روبّية ونصف(

، )خمس عشرة روبّية(و، مصري في ا+قطارالعربّية )جنيه(أو،)روبّيةثHث عشر(و،جة خار

إن المشتركين في المجلة وخاصة في  0في البلدان ا+جنبية للسنة الواحدة ) أربعة وعشرون شلنا(أو

،  5فترة صدورھا الثانية أنعشوا ماليتھا بصورة كبيرة، فكان البHط الملكي من المشتركين أيضا 

، 7اد ا7ولوحظيت المجلة بدعم ملك مصر فؤ 0 6ووزارة المعارف العمومية المصرية منھم أيضا 

فضH عـن عدد  9وا+رجنتين  8كما كان لھا مشتركون في سوريا ولبنان وفلسطين وا+ردن والسودان

  ، وكان لھا مشتركون في   10)الفاتيكان( ، ومكتبة ) برلين ( من المكتبات المشھورة ، كمكتبة 

  0 11من بين المشتركين فيھا إيران ،وكان البرلمان ا5يراني

ر دور في تمويل المجلة ، وكان ا+ب أنستانس ينفق ما يتقاضاه على بعض مـا يكتبه وكان للدي    

   0فـي المجHت ا+خرى مـن أجور على مجلته 

  

  

   -: ا إدارتھـ –ثانـيا 

باء الكرمليين في بغداد ھو مكان إدارة المجلّة ، وكان لھا مدير مسؤول ، وقد تعاقب على كان دير ا�

  : ھذا المنصب عدد من الكتاب ھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 37: مجلة لغة العرب دراسة فكرية وسياسية  -1

  0 38 :ن  –ينظر ، م  -2

  0 6:  1/1: ينظر ، لغة العرب  -3

    0 7/1: ن  –ينظر ، م  -4

  الملفة –، اعتمد الباحث ملفات البHط  39: ينظر ، مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -5

   0 35001الملفة  1519والوثيقة  7ط /151/311  

   0 35001، الملفة  40: ن  –ينظر ، م  -6
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  0ن  –ينظر ، م  -7

  0)  31( الوثيقة  13والملفة )  2( وثيقة  3485اعتمد الملفة  41: ن  –ينظر ، م  -8

  0 42: ن  –ينظر ، م  -9

   0 34031و  35003و  35005و  35006الملفة  42: ن  –ينظر ، م  - 10

     35016و  35006و 35000و 34745و 35031الملفات ،42 :ينظر؛مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية - 11

   0) م 1914 – 1911( وتولى ا5دارة بين عامي  :ي يلالشيخ كاظم الدج- 1

        ، 7ن الشيـخ كاظم ) م 1928 – 1926( وتولى ا5دارة مدة سنتين  :واد الدجيلي ـج - 2

ابتعاده       كان مرتبطا بالبHط وكثير السفر ، ثـم نشب خHف بيـن جـواد والكرملي أدى إلى  الدجيلي

   0 1منصبه بحجة انشغالهعن 

     م  1931م ولغاية حزيران 1928خلف جواد الدجيلي من أيلول :  المحامي طاھر القيسـي-3

   0 2ثم صدرت إرادة ملكية بتعيينه حاكما في المحاكم المدنية في العراق

     عينه ا+ب أنستانس ، وھو ا+مر الذي تتطلبه المادة الثالثة من  :مصطفـى  يالمحامي لطف-4

جريدة ،  أو م الذي يوجب تعيين مديـرا مسؤو7 لكل مجلة1931لسنـة )  82(قانون المطبوعات رقـم 

    3م لدخوله في دورة ضباط شرطة1931ولم يستمر طويH إذ استقال في أيلول 

      ضعف ا5مكانات الماديـة للمجلة مـن جملة أسباب  كان :ا-ب أنستانس ماري الكرملي - 5

أنستانس     خسارتھا لمديريھا المسؤولين وبعض محرريھا ، ممـا أدى إلـى نتيجـة صعبة علـى ا+ب

   0م  1931إدارة التحرير اعتبارا من تشرين ا+ول فضHً عنالكرملي الذي تحمل إدارة المجلة 

ة لم تكن تصل إلـى أدنى إمكانات أي مجلـة عربية معروفة في ذلك إن ھذه ا5مكانات المتواضع    

   0رغم ذلك شقت طريقھا مدة طويلة نسبيا ر والوقت ، لقد كانت تعتمد علـى ھاتف الديـ

  

   -: المطابــع  –ثالثــا 

  : تنقلت مجلـة لغـة العـرب بيـن عـدة مطابـع بحثا عن ا+جود وا+دق وھذه المطابع ھي  

  0 4 م1909أسسھا مجموعـة من رجال المال في بغداد شراكة سنة :  ة اLدابــمطبع- أ
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  0 5م1907أسسھـا محمـود الشابندر ، من كبـار تجار بغداد سنة :  ة الشابندرـمطبع -ب

     0 6م1902الحاخـام اليھودي دنكـور فـي بغـداد سنـة  أسسھـا:  ورـة دنكـمطبع -ج

   7م 1884يھودية أسسھا الحاخام يھوذا بيخـور في بغداد سنة مطبعة :  ة بيخورمطبعة شوع -د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 35 – 34: مجلّة لغة العرب دراسة فكرّية سياسّية ينظر؛  -1

  0 35: ن  –ينظر؛ م  -2

   0 36: ن  –ينظر؛ م  -3

   0بھنام فضيل عفاص  –م ، تاريخ الطباعة العراقية 1983صيف  18: عدد :   ينظر؛ مجلة المورد  -4

   0 17: ن  –ينظر؛ م  -5

  17: ن  –ينظر؛ م  -6

   0 15: ن  –ينظر؛ م  -7

م ، ولم 1921اشتراھــا ا+ب أنستانس في سنة :  باء الكرمليين في بغدادلNمطبعة ا-يتام  -ھـ

   0 1م1926بتأسيسھا إ7 في عام  تحصل ا5جازة

  

   -: ا ـمكاتـب بيعھ –رابعـا 

كانت مجلة لغة العرب تباع في ا+سواق ولھا وكHء دائمون في داخل العراق وخارجه ، كانت     

   0 2عدادھا أو مجلداتھاأتعلن عن أسمائھم في الصفحات ا+خيرة من 

  

   : ــا حجمھـا وتبويبھ –خامسـا 

سم وعدد صفحات العدد  )13×19،5(م من القطع الصغير 1911عند صدورھا عام كان حجمھا     

سم وبعدد الصفحات نفسه ، ) 16×24،5(صفحة وفي سنتھا الثانية طبعت بقطع متوسط ) 40(الواحد 

*صفحة) 56(وفي سنتھا الثالثة ازداد عدد الصفحات إلى 
م 1926أما في فترة صدورھا الثانية سنة  0
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صفحة للعدد الواحد ، )  80( طع المتوسط ، ولكن ازداد عدد صفحات إعدادھا إلى فإنھا طبعت بالق

   0م 1931وحافظت على ھذا المستوى  حتى توقفت عن الصدور سنة 

ما تبويبھا فكان يتناسب مع مستوى تطور الصحافة في ذلك الوقت ، وبا+خص الصحافة ا+دبية أ   

وا+دبية ، ولم يكن للكلمة  3ت ھذه ا+بواب بالجوانب اللغويةفھناك ا+بواب الثابتة ، وغالبا ما تعلق

عداد وخاصة العدد ا+ول من كل سنة ض ا+ا7فتتاحية مكانة واسعة فيھا ، فقد اقتصرت على بع

بحوث ومقا7ت نشرت فيھـا على شكل حلقات توزعت بين أعداھا خHل سنة  كوھنا 0جديدة للمجلة

التي ) العامية العراقية ( عن  وجغرافيـة و لغوية  خاصة المباحث المتميزة ةواحدة ، واغلبھا تاريخيـ

إن بحوث  0نشرھا كل من رزوق عيسى ومعروف الرصافي وھي مباحث صرفية ونحوية ومعجمية 

رزوق عيسى احتلت الصدارة في السنوات الثHث ا+ولى من عمر المجلة والتي سبقت الحرب 

   0 4العظمى ا7ولى

عداد كل سنة من سنوات المجلة مما منحھا على إصدار فھارس مفصله بأ ب ا+ب أنستانسلقد دأ   

  الذي تفرق وان صغر ) الفرنسي  –العربي ( أھمية بأعين ا+دباء والمثقفين ، فضH عن المعجم 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 19: ن  –ينظر ، م  -1

   0 243:  9/3و  160:  7/2و  643:  8ع  6مج : ينظر ، لغة العرب  -2

  ا+ب الكرملي  لم أتحدث عن عددين صدر المجلة في السنة الرابعة قبل الحرب 5ھمالھما من قبل - *

     H0)  1926( بعد الحرب واعتبر السنة الرابعة ھي  حقةوأعاد نشر بحوثھما في السنوات أل  

    0سوف يخصص جزء من التمھيد لlشارة إلى ا+بواب التي تناولت علوم اللغة  -3

  163: 3/3و 167: 2/4و 400: 1/10و 255: 1/7و 238: 6/ا و 153: 4/ا و 12: 1/1:ينظر؛لغة العرب -4

  .في أعداد المجلة ، وھو معجم يركز على ا7صطHحات الجديدة الواردة في المجلــة وأمور أخرى  

  

   : ـور العنوانات واHع4نات والص الخطوط و –ا ـسادس

مرورا بعناوينھا ) لغة العرب ( بعنواناتھا ابتداء من العنوان الرئيسي ) لغة العرب ( تميزت     

، وكانت العنوانات )  LOGHAT- EL – ARAB( بخط عنوانھا بالحروف الHتينية ا+خرى انتھاء 
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وفي ما يخص ا5عHنات فكانت قليلة جدا ،  0ا+خرى غالبا ما تكتب باللغتين العربية والفرنسية 

ولعل السبب يعود إلى قلة المصانع و كساد التجارة وسيطرة رؤوس ا+موال ا+جنبية وتخلف 

الوقائع ( ا إعHنات الحكومـة فكانت تنشر فـي الجرائد التابعـة لھـا كـ مّ أ 0ية ات الحرفالصناعـ

  . 1، وقد يكون تأثير الجرائد اليومية من عوامل قلة ا5عHن في المجHت الشھرية) العراقية 

أما الصور فكانت مساحتھا ضئيلة جدا ، بل اقتصرت على السنوات ا+خيرة من صدورھا، فأول     

وھي بريشة ) أبو شادي ( وكانت للدكتور احمد زكي   ) 1927( صورة نشرت في سنتھا الخامسة 

ر احد الفنانين المصريين ، وصورة لمنارة سوق الغزال وفـي جانبھا كنيسة الHتين ، واستمرت بنش

بعد انتحاره ونشرت صورة الزھاوي ، وطه  1930 نالصور فنشرت صورة عبد المحسن السعد و

  . 2الھاشمي ، وجعفر العسكري ، وياسين الھاشمي ، وأبو عبد ] الزنجاني

  

   : ات اللغويـة في مجّلة لغة العرب الدراسـ

، ا-ول : لى نمطين شغلت الدراسات اللغوية مساحة واسعة من مجلة لغة العرب وكانت ع    

ا-بواب الثابتة ،  –الثاني  0بين إعداد المجلة تناولت مختلف جوانب الدرس اللغوي  مباحث تفرقت

   0اللغوية  التي اختصت با-مور

وجاءت ھذه المباحث بمستويات متفاوتة نوعا وكما ، فمثH نجد بحوثا رصينة متينة  : النمط ا-ول

آفاق جديدة في الدراسات اللغوية ، وبالمقابل نجد بحوثا على قلتھا 7 تناولت جوانب من اللغة تفتح 

لقــد تميزت بحوث ا+ب  0 3)الضاد واللغة المالطية( ترتقي  إلى مستوى المجلة العلمي كبحث 

  ، وبعض مقا7ت رزوق  6، ومقال ليوسف يعقوب مسيح5ومحمد رضا الشبيبي 4انستانس

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0 52 – 51: ينظر ، مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  -1

   0 4و مج  ج  1ج  6مج : ينظر ، لغة العرب  -2

  وليس dh، لفردينال ابيH ، وتلخص باثبات ان صوت  682:  7/9: ينظر ، لغة العرب  -3

   0الضاد عند المالطيين انتقل من المھاجرين اللبنانيين من كسروان وليس من المغرب العربي     

  535:  4/9ومج ) الحركات العربية المجھولة (  142:  5/3مثH ، مج : ينظر ، لغة العرب   -4

  0وغيرھا ) اصل عHمة التثنيه (     
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    0 464 – 457:  1/12: ن  –ينظر ، م  -5

  0 427 – 409/: 1/11: ن  –ينظر ، م  -6

، وتميزت بحوث مصطفى جواد ، في السنوات التي صدرت فيھا المجلة بعد الحرب بعمقھا  1عيسى

كانت الدراسات التأصيلية ، ومباحث اللغة العامية تحتل مساحـة واسعة في  0 2وأھميتھا وعلو شأنھا

ت التالية فقد تصدرت الدراسات المعجمية قائمة السنوات الثHث ا+ولى من المجلة إما في السنوا

الدراسات اللغوية تليھا الدراسات والمباحث التأصيلية  ثم الصرفية ثم النحوية ، وبقي حظ الصوت 

عداد المجلة في سنواتھا التسع ، ولعل ذلك يعود إلى تخلف الدراسات الصوتية في أقليH في جميع 

الموروث الصوتي إلى فترة قريبة من نھاية النصف  ا+ول من الوطن العربي واعتمادھا الكلي على 

وتجدر ا5شارة إلى الفرق في مستوى البحوث اللغوية قبل الحرب ا+ولى والبحوث  0القرن العشرين 

ولعل ھذا التفاوت في مستوى البحوث  ، م1926التي ظھرت في المجلة بعد عودتھا للصدور عام 

  :يعود +سباب عدة منھا 

  مستوى كتاب المجلة الذين استمروا بالكتابـة لھـا بسبب تطور مصادر الثقافة وتعدد  تطـور  -1

 0معاھد العلم وا7نفتاح على العالم بعد الحرب ا+ولى 

 اختHف مشارب الكتاب العلمية فقبل الحرب العظمى ا+ولـى كـان معظمھـم خريجـي كتاتيب -2

  أو مدارس تبشيرية ، بينمـا في الفترة التي تلت الحرب كان منھم من ھو متعلم في مدارس ومساجد   

   0رسمية ، ومنھم مـن تطور مستواه العلمـي بسبب اتصاله بالدراسات ومعاھد العلم خارج العراق   

      قبل الحرب ا+ولى كانت سياسة المجلة في ما يخص اللغة العربية حذرة إلـى حد ما ، لوجود  -3

 مام ا+فكارم فكان المجال متاحا أ1926ب عـام الضغط التركي أما عند صدورھا بعد الحر

 0والدراسات اللغوية وانفتحت الحدود أمام المطبوعات والمجHت لتصل +يدي الكتاب والقراء

ا كان في مجلة لغة العرب أبواب ثابتة اختص بعضھا باللغة والنحو ، وبعضھ :النمـــط الثانـــي 

با�داب والفنون العامة ، ولم يكن لھذه ا+بواب محررون ثابتون ، بل حرر بعضھا عن طريق رسائل 

  :بعض المثقفين الواردة إلى المجلة ، وھذه ا+بواب ھي 

  

 Cفوائد لغوية  –أو :  
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 قدمت الحديث عنه 7ختصاصه بعلوم اللغة العربية وفقھھا ، وقد حرر ھذا الباب في السنوات        

الثHث ا+ولى ا+ب الكرملي ، شاركه في عدد من ا+جزاء بعض ممن كانوا يراسلون المجلة أو 

  وأول ظھور له كان في ،  4)فوائد( من البداية ، بل سمي ) فوائد لغوية ( ولم يسم ،  3يكتبون لھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0 139 – 132:  2/4: لغة العرب ينظر ،  -1

  . وتميز في بحوثه المعجمية  ، احتل مصطفى جواد الصدارة ابتداّء من السنة الخامسة حتى توقفت المجلّة -2

  0 462:  10ج /  2في مج ) ي ن س ( ، وا+ديب  312:  7ج/ 2مثH حرره ،  حنا ميخا رسام في مج  -4

  0 267/: 1/7:  ينظر ، لغة العرب -5

في الجزء الثاني من السنة الثانية ،  1)فوائد لغوّية( ثم أطلق عليه  0الجزء السابع من السنة ا+ولى 

عداد السنتين ا+ولى والثانية ، وبا+خص في النصف ا+ول من أولم يكن منتظما في كل عدد من 

وفي السنة  0صار جزءا من كل عدد السنة الثانيـة ، ولكنه استقر في النصف الثاني من تلك السنة و

وعاودت الصدور  0م 1914، وعندما توقفت المجلــة سنة  جزءالثالثة صار بابا ثابتا يحرر في كل 

فلم يظھر فــي الجزأين )  1926( م  ، تلكأ تحريـره في النصف ا+ول من السنة الرابعـة 1926سنة 

اني منھا عاد إلى الظھور بشكل ملفت للنظر ، ا+ول والثاني من تلك السنة ، ولكنه في النصف الث

من الدراسات والبحوث اللغوية مما منحه المكانة ا+وسع بين  وشغل مساحــة معتدا بھا وحمل عددا

ا+بواب ا+خرى التي تناولت اللغة العربية وغيرھا ، ولعل الجزء العاشر من تلك السنـــة يعطي 

الرئيس في تلك السنوات ا+ب أنستانس ، واستمر ھذا )  فوائد لغوية( صورة واضحة ، وكان محرر 

الحال في السنة الخامسة واتسعت مساحة الباب أكثر من السابق ، وبحلول السنة السادسة تسلم 

   0تحريره مصطفى جواد والذي أجاد فيه أيما إجادة 

ي مبحثا واحدا وليس المقصود من وصف ھذا الباب بالسعة انه في كل جزء من أجزاء المجلة يحتو  

أو موضوعا معينا وبشكل مطول ، وإنما سعته بكثرة موضوعاته وأشغالھا مساحة من المجلة ويعود 

السبب في تنامي مساحة ھذا الباب إلى إن الدراسات اللغوية قد توسعت في المجلة ، وكانت بحوثا 

ولطالما كانت ، السريعةللنبذ والمباحث الصغيرة ذات ا5فادة ) فوائد لغوية ( نوعية ، فخصص باب 

ويمكن أن يكون ھذا ھو ،ھذه المباحث لھا الصدارة ، بل ھي الرئيسية  في المجلة في سنواتھا ا+ولى

أما نوعية الدراسات التي حواھـا ھذا الباب  0في تلك السنوات ) فوائد لغوية ( سبب ضعف باب 

وكانت بعض الفوائد ھي في  2صرفية فكانت معجميـة بالدرجة ا+ولى ، ثم تأصيلية ، ثم نحوية ، ثم

   0فيه باحث معاصر أو احد ا+قدمين وھكـــذا  وقعالرد على مجلة أو تصحيح خطأ أو غلط 
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    :  3ةأسئلـة وأجوبـ –ا ثانيـ

دوده على أسئلـة خاصة با+ب أنستانس ، ور  ا+بواب في المجلة +نه حوى آراءً كان من أھم     

كما ونوعا ، ولكن إذا ) فوائد لغوية(يكون بابا ثابتا ، لقد كانت مساحته اقل مـن مساحة  القراء ، وكاد

نظرنا إلى ا+مر من جانب أخر نجد كثيرا من المباحث ھي أجوبه عن أسئلة دون أن تقع تحت 

  0 4ھو جواب عن سؤال) فوائد لغوية(حتى إن بعض ما جاء في ) أسئلة وأجوبة( عنوان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   71: 2/2:  لغة العربينظر؛  -1

  ، 368: ،  2/8و ،  312:  2/7،  16:  2/4،  71:  2/2، و  267:  1/7: ينظر ، لغة العرب  -2

    0 54 – 53: ، وينظر ، فھار س لغة العرب  357:  3/7و     

   55: ينظر ، فھارس لغة العرب  -3

   0 407:  2/9، و  168:  2/8،  60:  4ج /  2مثH في مج  -4

   :  1ادالمشارفـة واCنتقــ –ا ثالثـ 

  : وھـو باب ثابت 7زم جميـع إعداد المجلة مـن دون استثنـاء ، وكانـت فائدتـه من جانبين     

عند مشارفة كتاب جديد  –وغالبا ما كان ا+ب الكرملي  –عندما يتحدث المحرر  – الجانب ا-ول

ة وخاصة فيما دأو مجلة أو جريدة جديدتين يعطي ا7يجابيات ويلفت النظر إلى عناصر القوة والج

يتعلق باللغة ثم يبين أھم الھنات اللغوية من حيث الد7لة أو ا+سلوب أو الصياغة الصرفية أو التركيب 

   0عداد المجلة يعكس ھذه الحالة بوضوح أعدد من  ، وان مراجعة بسيطة +ي

عند نقده نجد نقدا صارما بناءا معيارا ، وغالبا ما تعلق ھذا النقد باستعمال تركيب  –الجانب الثاني 

ولم يختص ھذا الباب بالكتب اللغوية وا+دبية أو المجHت ا+دبية فقـط ،  0 2خطــأ أو ترك ا7فصح

إلى المجلة سواء كان عقائديا أو علميا أو مترجما ، ولكن معظم النقد  وإنما تناول أي كتاب بعث

   0مناطا بھا في تلك المرحلة ) لغة العرب ( انصب على الجوانب اللغوية ، وا+مر الذي رأته 

  

  : المطارحـة والمكاتبـة  –ا رابعـ

، واستمر  3التاسع منھا وسمي أيضا باب المكاتبة والمذاكرة ، وظھر فـي السنة الثانية في الجزء    

وكان ميدانا للمناقشات العلمية ، فنجد الرد والتفنيد والبحث عن  0حتى احتجبت المجلة  ربالظھو

الدليل ، وتدقيق ا+دلة وقد يكون الموضـوع مھما فيمتد إلى أكثر من عدد ، أما تحرير ھذا الباب فكان 
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ة ، أو التعقيب على طرح في موضوع ما محكوما بمضمونه أو ببعض الرسائل التي ترد إلى المجل

 4)التقريظ( ھذه أبواب المجلة ، ووجدت فـي بعض ا5عداد ا+ولـى بابا سمي  0في عدد سابق 

خصص للمطبوعات الصادرة حديثا ، وتجدر ا5شارة إلى ميدان خاص 7 يمكن عده بابا، تميز 

تذيل كل بحث من بحوث المجلة ، لقد كان التي كانت  5)الھوامش( بغزارة المادة اللغوية فيه إ7 وھو 

البحث الواحد اللغوي أو غير اللغوي يذيل بعشرات الھوامش اللغوية وكان سيد ھذا الميدان ا+ب 

  0أنستانس الكرملي 

  :أبــرز ُكتــّاَبھـــا 

   فH نستغرب مـن كثرة عدد كتابھــا ومراسليھا ،) لغة العرب ( نظرا لDھمية التي حظيت بھا     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان ذلك الباب دائرة معارف حافلة نال فيھا كثير من ا7نتاج الفكري نصيبه من تقويم اللغة واصHح التعبير على أن ھذا ((-1
اللغوي الدقيق فان بابين آخرين كان لھما مثل ھذا الحظ وأوفرھما الباب النقدي الكبير لم يكن مسلك المجلّة الفرد الى التصويب 

  0)83:حركة التصويب اللغوي في العصر الحديث))(باب فوائد لغوّية وباب المكاتبة والمطارحة

  .417: 2/9و،357: 1/9و،312: 1/8و،94: 1/3:ينظر؛لغة العرب-2

  0 412:  2/9:  ن –م ينظر ،  -3

  109:  1/3: ن  –ينظر ، م -4

   0 131:  3/3،  453:  2/3،  308:  8ج /  1مج : ينظر على سبيل المثال  -5

كاتبا )  177( لقد بلغ عدد كتابھا في جميع سنوات صدورھا  0وكان لھم خطرھم في الساحة ا+دبية 

، ھذا العدد من  1منھم كتبوا بأسماء مستعارة)  40( منھم كتبوا بأسمائھم الصريحة ، و ) 137(و

قبل الحرب ، وتنوعت  )1914(الكتاب بغض النظر عما كتبوا في العددين المھملين في السنة الرابعة 

ن ومنھم فقھاء ة والنحو ومنھم أدباء ومنھم مؤرخواختصاصات ھؤ7ء الكتاب ، فمنھم علماء في اللغ

سنواتھا التي سبقت الحرب  قسم كتب لھا في: كتب ھؤ7ء للمجلة وكانوا ثHثة أقسام  0وغيرھم 

، وقسم كتب لھا قبل إغHقھا وبعد إعادة  1926ا+ولى ، وقسم كتب لھا بعد عودتھا للصدور عام 

  :فتحھا ، ولعل من ابرز كتابھا ھم 

 Cأبو عبد ] بن عبد الرحيم بن نصر ] الزجاني ولد في إيران :  2ي ـأبو عبد 6 الزنجان –أو

ھـ ، 1360تنقل بين إيران والعراق لتلقي العلوم حتى صار فقيھا ، توفي سنة 0م1891ھـ ،1309سنة

    0م في أيران1914
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في أسرة متعلمة نال قسطا وافيا  1892ولد في القاھرة سنة 0:  3احمد زكي أبو شادي  - ا ثانيـ

تعليم في مصر وخارجھا كتب الشعر في سن مبكر ، وھو مجدد فيه حتى صار يمثل اتجاھا من ال

   0) ابولو ( أدبيا يشار له بالبنان من خHل جماعة 

ھو أديب وشاعر وسياسي ، متفلسف ، ينتمي لعائلة دينية ، وشھرته  :4اوي جميل الزھـ –ا ثالثـ

   0 قد ملئت الدنيا

     قسطا م ، نال 1885ھـ الموافق 1302سنة  حي بغدادي ولدمسي0 :5ىرزوق عيسـ –ا رابعـ

من التعلم ، وعمل في الصحافة منذ وقت مبكر ، إلف مجموعة من الكتب ، واصدر مجلة  مناسبا

 0 6تميزت كتاباته في لغة العرب بغزارتھا وأھميتھا وخاصة في ما يتعلق با+لفاظ العامية 0العلوم 

وھو ا+ديب والشاعر والسياسي العراقـي المعروف ، ترجمت له  :معروف الرصافـي  –اخامسـ

  0 7عشرات الكتب والمجHت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0 14الملحق رقم : ينظر ، مجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية -1

والذريعة إلى            ،  14/41: ، وموسوعة طبقات الفقھاء  6/8/575: ، ولغة العرب  5: زنجاني ينظر ، تاريخ القرآن لل -2
    4/97: ، وا5عHم  3/275: تصانيف الشيعة 

لغة       ، ومجلة 15: ، وا5عHم من ا+دباء والشعراء  384: ينظر ، ا7تجاھات والحركات الفكرية في الشعر العربي  -3
    0 139: دراسة فكرية سياسية العرب 

وا7تجاھات     :  1ج:، ومعجم شعراء بغداد منذ تأسيسھا حتى اليوم  3/159: ، ومعجم المؤلفين  2/138: ينظر ، ا5عHم  -4
     0 106: ومجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  11/618: ، ، والموسوعة العربية العالمية  240: والحركات الفكرية 

    0 13:، والصحافة العراقية  1/41: ، وتاريخ الصحافة العربية لفليب طرازي  3/19: نظر ، ا5عHم ي -5

  0 167:  2/4، و  255:  1/7، و  153:  4/، و 16 – 12: 1/1: ينظر ، لغة العرب  -6

: رصافي صلتي به وصيته وال 2/692: ، و ديوان معروف الرصافي  386:  4/7: ، ولغة العرب  7/268: ينظر ، ا5عHم  -7
أحمد حسن ) 1945-1875معروف الرصافي( 297ص/ 13السنة ،ومجلة الرسالة، 241،  155،  107،  99،  90،  88،  87

  0 7 ، 2و  24: نار أم كلم  الرصافي ومعروف، ، الزّيات 

الدجيلي ھو كاظم ابن حسين بن عبـــدان بن درويش بن نھار  :1م الدجيليـالشيخ كاظ –اـسادس

م ، من مشاھير الشعراء في العراق ، تعلم في الكتاتيب، ودرس في 1884الخزرجي ، ولد في سنة 

  0الحوزة العلمية في النجف ، دخل مجال السياسة منذ العھد العثماني 
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مستشرق انكليزي من أصل ألماني ولد فيھا  : 2) وفريتس كرنك( ـوي سالم الكرنك –اـسابع

في جميع تفاصيل حياته ، فكان يدير معمH ، وھو تاجر ، ويجيد عشر  م كان طموحا1872سنة 

  0م 1953توفي سنة ) سالما ( لغات ، اسلم وسمى نفسه

م 1888ھـ الموافق لسنة 1306ولد في مدينة النجف سنة  :3الشيخ محمد رضا الشبيبي –ا ثامنـ

تھا العلمية دخل مجال وأسمه محمد رضا بن محمد جواد الشبيبي ، نشأ في النجف ودرس في حوز

السياسة وكان مؤثرا ، تمتع بمكانة مرموقة في ا+وساط ا+دبية ، وكان مبدئيا في حياته العلمية ، 

  0 م1966ترأس المجمع العلمي العراقي مدة من الزمن ، توفي سنة 

، و7دتهغة العربية ، اختلف في سن إّنه كالنار على علـم في مجال الل :4وادمصطفى جــ –ا ـتاسع

م ، نال الدكتوراه فــي 1924تعلم في الكتاتيب ثم المدارس ا7بتدائية ، سافر إلى السوربون عام 

   0م 1968التاريخ ، توفي سنة 

لقد حظيت مجلة لغة العرب بأقHم العشرات من العلماء والصحفيين وا+دباء والمؤرخين     

ھدي العلوي وإبراھيم حلمي العمر وسليمان احمد شوقي وجورج يني ومحمد م:والمستشرقين ،امثال 

حنا خياط ، وعبد العزيز الرشيد وجاك آميو وحبيب الزيات ويعقوب  رالدخيل والشاعر خسروا لدكتو

سركيس ويوسف رزق ] غنيمة وعبـد المحسن السعدون وھبة الدين الشھرستاني وعلي الشرقي 

  0 وعبد ] مخلص وغيرھموعبد المولى الطريحي وفيليب دي طّرازي وجبر ضومط 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   85: لة لغة العرب دراسة فكرية سياسية، ومج 184: ا�داب العربية في الربع ا+ول من القرن العشرين :ينظر -1

  0الدجيليمد مخطوط  فيه ترجمة حياة توھذا اع   

  0 532-2/531:  ، والمستشرقون  5/144: ينظر ، ا5عHم  -2

في الشعر   ، وا7تجاھات والحركات  -  2/114: ، وھكذا عرفتھم  15 – 14: ينظر في ترجمته ، دراسات وتراجم عراقية 3-0
، ومجلة الغري ودورھا الثقافي والسياسي في العراق  90: ، ومجلة لغة العرب دراسة فكرية سياسية  238: العربي الحديث 

    0 9) :المعاصر خرسالة ماجستير في التاري(م 1945 – 1939

        مجلة لغة العرب، و 85: عددا  3سنة : ، ومجلة البHغ  15 – 7: ينظر ، مصطفى جواد وجھوده اللغوية   -4

  0 102: م 1945 – 1939، ومجلة الغري ودورھا الثقافي والسياسي  129دراسة فكرية سياسية    
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   -المبحث الثاني 

   - الدراسات الّصرفية

  : لعربافي مجلّة لغة  صرفّيةلاجتھادات 7اراء وا� 

. نسبّيا طويلة اCستق4ل مّدةكان الصرف في بداية ظھور الدراسات اللغوية تابعا للدرس النحوي، ولم يكن مستق4ً تمام : مقدمة
إنتحاء سمت ك4م العرب في (( :يعّرف النحو قائ4ً  –وھو من علماء القرن الرابع الھجري  –) ھـ 392ت (جّني  ابنفنجد أّن 

، ولكن تمييزاً 1 ))والجمع والتحقير والنسب وغير ذلك ليلحق بالعربية من ليس من أھلھاتصرفه من إعراب وغيره كالتشبيه 
النحوية والمباحث الصرفية كان حاص4ً قبل ذلك، فنجد كتاب سيبويه قد اختزل موضوعات الصرف في وضع  بين المباحث

) ھـ247ت(كتاب المازني  عد قواموھذه الموضوعات صارت فيما ب ، 2متسلسل، فنجدھا تكون الجزء الرابع من كتابه
التصريف (، ثم ألّف كتاباً مستق4ً سماه )المنصف في شرح التصريف(وأطلق على عمله ، بن جّنياالذي شرحه ، )التصريف(

حھا و، ومن أشھر شر)ھـ 646ت (بن الحاجب C) كالشافية(بعد ذلك نجد الكثير من المؤلفات في علم الصرف ). الملوكي
  ،  3، واستمّرت المؤلفات في ِعلم الصرف حتى الوقت الحاضر)بادياسترلرضي اCشرح الشريف ا(

منھا ما كانت على شكل آراء  ، ھذا العلم، فنجد فيھا دراسات ومباحث كثيرةبھتمام نت مجلة لغة العرب سّباقة إلى اCوكا       
ولم تھمل المجلة صرف اللھجة  – تخطأةً حاً أو إّما تصحي - جتھد أصحاُبھا في بعض الموضوعات، ومنھا ما كانت تصويبات ا

  .العاّمّية العراقية، فتناولت الكثير من جوانبھا

  الدراسات والمباحث التي تعاملت مع موضوعات صرفّية  عرضوفي ھذا المبحث سأ    
  .آراء واجتھاداتبوصفھا  

  : آراء صرفّية –أو7ً 

التي ستنضوي تحته، وأغلب ھذه البحوث عّبرت عن آراء في المجلة  وجدت أّن ھذا العنوان ھو ا-نسب للبحوث التي ُكتبت    
وفق قاعدة قياسية ثّبتھا على شتقاق لقياس على المسموع المماثل أو اCأصحابھا في تصريف لفظة معّينة، وكانوا يحكمون ا

رأيت أن والعربية وھي من ألفاظ العصر التي انتشرت في الجرائد والمج4ت العراقية  القدماء، وأغلب ا-لفاظ التي ُدرست
  .وفق تسلسلھا في علم الصرف على أدرسھا 

، فأثبت الكرملي )أركن(ناقش الكرملي مجلة المجمع العلمي في سوريا، حيث نشرت إنكار المجمع وجود الفعل الرباعي     


�(&� (( في قراءة) ھود(وجوده في سورة ََS *�(!�#�� Tَ�ِ% �&)�َ�U�Vَ َ@*�..((
وC : وقرأ ابن أبي عبلة: "قال صاحب الكشاف((: قال 4

نقطاع إليھم ومصاحبتھم نحطاط في ھواھم واCل4إذا أماله والنھي متناول ) أركنه(على البناء للمفعول من ... تركنوا
بھم والتزّيي بزّيھم ومد العين إلى زھرتھم وذكرھم بما فيه تعظيم  ومجالستھم وزيارتھم ومداھنتھم والرضا بأعمالھم والتشبه

   0 6))...وھذا نّص صريح على وجوده ف4 يمكن إنكاره ، 5وتأمل قوله وC تركنوا، فإّن الركون ھو الَمْيل اليسير. لھم

وإّنھا مأخوذة ((: أجاب الكرملي بالنفي وقالف ؟ اب التفعيل ھل ھو معروف في اللغةمن ب) شم	خ(وسئل عن صحة استخدام   
من  عدد ويبدو أّن صورة المنجد سّيئة عند ، 7))عن المنجد عن أس4فه أقرب الموارد ومحيط المحيط وا-خير عن فريتغ

                                                             
  .1/34: الخصائص - 1
  .في الطبعة التي حققھا عبد الس�م محمد ھارون - 2
لعبد ) الصرف الواضح(و،لھاشم طه ش�ش ) المھّذب في ِعلم التصريف(و،للشيخ الحم�وي  )الصرف اشذ(منھا  - 3

  .لعبدة الراجحي  )التطبيق الصرفي(و،لعباس كاظم  )ب الصرفاكت(و،الجبار النايلة 
  .113: سورة ھود - 1
  .2/95: الكشاف - 2
  .413: 4/7: لغة العرب - 3
: ذبح القصاب الشاة وY تقول: أن يكون لتكثير فاعله أصل الفعل، تقول) لفعّ (، اQغلب في 138: 8/2: ن - م - 4

  ).100: يُنظر الصرف الواضح(أغلقت الباب مّرة، وY تقول غلقت، : ذبّحھا، وتقول
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فاظ قد وتوجد أل)... فنى(من صيغة تفاعل من الفعل ) تفانى(ھل نھى أھل العربّية عن بناء  ؛مصطفى جواد  وُسئل،  1اللغويين
  : فأجاب ، 2؟...مثل تعاطى وتباھى وتحاشى وتوارى وتعافى ھاجاءت على الصيغة نفس

  :فموجودة، قال زھير بن أبي ُسلمى) .. تفانى(إن كان السؤال عن وجود صيغة ((

  تفاَنوا ودّقوا بينھم عطر منشمِ                                        

  3))...أي أفنى أحدھما اLخر    

ْين فأكثر، وقد يصح التفاني في ((تفانى ف4ن في عمله : ، كأن يقال)تھالك(أنكر وجود تفانى بمعنى و -ّن التفاني يستلزم متضاد	
فيه يفني بعضھا بعضاً، فيقال تفانى ف4ن أي تفانت الجراثيم المكاريب فيه وھذا ... اHنسان الواحد إذا أصابه مرض فالجراثيم

وھو أن يريك أّنه في حال ((ھام يقد تأتي بمعنى اH) تفاعل(صيغة  ن	 -، الباحث في ھذا اHنكار ولم يصب ، 4))خارج عن المراد
 . 5))تغافلُت وتعاميُت وتناعسُت وتجاھلُت، أي أظھرُت ذلك، وإن لم أكن في الحقيقة موصوفاً بذلك :حال ليس فيھا كقولك

ثم . ھام وليس وقوع الھ4ك على الحقيقةيفي عمله بمعنى تھالك من باب اH ىوعلى ھذا المعنى يمكن أن يستقيم معنى تفانى فن
 .إّن الجراثيم في المرض تتضاّد مع الخ4يا وليس فيما بينھا، فاحتمال الشفاء يتساوى مع الھ4ك

اناه بمعنى أفناه وC فعلى ھذا يكون تفانى مطاوع ف). ((عاطاه(-ّن تعاطى مطاوع ، وتوارى،وتماشى ،اHجتماع بـ تعاطى ط ل	 غَ 
َله تفعي4ً (أو ،   6)أفعله(بمعنى ) فاعله(أحسبه وارداً -ّن  وجھه أن C يكون -حد المتفاعلين لفظاً ) فاعله(شاذ و-ّن ) فع	

 . 7))ومعنى

: تعدية، نحووتكون م: فاَعلَ ): ((ھـ 669(بن عصفور اقال فقد ، ولكن نجد أّن القاعدة العاّمة عند القدماء غير ما يقول    
سافر، وأكثر ما تجيء من اثنين، نحو ضاَرَبُت وقاتلُت، وقد تكون من واحد، : ضاَرَبُت وشاتمُت، وقد تكون غير متعدية، نحو

-ن تكون Cثنين لفظاً ومعنًى، أي فانيُته ففاناني، ،)فاناه(وبھذا يمكن أن تذھب  ، 8))ساَفَر، وعاقبُت اللص وطارَق النعل: نحو
متعّدياً وغير متعدl ((فلم يقل أحد بشذوذه ويكون ) فّعله تفعي4ً (أّما . وھو جائز فانيت العدّو أي طلبت له الفناءأو لواحد 

َح وھلّل: فالمتعّدي نحو : وعليه كقولك سقيته: ومن معانيھا، الدعاء للشيء،  9...))كسرته وقطعته، وغير المتعدي نحو سب	
   0 10...دعوت عليه بالجدع والعقر: أيقلت له سقاك 6، وجدعته وعقرته، 

اه من يصوغ تفانى مطاوع فاناه بمعنى أفناه ممكن بالقياس على نظائرھا، Hمكان فن	  ن	 إنستطيع القول  هإذن من ھذا كل      
 . تفنية أي دعا عليه بالفناء وتكون -حد المتفاعلين لفظاً ومعنىً 

كالتفاعل -ّن التفاعل يقتضي التشارك وC تقتضيه ) المفاعلة(ولم ُيصب اللغويون في عّدھم : ((ثّم قال مصطفى جواد    
اللغويون بعد المفاعلة كالتفاعل، إّنما من معاني  ولم يصّرح ، 11...))ظاھرته فلم يظاھرني: المفاعلة ويدل على ذلك قولك

المنكر ما جازت عليه المطاوعة -ّنه ) فاناه(وإّن تفانى لو ُعّد مطاوعاً لـ (: (وقال ، 12،ھاتين الصيغتين المشاركة والمطاوعة
ولكننا نجد من  ، 13،))إنقتل مطاوعاً لـ قتله، أجل يجوز فاناه بمعنى حمله على التفاني: C يقبل أثر الفعل كما C يجوز أن يقال
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: التعريض كقولك"ومن معاني أفعل أيضاً  1أطردته: على صفة كقولك الجعل ومن أوجه الجعل الث4ثة أن تجعله) أفعل(معاني 
  0-ّنه قبل أثر الفعل بالمعنى أ-خير وھذا المعنى يخرج للمطاوعة C محالة   2 "أقتلته أي عّرضته للقتل

مواطن، :يقول  أ الكرملي إستعمال واطنه وزان شاركه وھم يريدون وطني، وھو يخطيء منخطّ   3 )يةلغوفوائد (في باب و    
 أيھا الوطنيون :ون أن يقالرأيھا المواطنون وي.. ينكر بعض ا-دباء: ((مواطن، وقد حاول أحد الباحثين توجيه المسألة، فقال:
والحق أّن التعبير ا-ول سليم C غبار عليه، -ّن كلمة مواطن معناھا موافق من واطنته بمعنى وافقته،  ؛نسبة إلى الوطن، 

مستعملة إستعماCً حقيقّياً إذا كان كل من يستمع إلى الخطيب يوافقه ما يعرض من آراء، وتكون مجازاً  وعلى ھذا تكون الكلمة
جحاً، فمن يضمن موافقة كل مستمع لرأي أتصوره توجيھاً ناوC   4 ..))مرس4ً ع4قته الكلّية إذا كان بعض المستمعين C يوافقه

من الوفاق على العيش وفق أسس مشتركة على أرض مشتركة لكان  المواطن الموافق لمن واطنه: لرأي الخطيب، ولو قال
سبة للوطن ومعناھا أنسب وأوجه، وC يبدو ا-مر عند الكرملي متعلقاً بالدCلة أكثر من تعّلقه بالتصريف، فالوطني فيھا ن

   5 .، ثم إّن صياغة المصدر الصناعي وطنية من وطنياللغوي حقيقيُ 

ا-فضلية : ال قياساً على قولھمببمعنى الخطورة وال) أھّمية(بفصاحة كلمة ) أسئلة وأجوبة(اب قال ا-ب الكرملي في بو    
وعدم ورود ا-ھمّية في كتب ا-قدمين C ينفي صحة استعمالھا لورود ا-فضلية في كتب الُنحاة ((وا-ولّية وا-ولوّية ونحوھا 

  :قال )ع(مدح اHمام زين العابدينفي شعر الفرزدق في قصيدته في ... ا-قدمين وا-ولّية

 pمُ ھُ قابِ في رِ  تالخ4ئق ليس أي  
  

   ذا أو له نَِعمُ ـــــــھ ةِ ـــــــــ	 لي-و	   
  

  ه يعرف أولّية ذاــــّ من يعرف الل
  

ا-ممُ  ھذا نالهُ  من بيتِ  فالدينُ   
((6  

  

امدة أو المشتّقة، وقد ورد في القرآن جبالكلمة ال) ي	ة(والحديث ھنا عن المصدر الصناعي، وھو إلحاق ياء النسب والتاء     
ومن الجبرية ،ھذا رجل من الصوفية :والجاھلية، وفي الحديث النبوي، وفي التاريخ اHس4مي كقولھم ،الكريم كالرھبانية 

مصادر الصناعية الدCلة على الخصائص والصفات وا-حوال المختلفة لqسم الذي لحقته الغرض من ال((و 7ومن القدرّية،،
إلى المعنى وإّنما وصفت بالصناعية -ّن يمكن بھذه الصيغة أن نشير (( 9وصياغته من ا-سماء بطريقة قياسية، 8))الياء والتاء

: فعندما نقول 10)).، إنسان إنسانيةعصبي عصبّية، جاھلي جاھلية: سم  من ا-سماء، نحواالمعنى المستخلص من أي 
يتغير مدلول الكلمة، وتصير تعني ) إنسانية(اHنسان يتبادر إلى ذھننا المخلوق الناطق الذي يمتاز بالعقل، ولكننا حينما نقول ((

  11...)).مجموعة الصفات التي يمتاز بھا اHنسان

الخناق والزكام والرعاف وما شابھھا : ((قالف 12وقيءُسئل ا-ب الكرملي عن جمع خناق وزكام ورعاف وفي موضع آخر     
وھو ھنا يعطي ، 14..))وما كانت كذلك C ُتجمع -ّن المصدر يدلّ على المفرد والجمع معاً  13مصادر ومنھا ما ھي أشباه مصادر،

بعضھم أجازوا جمع المصدر إذا نقل إلى اHسمية فقد : ((ج إمكانية جمعھا فقالالمشھور عند علماء اللغة، ولكّنه ما لبث أن خرّ 
أجوبة وأسئلة وأفكار وعلوم، وقد سمع عنھم مخاطاً على أمخطة ولم : جمعوا جواباً على أجوبة وسؤاCً وفكراً وعلماً فقالوا

قال الزبيدي . قات، إذ يكثر في جمع فعال أفعلةوقالوا في جمع فواق أفوقة وآفقة وأفيقة وأفو، 15يسمع عنھم غير ھذا التكسير
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وھذا رأي جميع الكوفيين على اخت4ف  ..ها 1وھناك طائفة من الُنحاة يجّوزون القياس مطلقاً وإن ُسمع غيره..:في مادة ح ل ل
-زكمة ا-خنقة وا: وعليه يجوز لنا أن نقول 3...والسيوطي في اHقتراح ، 2)أذي(الزبيدي في  هذكر اخت4ف طبقاتھم، كما
والُبر : ما جاء في الصحاح في مادة برر.. ونزيد : ، ثم قال جرياً على القاعدة ولو لم ُيسمع بجموعھا... وا-رعفة إلى غيرھا

ه من) بالضم( قلنا وتبع الجوھري في جمعه  ،ها 4ر على أبرار وجّوزه المبرد قياساً القمع، ومنع سيبويه أن يجمع البp   جمع َبر	
) النضوج(وسئل الكرملي أيضاً عن استعمال المصريين  ، 5...))جميع اللغويين وفي مقدمتھم صاحب القاموس واتخاذ القياس

لم يرد ھذا اللفظ أو ھذا المصدر في ك4م الفصحاء، : ((قال 6أي إدراك الثمر أو نحوه، ھل ورد عند الفصحاء؟) النضج(بمعنى 
 7..المبنى والمعنى، ومثله النضوح فإنه لم يرد لكنه يقاس وإن لم ُيسمعلكّن النضوج قد يؤول بجمع النضج وحينئٍذ يستقيم 

الشجر على نضوح -ّن  آه للعرب أم ھو أقدم، فجمع َنْضحفأّما قول أبي حنيفة، نضوح الشجر ف4 أدري أر: ن ض ح 8اللسان
أّن جمع التكسير قد أخذ مأخذه ويبدو  9،))أمراض وأشغال وعقول: بعض المصادر قد ُيجمع كالمرض والشغل والعقل، قالوا

ن مجلة لغة العرب، لذا نجد أّن الحصة ا-كبر من البحوث الصرفية فيھا تدور حول ھذا الجمع، وھو أمر طبيعي، فكثير من م
ا-لفاظ التي يتداولھا ُكّتاب العصر الحديث لم يذكرھا القدماء، فلجأ أكثرھم إلى القياس، فكانت لغة العرب ترى من واجبھا 

وھو دليل على أّن الجمع لم يستقر على حال وأّنه يشير إلى المرحلة التي كانت فيھا اللغة غير ((الصحيح  الىيه واHرشاد لتنبا
مستقرة على صيغ ثابتة، من أجل ھذا حدثت ھذه الكثرة في الصيغ، وسبب ھذه الكثرة راجع إلى إخت4ف ا-قوام واخت4ف 

فيه  اختلطت-ّن المثقفين العرب فتحوا أعينھم على عالم جديد ، رر في بداية القرن الماضي-مر تكويبدو أّن ھذا ا 10))الجھات
فمن الطبيعي أن يحصل إرباك في التعامل مع ھذه ا-مور من حيث . الثقافات وكثرت فيه المخترعات وا-لفاظ المترجمة

صفحاتھا وC يجد شيئا من جمع  من صفحة وقّلما يمر من يقرأ في مجّلة لغة العرب على .المناسبة وجموعھا المصطلحات
  0التكسير

ةرار جمع حَ حِ : ((في ھامش أحد البحوث قيلف     وفي موضع ،  11))وھي أرض ذات حجارة نخرة سود كأّنھا أُحرقت بالنار: ر	
يظّن بعض الكّتاب أن كل ما يجيء على وزن فعيل أو : ((ماً، فقالآخر نّبه الكرملي إلى جمع غيور ونشيط ف4 ُيجمعان جمعاً سال

كذلك فإّن الُنحاة قد نّصوا على أّن جمع ما يستوي فيه المذكر ذه وليس ... فعول ُيجمع جمعاً صحيحاً سالماً قياساً مطرداً 
ُنقل عنھم ولھذا C يقال في جمع  أغلب ما يكون في باب فعيل وفعول C ُيجمع جمعاً صحيحاً بل ُيكسر إCّ ما ووالمؤنث وھ

 منباب تكسير ما كان (قال الفارسي في التكملة في  12))وَنَشاطى 00ا-نشاط: غيور إCّ ُغُير بضّمتين وC في جمع نشيط
ُر على فُُعل للمذكر والمؤ): ((... الصفات على أربعة أحرٍف مما ليس بملحق وC على وزنه نث وما كان على َفُعول فإّنه ُيكس	

ة وذلك عجوز وعجائز وقالوا يلوذلك نحو صبور وُصُبر وُغفُر، وما كان وصفاً للمؤنث ُجمع على فعائل كما ُجمع عليه فع
عجائل، يستغنى ببعض ذلك عن بعض وليس شيء من َفُعول : ُصُعد، وقالوا ُعُجل ولم يقولوا: وقالوا صعائد ولم يقولوا.. ُعُجز

قد  14وكان قبل ھذا 13...))دميين كما أّن مؤنثه C ُيجمع بالتاء لّما لم يكن فيه ع4مة التأنيثLبالواو والنون وإن عنيت اُيجمع 
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وما كان على فعيل فإنه ُيكسر على فَُع4ء وعلى فِعال ففع4ء نحو فقھاء وبخ4ء : ((قال: تحدث عما يقاس عليه جمع نشيط
ونظير .. فعيل لتعاقبھما في نحو طويل وطوال وخفيف خفافوظرفاء وِفعال نحو ظريف وظراف وكريم وكرام وفعال بمنزلة 

ونظير فع4ء من بنات الياء والواو فيه أفع4ُء وذلك أغنياء وأشقياء وأصفياء .. 4ء وذلك أشداء وألباء وأشماءعفع4ء فيه أف
َر بنات الياء والواو على فِعال نحو طويل وطوال tير ونذر وجديد وُجُدد وسديس وقد ُكسر بعضه على فُُعل نحو نذ.. وقد ُكس

قاعدة واحدة وإن اتفقا في كونھما وصفاً للمذكر والمؤنث معاً، -ّن  فيوواقع ا-مر أّنه C يصح حصر غيور ونشيط  1))وُسُدس
ولم ُيسمع جمعاً شاذاً ،  2ھناك قاعدة قياسية تشير إلى غير جمعھا على ُغُيروزن فعول بمعنى فاعل، وليس  -ّن غيور على

طراد جمع C) فُُعل(صاغ لھا من خ4له أوزان عّدة ، فيمكن جمعھا على يجد لھا متسعاً يمكن أن نلھذا اللفظ، أّما نشيط فإّننا 

� (( :قال تعالى. ُعُرب: وَعروب.. وذلك قولھم في جمع رغيف، ُرُغف) فعيل(ما كان رباعياً على وزن ((�)6�*�
ْ*�*�َX
�َ?U�َ�ً�7)36(ً���*�Vَْ� ً��)�)N(()3)(4(  ، وُتجمع على وزن)(وھو مطرد ) ِفعال)مقترنة بالتاء أو : في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل

وھو مطرد في صفة لمذكر ((وُتجمع على فَُع4ء إذا ُوصف بھا المذكر العاقل،  ، 5..))مجردة عنھا ككريم وكرام وكريمة وكرام
يدل على مدح أو ذم  أ-ولىفاعل غير مضاف وC معتل ال4م دال على سجّية أي الُخلق والطبيعة عاقل على وزن فعيل بمعنى 

وكرماء  حفكلھا ُتجمع على وزن ُفع4ء نحو وسماء.. وسيم وكريم وظريف وحكيم: فمّما توفرت فيه الشروط من الصفات
، وفع4ء فيه نظر )فَُع4ء(ونشطاء ) ِفعال(اط شون )فُُعل(وعلى ھذا يمكن جمع نشيط على ُنُشط  ، 6..))وظرفاء وحلماء

) ((.. َفعالي وَفعالى(ن -مسموع وإCّ لكان أشار إليه  فليس ھو بمقيٍس أو وليس نشاطى بصحيح، ،7رCختصاصه بالمذك
وغيور C تلحقھا  8))كعذراء وعذاري وعذارى: صحراء وصحاري وصحارى أو صفةكَفْع4ء، إسماً  على ما كان يشتركان في

ھذا جمل ركوب وھذه ناقة ركوبة أي : بمعنى مفعول فنقول) فعول(تاء التأنيث ف4 تقول ھذه المرأة غيورة إCّ إذا كانت 
  9اء للمبالغة C للتأنيث، إذ يقال أيضاً رجل ملولةتوبة، أّما قولھم إمرأة ملولة فالمرك:

والَكلَف والُكْلفُة ُحمَرةٌ َكِدَرًة تعلو : ((ورد في اللسان ، 10أك4ف وُكلَف وفي فوائد لغوية خرج الكرملي جمع كلفة على    
وھي الُكلَف والتكالف واحدتھا .. كلِفُت بھذا ا-مر أي ولِعُت به: والكلفة ما تكلفت من أمر في نائبة أو حق، ويقال.. الوجه

  :تكلفة، وقوله

  فِ ـــالتكال ن علىـــــّن يطويـــــوھ
���� ££££ ¢¢¢¢ ¡¡¡¡ 

  اُذفــــاناً، وبالتقـــوِم، أحيـــــــــــــبالس	   

  

وھن يطوين على : جني ابنيجوز أن يكون من الجمع الذي C واحد له ويجوز أن يكون جمع تكلُفة، ورواه : سيدة ابنقال     
ومن أمثلة جمع الكثرة فَُعلَ : ((عقيل ابنقال  13))تكالف: وجمع التْكلَِفةِ ((، 12ك4فأ وفي التاج ُتجمع الكلفة على ، 11))التكالُف

وھو من  ، 15وھو مطرد، 14)..)كقُرَبة وُقَرب، وُغْرَفة وُغَرف: وھو جمع اHسم على ُفعَلة أو على ُفْعَلى أنثى ا-فعل، فا-ول

  :أما تكالِف فقد ورد في بيت زھير في معلقته 16َلة على أفعالعيرد جمع فأوزان الكثرة ولم 
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  سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 
���� ££££ ¢¢¢¢ ¡¡¡¡ 

ثمانين حوC ًC أباً لك يسأمِ   
1  

  

  .وتقاسيم، والفرق بين الُكلفة والتكلفة في المعنى قد اّتضح مكتقسي شاذٌ  ولعّله جمعٌ     

لم َنَر ھذين الجمعين لفصيح والمشھور عندھم أن : ((قال) أيجمع بائس على بؤساء أو بائسين؟(وفي مبحث صغير عنوانه     
وُبْزل جمع بازل وعوط في جمع عائط وُعطف في  سأمور دمس لجمع دام: وزان قُْفل، كما قالوا) ُبْؤس(البائس ُيجمع على 

  :لك قول تأّبط شّراً ن ذمجمع عاطف إلى غيرھا، وھي كثيرة، و

  نيھا ما C يضيُق من حبt  قتُ قد ضِ 
���� ££££ ¢¢¢¢ ¡¡¡¡ 

المساكين دُت من البؤسِ ى ُعدِ حت	   
  

  

يجوز أن يكون عنى به جمع البائس، ويجوز أن يكون من ذوي البؤس فحذف المضاف وأقام المضاف إليه : سيدة ابنقال     
مطرد في كلt ((... ويبدو أن الكرملي في ھذا المبحث لم يكن موّفقاً، َففُْعل  ، 3))إCّ أّن المشھور ھو ا-ول 2)اللسان بأس(مقامه 

4 أّما البيت الشعري ف 4))أحمر وُحمر، وحمراء وُحْمر: كلt وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فع4ء، نحو
ا+قرب إلى  مع بائس على بؤساء ھوومن صاغ ج. رأيه -ّنه قائم على اHحتمال، والقاعدة تسير في غير اتجاھه حيرج

وأشار .. مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاف وC معتل، نحو ظريف وظرفاء((الصواب، فإّن فع4ء 
عاقل وعق4ء وصالح : فَُع4َء، نحو ىُيجمع عل –في كون داCً على معنى ھو كالغريزة  –إلى أّن ما شابه فعي4ً .. بقوله

وھو ما ذھب إليه  6))غير أنه حمل عليه) فعيل(ولو لم يكن على وزن ((إذن بائس بؤساء  . 5))شاعر وشعراءوصلحاء، و
  7مؤلف أزاھير الفصحى معتمداً نّصاً للجوھري

في مباحث أخرى تناولت المجلة بأق4م عدد من ا-دباء بعض ا-لفاظ التي سرت في المطبوعات كالنار في الھشيم كمشاھير     
ما كلp قياسي يقال فالخبز وزان ُقفل C ُيجمع على : ((قال أحد ا-دباء 9)في ما قيل وما أقول(وتحت عنوان  ، 8شھورجمع م

أما الخبز فھو إسم : ((فرّد عليه مصطفى جواد قائ4ً  ، 10))أّن جمعه عليھا قياسي مع أخباز، وC على خبوز وC على غيره
على جمعه إذا أرادت، وعلى ھذا ف4  تزئواحدته خبزة، والعرب تستغني بإسم الجنس الجمعي عن الجمع كما أّنھا تج  جنس

. س جمعه خبوزاً ف4 أذھب إليه، ما لم تثبتوه بنص قديم أو إجتھاد مصيبيغرابة في جمع الخبز على أخباز، أّما أن من مق
)  ج د س(الجوھري في .. ه سواء أكان المسموع مقيساً أم شاذاً حإّنه يرّجحه C يكبوأما القياس فُيقال إCّ إذا ثبت السماع، ف

قال . 11..ي َمْسَكن ومسِكن وسمعنا الَمْسَجد والَمْسِجد والَمْطَلع والمطلِع والفتح في كله جائز وإن لم نسمعهرو وقد: من المختار
ونستخلص مما ذكرنا أّن المقيس . 12..ل المجمع عليهليس البيت الشاذ حجة على ا-ص: رد في ب ي ض من المختاربالم

   13..))مقبول مستعمل في ذلك الزمان فكيف يتردد في إستعماله

يصغر على  - 1: ((في بحث صغير  قال) وليفة،حيوان (و منحى البصريين في تصغير حوفي مبحث صغير نرى الكرملي ين    
سكان الثانية بعدھا واو مكسورة يليھا ياء ساكنة ثم نون وC يجوز وجه حييوين ويجوز كسرھا على لغٍة وفتح الياء ا-ولى وإ

يفة على ما ذكرناه في يل): ليفة(يقال في تصغير  - 2  14حة ذكرھا الكوفيون راجع شيء في تاج العروسبيثالث إCّ على لغٍة ق

                                                             
  .69: يُنظر، شرح المعلقات العشر الطوال  -10

  . 1/200: لسان العرب  - 1
  .فلم يُصب Qّن شرط جمع المذكر السالم أن يكون rسم عاقل ين، ومن جمع على بائس574: 4/110 :لغة العرب  - 2
  .253-252: ، ويُنظر الصرف الواضح4/95: عقيل ابنشرح   - 3
  .4/104:  ن – م  - 4
  .259: الصرف الواضح -5
وبئس الرجل يبأس بؤساً وبئيساً، إشتّدت : ((.. ، نص الجوھري من الصحاح46- 45: أزاھير الفصحى، يُنظر -6

 وبيضاء من أھل المدينة لم تُذق       بئيساً ولم تَْتبَْع َحمولَة ُمْجِحِد    :  حاجته فھو بائس، وأنشد أبو عمرو
  .722- 721/ 1 باب السين فصل الباء،: ، الصحاح))وھو إسم وضع موضع المصدر    

  ، وفي 775، لحبيب الزيات واستدرك عليه الكرملي أوزان مسموعة في ص 769: 7/10: يُنظر، لغة العرب  - 7
  .إستدرك عليه الزيات 11/879ج   

   212: 8/2: يُنظر، لغة العرب  - 8
  212: 8/2 :ن _  م  - 9

  .286: مختار الصحاح  -10
1 - 

  .71:  ن – م  
2 - 

  .8/2:2/12: لغة العرب  
  . 1/395 شيء: تاج العروس ؛يُنظر  - 3



                                                              178                                                               

ى لغة قبيحة ذكرھا الكوفيون ولييفة بضم تصغير حيوان وC يجوز لويفة -ّن ال4م الثانية أصلية غير مقلوبة عن واو إCّ عل
وفي بحث آخر تناول  . 1))ا-ول أفصح من لييفة بكسره وھذه أفصح من لويفة التي ھي أقبح اللغات وأبعدھا عن الفصاحة

جني واستدل على ذلك من تسمية إبن  ، 3)ملوكي) (َملِك(وھي للنسبة وليست للمبالغة، وإن النسبة إلى ، 2)فنان(الكرملي كلمة 
ھذا فض4ً عن أّن النسبة إلى الجمع المكسر أكثر من أن ُيحصى إن في الجاھلية وإن : ((جني كتابه بالتصريف الملوكي، وقال

مجال لدراستھا وقد C 6وھناك بحوث أخرى 5ورأى أّن ملكي قد تلتبس بالنسبة إلى الملك الروح الطاھر ، 4..))في صدر اHس4م
  .وقد أشرت اليھا في الملحق

  : جتھاداتا5 :ثانياً 

غيرھا، ولعلّ أھم ما تميزت به ھذه الدراسات ھي  في ھذه الدراسات نجد أّن لغة العرب قد سبقت في ميدان اHجتھاد     
وتساءل من أين جاءتنا ھذه الميم؟ ، 7)أصل الميم في ا-سماء المشتقة(كتب الكرملي عنواناً ھو ) فوائد لغوية(ففي  .أصالتھا

وأصل النون راء وأُبدلت  –الذي في ا-سماء الموصولة الدالة على العاقل ) َمنْ (الميم على ما تتبعته مقطوع من كلمة : ((فقال
) Mar, Maris(أي رجل، وال4تينيين يقولون مرأي ) مرء): (َمنْ (فأصل . Hنشاء صورة معنى جديد لفكٍر جديد منھا 
كما في العربية،ويعنون به الرجل أو المرء، فاللغات إذا في ھذا ) َمنْ (يدون به المرء كما في العربية واHنكليز يقولون وير

ثم إّن العرب مّيزوا لفظ العاقل من غير العاقل، فصّيروا النون ا-خيرة ألفاً، وخّصوا لفظ . د تتشابه كلھا معنًى ومبنىتكااللفظ 
رأيت من : ويقولون. رأيت ما أحزن نفسي، ويريدون بذلك الشيء الذي أحزنھا: لكائنات، فيقولون مث4ً بما C يعقل من ا) ما(

فإذا : ((، قال)َمْن و ما(فاستنتج بأّن ما في ا-سماء المشتقة ھي من  ، 8))أحزن نفسي، ويريدون به رج4ً يعقل أحزن نفسه
وعليه إذا ).. بالمجھول(قلت ھذا ا-مر معروف فمعناه ما ُيعرف  وإن) بالمجھول(ُيعَرف ) من(ھذا الرجل معروف أي : قلت

تكنس، أي الشيء الذي يكنس بأن نسبت الفعل إلى اLلة كما ھو معھود، وإن أردت ) ما(قلت ) مكنسة(ُسئلت ما أصل كلمة 
حق من المجلة في باب في جزء Cو،   9...))بھا الرجل يكنس) ما(يستخدم اLلة قلت معناھا  ل إلى الرجل الذيعنسبة الف

معنى الميم في أول المشتقات والمصادر ومعنى حروف المضارعة وسبب (إستفھم أحد ا-دباء ببحث عنوانه ) أسئلة وأجوبة(
  : وملخص ا-سئلة ، 10)صيغة المجھول

مكسورة مثل ِمصحف لماذا ھذه الميم مفتوحة تارة في نحو َمعروف وَمضروب، وتارة مضمومة نحو ُمنافس وُمقاتل، وتارة  -1

 ؟ وِمكنسة

 ماذا نقول في ميم المصدر الميمي؟ -2

 .إذا قُطعت ميمه) عروف(لماذا تغير وزن حرف في معروف أي  -3

 بما C يعقل، وقد وردت لما يعقل في القرآن؟) ما(لماذا خّص  -4

 ؟...كلمٍة اقُتطعت وكيف عادت ةِ لعلّه يفيدنا بعلِمِه أّن حروف المضارعة من أي	  -5

المعلوم نحو ُيقاتل  أّن الضّمة وردت في المضارع بالرغم من.. وم الماضي مفتوح ا-ول؟ فإذا أُخد للمجھول ُضّم أولُهلماذا معل -6

11ھا في الغالب مفتوحة وُتضّم للمجھول؟ن	 إوُيصلي، مع 
 

في الفھم  اشاسع اونبھناك  ن	 أوقبل عرض ھذه النقاط تجدر اHشارة إلى أمر مھم، وھو فأجاب ا-ب أنستاس بسّت نقاط،     
 كلّمبين السائل المعترض وبين الكرملي، فالكرملي يتناول المسألة بأسلوب مقارن يغوص في أعماق اللغات، فيما نجد السائل يت

لعربية التي مّرت بمراحل تطور طويلة حتى وصلت إلى ھذا النضج، فلذلك نجد الكرملي قد استق4ل امسائل حدثت بعد  لىع
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سبب تحريك ھذه الميم بحركات مختلفة بين الضم والفتح والكسر  -1: ((قال. وألمع بشذرات وليس بتفاصيل اقتضب الجواب،
لما بحثنا  - 2.. ، ولوC ذلك Cختلط الحابل بالنابل، وكل ذلك من التواطؤ في الوضعغتمييز ألفاظ عن ألفاظ وصيغ عن صيھو ل

بميم وتدل  تبتدئفھي مقطوعة من كلمة أخرى .. ضح لذي عينت، كما يعن ميم ا-سماء المشتقة لم نقل كلمة عن ميم المصدر
-ّن  –أي أصل قاتل أو مصدر قاتل  –مزر قاتل :  موصد غيراCجتھاد وباب  – نخطئينا، وقد على رأ –على أصل الشيء 

معنى المصدر ا-صل، ومخرج الشيء، وقد يحتمل أن تكون الميم مقطوعة من لفظة أخرى بھذا المعنى، أو مبدلة من نون 
حاة النُ  -4 . 1...)تغير الوزن C يمنع صحة المعنى وأصله -3... أي ا-صل –بنون ومعناھا كمعنى المزر  تبتدئكلمة أخرى 

للعاقل فلم ُننكره لكّننا حكمنا بحكم الُنحاة واللغويين من ) ما(أّما ورود .. بما C يعقل) ما(بما يعقل، و) َمنْ (واللغويون خّصصوا 
  . بھذا المعنى كما C يخفى) ما(للعاقل في القرآن الكريم أكثر من ورود ) من(باب ا-غلبية، إذن ورود 

مة إقُتطعت منه على رأي جميع المستشرقين وفصحاء العربية المحدثين، فا-لف لكل حرف من حروف المضارعة كل -5
وواضح من ك4م الكرملي أّن ھذا البحث أصيل  ،2)...))أنت(والتاء من ) يھ(والياء من ) نحن(والنون من ) أنا(منزوعة من 

   : في موضوعه بدليلين

جميع كتب الصرفيين من قدماء ومحّدثين لم تتناول ھذه الميم بحثاً عن أصلھا، وھم يعرفون أّنھا زائدة في اللفظة  – ا+ول

   . 4بل صّرحوا بذلك ، 3وليست أصلية

في النقطة الخامسة من رّده على السائل أشار إلى رأي المستشرقين وفصحاء العربية المعاصرين في الزوائد من  – الثاني

أيه، فالبحث في ھذا ّننا C نسّلم تمام التسليم لرإ في حينالمضارعة، ولو كانت لھم إشارة في الميم لقالھا الكرملي، حروف 
سيبقى مفتوح الباب لqجتھاد والتنقيب عن علل ھذه الحروف وسبب اHتيان بھا في تصاريف ا-لفاظ،وسيبقى فضل المجال 

  .العربّيةالريادة قائماً للكرملي ما بقيت 

يشھد ((وھو إسم قديم لqثنين، ) تنا(ورأى أّنھا مقطوعة من  ، 5)أصل ع4مة التثنية(في بحث آخر تحّدث الكرملي عن     
ثنى الشيء أي عطفه كأّنه جعله إثنين،ووجود الثاء المثلثة في ثنى حديث بالنسبة إلى التاء المثناة، وإن : على ذلك أنھم قالوا
ولنا دليل آخر أّن اHثنين في العبرية ُشنيم أو شني فالميم للجمع وليست من أصل الكلمة، وشنى .. قديمةكانت في حد نفسھا 

-ّن ) تنا(أصلھا  اCثنينرية كثيراً ما يقابله الثاء المثلثة في العربية، فظھر من ھذا أّن لفظة ببالشين وما كان بالشين في الع
ا من حيز واحد، كما مبإبدال النون راًء، -ّنھ) ترين(رميون يقولون في اHثنين واL. الةمم الياء الموجودة في العربية ُتلفظ ألفاً 

، وھو أمٌر معقول يؤيده )تنا(ظھر أّن المثنى عندنا منحوت من لفظتين ھما اHسم ا-ول ا-صلي والنون المقطوع من كلمة 
 جدتوالتثنية أو المثنى ظاھرة لغوّية، و: ((رائي، ومما قالهوقد تناول ھذا الموضوع إبراھيم السام ، 6))مصطلح جميع اللغات

في اللغات السامّية واللغة اليونانية وفي السنسكريتية، ولھا آثار في اللغات الجرمانية، ولكننا نستطيع أن نقر أّن التثنية ظاھرة 
 shanlimفھو في اللغة العبرّية شنايم من ا-لفاظ السامية ) إثنان(لفظ و: ((وقال ، 7))سامية، أو قل عربّية قبل كل شيء

للمؤنث، وفي الحبشّية نجد سنوي وسانيت بمعنى اليوم  نشني للمذكر وشيت كدّيةللمؤنث، وفي ا- shtayimذكر وشتايم ملل
 Tertenللمذكر وترتين  Trenالثاني في ا-سبوع أو الشھر، على أّن الحال تختلف في اLرامية والسريانية في ترين 

والراء في ھذه اللفظة ليست أصلية فھي من فك اHدغام الحاصل في النون فيبدل بإحدى النونين راء، : ((وقال، 8))للمؤنث
فالتثنية مقصورة .. وفي اLرامي اHنجيلي: ((وقال ، 9...))بمعنى بنت Barمؤنث، بر  Barta) برتا(ويدلنا على ھذا أّن كلمة 

إّن ع4مة .. ونستطيع أن نتبّين: ((ثم قال ، 10...))ورج4ين وع4مته الياء والنون ينيداعلى أعضاء الجسم المزدوجة كما في 
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وواضح مّما مّر أّن  ، 1))التثنية ھي ا-لف والنون أو الياء والنون مسبوقة بالفتح، إCّ ما جاء من الكلمات المشار إليھا آنفاً 
ُيشر إلى بحث الكرملي نھائياً، وھو مما ُيحسب عليه، كعالم له باع ّنه لم إلھذه المسألة بشكل مثالي، إCّ  لالسامرائي قد أص	 

إCّ أّن ھناك فرقاً واضحاً بين البحثين، وليس ھو في أصل، ونتيجة  ∗∗∗∗طويل وفضل C ُينكر في كشف الكثير من الحقائق اللغوية،
بينما السامرائي رأى أّن ا-صل . ر إليھاھي من لغة سامية ولم ُيش) اتن(فالكرملي رأى أّن . الموضوع إّنما في بعض جزئياته

، وعلى رأي السامرائي )ثنى(والعربية فيھا ) تنا(ھو العربّية، والكفة تميل للكرملي -ّنھما اّتفقا في أّن ا-صل ھو من مادة 
  .وھو ما لم ُيشر له في بحثه) التاء(أقدم من ) الثاء(يجب أن تكون 

مجلة لغة العرب ميداناً خصباً لqجتھادات التي جاد بھا قلم ا-ب الكرملي، فكتب بحثاً  من) 1926(لقد كانت السنة الرابعة     
 3وھو ما لم يتطرق إليه عالم قديم أو محدث قبل الكرملي ، 2)أصل ع4مة التأنيث في العربية(عن 

0   

غة سوى الوصف دون البحث عن وھذا أيضاً لم يكن نصيبه عند علماء الل ، 4)أصل ياء النسبة(بحثاً آخر عن نجد و      
، ودرست )التأصيل(ھذه الموضوعات تدخل في موضوع الفصل الرابع من ھذه الرسالة وھو   ن	 إ وتجب اHشارة إلى ، 5ا-صل

ِة  على –ّنھا كانت بعناوين صرفية ودرست ھنا - يھا الكرملي تمّيزت ھذه البحوث با-صالة والبساطة، فلم يذھب ف –حال أي	
واضحة  يعكس لنا صورة 6)ر في إسم اLلةطخوابحثه (ولعلّ . ب ا-فكار، بل إسترسل فيھا إسترساCً يء وتشعإلى حشد اLرا

رأى و عما قلناه، وفيه نجد الكرملي قد فتح باب اHجتھاد واسعاً للعارفين باللغة، فقد اعترض على ا-وزان القياسية المعروفة،
  . 7أسماء آCت ھاأوزاناً قياسية أخرى تصاغ من
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   –المبحث الثالث 

  :التصويبات الصرفية 

من ا+مور المھمة في مباحث مجلة لغة العرب الصرفية ھو وجود بحوث  في التصويب الصرفي     

وكان وجودھا يتناسب مع منھجية المجلة التي أخذت على عاتقھا الدفاع عن فصاحة اللغة العربية 

لقد اتخذت المجلة في التصويب .ومكانتھا العلمية بين اللغات وصياغة ألفاظھا  بصورة أصيلة تتناسب 

عظم حا7ت الصرفي منھجا معياريا في ا+عم ا+غلب من بحوثھا في ھذا المجال لذا نجدھا  في م

اللھم إ7 في ا+مور التي .  ةأو مقيس ةمسموع ةلغوي صوصبن عزز آراَءھاالتصحيح والتصويب  ت

وتلمح إلى ، فيكون موقف المجلة منھا أن تمسك العصا من الوسط   تتحمل النقاش واختHف ا�راء

وربما ميزت ا+فصح من الفصيح وقد تفرقت مادة ، المقابل  يأالر ةدون نفي صحمن  ميلھا إلى رأى

، والمشارفة وا7نتقاد ، واغلبھا جاء في باب فوائد لغوية ، ھذا المبحث بين أبواب المجلة المختلفة 

وتقاسم كتابتھا أكثر من شخص . وھوامش بعض البحوث اللغوية وغير اللغوية ، وأسئلة وأجوبة 

ا+ب أنستانس ماري الكرملي ثم مصطفى جواد وغيرھما من  ظكان من ح ولكن النصيب ا+وفر

◌َ كُ  Bعصرھما  ابِ ت.  

  .بت وt الموضوعات التي صُ 

لذلك ، فضH عن التصويب الصرفي  محددةٌ  كن للتصويب اللغوي في مجلة لغة العرب خطةٌ تلم     

، فعال بنية ا+أبعض : ھي ون الموضوعات الصرفية التي وقعت تحت ھذا العنوان قليلة أنجد 

  . وبعض النسب ، وبعض جموع التكسير ، والمذكر والمؤنث ، وبعض المصادر 

 Cأبنية ا-فعال  –أو:  

ل وھو شاذ 7 نظير ل يفضُ ضِ فَ (( :عندما قال )ھـ666ت(رأى مصطفى جواد عدم صواب الرازي    

اللغة  ثي الحاصل من تداخل لغتين ھماھو الوزن السابع للمجرد الثH(( :الوزن وقال :أي 1))له

وفيه لغة ثالثة مركبة :((قال )نعم(زي قد ناقض نفسه في مادة الرا أن رأىثم ،2 ))الرابعة والخامسة 

  لل ينكُ كِ ونَ ،ر ر يحضُ ضِ عن انه نقل في كتابه حَ  فضH 3))م مثل فضل يفضل ينعُ  مَ عِ منھما ھي  نَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

  506:مختار الصحاح -1
  707: 7/9:لغة العرب  -2
 669:مختار الصحاح  -3
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.  1اشتراك في ذلك الوزن) تدوم دمت ، مت تموت ( ـ على ذلك الوزن ومن العلماء من جعل ل   

  ـ.  2في كل ما نقله اً شاذ اً ومما  تنبغي ا5شارة إليه أن الرازي اعتبره وزن

حيث ،) فود من ا7نتقادأ فنكتة أدبية: (ھم احد الكتاب عن صحة تعبيره استف  آخرفي موضع     

فود في أالمراد ب:((الكرملي قال . 73ن الفعل يائي، أفودوليس  أفيد: قال له  آخرمن كاتب  خطئ

وقد ذكر صاحب التاج في ، وا7سم الفائدة . ثبت  : من فاد  المال لفHن  ، العبارة المذكورة  اثبت 

7ن المصنف ذكرھا في المادتين ثم زاد على :وقال .وا7سم الفائدة : يه بعد قوله واوية ويائ إنھا) فود(

بعض ذلك في فيد 7ن الكلمة  وسيأتي. اهإي أعطيته ناأفدته أو، هااقتن:و تفَيده  وإستفاده وإفادةتقدم ما 

احب فيد استعمال صا7فود من الفائدة جاءت بمعنى ا+ إنعلى  ا+دلة أحسنومن ..4 يائية و واوية

كفى بذلك جوابا و..)5(أفودولو ذكر المصنف الكل في محل واحد كان :)قصر(التاج لھا قال في مادة 

 ا+فيدمن الفائدة بمعنى  دأفووالظاھر من جواب الكرملي صحة استعمال ، 6))لشھرة صاحب التاج

 نأويبدو ، الفصاحةه يراھما متساويتين في والفصيح منھما  ليدل ذلك على ان ا+فصح إلىولم يشر 

قال :((..)ھـ370ت(ا+زھري قال  ھمد اللغويين جميعھذا ھو واقع الحال بالنسبة لھذه اللفظة عن

له من عندنا فائدة وجمعھا ] العبد من خير يستفيده ويستحدثه وقد فادت  أفادالفائدة ما  :الليث

ولم يذكر من ، 8))الموت وفاد يفيد:والفود : عمرو  أبيعبيد عن  أبو:فيد  -فود(( :وقال،7))فوائد

وفي حديث ..ه مال ثبت ل إذاسه لفHن يفيد فـاد المال نف((:ومما جاء في اللسان . ل والعلم معانيھا الما

وفاد ..يوم يملكه  أيه  يوم يستفيـده يزكي: غيره قال أو الربحابن عباس فالرجل يستفيد المال بطريق 

 أنا وأفدته((9))ةعنه جانبا ورجل فّياد وفّيادتبختر وقيل ھو ان يحذر شيء فيعدل :يفيد فيدا وتفّيد 

وفي كتاب 11)..ا�خرواحد منھما  يفيد كل أيوناس يقولون ھما يتفاودان العلم ((10))إياه أعطيته

حل الشيب بفوديه وھما جانبا :فود:(( وفي أساس البHغة ،12))مثله اً يدَ فَ  هُفيـدُ أُ فدته :فيــد(( :ا+فعال

   13)) الرأس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
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  731: البHغة  أساس - 13
   

 أنياء  ولكن عند قياسھا على نظائرھا يظھر لنا  أمعين ھذا الفعل ھل ھي واو  إلىولم يشر احد 

في المقتضب  ) ف لينولقبھا حر اللينة  ا+حرفھذه  إحدىما كانت عينه (باب ففي ،ھو الواو  ا+صل

فيجعل علته ھي ھمز الواو لقربھا ، قوائل وجوائل : عل من قلت وجلت اوكذلك يقول في فو:((..قال 

فكان يجعل ھمز . منھما  ا+ولىھمزت  أو7التقت الواوان    إذامن الطرف نظيرا لما ذكرناه انه 

7جتماع الواوين والقرب من الطرف و7 يرى مثل  ا+لفن ھذا الباب واجبة وان كانت م ا+خرى

الياء والواو لم يلزمني  أولو التقت الياءان  +نه:ياء و واو  ويقول  أواجتمعت ياءان  إذاذلك 

  : أبوابيجيء من ثHثة  ا+جوف:((قال  العرف ما ُيفِھم أن فيد ھي ا+صل افي شذو ،  1))..الھمز

وعور ، وغيد يغيد ، وخاف يخاف ، و باع يبيع ، قال يقول :نحو ، وفرح  ، من باب نصر وضرب 

، 2))..يائيا وفي الثالث مطلقا الثانيواوّيا وفي الباب  ا+وليكون في الباب  أنشرطه  إن إ7، يعور 

ھي افعل تفضيل و لكنني درستھا ھنا 7ن كاتب المقال لم يدرسھا من جھة ) أفود( لفظة  إنعلما 

  . من جھة بنائھا وصحة استعمالھا  وإنمااشتقاقھا 

مدة  تنوف  :((ھي صوب الكرملي عبارة وردت في قاموس القضاء العثماني آخروفي موضع     

 ..ارتفع واشرف:اف الشيء نوفان((: العرب في لسان وقد ورد، 3))ا+صح تنيف :قال ،على العشرين 

ومنه  ..ويقال لكل شيء مشرف على غيره انه لمنيف.. طال وارتفع إذايقال الشيء ينوف 

من النوف  +نهياء كل ذلك منقلبة عن واو : قال ابن جني.. زائد على العقد +نهعشرون ونّيف :يقال

تعطف والعقود بعده إلى التسعين (( و،  4))الذي ھو العلو وا7رتفاع قلبت فيه الواو تخفيفا 7 وجوبا

وقد يستعمHن :((وفي طيات كHمه قال ، 5..))وإخوانهعشرون  أووالنيف ما بعده عشرة ،على النيف 

   .6))دون تنييف

 ا+مرفي  التعبير ولم يكن   ا+فصحبحثوا عن  إنمالم يقف نّقاد المجلة على حدود التصويب     

كانوا يعيشون عصر الطباعة وانتشار الصحف والمجHت وقلة المثقفين ولكنھم ، عندھم  ترفا فكريا 

مما دعاھم إلى التنبيه على كل شاردة وواردة كي 7 تكون بابا +خطاء كثيرة ربما تقع إذا ، لغويا 

قارئ على  أيمنفذا يطل منه ) باب فوائد لغويه ( فكان . مرروا الخطأ أو الخطأين أو غير الفصيح 

  . آنذاكوقفت عليھا مجلة لغة العرب  في المطبوعات التي انتشرت  ا+خطاء التي

   استلم الشيء بمعنى:(ا وجده في احد المطبوعات فقالالكرملي ينتقد م أنستانس ا+بوھاھو     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0 1/161: المقتضب  -1
   36: العرف  اشذ  -2
  2/3: لغة العرب -3
 4579/ 6: لسان العرب -4
  756/ 2: ارتشاف الضرب -5
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  756/ 2: ن  -م -6
  

لقبول السHم منه .. استلم الحجر : قال الجوھري  (( :ونقل نصا من تاج العروس ، غير فصيح)تسلمه

لHستHم بمعنى التسلم وجھا في العربية يجيز لنا ھذا  أن7 ننكر  إننانعم : (( ثم قال ،  1))تبركا به 

بالعكس وسواء من معنى التسلم الذي 7 يخلو من  أوسواء من باب ورود افتعل بمعنى تفّعل   التعبير

يخلو من تكلف وتمحل والكHم  ھذا كله من باب التوجيه والتخريج الذي 7 إنعلى .استHم اليد للشيء 

وعلى ما سمع منھم ونقل عنھم مما  ىكHمنا ھنا على اللغة الفصح وإنما.. ن ھذا القبيل ھنا ليس م

لم يرد استلم الشيء بمعنى تسلمه : منارا نھتدي بھا ظلمات كHمنا نقول  أوتخذناه علما او أليناوصل 

  .  2))..تناوله  أي

ھنا خطأ ) مع(فوجود ، ن خطرة المشاركة  مع فH: 7 يقال : (( قال  أيضا) فوائد لغوية (وفي     

7ن ھذه الصيغة تدل على  ا+داةفي جميع صيغه واشتقاقاته يحمل معنى ھذه ) فاعل(7ن وزن 

  الذيويبدو أن السبب  .  3))التحارب معه مھلك  : في وزن تفاعل  فيقال ) مع(تدخل  وإنماالمشاركة 

قد  يكون حاصH من عدم الفھم الصحيح   وأ، ھو قرب المعنى بين ھاتين الصيغتين  الخطأجّر لھذا 

ثم اعلم انه 7  فرق من :(()ھـ688ت(فقد قال الرضي  ا+قدمينلبعض النصوص التي وردت عن 

 إنكون الشيء ببين اثنين فصاعدا وليس كما  يتوھم من  إفادةحيث المعنى بين فاعل وتفاعل في 

 أ7الفعل على المنصوب بخHف باب تفاعل   أصلالمرفوع في باب فاعل ھو السابق بالشروع في 

سفيه لم يجد مسافھا  فانه : ترى قول الحسن ابن علي رضي ] تعالى عنھما  لبعض من خاصمه 

 ا+ولسفاھة وان كانت سفاھته لو وجد ت بعد  رضي ] عنه سمى المقابل له في السفاھة مسافھا

ق من حيث المغزى والمقصد الحقيقي بين البابين بل ونحو ذلك فH فر أشاتمكشتمتني فما  إن: وتقول 

تخالف  وذلك انه قد يعبر عن معنى واحد بعبارتين. الفرق بينھما من حيث التعبير عن ذلك المقصود 

معاني  ثم إن ابرز،  4..))معنى من حيث الوضع وكذا اعراباتھا ا+خرىمفردات  إحداھمامفردات 

التشريك بين اثنين ((  أبرزھامعان  أربعةفلھا ) تفاعل(صيغة   أما.  )5(ھو المشاركة) ل فاعَ ( صيغة

إذن ھذا المعنى ،  6)) بخHف فاعل المتقدم اللفظ مفعو7 في المعنى فيفيكون كل منھما فاعH  فأكثر

 المشترك بين الصيغتين ھو الذي دعا للخلط بينھما ولعل ا+مر يتعلق بسوء فھم الجانب النحوي في

والمصادر  سعةال إلىوھي تفتقر ،كلھا التصويبات الصرفية  وعلى ھذا المنوال وردت. ھذا ا+مر 

  لكرملي كان يدفع اربما 7ن ،  الموضوعّية فاغلبھا اعتمد على المعجمات وليس على كتب الصرفيين 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  س ل م: تاج العروس -1
 99/100/ 2/ 3: لغة العرب -2
  3/3/145:ن  –م -3
    102 -1/101: شرح الشافية -4
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    47:الرائد في علم الصرف و، 37:وفي علم الصرف ، 88: و شذى العرف  1/96: ن -م  ينظر -5
 95:العرف  اشذ -6

يبعد كتاب عصره عن القياس في كل شيء حتى 7  أنالمسموع منه بالذات ويحاول  ا+فصحباتجاه 

  . يقعوا في الخطأ فتفسد اللغة بذلك 

  

  *: في المذكر والمؤنث -ثانيا 

تقسيمين مھمين ھما الحقيقي  على التأنيثويقسم  ،1فرع له والتأنيثالتذكير   ا+سماءفي  ا+صل    

ولكن ھنالـك مشكلة تقع في بعض صفاتھما ھل تذكر أم تؤنث؟    ، 3ولفظي ومعنوي ،  2وغير الحقيقي

الكلمة :(لكرملي في احد مؤلفاته حين قال إن ھذا ا+مر قد أشكل به احد الكّتاب على عبارة ل

تذكير  أما((  :فرد الكرملي في مجلة لغة العرب قائH ، ) ع(وھو يتحدث عن المسيح ) المتجسدة

ھذا غير محضور  ولھذا  إذجريا على اللفظ  تأنيثهذكر لكن ذلك 7 يمنع 7ن مدلوله م،الكلمة فجائز 

دللت على تذكيره في العبارة التالية فقد  إذاو7 سيما ، بل ويجوز ، والصواب :يقول  أن7 يحق له 

 إلىيذكر ويؤنث فمن ذكره ذھب به ، الحجة : السلطان عند العرب : قال الفراء في كلمة السلطان 

في مادة : وقال الجوھري ) سلط(وفي التاج في .. 4معنى الحجة إلىذھب به  أنثهومن  معنى الرجل

ونحوه مراعاة  ا5سنادقال شيخنا يرى في  : ((قال صاحب التاج معقبا .. الخليفة قد يؤنث ) : خلف(

اه . )5( آخريكون ولده  أناسم الخليفة والوجه  لتأنيثقاله ،  أخرىولدته : للفظه كما حكاه قلت 

  : فمن تذكير المؤنث قوله ((وھنا مسالة تحدث عنھا عدد من القدماء ،  6))التاج

              بقالھاإ أبقلو7 ارض      فH حزنة ودقت ودقھا                                        


XَXََXXَ((:عز وجل الموضع والمكان ومنه قول ]با+رض إلى  ذھب َ
ََ

َ*7 �0�*7 �0�*7 �0�*7 �0�0Y�� =�0Y�� =�0Y�� =�0Y�� =�*Z�*Z�*Z�*Z�    *�*�*�*�ِ[�ِ[�ِ[�ِ[�َ\َ\َ\َ\ً�ً�ً�ً�    َََََ]�َ]�َ]�َ]�    *6*6*6*6َ�َ�َ�َ����� *7*7*7*7ِ�ِ�ِ�ِ�DDDD ((أي 

� ^*�*�*�*�*XَXََXXَ: ((ھذا المرئي ونحوه وكذلك قوله  أوھذا الشخص *^ �*^ �*^ �*M�*M�*M�*M�    *�*�*�*�!N&!N&!N&!N&BَBََBBًَ�ً�ً�ً�    !�!�!�!�07 �07 �07 �07 �ِ�ِ�ِ�ِ�     ((، Bوالوعظ  الموعظة 7ن

  المذكر اذھب في التناكر تأنيثلكن  أصل إلىرد فرع  +نه،وتذكير المؤنث واسع جدا (( ، 7..))واحد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) المؤنث والمذكرفي اللغات السامية(بحثا عن2018ص284العدد6/1938السنة،كتب الكرملي في مجلة الرسالة(*)
  ھمعو،  4/73:وشرح ابن عقيل ،  534:وشرح ابن الناظم ،  98- 97/ 3:و النكت ،  86: ينظر التكملة  -1
                                               289/ 3:الھوامع    
  86:ينظر التكملة   -2
  81:وفصل الخطاب  198:وشذى العرف  91: ن –؛ م ينظر-3
    293 - 292/ 10: تاج العروس -4
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يوھم انه وكHمه ) خلف(وھنا وقع خلط بسيط عند الكرملي فالنص في تاج العروس في مادة  12/194:ن  -م  -5
وقد ( والواقع ان االمقصود ھو نص التاج ويبدأ ب) خلف (قال الجوھري في ) سلط(قال صاحب التاج في : اراد 

   12/194:ن  -م..) قال شيخنا ، يؤنث 
     412: 2/9:لغة العرب   -6
  ) 275البقرة (و)  78 ا+نعام(القرآنيتان  وا�يتان 2/411:الخصائص  -7

3َ
VَVََVVَ3َ( أالمذكر فكقراءة من قر تأنيث  وأما..
3َ
3َ
!_!_!_!_) `) `) `) `    )a��)a��)a��)a��    �������������ذھبت : وكقولھم ما جاءت حاجت وكقولھم ) ��7��-7��-7��-7-���

ولما كانت  إصبعا ا+صابعذلك لما كان بعض السيارة سيارة في المعنى وبعض  أنث.  أصابعهبعض 

  : ھي الحاجة في المعنى وانشدوا   ) ما(

  من كل جانب  وا+عداءبيتا بالحجاز تلفعت        به الخوف  أتھجر                                 

السلطان يذكر ويؤنث وجاء في القران بالتذكير  ((: وفي التكملة ،  1.. ))المخافة  إلىذھب بالخوف  

)bَ�bَ�bَ�bَ�    �َ�ََ��َُ?ُ?ُ?ُ?)c �)c �)c �)c �َ̀ 
َ̀ 
َ̀ 
َ̀ 
d1�d1�d1�d1�    ِ5�ِ5�ِ5�ِ5�8888 ( (( .2  ، وجاء في النكت ))على معنى  وانشد سيبويه Hفي تذكير النفس حم

         :  للخطيئةوالشخص  ا5نسان

  ّذود         لقد جار الزمان على عيالي  وثHثُ  أنفسٍ  ثHثُ                                        

 ا5بليصف انه كان له من ، يريد ثHثة اشخص والشخص مذكر فلذلك اثبت الھاء في الثHثة     

   0 3))عيالهھو و ألبانھاثHث يتقوت من 

المعنى منه فيمكن  أريد إذا أمابذلك الظاھر  ا7لتزامظاھر اللفظ يتعين معه  إلىالصفة  إعادة إذن     

للمذكر والمؤنث ) وضاء(من المجلة نجد الكرملي يخطئ  آخرفي موضع . التأنيث أو معه التذكير

، للمذكر مؤنثھا وضاءة  ا+ولوضاء مضمومة  إنوالصواب : (( قصيدة وضاء   قال:فيقول 

من الوضوء 7 ) وزان رمان (فقصيدة وّضاءة وبيت شعر وضاء ،  للتأنيثزائدة  7 أصليةوالھمزة 

الكرملي أّنه  ا+بوواضح من تصويبات ، 4))في العربية  ا+خيرة7 وجود لھذه اللفظة  إذ) أوضأ(

غير مذكور في ) فعHء فعHءة (زن مشتبھة يكثر الخطأ فيھا عند الناس وإ7 فو ألفاظا كان يقتنص

  .  5ورد فيه ھمزته غير اصلية وزن فعHء للمؤنث واغلب ما إنماكتب الصرفيين  بھذه الطريقة 

متشربة من كأس التضحية وريانة من معين : د الكّتاب في تعبيره حأوانتقد محمد مھدي العلوي  

: قال الجوھري في الصحاح)  رّيانة(7 ) رّيا (المؤنث  من رّيان  أنو7 يخفى :((قال ، التفادي 

وھنالك الكثير من ،  6 ))..أصلھاوان كانت صفة تركوھا على ..رّيا  والمرأةالريان ضد العطشان 

  0التصويبات في ھذا الموضوع بالطريقة نفسھا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

  .10: من سورة يوسف : و أ�ية القرآنّية ،  116 -115/ 2: الخصائص -1
 ) 156:الصافات ( القرآنية وا�ية 91:التكملة -2
  292 - 3/291: و ينظر ھمع الھوامع  3/99:النكت -3
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  497:  3/9:لغة العرب -4
  0 4/76:وشرح ابن عقيل ، 537: ابن الناظم شرح و،  92 -91: ينظر التكملة -5
واما ما كان من فعلى وصفا فعلى ضربين احدھما ان يكون مفردا (( قال الفارسي   548: 5/9: لغة العرب  -6

فھذا ..يكون جمعا فالمفرد ما كان مؤنث فعHن وذلك نحو سكران وسكرى وريان وريا وحران وحرى  أن وا�خر
   )102- 101: التكملة ..)) (مؤنث فعHن مستمر في 

  : في جمع التكسير  -ثالثا 
      

 أمروھو التصويبات الصرفية في مجلة لغة العرب كانت  من نصيب جمع التكسير  أكثريبدو أن        

من  أكثرجموع التكسير تخضع للسماع  نB أي كHم الناس وكتاباتھم فضH عن ف مستعملz  هنB +،طبيعي 

محتاج  أكثرھاجموع التكسير  إنB اعلم ((: قال الرضي القياسية ا+وزانت الشواذ فيه عن رَ ثُ القياس فكَ 

   . 1))المفرد  أوزانالسماع ويغلب بعضھا في بعض  إلى

 ،كانت مركبة  -في ھذا الجانب الصرفي  -المشكلة التي حاولت مجلّة لغة العرب التصدي لھا إن   

 ا+حيانعربية كثيرة في لغتھم وفي بعض  ألفاظاادخل الترك :((الكرملي قائH  ا+بوھذا ما أشار له 

مدراء : في جمع مدير (( :ثم قال،  2 ..))ا5ساءةكل  أساؤوا ا�خرالتصرف فيھا وفي البعض  أحسنوا

نعت فيجمع  أوكان صفة  إذا وأماكان اسما بل على مفاعل  إذاومفعل كمفسد 7 يكسر على فعHء ، 

ويمكن مHحظة ، 3*..))مديرون في حالة الرفع  ومديرين في حالة النصب والجر: جمعا سالما فيقال 

لم يرد في  وھو ما) مفلعاء) (مدراء(ما كّسر على  فإذا) مدير(الكلمة في  أصلالميم ليست من  إن

وعملھا عملھا فيلحق  لا+فعا7 تكسر لمشابھتھا  أنفي الصفات  ا+صل إن((..كما التكسير أوزان

 فا+ولى.. فرعه  +نهالفعل وھو الواو والنون فيتبعه ا7لف والتاء  بأواخريلحق  ما بأواخرھاللجمع 

الفاعل والمفعول وأوله ميم  فبابه  كل ما جرى على الفعل من اسمي((و.  4 ..))تجمع بالواو والنون أن

عرض الكرملي ألفاظا أخرى رأى أنھا قد  )مدير(بعد لفظة ، 5))..حيح لمشابھة الفعل لفظا ومعنىالتص

ولون اعما7ت وافعا7ت واعضاوات فيق: (( قال . وعضو ، وفعل ، عمل : جمعت خطأ وھي 

وا+صح في جمع عمل أعمال وفي فعل أفعال وقد يجمع ) أعضاء( ا+خيرةويجعلون مفرد ھذه الكلمة 

   . 6 ))يجمع إ7 على أعضاءما عضو فH وأ، جمعا ثانيا فيقال أفاعيل 

و يظن ،  7ع التكسير التي تناسب مفرداتھاوخاضعة لDوزان القياسية في جم ھاكل لفاظإن ھذه ا+      

وقالوا رجا7ت وكHبا ومثله ) (( جمع الجمع(إن جمعھا على اعما7ت وافعا7ت واعضاوات من باب 

أن  و7 أتصور، 9)) وا+لبابوليس كل جمع يجمع كما 7 يجمع كّل مصدر كالحلوم  (( 8)) ..بيوتات 

  .عضاوات او اعما7ت فالھمزة في بدايتھا تبعد ا7حتمال السابقإ: حاجة تدعو إلى ابتداع مثل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2/89:الشافية شرح  -1
   45:  3/1: لغة العرب-2
  في حالتي النصب والجر: الصواب *
   45:  3/1: لغة العرب -3
   2/116:الشافية  شرح-4
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  181- 180/ 2:ن  -م-5
 45: 3/1:لغة العرب -6
  98 - 96/ 2:وشرح الشافية  ،وما بعدھا  3/490:ينظر كتاب سيبويه -7
 175:التكملة -8
  175: ن  -م -9

7ن الميول وا+ميال جمع . (( على ميول ) يل مَ (بحث آخر خّطأ ا+ب الكرملي من يجمع وفي     

انه  الصرفيونوھو ا+مر الذي قال عنه  ، 1..))يل فلم تر مجموعة إ7 على أميال يل وأما المِ المَ 

ا7 لما كانا شريكين في جمع فعل من الصحيح فافردوا فعا7 بالواو وافردوا عَ وُف  و7ً عُ ُف  نأيريد ((

 –سواط أ: من ذوات الواو كقولھم  أفعالجمعوا فعH على  إذالم يجب ، شريكه الذي ھو فعول بالياء

لو قالوا في الجمع الكثير من ذوات  إنھم: ومع ذلك ،  أقيد: يجمعوا ذوات الياء على افعل فيقولوا  أن

وفي . يفصلوا بينھما  أنلياء فعا7 نحو بيات وقياد في جمع بيت وقيد 7لتبس بذوات الواو فأرادوا ا

 إناعلم ((  :وقال الرضي ،  2 ))سواط أو أبيات: قالوا  إذاالقيل تثبت الياء فتتبين من ذوات الواو 

يائيا فان الغالب في قلته  أوواويا  أجوفايكون  أن إ7ل فعُ أ(في القلة على ) ..عل فَ (يجمع أنالغالب 

 أيضالو قالوا فيه  +نھمذلك ،  وأشياخوشيخ  وأبياتوبيت  وأسواطوسوط  وأثوابكثوب ):  الأفعَ (

ل فعُ أ وقد جاء فيه.. لثقلت الضمة على حرف العلة وان كان قبلھا ساكن  وأبيت أسوطنحو ) افعل (

 Hكفرخ  أيضا)  الأفعَ (في القلة على  ا+جوفوقد يجيء غير .. قلي Hلكن  وأفرادوفرد  وأفراخقلي

ال عَ ول وِف عُ يكون على ُف  أن )علفَ (والغالب في  كثرة ، أو7وفي ما سواه ماذكرناه  ا+جوففي  ا+غلب

فان كان  ا+جوف وأما.. ككعوب وكعاب وقد ينفرد احدھما عن صاحبه كبطن وبطون وبغل وبغال 

جمعته على  إذا فأما.. ال 7ستثقال الضمة على الواو في الجمع عَ الِف  وا+كثرول فيه قليل عُ واويا فُف 

الجمعين المذكورين استبد اليائي  بأحدولما استبد الواوي ، ال فان الكلمة تخفف بانقHب الواو ياء عَ ِف 

) علفَ (الغالب في قلة : فالوجه على ما قررنا ان يقال ) .. العَ فِ (فلم يجئ فيه ) و7ً عُ فُ (اعني  با�خر

ول في غير باب ثوب فانه عُ وفي كثرته فُ   وأبيات أثوابعلى  فإنھمافي غير باب بيت وثوب ) لفعُ أ(

ما ذكرناه وما ) علفَ (القياس في : قال سيبويه . ول يُ يل فانه على سُ ال في غير باب سَ عَ على ثياب وِف 

نه قياسه فH شيء مما ذكرنا ا إلىعل ساجع في جمع فَ  أوسوى ذلك يعلم بالسمع فلو اضطر شاعر 

   0 3))يجمعه عليه وان لم يسمع أنعليه 

فانه ، )علفِ (ما كان على  نأاعلم : أقول : (( ففيھا توسعة في الجمع قال الرضي ) يل مِ (وأما       

 لقلة وكثرة) الأفعَ (في ا+جوف أو في غيرھما وربما كان  أوفي الصحيح  الأفعَ يجمع في القلة على 

وربما اقتصروا على واحد منھما في  أكثرول عُ وفي الكثرة على ُف : قال سيبويه ،   وأشبال كأخماس

ھذا الذي .. عل في فَ  ال كما مرB عَ الِف  و7 يجوز..وليُ ول كالفُ عُ يائيا لزمه الُف  أجوفاالقليل والكثير فان كان 

  4..))كصنوان نعHَ وعلى ِف ، لكأرجُ ل  فعُ أَ  على يجيء وقد، عل ھو الغالبذكرناه في ِف 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 375: 3/7:لغة العرب -1
  3/119: النكت -2
  91- 90/ 2:شرح الشافية -3
  2/93: ن  –م   -4

  : بين جمع التكسير واسم الجمع  -رابعا 

ومن اللفظ ما يدل ((   :فقال) قواعد اللغة العربية (كتاب صوب مصطفى جواد بعض ما جاء في      

كب 7 واحد له ليس رَ : قال . اه .. كب كرَ ) اسم جمع (على الجماعة و 7 واحد له  من لفظه ويقال له 

صاحب : وبذلك يخرج عن كونه اسم جمع ونظائره كثيرة مثل ) راكب(جمع ومفرده  +نهمن لفظه 

وربما لم يذكر النحويون ھذا الوزن مع  ، وسائق وسوق ، ائل وقيل وق، صر وناصر ونَ ، حب وصَ 

 :الفارسي علي أبوفقد قال . ويبدو انه يختلف مع القدماء في ھذا الرأي ، 1))جمع التكسير  أوزان

وذلك ، انه من لفظ واحده  إ7المفردة على الجميع كقوم وذود  ا+سماء أبنيةھذا باب ما يقع من ((

: فليس الركب بتكسير راكب يدل على ذلك قولھم في تحقيره ، وراجل ورجل ، كب راكب ر: قولھم 

  : زيد انشد  أبا نأترى  أ7رويكبون : و7 يقولون ، ل يR جَ ب ورُ يR كَ رُ 

  بأسود ناسأُ نار من  أھل إلىھم          واضعون رحاَل  بٍ يR كَ رُ  وأين                              

  : عثمان عن ا7صمعي  أبووانشد 

  2))بنيه بعصبة من حالــيا         أخشى ركيـبا أو رجيـH غاديا                              

ذكر في ھذا الباب ان قولھم في ) : (( باب ما ھو اسم يقع على الجمع لم يكسر عليه الواحد ( وفي    

سفر في : ركب وصحب وشرب وكذلك :  جمع  فاعل فعل ليس بتكسير وإنما ھو اسم  للجمع كقولھم

وان اسم الجمع ما 7 : (( ويرى الحمHوي من المحدثين  انه اسم جمع وله واحد قال 3))جمع مسافر 

واحد له من لفظه وليس على وزن خاص بالجموع أو غالب فيھا كقوم ورھط او له واحد لكنه مخالف 

  . 4)) ..+وزان الجمع كركب وصحب جمع راكب وصاحب 
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 675: 6/9:لغة العرب  -1
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 وينظر الھامش  178: التكملة -2
  3/54وينظر   3/140: النكت -3
  276:العرف  اشذ-4

  

  :في الـنـســــب  -خامسا 

يقال في عصا  إذ: (( فاعترض الكرملي ھذه النسبة وقال،)النوائي:(فقالنسب بعض الكّتاب النواة     

ان (( :قال الرضي  .مسوٌغ له  أو لذلكصيل رد تفيولم ،  1))عصوي وليس عصائي فالنواة النووي

المنسوب اليه يلزمه بسب ياء النسبة تغيرات بعضھا عام في جميع ا7سماء وبعضھا مختص ببعضھا 

ليناسب الياء والمختص اما حذف الحرف كحذف تاء التائنيث وعHمتي التثنية  فالعام كسر ما قبلھا

والجمعين وياء فعيلة وفعيلة وفعيل وفعيل المعتلي الHم وواو فعولة واما قلب الحرف كما في  رحوي 

وعصوي وعموي في عم واما رد الحرف المحذوف كما في دموي واما ابدال بعض الحركات ببعض 

قري واما زيادة الحرف كما في كمي و7ئي واما زيادة الحركة كما في طووي كما في نمري وش

وحيوي واما نقل بنية الى اخرى كما تقول في المساجد مسجدي واما حذف كلمة كمرئي في امرئ 

      0 2))القيس ھذا ھو القياس من التغييرات واما الشاذ منھا فسيجئ في اماكنه 

وبعضھم ، ويHت والجرائد في النسبة الى التربية فتقول تربيوفي موضع آخر صوب لبعض المج    

   : لسيبويهوالثاني نصين ا+ول 7بن الناظم  على وقال معتمدا ،تربئيوي : وآخرون ، تربيئوي: يقول

                     ..:تربوي: ويجوز في لغة يR ربِ الصحيح ا+فصح تَ (( 

  نعِ يَ  ثالثٍ  قلبُ  وحتمٌ  من       قلبٍ  حق} أليا رابعا أوالحذف في                                

.. والزائد  ا+صلمرمي ّوقد يقال مرموي  تفرقة بين .. مرمى ..  إلىقال ابنه فيقال في النسب      

أن حذف الياء أفصح  وان ..سيبويه صرح في كتابه  إن إ7. اه  3فيقال قاضوي) .. الياء (وان كانت 

وزان (سمه يرمي إلى رجل ا أضفتوتقول إذا : وزيادة ياء النسبة في ا�خر  اً كان يجوز قلبھا واو

بكسر (من قال في يثرب يثربي : وقال الخليل : ثم قال ) بتشديد الياء(يرمي ّ * )الفعل رمى يرمي 

 فانه إنففتح مغّيرا ) بفتحھا(تغلبي ) : بكسر الHم (وفي تغلب )  الراء في ا+ول وبفتحھا في النسب

ويبدو ان  من  4))اه. يرمي  إلى أضاف كأنهرموي ي: قال ، على ذا الحد ) بالتخفيف(غير مثل يرمي 

، 7 يقبله العقل فاصھا من ربى يربي  أمرٌ في الكلمة وھو  أصليهتربيوي راى ان الياء : رأى نسبتھا 

 أينفH اعرف من ، ان تربيئو وتربيئيوي   رأىمن  أما. منقلبة عن واو من ربو  ھاأصل وا+لف

المقصورة  ا5لحاقألف  إن:(()ھـ769ت(قال ابن عقيل . ريف الغريبة والتصا ا+فكاراستشف تلك 

فان كانت ثالثة ،  ا+صلية ا+لف وأما.. كانت خامسة كحبركى  إنفي وجوب الحذف  التأنيث كألف

  :قلبت واوا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .  376: 3/7:لغة العرب  -1
  0 427 -426: وينظر كتاب الصرف ،  2/17: شرح الشافية -2
  568-567: ابن الناظم  ؛ شرحينظر-3
  زيادة من الكرملي وكل ما يقع بين قوسين كبيرين في ھذا النص للكرملي  -*
  . 341 – 3/340:بويه الكتاب يونص س 238:  5/4:لغة العرب -4
 

ھو  وا+ولواوا كملھوي وربما حذفت كملھى  أيضاوان كانت رابعة قلبت .. كعصا وعصوي 

المنقوص فان كانت  إلىنسب  إذاانه  إلى.  آخره إلى –كذاك يا المنقوص : بقوله  وأشار.. المختار 

 ياؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلھا  نحو شجوي في شج وان كانت رابعة حذفت نحو قاضي  في قاض

 أصلهمرمي :والثاني نحو :(( )ھـ761ت( وفي تفصيل 7بن ھشام،  1))..قاضوي: نحو وقد تقلب واو

مرمي  وبعض : قلت  إليهنسبت  فإذاالياء في الياء  وأدغمتمرموي ثم قلبت الواو ياء والضمة كسرة 

: فيقول اً واو ا+لفثم يقلب  ألفاويقلبھا  +صالتھالزيادتھا ويبقي الثانية  ا+ولىالعرب يحذف 

لما حملته  لlشارةوھنا ينتھي باب التصويبات الصرفية ولعل النماذج التي درست تكفي ، 2))مرموي

  0المجلة في ھذا الباب 
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  4/123: شرح  ابن عقيل -1
 276/ 3: ابن مالك  ألفية إلىالمسالك  أوضح-2
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  -المبحث الرابع 

  :ت في تصريف العامّية العراقّية دراسا

فلم تھم|ل جان|ب م|ن جوان|ب اللغ|ة ، من مميزات الدراسات اللغوية في مجلّة لغة العرب شموليتھا     

وس|نجدھا ف||ي الفص||ول ، وھ||ا ھ||ي ت|درس اللھج||ة العامي|ة العراقي||ة ص||رفيا ً ، إ7 وتناول|ت طرف||ا من|ه 

ا حي||ث أص||لت ل||بعض ا+لف||اظ أم||، الHحق||ة م||ن ھ||ذه الرس||الة تدرس||ھا نحوي||ا ث||م معجمي||ا ث||م تأص||يليا 

نھا أش|بعت ك|ل أوھذا 7 يعني . بإرجاعھا للفصحى أو إلى أصول سامية أو ھي دخيلة من لغة أخرى 

ا+م|ر ال|ذي يحس|ب ، م|ن ك|ل عل|م لغ|وي  ةجانب من ھذه الجوانب إنما ھي درست موضوعات محدد

ر م|ن فھي لم تھمل اللغة المنطوقة في المجتمع وبھذا 7 يض|يع علين|ا الش|يء الكثي|، لمجلة لغة العرب 

ة تكون القابل التراث الشعبي وإذا كنا نرى المسألة غير ذات أھمية في ھذا العصر فأن أھميتھا لDجيال

ن نجد بوناً واسعا بين لھجتنا العامية ولھجة الجيل ال|ذي عاص|ر نحن المعاصري جسيمة فضH عن إننا

وانكليزي|ة وھ|ي ف|ي اغل|ب  فكثير من ا+لفاظ العامية كانت تركي|ة وفارس|ية، صدور مجلّة لغة العرب 

  ن ھن|اك ألف|اظو إ،ال|ذين عاش|وا ف|ي الع|راق  ا+حوال محرفة عن العربية الفصحى قد حرفھا ا+ع|اجم

فع|ل الن|اس عن|دما تخل|وا ع|ن ھ|ذه  وحسناً ، قد جاءت مع المستعمرين  قد ذھبت مع الزمن وھي ألفاظ

  .ا+لفاظ 

ھ||ذا الم||نھج يھ||تم بدراس||ة اللغ||ة  1نھج||ا ً جغرافي||اذل||ك ف||ان عل||م اللغ||ة الح||ديث اوج||د م زي||ادًة عل||ى     

المنطوقة في المجتمع في رقعة جغرافية محدده كأن تكون العراق و مدى تباين الناس ف|ي م|ا ينطق|ون 

في أقاليم ھذه ألرقعه لذلك فان دراسة اللغة أو اللھجة العامي|ة ف|ي أي بل|د ھ|ي داخل|ة ض|من إط|ار ھ|ذا 

سّباقةً  وحازت على فض|ل الري|ادة عن|دما كت|ب فيھ|ا ) لغة العرب(ت وقد كان، المنھج اللغوي الحديث 

ن ھن|اك مؤاخ|ذة عل|ى الجھ|د المب|ذول ف|ي إإ7 ، عدد من ا+دباء العراقيين عن اللھجة العامية العراقية 

ن التركي|ز ف|ي جمل|ة المباح|ث ألعامي|ه ق|د ج|اء عل|ى لھج|ة أ: وھي ، مجلة لغة العرب في ھذا المجال 

 ي||ه ا+ب أنس||تانسعلوق||د نب||ه ، اد وحت||ى ف||ي ھ||ذا الجان||ب نج||د نوع||ا ً م||ن التقص||يرس||كان مدين||ة بغ||د

عندما وجه أنظار الباحثين في ھذا المجال إلى الفروق اللغوية بين س|كان بغ|داد فق|د اخ|تص ، الكرملي

وواقع الحال يشير إلى أكث|ر م|ن . واختص المسلمون بألفاظ ،وأختص اليھود بألفاظ ،النصارى بألفاظ 

7ستقراء وعلى الرغم من ھذا يبقى العذر موجودا ً للباحثين في العامية العراقية وذلك 7ستحالة ا. ھذا 

  .  المجتمع العراقي استحالة تامة  التام للغة المنطوقة في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   موقع الكتروني، 2:فقه اللغة بالعلوم ا+خرى واھتمام ا5نسان باللغة ينظر؛ عHقة -1
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ھذه البحوث التي كتبت في مجلة لغ|ة الع|رب واغلبھ|ا كتبھ|ا الش|اعر الكبي|ر  وسوف انتقي قسم من    

معروف عبد الغني الرصافي وقبل كل ھذا يجب ا5شارة إلى المقدمة التي وضعھا ا+ب الكرملي لتلك 

ق|ال الكرمل|ي ف|ي مقدم|ة ھ|ذه ) . دفع المراق عن كHم أھل العراق (عنونھا الرصافي بـ  البحوث التي

لم يضع ا+قدمون مؤلف|ا ف|ي اللغ|ة العامي|ة ب|ل أش|اروا إل|ى وجودھ|ا م|ن ط|رف خف|ي ف|ي : ((البحوث 

تض||اعيف كHمھ||م ع||ن ك||Hم الع||رب وقب||ائلھم وحس||نا فعل||وا أنھ||م ل||م ي||دونوا ش||يئا عظيم||ا ً ف||ي ھ||ذا 

ولو كانوا فعلوا لما استطاعوا أن ينشروا لغة قريش وان يجعلوھا لغة واحدة لجميع القبائ|ل الموضوع 

ا5ف|رنج عل|ى اخ|تHف قومي|اتھم ف|ي  فعل|ه وم|ا فعل|ة الع|رب قبي|ل ا5س|Hم. وفي جميع الديار العربي|ة 

ان لھ|م غي|رھم ك|صدر حضارتھم ھؤ7ء الفرنسيون وا7سبانيون وا7يطاليون وا7نكليز وا+لم|ان إل|ى 

نه نبغ فيھم رجل كتب كتابا جليH بلھجته الخاص به فتبعه قومه ثم حظ|روا اتخ|اذ لغيات ولھجات إ7 أ

ولما تمكنت تلك اللغة القومية ..لھجة أخرى فتوحدت اللغات وفي الوقت عينه توحدت القومية وا+فكار

أجيال ا+مة العظم|ى إل|ى  من أعضاء ا+مة أجاز أولوا ا+مر بعد ذلك رجوع كل قبيل أو كل جيل من

وھو ف|ي ك|ل .   1 ..))لھجاتھم وھكذا نرى اليوم في فرنسا من يكتب بلغة بروفنسا وبريطانيا الصغرى

  ) .دفع المراق عن كHم أھل العراق(ھذا يمھد لكتاب 

Cسماء الث4ثّيةا  

فكت||ب الرص||افي بنش||ر كتاب||ه ف||ي مجل||ة لغ||ة الع||رب  ب||دأ) الثHثي||ة  لھج||تھم ف||ي ا+س||ماء( وبعن||وان    

Hثية ساكن الوسط ((:قائHولم يكن مضافا إلى ضمير المف|رد متكلم|ا ك|ان ، كل ما كان من ا+سماء الث

غير أن ھذه الحركة تختلف باختHف حرك|ة ، جعلوا وسطه متحركا في كHمھم ، أو مخاطبا أو غائبا 

، حرف ا+ول مض|موما ً جعل|وا الح|رف الث|اني مض|موما أيض|ا الحرف ا+ول من ا+سماء فأن كان ال

ھ|ذا ھ|و الغال|ب ف|ي كHمھ|م وام|ا ق|ولھم ف|ي حس|ن بكس|رتين ... ُقفل قفل وفي شغل شغل (كقولھم في 

وان كان الحرف ا+ول من . ن أصله فعل فكسر أو سكون أفشاذ أو ھو على توھم .. وكذلك في جبن 

م وفي فكر لِ ر وفي حلم حِ ِب ل وفي حبر حِ مِ أيضا كقولھم في حمل حِ ا7سم مكسورا جعلوا ثانيه مكسورا 

   :وان كان الحرف ا+ول من ا7سم مفتوحا جروا في حركة ثانيه على ثHثة وجوه ، ..ركِ ِف 

  .ر ھَ ر وفي مھر مَ ھَ ر وفي دھر دَ حَ أن يجعلوه مفتوحا أيضا كقولھم في بحر بَ : ا-ول 

   ...ر مُ في تمر تَ أن يجعلوه مضموما كقولھم : الثاني 

  . 2 ))م جِ أن يجعلوه مكسورا كقولھم في نجم نَ  :الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  84:  4/2: لغة العرب  -1
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إن كان مضموم ا+ول ضموا ثانيه وان كان مكسور ا+ول إن ا7سم الثHثي ساكن الوسط : (( ثم قال 

كسروا ثانية وكانت ھذه الحركة من قبيل حركة ا5تباع وان كان مفتوح ا+ول جروا ف|ي حرك|ة ثاني|ه  

اعني تحريكھم الح|رف الث|اني إذا ك|ان ا7س|م غي|ر مض|اف ... على ثHثة وجوه الضم والفتح والكسر 

ما أو غائب|ا أو مخاطب|ا وأم|ا إذا ك|ان مض|افا إل|ى اح|د ھ|ذه الض|مائر إلى ضمير المفرد سواء كان متكل

ف||أنھم يبق||ون ثاني||ه س||اكنا و7 يحركون||ه بخ||Hف م||ا إذا ك||ان مض||اف إل||ى ض||مير الجم||ع م||ن الم||تكلم 

والمخاطب والغائب فأنھم حينئذً  يحركونه أيضا على الوجه الذي ذكرن|اه وأم|ا إذا ك|ان ا7س|م الثHث|ي 

  :  ي فأنھم يجرون فيه على ثHثة أوجهتحرك ا+ول والثانمتحرك الوسط وكان م

الثال|ث .. تحته ا+ولى ضمه قم|ر كم|ر الثاني يحرفوه بجعل ف..  )خبر طرب(يبقوه على حاله :  ا-ول

  . 1 ... ))ب شَ ل خشب خِ مَ يحرفوه بجعل فتحته ا+ولى كسره جمل جِ 

  :لھجتھم في فعيل وفعيله 

م|ن ا+س|ماء والص|فات ج|رت ألس|نتھم ف|ي ا+ع|م ا+غل|ب بكس|ر أول|ه كان على فعيل وفعيل|ه  كل ما((

  . 2))والعمدة في ھذا الباب على السماع ) ر ِي ِف فHن يخاف من الصِ ...(ة ليوِ يل طِ وِ كقولھم طِ 

ونHحظ في ھذا البحث انه قد اختار موضوعات معينه وھي غير خاض|عة لمنھجي|ة منطقي|ه دقيق|ه     

 نأيخضع اللغ|ة العامي|ة إل|ى قواع|د الص|رف ف|ي اللغ|ة العربي|ة الفص|حى إ7 حاول أن  غم من إنBهربال

الت|ي س|ارت عليھ|ا دراس|ة الص|رف العرب|ي من|ذ  ھاالخطوات نفس|الخطوات في ھذه البحوث لم تك|ن ب|

ن الباحث قد اتبع في دراسته لصرف اللھجة العامية العراقية تلك الخطوات لكان قد أنشأته ا+ولى ولو 

نتق|ارا ً ق|د أن|ه وبإنتق|اره موض|وعاته إ فيه تمكن من ي|أتي بع|ده ب|أن ي|تم م|ا ب|دأه  إ7أسس لدراسة صر

من ا+نظار عن ھذه البحوث ولق|د ك|ان حري|اً ب|ه أن يحت|اط م|ن ھ|ذا الجان|ب +ن مج|رد  اً صرف كثير

م|اء مشكلةً  عند كثير من ا+دب|اء والب|احثين فض|H ع|ن العل جة ألعاميه ومحاولة تقنينھا يعددراسة اللھ

فكيف وقد ج|اءت ھ|ذه الدراس|ة تفتق|ر إل|ى كثي|ر م|ن الخط|وات المنطقي|ة المتبع|ة ف|ي دراس|ة الص|رف 

   .وابسط مثال على ذلك انه لم يبدأ بدراسة الميزان الصرفي ومن ثم ا+بواب في ا+فعال الثHثية وھكذا

  

  :ال عَ لھجتھم في ِف

  أو على فعال بالكسر جرت،أو فعال بالفتح ،كل ما كان من ا+سماء والصفات على فعال بالضم (( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  212:  4/4لغة العرب  -1
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أول الكلم||ة س||اكن غي||ر ألس||نتھم ب||الحرف ا+ول من||ه بكس||رة غي||ر محسوس||ة بحي||ث يض||ن الس||امع أن 

  .1) ))اباب كتَ غرَ ) ..(الضئيلة(متحرك وقد سمينا ھذه الحركة بالحركة 

  :الفعل المھموز

تح|دث في|ه ع|ن .  2 )الفع|ل المھم|وز ف|ي لغ|ة ع|وام الع|راق (وفي جزء آخر من المجلة كت|ب ع|ن     

  ةل|م أج|د ف|ي ك|Hم العام|: ((مھموز الفاء ومھموز العين ومھموز الHم أما مھموز الف|اء فق|د ق|ال عن|ه 

وتح|دث ع|ن تص|اريفه م|ع ض|مائر الرف|ع .  3 ))مھموز الفاء سوى ثHثة أفعال وھي اخذ واكل وأم|ر 

ائع في|ه كس|ر أول|ه وف|تح 7 يوج|د س|وى س|أل والش|((وأما مھم|وز الع|ين فق|ال في|ه . وضمائر النصب 

وتحدث عن تصاريفه مع الضمائر المرفوعة والمنصوبة أيضا ول|م ي|ذكر اللغ|ة الش|ائعة .  4... ))ثانيه

أم|ا مھم|وز .  5 وھ|ي المش|ھورة عن|د تم|يم س|ابقاً ) س|عل : سأل ( عند العراقيين في إبدال الھمزة عيناً 

ن ھمزته ألفا ويسقطونھا من اللفظ لما ذكرن|اه فأما قرأ فيجعلو((ليس سوى قرأ وجاء : الHم فقال عنه 

  .6 ...))وا رَ ا قَ رَ قَ : سابقا من إنھم يسقطون من اللفظ كل ألف واقفة في آخر الكلمة 

  لمعتلالفعل ا

  .   7 )الفعل المعتل ( آخر من المجلة أيضا كتب عن وفي جزءٍ     

 م|اوأيكون الفعل الماضي من المثال في كHم العامة مكس|ور ا+ول مفت|وح الث|اني  أكثر ما((:  المثال

   . 8 .)).آخره فكالسالم في جميع أحواله 

الفعل الماضي ا+جوف يكون مفت|وح ا+ول إذا اس|ند إل|ى الظ|اھر ا وال|ى ض|مير غائ|ب : ((ا-جوف 

 لى ضمير مخاطب أو متكلم وأما آخرهومكسور ا+ول إذا اسند إ، مؤنثا أو مذكرا  اً مفردا كان أو جمع

  فكالسالم في جميع أحواله إ7 انه تحذف عينه عند إسناده إلى ضمير مخاطب أو متكلم من الضمائر 

   . 9))أي أن عينه تكون محذوفة إذا كان أوله مكسورا 

كم|ا علم|ت في كHم العامة مكسور ا+ول مفتوح الثاني أبدا وا+لف التي في آخره ساقطة :(( الناقص

     10..))مَ مما تقدم فيبقى الفعل عبارة عن حرفين أولھما مكسور وثانيھما مفتوح فرمى يلفظ ؛ رِ 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  149: 5/3: ن  -م  -10

إن كل من اللفيف المفروق واللفيف المقرون ناقص أيضا +نھما حرف عل|ه وإنم|ا يزي|دان ((: اللفيف

لناقص بحرف عله آخر يكون فاء الفعل كما في اللفيف المفروق أو ع|ين الفع|ل كم|ا ف|ي اللفي|ف على ا

  . 1..))المقرون وعليه فھو كالناقص في جميع ماذكرناه 

  :تصريف المضارع السالم 

  .  2 بضرِ ِن ، ب ضرِ إِ ، ن ربَ ضِ ِت ، ين ربِ ضِ ِت ، ب ضرِ ِت ، ن ربَ ضِ ِي ، ن وُ ربُ ضِ ِي ، ب ضرِ ِي       

  :المضاعف ف يتصر

  . 3 دمِ ِن ، د مِ أَ ، ّدن مِ ِت ، ن يِ دّ مِ ِت ، ن وُ دّ مِ ِت ، ن دّ مِ ِي ، د مِ ِن ، ون دّ مِ ِي  :بسكون الدال ) د مِ ِي (     

  :تصريف مھموز الفاء 

، وأك|ل ، أخ|ذ : قلنا في ما سبق ليس في كHم العامة من مھم|وز الف|اء س|وى ثHث|ة أفع|ال وھ|ي ((    

   . 4..))لاكِ ويَ ، ر امِ ويَ ، ذ اخِ يَ :ا+فعال تقلب ألفا فيقال وأمر فالھمزة في مضارع ھذه 

  :تصريف مھموز العين 

  .5 سألأَ ، ن ئَل سِ ِت ، ين ئلِ سِ ِت ، ون ئلُ سِ ِت ، سأل ِن ، ن ئَل سِ ِي ، سأل ِت ، ئلون يسِ ، سأل ِي     

  . 6 وجاء ،ا رَ قَ  :تصريف مھموز ال4م 

  7 يوھب، يواعد  :تصريف المثال 

   .  8 نوفَ تشُ ، وف شُ ِن ، ن وفَ شُ ِي ، وفون شُ ِي ، وف شُ ِي : 7 يحذف منه شيء :تصريف ا-جوف 

تقلب ألف الماضي ياء في المضارع سواء كان المضارع مكسور العين نحو؛ (( :تصريف الناقص 

+ّن العام|ة  فان يغزي أصله يغزو أي ھ|و واوي مض|موم الع|ين، يرمي أو مضموم العين نحو؛يغزي 

والي|اء ف|ي المض|ارع . فتقل|ب أل|ف ماض|يه ي|اء ف|ي مض|ارعه كم|ا ذكرن|ا س|ابقا تجعله مكس|ور الع|ين 

والمفردة الغائبة نحو ؛ ترمي والمفرد المخاط|ب نح|و ؛ ، الناقص تثبت في المفرد الغائب نحو ؛يرمي 

، يرم|ون ، يرم|ي :وتح|ذف ف|ي م|ا س|وى ذل|ك ھك|ذا ، ونرم|ي ، ترمي والمفرد المتكلم نح|و ؛ ارم|ي 

وأما المضارع المفتوح العين ف|ان . نرمي ، ارمي ، ترمن ، ترمين ، ترمون ، ي نرم، يرمن ،ترمي 

  :سوى ذلك ھكذا  ألفه تثبت في الخط فقط في ما تثبت فيه الياء من مكسور العين وتحذف في ما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .542: 9/  5:ن  -م  -8
     1))ىرضَ ِن ، ى أرضَ ، ن ترضَ ، ين ترضِ ، ون ترضُ ، ن ترضَ ، ن يرضَ ، ى رضَ ِت ، ون رضُ ِي ، ىرضَ ِي 

  :تصريف اللفيف المفروق 

، باب اللفيف المفروق له حكم المثال من جھة فائه لكون فائه واو فتثب|ت ف|ي المض|ارع و7 تح|ذف    

  .ي يوِف : فيقال في مضارع وفى 

ويصرف كالمضارع الناقص ، وله حكم الناقص من جھة 7مه لكون 7مه ألفا فتقلب ياء في المضارع 

  . 2 نوفي، وفي أ، ن توفَ ، توفين ، توفون ، ي توِف ، ن يوفَ ، توفي ، يوفون ، ي يوِف :ھكذا 

، وم|ن المث|ال ، تصريف ا+مر من مھم|وز ال|Hم (ثم ،   3 )تصريف اللفيف المقرون(ثم كتب عن     

  .  4 )ومن اللفيف المفروق، ومن اللفيف المقرون ، ومن الناقص 

  :الفعل المجھول 

ف||ي ك||Hم العام||ة يس||تعملونھا ب||ل ھ||م يس||تعملون ب||دل الفع||ل إن ص||يغة الفع||ل المجھ||ول معروف||ة ((    

  . 5))مكان ؛ ُقِتل.ل تَ نكِ إِ :فيقولون ، ول فاعله صيغة انفعل المجھ

وبعد ھذه البحوث كتب مصطفى جواد بحوثا في تصريف العامية العراقية  في أعداد المجل|ة الت|ي     

اس|تقراء  ن|اقص  للھج|ة أھ|ل بغ|داد  صدرت ف|ي الس|نتين ا+خي|رتين م|ن عمرھ|ا وأغلبھ|ا اعتم|د عل|ى

  .وكثيرا ما أشاروا إلى ما سواھا من اللھجات بالشذوذ 
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   ـ النحوية الدراسات
   : مقدمة

 المجلة أبواب بين تفرقت نحوية موضوعات تناولت التي والنصوص المباحث الفصل ھذا يدرس    

 محمد والشيخ،  أنستانس ا+ب،  أمثال معروفون كُتاب حررھا،  مستقلة مقا7ت جاءت أو، اللغوية

 +سباب بأسمائھم يصرحوا لم وآخرون، في الرصا ومعروف،  جواد ومصطفى،  الشبيبي رضا

 تصويبات كانت ما ومنھا،  تعليمية كانت ما فمنھا ھاالمباحث وأشكال ھذه أنماط تعددت وقد،  مجھولة

 ناظر باحث على رد أو،  نفسه المقالة محرر أو المجلة إلى وجه سؤال على رد ھو ما ومنھا،  نحوية

 من طرفا تناولت ولعلھا النحوية الموضوعات من الكثير المباحث ھذه شملت وقد،  المجلة كُتاب احد

  كّما والمعجمية الصرفية  والدراسات المباحث إلى ترقى 7 المباحث ھذه ولكن،  1موضوع كل

 دراسة إلى المجلة تتطرق ولم،  النحوية المباحث في حظا ا+وفر ھي التصويبات كانت لقد.  ونوعا

 )الصدى وبل الندى قطر (: منھا كتب ببضعة التنويه سوى حديث أو قديم نحوي كتاب أي تحقيق أو

 نصيب النحو لعلماء يكن ولم ،3)الخشاب ابن استدراكات( وكتاب، 2)ھـ761ت(ا+نصاري ھشام 7بن

 تحت صغير مقال ورد لقد. معروفة نحوية بشخصية تتعلق أھمية ذات دراسة نجد فلم المجلة في

 أبو: ھم، اسطر بثمانية نحويين ثمانية تناول،  الوفيات سني على مرتب 4)ا+دب في أوائل:(  عنوان

 احمد ابن والخليل،)ھـ117ت(الحضرمي إسحاق وأبو،)ھـ69ت( الدؤلي ا+سود

 وا7خفش،)ھـ187ت(ا+حمر وخلف،)ھـ187ت(الَھراء ومعاذ،)ھـ175ت(الفراھيدي

 القارئ وھارون، )ھـ208ت(المثنى ابن ومعمر،)ھـ179ت( الرؤاسي جعفر وأبو،)ھـ177ت(ا+كبر

 المعتز وابن، )ھـ158ت( الراوية حماد معھم لكاتبا ووضع ،)ھـ292ت(ا+صغر ا7خفش النحوي

  .5)ھـ296ت(

 الدراسات طبيعة من ناشئُ  التداخل ھذا،  مباحث ھذا ألفصل موضوعات بين تداخH كما سنجد    

 قسمت وقد،  وبالعكس ا7جتھادات أو والتنبيه النقد في تدرس التصويبات فبعض،  المجلة في النحوية

  .  من ضمنھا مبحث في نحو اللھجة العامّية العراقّية مباحث ثHثة على الدراسات ھذه

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . العرب لغة مجلة في باللغة يتعلق ما كل تبين تفصيلية جداول من  يتضح سوف ما وھذا -1

 . 314: 1/8:  العرب لغة،  ينظر -2

 .71: 2/ 2: ن -م،  ينظر -3

 .348: 2/8: ن- م، ينظر -4
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  .وا+دبية  اللغوية ا+وساط في لشھرتھم ا+عHم ھؤ7ء معظم إلى ا5شارة تركت  -5

 

   _ ا-ول المبحث

Lفي مجّلة لغة العرب نحويةال دروسوال راءا :  

  : ھي معدودة مسارات اتخذت وقد  النحوي التصويب ضمن تدخل 7 التي المباحث وھي   

Cوالتجديد التيسير مقترحات : أو :  

 إلى ترجع ھي إنما،  سبقته التي ةلالقلي  القرون حتى أو الماضي القرن وليدة التيسير حركة تكن لم   

 البصري النحويين المذھبين بين الصراع وما،  والنحوية اللغوية الدراسات فيه انطلقت الذي العصر

 بعضھم وعدَ ،  دراستھا وتسھيل القواعد حصر في كيفَية النظر وجھات  7ختHف مظھر إ7 والكوفي

 أضيق للخليل دراستي أثناء في كنت((  : المخزومي قال،  التيسير مجال في ا+مثل الكوفي المذھب

 يدرسون وراحوا..  للخليل أتيح ما لھم يتيح لم ممن بعده  جاءوا الذين البصريون بما سلكه أحيانا

قال  أن إلى 1..)) ببريقه فذھبوا العقل وقواعد المنطق بأصول أصوله ويدِعمون منھجه غير في النحو

،  العربية فقه على الدارس منھا يطلُ  منافذ الكوفيين آراء في المح الخليل ادرس وانأ كنت فقد :((

 فقد،  2.. )) جديد لبناء قاعدة يكون أن يصلح الدراسة ھذه في منھجھم أن وأحسست بطبيعتھا وحسُ 

 اَلفت فقد  ذلك على التيسير جھود تقتصر ولم،  البصري النحو من أيسر الكوفي النحو كان

 ا7خفش بذلك  عنوا من أوائل من وكان((  سيبويه كتاب شروح 7ختصار النحو في مختصرات

 )ھـ189ت( ألكسائي فألّف،   وكوفيين بصريين من النحو في مختصرات والفت 3)) ا+وسط

   الحامض موسى وأبي) ھـ308ت( سلمه بن والمفضل، ) ھـ291ت( ثعلب مـن كل  وألّف، مختصرا

 لم للناشئة  النحو في مختصر ولعل ((،  4المختصرات وتوالت،   النحو في مختصرات )ھـ305ت(

 في الجمل(  سماه وقد)  ھـ337ت( سنة المتوفى الزجاجي مختصر لقيه ما حينئذٍ  الشھرة من يلق

 ثورة يعد الذي)  ھـ592ت( القرطبي مضاء ابن يد على تتم الكبرى ا7نعطافة ولكنB   5) )) النحو

 يطول +سباب  أھدافھا الثورة ھذه تحقق  ولم، 6)على النحاة الرد( كتابه في العربي النحو تاريخ في

  .  7الھجري الرابع القرن في النحو على ما وصل إليه  حال استقر ثم ومن 0شرحھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).ه( المقدمة النحو اللغة  دراسة في اھومنھج الكوفة مدرسة -1

 ه:  ن - م   -2

 . 13: تجديده منھج مع وحديثا قديما التعليمي النحو تيسير -3

 . 13:  ن -م  ينظر؛  -4

 . 14:  ن -م -5
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 .1947 سنة نشره)  مضاء ابن ثورة(  سماھا وافية بمقدمة له وقدم  وحققه ضيف شوقي – د  اكتشفه -6

   0وغيرھما ،)ھـ392ت(جني ابن و،)ھـ338ت(كالنحاس كبار نحويون ظھر القرن ھذا ففي  -7

        
  . 1والتجديد التيسير محاو7ت منطلق ھي كانت مصر ولعل،  القرن الماضي مطلع حتى

 في صدرت إنھا إلى  يعود ا+مر ولعلبحثاً  تشبعه لم لكنھا الجانب ھذا العرب لغة مجلة تھمل ولم  

،  2جواد مصطفى دراسة شفعت أنھا ولو الدراسات ھذه مثل ظھور في ما يخص مبكر وقت

   0 العربي الوطن في والتجديد التيسير جھود رائدة لصارت بأخريات

 أول في الكرملي ماري أنستانس ا+ب كتبه ما والتجديد بالتيسير تتعلق بحوث من يطالعنا  ما وأول   

 ا�فاق أقوام سائر على العراق أھل فضل(  عنوانه؛ مقا7 كتب فقد ا7فتتاح كلمة بعد المجلة أجزاء

 عديدة لغات يتكلمون العرب جزيرة سكان كان : (( فيه قاله ومما ،3) العرب لغة شتات جمع في

 لفصاحتھا أخواتھا سائر عن الحمراء ومضر قريش لغة وميز فوحدھا ا5سHم جاء حتى شتى ولغيات

 فأصبحت ومعاني مباني تزاد حتى لداتھا بين تنبغ كادت وما.  اتساعھا وعظم أوضاعھا وكثرة

 ذر أن بعد الشارقة غزالتھا قرن ينمو 7 قرنين بقيت  أنھا بيد دافقا نھرا كانت أن بعد زاخراً  بحراً 

 وأصولھا  اللغة بتدوين العناية غاية ا+غراب ھؤ7ء يَ نِ فعُ  العجم العرب خالط حتى.  بينا ذرورا

 العرب أساليب على والجري وتلقيھا أخذھا مبادئ ووضعوا.  أوابدھا و شواردھا ضبط وقواعد

 تنوعھا ضروب على العربية اللغة علوم حينئذٍ  فنشأت.   الكلية وروابطھا الجزئية  ضوابطھا  بإحكام

 أن ويرى 4..)) العراق أھل إلى عائد ذلك في الفضل كل الفضل أن على،  والكمية الكيفية في

 المجمع أي  با7كاذمية  ا5فرنج من العصر أدباء اليوم يسميه ما يشبھان والكوفي البصري المذھبين

 أي(  ا7كاذمية ھذه إن والخHصة (( )5(فساد أو خلل كل من اللغة سHمة على يسھر الذي اللغوي

 بأطعمة تغتذي اليوم والعصر ابنة حية قومھا لغة 7ن تجعل السعي كل تسعى 6) اللغوي المنتدى

 وجود وجوب وكان يرى ،7..)) الحياة بوظائف لقيامھا منھا  فنى عما بھا لتعوض  جديدة

 ولكنه بالنحو المقال مختصا ولم يكن ھذا،  8تھفو 7 حتى  ا7كاذمية لھذه  المناظرين المعارضين

  البصريين اصح إن : والكوفيين البصريين مذھب عن القول وخHصة :(( قائH بحديثه تحول

  أوسع والكوفيون الشاذ على يقيسون و7 مسموع كل إلى يلتفتون 7،  +نھم قريش لغة لحفظ قياسا

  عدٍد من بنصوصھم واستشھد،  9)) وحفظوھا العرب قبائل جميع لغات شتات جمعوا ھم+نB ، رواية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    .    وعبد المتعال الصعيدي ،ضيف  وشوقي،مصطفى  إبراھيم:تيسيرممن كانت لھم محاو7ت  -1
 . 81: 2/ 9: العرب لغة ينظر -2

  7: 1/  1:  ن – م ينظر؛ -3

   8 : 1/  1:  ن - م   -4

  8 : 1/  1:  ن -ينظر؛ م  -5

   ا+نسب المصطلح أن ورأى 7حقا به صرح ما وھذا المنتدى أو المجمع بمصطلح مقتنعا الكرملي يكن لم -6

 0 العراقي المحفى سماه و )1926(العلمي العراقي سنة المجمع تأسيس عند وذلك ھو المحفى     

  9:  1/ 1: العرب لغة -7
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  9:  1/ 1:  ن – ينظر؛ م -8

  10:   1/ 1:  ن –م ينظر؛  -9

  عHمون الكوفيون:  جني ابن قال: (( )ھـ911ت(قال السيوطي: قال ، 1)ا7قتراح( عن  نقلھا القدماء

 قدماء لغات على يطلعك  واستقراؤھا الكوفيين آراء فتتبع ولھذا.. 2عليھا مطلعون العرب بأشعار

 الفصحى وقال قريش لغة على إ7  يوقفك فH البصريين آراء تأثر وأما الشأن  جليل أمر وھو العرب

 لDصول مخالف شيء جواز فيه واحدا بيتا سمعوا لو الكوفيون:  المفصل شرح في ا+ندلسي

 به افتخر ومما* :  قال ، البصريين بخHف.عليه وبوبوا أصH جعلوه 3)مضر لغة في المتعارفة(

 تأخذونھا وانتم واكلة اليرابيع الضباب حرشة من اللغة نأخذ نحن:  قالوا أن الكوفيين على البصريون

  . 4)) الكواميخ وباعة الحلوى أكلة عن

 عن نقلھا مرسلة برواية واللغة بالشعر الكوفيين أفضلية على يستدل الكرملي أن الغريب ومن     

 دفنھا ثم طنوج في له فنسخت  العرب أشعار بجمع أمر المنذر بن  النعمان إن مفادھا  5)المزھر(

 الكوفة فان أھل لذلك ؛) الكراريس( الطنوج ھذه ھـ)65(  الثقفي عبيد أبي بن احتفر المختار وقد،

 اللغة بتيسير يعنى لغويا مجمعا يريد انه البحث ھذا من نلمس ولعلنا، 6 البصرة أھل من بالشعر اعلم

 باللغة الكوفيين أعلمية إلى يشر ولم،  الناس إليه وصل الذي التطور مع يتماشيان وجعلھما والنحو

 عند شاذة ھي تراكيب واستعمال صيغ 7شتقاق  القياس في التوسع يريد انه  إذ اعتباطا والشعر

  . البصريين

،  ا+يسر المذھب إلى ملمحا  النحو من طرفا تناول العرب لغة مجلة في بحث أول كان ھذا إذن    

 بحثا معھا  وحملت التاسعة السنة أطلت حتى المجال ھذا في أھمية ذو بحث المجلة في يرد ولم

Hح كيفية( عنوان تحت جواد مصطفى كتبه، موضوعه آنذاك  العراق في في نظيره قل طويHإص 

 ودعا إلى، وأھميته  ا+قيسة اطراد عن فتحدث،  النحو مشاكل من عددا البحث تناول،   7)العربية

 عند معناھا مفندا الفصاحة في السابقون إليه استند ما  فتناول التاريخية أسبابھا وسرد الشواذ إھمال

 بنص واستعان، المفردة استعمال بكثرة ھي عنده فليست،  8أيضا القدماء بأقوال مستعينا القدماء

لغتان مستويتان  ھاتان وإنما،  قلته و7 ا7ستعمال كثرة في الفصاحة وليست(( للسيوطي في المزھر

  . 9))له العادة لطول وانس اعرف استعماله كثر ما كان وان  والعلة القياس في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1148/ 2 : ا7قتراح ينظر   -1

 . السيوطي كHم بعده وما  ا7قتراح في جني ابن نص ينتھي ھنا   - 2 

  الكرملي من زيادة القوسين بين ما   - 3 

  . ا7قتراح صاحب أي -  * 
   10: 1/ 1:  العرب لغة  - 4 

  . 575/  1 :ا5قتراح  ينظر  -5
  10: 1/1 العرب لغة ينظر؛  -6

 81:  9/2:  ن -م،   ينظر-7
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 84 – 83:  9/2  ن - م ينظر -8

   فقط )) قلته و7 ا7ستعمال كثرة في الفصاحة وليست(( :جواد  مصطفى نقله وما ، 208/ 1: المزھر -9
              ) 84:  9/2:  العرب لغة ينظر؛(                                                                                       

فصيحا وجوز  مقيس كل وعد، القاعدة في القياس كتعميم،  ودراسته النحو لتيسير بمقترحاته زج ثم

 تدريس أسلوب تمھيد :ھو  تعليميا اً مقترحزاد عليھا و،  2ا7عراب تعليل ترك إلى ودعا 1استعماله

  . 3فيھا والتأليف العربية اللغة

  

  : اCجتھاد محاولة -ثانيا

 أنستانس ا+ب،  المجال ھذا في وبرز العربي النحو في ا7جتھاد ميدان العرب لغة مجلة ولجت     

وحاول من خHلھا ، البحوث الصغيرةأنستانس عددا من  ا+ب كتب فقد،  جواد ومصطفى،  الكرملي

 كتب عن  ،4)لغوية فوائد(  باب ففي ،بعض القواعد النحوّية بما عّن له من آراء  ا7جتھاد مسوغاً 

 يجھلون كانوا العرب أن ھو،  وجيھاً  هرآ لسبب وعزاه)الجمع في العشرة فوق ما معدود إفراد سبب(

 إذا أما،  القلة جمع سموه ولھذا،   أيديھم في ا+صابع من عندھم ما بقدر إ7 ا+عداد في المعرفة

 يجب وكان،  الكثرة جمع وسموه العشرة فوق ما بعد المعدود افردوا ولھذا((  يرتبكون فإنھم تجاوزه

 آ7ف عشرة إلى آ7ف ثHثة قالوا كما  مئات تسع إلى  مئات ثHث:  الوجه ھذا يقولوا على أن عليھم

 مركبة  واحدة كلمة باعتبارھا تسعمائة إلى ثلثمائة وقالوا أيضا القياس ھنا خالفوا فإنھم ذلك ومع، 

       5)) متصلة

 مقطوعة التثنية ألف فيه أن ورأى،  6) التثنية عHمة أصل( عن الكرملي وفي بحث آخر تحدث   

 كأنه أعطفه الشيء ثنى:  قالوا إنھم ذلك على يشھد((  : وقال،  لHثنين قديم اسم وھو)  تنا(  من

 على ذلك ودليلنا.. المثناة) التاء( إلى بالنسبة حديث)  ثنى(  في المثلثة)  الثاء(  ووجود،  اثنين جعله

 في آخر دليل ولنا..  لفظا عندھم كانت وان  كتابة معروفة غير فيھا فالمثلثة السامية اللغات سائر

 يعط ولكنه لم،  7))..العربية في المثلثة بالثاء يقابله ما كثيرا العبرية في  بالشين  كان وما.. العبرية

  0 القديمة السامية اللغات أو بعض العبرية في التثنية نوع إلى يشر ولم، قديمة  لغة ةِ +يB ) تنا( انتماء

 سّيما و7( وكان عنوانه،أيضا  فيه وحاول التجديد، فيه اجتھد بحث في جواد مصطفى علينا ويطل    

  0 8) العصرية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 87: 9/2: العرب لغة ينظر -1

   88:  ن -م،  ينظر -2

  ومن خالفھا ، العربية في ومتضلع، ومرب، مجرب: ھي شروط ثHثة المدرس في واشترط، 89:  ن -م،  ينظر -3
  .   وا+سئلة الملقنة للجواب،والتلبيس على المتعلم ،والتعابير المغلوط فيھا ،وقع في نقائض منھا؛تخليط التعاريف     

 266: 3/5: ن  –ينظر؛ م  -4

 66: 3/5:  ن -م  -5
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 . الصرفية الدراسة ضمن السابق الفصل في الموضوع ھذا تناولت وقد، 535:  4/9:  ن - م ينظر؛ -6

  535 :4/9 : ن - م   -7

 594:  6/8: ن  –م ينظر؛  -8

     Bسألت:((قال، )ھـ180ت(سيبويه قاله ما حول تدور في ھذا الموضوع النحاة أقوال أغلب إن 

  لغو) ما( و،  زيد مثل و7:  قولك مثل انه فزعم.   زيد سيما و7:  العرب قول عن ] رحمه الخليل

(  الموضع بمنزلة ھذا في )سيَ (ف، �eَeََeeَffff    0�0�0�0�����    *�*�*�*�)�)�)�)�َg&َg&َg&َg&����..1*�*�*�*:  وكقوله،  زيد دع:  كقولھم زيد  سيما و7:  وقال

 أبو وقال،  زيد مثل ربَ :  كقولك وذلك)  مثل(  في) ربَ ( تعمل كما) 7( فيه عملت ثمَ  فمن)  مثل

  : الثقفي محجن

  2))بطHق ھاعتُ ُمت قد بيضاء                    غريرة النساء في مثلك ربَ  يا                    

      )) Bلما)  سيما 7(  ا7ستثناء أدوات  في النحاس حاتم وأبو ا7خفش منھم النحاة من جماعة وعد 

 وإنما  أدواته من ليست  أنھا والصحيح بعدھا لما التي  با+ولوية قبلھا لما مخالفا بعدھا ما رأوا

 الخطاب  )ھـ745ت( ا+ندلسي حيان أبو ووافق، 3..)))الجنس لنفي  التي 7( باب في سيبويه ذكرھا

 قلت فكأنك جاءني منفي  زيد ذلك مثل 7:  معناه زيد سيما و7 القوم جاءني قلت إذا:  قال ((ألماردي

ً   مثل بمنزلة اسم)  ماسيB ( من)  سيB (  ): ((ھـ761ت( ھشام ابن  قال 4)) مثل زيد يأتي 7  وزنا

(  عنھا استغنت كما ا5ضافة عن حينئذٍ  وتستغني)  سيان(  وتثنيته)  واو(  ا+صل في وعينه  ومعنىً 

، 6واجب أم جائز اھو) الواو(  دخول في واختلفوا 5)) مثHن ] عند بالشر والشر:  قوله في) مثل

    . 7فصيحا الكHم ليكون معھا واجبة عندھم أنھا فالظاھر) 7( أما

  واوجب  فيھا المولدين بكHم يعتد لم فھو،  خاصا منھجا) سيما و7(في  جواد مصطفى اختط لقد

 من مكونة)  سيما و7( تكون ا+ساس ھذا وعلى فقط القدماء كHم في مورد ما على قياسھا ضبط

  : فيه قال ألقيس 7مرئ  بيت ھو عليه يقاس دليل أقدم 7ن، ) ما(و) سيَ (  و)  7( و)  الواو(

  8جلـجل بدارة يومٍ  ماســيB  و7         صالحٍ  البيض من لي يوم ربَ  أ7                   

  :  سفيان +بي وبيت

  .9عدي أو مَرة بن تيم سّيما و7       فـيكم  الناس تطمعوا 7 ھاشم بني                  

 بعيدا تفسيرا البيتين فسرنا ومتى  منھما ومأخوذ عليھما مقيس وغيرھما  ا+قوال أقدم القو7ن فھذان((

  مرت : ھو ا+ول للبيت إليه توصلت تفسير فأحسن التطرف و والتحرف التكلف ذھب التعسف عن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26 ا�ية:  البقرة سورة -1

 . 2/286: سيبويه كتاب - 2

 3/1543:  الضرب ارتشاف -3

 3/1550: ن  –م  -4

 1/186:  اللبيب مغني -5
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 1/139: اللبيب مغني و،  3/1552: الضرب ارتشاف،  ينظر -6

 1/139: اللبيب مغني و 3/1552: ن - م ينظر -7

 66: الجاھليات  الطوال السبع القصائد شرح ينظر -8

 594: 6/8: العرب لغة ينظر -9

 يا:  الثاني البيت ومعنى،  ونعيمه صHحه في جلجل دارة ليوم مماثل و7 ونعيم صHح ذات  أيام بي

 فالقارئ.  طمعھما في وعدي  مرة بن لتيم مثيل و7 فيكم الناس لطمع مجا7 تتركوا 7 ھاشم أبناء

)  سّيما و7( جملة نإ ويرى،  تامة استقامة المعنى فاستقام)  ما( محل حلت)  الجر 7م( نإ يرى

 نإ أيضا ويرى،  1)) الناس اطمع وعديا تيما ولكن،  فيكم طامعون الناس: قال فكأنه استدراكَية

 مثيل أو  شبيه و7 أي،  سيB  و7:  قال فالشاعر..  المعنى إ7 بسابقتھا يربطھا ولم مستأنفة الجملة

 ألقيس امرئ بيت في) سّيما و7( أعرب ثم،  2ا7ستدراك في وبالرغبة  السابقة الجملة عن بالتغاضي

  با7ستئناف إ7 أبدا يتم 7 المعنى 7ن،  الذكر واجب استئناف حرف: الواو:(( مصطفى جواد فقال

 ذھابا أبدا حذفھا يجوز 7 للجنس نافية) : 7(،قديما  منه حذفت فيما  وجوبا الواو وتضمر رأينا  كما

 أو مثيل( بمعنى الفتح على مبني 7 اسم) : سيB ) . (و7سيما( ب ناطق +فصح وإتباعا  الفصاحة إلى

) الجر 7م( محل حل زائد حرف) :  ما(، الصحيح +صلھا حفظا أبدا الياء تخفيف يجوز 7 و)  مماثل

 وجوبا مجرور) : يوم(، وضعھا حسن الفتھا قد وا+ذواق ا+لسنة  ولكون الشعر لضرورة المحذوفة

 في والمجرور والجار،  والنعيم الصHح في جلجل بدارة ليوم  مثيل 7:  والتقدير  المحذوفة بالHم

  ) : سّيما  و7( أحوال على تطبيقات وضع ثم 3)) للجنس النافية) 7( خبر رفع محل

    .  والمجرور الجار على) سيما و7( فتدخل)  7( خبر يحذف قد -1

 المولدين كHم إعراب عند الواو إظھار يجب -2

  .4فعل يليه حرف على سيما 7 وتدخل الواو وتحذف)  7( خبر يحذف قد - 3 

 الكرملي ا+ب صرح فقد كذلك ا+مر وليس المولدين فصحاء بكHم تأخذ 7 المجلة أن نتصور وقد    

باعتماد  القول إلى عنده ا+مر تجاوز بل منھم الفصحاء كHم  على القياس بجواز موضع غير في

.  6)(ألمعتزلي الحديد أبي بنإ عن نصوصا جواد مصطفى واعتمد،  )5(العصر فصحاء بعض كHم

 وتؤول،  فيھا النصوص أقدم على مقيسا كان ما) سيما و7( في ا+فصح ا7ستعمال أن يرى ھو إذن

 سيبويه والظاھر من عند معناھا من بأكثر المبھة )سيB (يفكر بمعنى لـ  ولم، عليھا النصوص جميع

 الكHم عن الثHثة لكان أنواع ا5عراب جازت لو +نه((دائما  مجرور بعدھا الواقع ا7سم أن كHمه

 النثر ومن قبل الشعر في جاءت)  سيما و7( نإ حظنا سوء ومن..  فيه خير 7 أي ابتر) سيما 7و(

  ،  وإيضاح معناھا أجزائھا وترتيب وضعھا صحة عن  متغاضيا بالشعر اقتدى النثر في وضعھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 594:  6/8: العرب لغة -1

 595ـ594: 8/ 6: ن – م ينظر -2
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 596: 6/8: ن –م -3

 597 -596:  6/8:  ن – م ينظر -4

  في أخذ  530: 7ج8وينظر؛مج،العصر فصحاء جماع5 جھود على جھد جمع اقر حيث 376:  6/5: ن – م ينظر-5
  0مر ايضامصطفى جواد بھذا ا+                                  

  530:  8/7:  ن - م ينظر-6
Hلھا الخضوع إلى الشاعر تضطر وبعثرته اللفظ وتغيير المعنى واقتضاب الشعر وزن أن غاف  ،

 بأقدم ا7لتزام اوجب ذلك بالرغم من،1..))المؤيد للنثر  مخالفا الشعر في وارد عندي دليل فاضعف

  . للتيسير طلبا الشعر من وھما دليلين

 النحويون( وعنونھا المنادى بناء مسالة على جواد مصطفى اعترض صغيرة نبذة وفي       

غ،ھاالمنادى في ا+حوال كلّ  فطالب بإعراب،2) والمنادى Rالعلم وا بناء المنادى+ّن علماء النحو لم يسو 

  ،  3نصب محل في وھما، به يرتفعان كانا ما على المقصودة والنكرة

 كقول العرب عن جاءت التي الشعرية الشواھد بسبب كان العناء ھذا النحو علماء تجشم ولعل      

  4السHم يا مطر عليك وليس            عليھا يا مطر ] سHم             :         الشاعر

 إذا إ7 اللھم، ؟ مطلقا المنادى إعراب رأوا إذا الحالة ھذه مثل يخرجوا أن النحاة يستطيع فكيف

 أن والظاھر عداھما ما في وبالنصب، المقصودة والنكرة العلم حالتي في بالرفع قالوا بإعرابه

  :  وھو المسألة يعقد آخر  شعريا شاھدا ولكن،  جواد مصطفى إليه رمى ما ھذا

   5ا7واقي وقتك لقد يا عديا      وقالت إليّ  صدرھا ضربت                            

 مسالة فتبقى  الشعرية للضرورة قيل وان  منون +نه البناء مسالة وتجاوز علم) عديا( فالمنادى

 للضرورة)  عدي يا: ( قال فلو الفتحة من الضمة 5بدال الشاعر تدفع ضرورة و7 نصبه

 اً تفسير أجد و7  ؟ التصرف ھذا مثل إلى الشاعر دفع الذي فما، ) عديُ  يا( وا7صل،  الشعرية

  :*  احتمالين في إ7 الحالة ھذه لمثل

 أمامنا يقف ولكن،  وأبدا دائما معرب المنادى أن وھو  جواد مصطفى برأي ا+خذ – ا-ول  

   . بالنصب أم بالرفع يعرب بماذا العلم المنادى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)     7سّيما(اعلم أّن جّر ما بعد((:قال،)7سّيما(جّر ما بعد ورّجح سعيد الشرتوني،594: 8/6: ينظر؛لغة العرب -1
كتاب ))(وھو بإضافة سّي اليه وجعل ما زائدة أو تاّمة والمجرور بعدھا بد7 منھا أو عطف بيان ..أرجح أ+وجه

  0)الھامش،254: بحث المطالب في علم العربية

  661: 6/9:ن  –م ينظر؛ -2

  661: 6/9:ن  –ينظر؛ م  -3

4- D3/203:ينظر؛شرح ابن عقيل،حوص ا7نصاري البيت ل  

 3/203:ينظر؛شرح ابن عقيل، البيت للمھلھل ابن ربيعة  -5
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 وھو  المنادى اولھا سبعة ا7صلي بالمنصوب الملحق(( ..  العربية علم في المطالب بحث كتاب في جاء -* 
 ما على يبنى مقصودة نكرة او معرفة مفردا المنادى كان فان..  النداء بحرف اقباله المطلوب الظاھر ا7سم
 المثنى في ا7لف وعلى السالم المؤنث وجمع التكسير وجمع المفرد في الضم على اي النداء قبل به يرفع كان

 العلم المنادى تنوين الى الشاعر اضطر اذا..  ينصب مقصودة غير نكرة كان وان..  الجمع في الواو وعلى
  : شاھد ورد وقد نصبا او ضما ينون ان له جاز

  )242 - 241 ص( )).. صدرھا ضربت:  يقول الثانية وفي... مطر يا ] سHم                                

 نقول كما بعينه مقصود عدي ليس بالنكرة مؤول معرفة السابق البيت في) عدَيا( إن - الثاني

   0 ؟ جاء من: سال لمن،  رجل جاء والمقصود زيد جاء

 ما:((  الباحث وتساءل، 2زمان ظرف وھي 1) حرف 7 اسم إذ ما( نإ رأى آخر بحث وفي   

) وأين وكيف حيث( على دخلت) ما( 7ن مردود وذلك!  الزائدة ما ھي ھل ؟ مسخھا  الذي

 من به يجازى فما: (( سيبويه قال المسالة ھذه وفي، 3)) اسميتھن على محافظات وبقين

،  ومتى حينٍ  أيُ  : الظروف من به يجازى ومما.  وأُيھم، وما، من:  الظروف غير ا+سماء

) إذ( في و7 حيث في الجزاء يكون و7،  ذماوإ إن:  غيرھما ومن.   وحيثما،  وأنى،  وأين

) ما( ليست وكأنما)  َنماإ( بمنزلة) ما( مع) ذإ(  فتصير) ما( منھا واحد كل إلى يضم حتى

 نإ ذكره ينبغي ومما، 4)) واحد حرف بمنزلة) ما( مع منھما واحد كل ولكن بلغو فيھما

 سيبويه عند وھي.. (( :  ھشام ابن قال فقد، 5للزمان ظرفا عدھا من أول يكن لم جواد مصطفى

 7 قليل الجزم وعملھا والفارسي السراج وابن المبرد عند وظرف،  الشرطية) إن( بمنزلة

   . 6)) لبعضھم خHفا ضرورة

  

  :  والنقد التنبيه -ثالثا

 ونبھت،  والمحدثين القدماء النحاة من عددا فانتقدت،  الباب ھذا العرب لغة مجلة طرقت     

 في باب جواد مصطفى كتب فقد، عندھم  النقل دقة عدم أو، النحويين بعض سقطات على

 )ھـ769ت( عقيل ابن:  ھم النحاة من ثHثة ما رآه خطأ عند على القراء منبھا)  لغويه فوائد(

  ) .ھـ1302ت( الغHييني ومصطفى ،)ھـ911ت( السيوطي الدين وجHل،

 : 7) ولزومه الفعل تعدي باب( في قال عندما ا+لفية على شرحه في فخَطأه عقيل ابن أما    

  فH،  قائم كنB أ في رغبت أو،  تقوم أن في رغبت:  نحو،  حصل لبس لم يجز الحذف فان((

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 جواد  لمصطفى البحث،  289:  7/4:  العرب لغة،  ينظر -1

  289:  7/4:  ن - م  ينظر -2
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       289:  7/4:  ن - م ينظر -3
      وتابعه..)) منھما واحد كل(( : قوله من واضح وھذا،  حرف عنده وھي،  57 - 3/56: سيبويه كتاب -4

 )  4/26:  عقيل ابن شرح ينظر(  لفيةلD شرحه في عقيل ابن

 3/125: المفصل شرح ؛ينظر -5

  1/120: اللبيب مغني -6

 2/112: عقيل ابن شرح ينظر -7

  

 مصطفى فنعته، 1))  اللبس فيحصل)  عن(  المحذوف يكون أن 7حتمال) في( حذف يجوز

 في جاء فقد بّينه معنوية قرينة وجود عند الحذف يجوز: ((  وقال والتعسف بالتطرف جواد

 وترغبون لھن كتب ما تونھنتؤ 7  الHتي في يتامى النساء(( :النساء سورة في العظيم القران

 ھي معنوية قرينة بوجود)  تنكحونھن أن ترغبون(  من الجر حرف بحذف))   تنكحونھن ان

 فالحرف،  منھن التزوج عدم مع  إجبارا القربى ذوات من  النساء  يتامى أموال على ا7ستيHء

 يبقى أن أمH  يتيمة من التزوج في يرغب من يHم فكيف وإ7 شك دون عن ھو المحذوف

 مثال إلى بالنظر ولكن، 2))عقيل 7بن تبد لم ولكنھا واضحة فالقرينة ؟ وليھا وھو عنده مالھا

 لكان،  أقوم أن رغبت:  قلت فلو،  قائم اللبس احتمال فان))   أقوم أن في رغبت: ((  عقيل ابن

 تنحاز معنوية قرينة أي توجد و7 سواء حد على) عن(و) في( يحتمل حرف الجر موضع

 يكون أن فيحتمل، ؟ ھنا نلحظ أن يمكن معنوية قرينة فأي،  القيام  رغبت:  وإذا قلنا،  +حدھما

 أن يمكن و7 كHمه في عقيل ابن قصده ما ھذا إذن.  القيام عن ورغبت القيام في رغبت الكHم

 فيھا تتوفر فتلك،  جواد مصطفى بھا استشھد التي القرآنية با�ية شبيھا  عقيل ابن مثال يكون

 لم إذن.  منه المقصود ومعناه الشاھد موضع سبق الذي الكHم سياق من المعنوية القرينة

  . يتعسف ولم عقيل ابن يتطرف

    ،  )التنازع باب (في)  الكافية شرح في المرضية البھجة(  مؤلفه ففي السيوطي وأما     

عند  والقاعدة–فضله أي –عمده غير نصب ضميرا ضرباني و يتھمارأ: في السيوطي ذكر((

بغير  المنصوب به المفعول كضمير الضمير ھذا مثل أوجبوا حذف بالتنازع القائلين العلماء

 في بعمدة  ليسا و+نھما مھمHن +نھما الضميرين حذف والصواب.  والتحويل القلوب أفعال

 ومنع((  4بھا يلزم أو القاعدة ھذه يؤكد ما القدماء النحو علماء كHم في وليس، 3)) ا+صل

 بعض عن جواد مصطفى تراجع وقد، 5))  أكثرھم وأجازه،  المضمر في التنازع النحاة بعض

  . 6اخر موضع في كHمه

 في عليه عترضا لكنه،  مثال او  نحوية قاعدة في عليه ا7عتراض يكن فلم الغHييني أما    

  : الكHم قال ذلك حملھا التي القاعدة مع يتعارض ورآه كتابه مواضع احد في الكHم تركيب
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2/117:شرح ابن عقيل  -1

   533:  6/7: العرب لغة -2
 532:  6/7:ن  –م  -3

 ،  197:الندى وقطر، 2/2149: الضرب وارتشاف، 1/83:  ا5نصاف،  رينظ -4

  2/2154:  الضرب ارتشاف -5

  166: 7/2: العرب لغة ينظر -6

زائدة )ما(وتكون،) سيّ (والجّر على أّنه مضاف إلى ،) و7سّيما مجتھد مثلك:(الغHييني  قال((

   0فغلّطه ثHثة أغHط ، 1..))اسم موصول محلّھا الجر)ما(وتكون : ثم قال،.. أيضا

مع أنھا متقدمة ) سيّ (مجرورا بكونه مضافا إلى )و7سّيما(جعله أ7سم الواقع بعد ((  -أّولھا 

و7 أرى أّن الغHييني ، 3))أن يقول والجر على أن سّيا مضافة اليه:((وصّوبھا قائH، 2))عليه

ومجتھد مضاف ،أي سي مضاف ) سيّ (مضافا إلى :بل ترك التعبير ا+فصح فقوله،قد غلط 

   0اليه

ضافة سّي إلى فالصواب بإ) ما(متقدمة على ) سّيا(مع أّن ) سيّ (إلى ) ما(إضافته (( -ثانيھا

   0وھو ا5شكال السابق نفسه، 4))ما

والظاھر أنه لم  0)اسما موصو7:(وصّوب قائH  5))وصولاسم م) ما(تكون : قوله(( -ثالثھا

     0ويرفع أو يجر،يحرك العبارة فقط فليس من المعقول أن يغفل الغHييني 

 قال(( : فقال ا+دباء بعض بتمحل على ما وصفه جواد مصطفى رد،  نفسه الباب وفي    

،   المنير المصباح في وجاء،   اللقن عن فضH الغبي ليفھمھا:  ا+مثال جمھرة في العسكري

 فيه يستبعد موضع في يستعمل)  فضH( نإ اعلم: المفتاح شرح في الشيرازي الدين قطب قال

 استعماله وأكثر،   المعنى متغايري كHمين بين يقع ولھذا فوقه ما استحالة به ويراد ا+دنى

 في جاء ما منھا القاعدة تلك لينقض العرب كHم من ويستعرض نصوصا،6)) نفي بعد يجيء

،  تقاتلني أن قدرت لو  خزاعة نساء نB إ:  صفين يوم معاوية قال ((:  قال  الحديد أبي ابن شرح

H(ل توجيه أو معنى يرد ولم 7.. )) لفعلت رجالھا عن فضHاللغويين  كبار من واحد عند) فض

 في الزيادة بمعنى يستعمل الفضل((  إن:  جواد ه مصطفىرآ ما وھو‘ 8وا7على ا+دنى حول

   09)) به يليق كHم كل

 10في الجحد)طائل(استعمال حصر)الصحاح مختار( صاحب على أنكر وفي موضع آخر

  .الجحد غير في)طائل( استعمال في عيينة +بي بيتا ويورد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 507: والنص في جامع الدروس العربّية ، 533:  6/7: العرب لغة -1

 533:  6/7: ن –م  -2
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 533:  6/7: ن –م  -3

 533:  6/7:ن  –م  -4

 533:  6/7:ن  –م  -5

 2/476: الكبير الشرح غريب في المنير المصباح  والنص في، 533: 6/7:ن  –م  -6

 533: 6/7: ن –م  -7

 . 3430 – 5/3428:  العرب ولسان، 45 – 7/43:  للخليل العين ينظر -8

  533: 6/7: العرب لغة -9

 401: الصحاح مختار ينظر - 10

  

  1بطائل منه كفاك ظفرت فما         بطائل منه كفاك ظفرت فان                        

   2)حيثُ  بعد الخبر حذف( عن جواد مصطفى كتبه ما المجلة في المھمة التنبيھات ومن        

 الذي المكان في ھو قولك بمنزلة فمكان حيث وأما(( : سيبويه قال مكان؛ ظرف ھذه) حيثُ ( و

 مبھم ظرف وھي، )5(ما اليھا يضم حتى فيھا الجزاء يكون و7، 4للمجازاة وتكون، 3)) زيد فيه

 اين  بمنزلة اللغات بعض في جعلوھا وقد، 6بالفتحه تحرك وقد الضمة وحركتھا،  متمكن غير

 بعدھا والخبر  بعدھا لما تضاف 7) حيث( إن جواد مصطفى له نبه وما، 7تصغر 7 وھي.. 

 خHف وھو.  بعدھا الذي لHسم فأضافوھا بعضھم أوھم ما وھو،   للفظ استخفافا يحذف

  .  8طالعا سھيلٌ  حيث:  المأثور

 الرازي قال،أيضا ) الصحاح مختار(  على معترضا آخر موضع في جواد مصطفى وينبه    

 يكون والحرف 7، 9)) وحرفا وفعH اسما يكون خافض حرف على: ((  الصحاح مختار في

  0 10 النثر في إليه الضرورة ألجأت الشعر في جاء وما فعH و7 اسما

 وعHمة العامل بين التسوية في النحويين غلط( إلى)  لغويه فوائد( من أخر موضع في ونبه    

  :وكان يقصد ابن عقيل عندما شرح بيت ا+لفّية،11) ا5عراب

   12وانصبن با+لف            واجرر بياء ما من أ+سما أصف،وارفع بواو                   

نحو؛جاء أبو ،فھذه ترفع بالواو:متوھما بقول ابن مالك المضطر فقال عنھا ((فقال بأّنه كان 

 تغليطه يكن ولم، 13))..نحو؛مررت بأبيه،وتجر بالياء،نحو؛رأيت أباه،وتنصب با+لف ،زيد

   ابن  بيت معنى  بشرح بدا الستة ا+سماء إعراب عن تحدث عندما انه إذ محله في عقيل 7بن

  .  14)).. بالياء وتجر فوتنصب با+ل.. بالواو ترفع(( :قال، الخ.. وانصبن بواو وارفع:  مالك

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 534 6/7: العرب لغة -1

 665: 6/9: ن - م ينظر -2

 . 233: 4: سيبويه كتاب -3

 3/56: ن - م  ينظر -4

 3/56:ن -مينظر؛ -5
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 3/292: ن -مينظر؛ -6

 4/221: ن – مينظر؛ -7

 665: 6/9:  العرب لغة  -8

 453:  الصحاح مختار  -9

 147: 2/ 7:  العرب لغة - 10

 وكان قد وجه نقدا للسيوطي ،799: 7/10: ينظر؛لغة العرب - 11

 0 1/40:  عقيل ابن ينظر ؛شرح - 12

 0الوزن إلى ذلك  كان يقصد قد اظطّره، 799: 7/10: لغة العرب - 13

 0 1/40:  عقيل ابن ينظر ؛شرح - 14

 Hفلم،  1)) والياء وأ7ف على الواو مقدرة بحركات معربة أنھا والصحيح:(( ثم بّين رأيه قائ 

   0 غلط أو سقطه عقيل 7بن يكن

 الذي المستوى لبيان انتقيت نماذج ھي المبحث ھذا في ضترِ عُ  التي الموضوعات إن      

 عند وا+قHم ا+لسن تقويم في مفيدا تراه لما طرحھا وطريقة النحو مع المجلة به تعاملت

 ما المجلة طبقت كيف الHحق المبحث في نرى وسوف،  والصحفيين والكَتاب اللغة دارسي

 منتقدين  محرريھا أقHم تحت وقع ما لكل النحوية التصويبات خHل من عمليا انتھجته

  .  ومقومين

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .  1/40: شرح ابن عقيل  -1
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   –المبحث الثالث 

  :دراسات في نحو العامية العراقية 

ءاً جز +نھا تمثل بدا ا7ھتمام باللھجة الدارجة عند العراقيين واضحا في مجلة لغة العرب وذلك     

وھو ما صرحت به المجلة في افتتاحية أول ، من دراستھا للمجتمع العراقي وا7ھتمام به  مھماً 

ا الشاعر لقد برز في دراسة نحو العامية العراقية باحثان 7معان ھم.  1م 1911أعدادھا سنة 

 حسب تسلسلھا في أجزاءبھذه المباحث  وقد تناولتُ ، معروف عبد الغني الرصافي  ومصطفى جواد 

  .ضوء ذلك  التسلسل  فيوقسمت موضوعاتھا ، المجلة 

إن طليعة المباحث في اللھجة العامية العراقية  في مجلة لغة العرب كتبت في السنة الثانية  من      

البحث قارن الكاتب وھو معروف الرصافي بين الفصحى والعامية العراقية وفي ھذا ، عمر المجلة 

طبيعية و7 وھي قوانين ليست بال(( ، للقوانين التي تخضع لھا الفصحى  العاميBة ورأى إمكانية إخضاع

آمن ،  ا+غلبوصغراه ، كبراه  ا7ستقراء : بل ھي وضعية ناتجة عن قياس ، و7 يمكن منھا  العقلية

 إخضاعھافH يمكن  ا5عرابلكنه  استثنى .  2))بان لغتنا العامية قابلة للخضوع لتلك القوانين عينھا 

(( ، 3))كلمة منھا  آخرإن السكون سائد عليھا فH تجد حركة في : (( ھو ، لسبب واحد  لlعراب

بعد ھذا ،  4)) خرىأولكن النحو مستطاع لمعرفة الفاعل والمفعول وجملة مسائل النحو بطريقة 

ً البحث نجد بحوث كان موضوعھا العامية العراقية فضH عن  بعض المHحظات والھوامش التي ذيلت  ا

  . من البحوث  غير اللغوية في المجلة  اً عدد

Cالضمير  - أو:   

المجلة وكان عنوانه  أجزاءكتب معروف عبد الغني الرصافي بحثا واسعا قسمه على جزئين من     

  . متصلة ومنفصلة  علىفيه الضمائر  قسم ، 5)الضمائر في لغة عوام العراق (

معدوم في كHم العامة لم  ا5عرابلما كان : (( قال ، ومنصوبة ، مرفوعة  : الضمائر المنفصلة

 Bھا 7 تكون مرفوعة أو منصوبة بل من حيث إنھا مستعملة في نذكر ھنا ھذه الضمائر من حيث إن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2-1: 1/1:ينظر لغة العرب  -1
 30:  2/1:ن  - م -2
 31: 2/1: ن – م -3
 31: 2/1: ن  – م -4
   522/  9البحث في ج وأتم 460: 4/8:ن - ينظر م -5
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 . 1)) كHمھم استعمال غيرھا من ا+سماء 

   .وأربعة للغائب وأربعة للمخاطب ، اثنان للمتكلم : وھي  :الضمائر المرفوعة المنفصلة 

 : يشترك فيھما المؤنث والمذكر وھما : ضميرا المتكلم المنفص4ن -1

وا+لف في ھذه تكتب و7          :(( قال، 2وفيه ثHث لغات ؛إنا وآنا،)إنا:(ضمير المفرد المتكلم   -  أ

واغفل  ،)إني(وقد يلفظ ) انه(ولعل واقع ا+مر ھو إشباع الفتحة وكأن صوتھا ھاء خفيفة   3))  تلفظ

  . وله العذر لصعوبة ا7ستقراء التام في  ذلك الزمان . الرصافي ھذه اللغات وأماكن استعمالھا 

ند وقال بأنھما منتشران ع) حن، احن ( و أشار إلى 4وليس له انتشار، نحن : ضمير جمع المتكلم   -  ب

 .البدو فقط  

 ) .5(وليس للمثنى عندھم ضمير، وھي أربعة للمفرد والجمع : ضمائر الغائب المنفصلة   -2

 لكّن الواقع يبرھن على،6وھونادر) وھُ (ربما لفظه أھل البادية ، ) ھو(: ضمير المفرد الغائب   -  أ

 .  أولوّيته بين أھل البادية    

 .  مّ ھُ : ضمير جمع الغائب   -  ب

   . كذلك وھي ليست،واعتبرھا نادرة ) يھِ (وأشار إلى لغة البدو ، يّ ھِ : ضمير المفردة الغائبة   -  ت

 غير ان الشائع في كHمھم ) نھِ : ( وأھل البادية ربما قالوا ، ھن : ضمير جمع المؤنث الغائب   -  ث

  وربما سبب ذلك يرجع إلى اعتماد ،  نB ھِ إِ و ،نھِ إِ : لغتين ھما وأھمل ا5شارة إلى 7)نّ ھِ (     

  . الرصافي على سماعه في بغداد فقط     

 .مقسمة بين  المفرد والجمع وليس للمثنى ضمير ، وھي أربعة : ضمائر المخاطب المنفصلة  -3

 . 8نتَ إ: ضمير المفرد المخاطب   -  أ

والعكس ،  9ا7ستعمالقليل )  منتُ إِ (واعتبر ھذا الضمير ھو الشائع  و، و نتُ إ: ضمير جمع المخاطب 

  .   يشيع في بغداد فقط ) نتو إ(ھو الصحيح 7ن 

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 460: 4/8:لغة العرب  -1
  461 - 460:  4/8: ن  - م؛ ينظر -2
 461: 4/8: ن -م  -3
  461:ن  - م؛ ينظر -4
  461: ن  - م؛ ينظر -5
 .ولكن الواقع يبرھن  على أولويته  بين آھل البادية :  461: ن  - م؛ ظرني -6
 .الواقع عكس ما قال بالنسبة للبدو حالين  -7
 .نت إ: لغة عند البدو  ولم يشر إلى، والھاء خفيفة ) نتهإ(قد تلفظ  -8
       لغة    ) انتو(ولكن العكس ھو الصحيح 7ن ، قليل ) انتم (اعتبر الرصافي ھذا الضمير ھو الشائع والضمير  -9

 .شائعة في بغداد     
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 1نتِ إ: ضمير المؤنث المخاطب   -  ب

  .2ننتَ إ:ضمير جمع المؤنث المخاطب   -  ت

  * :الضمائر المنصوبة المنفصلة

  : العامة 7 تستعمل في كHمھا  شيئا من ضمائر النصب المنفصلة ا7 في موضعين 

  .امش وياي ، بالضمير بعد واو المعية  فيأتونفي موضع المفعول معه  –اCول 

   .و7 تقع في كHمھم ا7 مقترنة بالواو .. ) اك يB بالك وِ (في موضع التحذير  –الثاني 

 .تكتب و7 تلفظ )نا ( ا7لف في ، انه يB وِ ، اي يB وِ : ضمير المتكلم  -1

 .تكتب و7 تلفظ ) اه يB وِ (م و والھاء في اھُ يB ووِ  اهيB وِ : الغائب المذكر  -2

  .ن ياھِ وِ ، ياھا وِ  :الغائب المؤنث -3

  .م اكُ يB اك وَ يB وِ : المخاطب المذكر -4

      .الكاف ج فارسية مثلثة  بإبدال، 3ناجَ يB اج ووِ يB وِ : المخاطب المؤنث  -5

  :الضمائر المتصلة 

  .مجرورة  أو، منصوبة  أو، مرفوعة  إماوھي 

  .والمخاطب ، والغائب ، للمتكلم ، وھي عشرة : الضمائر المرفوعة المتصلة 

 : ضمائر المتكلم المتصلة  -1

 :وتحرك في حالتين ، اشتريت ، بعت : للمذكر والمؤنث ، ت : المفرد المتكلم   -  أ

  ) .بعت ، اشتريت (المفعول المفرد الغائب إذا اتصل بھا ضمير : ا-ولى 

   .فتحرك بالكسر ، ز بِ لخُ يت اِ رَ اشتَ ،) ل إ(وليھا حرف ساكن مثل  إذا :الثانية 

.  7الفعل الماضي بآخريتصل ھذا الضمير ، وا+لف تكتب و7 تلفظ ، اشترينا ، 4نا :جمع المتكلم   -  ب

 ) . فناهشِ (وتلفظ ا+لف إذا اتصل بھا ضمير المفعول المطلق 

 .مؤنثا  مأوھي أربعة للمفرد والجمع سواء كان مذكرا : ضمائر الغائب المتصلة  -2

 . المفرد الغائب   - أ

    وا؛ضربَ  ا+ولمثال  آخرهمما ھو  في حكم   أوالفعل  بآخرواو ساكنة تتصل : جمع الغائب   - ب

  ) .5(الفعل آخرفان الميم من رموا والجيم من جوا حكم ، ا وجَ ، وا مَ ومثال الثاني؛ رِ                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0+ّن الكسرة تشبع فتلفظ ياء)ينتِ إ(كتابتھا ا+فضلولعّل من  461: 4/8: ينظر لغة العرب  -1
  للرصافي وان لم يوضع بين عHمتي التنصيصمعظم ھذا الكHم ھو  النص الحرفي  -*
 .وھي شائعة ) اكيB وَ (لغة من يفتح الواو  إلىلم يشر  -2
 ) .نه(ترسم ھاء  أو ا+لفبدل ) نَ (رسم فتحة فوق النون  ا+فضل -3
  ) .نعمَ طِ يِ (اتصاله بالفعل المضارع  إلىلم يشر  -4
      ) واجَ إِ (الفعل  آخرھو بحكم  عض العوام ليس عندھم ماب نإ إذاقتصر في كHمه على ما سمعه من البغداديين  -5
 .فيحصل عندھم تغيير في ترتيب الحروف دون حذف واحد منھا    
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 . ھّي : وھو مستتر دائما تقديره : المفردة الغائبة   - ت

 .جن ، رمن : الفعل الماضي  بآخرنون ساكنة تتصل : جمع المؤنث الغائب   - ث

 . أربعةوھي : ضمائر المخاطب المتصلة  -3

 . ويميز عن المتكلم بقرينة الخطاب ، ضربت : المفرد المخاطب   -  أ

 .م ربتُ ضِ : م بتوا؛ تُ رَ ؛ضِ  )1(تو :جمع المخاطب   -  ب

 .  2ِربتضِ : المفردة المخاطبة   -  ت

 .3نبتَ رَ ضِ ، ) نتَ (: جمع المخاطب   -  ث

   :وھي عشرة : 4الضمائر المنصوبة المتصلة

 .احدھما للمفرد وثانيھما للجمع ، للمذكر والمؤنث اثنان وھما : ضمائر المتكلم المنصوبة  -1

 .ربنيضِ : ياء ساكنه قبلھا نون للوقاية  : المفرد المتكلم   -  أ

             وھذا ا7لتباس في) ربناضِ (ويميز عن ضمير الفاعل بقرينة الحال : 5)نا(جمع المتكلم   -  ب

 .والمھموز فقطالماضي المتعدي من السالم والمثال                            

         اثنان للمذكر المفرد والجمع واثنان للمؤنث المفرد  أربعةوھي : ضمائر الغائب المنصوبة  -2

 .والجمع                                  

  هربَ ضِ إِ ه ربَ ضِ يِ ، يكتب و7 يلفظ ، ھاء خرساء : المفرد الغائب   -  أ

 .م بھُ رَ ضِ ، م ھُ :جمع الغائب   -  ب

 6ربھاضِ : ھا : المفردة الغائبة   -  ت

  نربھِ ضِ :ن ھِ : جمع المؤنث الغائب   -  ث

 واثنان    ، اثنان للمذكر المفرد والجمع منه :  أربعةوھي : ضمائر المخاطب المنصوبة  -3

  .المفرد والجمع منه  للمؤنث 

 .ك بَ رَ ضِ : ك : المفرد المخاطب   - أ

  .م بكُ رَ ضِ : م كُ : جمع المخاطب   -  ب

 .ج معِ سِ أ، كاف  أصلھافارسية ) ج(: المفردة المخاطبة   - ت

 نعجَ سمَ أ: ن جَ : جمع المؤنث المخاطب   - ث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ولكن العكس ھو الصحيح ، في البادية ) تم(و ، الشائعة ) تو(اعتبر  -1
 .ربتي ضَ : كتابتھا   ا+فضل -2
 وما بعدھا  460:  4/8:لغة العرب ؛ ر في كل ھذا الكHم ظين -3
 .522: 4/9: لغة العرب  -4
 .فھي اقرب للفظ ، ه نَ  أو نَ : كتابتھا  ا+فضل -5
  .كما فعل ھو بعد ھذا الضمير ) ھاء خرساء(بالفتحة أو تربط معھا  كتابتھا ا+فضل -6
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وھي المنصوبة المتصلة نفسھا دخلت عليھا حروف الجر ثم ذكر     :الضمائر المجرورة المتصلة 

  :  أحكامالرصافي ما لبعضھا من 

  ي نR عَ ، ي نR مِ : مثل ، دخلت عليھا من وعن  إذا إ7،  1ياء المتكلم المجرورة 7 تقترن بنون الوقاية -1

  0هوبَ ثُ : ا جعل آخره مفتوح ا+سماءاتصل باسم من  إذا) ھاء خرساء (ضمير المفرد الغائب  -2

  

  : الفعل  - ثانيا

حصل  ا5رباكھناك بعض  أنونHحظ ، 2)الفعل في لغة عوام العراق (تناول الرصافي في بحثه      

فلم يكن ھناك ، خطوة فتية ورائدة في مجالھا  +نھا،طبيعي  أمروھو ، عند دراسته للھجة العراقية

تبادل معلومات بين كتابھا فقد خضعت 7ستقراءاتھم واجتھاداتھم  أوتسلسل منطقي للبحوث العامية 

  . كما 7حظنا في الفصل السابق .الخاصة 

وسنHحظ ، من الدراسات النحوّية فيھا  أوسع)  العامية العراقية ( الدراسات الصرفية في  إن      

 إلىبديھي فالناس 7 تحتاج  رأموھو ، )أي سعة الدراسة المعجمّية فيھا( ھذه الحالة في الفصل الHحق

ود7لتھا وقد يحتارون في اشتقاق  ا+لفاظالكHم لكي تفھم معانيه ولكنھم يحتاجون معاني بعض  إعراب

  .  تركيبه فاّنه يأتي على السليقة فھو نحو تلقائي أمابعضھا  

، أو رباعي  إما  ثHثي، مجرد ومزيد  إلىثم .  وأمر،ومضارع ،ماض  ىعلقسم الرصافي الفعل     

وعرف كل قسم  بما عرفت ، ومعتل،وصحيح  ،سالم : ىعلوقسمه ) الثHثي المجرور (وتحدث عن 

ولعله استعمل ، مع الضمائر  إنماتصريف الفعل ولكن ليس اشتقاقيا  إلىوتطرق ،فيه في الفصحى 

7ن العامية غير ،) مع الضمائر  إعرابه(مع الضمائر ھربا من اصطHح ) تصريف الفعل (مصطلح 

وقسمه ) الصحيح (ثم ، مع الضمائر المرفوعة والمنصوبة ) السالم (فتحدث عن تصريف . معربة 

في السنة الخامسة من . ثم تصريفه مع الضمائر المرفوعة والمنصوبة ، ومھموز ، مضاعف :  ىعل

ظ في دراسته وركز على الجانب الصرفي مع تطور ملحو ا+فعالالبحث في  أكمل،  3عمر المجلة

وتناول تصريف كل قسم مع ، الفصيح  أقسامجاءت كما في  وأقسامه، 4الفعل المعتل إلىفقد انتقل ،

وحركة حروف المضارعة  ، 5ثم كان حديثه عن الفعل المضارع. الضمائر المرفوعة والمنصوبة 

   ا+فعال(ة من وھي المستعمل) الثHثة  ا+فعال( الحديث عن  إلىوانتقل ،) أتين(وجمعھا بلفظة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وھمزة الوصل 7 تلفظ، ه عليB إه ويB َل ه و عَ يB لِ إوفي بعض اللھجات ، ي َل عَ : ومع على ،  إلي: مثH مع الHم  -1
 596: 4/10:لغة العرب  ؛ينظر -2
 94: 5/2:  ن -م  ؛ينظر -3
  147:  5/3:ن  - م ؛ينظر -4
 347:  5/6:ن  - م ؛ينظر -5
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فليس لHثنين  ضمير عندھم ثم تحدث عن ، تفعلين ، تفعلون ، يفعلون : والمستعملة منھا ) الخمسة 

  :  ىعلحذف  النون عند العامة وقسمه 

 .تضربني ، يضربوني : عند اتصال الفعل بضمير المتكلم المنصوب : الواجب  -1

 يضربونه   ، يضربوه : عند اتصال الفعل بسائر الضمائر المنصوبة ما عدا المتكلم : الجائز  -2

 .1ةصرفية بحت تهدراسف المضارع  السالم أما    

  .ھذا كل ما يتعلق  بنحو العامية العراقية في مجلة لغة العرب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 541:  5/9:؛ لغة العرب ينظر -1
  

   

 الضمائر في اللغة العامية العراقّية 

                                                                                                                             

                                                                                      المتصلة   
  المنفصلة

                                             المرفوعة                   المتكلّم                              المخاطب
 المنصوبة

تاء                                                                                         : ضمير الفرد المخاطب         تاء ساكنة آخر:المفرد -1 
  C يستعملون في ك4مھم شيئا من الضمائر   
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                 ألغائب           المتكّلم             الماضي آخر الفعل ساكنة     0الفعل الماضي؛اشتريت    

 :المنفصلة المنصوبة اC في موضعين               المخاطب

-1         0ھو:المفرد-1أنا       :المفرد-1ويفرق بينه وبين           ) ضربت(،        نا: متكّلمضمير جمع ال- 2               
  في موضع المفعول معه بعد واو المعّية ؛-1      0انت:المفرد المذكر

- 2         0ھم:الجمع -2وفيه ث4ث       :            مثل،واCلف تكتب وC تلفظ          المتكلم بقرينة الخطاب   
  0وآنا اجي وّياكم،وتعال ويانا،انتو         امش وياي: الجمع المذكر 

المفرد المؤنث            - 3آنا     ،أنا:لغات                            0اC اذا اتصل بھا ضمير          شلت بيدك            )114(
  :وياك تفعل وفيه ،بالك : التحذير -2                      0انتم

-3ھي                                    0شفناھن                                                آني: المفعول المطلق   
  0)اCلف تكتب C تلفظ(ويانا.وياي:تكّلمالم-أ     0انت:المفرد المؤنث

-4الجمع المؤنث        - 4،   نحن :الجمع-2                                                               0شفناھم    
  )الھاء تكتب فقط(وّياھم.وّياه:الغائب المذكر-ب    0انتن:الجمع المؤنث

                 ھن      واحن،حن و                            الغائب                               
  )تكتب فقطالھاء(وّياھن،وّياھا:الغائب المؤنث-ت    وليس للمثنى ضمير

                 1-C مستترا المفرد الغائب C0يكون إ                                                                                            
  0وّياجن، وّياج :المخاطب المؤنث-ث

 0ضربو:جمع الغائب واو ساكنة تتصل بآخر الفعل- 2                

  0حقه تاء التأنيث الساكنةتلضمير المفردة الغائبة C يكون إC مستترا والفعل معه - 3            

، أكلن :ضمير جمع المؤنث الغائب؛نون ساكنة تتصل بآخر الفعل الماضي أو بما ھو في حكم آخره- 4                
 0شربن

ُت ما رآه الكاتب سائداً من الضمائر عند العراقيين وھو في الواقع عند البغداديين وليس ثبّ /م4حظة
 0 جميع العراقيين

    

 

  ـــ الثالثالفصل 

  :ة عجميّ مالدراسات ال

   - مقدمة 
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بدأ التأليف المعجمي عند العرب في صدر ا5سHم على أساس المادة التي جھزھا اللغويون في     

ن البداية كانت في البحث عن المعاني ومن الباحثين من يرى إ، 1البادية في القرن الثاني الھجري

، ولكن تأليف معجم منظم قائم على منھج ثابت  2ابن عباسن الكريم وتّمت على يد ة في القرآالغريب

، )ھــ 175 ت(وھدفه جمع ا+لفاظ العربية وتفسيرھا انطلق على يد الخليل بن احمد الفراھيدي 

با+لفاظ بطريقة  أي تقليب اللفظ ، وبدأ واعتمد في ترتيبه على طريقة مبتكرة ھي طريقة التقليب

) العين (لذا سّمى كتابه ) العين ( دا بأقصاھا مخرجا ووجده  صوتيه فقد حدد مخارج الحروف وب

، واعتمد الجوھري ) تھذيب اللغة (في كتابه  ھـ)370ت(وسار على ھذه الطريقة بعده ا+زھري

وھي طريقة القافية ، فقد اعتمد على الحرف ا+خير ) الصحاح في اللغة ( طريقة جديدة في معجمه 

ترتيبا أبجديا ، وكل باب يتكون من فصول بعدد أحرف العربية وسماه الباب ، ورتب ا+بواب 

في معجمه  ھـ)711ت(والفصل ھو بداية اللفظ من الحروف ا+صول ، وتبع ھذه الطريقة ابن منظور 

الحروف على الطريقة الھجائية  ت فيهبَ تِ ، ونوع ثالث رُ ) تاج العروس (والزبيدي في ) لسان العرب (

الكلمات بالھمزة وا+لف ثم الباء وھكذا وھذه الطريقة اعتمدتھا  وائد وتبدأالكلمة من الز جردأي تُ 

   3.المعجمات الحديثة

إلى جانب ذلك ظھرت رسائل صغيرة اھتّمت بجمع ا+لفاظ عن موضوع معين وقد استقى اللغويون 

ا5نسان ، جسم تھا ، الحيوانات ، والنباتات ، وأعضاء ا+وائل مادتھا من أفواه البدو ، وموضوعا

 ية عند العرب ، فقد كان ھناك نقٌد معجميٌ ، ثم إن ھناك جانبا مھما في الدراسات المعجم 4.وغيرھا

منذ القدم ، ولعل أھمه ما قام به ا+زھري من نقد لكتاب العين ، ورأى اّنه من  وضع الليث تلميذ 

الخليل وليس ھو للخليل نفسه ، ثم إننا نجد في أثناء كّل معجم تمحيصا للمواد اللغوية ، فمنھم من يرد 

    0وھكذا  لفظ معين ومنھم من يرى خطا د7لة أقوال السابقين في معنى

من ا+ھمية لما  ، في ھذا الجانب ، على مستوى عالٍ ) لغة العرب ( تأتي جھود الباحثين في مجلة     

حملته من نقد بّناء ، وتكميل  لما رآه الباحثون نقصا في الد7لة لبعض ا+لفاظ ، فضH عن نشر بعض 

  .  للكرملي  5)أسماء أدوات الصيد والسمك في العراق(المعجمات الخاصة ، مثل معجم 

                                                             

 .950علم اللغة  العربية ، مدخل تاريخي مقارن في ضوِء التراث واللغات السامّية  - 1
  . ِ 229: العربية اللغة ينظر فصول في فقه  - 2
  مثل ، محيط المحيط للبستاني والمنجد ل\باء اليسوعيين ، واقرب الموارد لسعيد الشرتوني ، والوسيط لمجمع - 3
 . اللغة العربية في القاھرة     
  )ھــ  216 ت(لعبد الملك ا7صمعي )) ا5نسانالنبات والشجر ، الخيل ، الوحوش ، خلق  ،اء والش ا5بل((: مثل - 4
  )ھــ  280 ت(حنيفة الدينوري  +بي)النبات(و) ھــ 395 ت(+حمد بن فارس  )ا5نسانوخلق (    
 . 526- 519/ 3: العرب  ينظر؛ لغة -1
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لقد وقف ا+ب أنستانس الكرملي في مجلة لغة العرب بالمرصاد لكل محاولة للنيل من اللغة     

العربية باتھامھا بالقصور ، عن مجاراة العصر الحديث، وقد اشتق مصطلحات علميه لكثير من 

حديثة يكون الكرملي اول من تكلم على المصطلحات اللغوية ال(( ا+دوات والفنون الحديثة ، وبھذا

ونجد في مجلة لغة العرب اھتماما واضحا  1))ا+ول من القرن العشرين بالعراق أيام النصف

فقد جعل الكرملي في نھاية كل مجلد معجما فرنسيا لترجمة أھم المصطلحات بالمعجمات الثنائّية 

  . الواردة في المجلّة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .125:  17العدد 1990/آداب المستنصرية وينظر؛مجلة، 306: ي المصطلح العلمي الحديث فالجھود اللغوية  -2
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  : المبحث ا-ول

  :المعجمات الثنائية

لنا مجلة لغة العرب بحوثا رصينة في مجال الترجمة من العربية إلى اللغات ا+جنبية ،  قدمت    

  :وبالعكس ، وتكمن أھمية ھذه البحوث في أمرين 

كافة ،  أبواب البلدان العربية أمام الغزو الخارجي بأشكاله زمٍن ُفتَِحت فيهت في إنھا جاء –ا-ول 

ليس أي دفاع يصمد أمام ذلك وكان من الطبيعي أن ينھض أبناء ا+مة للدفاع عن لغتھم ، ولكن 

لم يكن قائما على أساس قوي يستمد من الماضي ويأخذ المستقبل بعين ا7عتبار ، ولقد  ، ماالغزو

   .مية من الدقة والرصانة العل لٍ كانت معظم بحوث لغة العرب في ھذا الجانب على مستوى عا

في تلك ا+يام تعيش   العرب في غير بHد العرب ، فقد كانت وكأنھا إّن ھذه البحوث كتبت: ثانيا 

ر ماضيھا إن لم  ، ھمبHدالحضاري الذي طالما تصدرته عن الدور  وغياباً  واضحاً  تدھوراً  Rولم ُتطو

إلى دّقة تعامل ا+قدمين مع تطور  اخاصة إذا نظرن –ن مستواه في الدراسة والتأليف نقل إنھا تدنت ع

بية ، وتدعم المعجمات العربية فجاءت بحوث مجلة لغة العرب لكي تنھض بواقع اللغة العر –اللغة 

، عصر العباسي مثH قطارات وكھرباءل التواصل مع التقدم الحضاري ، فلم يكن في البسب

بأنه 7 يوجد مقابل : ن قالواأفما كان من بعض المثقفين إ7  الخ ،الطب ، وكثير من أدوات،وباخرات

وما كان ،الكرملي فيھا  وا+ب،عربي لھذه المصطلحات ا+جنبية ،وھنا برز دور مجلّة لغة العرب 

في يق لمعظم البحوث التي جاءت بعده بالبحوث التي أنارت الطر ر صفحات مجلتهإ7 أن حبّ  منه

   0ةالترجمة وا7صطHحات الحديث

إّن الجھود المبذولة في ھذا المجال 7 تقتصر على ھدف إيجاد المصطلحات المناسبة للمعاني      

بل نجد أھدافا أخرى كانت وراء ذلك ، فمثH ألترجمة من الفارسية واليھا أو التركية أو ،المناسبة 

وسأعرض نماذجا عن ، الكردية كّل ھذه اللغات  كان ا7ھتمام بھا يتعلق بالتأريخ وا+دب والتأصيل

 العربية والفارسية ، وبين العربية ون ن العربية والفرنسية ، والعربية وا7نكليزية ، وبيالثنائيات بي

والعربية ، ا7سبانية والكردية ، لكثرة ھذه البحوث في المجلة ، وكانت بحوث اقل منھا في العربية 
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) ا5غريقية ( أما العربية واليونانية  .انية الحديثة عربية واليونوال، الروسية ووالعربية ، وا+لمانية 

القديمة ، الحّية منھا ، فكل بحوثھا تتعلق بالتأصيل  الساميةواللغات الHتينية ، والعربية ووالعربية 

  . اللغوي وھو موضوع الفصل ا+خير 

  

  

  

 Cفرنسي  –عربي  –أو:  

وقد ترك ھذا  ذلك انه درس في فرنسا مدة طويلة ،لقد كان ا+ب أنستانس بارعا في اللغة الفرنسية     

  . ا+مر أثرا واضحا على مجلة لغة العرب 

  :وقد أفصح الكرملي في موضع آخر عن شروط تعريب المصطلحات وھي ث4ثة

  أن يكون مؤداھا لفظة واحدة بسيطة 7 مركبة حتى إذا احتاج ا5نسان إلى أن ينسب إليھا بعض -1((

  .ا+لفاظ يسھل عليه العمل   

  أن تفيد ھذا المعنى المطلوب بمجرد النظر إليھا أو سماعھا بدون أدنى تكلف أو بذل مشقة عناء- 2 

  .لتفھمھا     

  و7 ينبو ةخذ والتلقي و7 وعورة فيھا و7 خشونالمأأن ينحى فيھا مناحي العرب وان تكون سھلة -3

  1))منھا السمع    

وھو بحث يكشف لنا منھج الكرملي في  2) والتأسن التأسل(عنا من بحوث عنوانه وأول ما يطل     

يريدون بھا خاصية تكون في :((عندھم فقال atavismeترجمة المصطلحات إلى العربية ،فقد بين 

الكائنات الحية من شانھا أن تنقل صفاتھا وفصولھا إلى من يخلفھا أو يعقبھا ،تلك الصفات والفصول 

وكل ذلك يحسب من باب ....ى ھيأة جسمھا أو تركب بنيتھا ماديا أو أدبيا أو عقلياالراجعة إل

                                                             

  .، اسئلة واجوبة  146:  3/  3: ن  -  م -1
 . 25/ :  1: لغة العرب / ينظر  -2
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على ) التأسن والتأسل(والعرب يسمون ھذه الخاصية:((يقابلھا في العربية فقال  ثم وضع ما 1))الوراثة

والثاني من لسان العرب ،..3اخذ أخHقه: تاسن أباه : ونقل نصين ا+ول من تاج العروس)) 2..ما نراه

) التأسن(أو ) التأسل(وخHصة البحث إن لفظة : ((ثم خلص إلى القول ، 4ھو على آسان من أبيه:يقال 

وھي مشتقه عندھم من أتافس ،)atavismeتافسم آ(ھي أحسن حرف يقوم بمؤدى الكلمة ا5فرنجية 

atavus   50))ى الجد ا+كبر العود إل:أي؛ الجد الرابع أو أب الجد الثالث ،ومعناه   

ترجم الكرملي مجموعة من ا+سماء والمصطلحات التي تدخل في علم ، 6)ابنة اليوم(وفي بحث    

 و،7ذو أو ذات اليوم الواحد:،ومعناھا )ابنة اليوم(ب  Ephemereفقد ترجم اللفظة الفرنسية ،ا+حياء 

Névroptères و ،8؛العصبية ا+جنحةsubulicomesقرن و؛من المخصفية الdiatribe 

desephemeriues  type رأس واصل قبيلة بنات اليوم وLarvesو9أوالدعموصةالدودةbranches 

وكل ھذه ، 11، وألفاظ أخرى 10متنفسات أو خياشيم branchesو9أوالدعموصةالدودةLarvesو

المصطلحات قد وضعھا الكرملي شخصّيا أو عرضت عليه من أطباء أو باحثين فقبلھا وكثيرا ما 

ما يراه مناسبا في في المجلة ليعطي مقابل ا+لفاظ الفرنسّية باستغل الكرملي ھوامش البحوث العلمية 

و ، 12اسم علمي لنوع من الفطر الصغير) من الغبار(الغبرة  fuma goفترجم اللغة العربية،

ascomycètes  و، 13الفطر الزقيCladosporiumeوسئل عن مقابل الكلمة ، 14الطوفية الغصن

                                                             

  26-25: 1/1: ن  - م- 3
 . 26/ : 1/1:  ن –م  -4
  . 177- 176/  34: ينظر تاج العروس  -5
 . 82/ 1. ينظر لسان العرب ب  -6
  وراثة...تأسلّية ؛رّدة وراثية عودة الى طباع ا+سHف)  atavisme: (( ، في المنھل 27:  1/1: لغة العرب  -7

  ) 71:المورد القريب (التأسل: atavismوفي ا7نكليزية) 78: المنھل ))( ا7فكار المتحدرة من ا+جيال السابقة    
  9/:  1/ :  2: ن . ينظر؛ م  -8
 ) . 399: المنھل ( ذباية مايو ، ابنة يوم ...زائل ووقتي وسريع الزوال: وھي في معاجم اليوم تترجم   -9
 .) . 698: المنھل ( عصبيات الجناح : وتترجم حاليا  -1
 )  . 603: المنھل ... ( دعموص ، يرقانه ،يسروع : وتترجم حاليا  -2
  ) . 187 :ألمنھل ... ( غHصم خياشيم : وتترجم حاليا  -3
  .  10:  1/  2:ينظر ، لغة العرب  -4

  

  تسميدالتربة:فقالوا،،الھامش ،ولم يذھب المترجمون المعاصرون بعيدا عن ھذا المعنى 17/:2/1:ينظر؛لغةالعرب-5
  )  468:ينظر ؛المنھل (ومرض السخام ،وسخام    
 )468:ينظر المنھل(ةزقّيات ؛أ+فطار الزقيّ :ويترجمھا المعاصرون ،17: 2/1: ن  –ينظر م  -6
 .  الھامش  17: 2/1: ن  –م ينظر؛ -7
  أما، ) 188: بنظر المنھل (  chargeولم يذھب لھذه الترجمة بعض المعاصر في  2/17:2: لغة العرب  -8
  المعاصرون إيمائي ،وھي مختصه  Mimiqueأما ،:       في العربية فقد اعتمدھا من لسان العرب  اللمص  

        0)669:المنھل(بالتمثيل     
  بصالب؛أي عارضة رئيسّية quilleوقد ترجم المعاصرون .للكاتب حّنا ميخا رسام،186: 2/5:ينظر؛لغة العرب -9

  ومعاني ،..فتترجم حالّيا ؛نقطةpointeأّما ).853:المنھل(ولعبة ا7وتاد البولينغ،ووتد،تمتد على قعر المركب     
  ).790: ينظر؛المنھل(أخرى   
  .186: 2/5:ينظر ؛لغة العرب  - 10
  .11/148:تاج العروس - 11
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 charge، فرأى أن مقابل   mimiqueفي معناھا المجازي وما الذي يرادف كلمة  chargeالفرنسية 

للسامعين على  محاكاة الواحد ل\خر في حركاته وأقواله محاكاة مبالغا فيھا حمH للناظرين أو((ھو 

قوله على جھة  المص ھو حكاية فعل الواحد أو:اللغويون (قال ) أللمص(ويقابلھا بالعربية ...الضحك

   8)))المحاكاة(حركة ، فيقال بالعربية ومعناھا فن التمثيل با5شارة أو ال  mimiqueوأما ...زوءالھ

وھي لعبة :  9)المرصاع أو الدوامة ( آخر في ھذا الميدان ببحث عنوانه  ويشارك الكرمليB كاتبٌ     

ي المعجمات شعبية ، وقد اثبت الباحث اسمھا الفصيح ، مستد7 عليه بالوصف الذي وجده لھا ف

: ، وذھب يعرض أجزائھا وما يقابل اسم كل جزء باللغة الفرنسية مثH ) الدوامة( العربية ، وھي 

: وخّطأ دوزي بنقلھا عن بقطر.   pointeيقابلھا ) النبل (، و  quilleالفتحة وألشق والفلطحة ؛يقابلھا 

ضا معناھا في العربية مستعر) رة الخذ( ن معنى ثم يتحدث ع،  10وھي الفريرة أو الفرارة: القريرة 

شي يدروه : الخذروف كعصفور ...روف وتصغيرھا خذيرةالخذرة بالضم الخذ: ((في تاج العروس 

 toud allemageueوبالفرنسوية ، 11...))الصبي بخيط في يديه فيسمع له دوي
وليس المھم في  ،12

ھذه ا+لفاظ معنى اللعبة وأجزائھا وما يقابلھا عند الفرنسيين ،ولكن ا+ھمية تكمن في أن ھذه 

المصطلحات تستخدم في آ7ت أخرى غير ھذه اللعبة وترجمتھا العلمية الدقيقة تسھل على الناطقين 

   0بالعربية فھم معانيھا عندنا وعندھم

التشوه (به يوسف رزق ] غنيمة وھمشه الكرملي تحت عنوان آخر كت ويطالعنا بحٌث علميٌ     

الحيوانات وتحدث كاتبة عن خاصية التأقلم في الشكل مع البيئة عند بعض  1)والتزيين عند الحيوانات

: المتعفرة :  réduveفمثH : من الحيوانات والحشرات  عددٍ  إن الباحث ترجم أسماء :واھم ما فيه 

وقد أطلقنا ھذا ،  المتعفرة اسم ھذه الدوبية التي تتعفر بالتراب:(( رملي قائH وھمش الك، 2وھي دوبية

باسم عمله ھذا فضH عن انه من باب التعريب  ءا7سم عليھا كما أطلقه ا5فرنج من باب تسمية الشي

 ))المعنوي
:(( ، وقال الكرملي في الھامش  4ترجمھا بالزباء الجاسية  ceristale teuaceو  ، 3

وھي تكون في المراحيض وحمأة البواليع .. الزباء مؤنث أ+زب وھو ذو الزبب أي الزغب 

  .5))والمستنقعات والغدران 

وھي فراشة كبيرة تظھر في : العروس  ةبالمغسقة أو المتقوبliche nie mariée :(( وترجم     

المغسقة مشتقة من أغسق : (( ، وعقب الكرملي 6))راكاتبدي ح الغسق وتحط على الحور ساكنة 7

وھي مشتقة من ثقوب من رأسه ، .. عند الغسق إذا دخل في الغسق وھذه الدويبة 7 تظھر إ7:فHن 

الجخذب الشائك ، وھي الدويبة التي إذا :   Membraceو :pinexوترجم ، 7..))مواضع أي تقشر 

الجخذب دويبة :(( فقال الكرملي ،8ھا قطعة شوك ليس إ7 أسقطت على ا+غصان يحسبھا الناظر إلي

                                                                                                                                                                                         

  .189: 2/5:لغة العرب  - 12
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 ، 9..))من فصيلة الصراصير ، قرناھا مغرزان تحت كفاف الجبھة .. من رتبة النصفية ا+جنحة 

الحشرة الخيالية أو الخيال فكذلك :(( فھمش الكرملي .  10بالحشرات الخيالية  phasmesوترجم 

رات من رتبة المستقيمة ا+جنحة من فصيلة الرواكض وھي أم اسمھا في لغة العلم ھي جنس من الحش

 ..))قبيلة الخياليات أو الطفيليات
اسم حشرة بـ الدويبة )  phyllie – feuille – sècheوترجم ،11

    0 12اليابسة لتحولھا إلى ورقة يابسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 329:  2/8:ينظر ؛ لغة العرب  -1
اً -2 B879:المنھل : ينظر (ِطلح المواشي : وتترجم حالي .(  
  . 329:  2/8:لغة العرب  -3
  . 331: 2/8: ن  –ينظر ؛ م -4
  . 331: 2/8: ن  –م  -5
  . 333: 2/8: ن  –م  -6
  .+َنB الناظر إليھا يرى كأنB ظھرھا مقشراً ، وتسمى ؛ المتقوبة .  333: 2/8: ن  –م  -7
  . 333: 2/8: ن  –ينظر ؛ م  -8
  . 333: 2/8: ن  –م  -9

  . 334: 2/8: ن  –ينظر ؛ م  -10
  . 334: 2/8: ن   –م  -11
  ) .769ص(بيھة بورقٍة خضراء ورقيBة ؛حشرة من مستقيمات ا+جنحة ش: وفي المنھل .  334: 2/8: ن  –م  -12
      

 الجبلّة ا+ولى  proto  plasmaو، 1بالجبلّة  blastemeوفي موضع اخر ترجم الكرملي     
2  ،

أن الكرملي  ويبدو،معنوية وھي ترجمة ،مجازية في اللغة العربية  معانٍ مستوحيا ھذه التعريبات من 

كان يحاول وضع منھجا ثابتا في ترجمة المصطلحات ا+جنبية إلى العربية وھذا ما يHحظ عندما 

3سأله احد ا+دباء عن مدى صحة ترجمة مجلة المقتبس
 instincti 7نسياق بـ السوق الطبيعي أو ا

يإن لفظة سوق الطبيعة أو السوق الطبيع:((الطبيعي،فقال الكرملي

انه مركب )السوق الطبيعي(وأول اعترضنا على ،..والظاھر إنھم لم يصيبوا..ھو من أوضاع الترك

) ا7نسياق(وأما ،انه 7 يؤدي المعنى المطلوب أتم التأدية :من لفظين للد7لة على معنى واحد ، وثانيا 

نسياق الطبيعي ،ھذا فضH ا7: بالمقصود +ننا نحتاج أيضا إلى أن نردفه بكلمة ثانية فنقول  فغير وافٍ 

قال في ).. السليقة(عن إن وزن ا7نفعال لم يسمع في ھذا الفعل ،وأحسن لفظة تقوم مقام الفرنسية ھي 

سيبويه وھو نادرا ، أي عن طبيعة 7 :فHن يتكلم بالسليقة ، منسوب إلى السليقة ، قال:(( تاج العروس

من غير تعھد ) سليقته ( فيھا المتكلم بھا على  فغلبت السليقة أي اللغة التي يسترسل.. عن تعلم 

اه  4))ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي اقول فأعرب: قال ،اعراب و7 تجنب لحن 

للغة واما السليقة فخاصة فالظاھر من ھذا القول الطويل ان السليقي خاص بالكHم وا،كHمه

فيتحصل مما تقدم : ((، ثم قال    6ية والسجّيةالسليقة الطبيع: وينقل نصا من لسان العرب  5))..بغيرھا

بسطه إن السليقة في ا5نسان ھي ما يبدر من ا+عمال الدالة على تصرف في العقل تصدر من قبل أن 
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يفكر بھا ،وھي في الحيوان شعور داخلي 7 تعلق له بالتفكر يھدي الحيوان إلى إتقان ما يأتيه من 

ل الجاحظ في ھذا المعنى كلمة الفرنسوية ، وقد استعم)  instinct( ا+عمال ، وھذا ما يراد بكلمة 

7في كتابه الحيوان) ھداية(
 ((..8

 .        

منھا ، +نھا تجعل  إذن ھو 7 يذھب إلى الترجمة الحرفية لDلفاظ ا+جنبية وخاصة المصطلحات      

المقابل العربي بلفظين وليس لفظ واحدا فضH عن أنھا 7 تؤدي المعنى المطلوب من الكلمة كما انه 

 تشف الترجمات القائمة على لفظة واحدة من بطون المعجمات العربية وكتب اللغةسحاول أن ي

 فسھا ثم يبحث عما يؤدي ھذاوا+دب ، وھو في كل ھذا يعتمد على معنى اللفظة ا+جنبية في اللغة ن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 406: 2/9:ينظر ؛لغة العرب  -1

اً .406: 2/9:ينظر ؛لغة العرب  -2 Bة :وتترجم حاليBيا الحيوان والنبات(وذفة ،ِجِبلHة في خBة ا+ساسيBالمادة الحي       (  

  ) .840:المنھل(                                                                                                            

  . 7/436: نقHً عن المقتبس ،فائد لغويBة . 407: 2/10:ينظر ؛لغة العرب  -3

  . 459/  25:تاج العروس -4

  .لغويBة فائد . 407: 2/10:ينظر ؛لغة العرب  -5

  . 207/ 3: لسان العرب -6

  . 79/ 2:ينظر ؛الحيوان -7

  . 409 – 408: 10/ 2: لغة العرب -8
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المعنى في اللغة العربّية ،فان لم يجد اشتق مصطلحا جديدا أو مصطلحا يؤدي معنى ھو ا+قرب 

في ترجمته +لفاظ من لغات أخرى غير  إلى معنى المصطلح ا+جنبي ، وھذا ما سنجده أيضا

سئل قد ف،خير مثال  130)المركزية ولHمركزية ( يخص الفرنسّية فان بحث  وفي ما. الفرنسية 

قلنا إن (( :فقال   centralité , non centralitéأ+ب أنستانس عن مرادفھما أي ما يقابل 

العربية شيء من ذلك 7ن أجدادنا  أريد بمرادفين عربيين قديمين لDعجميتين الحديثين فليس في

لم توجد ،وأما إن أريد لفظتان تؤخذان من اللغة العربية وتفيدان فائدة  ءلم يضعوا أسماء +شيا

التحاوش (المركزية لفظة : مثالھما ، ويقابل ين فالعربية غنية بھما وبأاللفظتين الغربيت

وعليه من جعل ا5ستانة ...131وسطھمجعلوه : إحتوشوا على فHن : قال في التاج ) وا7حتياش 

وأما الHمركزية فيقابلھا في ...مركز للعقد و الحل فقد احتوشھا أو احتوش عليھا أو تحاوشھا 

يقال . انتبذ فHن ؛ اعتزل وتنحى ناحية :قال أصحاب الدواوين اللغوية ،) ا7نتباذ:(لغتنا الفصحى

المدن مثH أي تتخذ بمعزل تكون بعيدة عن قوم  ذ مدينة منبَ نتَ ومن ھذا المعنى تُ ..132انتبذ مكانا 

ثم 7 يرى بدا من استخدام المركزية ، 133))ةالمدينة الكبرى وھو ما يراد بالHمركزي

   134ا7نتباذو والHمركزية فضH عن خشونه ا7حتياش 

دائرة المعارف ( بــ   Encyclopédieعلى ترجمة بطرس البستاني المصطلح  واعترض    

 136)كتاب موسوعات العلوم(ترض عليھا إبراھيم اليازجي أيضا واقترح ترجمتھا ؛التي اع،135)

والمفعلة اسم للمكان الذي :(( وقال ) معلمة ( بـ   Encyclopédieورأى الكرملي أن تترجم 

يكثر فيه الشيء و المكان ھو بمنزلة الظرف و الدليل إنھم وضعوا ظروفا كثيرة وھي تدل على 

محبرة فإنھا ا5ناء الذي يوضع فيھا الحبر أي الظرف الذي :ا5ناء كقولھم  المكان أو ا+داة أو

وعليه تكون المعلمة بمعنى الكتاب الذي توجد فيه العلوم مدونه أو الديوان الذي ،يوضع فيه 

وفي ،Encyclopédie  ((137 تكثر فيه أنواع العلوم ،وھذا ھو المطلوب من قولھم انسكلوبيديا

                                                             

لتقابل المصدر )   isme(  ا+داةوالمركزية تتطلب ،اسئلة وأجوبة  98:  3/2: ينظر ، لغة العرب -1
  الصناعي 

  ) 179: المنھل .(مركزية   centralisme:وفي المنھل    
 . 166/ 17: العروس ينظر؛ تاج  -2
.. تفريق،طرد من مركز ( انتباذ ،اركاس ):  centrifugation(في الفصل 482/ 9: ن  –ينظر م -3

  بواسطة
  )179:المنھل ) ( النابذة  القوة   
  .  98:  2/  3: لغة العرب -4
 .  98:  2/  3: ن  –م  ؛ينظر-5 

 . 146/  3/3ن –م  ؛ينظر -6
 . 147/ 3/3: ن  –م  ؛ينظر -7 

)  383: المنھل : ينظر ( ومصطلح معلمة معتمد اليوم الى جانب المصطلحين ا7خرين  148/ 3/3: ن  -م -8
 . 
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نجد مجموعة من المصطلحات التجارية ) كسبر خان(لـ  138)بغداد التجارة في(مقال عن 

الزيت ( pétrole،و ) الجلب( : Im potationو،)وائلأسماء الغ(Taux de change:ومنھا

  . ،وألفاظ أخرى ) ا5صدار: (  exportation) الكاز)(الحجري

عرض فيه مجموعة من ا+لفاظ الفرنسّية  139)استفتاء ( وكتب حّنا خياط بحثا بعنوان     

  :ومقابلھا العربي ، وھذه ا+لفاظ ھي 

1-membrane de louf    : الّسلى ، ويقصد به الغشاء المحيط بالبيضة.  

2-poche des eaux    : الفاقياء  

3-Amnions   : السابياء  

4-amnitques  Liquide   : الحو7ء.  

5-Lidui de amniotique La poche des eaux   الصاءة او الصاة.  

6-placenta   : الُسخد  

7- chorion   : 140...المشيمة.  

:((.. فقال عن الّسلى ، وعقب عليه الكرملي في الصفحات الHحقة منتقدا الترجمة لفظة لفظة    

  :ا5فرنج  يتقابل ما يسملم نجد في الدواوين اللغوية العربية كلمة تقابل غشاء البيضة أي 

 Membrane do loeuf  أما السلى فليس به على ما تتبعناه ،والذي ذكرناه في معجمنا العربي

أو   second Inès: يسميه الفرنسيون  ن الّسلى ھو ماإ:ا5فرنجي والفرنجي العربي الخطيين 

Arrierre- faix   وا7نكليزيةsecond Ines   .. وھو اسم لما يبقى في الرحم من مشيمة وسخد

أما الفاقئاء فقال عنھا .  141...))وسابياء وغشاء ساقط بعد خروج الولد ، ثم يطرح بعده

بعد القلب ،  قياء ھي ما صارت إليها7ن الفاقئاء ھو ا+صل والف.. و7 تقل الفاقئاء : الفاقياء :((
                                                             

المنھل ( استورد جلب  Im porter.. استيراد واردات    485Im protatiou: 3/9: ن  –م ؛ ينظر -9
538(  

            exportation    423المنھل ( تصدير  . (  
  . 215:  4/3: لغة العرب؛ ينظر -1
  . 215: 3/  4:  ن –م  ؛ هفي ھذا كل؛ ينظر -2
  . 4/3/226: ن  –م  -3
  . 4/3/226: ن  –م  -4
  . 4/3/226: ن  –م ينظر؛  -5
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ھي قطعة من غشاء : قالوا ..   caulوا7نكليز   coffeج ء يوافق لما سماه ا5فرنويقال لھا الفقي

( ومن مرادفاتھا عند العرب .. الجنين يدفعھا الوليد أمامه وتكون على وجھة حين خروجه 

الوسخة :ولم يوافق على تسمية السابياء ،وقال معناھا ، 142))والمسكة والماسكة والفقاه) القضاة 

  . 143والدسمة هوالقذرة والودك

المعروف عند )جراب المياه(قه على تسمية الحو7ء ورأى أن التسمية الصحيحة لھاولم يواف

 ما ينما يقابلھا عند الفرنسي ھي حقيقةُ ف: أما الصاءة أو الصاة .   poche cloes eattxا5فرنج 

liquiede awniotque le la poche des eauxمعناه 
  .  

إذن ھو يعتمد منھجا ثابتا في ترجمة ا+سماء والمصطلحات ، ا+مر الذي دفعه إلى تعقب     

  . محرري مجلته وتقويم أعمالھم 

ويريدون بھا جماعة ا+ساتذة التي تعلم في ،)faculté(وفي موضع آخر سئل عن مقابل     

ومفردھا ،) التقنون ( :فرأى أن مقابلھا ، 144تعود إلى موضوع واحد اً المدرسة الجامعة دروس

ويبدو انه لم يكن موفقا في ھذا ، 145وبجمع على متاقن) متقن ( والمكان الذي يعملون فيه ) تقن(

  . وأستاذ ھما المتسيدتان في عصرنا الحاضر ،كلية :ا7صطHح فكلمتا 

  Object if:((فأجاب ،   subjectifو   Object if:وسئل الكرملي عن مقابل الفرنسيتين     

  .  146))الخارجي : ويقابله في لغتنا    subjectif. الذھني : يقابل في لساننا 

بية تقابل ولو أردت تتبع البحوث التي حاول فيھا الكرملي استنباط مصطلحات عر    

  . ستوفت فصH كامH المصطلحات الفرنسية 7

  

  

  
                                                             

 
   
   
  .233: 4/4:لغة العرب ينظر؛ -1
 . 234:  4/4: ن  –ينظر م  -2
المنھل ( غير ذاتي غير متحِيز ، ،ھدف ، موضوعي .. ھدفي :   Object if/  374:  5/ 6: ن  –م  -3
:707  (  subject if     ذاتي ، شخصي :، وتترجم) حظ الفرق بين ترجمة الكرملي و )  981:المنھلHون

 .   ين المعاصر
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    English   –عربي  –ثانيا 

إن الجھود : آخر في خدمة اللغة العربية قدمته  لنا مجلة لغة العرب ،ويمكن القول  ھذا جانبٌ     

التي بذلھا الكرملي في مجلته عندما حاول إيجاد مصطلحات عربية مقابل المصطلحات 

ا7نكليزية ھي ا+ھم ؛+ّن ھذه اللغة كانت وما زالت لغة عالمية وقد بسطت نفوذھا على أجزاٍء 

ولو لم يتصد علماء أمثال الكرملي لغزو ا+لفاظ والمصطلحات القادم منھا إلينا  كبيرة من العالم

لصارت اللغة العربية بالنسبة للعلوم الحديثة في طي النسيان ،وأھم ما يميز ھذه البحوث أنھا لم 

تلجأ إلى الترجمة الحرفية ،بل كانت المعاجم وكتب ا+دب ھي المنجم الزاخر بالكنوز اللغوية 

 أنتقر نماذجوسوف  .أمدت ھؤ7ء الباحثين بمعين 7 ينضب من ا+لفاظ ا+صيلة والمشتقة التي 

  .من ھذه البحوث لكثرتھا 

 وتاج العروسعلى لسان العرب  واعتمد) مناخ ( إلى   climatترجم الكرملي لفظة     

معركة : الجعجاع : استعملوھا بھذا المعنى في قولھم عن الجعجاع :(( قال  ؛147وغيرھما

                                                             

 20/443 :وينظر؛تاج العروس ، 4571/  6 : /ينظر لسان العرب  -1
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الحرب ومناخ سوء من جدب وغيره 7 يقّر فيه صاحبه ، قال صاحب الجاسوس على 

  .  149))استعمل المناخ بالمعنى المشھور في ا+قطار الشامّية وديار العراق :  148القاموس

  :  نجد مجموعة من أسماء ا+دوات منھا  150)سرعة عمران عبادان ( وفي مقال     

151
Bench N.1.2.3   :قين الكبيرة محل للمرH3-2-1اجل أو الخ .  

Bench oil refin 
  .محل لتصفية زيت ا7ستصباح :  152

B.O.R.pump House 
  .محل لتصفية زيت ا7ستصباح مع دار فيھا منزفة :  153

Power is tribution 
  .منبعث القوى البخارية :  154

Power station   : منبعث القوى الكھربائية.  

Water pumping station 
  . مأخذ الماء بالمنازف :  155

Water service 
  . مفاض الماء:   

  : ترجمات تكمن في أمرينھذه ال إن أھمية

  .ريادة مجلة لغة العرب فيھا  –ا-ول 

إنھا سبقت انتشار ھذه أ+لفاظ أ+جنبّية في العراق فترجمتھا ، فلم تكن في العراق : الثاني 

قد فتح الباب للباحثين والصحفيين ) لغة العرب ( ،فكان صنيع  مصافٍ  حينذاك آبار نفط أو

                                                             

  . 370: الجاسوس على القاموس وفي ،  348:  9/ 1: لغة العرب  -2
 .الھامش  348:  9/ 1:  ن –م  -3
 .  15:  1/  2: ن  –ينظر ، م  -4
  .واغلب ترجماتھا تدور حول الموضع سواء كان منصة او منصب او مقعد او منبسط من ا7رض  -5

  .)32: قاموس الجيب ( و ) 99:ينظر؛المورد (                                                                 
  refinمنّصة أو موضع و   bench) مورد  630( زيت   oilوھي ترجمة اصطHحية صحيحة 7ن  -6

  تصفية
  ) . 770المورد ( وھي اقرب من تكرير     
تستنزف ما في ا7رض فيخرج كالنزيف  +نھاواقع اللغة  إلى؛منزفة اقرب   pumpولعل ترجمة  -7

  إنوخصوصا 
  )  740: ينظر المورد ( وھذا اقرب الى ا7نتزاف منه إلى الّضخ القريب من الدفع ) ا7نتزاع ( من معانيھا     
8- Power   و) 714:المورد(ومركز السلطة والقوة ،تترجم الطاقة ؛والقوة Distribution : الموزع.  

   )284:المورد(                                                                                                        
 9- Pump will  وواضح ان ھذه المصطلحات ھي من وضع ھذا الكاتب،أي)  740المورد (  بئر مضخّية 

 ا7صطHح عليه ، وھي اصطHحات دقيقة يدمقابلة العربي بعد معاينة لما يروووضع المصطلح ا7نكليزي 
   .. لغوّيا ورصينة
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التي تطرأ على  يتعامل مع المستحدثات ولم يكن ھناك مجمٌع علميٌ ،وتنبھوا لDمر قبل وقوعه 

  .اللغة العربية 

 tram way ((156يعني الترامواي ) القداد ( كيف إن لفظ (( في موضع آخر سئل الكرملي     

قد الشيء قطعه مستطيH أو شقه طو7 والعجلة السائرة : جاء في كتب اللغة  :قلنا :(( فأجاب 

  على خطين 

حديد ، تجرھا الدواب أو الكھرباء أو البخار تتصور لعيني الرائي كأنھا تشق ا+رض شقّا 

مستطيH 7 سيما وھي تجري على قددة من حديد ،والكلمة على قياس لفظة الجواري بمعنى 

   موأنت تعل،السفن 

أنھا مشتقة من جرت السفينة على الماء بمعنى سارت عليه ونظائر ھذه الحروف كثيرة في 

  . 157))العربية ، وباب الوضع يعقد +دنى مHبسة في المعنى بين لفظة وأخرى

أو ) فرس النبي(وأھل الشام يسمونه ) أبو البستان ( وسئل عن طائر صغير يسميه العوام     

ھو صاحب البستان في سابق العھد وسمي كذلك +نه يكثر في البساتين :((قال) جمل اليھود(

وھو يشبه الجرادة كّل ..mantisواسمه بلغة العلماء ... وفي الحقول من ديار العراق 

  0 158))الشبه

ن علماء ا+حياء كانوا يلفظون أسماء أدواتھم أيدل على ) بلغة العلماء(إن تعبيره ا+خير     

ومادتھم العلمية بلغات أجنبية ،وقد وردت ھذه العبارة بالنص أو بتغيير بسيط 7 يبتعد عن 

وبلسان ،  endiveو succor((فقد سئل عن معنى،المعنى نفسه في موضع آخر 

فقد بحثنا عنھا في جميع ھذه ... وھل يوجد ما يقابلھا في العربية    cicoriumendiviaالعلم

لكلتيھما أفH يوجد فرق بينھما او ما ) الھندبا والھندب ( اللغات فلم نقع على غير تاؤيلھا بــ

                                                             

  .ئد لغوّيةواف، 72: 2/2:لغة العرب-1
  72: 2/2:ن  -م -2
 350 - 349: 2/8:ن  -م -3
   وأجوبة أسئلة 203:  3/4: ن  -  م -4
  .  203:  3/4: ن  -  م -5
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وھذا يكشف عن . 160فأجاب الكرملي با5يجاب بعد ان أصلھا 159))يقابلھما في لغتنا الفصحى ؟

  ذل في المجلة من اجل تعريب العلوم الجھد المتميز الذي ب

حدت الجھود وتسلل عملھا ، لما تراكمت المصطلحات ا+جنبية غير المترجمة في كتبنا وُ ولو 

  . وصحفنا 

 sea weedكيف تترجمون الكلمات ا7نكليزية ا�تية :(( وسأله سHمة موسى من مصر     

وقد وردت  في ..  algueالفوقس  القوقس او :sea weed :(( فأجاب الكرملي 161)؟..  fernو

صوف البحر ، وقش البحر ، وخش الماعز :( والفرنسية العربية ،المعاجم ا7نكليزية و العربية 

، والعرب لم تعرف و7 تعرف أّن ھذه ا+لفاظ مرادفات للقوقس اليونانية ا7صل )ونبات الماء،

  ، 163سعيرا : fernويقابل  162..))

آله جديدة لجمع حروف الطباعة :((فقال  linotypeة تحدث عن وفي موضع آخر من المجل    

 يمكننا أن نشتق اسما عربيا لھذه ا�لة الجديدة من لفظة: (( وعربھا فقال  164..))سطوره كاملة 

نضد المتاع بمعنى نّضده شدد للمبالغة في وضعه : رصف أو رّص +نه يقال  نضد أو

الحجارة في مسيل الماء يرصفھا ضم بعضھا إلى متراصفا فھو منضد والمتاع منضد ، ورصف 

ا�لة : بعض ، ورّص الشيء يرصه رصا الزق بعضه ببعض وضمه ،وعليه يجوز لنا أن نقول 

إ7 أن اللفظة ا+خيرة ھي عندي أدق معنى وأسلس لفظا :المنضدة أو الراّصة أو الراصفة 

  . 165))وأوفى بالمقصود لما نريد

وتعني القوة التي يكتسبھا المرء من مداومته على الشيء أو   routne(( ورأى أن مقابل     

:(( قال ) الضراوة ( مقابلھا العربي، 166))من كثر مزاولته إياه فيفعل أمورا عفوا 7 عن فكرة

أشفق : من حصل كل كHمه وميزه أو حاسب نفسه وخاف ا5ثم والذم .. 167قال في كتاب البيان

                                                             

 
  
 .    489: 9/  3: ؛ لغة العرب ينظر -1
 ). 826: المورد ( الطحلب البحري : وتترجم حاليا العشب البحري . 489:  9/ 3: ن   –م ؛ ينظر -2
 ) . 148: الجيبموس قا( و )  343: المورد( وتترجم ا�ن ألسرخس   489:  9/ 3: ن  –م  -3
 المكاتبة والمذاكرة  .546: 3/10: ن –ينظر م  -4
   ) . 532المورد ( المنضدة السطرية :  ا�نوتترجم   546: 10/ 3: ن  –م  -5
  عصرية  أوضاعفي بحث  154: 3/ 4: ن  –م  -6
 . 191/ 1 : البيان والتبيين -7
  . 154:  3/  4: لغة العرب  -8
  . 373: 6/5:ن  –م  ينظر؛-9
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في حب السمعة من الفتنة وما  ة العجب وھجنة القبح ومامن الضراوة وسوء العادة وخاف ثمر

   8))في الرياء من مجانبة ا5خHص

المثقفين الكرملي عن صحة مجموعة  ل احدُ سأَ  9)اصطHحات علمية حديثة( وتحت عنوان     

  : من المصطلحات ترجمھا عباس محمود العقاد وھي 

Ne- impressionists   : ا7حساسيون المحدثون  

Divisionists             : التقسيميون  

Vorticists                : الدواميون  

Exressionists          : التعبيريون  

Futurism                 : المستقبليون  

Post- impressionism   : ما بعد ا7حساسية  

Fauvism                  : الوحشية  

7ن ) الدواريين ( فأحسن منھا :(( قال ) الدواميين ( فرد الكرملي با5يجاب ، عدا ، كلمة     

إلى الدوام بخHف  ةفقد يتوھما القارئ منسوب) الدوامّيون ( دوارين اقرب إلى فھم العامة أما 

باللغات 7ن ما ينتھي ) :((المستقبليون( وكذلك ، 168))يدفع إلى الوھم الدواريين فليس فيھا ما

: يفسر بالمذھب أو الطريقة أو أن يؤنث اللفظ المنسوب فيقال مثism  Hا5فرنجية بأحرف 

  .futurism  ((169بمعنى ) كذا(المستقبلية بمعنى مذھب المستقبليين لكن 7 يقال أبدا مستقبلون 

: اه ، وقيل أفش: نث الخبر : النث ، قال اللغويون :(( .. فأجاب ) الراديو ( وسئل عن مقابل     

في ما يذاع عن بعد مما يظن انه خفي 7 : إفشاء السر ، ثم يتوسع فيه ، فيقال : النث في ا+صل 

  . 170))يجاوز الموطن الذي يجري فيه

                                                             

  . 373: 5/  6: لغة العرب  -1
  . 373: 5/  6: ن –م  -2
 . اسئلة واجوبة .  145:  2/  9: ن  –م  -3
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وقد حاولت من خHلھا أن اعكس الصورة التي تعامل بھا ،كانت ھذه مجموعة من ا+لفاظ     

صر الحديث ، وھذا العمل يدل على مدى ا+ب الكرملي وباحثون آخرون مع مستجدات الع

  . العراق بالمسؤولية تجاه أمتھم ولغتھم  أدباءإحساس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لغات أخرى  –عربي  –ثالثا 

      Hعن اللغتين الفرنسية يبرز في مجلة لغة العرب جھٌد واضٌح بمختلف لغات العالم فض

نجد اھتماما  إذالحديث عن جھود الكرملي وزمHئه فيما يتعلق بھما ، و وقد مرB ،وا7نكليزية 

واليونانية ولغات أوربية أخرى ، فان ،والتركية ،واضحا بلغات أخرى كالفارسية ،والكردية 

فان ،العلم الحديث  يأتي من باب كونھما لغتي7حظنا أن ا7ھتمام باللغتين الفرنسية وا7نكليزية 

ا+خرى يأتي من أبواب غيرھا ،فالفارسية كانت و7 زالت تحمل جانبا كبيرا  ا7ھتمام باللغات

من علماء ا5سHم والعربية ھم من  كبيراً  من التاريخ ا5سHمي والعربي فضH عن إن عدداً 

ن عددا من ا+دباء كتبوا باللغتين معا ،كل ھذه ا+مور تحتم إأبناء ھذه اللغة أضف إلى ذلك 

ا في اللغتين ،وھذا ما يقال عن اللغة الكردية التي تمتاز عن ا+ولى بان معظم وجود معجما ثنائي

الناطقين بھا ھم من أبناء البلدان العربية وھم مسلمون وتعلمھم اللغة العربية يكاد يكون من 
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أما اللغة التركية ، فاھتمام مجلّة لغة العرب بھا كان +سباب موضوعية ربما تغاير . المسلمات 

إنھا لغة التعليم الرسمي آنذاك ، وھي لغة الدولة الرسمية في حينھا ، : سباب ،منھا تلك أ+

أما اللغات ا+خرى فقد كان . فكان 7بد من ا7لتفات إلى ما يترجم منھا واليھا ،والصحافة كذلك 

 جَ نماذ نه ترك أثره في المجلة ، وسوف أتناولأ ا7لتفات إليھا في المجلة يكاد يكون عرضيا إ7

  .من ھذه البحوث

البلد ، ومن ستان ، بمعنى : بمعنى : من شھر :(( فقال ،) شھرستان(ترجم الدجيلي كلمة     

  171..))وا7  البلد حِ :و المراد منه  الناحية ،

بH : منقول من كلمتين فارسيتين معناھما :(( علم لرجل درويش فقال ) بي بروا ( وترجم     

  .  172))الشجاع والحر في أعماله: أو بH تكليف ومعناھما أيضا ) بروا ( خوف ) بي(

ومما يHحظ إن اغلب ما تناولته المجلة في ما يخّص الفارسية يدخل ضمن مباحث العامّية     

  . والتأصيل اللغوي في خطة ھذا البحث ،العراقية 

وقد جاءت البحوث فيھا ، ) لفضلي اشكري ( أما الكردية ، فابرز من كتب في ھذه اللغة     

  :ين تطريقب

  .  173كردية وترجمتھا إلى العربيةالحكم المثال ودراسة بعض ا7 - ا-ولى  

  وما يتصل بھا من أسماء آ7تھم ، حياة ا+كراد بعض جوانب الباحثون  اتناول فيھ -خرى ا-

   . 174خرى+ا حياتھمومHبسھم ومرافق 

                                                             

 . من بحث الشھرستانية  112: 2/3: لغة العرب  -1
العربية في الفارسية ) الوشق(سابق كتب الكرملي ما يقابل كلمة وفي موضع .  241:  4/  6: ن  –م  -2
  رودك:

 )الھامش267: 3/5:ينظر؛لغة العرب (وانفوج واشغاره واواشع،واشغور ،وشغار ،وشغارة ،واشغر ،واشغار   
3-  Hيضرب على حديد : آسني سارد أكوتي : كتب شكري الفضلي بحثا عن ا7مثال الكردية وترجمھا منه مث

: نھق لحبة شعير ، ترى به وشكوه سوتان : بدنكه جوبي زري ، 7 يكون الربيع بزھرة : بارد بكلي بھار ناين 
الطاحونه في : خيالي آشوان له خيالي اش له ، باللحية بل بالفعل : حرق ا7خضر مع اليابس ، بربش نيه بابشه 

 ) .  530-  526/ 10/  3: لغة العرب ( خيال والطحان في خيال 
حذاء ، ويلبس : الرِشّك ) ( 237:  3/5( لشكري الفضلي) الكرد الحاليون ( جاء في ھوامش بحث  -1

  كالجورب
  تجتمع مياھھا من آبار متقاربةوھو ساقيه تحفر تحت ا7رض :الكھريزا او الكاريز ،ويصل الى الكعبين    

  )237ص (                                                                                                        
 307/ 6/  3..( القباء ؛ زلف الشعر الذي تسدله الكردية من جبينھا : كوا ، ..الذي يطيره الھواء ..  :بايردو    
( 
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ة المجلة كان يدخل ضمن التأصيل و العاميّ  باحثو أّما أ+لفاظ التركية فاّن اغلب ما تناوله    

وكان ا7ھتمام بترجمتھا الحرفية ھو السائد  - مباحث صغيرةال كانت تلكوان  -، العراقية

وحسب أصول اللغة :(( قال في كورجي ) كوركجي وزولته ( كترجمة نرسيس صائغيان لـ

كوركجي باشي ، وھو اول الفرائين او رئيسھم وھو اسم كان يسمى به خاصة :التركية يقال 

 30الفضة وكانت قيمته ھو عبارة عن فرش من ):((زولته(لفظة وقال عن ، 175))فراؤوا الو7ة

اللھجة العامية العراقية أكثر بكثير من تأثيرھا  فيلقد كان تأثير اللغة التركية  ، 176..))باره 

على الفصحى لحصانة ا+خيرة بمعاجمھا التي كتبت قبل سيطرة الترك على العرب بمدة طويلة 

  .  ،ولربما ُوِجَد تأثيرھا على المعجمات التي كتبت في العھد العثماني

ن اليونانية ، ومما يHحظ ألغة الونجد لغة أخرى قد شغلت مساحة في مجلة لغة العرب وھي     

وھذا ما سيكشفه ،ھذه اللغة قد تصدرت عدد من البحوث في المجلة ، واغلبھا بحوث تأصيلّية 

في المجلة تدخل ضمن موضوع ھذا المبحث، وان  صغيرةٌ  اً الفصل ا+خير ، إ7 إن ھناك بحوث

  phus kosإ7 أن جنبة ا+خير ھي ا+قوى ، مثH كلمة : داخل فيھا التأصيل والمعجم الثنائي ت

المعا ، أو أسفل البطن أو الربيض ، وھو مجمع الحوايا : فسقس اليونانية : (( قال الكرملي عنھا 

ويراد به :(( قال  taraxaeonوعّرب كلمة ، وكان يتحدث عن اسم نھر قديم  177)في البطن

وفي موضع ، 178) ))ھندبة البر أواليعضيد(وع من الھندباء البري يعرفه أعراب العراق باسم ن

  . 179))والكلمة يونانية معناھا المؤذية  Anpuelceأنوفلس :((وقال ) أبو فلس(آخر صحح لفظه 

؛ وھي إكليل من الورد المنظوم يضعه المسيحيون على ) القبعّية ( وفي بحث الكرملي عن     

أي إكليل  الورد ، وا7يطاليون يسمونھا   Rosen – Krauzعند ا+لمان  بين  لفظھا،  مرؤوسھ

  .  180أي إكليل corona: لكنھم يسمونھا ا�ن ، أي قبعية   capell ino: أو7

مجلة لغة العرب  إن: إذن وفي نھاية المطاف مع المعجم الثنائي نصل إلى فكرة مؤداھا     

ن تختط منھجا كامH في الترجمة من اللغات ا+جنبية كافة إلى بشكل جاد وريادي أ؛حاولت 

  ھا ا+صليةمضانR  العربية ،من أصول ھذا المنھج تتبع حقائق ا+لفاظ واستخراج معانيھا من

با5ضافة إلى فھم ما تدل عليه ھذه ا+لفاظ عندھم ، ثم الذھاب إلى معاجم اللغة العربية واستنباط 

                                                             

  .  247:  5/  3: العرب لغة  -2
:  3/9ن  –م / ينظر (تفيد معنى المعازف أي ، المHھي  - :، وعرب كلمة جالغي  247:  3/5: ن  -  م -3

459  ( 
 . 302:  8/ 1: ن  -  م -4
 .  195:  3/4: ن  –م  -5
 . فوائد اللغوية  279: 5/ 4: ن  –م  -6
  . 347/ :  2: ن  –م  -7
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وھذا ما دل عليه البحث الذي كتبه ا+ب الكرملي في السنة الرابعة من ،  الترجمة المناسبة لھا

، في ھذا البحث 181)أوضاع عصرية( عندما كتب بحثا تحت عنوان ) م1926( عمر المجلة 

اسيين من ترجمة لعدد من علوم ا5غريق العرب في عصر العب ما قدمهتحدث الكرملي ع

أشياء أخرى وأسماء بعض العقاقير والرومان وكيف عالجوا مشكلة ما لم يعرفه العرب من 

ن العرب توصلوا في ا�خر إلى وضع أفھذا كHم يدل على :(( قال  الصنيعوبعد مقدمة عن ھذا 

ونحن نقتّص اثر ھؤ7ء ا+عHم ،  ألفاظ عربية صرفة لما كان معروفا عند ا5غريقيين فليتنبه له

ما من كلمة أعجمية إ7 ويمكن أن يوضع لھا في العربية ما يؤدي معناھا أحسن تأدية ، : ونقول 

 وفى بالمقصود من ا+عجمية التي لم تبلغ مؤدى المطلوب إ7 ربما كانت الكلمة العدنانية أبل 

أولئك الواضعون  اك لما يعقده بناصيتھتواطؤ أو صقل ا+لسنة لھا وا7جتماع على قبول ذلبعد 

((..182 .  

  :قال . وكيفية التعامل معھا  ذھنها+لفاظ التي شغلت  ھذا الكHم يكشف الكرملي عن نوعبعد     

ا7نكليزية أو )   Skeleton(من ا+لفاظ التي تحتاج إلى أن نعرف مقابلھا عندنا كلمة ((

squeletle  م ا5نسان على تركيبھا الطبيعي فان السوريين الفرنسية والمراد به مجموع عظا

الضامر ، : والكلمة ا5فرنجية يونانية الوضع معناھا ) ھيكل عظام: (في ھذا المعنى  اقالو

الضعيف ، اليابس، أو المتھضم الخاصرتين ، ثم توسعوا فيھا فأطلقوھا على مجموع عظام 

عHمة ا5عراب أي   skeletosاليونانية ا5نسان بوضعھا الطبيعي ، والحال إننا إذا حذفنا من 

etos  يبقى عندناskel  وسقل لفظة عربية معناھا معنى اليونانية ومبناھا مبنى ) سقل ( أي

نقل اليونان عن العرب لفظھم أم عرب الناطقون بالضاد كلمتھم عن أاليونانية ، فH ندري 

الرجل : السقل ككتف : لعروسقال في تاج ا. والذي أرجحه أنا ھو ا+ول  . ا5غريقيين ؟

اه ، فھذا  183القليل لحم المتنين خاصة: الخاصرتين ، وھو من الخيل : المنھضم الّسقلين ، أي 

بالصاد ، قال في التاج ) الصقل ( كHم واضح إن الواديين من عين واحدة ، وفيھا لغة أخرى 

فعلى ھذا لنا لغة ثالثة ھي ، اه 184وا+نثى صقله والجمع صقال: ... الصقل القليل اللحم : أيضا 

سغن ( ذكره ا+زھري في تركيب ... الّسغل ككتف ؛الصغير الجثة : قال في التاج أيضا،) سغل(

  ،186))إه   185وھو قول ابن ا5عرابي، ) 

                                                             

  . 43:  1/  4: ينظر ، لغة العرب  -1
 . 45:  1/  4: ن  –م  -2
 . 207:  29: تاج العروس  -3
 . 217:  29: ن  –م  -4
  202:  29: ن  –م  -5
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الضعيف الضامر من : ھو  أصليٍ  واحدٍ  فھذه المواد كلھا مشتقاتھا راجعة إلى معنىً : (( ثم قال 

فما علينا إ7 أن نسلك الطريق .. الناس وغيرھم ثم توسعوا فيه وأطلقوه على مجموع العظام 

ولعل ھذا خير ما ،  187))الذي سلكوا فيھا ونكتفي بالكلمة الواحدة من عّدة كلمات 7 تقوم مقامھا 

  . بحث يختتم به ھذا الم
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   –المبحث الثاني 

  :واCستدراك عليھا نقد المعجمات العربية 

عند الحديث عن النقد وا7ستدراك المعجمي في مجلة لغة العرب 7 نبتعد عن ا+ب الكرملي     

ظھور مجلة  –إن نقدا وإن استدركا  –وجھوده في ھذا الميدان ، فقد سبقت نتاجاته المعجمية 

م ، فكانت مجلة لغة العرب  1931لغة العرب ، واستمرت ھذه الجھود بعد احتجاب المجلة سنة 

محطة ولكّنھا رئيسة استوعبت الكثير من البحوث التي انتقد فيھا الكرملي عددا من المعجمات 

بتعاد عن كان من القائلين بالحفاظ على اللغة وعلى أصولھا وا7:(( +نه ،  واستدرك على أخرى

وھو مع ذلك من ا�خذين بالتطور بما رآه ، سلوب القويم وا5كل ما ينأى بھا عن البناء الصحيح 

وكان الكرملي أّحد ((، 188))من آراء في ا7ستعمال وما درج عليه فھمه للتعريب والمعربات 

للسان والتاج وكان طويل النظر في المعجمات أ+مات و7سّيما أ،أ+عHم البارزين في ھذا الشأن 

يفحص أ+لفاظ ويقف عند المصّحف أو المحرف وغالبا ما يوازن أللفظة باللغات أ+خرى ،

لقد رأى اللغة العربية بحرا زاخرا ، ومعينا 7 ينضب من  2))محاو7 الوقوع على الّصواب

اج إ7 ونجد ما يناسبه في اللغة العربية ، وان احت و ، وليس ھناك مصطلح حديثالتجدد والنم

                                                             

  د النقمحمد ضاري حّمادي عن دور المجلّة في  -وقال د، 45: ؤه اللغوية آراماري الكرملي ونستانس أا7ب  -1
  عرضت فيه �ثار)باب المشارفة وا7نتقاد(فأفردت منذ نشأتھا بابا خاصا بالنقد والتقويم سمته...((:اللغوي    

حديثا عربيا أو معربا كتابا أو  تقدم أ+ثر ثم تنتقده مبنى ومعنى قديما ذلك ا+ثر أو العلماء وا+دباء فكانت   
  مجلّة 

  . )82: اللغوي في العصر الحديثحركة التصحيح ..)) (جريدة أو   
  .102: حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث -2
 .16: أ+ب أنستانس ماري الكرملي والمساعد -3
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بعضه إلى قليل من التأويل وحسن الصنعة ليرجع إلى المعنى المطلوب ، وقد وجه ا+ب 

وفي ) اقرب الموارد(و ) محيط المحيط( انتقاداته إلى المعجمات الحديثة وبا+خصّ (( الكرملي 

بصورة عامة المستشرق الھفوات التي نجدھا في المعجمات  رأيه أن أول من ارتكب ھذه

ثم جاء الشرتوني ) محيط المحيط (فجاء بعده ، صاحب ) م 1861- 1788( غ ا+لماني فريتا

ونقل أخطاء المعلم البستاني، وھكذا إلى أن انتقلت ھذه ا+خطاء إلى معجمات ا�باء اليسوعيين 

محررو مجلة لغة العرب في الدراسات  هلقد كان ا+ب أنستانس قطبا دار حول، 3))عامة

قد حفلت بآراء أعHم آخرين من رواد النھضة اللغوية ) لغة العرب(المعجمية ، وھذا يعني إن 

  .   في العراق واخص منھم بالذكر مصطفى جواد ، ولويس المعلوف ، ورزوق عيسى

لقد انتقد ھؤ7ء ا+عHم عددا من المعجمات بترٍو ودقٍة ، وان لم تكن نقودھم شاملة ؛أي أنھا     

لم تكن قائمة على استقراء شامل للمعجم الذي ينقدونه وإّنما اقتصرت على مواد معينة ، أو 

أن  صفحات معدودة ، باستثناء العمل الذي قام به مصطفى جواد حينما طلب إليه ا+ب الكرملي

  ينقد الجزء 

كبيرا من  ءاً ، فقد نص مصطفى جواد انه استقرأ جز)*المطبعة السلفّية( ا+ول من لسان العرب 

قرأنا في ھذا الجزء حتى تجاوزنا نصفه ولم نمعن فيه بعد ذلك ، 7ن : (( حيث قال  المطبوع

لبواقي وقد تيسر قراءة المعاجم يورث المHل فالكHل ، ولكن لم نعدم ا7طHع على الحواشي ا

وبدأ مصطفى جواد نقده وتصحيحه ، 189))+ولي العرفان  لنا من ذاك وھذا ما نبسطه ا�ن

ن ، وھكذا ف وا7شتباه الذي وقع فيه المحققاللسان ، وكانت معظم تصحيحاته تتعلق بالتصحي

م ويبدو انه اكتفى بكH،190دون التطرق لنقد ابن المنظور وعملهمن سار نقده في ھذا البحث 

مما يرى :((..الكرملي وتأثره في الوقت نفسه ، فقد قدم ا+خير لدراسة مصطفى جواد بقوله 

رؤية مجملة أن دواوين اللغة التي صنفھا ا+قدمون خالية من النظام والباحث قد 7 يصل إلى 

: ن ابن مكرم جمع خمسة دواوين عظيمة إزد على ذلك .. ضالته المنشودة إ7 بعد شق ا+نفس

مالي الصحاح ، والنھاية ، من غير أن يرتبھا ترتيبا وأيب اللغة ، والمحكم ، والصحاح ، تھذ

.. يمنعه إعادة ا+لفاظ بمعانيھا في المادة الواحدة فوقع فيه حشو غير قليل وتكرار ممل مزعج 

وعلى كل حال لم يزد شيئا من عنده على ما طالعته في المعاجم الخمسة المذكورة ، بخHف 

                                                             

  وقد ) كرنكو  –ف ( كان قد أھدى ھذا الجزء المطبوع بالمطبعة السلفية للكرملي المستشرق سالم الكرنكوي  -*
  مصحح الطبعة.. وسالم الكرنكوي ،وحققه عبد العزيز الميمني ) حينھا وكان متوفى في ( ور يمت ھذبه احمد   
  . وغيرھم  بو7ق – ا+ولى   

 

  . 644:  9/  8: لغة العرب  -1
 .  652 – 645: :  9/  8: ن  –م ؛ ينظر -2
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التاج فانه زاد شيئا كثيرا على ما وجده في القاموس واللسان ناقH إياه من مصنفات صاحب 

  191))عديدة كانت في يديه ، وھكذا أصبح التاج أوسع من اللسان

ولكّن الكرملي قد عدل في ما بعد عن رأيه ا+خير الذي رجح فيه التاج على اللسان من حيث     

ثم تحول ) ذيل لسان العرب ( ي سماه في بداية ا+مر السعة ، فعندما شرع بتأليف معجمه الذ

+ننا وجدنا معجم ابن ) ذيل اللسان ( وسميناه منذ ذلك الحين :(( قال) المساعد ( إلى تسميته 

الذي نقل شيئا ) تاج العروس ( مكرم أوفى كتب اللغة التي بأيدينا ، ومن الغريب إن صاحب 

ا جاء في اللسان مع إن السيد مرتضى استدرك ألفاظا كثيرا من لسان العرب فاته قدر عظيم مم

كثيرة جمعھا من طائفة من المؤلفين وھي ليست في اللسان ، وذھل عما في ھذا السفر الجليل 

  . وسوف أعود لھذا البحث في الموضع المناسب له من ھذه الرسالة ، 192))

أجزاء المجلة ، ولم تكن لقد سبق ھذين البحثين بحوث صغيرة ونبذ ومHحظات تفرقت بين     

، واكتفى 193)تاج العروس(منصبة بالنقد وا7ستدراك على لسان العرب فقط وإنما تناولت 

ويبدوا أن جلB النقد فيما يخص ا7ستدراك خاصة ، ،194)اللغويون ا+قدمون(:بقولھم  الباحثون

  :للمعجمات العربية القديمة في مجلة لغة العرب ينحصر بناحيتين 

نسيق المعاجم العربية على طريقة ا+وربيين ، وقد صرح الكرملي بھذا الرأي حينما ت - ا-ولى

  أجاب

  نحن على رأي اعتبار زوائد الحروف في المعاجم:(( متسائH عن إمكانية ذلك ، فقال          

ه كا+صلّية توفيرا للوقت ،وجعل في آخر كل كلمة أصلھا أو مادتھا ا+ولى كما يفعل

) المساعد(وفي الواقع؛ إن ا+ب الكرملي لم يلتزم ھذا ا+مر في معجمه ، 195))الغربّيون

.  

على لغة العرب قبل ا5سHم وبعده بفترة قليلة ،  -أي المعجمات القديمة  –اعتمادھا  - يةالثان

  :  قال

معاجمنا 7 تحتوي إ7 شيئا من ألفاظ لغتنا التي كانت شائعة قبيل ا5سHم وفي ((           

  ماأ رهصد

                                                             

 . 643:  9/  8: ن  -  م -3
 .  833:  1/11: ن  –م  -4
 .متعددة وانتقد مختارا لصحاح في مواضع  -5
 .لم ينتقدوا المعجمات الحديثة وھذا ما سوف نHحظه  إنھمو7 يعني ھذا  -1
 . فوائد لغوية  .  254:  3/ 7: لغة العرب  -2
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في  المفردات التي نشأت في عھد العباسيين فH تكاد تجد لھا أثرا وإنما تراھا مبثوثة           

  كتب

ا+دب والتاريخ والبلدان ،ولھذا كان من الواجب تتبعھا وتدوينھا لتكون لغتنا            

  . 196))حية

لعرب وعلى رأسھم الكرملي إلى ھاتان الناحيتان كانتا محور النقد الذي توجه به كّتاب لغة ا    

وقد أبدى بعضھم مHحظات حول الخطأ في تأصيل كلمة معّربة أو دخيلة ،المعجمات القديمة 

ولكّنھا لم تكن العماد في ذلك النقد ، فكما سنHحظ في الفصل ا+خير إن بحوث التأصيل تكاد ،

  . تكون مستقلة

ذكرتا عند المولدين وان لم :((قال ) والقيثارة القثار ( مما استدركه الكرملي على ا+قدمين     

..  197وذكر القيثارة المسعودي في مروج الذھب،الشقندي ) القثار(ن ، فقد ذكر قدمييذكرھما ا+

  .  198))بھا اثنا عشر وترا: قال عنھا 

قدم له الكرملي بكHم سبق وان ذكرته  199)خاتم ا+مان( وكتب يعقوب سركيس بحثا عن     

، وقد ذكر سركيس نصوصا لعدد من المولدين  200دة زمنية محدودةم حول اقتصار اللغة على

بث ظھور ھذا المصطلح وتناقله على ا+لسن وفي أثناء الكتب ،وان ورد فيه تبد7 7 يغير ثت

بن الفوطي في حوادث سنة 7) الحوادث الجامعة(فقد نقل عن ، المعنى المطلوب من المصطلح 

في شعبان حضر جماعة المماليك الظاھرية والمستنصرية عند شرف :( قال ) ھــ 640 ت(

.  201..)مع ا+مير شمس الدين قيران) خاتم ا+مان ( وان يحضر لھم .. الدين الشرابي للسHم 

  : قال  202وفي كتاب عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب

منديل (وورد ، 203))خاتم ا+مان( فأمنه وحلف له وأعطاه .. الشريف  ثم إلى إن يرسل إلى(( 

من المجلة كتب الكرملي وفي موضع آخر .  204وكفّية الرأي وا+مان في مصادر أخرى) ا+مان

العيافة مشتقة عن عفت الطير وغيرھا من السوانح اعيفھا عيافة :(( قال ) العيافة(عن لفظة 

                                                             

 .  106:  2: /  6ن  –م  -3
 . 4/221: مروج المذاھب؛ ينظر -4
 .، الھامش 359: 5/6: لغة العرب  -5
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: ھا ومساقطھا وممرھا وأصواتھا فتتسعد أو تتشأم ،والعائف زجرتھا ، وھو أن تعتبر بأسمائ:

والذي ) ملخص عن اللغويين ( المتكھن بالطير وغيرھا من السوانح ويقال له الزاجر أيضا 

( كما إن البوابة مشتقة من الباب ، والعوف ھو الطائر ) العوف ( عندنا إن العيافة مشتق من 

  avis gurereمشتقة من   Augureن ا5فرنجية أكما ) وفي كتب اللغة طائر وھذا وھم عندنا 

( ولربما كان قصد اللغويين ، 205..))أي اختبار العوف أو الطائر واستشارته كما في العربية 

  :على احتمالين ) طائر ما

 كان معروفا في الجاھلية عند الكھان وأھمل العرب ذكره بعد ا5سHم عمدا أو يجھلونه –ا-ول 

   .يعنون أي طائر بمعنى مطلق الطير  –واLخر ھو ما

 206)أ7صنوجة(وسئل الكرملي عن عبارة محيط المحيط والبستان عن معنى     

قال ... واضحا، اً لم يفسرھا احد تفسير :((فأجاب الكرملي ،  207)الدوالقة من العجين:((وفيھما،

 209الدوالقة بالدال:وفي القاموس ،...  208ألزوالقة من العجين:أ7صنوجة :صاحب اللسان 

: أ7صنوجة وزان أضحوكة : وقال في ا7وقيانوس .. 210وكذلك لم يفسرھا صاحب التاج،...

وعندنا أن الكلمة ،اه ، 211خيط الخمير الذي يمتد طو7 عندما يعجن فيكون كخيوط الحلوى

فالدمالقة مشتقة من .. وھي القطعة المستديرة من العجين ) الدمالقة( المفسرة لHصنوجة ھي 

الدمالق للحجر المستدير والدمالق من الدمالج او لغة فيه ، والدمالج جمع دملج للحلي المستدير 

الذي يلبس في العضد كما إن ا7صنوجة مشتقة من الصنج لمشابھة العجينة الصنج المستدير 

الدوالقة من : جة وقال أما المستشرقون فلم يھتدوا إلى المعنى بتاتا ، ففريتغ ذكر ا7صنو..

ا7صنوجة ھي المعجن : بحروف عربية ولم يفسرھا ، وقال فرنسيس جونصن . اه . العجين 

  .  212))فتأمل  ،اه ) . كذا (الذي فيه العجين 

التوت :( جاء في مختار الصحاح :(( فقال ) مختار الصحاح( وانتقد مصطفى جواد     

   213)الفرصاد
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التوت ا+حمر خاصة : الفرصاد بالكسر ) ( ص ،د،ف ،ر(قال في  لمَ فأقول إذا كان ھذا صوابا ف

(214  

كل فرصاد توت وليس كل توت فرصاد ، كما : أ لم يعلم إن الجزء 7 يشمل الكل ؟ فالصواب 

، فالتوت  و7 أرى غباراً على كHم الرازي ، 215))كل طفل إنسان وليس كل إنسان طفH: نقول 

الHم وا+حمر ھو الفرصاد أو التوت الفرصاد ، فتوت الفرصاد مضاف ومضاف إليه وا+لف 

  . وليس للتعريف إنما ھو معّرف با5ضافة  الجنس الداخلة على التوت لتعريف

خHصة جھده المعجمي  عن يعلن الكرملي ) 1929( عمر المجلةمن وفي السنة السابعة     

منذ أخذنا نفھم :(( فقال ،  216)معجمنا أو ذيل لسان العرب(نشر بحثا عنوانه أمام المD عندما 

ألفاظا . العربية حق الفھم وجدنا في ما كّنا نطالع فيه من كتب ا+قدمين والمولدين والعصريين 

ولھذا رأينا في مصنفات السلف اللغوية نقصا .. جمة ومناحي متعددة 7 أثر لھا في دواوين اللغة 

فاشترينا في سنة . ذنا منذ ذاك الحين بسد تلك الثغرة مدونين ما 7 نجده في كتب لساننا بينا فأخ

للبستاني ووضعنا ورقة بيضاء بعد كل ورقة مطبوعة فتضاعف حجم ) محيط المحيط(م  1883

الكتاب حا7 وأخذنا نقيد كل ما نعثر عليه ، ثم 7حظنا إن الذي يفوتنا أكثر مما نحرص على 

وسميّناه منذ ذلك الحين ،وكنا نعلل النفس بان يتم ھذا المجموع عن قريب فنطبعه التمسك به 

تيسر لنا من ألفاظ الفصحاء ا+قدمين وكلم  ثم إننا رأينا من الحسن أن نجمع ما) .. ذيل اللسان(

المولدين ومفردات العوام وننبه على كل حرف من ھذه الحروف لكي 7 يختلط الشيء بالشيء 

دّرا والبعر بعرا على حد ما فعل صاحب القاموس والتاج وغيرھما الذين ذكروا  فيبقى الدرّ 

:(( ثم قال ،غير  وعلل صنيعھم بأّن ھدفھم تفھم القران والحديث 7،)) 217المولد بجانب الفصيح

أما اليوم فان حاجتنا اتسعت بتبحر العمران والحضارة واحتكاكنا با+جانب ومحاولة ھؤ7ء قتل 

وقد ذكرنا في جانب كل لفظة نجارھا :((ويشرع بشرح منھجه فيقول ، 218..))قوميتنا  لغتنا فقتل

ثم ذكرنا بجانبھا جميع ا+لفاظ التي تشابھھا ، إن كانت دخيلة أو أصلھا الثنائي إن كانت عربية 

من بعض ا+وجه وإذا عثرنا على لفظة لم نجدھا في المعاجم ذكرنا محل ورودھا ليطمئن إلى 

إلى وجودھا من يبحث عنھا أما إذا وردت في التاج فلم ننبه عليھا ، ولم نأنف من صحتھا أو 

ذكر المولدات والعاميات والمعربات التي تدور على بعض ا+لسنة من أھل ھذا العصر كما فعل 

ھم الطويلة ونشير إلى فصيحھا حتى يھجر الفصيح معناھا بمباحث بعض اللغويين الذين امتازوا
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 وقد جمعنا بقدر طاقتنا بعض أوضاع..من يجدھا في بعض المدونات الخطيةبعد عھد طويل 

النبات والحيوان والمعادن ووضعنا بجانبھا ما يقابلھا عند ا5فرنج حتى إذا أراد البعض أن 

يتقصى في البحث يعمد إلى تآليف ا7ختصاصيين لينال منھا بغيته وكلما وجدنا كلمة عربية تشبه 

وھذه كلمة تنظر إلى الكلمة اليونانية أو الرومانية أو : رية ذكرنا ذلك بقولنا كلمة غير سامية أو آ

وفي بعض ا+حيان نبھنا إلى .. نحو ذلك ، وفي كل ما فعلناه جارينا فيه لغويي الغربيين 

أو من ا+جانب .. ا+غHط التي انسلت إلى لغتنا بما دّسه فيھا بعض الوراقين والنساخين 

) المستدرك على اللسان(ن ما جمعناه ھو إو7 يخفى على القارئ :(( قال  ثم، 219))المتعربين

لم نتعرض (أّما ا+لفاظ التي تروى في ھذا الديوان النفيس فإننا ) .ذيل اللسان ( ولھذا سّميناه 

على إننا تعرضنا في بعض ا+حيان +شياء ذكرھا ابن منظور ذكرا ناقصا فجئنا نحن ) لذكرھا

فھو إشارة إلى تتمه ما جاء في اللسان في تلك ) أيضا ( النقص وكل مره ذكرنا واشرنا إلى ھذا 

 221لقد استغرق الكرملي في تأليف ھذا الكتاب ومراجعته أكثر من ستين سنة، 220))اللفظة بعينھا

 Hسمع كثيرون بمعجمي ھذا الواسع :(( ، ووصف الكرملي معجمه في مجلة الرسالة قائ

إذن ھو  222..))ستدركة على أصحاب الدواوين العربية الكبرىالمتضمن ألفاظا 7 تحصى م

   . استدراك لما فات المعجمات الكبرى

نھجا استقرائيا إذ كان يورد النصوص التي (( أما منھجه في تفسير ھذه المستدركات فكان    

(( وھو ،) المساعد(لقد سماه في ما بعد ، 223))تذكر لفظة ما ثم يستخرج منھا تعريف تلك اللفظة

وقد ، 224..))بل ھو مسّودة معجم تمردت مواده على التنسيق الھجائي،و7 مقدمة ،بH تمھيد 

 Hأي معجم المساعد  -ونحن 7 نراعي فيه :(( صرح الكرملي بذلك في مجلة المقتطف ، قائ- 

، فننتقل من وصف دابة إلى دويبة ترتيبا +ننا نعالج الموضوع بموجب ما يحضرنا من اللفظ 

إلى طائر إلى سمكة إلى حشرة ،إذ الغاية ا+ولى والقصوى التحقيق والتدقيق ، 7 الترتيب و7 

  .  225))التبويب إذ ھذه ا+مور تأتي بعد الجمع والتأليف 7 غير

اعر  يأبد  الش: ابد : (( قال ) أبد ( ومن ا+مثلة التي أوردھا في ھذا البحث الطويل لفظة     

وما 7 يعرف معناه على بادئ الرأي ، ،وھي أ+وابد والغرائب ،أتى بالعويص في شعره : أبودا 

تأبد ... تباع و7 تورث  ومنه وقف فHن أرضه وقفا مؤبدا إذ جعلھا حبيسا 7: خلّده : أّبده 
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د الدين أو أيضا في اصطHح عھد العباسين الداھية التي تفس: ا�بد .. كلف ونمش : الوجه 

وا�بدة بھذا  perstitionsوسماھا ا5فرنج ) اعتقاد الباطل( ولھذا سماھا النصارى ... المعتقد 

واصل ھذه المادة ) : ب ي د(من ا5بادة أي من مادة  معنى ا+بد مأخوذ ا+بد واصل.. المعنى 

شان الدھر أو أ+بد الدالة على التفريق وا7بتعاد وا5ضرار إلى غيرھا ومن ) ب د ( ثنائية أي 

وھو الدھر أيضا وإذا زدتھا تفخيما ) أبض (صارت  إبادة كل شيء وتفريقه وإذا فخمت ا+بد

  .226.. ))وھو الدھر أيضا... صارت عود 

الذي مّر ذكره فلم يتجاوز نقد عمل المحققين ) نقد لسان العرب(أما بحث مصطفى جواد     

   .227والمصححين وما ثبت فيه من تصحيف وغيره

لقد سار نقد المعجمات القديمة وا7ستدراك عليھا في مجلة لغة العرب على شاكلة البحوث     

ة  -التي تناولتھا في الصفحات السابقة ، ولقد حّمل الكرملي  Bھذه البحوث بآراء بناءة  -خاص

وسبق وان وصف ابرأھم السامرائي ھذه ا�راء ، لصرح العربية تميزت با+صالة والعمق

و لعل ،  228))وأما آراؤه في المعجمات فھي الصواب عينه وأقوال من طب لمن حب :(( بقوله

ليكون نموذجا للدراسات التي اتخذت المعجمات القديمة نقدا واستدراكا موضوعا  ھذا قدر كافٍ 

   .لھا 

تجريح أما المعجمات الحديثة فان ا+مر مختلف معھا تماما فلم تسلم من النقد ألHذع وحتى ال    

+صحابھا ،ويمكن وصف ھذه الفترة في مجلة لغة العرب بفترة التمرد اللغوي على المعجمات 

إنBه تمرٌد أثمر مطارحات ومناظرات أغنت . العربية عامة ، ومعجمات المحدثين خاصة 

  . الصحف والمجHت العربية بالبحوث والدراسات الرصينة 

محيط المحيط لبطرس البستاني : للنقد ھي  إن أھم المعجمات الحديثة التي تعرضت    

والمنجد ل\باء اليسوعيين ،ويبدو أن الكرملي كان غاضبا من ،والبستان لعبد ] البستاني ،

المعجمات الحديثة أّيما غضب حتى انه ، وصف عبد ] البستاني في احد نقوده له بالحاقن حيث 

  .  229))7 رأي لحاقن : قيل في ھذا  لكن الرجل ناقل والناقل كالحاقن ، وقد:(( قال 

  . وسوف افرد نقود كل معجم من ھذه المعاجم الثHثة على حده كي 7 تتداخل لكثرتھا     
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Cستدراك على محيط المحيط  -أوCالنقد وا :  

معجم محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني ألّفه في نھايات القرن التاسع عشر الميHدي وقد     

وا7ستدراك أخرى في مجلة لغة العرب وفي غيرھا من المجHت ،تناوله الكرملي بالنقد مّره 

  . ما ورد في مجلة لغة العرب  نا ھنا، والذي يعني230العربية كالمقتطف

من نقد ُوِجه إلى ھذا المعجم في مجلة لغة العرب تخطئة الكرملي له في ومن طHئع ما ورد     

شھرت زيدا بكذا ، وشّھرته : قال في المصباح :(( وقال ، ) شھره(بمعنى  231)أشھره( لفظة 

  .  233..))اه  232.بالتشديد مبالغة وأما أشھرته با+لف بمعنى شھرته فغير منقول

تعني ) كند(وقد رأى البستاني أن . 234) نداكر كند و كُ ( وخّطـّأه الكرملي أيضا في لفظتي     

ليس في الفارسية حرف بھذا المعنى واللفظة لم يذكرھا :(( فقال الكرملي ،الشرس وھي فارسّية 

أي شجاع وقوي ولم يقل   streuuus , fortisإ7 فريتغ في معجمه ، وقال عنھا بمعنى : 

ومعناھا القومس أو ا+مير أو كما   condeوھي  )أي اسبانية( شرس ، والكلمة أندلسية ا+صل 

الُكندا : وقال صاحب محيط المحيط بعد ذلك بصفحة ...  comteنقول اليوم الكونت وبالفرنسية 

وھذه أيضا غير فارسية بل ھي مركبة من ا7سبانية :قلنا ، 235كر ، الشجاع الجسور ، فارسية

ومعنى الكلمتين  acreة عند ا7فرنج باسم ومن عّكاء المعروف comteأو الفرنسية  condeكند 
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 236..))وھو ملك القدس .. وھو لقب ھنري الشاب  comted acreقومس عكا ، وبالفرنسية 

إذ يرى الكرملي إن ) محيط المحيط(ولطالما كان فريتغ المستشرق ا+لماني ھو المتھم بأخطاء ،

،فقد سئل الكرملي ) ط المحيطمحي( معجمه أساس ا+خطاء التي وقع فيھا بطرس البستاني في 

ھكذا شرحھا في ، 237))طائر يعرف بالصفارية(:(وشرحھا ) الُتبس : (من رجل في استراليا عن

إن صاحب محيط المحيط  اقلنا مرار:(( فقسا الكرملي في جوابه عندما قال ،محيط المحيط  

وقد نقلھا عن فريتغ من معجمه العربي .. حاطب ليل فھو ينقل عن ھذا وذاك بدون أدنى نقد 

إ7 أن ھذا المستشرق ذكرھا بشين معجمه في ا�خر ، وھذا أيضا غلط +ن الرجل ،الHتيني 

ن يشوه ا+لفاظ كثيرا ما كان يستل ا+لفاظ من الكتب الخطّية ولما لم يكن يحسن القراءة فكا

  : تشويھا قبيحا فلقد قرأ ھذا البيت ا�تي على حِد  ما قرأه  غوليوس 

  ھون أو جبار اعلمت بأن أموت وان موتي             باوھد أو ب                      

ثم كتب في معجمه في ،أي على وزن ناقوس ،باھون : التي ھي على وزن اكبر ) بأھون ( فقرأ 

يوم ا7ثنين نقH عن ) وضبطھا كناقوس ( باھون : ما ھذا معناه بالعربية ) و نب ا ه (مادة 

) الُتُبِشر (وعلى ھذا المثال كان نصيب اسم الطائر المعروف بـ.. غوليوس عن الفرغاني 

ثم جاء .. التبش ، وزان سكر : فغوليوس قرأھا شينا وقد اعتبر الراء ا+خيرة بطنا للشين فقرأھا 

مبقيا الوزن ) تبس ( في غلطة ثم جاء بستانينا فحذف نقط الشين فصارت الكلمة  فريتغ فأثبته

ھو بحر ظلمات 7 يھتدي السالك فيه إ7 وبيده حقّه ) محيط المحيط ( فانظر كيف إن ..على حاله

وينبه إلى كتاب كان قد ألفه في إظھار تلك . 238))لسبيله عن سواء اي 7 يتيالمغناطيس لك

  .  239))نه اتلف في الحرب العامة مع ما تلف عن كتبناإ7 ا((ا+وھام 

..: السميذع((ودونھا ) السميدع( في لفظة ) محيط المحيط(وفي موضع آخر أشار إلى خطا     

وتابعه في ذلك الضبط ، 240))ج سماذج و7 يقال السميدع و7 تضم السين ... السيد الكريم 

مع إن (( وا�باء اليسوعيين في معاجمھم ، 241)اقرب الموارد ( الخاطئ سعيد الشرتوني في 

ولم ..  242و7 تقل السميدع بضم السين: المھملة ) سمدع ( صاحب لسان العرب يقول في باب 
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بالذال المعجمة ، بل صرح صاحب التاج ان كتابتھا ) السميذع ( يذكر احد من اللغويين الثقات 

  . 244))فاحفظ ھذا يحفظك ]..  243بالذال المعجمة خطا

تبزر تسب إلى ا7بزاريين وھم جماعة :(( في عبارته ) محيط المحيط ( آخر  باحثٌ  وانتقد    

وھذا غير معروف ، والمشھور على ما أورده : قلنا :(( فقال المنتقد ، 245))من المحدثين

إذا انتمى إليھم : لقب لبني بكر بن كHب ، وبزر الرجل ) بالتحريك ( البزر : ن أا+زھري 

(..246.  

 قال مثH ما كتبه الكرملي،ا7عجام في محيط المحيط ) لغة العرب ( وكثيرا ما انتقد كّتاب     

الحرق مصدر حرق والجشن يلقح به النخل ، ) : ح ر ق ( في محيط المحيط في مادة :(( 

  . 247))جيم وشين مشددةب والصواب الجشّ 

  . ووردت نقود أخرى تتعلق بإبھام العبارة ومنھا بالتأصيل 

  

  : لعبد 6 البستاني ) البستان ( معجم  –ثانيا 

وابرز ما ،) محيط المحيط ( وأقسى مما ناله  من نقد اشدّ ) البستان ( لعل ما ناله معجم     

البستان للبستاني ( ا+ول بعنوان : المعجم ثHثة بحوث كتبھا ا+ب الكرملي كتب من نقد لھذا 

ومع تصفحنا إياه بھذه السرعة وجدنا صاحبة لم (( اب قال فيه بعد مقدمة عرف فيھا الكت،  248)

7ن النسخة الثانية ھي اقرب ( يأتنا إ7 بنسخة ثالثة عن محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني 

واخذ ، 249..))ونحن نذكر ھنا ما بدا لنا انه يخالف العلوم ) ...الموارد للشيخ سعيد الشرتوني 

  : ا على عشر نقاط ھي يلتقط ا+خطاء من ذلك المعجم ووزعھ

  .250-صول الصرف مخالفته - 1

                                                             

 .  223 – 222/  21: ينظر ، تاج العروس  -6
 .  519:  9/  5: لغة العرب  -7
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لم يكتف حضرته بأغHط محيط المحيط فجاءنا بأغHط جديدة 7 (( :251زيادة أغ4ط نسيبة- 2

: فقال ھو ) بالسين)( البرنجاسف( فقد ذكر البستاني الكبير ) كذا(تخلو صفحة من كتابه 

  .253))متابعا ما طبع في تاج العروس بالخطأ 252..)برنجاشف  بالشين المعجمة 

أي ) وضبطھا كقنفذ (البزرك : قال البستاني (( : 254إتباعا أعمى نسيبهتباعه أغ4ط ا- 3

وكل ذلك ما أغHط البستاني ، ،ضرب من ا+لحان اه ) وضبطھا كجعفر(والبرزك .. العظيم

قلنا ، اه ..والزاي ، أعجمية  بضم الباء: بزرك : قال . القديم ، الصواب ما جاء في القاموس 

وكذا يجب ضبط الكلمة الثالثة ولو جاءت بمعنى آخر 7ن المغنين ضبطوھا أيضا كا+ولى في 

  . 255..))كتبھم 

لكننا نراه يدون .. ن يحصر أھنا 7 نتعرض له +نه أكثر من (( :256 حذفه معاني ا-لفاظ- 4

  . 257))يعرفوھا أشياء غير معروفة و7 حاجة لطلبة المدارس إلى أن 

ولم يذكر أنھا )..أ س ط (ذكر ا7سطوانة في مادة (( :258جھلة المعرب من ا-لفاظ- 5

ضرب من : ا7سفنط ) : ط،ن،ف،س،ا(وقال في مادة ،نھا أشھر من أن تذكرأمعربة مع 

  . 12 ))ا7شربة فارسي ، والصواب انه يوناني معرب 

ا+وشن الذي يزين الرجل : ا و ش ن قال في مادة ( :(C259 حقيقة لھا معانٍ  روايته - 6

. اه .ذكر ھذا الحرف ھنا سھوا وموضعه في باب الواو .. ويقعد معه على مائدته يأكل طعامه 

( يجب أن يذكر ھنا 7 في  نين لكنه في غير محله ، فا+وشيھذا كHم ذكره جميع اللغو: قلنا 

فما كان يجب حذفه من ھذا المحل ثم ما معنى قوله انه ذكر سھوا ھنا ، فعل بعضھمكما ) وشن

وعلى كل حال إن الكلمة مصحفة تصحيفا قبيحا عن ا+بّش .. وإثباته في الموطن الذي يشير إليه

 نوقد ذكر اللغويو، ھذا ھو ا+صل   ABAXOSوھي تعريب اليونانية ) كأجش بشد ا+خير( 

                                                             

 .  613:  10/  5: ن –ينظر؛ م  -4
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  يدع 
 ). 2/2706(إليھا   
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وشرابه ، وھو ضرب  طعامهما يزين به فناء الرجل ودار : ا+بش وا�بش وا7وشن وا7حبش 

د أي ا�جر العريض المربع الملون بألوان مختلفة وھو المعروف اليوم في بغدا(من الزليج 

تزين بھا صدور المنازل و7 سيما دار طعام الرجل فلم يفھم ) بالكاشي وعند السوريين بالقاشي

الرجل وباب داره الذي يزين فناء : ا�بش . فكتب في مادة أ ب س ... بعضھم ھذا المعنى 

وأعاد مثل ... ما يزين به فناء الرجل وباب داره وطعامه وشرابه : بطعامه وشرابه والصواب 

أ+حبش بفتح الھمزة والباء الذي يأكل : وقال في مادة ح ب ش . ھذا التعبير في مادة ب ش ش 

  . 260..))وقد ذكرنا ما قال لك عن ا+وشن . طعام الرجل ويجلس على مائدته ويزينه 

ذكر الكرملي  : 261غ4ط محيط المحيط واقرب المواردأزيادة أغ4ط من عنده على - 7

وان لم يكن في آخر الديوان تصويب لما ، ونسميھا أغHط طبع:((من ا+لفاظ وقال عنھا  اً عدد

  .262..))وقع فيه

للنسب قوم من الھند  والتاء فيه : السابجة ، فقال عنھم : س ، ب ، ج (( :263جھلة ل�قوام- 8

  :يزيد بن مفرع الحميري : قال ، 

وطماطيم من سوابج خزر                 يلبسوني مع الصباح                            

  . 264))القيودا

السابجة وھي عند اللغويين السبابجة والذي حققه : من ا+خطاء مثل  اً وسجل عليه عدد    

وقوله يزيد بن ، والنسب  التاء للعجمة: والصواب  ء فيه للنسب ،الكرملي السيابجة ، وقوله التا

قال يزيد بن مفرغ وھو يذكر شاھدا ، والمنتظر أن :(( ، ثم قال 265مفرع ، والصواب المفّرغ

ھي بالھاء والحال انه جاءنا ) وا+صح السيابجة ( يكون ذلك الشاھد ما يثبت قوله ان السبابجة 

إذ لم يصرح بوجود السوابج عندھم ، . من الكHم أدنى اتصال بما ذكرهله وليس  بشاھد ينقضه

والغلط :(( إلى أن قال ، 266..))فإذن ما معنى ھذا الشاھد ولتقوية أي جمع أورده في كتابه؟ 

ب لسان حا، 7 ص الخامس انه ذكر السوابج وھي كلمة لم ينطق بھا احد من اللغويين الثقات

صاحب محيط المحيط ، وحده وھو البحر  العرب و7 صاحب التاج و7 و7 و7 ؛ إنما ذكرھا
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فقد ذكرھا بصورة ) بل ابعد الموارد  كH( صاحب اقرب الموارد  أما. المحيط بجميع ا+غHط 

   .267))سبابج والصواب سيابيج بياء مثناة تحتية قبل الجيم

  . 268لعلم النباتجھلة - 9

  . 269جھلة للجغرافية وأسماء البلدان -10

حد ا+دباء ممن طالبوا فقد مثل رداً على أ، 270)نقد صفحة من البستان ( بحثه المعنون  وأما    

الكرملي إثبات دعواه على البستان بأدلة أخرى ، فاختار ا+ب الكرملي له صفحة بشكل عشوائي 

: شاك السHح ، وفيه قو7ن ) :ك ش و(قال الشيخ في مادة ((، ومما انتقده في ھذه الصفحة ، 

.. والصواب : قلنا ، اه .قلبت الواو الفا لوقوعھا متحركة بعد فتحة . .إن أصله شوك  -احدھما 

لم يرد : قلنا ، اه .أشواك : بمعنى شائك ، وقال في جمع الشوك .. شوك إذ 7 وجود لشوك 

وذكر ، ا+شواك في كHم فصيح والصواب إن الشوك لفظ شبيه بالجمع ولم ينقل عنھم جمعه 

المولدين أداة كالمذراة ذات أصابع دقيقة محدد يؤكل بھا  عند ةوالشوك: شرحا للشوكة ما حرفه 

وقوله ذات  أصابع كHم غريب ) بأداة ) ( لةآ(انه غير  وھي عبارة محيط المحيط إ7، اه .

واخذ الكرملي ينتقد ھذه الصفحة فقرة ففقرة إلى أن وصل إلى قول . 271))وا+حسن ذات أسنان

ھو النخاع المستطيل الممتد من الدماغ في قناة الفقرات : الحبل ألشوكي :(( صاحب البستان 

، ووصف ھذا النص بـ 273فكان رأي الكرملي بان ھذا المعنى لم يذكره احد من السلف،  272))

ھو النخاع الذي ينقاد من الدماغ إلى أسفل : فلو قال ..سوء التعبير ويميزه عن تأدية المعنى (( 

خيط : إن السلف قالوا في ھذا المعنى : (( ثم قال ،  274))فقرات الظھر لكان أوفى بالمراد

في الظھر من أوله  ينقاد الفقار بأنه عرق وعّرف اللغويون حبل..الرقبة أو حبل الفقار 7 غير

والعرق في كHمھم ھذا 7 يعني ما يريد به ا+طباء من باب التحقيق بل ، 275)التاج (إلى آخره 

  . 276))..ما يريد به اللغويون من باب التشبيه
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الشيخ عبد ] ( من الكرملي فكان عنوانه ) البستان( فيھا  دَ ِق أما ثالث البحوث التي انتُ     

وفيه وضع الكرملي مقدمه بين فيھا أھمية النقد اللغوي وھو أمر 7 مفر ،277)البستاني ولغتنا 

والى يومنا ھذا ثم تحول ) ھــ 175(للخليل بن احمد ) العين ( من  اً منه بالنسبة +ي معجم ابتداء

ن ما قاموا به كحاطب ليل أحسنوا في أمور وأساءوا في أخرى إبحديثة إلى المستشرقين ورأى 

كان غليوس أول من عني بتدوين المستدركات لكنه لم يكن (( فـ ،  278فريتغوومن بينھم غليوس 

لعربية ومطالعة كتب الخط مقّرا ألفاظا على ما تصورھا واقفا حّق الوقوف على أسرار ا

وفسرھا على ما شاء فجاء بعده فريتغ فكان أوقف منه على مساقط الكلم فأصلح شيئا من أوھام 

سلفه ، بيدا انه حاول أن يدون حروفا عثر عليھا في مطالعاته فاخطأ الحفرة ھو أيضا في تعابير 

وعلى كل حال نعذرھم +نھم أجانب عن منطقنا . .كثيرة وقرطس في أغراض 7 باس بھا 

ثم تحول ، 279))ومصطلحنا ولساننا وكتابتنا ونتسمح معھم كل التسمح مھما تمادوا في الظHل

إلى ألمعجميين العرب من المحدثين وھم المعلم بطرس البستاني ومصنفات ا�باء اليسوعيين 

:(( فقال  280شرتوني والشيخ عبد ] البستانيالعربية الفرنسية والفرنسية العربية والشيخ سعيد ال

لكن فساد مفردات اللغة لم يبدأ إ7 لما شرع المعلم بطرس البستاني في تنصيف ديوانه الكبير 

يكن لم و،  281))جاءت تلك ا+وھام وا+غHط كالسيل المنھمر من عِل  محيط المحيط  فحينئذٍ 

 وقال،  282لفريتغ في معجمه العربي الHتينيالكرملي يرى تعمده في ذلك إنما ھو بسبب إتباعه 

د ] البستاني انه كان يفكر في مواجھة ھذه ا+وھام وا+خطاء وصدھا حينما قيل له إن الشيخ عب

لكن ما كاد ((ويبدو أن أمله قد خاب عندما اطلع على ھذا المعجم استبشر خيرا يصنف معجما ف

انقلبنا آسفين على ما برز من قلم ا+ستاذ  يصل إلى أيدينا المعجم ونتصفح صفحات منه حتى

الكبير فانه لم يكتف بتدوين أغHط من تقدمه من المحدثين و7سيما أغHط المعلم بطرس 

وكصنيعه ،  283..))بل زاد على ذلك ضغثا على اباله .. البستاني والشيخ سعيد الشرتوني 

السرق ( ، فانصب نقده على لفظتي خذ ينتقد ما ورد فيھا تار الكرملي صفحة، وأالسابق ، فقد اخ

ومما ورد في تلك الصفحة :(( فقال في ھذه ا+خيرة ) السربخ ( وھي عند الكرملي ) والسرنج 

( والصواب أن تضبط ، اه . نوع من صناعة النقش كالفيسفاء) وضبطھا كجعفر ( السرنج :قوله 

قلنا :(( البستان قال إلى  ه قبل أن تصلورأى الكرملي أنھا مرت بتصحيفات عدّ ،  284))كسمند 
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ذيل اقرب الموارد بھذا سرنج لم ترد في كتاب عربي بالمعنى الذي يشير إليه إنما وجدھا في 

المادة نقلھا عنه وصاحب الذيل يزعم انه نقلھا عن اللسان ، وھي 7 توجد فيه في التصحيف ف

في اللسان في حديث ..سربج: في تاج العروس ) س ر ب ج(شير إليھا بل ترى في مادة التي ي

ن ترى من ھذا إ فأنت، اه . جھيش وكأيِن قطعنا إليك من دوية سربج أي مفازة واسعة أ+رجاء 

 ًHعلى إننا نقول إن :(( ثم قال ،   285) ))سرنج ( من اللسان والتاج ذكر سربج ولم يذكر  ك

وھذه ذكرھا جميع اللغويين وممن ذكرھا ابن ) .. السربخ ( السربج غير صحيحة والصواب 

ا+ثير في نھايته وھو حجة ثقة في إيراد ا+حاديث وغريب ألفاظھا وھو أقدم من ابن مكرم 

صاحب اللسان ثم فأول من صحفھا  إذن بصورة سرنج ھو ، والسيد مرتضى  يوالفيروز آباد

  .  286..))تبعه صاحب التاج 

وھي تدور ، حول ا+خطاء الصرفية ، ومخالفة ) البستان ( أخرى في نقد  وقد وردت بحوثٌ     

أو عدم التنبيه على ،  288، وأخطاء ناتجة عن التصحيف287نصوص أو أصول أو قواعد النحاة 

   .ا+قدمين ه في النقل عن أّ ، أو خطB  289عجمة بعض ا+لفاظ أو عاميتھا
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  :المنجد  -ا ثالث

تناول النقاد اللغويين في مجلة لغة العرب ھذا المعجم بعدد من البحوث ، ومن حسن حظ     

وھو ، ليس ا+ب أنستانس الكرملي ، وان كان من تولى نقده باحثا فذا  من ناقدھإمؤلفيه 

إ7 إن الواقع يشير إلى الفرق الواضح بين ا+ستاذ وتلميذه في تناول : مصطفى جواد، 

النصوص اللغوية ونقدھا ، فقد كان ثقة عند ا+ب أنستانس الكرملي وقد تسلسلت بحوثه في عدد 

وان تغير ھذا اللفظ قليH في بعض ) أوھام المنجد (عنوان   ت تحملمن أجزاء المجلة وكان

  ). المنجد وما فيه من أوھام أو من أوھام المنجد ( ا+جزاء كـ 

ن مصطفى جواد كان يحمل أخطاء أصحاب المنجد على أ إن التأكيد على ھذا  العنوان يبين   

والنقل عن ا�خرين أو حتى ، وقلّما حملھا على التصحيف ، أو عدم الدقة في التحقيق التوھم

وھذا ما يضع الفرق بين نقد . خطأ الطباعة ، كما فعل الكرملي في مواضع كثيرة مع البستانيين 

  .الكرملي ونقد مصطفى جواد ، إ7 إن ھذا 7 يحط من قيمة تلك البحوث وأھميتھا 

قرع : المنجد  في:(( قال  290)المنجد وما فيه من أوھام ( وأول ھذه البحوث كان عنوانه     

أشھر منھا قرع لDمر : ولم يذكر ھذه العبارة ا+خرى وھي ، اه . 291أي سھلة نابيب ا+مرظ

فيه ولم  رع لذلك ا+مر ظنبوبه ، إذا جدق: يقال : وقد جاء في الكامل للمبرد ، له ظنبوبه أي تھيأ

  : يفتر قال سHمة بن جندل

  292 الطنابيبِ  له قرعُ  كان الصراخَ            عٌ فزِ  صارخٌ ا إذا ما أتانا نB كُ                        

إن ا5نسان إذا ضرب مقدم عظم ساقه : ففي كHم المنجد تقصير ، ولعل أصل اصطHح السلف 

  .  293))تألم وھاج مثارا بسورة غضب

: قطع الشعر : وفيه :(( جاء في الثانية  ه مصطفى جواد على نقاط ثHثوفي بحث آخر قسم    

وما ،) أجزB ( نھا جاءت بمعنى أ) حلل( لم يذكر في باب : أقول .  294يةالعروضه أجزائحلله إلى 

  .  295))إ7 جزاه فلم لم ينجد المنجد صاحبه ؟) حلله ( الذي أراده بقوله 
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الحاجة : الحوجاء : قال في حوج ( (: كتب قائH ) أوھام المنجد (وفي موضع آخر وبعنوان     
منك حوجاء أي حاجة ولو  ويقال فيB : نجاده؟ جاء في أول الكامل ولم يذكر جمعھا فأين إ، 296

فتى ، ولكن مثل ھذا يخفف  يا) حواجي ( فتى واصله  يا) حواج ( جمع على ھذا لكان الجمع 

في نص المنجد  ودو7 يب 298.))اه  297صحراء صحار يا فتى واصله صحاري  كما تقول في

 عنفوان الشبابإن له ،  Hم مصطفى جواد استدراٌك وكمالٌ ، إنما ھو نقص قد وقع فيه ، وك وھمٌ 

   . مصطفى جواد في ھذا الكHم  سلوباواضح على 
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  . حديثة أخرى  عربي	ة معجمات –ابعا ر

     Bاقرب الموارد لسعيد الشرتوني وارتبط نقده بنقد محيط  في الصفحات السابقة ذكرَ  مر

. م ( ن دائرة النقد اتسعت إلى ابعد من ھذه المعجمات فانتقد باحث أشار لنفسة بـ أالمحيط ، إ7 

ومن المبالغة أن يوصف بحث صغير بأنه نقد  ،) الملحق بالمعاجم العربية (معجم دوزي ) م 

 الباحث الذي كتب ذلك البحث دفع باتجاه ھذا الوصفلمعجم كبير كمعجم دوزي ، إ7 إن 

وتصفحته تصفحا مجمH .. وقع بيدي من بضع ساعات الملحق بالمعاجم العربية :(( عندما قال ،

فيدون ما يراه كأنه حقيقة لغوية ... فوجدت فيه غرائب وعجائب وقد خبط في نقلة خبط عشواء 

الحفرة المملوءة ماء ، والبحيرة والمستنقع : الكلته :  فقال، ) كلت( من ذلك مادة ، 7 شائبة فيھا 

إن بعضھم : وقال ، ثم ذكر أسماء الكتب التي وجدھا فيھا وھي كلھا كتب إفرنجية . والغدير 

في لغة بعض ) للقلت ( ولو قال بعد ذلك ھي تصحيف .. كتبھا بالكاف الفارسية المثلثة النقط 

وھذا ھو الصحيح المعتمد عليه . الجبل يستنقع فيھا الماء  النقر في) والقلت . ( العوام +صاب 

((299 .  
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دوزي ، وھي اسم حيوان  التي ذكرھا) الخشقاء ( وفي جزء 7حق كتب الكرملي عن لفظة     

تعريب ) الخشقاء ( ھذا ھو : قلنا :(( فقال الكرملي ، ) مراوح ( به وعنقه مذاب يتخذ من ذن

ّن إ،  300))فقوله خشقاء بالفاء غلط صريح  yackطاس أيخشقاو أو غركاو ، وھو أيضا الق

لمعجم دوزي ، وفي ما النقد مباشرة ھه فيجR ھذين البحثين ھما الوحيدان في المجلة اللذان وُ 

تفرقت بين  صة بھاالمجلة مHحظ على بعض المعاجم المختصة باللغة العربية وغير المخت

  . المجلة  أجزاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث 

  : التصويبات المعجمية 

حمل المبحث السابق كثيراً من الموضوعات التي يمكن انضواؤھا تحت عنوان ھذا المبحث     

، ومادة ھذا المبحث لن تكون بعيدة عن تلك الموضوعات في الطريقة التي تعامل بھا لغويو 

  : مبحث وھيجعلتني ابعد تلك عن ھذه في ھذا ال اً ك أسبابلن ھناأمجلة لغة العرب ، إ7 
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عن التكرار الذي قد أقع فيه إذا ما استقدمت تلك الموضوعات من ذلك المبحث إلى  ابتعادا-1

   .ھذا 

 ت من معجمات لغوية معروفة وقد عوملت في المجلة أماذَ خِ إن موضوعات المبحث السابق أُ -2

  بالنقد

  . أو ا7ستدراك عليھا   

و  اللغويةأخطاء الجرائد والمجHت والكتب رت موضوع ھذا الفصل بتصويبات لقد حص -3

غير اللغوية ، وھذا ھو الفرق الرئيسي بين المبحثين ، حيث السابق تناول النقد وا7ستدراك على 

لتي وقع فيھا الصحفيون معجمات معينة ، أما ھذا المبحث فھو تصويب ا+خطاء المعجمية ا

   .والمثقفون 

أمات المعاجم وكتب اللغة وا+دب وحتى التاريخ وفي كل ھذا اعتمد المصوبون على     

  . والبلدان وسوف التقط عددا من ھذه البحوث ، و اترك الباقي للمستزيد ليلطع عليھا في المجلة 

 أكَثَر الكتابُ :(( واستعمالھا الحالي فقال ) ُنُزل ( في فوائد لغوية تحدث الكرملي عن لفظة     

ن ينزل أالنزل ما ھيئ للضيف : ي في دواوين أھل اللغة والذ، خطأ من استعمال النزل وھذا

  : وعليه قول أبي سعد الضبي ، عليه ويريدون بذلك ما يعد له من طعام وشراب وصله 

    301وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا              جعلنا القنا والمرھفات له نز7                    

� �X! �X! �X! �X    ُ$ُ$ُ$ُ$ُ)Kُ)Kُ)Kُ)Kً@ً@ً@ً@    !�!�!�!�!N !:(( ومنه أيضا في سورة آل عمران!N �!N �!N �!2�!2�!2�!2�    E�E�E�E� ((302 . ونظن أن سبب سقوطھم في ھذا

 او لوكنده فللعرب كلمة  hotelالغلط سوء فھم نص اللغويين وأما إذا أريد بمرادف الكلمة اوتيل 

ھو : بفتح الثاء المثلثة وكسر وتشييد الياء وقالوا في معناه ) ويR ثَ ( فندق وھي مشھورة وكلمة

أ.  303))البيت المھّيأ للضيف Bقال ) الحوزاء ( بمعنى ) الحوزة( الكرملي من يستعمل كلمة  وخط

ويقول بعضھم أقدمت على الدخول في ھذه الحوزة والجري مع فرسان ھذا الميدان ، وھو :(( 

الناصية وبيضة الملك و7 محل لھذا : الحوزاء أي الحرب 7ن الحوزة بالھاء ) كذا(يريدون 

  ، 304))ا7ستعمال ھنا 
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نھا لم ترد في أبمعناھا المشھور مع ) متنزه ( ما ُسِئل الكرملي عن صحة استعمال ول    

إن الدواوين العربية 7 تحتوي جميع المفردات  فكثير منھا : نقول : ((المعاجم اللغوية ، فقال 

  .  305))شعارھم وفي مؤلفات المولدين وھي لم تدون إلى ا�نوأوارد في كتب ا+قدمين 

7ن ا7ستحاثة علم إثارة ، علم ا�ثار(باستحاثه لتدل على ) آثار ( باستبدال كلمة وطالب آخر     

ومعنى ا7ستحاثة بموجب أصول اللغة :((.. الكرملي قائH  فيھا ، فكتبا+رض وطلب ما 

وريون ثم تحدث عن تسمية أخرى يطلقھا الس،  306.. ))العربية صحيح 7 غبار عليه

وسماھا (( ثم قال بصحة لفظة آثار .  307ي عنده غير صحيحةوھ) ا7حافير(ن وھي والمصريو

  .  308))وھذا استعمال واسع المعنى فإذا خصص فH باس من استعماله) ا�ثار ( البعض 

     Bاستعمال بعض  أوخط ) Bوھم يريدون بذلك عھد :(( وقال ،) دور ا7ستبداد (  عبارة) ابالكت

  .  309)أ7ستبداد 

قلم ا5نشاء وقلم : كقول بعض معاصريه ،) الديوان: القلم بمعنى ( اعترض على استعمالو    

وزي في فقد نقلھا بقطر في معجمه وأخذھا عنه د(( لسنة أقHم الترك إنه من أ ورأى، الزارعة 

إن : أما إن لھا وجھا توجه عليه فھذا مما 7 ننكره إذ يصح أن يقال: (( ثم قال  310))ملحقه

إن : على إننا نقول ، ه فيه فيكون من باب تسمية الشيء باسم محله الديوان سمي بالقلم لوجود

  ،  311))العرب لم تستعمله 7ن وجه التسمية أو المجاز بعيد ولھذا 7 نستحسنه نحن أيضا

؛  312)نظرة في إصHح الفاسد من لغة الجرائد ( وفي بحث لـ محمد بھجت ا+ثري عنوانه     

النوادي جمع نادي : اليازجي وكان ا+خير قد أنكر استعمال رّد فيه على الشيخ إبراھيم ناصيف 

يد العداوة ، واستعمال والتحرير بمعنى ا5نشاء وإنھا عامّية ، وقوله إن العدو اللدود بمعنى شد

كر ھذا الجمع قديما ولم ينكيف وقد استعمل ) : ((.. نوادي ( ، فقال ا+ثري في ) ه قھو( كلمة 

  :َصرِم الخزاعي فارس خزاعة  بن اذوروده احد سواه ، قال مع
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.             313))المسكِ  يقِ بالضB  و7 في نوادي القومِ       معضلٌ  إذا راعَ  عديدٍ بر ولستُ                     

وقد فاته أن الحر من كل شيء خياره وان التحرير في الكتاب      :((فرّد عليه بقوله ) التحرير(وأما 

 الكHم والمعاني وان المتقدمين كان يستعملون التحرير في تجويد الخط ثمأن يراعي فيه خيار 

بمعنى شديد العداوة :(( فقال فيھا ) العدو اللدود( أما .  314))توسعوا فيه فأطلقوه على ا5نشاء

ھو خHف المعروف في استعمال العرب 7ن اللدود عندھم بمعنى الذي يغلب في 

  . 315..))ةالخصوم

وقد :((  فقد جاءت عند اليازجي عندما خّطأ جمع قھوة  قھاوي ، فقال ا+ثري وأما القھوة    

فھّمش الكرملي على ھذه ،  316) ))المقھى :( فاته إن القھوة للمكان عامّية وان الصواب أن يقال 

 Hالقھوة ؛ لمحل شرب القھوة ھي من باب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه ((  :ا+خيرة قائ

  . 318))والجمع قھوات  hَc*�hَc*�hَc*�hَc*�ِRِRِRِR    َ_��َ_��َ_��َ_���(��(��(��(� (317( أي مشروب القھوة وھي فصحية 7 غبار عليھا كـ 

يشه ومما يHحظ أن ھذه البحوث قد اتخذت مسارا تقويميا ھادفا ، نظرا للنقص الذي كانت تع    

لى دراية باللغة العربية لذا تتكفل برفد الصحف والمجHت بكّتاب ع عاھد البHد من مدارس وم

ولطالما اجتھد ،  إزالته ھذا النقص أو مجلة لغة العرب كانت كادحة في سبيل تقليص نفإ

من بطون المصادر استنباط عدد من ا7صطHحات جديدة و صيغ الكرملي ومن معه في اشتقاق

معينة ، وفي  لمعانٍ  لفاظا+عدد من الصحف بعض  ستعمالوا االلغوية و ا+دبية ، وكذلك اقر

 319)جري ( بمصطلحات لم يكتب لھا البقاء ، كاستعمال لفظة ) لغة العرب ( مواضع تفردت 

في وقتنا  )اعتصام (  بمعنى) تصاب ا7ع( أو القائم با+عمال ، ولفظة ) القنصل (بمعنى 

ة لغة العرب تخلو من ھامش يحمل معاني و7 تكاد تجد صفحة من صفحات مجل،  320الحاضر

لو جمعت تلك الھوامش لصارت معجما ضخما ، : +لفاٍظ  وردت في المتن و7 أبالغ إن قلت 

من  اً ھذا فضH عن وجود عدد من المباحث الصغيرة التي تفرقت في المجلة وقد تناولت عدد

السبحة في الشرق ( و  321) معنى أزھر(ا+لفاظ لعموم الفائدة ، ومن ھذه البحوث والھوامش 
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الرافد نائب الملك ( و،  325)معنى ا5حساء ( و، 324) اسم بغداد ( و،  323)الكوفة ( و  322)

وبحوث وھوامش كثيرة سوف أشير إليھا في الملحق إن شاء ،  327)الرويبضة ومعناھا ( و 326)

  .] تعالى 

  المبحث الرابع

  .في معجم العامية العراقية  

، فيا ا صرواضحا بالعامية العراقية في مجلة لغة العرب فرأيناھا تھتم بھكان ا7ھتمام     

ونحويا ، وھا ھي تھتم بمفردات اللغة العامية العراقية وسنراھا مجددا في الفصل ا+خير وھو 

بل إن جانبھا المعجمي ھو  أمر 7 يمكن التغاضي عنه 7ن ھذه اللغة ھي جزء مھم من تراثنا ،

فإذا غيبت عنا معاني ألفاظھا التي لم تعد مستعملًة فكيف لنا الوقوف على ا+ھم في دراستھا 

القصد الحقيقي من الكHم الذي قد وردت فيه تلك ا+لفاظ ، فضH عن إن كثيراً من أ+لفاظ 

وھذا التطور الد7لي يبين حياة ھذه اللغة ،  المستعملة عندنا قد تطورت د77تھا عن السابق

ولكن بقاءھا أمٌر 7 ، قاء رغم السعي الحثيث التي تقليصھا على السنة الناس وقابليتھا على الب

محيص منه وبالتالي فان ا7ھتمام بدراستھا كان ضروريا ، وفي واقع ا+مر إن مجلة لغة العرب 

وتراثه ، أ7 وھو إعطاء العالم صورة تخص المجتمع العراقي ،قد اھتمت بھا لسبب رئيس 

ھذا ما صرح به الكرملي في أول أجزاء مجلة  .ضا على الكثير من الناس الشعبي الذي كان غام

ا+غاني الشعبية ( لغة العرب في كلمته ا7فتتاحية ، وھو الرجل الذي وضع كتابا عنوانه 

  . وجمع عددا من القصص والحكايات الشعبية ونشرھا في كتاب آخر ، ) العراقية 

   : بطرائق عدة وھي تمجلة لغة العرب جاء إن دراسة معجم العامية العراقية في    

 المھمة وتولى ھذه، أي وضع معجم يضم ا+لفاظ العامية :المعجمية اCعتياديةالطريقة  -1

 رزوق

أجزاء  وتسلسل في عدد من) +نام  في لغة دار السHم ابغية ( عيسى عندما قام بنشر معجمه   

  .   المجلّة
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  . ا-مثال العامية العراقية - 2

حملت في أثنائھا عددا  :لغوية عن المدن والقرى والمھن وا-دوات  غيربحوث  - 3

كبيرا من أسماء ا+عHم ، وأسماء ا�7ت وغيرھا ، فضH عن ھوامش ھذه البحوث التي بينت 

من ھذه البحوث ،  وسأعرض نماذجَ . معاني ھذه ا+لفاظ وفي بعض ا+حيان مواطن استعمالھا 

وفق الطرائق على  ا مع العامية ، وسأعمد إلى ترتيب موضوعات ھذا المبحث كيفية تعاملھبين تَ 

  . الثHث السابقة ، وان تباعدت مواضع بحوثھا في المجلة 

أ تجوز الكتابة باللغة (أول ھذه البحوث كتبه زورق عيسى وھي الدراسة التي عنونھا     

سيم دراسته ھذه الى ثHثة ووضع فيھا الباحث أساس معجمه العامي ويمكن تق 328)العامية

  :  ة ھيمحاور رئيس

عرض فيه الباحث آراء الجرائد والمجHت في جواز الكتابة بالعامية من  –المحور ا-ول 

يلزم أن نستأصل شأفة الكلمة العامية والدخيلة ونستعمل : فبعضھا قالت .. ((:عدمه ، ومما قاله 

ن رابع المستحيHت من ذلك في الوقت الحاضر إوفي نظري .. عوضھا كلمات لغوية فصيحة 

نه من الHزم الHزب إدخال ا7صطHحات العلمية الحديثة العھد بالوضع إ وقالت غيرھا* ... 

إذا أراد علماء العربية اليوم وضع ألفاظ حديثة ففي : وقالت أخرى ، .. في العربية 7فتقارھا لھا

ونھا من نفس لغتنا ويصطلحوا اصطHحات علميه قوا كلمات مأنوسة الوضع يتخذتوسعھم أن يش

يجب أن تجمع الكلمات العامية : وقالت أخرى ، ..لم يسبقھم إليھا القدماء لخلو مصرھم منھا 

   . 329 ))وتحسب كجزٍء منھا وتدون في معاجم اللغة وكتبھا 

يح ية في حل المشكلة ، وھو انتخاب بعض العامي ومرادفه الفصرأ أطلق –المحور الثاني 

أن يجمعوا كلمات البHد العربية العامية والدخيلة وينتقوا منھا ما ھو قريب من اللغة : (( فقال 

،  330..))الفصحى والتفاھم به بين ا+مصار العربية ويدخلوھا في اللغة يحسبوھا كجزء منھا 

   .331ن عامّية العامية ودخيلة الدخيلة مما يجب أن ينبذإورأى 
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والدخيلة عليھا ، ) العامية البغدادية(مشروعه في تدوين ألفاظ  كشف عن –المحور الثالث 

رأيت منذ بضعة أشھر أن اجمع كلمات بغداد العامية والدخيلة ، وأنقب عن أصلھا : ((فقال

 وخمسمئة وأضع لھا ما يرادفھا من الكلمات الفصيحة ، وقد جمعت منھا ا�ن ما ينيف على ألفٍ 

مما يؤخذ على ھذا و،  332..))حات مجلة لغة العرب الغراء كلمة انشرھا تباعا على صف )كذا(

نه في المحور ا+ول منه قد خلط بين دعوات التعريب أو قبول المصطلحات العلمية إ:البحث 

على حالھا دون تعريب ، وبين استخدام العامية في الكتابة الصحفّية ، وبين من يدعو إلى إلحاق 

ضمن دراسة التطور اللغوي ، وليس بين ھذه الدعوات  ا+لفاظ العامية بالمعجمات وھو يدخل

ربط علمي حتى تتم المقارنة بينھا ، فالرأي ا+ول يتحدث عن ا7صطHحات العلمية الحديثة ، 

وC  ولم تكن العامية يوما من ا+يام لغة علم ولم تفُق الفصحى في استيعاب ھذه المصطلحات ،

كذلك في المحور ، لى المقارنة بين ھذه ا�راء ا+مر حتى ذھب إ إلى كيف كان ينظرادري 

الثاني دعا إلى جمع ا+لفاظ العامية في البHد العربية والى جانبھا الفصيحة وھذا ضرب من 

وھي لھجات متباعدة 7 ضابط لھا ،  بلدان العربية في تنام مستمرالخيال ، فالعامية في ال

ل العاميات مع الفصحى التي توحد جميع ھذه ھا كلھا ، ثم إن تداخلي 7 يمكن استقراؤوبالتا

 في فھم د77ت معظم ا+لفاظ إرباكٌ وبالتالي يتولد ، البلدان يشوه المعاني ا+صيلة لھذه اللغة 

نه كان يفكر في انتقاء العاميات التي إ الفصيحة التي تلفظ بشكل عامي في ھذا العصر ، ويبدو

الثالث من بحثه وھي مسالة قد وقع فيھا القدماء  محوريكشفه الفي عواصم ھذه البلدان ، وھذا ما 

وأضاعت علينا الكثير من المعرفة حول الطبيعة اللغوية في الجزيرة العربية عندما أھملوا لغات 

ر الشواذ في اللغة ، ا+مر الذي كثB . العرب واكتفوا با5شارة إلى ما يخالف الفصحى القرشّية 

  . قة لكان أفضل ولذھبت الكثير من المتضادات في لغتنا ر إليھا بھذه الطريولو لم ُيشَ 

بحثه إلى تدوين العامية العراقية أو حّتى عامية بغداد دون الدعوة ب رزوق عيسى اتجهولو     

 -إلى تداخلھا مع الفصحى لكان أفضل ، وان كان مقصرا في ا7قتصار على العامية البغدادية 

 في البحوث الHحقة قد اقتصر على تدوين ودراسة ألفاظفان تطبيقه العملي   -وعلى كل حال 

فقد ظھرت بعده دراسات أكثر ، يحسب لھذا الباحث فضل الريادة   العامية البغدادية ، ومع ذلك

  . 333وتوفيقاً ،  ودقةً ،  موضوعيةً 

،  334)المنحوت العامي واللفظ والدخيل في لغة بغداد( وبعد ھذا البحث نشر بحثا بعنوان     

ن معظم ا+لفاظ العامية ذات أصول أوھو المقدمة الفعلية لمعجمه العامي ، وأشار فيه إلى 
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وبدأ حديثه عن النحت ، مقلوبة  وإما، منحوتة وإما ، مصحفة  وإما، فصيحة ، وھي إما مركبة 

م ث،  335أي شيء ھو) : نوشِ (من ھو ، و) : ونُ مِ (أي شيء بك ،  و) :يكشبِ اِ (وأورد أمثلة كلفظة 

، في لقب ) : قبَ لَ (، و 336في جاء) : جاإ(في خفاش ، و) : خشاف(تحدث عن القلب ، نحو ؛ 

في حرث  ) : دحرَ (وتحدث عن ا5بدال ، كـ ،  337في قبض) : بضَ كِ (في ضجع و) : عضَ جِ (و

سبب تھافت أقوامنا على (( في قاسم ، ثم تحدث عن الدخيل في العامية وقال عن ) : جاسم(و، 

ما ا+مور المستحدثة أو سيB و7 لفاظ الغريبة لغتنا العربية فھو افتقاد ھذه اللغة إليھاإدخال تلك ا+

و بعض ھذه ا+لفاظ ادمج في كHمنا العامي لعدم وقوفنا ، المستنبطة في ھذه العصور ا+خيرة 

وعرض بدائل فصحية لبعض ا+لفاظ الدخيلة كـ ،  338))الشريفة  لغتنا العربية التام على ألفاظ

  . 339)كHص(وقدح بدل ) ترين ( بدل ) قطار أو رتل (

المعاجم العامية في اللغة ( آخر تناول جھود من سبقه في تدوين العامية فكتب  وفي جزءٍ     

الدليل : ( وقد تناول فيه جھود الباحثين العرب غير العراقيين وذكر ثHثة كتب ھي  340)العربية

أصول ( م ، و 1898ف سنة لR د عطية اللبناني أُ تأليف رشي) إلى مرادف العامي و الدخيل 

الدوائر السريانية في (، و  1898ظھر جزءه ا+ول سنة ، تأليف حسن توفيق ) الكلمات العامية 

أما أدباء : ((ثم قال ،  341صدر جزء واحد منه، حبيقة الماروني  يوسف للقس) وسورية  لبنان

بيد إني وجدت داود أفندي فتو .. العراق فH أظن أن أحدا منھم كتب شيئا من ھذا القبيل 

الصيدلي قد اخذ بتأليف معجم عربي انكليزي يشتمل على لغة اغلب أھالي العراق وھو على 

ا عن لغة إن جماعة من المستشرقين كتبو: (( فعقب الكرملي قائH ،  342..))وشك ا7نجاز

العراق و7سيما عن لغة بغداد لكنھم لم يؤلفوا كتابا قائما برأسه في ا+لفاظ والمفردات وممن 

باب ھذا الموضوع احد أبناء بغداد من النصارى وھو القس جبرائيل أوساني الكلداني عخاض 

 مريكيةمجلة اللجنة ا+(اسمھا  وقد نشر مقالة طويلة في ھذا البحث أدرجھا في مجلة أمريكية

وما يليھا  97م في الصفحة  1901في سنتھا الثانية والعشرين التي صدرت في سنة ).. الشرقية
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: والمستشرقون الذين طرقوا باب ھذا البحث ھم ) . اللغة العامية البغدادية (وعنوان المقالة 

  .343))الدكتور مايسنر، والدكتور يحيى الدنمركي وغيرھما

نة ا+ولى بدأ رزوق عيسى بعرض ھذه ا+لفاظ وان لم يقّر قراره وفي الجزء العاشر من الس    

( وأخرى ،  344)بغية ا+نام في لغة دار السHم ( على عنوان ثابت لمعجمه فمّرة يعنونه 

وسوف ،  346 )ألفاظ عوام العراق ( وشتان بين العنوانين ، وثالثة  345)مفردات عوام العراق 

علما انه رتب ألفاظه . لعدم اتساع المقام لھن  أذر الباقياتومن ا+لفاظ التي ذكرھا  اً التقط عدد

  . ترتيبا ھجائيا 

ھذه اللفظة شائعة ومنتشرة بين : كلمة فارسيه معناھا ماء اللحم : آب كشت أو آب كوشت ((  -1

ا  أما السنيون واليھود النصارى فيستعملون عوضھ. . الجعفرية ، ولم ترد على لسان غيرھم 

+نھم يثردون الخبر في مرق اللحم فيتشرب الخبز بذلك  )..مشرب و تشريبة أوتشريب ا(لفظة 

  .347..))المرق شيئا فشيئا 

يعقد العوام بناصيتھا معنى غير المعنى المألوف فھم يريدون بھا الرجل الداھية أو : آفة ( -2

دھى و الدھاء و ذا ال: النابغة أو البطل على حد ما استعمل العرب ا+قدمون الداھية فإنھا تعني 

دواھي الدھر وھي ما يصيب الناس من : ومنه ، ا+مور نتعني أيضا ا+مر العظيم والمنكر م

 نوبة وا�فة أيضا عند بعضھم ثعبان عظيم يحرس الكنوز المدفونة ، وقد يتوسعون في معناھا

لغة  و7سيما ا+فعى وحينئذ تكون ا�فة تصحيف ا+فعى على فيطلقونھا على كل حية عظيمة

  . 348))الفرس الذين يستثقلون العين على لسانھم فيحذفونھا وتجمع آفة على آفات

  . 349))عفيون : ھو ا+فيون بدون مد والبعض يقولون : آفيون (( -3

لكاتب ، 350)ا+مثال العامية في ديار العراق ( ومما ُكتِب في ا+مثال العامية بحث عنوانه     

،  351عن فساد ا+لسن وشيوع اللحن ثم العامية وظھورھاوتحدث فيه ) مرج(أشار لنفسه بـ 

 Hن العربية كانت فصيحة في عصر من العصور ثم فسدت القول بأ( :(فھمش الكرملي قائ
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أما نحن فH نرى ھذا الرأي ، بمخالطة أھلھا لDعاجم ھو مذھب كثيرين من ا+قدمين والمحدثين 

نه إ7 أمة بقدم اللغة الفصحى وھي لغة قائمة برأسھا ، ولدينا أدلة بينة على إن اللغة العامية قدي

وبعد ھذه ،  352))كلما طال ا+مد عليھا زادت رطانة وفسادا وألفاظا أعجمية وتصحيفا وتحريفا

،  353اسمي بالحصاد ومنجلي مكسور: بعرض ا+مثال التي دونھا ، ومنھا ) مرج( الصفحة بدأ 

آخر أورد الباحث نفسه مجموعة من ا+مثال  ، وفي جزءٍ  354واكبر منك بيوم أعقل منك بسنه 

  .  355ف النار ا7 رماد ، وفرد ايد ما تصفكلR مل ، ما تخَ مل حِ الشاص شاص و الحِ : منھا 

ا+مثال العامية البغدادية (عن ا+مثال البغدادية بحثا بعنوان 356انيثنوكتب عبد اللطيف     

يتعد عمله تحويل ھذه ا+مثال إلى   ولم، وحاول وضع المقابل الفصيح لھذه ا+مثال  ، 357)

،  358ما تعدل يوم ذيل الجلب خلوه بالكصبة أربعين: ومن ھذه ا+مثال ، فصحى ركيكة 

  . 359وضاربه أبو إسماعيل ؛ يكّنى به المفلس ، وطبيعة بالبدن ما يغيرھا غير الكفن

Hقتھا بالعامية الصنائع والمھن وا+دوات والمHبس من بحوث فكثيرة ، وع أما ما كتب في    

ومن ھذه ، لكاظم الدجيلي  ، 360)أسماء ما في السفينة ( عرضية ولم تكن مقصودة بذاتھا مثل 

أي لوحة أو ،صارت اشخاصة  :تطير في السفينة ويقولون : شخاصة ، شظية ا5( : (ا+سماء 

نية والسHح تحت الرقمة ، وھو مخبأ يخّبأ فيه الصفر وا�: وزان غربال ) : البندار (شظية ، و

وكتب ،  361))سطح السفينة مما يلي المؤخر والصدر: وزان نملة ) : ألرقمة (و، ما أشبه و، 

:(( ا7تيمة ( ، ومن ا+لفاظ التي وردت فيه  362)أدوات السفينة ( في موضع آخر بحثا عنوانه 

قصير والكلب مربوط بھا حبل ، ھي حلقة بين الفينة : وزان أكمه  هعن تصغير أتم مصحفة

لوحة يمشى عليھا من الجرف إلى السفينة ) :(( الدوسة(ولفظة  363))بھيأة حلقة أخرى

فيھا  أحدثت رات صوتية وصرفيةيإ7 إن تغيإن معظم ھذه ا+لفاظ ھي عربية ،  364))وبالعكس
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ومن البحوث .  365)رجال السفينة في العراق(كتب الباحث نفسه عن و. فجعلتھا بھذه الصورة 

وفي واقع ،  366)شفاثا وقصر ا7خيضر واحمد بن ھاشم( عجم العامي بحث التي أفادت الم

( ا+مر إن ھوامش ھذا البحث ھي التي أفادت العامية ، لما فسرته من ألفاظ وردت في المتن كـ 

) حدرة(و، 367))الركب الذي يسلك الطريق من والى البادية عند أھل كربHء) :(( حمله

ويجمعونه على (( ) :كروان (و،   368))أھل النجف والسماوةالركب الذي يأتي من نجد عند :((

كراوين ، ويطلق على الركب الذي يأتي من الموصل إلى بغداد وبالعكس وھو عند أھل 

، 8)) )قفول(الركب يأتي من الديلم وسامراء عند أھل بغداد ويجمعونه ) :((قفل(و،  369))بغداد

إن ھذه ا+خيرة  ويبدو،  9) ))ص(نة النبي الراكب الذي يأتي من الجبل إلى مدي) :(( ھبط(و

وبھذا ينتھي ھذا المبحث وكذلك فصل الدراسات المعجمية في مجلة لغة . مستخدمة منذ القدم 

  . العرب 
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   - الفصل الرابع

  :التأصيل اللغوي

  :مقدمة 

ما ھو مناسب له من تصنيفه وفقاً ل تنتمي مادة ھذا الفصل إلى علم اللغة وفقھھا إذا أردنا

للغوية إلى ا ت+صوااأو ،ن إعادة ألكثير من المفردات أللغوية +،العلوم اللغوية والسبب واضح 

، وھذا التHقي 370أصولھا يكشف عن تعاور بين اللغات البشرية فضH عن التداخل فيما بينھا

ور ھي من صميم ھذين يحدث بين لغات العائلة الواحدة أو بين العوائل اللغوية ، وكل ھذه ا+م

  .العلمين 

علما ) ((م1786(وليام جونز  كريتية على يد السيرأما علم اللغة فقد كان قبل اكتشاف السنسي    

يعتمد على الذاتية دون الموضوعية وكان البحث في اللغة مجرد اجتھادات أكثر منھا اعتمادا 

في نھاية وظھر ..بداية ذلك المنھج العلمي ةعلى المنھج العلمي السليم وكان ظھور السنسيكريتي

القرن التاسع عشر ما سمي بالبحث الحديث في علم اللغة وسمي تسميات مختلفة مثل علم 

اللسانيات أو ا+لسنية ، أو علم اللغة العام ، وا7لسنيات ، واللسانيات ، وبلغت ھذه التسميات 

يون لغات العالم إلى عوائل لغوية لقد قسم العلماء ا+ورب،371  ))ثHثة وعشرين مصطلحاً 

مجموعات ينتمي كل منھا إلى أصل لغوي واحد يدعى اللغة ا+م وأھم ھذه ا+سر اثنتان ((و

وا+سرة السامية ..  ةكبيرتان ھما ا+سرة الھندوربية وأصلھا الذي تفرعت عنه السنسيكريتي

   . 372 ))وأصلھا الذي انحدرت منه اللغة العربية

على  imitic languageم تسمية اللغات السامية 1781لق العالم شولتزر منذ أط((فـ     

الخ التي .. ا+كدية وا7وجاريتية ، والفينيقية ، وا�رامية ، والعربية : مجموعة من اللغات منھا 

  . 373 ))تتصف بصفات لغوية متشابھة أصبحت ھذه اللغات محل دراسات متنوعة

     B374 وفق منھج علميعلى بأنه دراسة اللغة لذاتھا : ف الباحثون علم اللغة لقد عر  .  
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واضحة ولكنه تطور ونما بعد اتصال  ةأما فقه اللغة ، وبا+خص العربية فجذوره التاريخي   

  . الشرق بالغرب حديثا 

إذ ھي صدى التطور الحثيث ،  6وقد جاءت دراسات مجلة لغة العرب رائدة في ھذا المجال    

الغرب، فلم تقف بحوثھا على ا+لفاظ المعجمية عند العرب القدماء أو المولدين لعلم اللغة في 

من ا+لفاظ لذاتھا ، مما دفع بالباحثين إلى استجHء  اً ود77تھا المثبتة بإزائھا ، إنما درست كثير

ا+لفاظ وكشف الغامض منھا وأصوله ، فكثير من ا+لفاظ كانت مبھمة ا+صول يقال  حقائق تلك

فجاءت بحوث مجلة لغة العرب وكشفت ، دخيلة أو تنسب للغة قوم مجاورين  معربة أو عنھا

  . ھذا ا5بھام وأعادتھا إلى أصلھا العربي أو غير العربي

 مستقلٍ  إن مجمل البحوث في ھذا المجال ھي تأصيلية لذا كان من ا+ولى إفرادھا بفصلٍ     

  . نوتحت ھذا العنوا

     Hلقد وردت بحوث ھي خارج حدود التأصيل ، ومنھا تدخل ضمن فقه اللغة ولكنھا قليلة مث

 عرض. كان يبحث في مسألة نشأة اللغة . 375 ))وضع اللغات وخضوعھا للطبيعة(( بحث 

،  376في جملتھا تذھب مذھبا ميتافيزيقيا في النظر إلى اللغة ا+صوليين ، وھي آراءٌ  آراءَ  مؤلفه

، ثم انتھي إلى القول بأن اللغة 377صوات الطبيعة+ بأن اللغة محاكاةً :ثم عرض المذھب القائل 

منطق (بحث  كانت فكرة، و378 )البقاء لDصلح(و) التحول ( خاضعة للقوانين الطبيعية مثل 

إلى ثماِن  سابقة وھو بحث طويل لكثرة ا7ستطرادات فيه ، وقسمه مؤلفهقريبًة من   379 )المنطق

، ونجد 380ظ، أما موضوعه ا+ساس فھو معاني ا+لفاظ وكيف صار بإزاء كل معنى لف واحٍ ن

، وھو بحث يعنى با+وضاع العصرية للغة العربية 381 )اللغة العربية والتجدد(بحثا آخر بعنوان 

ووجوب اعتماد مجامع علمية تتولى الترجمة واشتقاق الصيغ ووضع المصطلحات المناسبة 

  . 382الواردة إلينا من الغرب وأوربا للمسميات الحديثة
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، وھو اقتراح من الكاتب  383)لغة ا7سبرانتو(وكان رزوق عيسى قد كتب من قبل عن     

؛ وھو  Dr.Zamen Hofزمنھوف . باعتماد لغة عالمية موحدة كلغة ا7سبرانتو لمخترعھا د

صيل اللغوي ولكنه يدخل في مجال التأوھناك بحث ھو  .وتكون للتفاھم العالمي ، طبيب روسي 

7 يقع ضمن خطة الفصل ففيه تأصيل بين لغات العائلة الواحدة ولكنھا عائلة اللغات اليافثية أو 

تأصيلية ولكنھا ليست  اً ثم إن ھناك بحوث. 384)كلمات كردية فارسية ا+صل(ندوربية وعنوانه الھ

للغة بمفھومھا العام إذا لغوية بالمعنى الذي نفھمه للغة على أنھا أصوات ، ولكنھا تدخل ضمن ا

  . تعابير الوجه لغة وغيرھا عرفنا أن ا5شارة ھي لغة و

نھا حرف الذي عندنا إ: (( .. رملي قال الك 385)أصل عHمة ا7ستفھام عند ا5فرنج ( مثH ؛ 

( وھو قياس على العHمة  386..))العربي منكوص الوضع وھو مقطوع من كلمة استفھام) س(

فيضعونھا فوق بعض الحروف ) ~(وا7سبانيون يستعملون المدة أي ھذه العHمة (( :قال ) ~ 

 Hشارة إلى حذف ھناك فيكتبون مثlلDona  شارة إلى أنھا مقطوعة منlلDomina  وھذه

. 387))...وتعني محذوف إذا وضعت على غير ا+لف) م(ا5شارة ھي في ا+صل ميم عربية أي 

وھو .. نقله ا7يطاليون : (( قال فيه ، (388))في الرياضيات) x(أصل الحرف ا5فرنجي (وبحث 

) شيء (وا+سبان اخذوا اللفظة العربية نفسھا ، )Cosaشيئا (مختصر الكلمة المجھولة 

.  (389)..))وتلفظ شيء ثم استغنوا ھم أيضا بالحرف ا+ول عن الثاني) Xe(ويكتبونھا بلغتھم 

في كتب التجويد القديمة تسمى : (( قال . (390)))فـ(أصل عHمة الفصل عند الغربيين ( وبحث 

ثم أھملوا ) ف(ھذه العHمة فاصلة وكانوا يستغنون عن ذكر اللفظة كلھا بأول حرف منھا أي 

، وبعد ھذه المقدمة تكون كل المباحث المتبقية في مجلة لغة العرب ھي تأصيلية  391...))تنقيطھا

  . و7 تخرج عن خطة الفصل
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  _المبحث ا-ول 

  : ألفاظ أجنبية عربية ا-صل

لقد عرفنا من خHل الفصول السابقة ما قدمته مجلة لغة العرب لّلغة العربية من خدمة في     

وفي ھذا المبحث سوف نشھد بعض انجازاتھا الرائدة والفذة في الوقت نفسه ،  علومھا كافة ،

 Bل كتHلم يكن أحدا من علماء اللغة قد التفت إليھا ابھا قد كشفت عن حقائق لغوية فھي ومن خ ،

وھو العالم ، و7 غرابة في أ+مر إذا عرفنا إن عميد ھذا الميدان ھو ا+ب أنستانس الكرملي 

ھي ا+ھم  الذي ُعرف بجرأته العلمية واجتھاداته التي لم تشفع بمثلھا ، وسوف اقتنص نماذَج◌َ 

فقد نبه ،ي الوصف المناسب لما قد كتب فيھا من بحوث المجلة في ھذا المجال ، لعلھا تعط

 Hالكرملي في أغلب بحوثه التأصيلّية التي تدخل ضمن ھذا المبحث إلى حقائق لغوية كانت غف

فقد وجد الكثير من ا+لفاظ في اللغات ا+وربية وغير ا+وربية ھي ذات ، عند سابقيه أو محرفة 

رقون أو علماء اللغة الغربيين على أنھا مجھولة وربما أشار إليھا المستش ،أصول عربية بالذات 
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البحوث قد صححت أو قومت بعض البحوث التي  عندھم ، كما نجد أنB قسماً من ا+صول

   .اقتربت من حقائق ھذه ا+لفاظ

 س، أجاب الكرملي احد أبناء طرابل 392)أصل ا+ميرال ومرادفاتھا العربية ( ففي بحث     

ا5فرنجية ھي عربية  Amiralھل حقيقة أن لفظة ا+ميرال : عندما سأله قائH ) ليبيا(الغرب 

وجماعة من الباحثين عن أصول  نذھب كثير من المستشرقي: ((ا+صل؟ فأجابه الكرملي 

ن أصل إلى أ) المتعربين  متبعين في ھذا الرأي ا5فرنج(المفردات من أبناء العرب المحدثين 

أما نحن فنوافقھم في بعض الشيء 7 ) أمير الماء أو أمير البحر(ظة عربية ا+صل من أميرال لف

7 مقطوعة من اللفظين والسبب ھو أن ا5فرنج ) أمير(أن الكلمة من العربية  في كله ونرى

أمير الماء : ن العرب ا+قدمين لم يقولوا البتة رب ما نطقوا به 7 غير ، والحال أاخذوا عن الع

ر البحر ، أما أمير الماء فإنھم لم يعرفوھا وأما أمير البحر فقد استعملھا أبو المحاسن ابن بل أمي

أما وجودھا عند .. 393تغري بردي صاحب كتاب النجوم الزاھرة في أخبار ملوك مصر والقاھرة

وھذه من العربية أي  Amiraliusنه كان عن طريق الHتينية المولدة فإ ا5فرنج بصورة أميرال

  . 394...))+ميرمن ا

معنى : قلنا : ((؟ قال 395الفرنسية وما أصلھا Amersوفي باب فوائد لغوية سئل عن مقابل     

Amers  مات ظاھرة تقام على السواحل مثل برج أو: عند بحريي ا5فرنجHقّبة أو صخرة  ع

ن أصلھا إ :قائمة أو علم ذاھب في الھواء لتھدي البحارة في سيرھم قريبا من ا+رض وقد قالوا 

مبنى ومعنى ، قال ) أمر (أي على البحر ، ونحن نقول إنھا عربية من Mer و aمنحوت من 

ر بدون مَ الرابية ويجمع أُ جارة ا5مرة ، العلم الصغير من أعHم المفاوز من ح: اللغويون 

  . 397...))396ھاء

اللتان يتلفظ بھما ا7نكليز عند  398)عّره ُحّزه(وفي باب فوائد لغوية كتب الكرملي عن     

العرب كانت إذا اجتمعت في معاركھم والتفت الساق بالساق تسمع : (( عروضھم العسكرية قال 

عر عدوك ، أي أصبه بشر ، 7 بل اقطع رأسه : ومحل الكلمتين ... عره ، حزه: فيھم من يقول 
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ا+لفاظ من العرب إلى الترك ، ثم انتقلت ھذه : (( ثم يؤصل لھما قائH . 399))وھو ا+ھون لنا

كانوا ) ية أي الينكشر(ولما كان السلطان يحضر عرض جنوده و7سيما المماليك منھم 

ولما كان الترك مجاورين للروس تعلم ھؤ7ء منھم .. عره ، حزه:يصرخون في آخر العرض 

م وعنھ، م 1813ھذا الصراخ في الحرب ، ثم تلقاه عن الروس مجاوروھم ا+لمان سنة 

أما : ((قال  401)الكنف(وفي فوائد لغوية أيضا نراه يتتبع معنى ،  400...))الفرنسيون فا7نكليز 

للكتان الرديء، ) خنيف( المأخوذة من العربية  Canevasفھي مأخوذة عن ا5فرنجية ) الكنف 

بعد وما الجنفاص إ7 الكلمة العربية المتفرنجة فعادت إلينا ) جنفاص(الذي يسميه عوام العراق 

  .402)))الخيش( أن صحفت ويسميه ا+قدمون سلفا 

( الذي عندنا أن كلمة لحم بمعنى : (( قال الكرملي . 403)أصل بيت لحم ( وفي ھامش بحث 

ولما كان الخبز يكثر في طعام جميع الناس سمو كل ما يدخل الفم ) لقم ( انتقلت بصورة ) خبز 

وعلى كل ..  404واللقمة ما تھيئه للفم.. ألقمته  لقمت الطعام*: قال اللسان. لقما من باب التوسع 

القفي : حال فاللحم واللقم من باب واحد وإن اختلف الحرفان فاختHفھما من لغتھم فقد قالوا 

بمعنى النبات ثم قال ) ا+ب(اليونانية وتعني ماء النبات  oposن أصل ورأى إ 405))والحفي

وھي خشبة  Cibleن أصل ، ورأى أ 406) )عالمانه جمع نحو ألفى كلمة ھي نفسھا في لغات ال:((

كل ما يستقبل من شيء ، ومن مرادفاتھا قرطاس : تتخذ مرمى +سلحة النار ھو قبله ، ومعناھا 

  .407وھدف

رد على من يدعي عدم وجود عHقة بين . 408)تآخي العربية واللغات ا+وربية(وفي بحث     

قرينا ألفاظا كثيرة في اليونانية والرومية فرأينا على أننا قد است: ((العربية ولغات أوربا ثم قال 

أنھا 7 تؤول تأويH حسنا إ7 بالنظر إلى لغتنا الشريفة وقد رأينا ھذه المشابھة عظيمة بين 

لفين ، ورأينا مثل ھذه المشابھة بين الرومية والعربية ا+اليونانية والعربية في مفردات تقارب 

ذكر شواھد على كلتا اللغتين في مقالة طويلة ندرجھا شيئا في نحو ألف لفظة ، و7بد من أن ن
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، ومع شديد  409))بعد شيء حين ينفسح لنا المجال في ھذه المجلة والمستقبل أحسن كفيل لنا

ا+سف لم يتح للكرملي النھوض بھذا العمل الجليل وما قدمه لنا من بحوث بعد ھذا الوعد الذي 

ومعظم ما جاء في المجلة ھو أجوبة عن أسئلة ، ولو أنه  .قطعه يمثل الشيء اليسير عما وعد

أدرج ھذه المقالة في مجلة لغة العرب لكانت مفتاحا لكثير من المغاليق +ن اللغتين اليونانية 

التي أغفلت الكثير من ا+لفاظ ا+ساس لمعظم لغات أوربا الحالية ھما ) الHتينية ( والرومية 

  . ھاالعربية فيھا دون ا5شارة إلي

 ل ما يخص ھذا المبحث واترك ما تبقىن مجموعة من الكلمات ، وسأتناوسئل الكرملي عو    

الترييع : ((؟ قال 410الترييع بمعنى ا7ستغHل: فقد سئل عن . ھذا الفصل  المناسب في لموضعه

ن فإنھا إ Reبمعنى ا7غتHل وھو عندنا أصل ا+داة الداخلة على الكلم الHتينية وفروعھا أي 

دخلت على الكلمة أفادت النمو والزكاء والتكرير والرجوع والعودة وھذه المعاني وفروعھا 

و  Attarوسئل عن العطر ؛ وقد وردت في ا7نجليزية  411))موجودة في فعل راع العربي

Atar
ھذه من جملة ا+لفاظ المأخوذة من العربية ودليلنا على ذلك تكتب بوجھين في : ((، قال 412

 ةويقابلھا با7نجليزي: تشريب ((و. 413...))وذلك لتصوير العين   Atarو  Attarأي ا7نكليزية 

 ِ◌Absorb  تينيةHوھذه مشتقة من الكلمة الAb sorbere  حيث تقابل الفاتحةAb  من(الحرف (

بالسين ) تسرب(فعلنا العربي والشبه بينھما عظيم وعندنا في لساننا كلمة  sorbere وتقابل

Dتينية ا+صل من نجار عربي وھي من ا+لفاظ : (( جاب الكرملي فأ،! 414بمعنى تمHھذه ال

ن ھذه ا+سئلة ، ويبدو إ 415))المعدودة بالمئات المأخوذة من لساننا وإن لم يسلم بھا الغربيون 

وا+جوبة ھي من صنع ا+ب أنستانس الكرملي ، فكل جواب ـ كما ھو واضح ـ امتداد للسؤال 

ھام عن السؤال ، ولربما ھو بصدد مشروعه الذي أشار إليه في بحث حتى كاد أن يغيب ا7ستف

سابق والذي وعد فيه ببيان ا+لفاظ اليونانية والHتينية العربية ا+صل ، ولسبب ما قد كتبه على 

  . شكل أسئلة وأجوبة

                                                             

  .321: 5/6: م ـ ن -2
  . في باب أسئلة وأجوبة وقد كتبت ا+سئلة أو7 ثم ا+جوبة بعدھا 184: 8/2: ن  -م : ينظر  -3
  .186: 2/8: م ـ ن -4
  .184: 2/8: م ـ ن: ينظر -5
عط||ر وبخاص||ة عط||ر :  attar(و ) مھ||دئ لDعص||اب:  ataractic( 71: ف||ي الم||ورد . 186: 2/8: م ـ ن -6

  .72:ص) الورد أو زيته
  .185: 2/8: ن  -م  -7
  .186: 2/8: ن  –م  -8
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، فقال ؛ بصحة  416الفرنسية Aede'meھل الوذمة أصل ؛  ل الكرمليِئ سُ  في أسئلة وأجوبة    

) الليط(أصلھا عربي .. ا7نكليزية الHتينية ا+صل  Elytrum: وأصلھا :((وقال ، ھذا التأصيل 

رد فيه الكرملي على إنكار  418)الدواخل والكواسع في العربية(وفي بحث .  417))قشر الجعل

ف وأحر،) سألتمونيھا(المستشرقين وجودھا في العربية إ7 في أحرف الزيادة العشرة 

إثبات ھذا ا+مر في لغتنا وأن ا�ريين : ((وقال إن ھدف البحث ھو . 419المضارعة ا+ربعة

  .  420))جاروا العرب في اتخاذھا في لغاتھم ، بل إن دواخلھم وكواسعھم من أصل عربي 7 آري

  .وأخذ الكرملي يدون أدلته على وجود الدواخل على الكلمة العربية     

في مبتدأ  Desتزاد في أول الكلم المبتدئة بحرف ساكن و ) ((الHتينية ( في الرومانية  Deـ 1

الكلم الصائتة وتفيد معنى حرمان الحال أو العمل في الكلمة التي تتوج بھا ويراد بھا أيضا أصل 

  . 421..))أما نحن فنقول أنھا مقطوعة من ضد.. العمل وبدؤه 

في الرومانية وفروعھا أو بناتھا تعني التكرير وا5عادة والمقابلة والمقاومة  Reا+داة ((ـ 2

: ، قلنا Reddereنھا مقطوعة من الرومانية غويو الغرب قالوا لنا إوالعودة إلى حالة قديمة ، ول

من زيادتھم  Reوا+صل واضح وقد قلنا إن كاسعتھم ) رد(أما الكلمة الHتينية فندعي بعربيتھا 

إ7 أن القول بأنھا من أصل .. ية خالية منھا محتفظة با+صل على وضعه الذي خلق فيه والعرب

وھو أن ا+صل ] إليه[والذي نذھب .. 7 يوجه جميع المعاني التي ذكرناھا فويق ھذا ) رد(

   .ثم يتابع تحولھا إلى ري. 422..))مقطوع من راع يريع بمعنى نما وزاد وبمعنى رجع

                                                             

الح|زة م|ن الك|رش العلق|ة منھ|ا والوذم|ة  الواح|دة : الوذمة :((، قال في العين 569: 7/7: لغة العرب : ينظر  -1
  من

وھو كلزوم الشيء وإيجابه علي|ك، وتق|ول : أوذمت : ، من قولك  السيور التي تشد بھا عروة الدلو ، وا7يذام     
:  

وذمت توذيما، أي شددت ثؤلول المبسور بشعرة أو عقيفة وھ|ي لحم|ات أيض|ا تك|ون ف|ي رح|م الناق|ة تمنعھ|ا      
  من 
  ). 204ـ 8/203: منھما ) و، ي ، ء(ذ،م ، و : باب)) ((الولد    

  )397ـ 7/396..))(قشر القصب الHزق به : الليط : (ان ، وفي اللس 569: 7/7: م ـ ن : ينظر  -2
ض||رب ي||د أو رج||ل عل||ى دب||ر ش||يء وكس||عھم وكس||ع : كس||ع : ((، ق||ال ف||ي الع||ين 15: 8/1: م ـ ن : ينظ||ر  -3

: ت|اج الع|رس (وينظ|ر ) 1/192: ع ك والس|ين معھم|ا / الع|ين ...)) (أدب|ارھم إذا تب|ع أدب|ارھم فض|ربھم بالس|يف
22/122  (  

  . 15: 1/ 8: ن  - م: ينظر  -4
  .15: 1/ 8: م ـ ن  -5
  بادئه : (في ا7نكليزية ) de(وفي المورد . De's /317: ، في الفرنسية ينظر ، المنھل 16/ 8: ن  –م  -6

  .250: ص ))ينقض، العكس ، النقيض وينزع من ويخلع عن ونقص ويخفض): أي مع الكHم (معناھا      
  .17: 1/ 8: م ـ ن  -7
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) في ( inمركب من  inhumerوتفيد الدخول أو ا5دخال فقولھم مثin  Hداخلة أخرى ھي ((ـ 3

 أدخل) انھمر ( ا+رض والتراب فيكون معنى : التي معناھا  Humusالمشتقة من  Humerو

ومعناھا  )عند(مأخوذة من العربية ) ((in(ن ثم يذھب إلى إ، 423..))في ا+رض أي دفنه شيء

  . 424))وداخل الشيء ) بمعنى الفؤاد القلب، ( عند الفصحاء ا+قدمين منا 

دنا إنھا مقطوعة والذي عن.. وتفيد معنى إذا وإلى وحتى ونحو ما يقارب ھذه المعاني  Ad((ـ 4

وھي منحوتة  Adducereعبروا عنھا بقولھم .. قاد إلى : فإذا أرادوا أن يقولوا ) .. حتى(من 

  . 425...))قاده إلى حيث أراد: أي قاد ومحصل المعنى  Ducereأي حتى و  Adمن 

وعندما وصل به الحديث إلى الكواسع أشار إلى بحث سابق نشره في السنة الرابعة من     

، وأبرز ما جاء في ذلك البحث  426)حروف الكسع في ا+لفاظ العربية والمعربات(المجلة، وھو 

ي آخر الكHم للد7لة على معنى جديد يزيد المراد بحروف الكسع حروف يزاد منھا ف:(( قوله 

العندليب ، رباعي أصله العندل ، ثم مد بياء ، وكسعت بHم : قال ا+زھري . اللفظة ا+ولى 

يلحق : حروف ا5لحاق ، ومنه قول النحاة : ويقال أيضا لھذه الحروف .. 427مكررة ثم قلبت ياء

ة يقال لھا نون التركيب وتسمى أيضا بآخر الفعل المضارع نون مشددة مفتوحة أو نون ساكن

ثم تحدث عن أصل ،Suffix ((  428الحروف المذيلة +نھا تزاد في أواخر الكلم وھي با7نكليزية 

وھو ما نوقش في الفصل ا+ول من ھذا البحث والحديث عنه في ھذا الفصل من  429تاء التثنية

ادة 7 تنحصر با+حرف ثم تحدث عن الزوائد ، ويرى أن الزي. مختصات المبحث الثالث 

، سواء كانت كواسع أم 430العشرة ، بل يمكن لجميع حروف الھجاء أن تكون حروف زيادة

  :  كHمه وساق أمثلة تؤيد. دواخل أم محشيات 

بجل من باب عظم أي صار بجيH و أصله جل ؛ تبغنجت المرأة : ـ أمثلة الباء الداخلة 1((أـ 

  . 431..))أصله تغنجت

                                                             

  .19: 1/ 8: العرب لغة  -1
  .19: 1/ 8: م ـ ن  -2
  .21: 8/1: ن  -م  -3
  . 33: 4/1: م ـ ن : ينظر  -4
  .د. الرباعي من حرف العين ع 352/ 3: تھذيب اللغة  -5
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  أو
  )926: المورد) (يضيف مقطعا إلى آخر اللفظة : ـ يلحق Less  .2أو  Ment: ة جديدة مثل تشكيل لفظ    
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                                                              280                                                               

:  الحرقصة بمعناھا ، خبرق الشيء: الناقة الكريمة أصلھا : الحبرقصة : المحشية ـ الباء 2((

   .432))شقه وأصله خرقه 

 ..))العقر ، أي العض ثم كسعت بالباء زيادة بمعنى ا+لم:العقرب وأصله .. ـ الكسع بالباء 3((

11.  

   .433))..الحرقصه ؛ھي الرقص ، والحضوضاء ؛ھي الضوضاء: ـ الحاء الداخلة 1((ب ـ 

كالبثر ، . تقطع وتحبب ، وھو مشتق من البثر كأنه صار : ـ الحاء المحشية بحثر اللبن 2((

  434..))صرعه ، ومثله جدله أي صرعه على الجداله وھي ا+رض: جحدله 

ـ أي احد ـ ومثله دبيح ، وجزح من ماله جزحه أي قطع له  يٌ ِب في الدار دَ : ـ الحاء الكاسعة 3((

  .436وأمثلة عن العين والفاء والقاف. 435))منه قطعة وأصله جز ، وفلح الشيء شقه وھو من فله 

علم اللغة بفقه اللغة العربية ، فھذه الزوائد  ان ھذا البحث قد تداخل فيھومما 7 يخفى إ    

ما صرفيا أو معجميا للد77ت التي تمنحھا للكلمة وحديثا دماء إخل والكواسع ، قد بحثھا القوالدوا

  . ينظر لھا الباحثون من جھة صوتية

المصريين الكرملي عما وجده في محيط المحيط  سأل احدُ  437)أسئلة وأجوبة(في باب     

 فأجاب الكرملي قائH! ولم يجدھا في الكتب السابقة عليه ، 438))الجميز يونانية : السيقمور ((

يسمى ھذا باليونانية : إذ قال في ھذه المادة ) . جميز( نقلھا عن ابن البيطار في مادة :(( 

ومن الغريب أن يتخذ المولدون منا .. 439ومن الناس من يسميه أيضا سوقامينن.. سيقومون 

أي ) سوقم مور( الكلمة اليونانية بصورتھا ا5غريقية ويجھلون أن الكلمة عربية ا+صل أي 

ومن ا+دلة على أن اليونانية ھي من لغتنا أن الواو تنقل عندھم في قديم الزمن إلى . ن جميز لي

                                                             

  .24: 1/ 8: م ـ ن -10
  .24: 1/ 8: م ـ ن -11

   
   
  .24: 1/ 8: لغة العرب-1
  .24: 1/ 8: م ـ ن -2
  .24: 1/ 8: م ـ ن -3
  .24: 1/ 8: م ـ ن -4
  .217: 3/ 8: ن  -ينظر م  -5
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7 تعني ھذا المعنى إ7 ) مور (وأما في ا�رامية فالسوقم يسمى شقما و  K، والقاف إلى Uحرف 

  . 440..))في لغتنا الضادية

 يقف عند حد معين في للكرملي أيضا نجد أن ھذا الرجل 7 441)الدن في التأريخ( وفي بحث     

خذ بزمام اللغات ويكاد من يقرأ له يجزم بأنه قد أالبحث والتنقير عن حقائق ا+لفاظ وأصولھا ،

المشھور أصل الطن : ((قال  قديمھا وحديثھا ، وصار يعيد كل فرع +صله وكل تائه إلى أھله

نھا ألف كيلو وقدر وزويراد به اليوم برميل ضخم وما يسعه من السوائل ) الدن( في ا+وزان

إن اللفظة دخيلة في اللغات : يقول  Diezنھا من القلطية ، إ7 أن دياز وھم يقولون إ. غرام 

الراقود العظيم : أما لغويو العرب فقالوا الدن ..ا+وربية ولم يھتد إلى أصلھا +نه يجھل العربية 

ة أو أصغر من الحب له أو ھو أطول من الحب مستوي الصنعة في أسفله كھيأة قونس البيض

وصلى على دنھا : عربي صحيح وأنشد : عسعس 7 يقعد إ7 أن يحفر له ، قال ابن دريد 

فمادة صنعه 7 تغير شيئا من ، 442وارتسم ، وا5فرنج صنعوه من الخشب +ن ديارھم رطبة

،  Dinosأو اليونانية  Tinaنھا مأخوذة من الHتينية إ أما قول بعض لغوييھم.. أصل لفظة 

  . 443..))نھا تعني ا5ناء الصغير الذي يتخذ للخمر نحو ا5بريقفالمعروف عن ھذه الكلمة إ

 )حواريا(ن الحواري من الحبشية يذھب نولدكي إلى أ: (( ل الكرملي وفي مبحث صغير قا    

ن الحواري لغة في ى إن ھناك رأيا ھو إعل: (( ثم قال .)) .الرسول: بتخفيف الياء ومعناھا 

المحول على الجھلة ليعلمھم ا�داب والدين ، فاختر أنت :  نسبة إلى الحواله ومعناھا) اليالحو(

  . 444..))احد الرأيين

     Hإن ما كان من : ((لقد كانت العبارات تنساق بين يدي الكرملي انسياقا ، فقد سأله احدھم قائ

الHتينية فبأي كلمة  Casaمة وھذه كل،الكلم اليونانية والرومية مثنى الھجاء له صلة بالعربية 

معنى الHتينية البيت من القصب والكوخ والبيت الحقير ، وھو :((فأجاب  ،)) عربية تتصل؟

البيت من القصب أو البيت : الخص ، بالضم :آباديقال المجد الفيروز: بية يتصل بالخص العر

في المجلة ما جاء مية بحوث يبين أھالمن ھذا المقدار و لعل  ، 446))اه..445يسقف بخشبة كا+زج

  .في ھذا المجال

                                                             

  . 8/217:3: لغة العرب -8
  .258: 8/4: م ـ ن: ينظر  -9
  )د ن ن(28/ 35: لعروس تاج ا -1
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  _ المبحث الثاني 

  : المعرب والدخيل

يختص ھذا المبحث ببيان الدراسات والبحوث في مجلة لغة العرب التي تناولت ا+لفاظ     

، فلم تكن بHد العرب على الرغم من طبيعتھا شبه 447العربية ذات ا+صول ا+جنبية غير السامية

وكذلك العرب فاحتكت ، المنعزلة ـ بمنأى عن اختHف ا+قوام المجاورة إليھا غزوا أو تجارة 

وأھم ناحية يظھر فيھا ھذا التأثير ، ھي (( ا+قوام با+قوام ، فتأثرت اللغات بعضھا ببعض 

احية على ا+خص ، تنشط حركة التبادل بين اللغات ، الناحية المتعلقة بالمفردات ، ففي ھذه الن

                                                                                                                                                                               

  .783: 9/10: لغة العرب  -5
   . في جزء من المبحث الثالث التعاور اللغوي بين اللغات السامية  سأدرس -1
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التي أخذتھا العربية من اللغات ((ويطلق على الكلمات . 448))ويكثر اقتباس بعضھا من بعض

ويعني ھذا ) التعريب ( ھذه اسم  كما يطلق على عملية ا+خذ) الكلمات المعربة( المجاورة اسم 

تبق على حالھا تماما، كما كانت في لغاتھا ، وإنما ن تلك الكلمات المستعارة في العربية ، لم إ

حدث فيھا أن طّوعھا العرب لمنھج لغتھم في أصواتھا وبنيتھا وما شاكل ذلك وھذا ھو معنى 

، وتأتي  450)الدخيلة(، ويطلق على ا+لفاظ التي تقتحم اللغة بفعل عوامل معينة  449))التعريب

وان كانت قد بزتھا في بعض ، د السابقين جھود اللغويين في مجلة لغة العرب مكملة لجھو

   .البحوث التي حررھا ا+ب الكرملي في التعريب خصوصا

   

 Cالمعّرب : أو:  

ليس المعرب ظاھرة لغوية طارئة على اللغة العربية بل ھو قديم وعرفه بعض اللغويين     

به العرب على أن تتفوه : تعريب ا7سم ا+عجمي ) : (( ھـ 393ت(ا+وائل ، قال الجوھري 

في ) ھـ 745ت(وقال أبو حيان ا+ندلسي ، 451))ته العرب وأعربته أيضابَ عرB : منھاجھا ، تقول

،  452))العجمي عندنا ھو كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيره: ((شرح التسھيل 

 Bھـ911ت(فه السيوطيوعر: (  

، ولربما (453)))لمعان في غير لغتھاه العرب من ا+لفاظ الموضوعة تھو ما استعمل:المعرب ((

ھو إدخال اللفظ :(( وعرفه من المحدثين محّمد المبارك قال الدخيل ، شمل التعريفان ا+خيران

، ويقترب من  454))ا+عجمي في العربية بعد تبديله وتھذيبه في لفظه ووزنه بما يناسب العربية

  . 455ھذا المعنى تعريف عباس حسن للمعرب

 ةالتعريب ؛ ھو استعمال ألفاظ أجنبية بعد إخضاعھا لقوانين اللغة العربي إذن المعرب أو    

( عن ) نرسيسيان( وأول بحوث مجلة لغة العرب في ھذا الموضوع لـ ،  لحاجة ما دعت إليھا
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ن لفظة الرزق عربية فصيحة ، ولم المشھور بين اللغويين إ: ((  قال فيه 456)أصل لفظة الرزق

صل أعجمي أما نصوص اللغويين على صحة ھذه اللفظة وعربيتھا يخطر ببال احد أنھا من أ

نھا من أصل فارسي ، وقبل أن تقف على ھذا على إني اذھب إلى أ.. من أن تحصى فأكثر 

( ومنه ) ..قوت اليوم( العوام ھو أن المراد من الرزق في كHم الفصحاء و تعلما+صل عليك أن 
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����������������ّ[ّ[ّ[ّ[F�F�F�F�(461  يبعد من أن يكون ھذا اللفظ مشتقا من لفظة Hفإذا علمت ذلك ف )الفارسية ) روزه

وروزه مأخوذة من روز أي يوم ، وأنت خبير بأن ما يكون آخره ) القوت اليومي( ومعناھا 

، وخندق ، وجرموق ، كجردق ، بالھاء في الفارسية يعرب بالقاف أو الجيم أو الكاف بالعربية 

، وديباه ، وخنده ، وسرموزه، ودھلج وا7صل فيھا ؛جرده ، ودانق ، ودلق ، ودورق ، وديباج 

ولما ) رزق(روزق في روزه ثم خففت فقيل : ا ودھه وعليه قالو، ودانه ، ودله ، ودوره 

العربية فقالوا رزق  ظادخلوھا في لغتھم اشتقوا منھا ألفاظا أخرى وتصرفوا بھا تصرفھم با+لفا

، و7 يبدو ا+مر كذلك +ن معظم المعرب في العربية ھو  462))ما ھناكوالى آخر .. وارتزق و

مرادف للفظ أصيل ، وسعة استعمال رزق وخاصة في القرآن الكريم تدل د7لة صريحة على 

أنھا ھي التعبير ا+ساسي لما تدل عليه من د77ت عند العرب وھي قديمة عندھم وإ7 فكيف 

تعطيھا لفظة الرزق قبل أن تعرب وما ھو المرادف العربي  كان العرب يعبرون عن الد7لة التي

نھا معربة لى إلھا إن كانت معربة أضف إلى ذلك إن جميع أصحاب المعاجم العربية لم يشيروا إ

ھـ 370ت(منھم كانوا من الفرس ويعرفون الفارسية كا+زھري وكثيرٌ 

لم يشر في ) ھـ175ت(فضH عن إن الخليل ،) ھـ538ت(والزمخشري،)393ت(والجوھري،)

وعاء للشرب : الزق):((زق(غير عربيتھما ، قال في ولو أدنى إشارة ل) رزق( و) زق(مادتي 

الزقة ووالزقاق ، طريق دون السكة ا ،الطائر الفرخ يزقه زقا أي يغّره غرّ وزق ..،وھو الجلد

العباد رزق ] يرزق :(()رزق(،وقال في 463))ترقيص ا+م ولدھا:والزقزقة ..طائر صغير :

: رزقا اعتمدوا عليه، وھو ا7سم اخرج على المصدر وقيل َرزق وإذا أخذا الجند أرزاقھم ، قيل 
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، وقد دار جميع المعجميين العرب حول ھذه المعاني  464))ارتزقوا رزقًة واحدة أي مرة

قد  نمن المتقدمين أو المتأخري ، ولم يكن أحدٌ 465وتوسعوا في سرد ا�يات وا+حاديث وا+عHم

قرب إلى العطاء والمنح ، ولربما ھي أ) قوت اليوم (صر في حصر أو أشار إلى أن الرزق تنح

ن الرزق مادي إلى إ) ھـ711ت(وھما يشتمHن على قوت اليوم وغيره ، وقد أشار ابن منظور 

: (( ولقد عقب الكرملي على ما كتبه نرسيسيان ومما قاله . 466ومعنوي أي المعارف ا5لھية، 

وھو )).. ا+لفاظ الفارسية المعربة( في كتابه .. ى ھذا الرأي أيضا السيد ادي شير ومن ذھب إل

يقال زق : نه يحتمل أن يكون عربيا صرفا مشتقا من الزق كما إ: ((ثم قال ، 467))رأي محتمل

. أطعمه بمنقاره ، ويفعل الطائر ھذا الفعل كل يوم إلى أن ينھض أو يقوى فرخه : الطائر فرخه 

 عبيده كل يوم ھو من أمر الرزق بالنسبة إلى الرازق، وإن قلت من أين أتت الراء فإطعام ]

ن أصل Hت العلمية التي تنشر في بيروت إقد أثبتنا في إحدى المج: المثبتة في أول اللفظة ، قلنا 

ا+لفاظ العربية كلھا ثنائي كما اتفق عليه جمھور اللغويين في عھدنا ھذا ، ثم زيدت حروف في 

جديد وأراد أن يحدثه في  وائل اللفظة أو أواسطھا أو أواخرھا كلما احتاج الواضع إلى معنىأ

المعنى الثنائي ، فزادوا ھنا الراء في ا+ول +ن الراء تفيد التكرير وا5عادة فكأن الواضع أراد 

حقيقة 7 ، وزيادة الراء في ا+ول )رزقه مكررا عمله يوما بعد يوم: (رزق ] عبده : في قوله 

مسحه بيده : جسه ، ورمث الشيء : قدره بالمرجاس وأصله : رجس الماء : من ذلك ، تنكر

الجريء الشجاع ، وھو مشتق من : مثه ، والُرحاِمس بضم ا+ول وكسر الميم : وأصله 

 ثم تحدث عن زيادة الراء في الوسط وفي ا+خر، 468..))الحماسة
وأما زقه فعربية : ((ثم قال 469

. أو يلذ له  هوالقارئ مخير في إتباع الرأي الذي يستحسن.. مشتقة من حكاية الزق قحة +نھا

  . 470))وھو فوق كل علم عليم

وھو اللفظ العامي للفظة البريني تصغير البرني : (( للكرملي قال ) البريم( وفي مبحث عن     

وھو أجود التمر تمر معروف أصفر مدور : البرني بالفتح:قال في التاج ، نواع التموراحد أ

ضرب من التمر احمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب : وقال ا+زھري ية، واحدته برن

، ، وھو معرب ) عيدان قليل قشره( برني : نخلة برنية ونخل برني قال الراجز : الحHوة ،يقال
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)  ني(وإنما ھو بارني ، فالبار الحمل و : ، وقال أبو حنيفة وأصله برنيك أي الحمل الجديد

 471اه.. ، أراد البرني فأبدله من الياء جيما ) وبالغداة فلق البرنج : (تعظيم ومبالغة وقول الراجز 

وھي قرية مشھورة بھذا التمر كما جاء في معجم ) البرن(البرني منسوب إلى  نإوا+صح 

  . 472..))اإن البادرايي منسوب إلى قرية بادراي: البكري 

كلمة برميل قلطية ا+صل إ7 أن العرب : قلنا :((، قال ) البرميل( وسئل الكرملي أيضا عن 

كما القلطية ثم حذفت الراء ا+ولى وعوض  barril) ريلب(أخذوھا عن ا7سبانيين وھي فيه 

عنھا بميم والعرب تفعل ذلك في كثير من ا+لفاظ وتبدل من الميم نونا كما في انجاص وأصلھا 

البرميل بالكسر ـ وعاء من خشب يتخذ : وس ، قال وقد ذكر الكلمة صاحب تاج العر.. أجاص 

وتجمع على بتيات : (( قال ) البتية( ثم تحول بحديثه إلى . . 474..))اه..473للخمر جمعه براميل

 475))7 القول بأعجميتھا: وبتاتي وليس في أصول ھذه الكلمة ما يحقق معناھا العربي ، فلم يبق 

، ويحتمل أن تكون اللفظة من الفارسية بديه أو 476الخمردن : بتيتا ) : السريانية(ھي با�رامية ،

ھذه ا7حتما7ت ويقول  الكرملي يعرض عن جميعولكن . 477..))بادية التي عربھا العرب باطيه

بمعناھا ومنھا صاغ ا5فرنج كلمة  botaأو  bottaني أراھا من أصل 7تيني أي على إ: (( 

botte  بمعناھا أيضا وھي بالروميةBoutis +لمانية وباButte ن ھاتين ، ومن ثم ترى إ

اللفظتين قديمتان و7 يحق للمحدثين أن يقتلوھما ويميتوھما و7سيما +نھما شائعان بين العوام 

  . 479ثم يبين لفظ عوام بغداد لھا ، واستعمال العرب لكندوج ، بمعناھا. 478..))والفصحاء

ھل ) جلنجبين ( المثقفين المصريين الكرملي عن أصل كلمة  سأل أحدُ ) فوائد لغوية (وفي     

بكاف ) كل(رسية وبالفا) جل(ن كلمة معربة من الفارسية من جبيجلن:(( معربة ؟ فقال  ھي

أي عسل ، ومحصل معناه شراب مركب ) انكبين ( وبالفارسية ) انجبين ( و) ورد(فارسية أي 

  . 480))د والعسل من ماء الورد والعسل أو معجون يتخذ من الور
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وھي :((، قال بأنھا معّربة من الفارسّية  481)البارّية( في بحث آخر وھو للكرملي أيضا عن     

  في 

أو  Baruكدية من ا+ نھامن المجلّة رّد على من يرى إ وفي جزء آخر)) الفارسّية بوريا

Buru
موضع آخر  ، وفي483نھا معربة من الفارسيةابن منظور في مادة بور إلى أ وقد أشار. 482

وھو من أسماء الشيطان عندھم ((  Epiale'sن إبليس معربه من اليونانية لكرملي فيه إرأى أ

ومعناه الكابس والھاجم والذي يسبب الكابوس في النوم على زعم ا+قدمين من ا5غريق ، وكل 

ير ابلس بمعنى بلس وتح(( ثم قال . 484...))ما في معلمة ا5سHم ومحيط المحيط فغير صحيح 

وكان اسمه عزازيل ج : قيل . باليونانية ومعناه قاذف أو مجرب ) ذيا فولس(وعندي أنه معرب 

ه ، وبولس سجن بجھنم والحبوس؛ محبس ضيق 7 يتمكن المحبوس فيه من سأباليس وابال

  .485))ا7ضطجاع والجلوس تركيه

ھا شيخ القبيلة ومعنا Phy Larchosمن فلرخس أي ) : (( الفلحس( ويرى في بحث آخر أن     

  .وھناك مباحث أخرى وإنما اخترت ما اجتھد فيه باحثوا المجلة. 486))وھي رومانية

  

  :  الدخيل: ثانيا 

مّرت اللغة العربية بمراحل طويلة من النمو والتكامل حتى وصلت إلى ما ھي عليه في لغة     

اتصل العرب في جاھليتھم با+مم (( القرآن ومن جملة مراحل تطورھا احتكاكھا بغيرھا فقد 

المجاورة لھم ، كالفرس وا+حباش والسريان والنبط وغيرھم ، واحتكت لغتھم العربية بلغات 

ويعني ھذا اقتراض ھذه اللغات بعضھا من بعض وتأثير .. مم جميعا وھذا أمر طبيعي ھذه ا+

، ولكن في بعض ا+حيان قد يدخل لغة أمة من ا+مم غزوا من ا+لفاظ 487))أحداھما في ا+خرى

نتيجة ظروف ھي خارج حاجة اللغة إلى لفظ جديد وفي ھذه الحالة يسمى ھذا اللفظ دخيH ، وقد 
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كل كلمة أدخلت في كHم العرب وليست منه (( ة لمثل ھذا ا+مر ، فالدخيل تعرضت العربي

العلماء غير العرب وعملوا :ي كثرة الدخيل في العربية منھا عوامل عدة دورھا ف، وكان ل 488))

، وانفتاح العرب على ا+مم واختHطھم مع ا+عاجم في أوطانھم ، وغزو البHد 489بالعربية

  .ةالعربية من أقوام أجنبي

إن خطورة الدخيل في اللغة 7 تظھر إ7 بعد حين ، فرغم التفات العرب إلى خطورة اللحن     

ّنه وبمرور الزمن مسخت الفصحى وحلت محلھا إ وتفشي الخطأ وانتشار ا+لفاظ أ+عجمية إ7

عجمي مستعمH صار الدخيل ا7اللھجات العامية المشحونة بألفاظ من مختلف لغات العالم ، فقد 

ا7بريق مكان التامورة : وغطى على مقابله العربي بل أصبح بعض العربي غريبا نادرا ، مثل 

  .490والھاون مكان المھراس والطاجن مكان المقلى وغيرھا من ا+لفاظ ا+عجمية

ولقد كانت مباحث لغة العرب في ھذا الموضوع ـ على قلتھا ـ ذات قيمة عالية لما حملته من     

ل ا+لفاظ وإرجاعھا إلى مصادرھا ا+صلية ، فمعظم ما تناولته المجلة من دقة في تتبع أصو

وأول ما يطالعنا من  .ألفاظ كانت مجھولة ا+صل أو منسوبة بالخطأ إلى لغة ھي ليست أّماً لھا 

: قلنا : (( وھل ھي عربية أم 7 ؟ وھو سؤال وجه للكرملي فقال) الفانوس( بحوث ھو لفظة 

فاللفظة عربية فصيحة قديمة ، ) النمام ( فإن كان بمعنى ) لنمام والمصباحا( للفانوس معنيان 

وھي وإن كانت ثHثية التركيب إ7 أنھا ترجع إلى أصل ثنائي كما قرره اللغويون المعاصرون 

بزيادة الفاء في ا+ول ) ن س(مأخوذة من مادة ) ف ن س(من أعراب وأغراب أي إن مادة 

فالفانوس النمام ، فاعول بمعنى فاعل للمبالغة وھو كثير في العربية  ومنه النسيسة أي النميمة ،

إذ ھذا نص : وإذا كان بمعنى المصباح فليس بعربي ا+صل وان قال به صاحب القاموس ، 

إذ : وقد خالفه صاحب محيط المحيط .. 491وكأن فانوس الشمع منه.. النمام : الفانوس : عبارته 

ن فانوس المصباح مأخوذ منه +نه ينم على حامله في الليل ، أو النمام ، وكأ: الفانوس : قال 

وھذا ھو ا+صح عندنا +نه لو كان مأخوذ من معنى النمام فأحر بلفظة : قلنا . اه  492أعجمي

النمام نفسھا أن تأتي بھذا المعنى وكذلك كل ما جاء من مرادفاتھا ، وليس ا+مر كذلك فان 

زنة ومعنى وھي مشتقة  Phanosالفانوس المصباح مولدة دخيلة وھي من اليونانية من فانوس 

فيكون معنى الكلمة المنير أو آلة ا5نارة أو كما قال العرب ) نارأ( أي Phainoعندھم من فعل 

ا5نارة : المنوار وھي الكلمة الفصيحة المقابلة لفانوس الدخيلة ، والفعل اليوناني يفيد المعنيين 
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والنميمة ، فلعل كH المعنيين مأخوذ من اليونان +ن صاحب لسان العرب لم يذكر من معاني 

اسم من ا5فHس : الفقر المدقع ، قال ا+زھري ا+صل فيه الفلس: الفنس :  إ7 قوله،) نسف(مادة 

ن الفنس يرجع إلى لفظ ثنائي وھو إوأما نحن فإننا نظن : قلنا . 493اه.فأبدلت الHم نونا كما ترى 

 أي عرق العظم وجرده من لحمه أو) فص( الممات بالعربية الموجود في ا�رامية ومعناه ) فس(

: نھم ذكروا الفسيس وقالوا عنه إوالدليل على أن اللفظ ممات في العربية : انتزع ما عليه 

أيضا 7ن كل ذلك من المجاز مأخوذ من الفس  الضعيف ما7ً : الضعيف العقل أو البدن ، ونزيد 

ا7 وإذا انتزع من ا5نسان ما فيه أصبح فقيرا علما وجسما وحا7 وم. بمعنى ا7نتزاع أو التعرق 

  . 494))وفوق كل ذي علم عليم 

وكان الكرملي قد تحدث عن ھذا الموضوع في السنة ا+ولى من المجلة ولكن ليس بھذا     

  .495التفصيل

العرقجين لفظة تركية .. من أسمائھا : (( قال ) العمرة عند العراقيين ( وبحث آخر بعنوان     

( الفارسية بمعنى جامع أو 7م ) جين (و) .. عرق ( فارسية ا+صل مركبة من كلمتين وھما 

: العرقية محركة ) : ع ر ق (وھي العرقية قال صاحب التاج في مستدرك )جامع العرق أو 7مه

وقد وردت في )طاقية(وأھل مصر يسمونھا أيضا،اه ..496يلبس تحت العمامة والقلنسوة مولدةما 

الجلد  رَ دَ حَ ( ھذا اللفظ أھل بادية العراق والكلمة مشتقة من بويعرفھا ) ةيB درِ الحَ (..كتب المولدين

  .497..))إذا سال به : العرق 

الفكري أو استعراض القابليات اللغوية Hحظ من ھذه البحوث أنھا لم تأت نتيجة الترف ويُ     

إنما ھي تعالج مشكHت لغوية لربما بقيت مبھمة لو7 تتبع ، والبحثية عند الكرملي أو غيره 

من بد7 ) َحدِرّية (أقل تقدير في البحث ا+خير قد أصل لنا فصاحة كلمة  رملي لھا ، وھو فيالك

  . )عرقجين(اللفظ الھجين 
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وكان سؤا7 ُوِجه إلى الكرملي عن أصلھا ، 498)كلمة حنبص  أصل(في بحث آخر عن     

فأجاب بأنھا مصحفة عن عنفص وعرض معاني ا+خيرة من تاج العروس وكلھا ، ومعانيھا 

  . 499تصب في معنى المرأة الداعرة الخبيثة الكثيرة الحركة

، Empusaية وھي الHتين  Empousaوھذا كله على ظننا مأخوذة من اليونانية :((..ثم قال     

وھي عندھم اسم امرأة شھيرة بخبثھا وفسادھا ولكثرة شرھا وعبثھا كانت تظھر بمظاھر مختلفة 

وھي دونھا  Empuoseوھي الفصحى  Empusaوالفرنسيون يقولون .. أو تتغول 

كيفية ، ثم عاد ليتحدث عن 501واخذ يتوسع بمعانيھا ا+سطورية عندھم،  500..))فصاحة

عنفص ، : ى بصورة وقد صحفت العرب ھذه الكلمة بھذا المعن(( :ال ق) عنبص( تصحيفھا إلى 

اء قافا وھم كثيرا ما يفعلون ذلك في ا+لفاظ الدخيلة فضH عن العربية النجار وعنقوص بجعل الف

القوقس : ، وقالوا  Ketosاطوس وھي في ا+صل القاطوس أو القطيس الق: ا مثH ، فقد قالو

الزحاليق : لوا وأما العربي الصميم فقد قا.. باليونانية  Phucosالمعروف بالفوقس للنبات 

نا إلى تعريب ھذه اللفظة وتحرفھا ما ذكره صاحب ومما يحدو...المفرثة والمقرثة.. والزحاليف 

دويبة عن ابن دريد وقد ذكره المصنف بالباء : بالضم ) بالقاف( العنفص والعنقوص : التاج قال 

 بالنون كما نراه ورآه اه ا+زھريواب.. الموحدة بدل النون 
كHمه قلنا نحن و7 يحق  إه.502

  . 503))لDزھري إنكاره بعد إيراد اللغويين له وبعد وجوده في ا+صل المأخوذ منه

: البرجاس :((افتتحه بمعناه عند العرب قال  504)البرجاس( وبحث آخر للكرملي عن 

وھو بالفارسية داركدو .. 505اه..وأظنه مولدا: غرض في الھواء يرمى به ، قال الجوھري 

وھو رمح أو سارية في أعHھا غرض وأكثر ما يكون كرة من ذھب ، قباق انماجي : وبالتركية 

سھمه بشرط أن يكون على جواد وإذا أصابھا احدھم ب، أو فضة ، تتخذ غرضا يرميھا الحذاق 

وھو من اليونانية .. ناھبا ا+رض ـ يكافأ وتكون الھدية جام ذھب أو فضة وحصانا وخلعة 

Purgos ((506  صة رأيه في الدخيل وھو بحثHوقد كتب الكرملي بحثا ، لعله خ ،) ا+لفاظ
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العربية على تعددھا ثنائية ا+لفاظ : (( ومما قاله فيه ،  507)اليافثية أو الھندية أوربية في العربية

وظھر .. فظة عربية أو سامية ثHثية ترجع إلى أصل واحد ھو الثنائي الوضع الطبيعي لكل لو

ن ھناك نحو العشر منھا دخيلة الوضع والسبك إ7 إ ن أغلب ا+لفاظ الثHثية ا+حرف عربيةلنا إ

وا+لفاظ الدخيلة أكثر ) الHتينية ( جاءتھا في أغلب ا+حيان من اليونانية أو الفارسية أو الرومية 

لم مخالفة +بنية لغتنا فH جرم إنھا ما ترى في الرباعية والخماسية والسداسية وإذا كانت أبنية الك

نه ليس كل رباعي أو خماسي أو سداسي أو سباعي دخيل الوضع ، بل ھناك دخيلة فيھا ، على إ

) سفر(س دخيH في لغتنا إنما ھو منحوت من لي) السفرجل(ما ھو منحوت من كلم عدنانية فمثل 

، ثم يمثل بألفاظ  508))أي كبير ومعناه الثمر ا+صفر الجليل أي الكبير) جل(؛ أي اصفر و

التي بموجبھا يحدد المعرب  سيتداخل فيھا المعرب والدخيل ، ولم يشر في بحثه إلى المقايي

  .509والدخيل في لغتنا

  

  

  

  

  

  _ المبحث الثالث

  : اللغويالتعاور 

  : مقدمة 

مادة ھذا المبحث 7 تبتعد عن مادة المبحثين السابقين في كونھا تأصيل لبعض ا+لفاظ إنما     

  . يختلف موضوع ھذا المبحث في أمرين
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ما خارجة من العربية إلى لغات إإن ا+لفاظ التي كونت مادة المبحثين السابقين ھي :  ا-ول

  أجنبية

   .أو داخلة إليھا منھا         

إن ھذا المبحث يختص بالتعاور اللفظي بين لغات العائلة الواحدة أو بين عائلتين لغويتين : اLخر

 .  

ذلك +نه الكرملي  كان لDب أنستانس* ثون القلم المسيطر في كل ھذه البحإلى أ وتجدر ا5شارة

ھذا أمر ، . لغة  ةإحدى عشر قرابة قانهرجل قد اختص باللغة اختصاصا دقيقا ، فضH عن إت

وا+مر ا�خر ؛ إن بحوثه ـ وبا+خص ما في ھذا المبحث ـ تدور حول نظرية لغوية قد تبناھا 

.. م ولم يكن يمل ترديدھا والدفاع عنھا 1881منذ سنة (( ا+ب الكرملي، وھي الثنائية اللغوية 

اللغة السامية ن إيرى  إنBه. 510)..))تمالھانشوء اللغة ونموھا واك( واخرج فيھا كتابا بعنوان 

ية كانت ثنائية فان تأصيل أي لفظ بين الساميات لم يخرج عند الكرملي عن مبادئ ھذه النظر

بين العوائل اللغوية يرمي بسھمه لمصلحة ) ا7قتراض أو التعاور(نه حتى في مسألة وسنHحظ إ

ن 7 تخرج عل ھذه النظرية إنما وظيفته ن المبحث سيدور حووھذا 7 يعني ؛ إھذه النظرية ، 

كما 7 يعني أن الكرملي قد احتكر بحوث المجلة في ھذا المجال ، الرسالة لھذه ھدف العام ال

لمصلحة نظريته ، فإننا نجد باحثين آخرين قد كتبوا معه في تأصيل بعض ا+لفاظ دون ا5شارة 

لى حالھا في أو تركھا ع، لتعقيب عليھا إلى تلك النظرية ، وقد اكتفى الكرملي بالتھميش أو ا

ن الغالبية العظمى من البحوث التي تدخل تحت عنوان التعاور اللغوي ، ولقد وجدت إ. المجلة 

اليافثية  و، إنما ھي تدرس تعاور ا+لفاظ بين لغات العائلة السامية ، أو بين العائلتين السامية 

  .الھندوربية

  

 ًCبين الساميات :  أو:  

Schloer 1798برز اصطHح اللغات السامية على يد شلوتسر     
ن مHحظة ، مع إ 511

ولكن إدراك العHقات التاريخية بين ھذه (( العHقة بين لغات ھذه العائلة قد سبقت ھذا التأريخ 

اللغات لم ينتظم على أساس منھجي واضح وفي إطار نظرّية شاملة إ7 بعد تصنيف اللغات 
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ففي القرن التاسع عشر نجح العلماء في تصنيف اللغات الھندية ـ ا+وربية الھندية ا+وربية ،

 512))بمنھج علمي واضح ، وكان لھذا المنھج أثره المباشر عند الباحثين في اللغات السامية

والكنعانية ، والحبشية ، والعبرية ، ، ا+كادية ، وا�رامية  و، العربية : وتضم العائلة السامية 

وكان ا+ب أنستانس متضلعا في عدد من اللغات القديمة ، ا+مر الذي ،وغيرھا والسريانية ، 

  .جعل منه باحثا فذا في اللغات السامية 

( ومن أوائل ما نجده في مجلة لغة العرب بعض الھوامش والبحوث الصغير مثل كلمة     

 514)قرطاجنة( وفي ھامش بحث ، 513))والكلمة مأخوذة من ا�رامية:(( أي الغرس قال ) الشتل 

:(( ، وقال ) فنيقية( بين الفاء والنون في كلمة ) ياءا( ، اعترض على إقحام أدباء مصر وسوريا 

بمعنى النعمة في العيش .. والذي يراه المستشرقون أن الكلمة سامية ا+صل منسوبة إلى الفنق 

ان ھذا النعت مماتا فالفنيق فعيل بمعنى فاعل وإن ك، مشھورين بالتنعم والرفه  نوكان الفنيقيو

، وأحال على لسان  515))في العربية فا7شتقاق 7 يأباه ، فھو بمعنى المفنق أي المترف المنعم 

حروف الكسع في ا+لفاظ ( وفي بحث قد مر عنوانه في مقدمة ھذا الفصل وھو . 516العرب

  :قال فيه) . أصل تاء التأنيث( ، ومما تناوله الكرملي في ھذا البحث  517)العربية والمعربات

وأصل ھذه التاء أو الھاء مقطوع من تاء أنثى التي ھي في أصل الوضع تاء مثناة 7 تاء ((     

مثلثة وتثليثھا حديث قد وقع بعد التثنية بكثير ، يشھد وجودھا بالمثناة في سائر اللغات السامية 

المؤنثات العربية منقطة بثنتين في أواخرھا تدلنا على أن أصل تلك التاء كانت لكن وجود ...

أصل عHمات التأنيث في ( ، وفي موضع 7حق كتب الكرملي عن  518))منقطة بثنتين 

،وقد توسع قليH وشمل كHمه جميع عHمات التأنيث ، ولربما بالغ في تأويل ھذه  519)العربية

ف مقطوعة من كلمة واحدة ھي والذي بلغ إليه بحثنا إن ھذه الحرو :(( ..العHمات ، عندما قال 

بإسقاط النون ، فھي في رأينا أصل ) تيإ( بتاء مثناة وتلفظ ) نتيإ( وھي تكتب با�رمّية) ىأنث( 

الحروف المستعملة عندنا  في التأنيث ، فقولك أديبة أصلھا أديب أنثى، فاستغنوا بالتاء أو بالھاء 

، وا+نثى لفظ يقع على من يعقل ممن ليس من الذكور وعلى ما 7 يعقل ، ولھذا عن بقية اللفظ 

: قالوا فيه أول ا+مر ) أصفر أنثى(صفراء فمعناه : غيره ، وقولنا  صح أن يقدر ھذا اللفظ 7
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أصفراء ثم كرھوا أن تكون ھمزتان في اللفظة الواحدة فحذفوا ا+ولى وأبقوا الثانية التي في 

ولنرجع إلى لفظة أنثى ) .. الكبرى ( ل الھاء أو التاء في سائر ا+لفاظ وكذا القول في ا�خر لتقاب

لفظ به العرب بالثاء تواصلھا؛ إن كنت واقفا على بعض أصول اللغات السامية تذكر إن ما كان ي

 (التي ھي تخفيف ) اشي ( ا+نثى يقابلھا في ھذه اللغة .. أصله في أغلب ا+حيان شين بالعبرية 

) انس( الذي معناه ا5نسان أو ا5نس ، والنسوة في لسننا جمع ) انش( وانشي ھي مؤنث ) انشي 

إن النسوة وكذا النساء ھما جمع : إ7 إن نحاتنا لما جھلوا ا+صل قالوا ) انشي (المحولة عن 

كلمة مرأة والعاقل يأنف من أن يصدق ھذه الخرافة والحق ما ذكرناه أي إن النساء والنسوة جمع 

إنسانة مؤنث إنسان على ما :ومعناھا ا+نثى وھي محفوظة في قولھم ) انسة ( مماته عندنا وھي 

على ما تقدم ) و انشي انسي أ( التي أصلھا ) أنثى ( روي عن بعضھم بل محفوظة في كلمة 

 ، ويحق لنا التساؤل ھل إن ا�رامّية أقرب إلى السامية ا+م من العربية أم 5207))التصريح به

  .521؟

ن أصل الميم من لفظة إ يرى الكرملي) أصل الميم في ا+سماء المشتقة ( وفي بحث عن     

وفي موضع آخر . 522التي لغير العاقل) ما(ومن ، ) ءمر(التي للعاقل وأصل ھذه ا+خيرة ) َمن(

فھي مقطوعة من كلمة أخرى :(( أكد نظريته وفرق بين ھذه الميم وميم المصدر الميمي وقال 

وباب ا7جتھاد غير موصد ـ مزر  ئُ خطِ دئ بميم وتدل على أصل الشيء ـ على رأينا وقد نُ تبت

  .523..))قاتل أي أصل قاتل ومصدر قاتل +ّن معنى المصدر ا+صل ومخرج الشيء 

     Bانك تعلم أن ليس من حرف في : ((ل الكرملي لياء النسبة ، قال في مقدمة بحثه ھذا وأص

ة كانت تفيد المعنى المطلوب من ذلك الحرف و7 يشذ من مقطوع من كلم اللغة العربية إ7 وھو

وواضح إنه ھنا يخاطب نخبة من  ، 524..))لنسبه إذا من ھذا القبيل اذلك حرف واحد ، فياء 

                                                             

  . فوائد لغوية ،  350: 4/6: لغة العرب  -1
  فقد أكد الباحثون إنھا  من ابرز ظواھر اللغة العربية الدالة على قدمھا ظاھرتا التثنية وا5عراب ، أما التثنية -2

  ينظر ، فقه اللغة( تفظت بھا ظاھرة سامية وان وجدت في غيرھا قديما وان العربية اللغة الوحيدة التي اح      
 في المرحلة، خصائص العربية / اللغة  فقه صباح السالم في محاضراته في. ھا دويؤكد) ( 75: المقارن      

  /الرابعة
دماء ، أما ا5عراب ، فيؤكد جمھور العلماء الق) قسم اللغة العربية جامعة بابل/كلية التربية / 2002     

  والمحدثين بأنه
وان شكك ) 376: العربية  فصول في فقه اللغة(و) 256ـ 249: ينظر،مدرسة الكوفة (العربية ي ورثته سام    
  فيه 
إلى  ابن مضاء وكذلك ناقشھا ، ولم يدعُ كذلك اعترض على بعض جوانبھا ، القدماء    كقطرب بعض     

  الغائھا 
  ) .211ـ 202) (من اسرار اللغة ( إبراھيم انيس في كتابه. د    
  .416ـ 415: 4/7: لغة العرب : ينظر  -3
  . ، أسئلة وأجوبة539: 4/9: م ـ ن -4
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ن ھذا الكHم يؤسس لنظرية قيق ، وإ7 فإالناطقين بالعربية أو قل من ذوي ا7ختصاص الد

عميق ، فليس كل ناطق بالعربية أو متعلم أو مثقف أو حتى تأصيلية تحتاج إلى نظر وتدقيق 

متخصص بسيط فيھا يعلم ھذا ا+مر ، وھو يسوق كHمه كأنه مسلم به ، مما يدل على إنه كان 

يقصد طرحه في البحوث السابقة ، وإ7 +شار لمن بثوا العلم بھذه النظرية من قبله كما يفعل في 

  .معظم بحوثه اللغوية 

ر وغيرھا جعلت من مجلة لغة العرب ميدانا رحبا للمطارحات العلمية التي رفعت ھذه ا+مو 

مكانة المجلة عند جميع العلماء والمثقفين ، وأغنت المكتبة العربية ببحوث لربما كانت ھي 

  . الرائد في موضوعاتھا، ومفاتيح لمغاليق كثيرة في اللغة العربية

والذي نراه أن الياء مقطوعة من كلمة :((.. ل ثم صرح برأيه عن أصل ياء النسبة حيث قا 

) Bا+رض القفر الخالية ؛ المراد بذلك ا+رض التي ينتسب إليھا : ومعناھا في العربية ) .. قي

الرجل وأنت تعلم أن الديار كانت في العھد القديم خاوية خالية ومسكن الناس الخيم وبيوت 

وعليه إن قلت فHن بغدادي أو . ا+طHل والدمن الشعر فإذا غادروا موضعا لم يبقوا فيھا سوى 

ويعلل تقديره كلمة ، 525..))بغداد أو العراق قيه أي أرضه أو مسكنه أو موطنه: عراقي فمعناه 

) Bـ +ن ياء التشديد في 1: (( نقاط عّدة  دون غيرھا بعد) قي) B7 تجدھا في غيرھا من الكلم ) قي

والعلماء 7 ، اء عند الوقف أو ثنائية الھجاء في الدرج ـ +ن الكلمة واحدة الھج2. الخفيفة 

  . إ7 إذا كانت كذلك  يقدرون من ا+لفاظ المحذوف بعضھا

كما ) جي(أو ) قي(7ن ھذه الكلمة من أقدم الكلم الواردة في جميع اللغات فھي في الشمرية ـ 3

) قي ألقان ( أي ) جي  قان( ولھذا سمى الشمريون ديار العراق في قديم العھد .. في العربية

بمعنى ارض ألقان أو القنأ وھو نوع من الشجر كالقصب تتخذ منه القسي ينبت في ا7رضين 

حرفين ا+ول منھما كثير التقليب ينقل بسھولة إلى ) قيB (ـ إن في 4.. الرطبة الحارة ا5قليم 

للنقطة ا+خيرة ، ومن ثم يمثل  526..))وقد تقلب تلك القاف جيما.. حروف شتى فيقلب ھمزة 

  . ويدلل عليھا 

( مقطوعة من (( للكرملي أيضا ويرى بأنھا  527)أصل عHمة التثنية ( ويطالعنا بحث عن     

ثنى الشيء أي عطفه كأنه جعله اثنين : وھو اسم قديم لHثنين يشھد على ذلك أنھم قالوا ) تنا

حد نفسھا قديمة ، ولنا وإن كانت في  إلى التاء المثناة ووجود الثاء المثلثة في ثنى حديثة بالنسبة
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ن ا7ثنين في العبرية شنيم أو شني فالميم للجمع وليست من أصل الكلمة وما كان دليل آخر إ

بالشين في العبرية كثيرا ما يقالبه بالثاء المثلثة في العربية ، فظھر من ھذا أن لفظة ا7ثنين 

: ( ظ ألفا ممالة ، وا�رميون يقولون في ا7ثنين+ن الياء الموجودة في العبرية تلف) تنا ( أصلھا 

ن المثنى عندنا منحوت من لفظتين ھما حد كما ظھر إبإبدال النون راء +نھا من حيز وا) ترين 

وھو معقول يؤيده مصطلح جميع لغات ) تنا(والنون المقطوع من كلمة ا7سم ا+ول ا+صلي ، : 

  .528))العالم

كروب ( و  529)باكسايا ( وھناك بحوث أخرى في المجلة ، وأغلبھا للكرملي كبحث لفظة     

  وأصلھا 

7 تبتعد عن موضوع ھذا المبحث إ7 في كونھا  اً ن ھناك بحوثإ، وغيرھما، كما  530)ومعناھا

ومن كل ھذا يظھر  ،تأصيل ألفاظ عامية عراقية ، وقد أجلت الحديث عنھا إلى المبحث ا+خير 

ا إن المجلة ـ وبغض النظر عن تأسيس لنظرية أو 7 ـ قد قدمت مادة علمية خصبة للباحثين لن

في اللغات السامية، كما إنھا مھدت الطريق لفھم عHقة العربية بأخواتھا الساميات بعيدا عن 

التعصب غير المسوغ ، ا+مر الذي يفتح آفاقا رحبة أمام الباحثين في فھم حقائق تاريخية ترتبط 

   .بأسرار اللغات 

  

  ): السامية ـ اليافثية والھندوربية( بين العوائل اللغوية : ثانيا 

سأتناول تحت ھذا العنوان البحوث التي كتبت عن التعاور بين العوائل اللغوية ولقد ثبت     

علميا أن تبادل ا+لفاظ بين شعوب العالم كان أمرا طبيعيا بغض النظر عن ظروف ھذا التبادل ، 

لمHحظات  امتدادٌ ھي  ولم تكن جھود الكرملي وزمHئه في لغة العرب بدعا من القول ، إنما

وردت في كتب القدماء، وھي ترجمة +صداء البحوث المقارنة التي انطلقت من أوربا ، وانتقلت 

                                                             

  نه عن ھذا الموضوع ومما يؤاخذ عليه إإبراھيم السامرائي . فوائد لغوية ، وقد كتب د 535: 4/9:  ن –م  -4
  موضوع التثنية في العربية واللغات : (( لم يشر لبحث الكرملي في مجلة لغة العرب ومما كتبه السامرائي      
ل|ك أن مص|ادر البح|ث وجلھ|ا كت|ب السامية أ+خرى م|ن الموض|وعات الت|ي يحس|ن الوق|وف عن|دھا ط|ويH ذ     

  النحو 
  فيه ، وقال  في حين كان للكرملي قولٌ  )75ص: فقه اللغة المقارن ()) واللغة 7 تقول إ7 الشيء اليسير      
  والتثنية أو المثنى ظاھرة لغوية وجدت في اللغات السامية واللغة اليونانية وفي السنسيكريتية ولھا:(( أيضا     
)) اللغات الجرمانية ولكنن|ا نس|تطيع أن نق|رر أن التثني|ة ظ|اھرة س|امية أو ق|ل عربي|ة قب|ل ك|ل ش|يء آثار في      
   75ص

  .  )77ـ 76: ينظر فقه اللغة المقارن ( ثم تحدث عنه التثنية مقارنا بين العبرية والعربية      
  . المكاتبة والمذاكرة  249: 6/1:  ن –؛ م ينظر -5
  . اسئلة وأجوبة387: 5/ 9: ؛لغة العرب ينظر -1
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ن مجلة لغة العرب رائدة في ھذا المجال في إ:ولست أبالغ إن قلت  ،المستشرقينعن طريق 

  : عربي لسببين وطننا ال

نھا 7 تنفي اطHعه على الدراسات ، وان كانت دينية إ7 أ دراسة ا+ب الكرملي بأوربا:ا-ول 

  اللغوية

  . الحديثة ھناك       

من المستشرقين ، فضH عن اتصاله با+دباء  Hقات الوثيقة بين الكرملي وعددٍ الع:الثاني 

  السوريين

  . واللبنانيين والمصريين        

ھذان السببان يجعHن من مجلة لغة العرب بما حوته من دراسات في علم اللغة وفقھھا     

  . ،امتداداً متناميا للقديم ، وصدًى فعا7ً للحديث في أوربا

عن بحث لDب الكرملي ) لغة العرب مجلًة(ومن أوائل ما يطالعنا من بحوث مقارنة في     

) كل(و، أي جمع ) كشا(، فقد نفى أن تكون آرامية كما قال السريانيون من  531)كشكول(لفظة 

على إننا تتبعنا ورود ھذه الكلمة في :(( وقال .. 532بالمعنى المعروف ومعناه جامع الكل

.. مصاحف ا�رميين فوجدناھا حديثة الدخول في لغتھم بالنسبة إلى ورودھا في الكتب الفارسية

أي كتف ، ) كول (و، أي حمل ) كشيدن( المشتقة من فعل ) كش (من  وھي في ھذه اللغة مشتقة

ما يحمل أو يشد على الكتف؛ وذلك +ن الفقير يحمل ھذه ا+داة على كتفه فيضع : فيكون معناھا 

  . 533))فيھا ما يتصدق به عليه فيكون العرب والسريان أخذوھا من الفرس و7 يعكس

، ھو ا+ھم في ھذا المبحث لما يHحظ فيه من جھد  534)الحجون خHل القرون( ولعل بحث     

فال مفتتحا البحث . واضح وتتبع دقيق بحثا عن حقيقة ھذه الكلمة ، وھو لDب أنستانس الكرملي 

أواصل البحث منذ سنين طويلة في اللغتين اليونانية والعربية عن الصلة التي تجمع بينھما ، : ((

الغرب ، أي إن بين اللغتين صHت وثيقة 7 تنكر ، وفي  فأنتج لي بحثي خHف ما أنتجه لعلماء

ھذا إذا كانت . أغلب ا+حيان 7 يفسر ا+لفاظ اليونانية إ7 الوقوف على أسرار اللغة العربية 
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قليH ،  ، ولعلBه بالغ 535..))ا+لفاظ اليونانية قديمة وكانت تلك ا+لفاظ نفسھا عريقة في لغتنا أيضا

ولو عبر عن الحالة .. حيان 7 يفسر ا+لفاظ اليونانية إ7 الوقوف على وفي أغلب ا+: لقوله 

.. ھذا إذا كانت ا+لفاظ اليونانية قديمة : بالكثرة لكان أكثر احتياطا ، أ+مر الذي صنعه بقوله 

وقد احتاط في ھذا الكHم من اليونانية المولدة أو الحديثة ، ولربما ھو يريد أن يثبت ما رآه في 

من موضع من تقارب بين اللغات في العصور السحيقة لتقارب المصدر ، وھي نظره غير أكثر 

نه يتبنى النظرية الثنائية في اللغة وأساس صا إمستبعدة عن رجل راھب طوال حياته ، وخصو

بعد الكHم السابق ھذه النظرية ا7عتماد على اللغات القديمة المنقرض أكثرھا وھو ما صرح به 

بعناء قليل إلى  د} رَ نقول ذلك عن الحروف الثنائية الھجاء في اللغتين أو عن التي تُ ((:مباشرة فقال

إذا انعم الباحث نظرة في الصلة الجامعة بين اللسانين وقد يعكس ا+مر إذا كانت الكلم * مقطعين

وتة ففي أغلب ا+حيان تكون دخيلة أو منح) المقاطع( العربية مولدة أو علمية أو كثيرة ا+ھجية 

أو مزيد فيھا حرف أو حرفان أو ثHثة تفيد فائدة جديدة 7 ترى لو بقيت تلك الكلمة على حروفھا 

ن السلف قد حفظ ألفاظا لم يبق لھا معنى اليوم وكان لھا ي ھذا الباب إا+ولى ، ومما ھو غريب ف

السامية الوضع ،  في السابق ، و7 يعرف ذلك إ7 من مقابلة اللغات ، ففي ا+لفاظ أو معانٍ  معنىً 

ينظر إلى معانيھا في اللغات ا+خوات ، وفي ا+لفاظ الفارسية ا+صول ينظر إليھا في اللغات 

، التي ) ونجُ الحُ (ثم يمثل لكHمه بـ ، 536..))عجيبة ا�رية وقد كشفت لي ھذه المقابلة أسرارا

  : ربية واليونانيةويبدأ بعرض معانيھا متداخلة بين الع. يعدھا من المئات المحفوظة عنده 

مأخوذة من الُحجنة والَحجنة ؛ وھو اسم مصدر 7حتجن واحتجان الشيء جمعه وضمه أـ 

  ..537إليك

ح ج ( ن أصل مادة كل فعل ثHثي الحروف ثنائي الحروف ، فان أصل نا أولما كان رأي((   

  ) :ن

  ،ومعناه القديس  agiosن الحج مشتق من اليونانية وليس كما قال بعض المستشرقين إ.. ح ج   

  .عندھم  agiosويستعرض معاني  538..))أو المنزه   

  وقد أزال السلف  5..))ثم نقلھا الھيلينيون إلى معنى مجتمع ا�لھة ) المجتمع والمحتشد (( ب ـ 
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نھم أزالوا من اللغة كل لفظ أو معنى إ((  ن العرب ـ ھذا المعنى +سبابـ يقصد المعجميي     

  يدل

في مكة المكرمة ) جبل الحجون(وھو في كل ھذا يتحدث عن . 539..))ب الوثنيةعلى تحبي    

  وفيه

  اليونانية والتي من معانيھا  agiosكانت مدافن المكيين ، +نھم يقدسونه ، وحاول الربط بين     

ھذا الجبل الذي كان مقدسا عند أھل  عندھم القديس ،والمنزه ، ومجمع ا�لھة ، وبين       

   .540مكة

  . 541عندھم بمعنى المجتمع لDلعاب العامةجـ ـ 

  ومن تعابير.. 542الحجون غزوة تظھر غيرھا ثم تخالف إلى غير ذلك الموضع ويقصد إليھا((دـ 

 543..))الحجون للبقاء ، وھو كما نقول اليوم تنازع البقاء: اليونانيين في ھذا الصدد قولھم    

  ومن

  . 544 ةالتھلكة والساعة الخطر: معانيھا عندھم   

  .545..))ا5له الذي يحامي ا+لعاب (( ھـ ـ 

مجمع ا+لعاب ( وبعد أن عرض ھذه المعاني المتداخلة وعلل ما قد يفھم تضاده مع غيره كـ     

بأن التجمعات الدينية التي كانت تقام في أوربا القديمة يتخللھا ) وا5له الذي يحامي ا+لعاب 

ت ھذه التجمعات إلى ميادين لDلعاب ، وُتُخيلت لھا بعض أوقات اللھو ، وبمرور الزمن تحول

من أين جاءت : ل ، وفي النھاية يسأ546آلھة تقوم عليھا ، وقارن ذلك بما كان يحدث في عكاظ

 Agoالحجون عند اليونانيين مشتقة من فعل : (( فأجاب قائH ، كلمة الحجون عندھم وعندنا؟ 

وكذلك نقول عن مادة ح ج ن العربية ..مجتمع الذي له عدة معان ومن جملتھا ساق ودفع إلى 
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ومن السلف وقبائلھم 547ساقتھا: حجت الريح السفينة .. أي ح ج و ) ح ج ا(فإنھا ناشئة من مادة 

: يقول  معترض بB ورُ (( من الحداء ،548..))حجا حدا: من كان يجعل الجيم دا7 وبالعكس فقالوا 

، أما في العربية فھو ) أي الھمزة( Espritdouxإن الحرف ا+ول في اليونانية ھو حرف رقيق 

من شأن لغات الغربيين أن : ، فالكلمتان غير متشابھتين ؟ ، قلنا  Espritfortحرف مفخم 

 Hھوا ، ونوء ، وأساك ، وياكوب : يخففوا الحروف الحلقية تيسيرا للتلفظ بھا فھم يقولون مث ..

  نه يؤصل للحجون العربية وضح مما سبق إ، ويت 549..))في حواء ، ونوح وإسحاق ، ويعقوب 

 Agios  وفي : (( وانتھى إلى القول ) ح ج( اليونانية ، ويرجعھما إلى مادة سامية ثنائية ھي

إن بعض ا+لفاظ اليونانية والرومية 7 تنجلي معانيھا إ7 بمراجعة العربية التي فيھا : الختام 

قصيرة فقد  مر قد توسع عند الكرملي في حقبةٍ +ويبدو إن ا 550..))وحدھا مفتاح جميع المغلقات

 (551))تأثير اللغات السامية في اللغات ا5فرنجية الحديثة( كتب في العدد الHحق بحثا بعنوان 

كلنا نعلم إن اللغة ا7يطالية وا7سبانية والفرنسية فرع من اللغة الHتينية وأن اللغة : ((فقال 

السكسونية ومزايا ھذه اللغات تختلف كثيرا عن مزايا اللغات  ا+لمانية وا7نكليزية فرع من اللغة

أن يتقدم الفعل على الفاعل أو يسبق الفاعل الفعل ، يليھما : السامية التي من أشھر مميزاتھا 

أما في اللغات ا5فرنجية ، فنظام . المفعول به  المفعول به ، وبعده الجار والمجرور أو متعلقات

للغة أو على طراز اللغة اليونانية لكن لما نقلت التوراة إلى لغات أوربة العبارة كان على نسق ا

وحاول النقلة المحافظة على سبك العبارة ا+صلية العبرية اثر ذلك في لغاتھم المتنوعة ، 

صورة الكHم عندھم على ا+سلوب العبري ، أو العربي أو قل على ا+سلوب السامي  تفأصبح

رقية في لغاتھم الغربية ؛ وھو أمر قلما يلتفت إليه علماء ا+لسنة ، مع ، وھكذا أثرت لغاتنا الش

أما إذا كان ھناك غير ھذا السبب في تغيير سنن تلك . أن ھذا الفضل ظاھر لكل ذي عينين 

وسبك العبارة . اللغات ا5فرنجية الحديثة ، فليذكرھا لنا من يخالف رأينا بأدلة بينة لنشكره عليھا 

بل ھناك مزايا أخرى دخلت ألسنتھم لم تكن معھودة ) نقل (تيجة تلك النقول جمع لم يكن وحده ن

عندھم إذ كانت مخالفة لقواعد لغاتھم ، لكنھم اتخذوھا محافظة على سHمة النص الكريم ثم 

  .552))تأصلت في كHمھم ، إلى آخر ما ھناك
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عن فكرة البحثين  553)فضل العربية على سائر اللغات ( و7 يبتعد الكرملي في بحث     

Dلفاظ ، وفي مقدمة بحثه يشير إلى التعاور بين عاد وأكد على ا+صل الثنائي ل السابقين ، بل إنه

: والھندوربية ، وتقدم بشرح عن أسباب ھذا التبادل وما حداه للقول به ، ومنھا ، اللغات السامية 

د تنسب ا+لفاظ اليونانية والرومانية فإلى ذلك العھ(( اتصال ا+قوام الھندوربية با+قوام السامية 

(( و ، 554..)التي تشبه في تركيبھا وبنيتھا وبساطتھا ا+لفاظ السامية ، أو قل ا+وضاع العربية 

في اللغتين المؤتمتين ألفاظ 7 ترجع أصولھا إلى مواد معروفة فيھما ، وھذا ما أقرB به جميع 

، وايطاليين ، وغيرھم ، ولما عارضناھا من ألمان وانكليز وفرنسيين لغوييھم العصريين 

ويرد على ،  555...))با+وضاع العربية ، وجدنا مفتاحھا فيھا فھي إذن من أصل عربي صريح

، بأن عربيتنا الجاھلية وأقدم النصوص المدونة عندنا 7 ترقى لمدونات ا�ريين : ا5شكال القائل 

رھا وصيغھا وأكثر ھذه المواد تعرف مادتھا ا+صلية واحدة ، وإن اختلفت صو:(( في قوله 

أما انه ثنائي الھجاء ثHثي الحروف فھو من .. عروبتھا +نھا أحادية الھجاء ثنائية الحرف 

) فر( وإ7 فاصل . ابتداع النحاة ومن نتاج مخيلتھم ليلحقوه بسائر ا+وضاع الثHثية التركيب 

ولما شددوا الراء ، الذھاب أو الطيران مثH ھو بفاء مفتوحة وراء ساكنة حكاية لصوت الفرار و

نه راء ـ لكي 7 يخلط بحرف آخر ويتضح إ وھو الحرف ا+خير–وفتحوھا أرادوا تحقيق الراء 

وا5فرنج 7 يريدون أن يقروا بھذا ا+صل العربي فھم ينسبون تلك .. محضة 7 حرف آخر 

غير ا+مم اليونانية المعھودة ا+وضاع إلى لغات كانت معروفة عند سكان آسية المتقدمة وھم 

، وعاد ليتم سرد ا+دلة  557)ا+قوام ا�سيانية ( وقال إنھم ابتدعوا لھم اسما ھو . 556..))عندنا

وھي تسمية حديثة وھذا . التاريخية حول اتصال اليونانيين القدماء بالقبادقيين في ا+ناضول 

ل الحثيين بالكنعانيين ، واستدل واعتمد على أخبار التوراة حول اتصا) م.ق1500(حدث بحدود 

ومھد له بما ، ) ميدان اجتھادنا(ومن ثم وضع عنوانا ھو . 558بالمكتشفات ا+ثرية على ذلك

ار استعاره العرب من غير العربية ودون في المعجمات العربية ، مستشھدا بالرازي في مخت

 )س خ ت(الصحاح في مادة
:  ِسيَده وابنُ ،  صٌ يِ وآم صٌ يعامِ :(( يقول ، وفي تاج العروس ، 559

ره ولم الَعين صاحبُ  حكاه.  أَْعَجميz  الخاميزُ  Rسان في كذا الطعام من َضْرَباً  وأُراه:  قال ُيفسRالل 
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أما ا+لفاظ اليونانية والرومانية التي تمت إلى لغتنا بصلة النسب فھي تلك ا+لفاظ . 560..والّتكملة

ثم ،  561...))ومدلولھا أمر طبيعي أو محاكاة الطبيعة التي يكثر فيھا الھجاء الواحد أو الھجاءان 

ن ما اقتبسه ا5غريق والرومان من آبائنا أوفر مما استعاره أجدادنا من إوالذي عندنا : ((قال 

استعارھا العرب من الرومان  اً ى أن ھناك ألفاظ، ونبه عل 562))تلك الحمراء والصفراء

غير عرب زادوا فيھا وأخذھا العرب عنھم  وا5غريق ھي عربية با+صل نقلت عن طريق أناس

كلمة يونانية تعني ) Selas(لفظة سلني (( ومن ا+مثلة التي ضربھا . 563على حالھا وعربوھا

أي ضياء ، وعندنا أن ) selas(وقد ذھب فقھاء لغتھم إلى أّن الكلمة مشتقة من سHس ، القمر :

 Hمن سلني وس Hما( كHس والسين ا+خيرة من عH( مأخوذة من ) ت ا5عراب عندھمأي س

  . 564..))ا�رمّية بمعنى القمر) سين (الضياء في لغتنا أو من : أي ) السنى 

وقد كان الكرملي دائم التنقير في المعجمات العربية بحثا عن كل ما ھو غامض مجھول     

وفي لغة ( المريق وزان دريء : (( قال  565)المريق( أ+صل عند اللغويين ، فھا ھو يكتب عن 

ھي عربية : وبعضھم يقول . شحم العصفر: حب العصفر ، وفي التھذيب ) غير صحيحة لقبيط 

حكاه أبو : المريق حب العصفر، وقال سيبويه :  قال ابن سيده. ست بعربية لي: ، وبعض يقول 

سيبويه يحكيه و العباس +ن ھو أعجمي ، وقد غلط أب: الخطاب عن العرب ، قال أبو العباس 

..  566قبل ذلك: صبغ بالمريق ، تمرق الثوب: عن العرب ، فكيف يكون عجميا ؟ وثوب ممرق 

وھي محارة يستخرج منھا صبغ ) Mureex(والذي أراه أنا أن المريق ، ينظر إلى الHتينية 

ولون المريق يشبه يعرف بالبرفير أو الفرفير أو ا+رجوان ،  corailلونه كالج� أو المرجان

بمعنى الخلط ) المرج( وھو نجم لونه بين ا+صفر وا+حمر ، وأصل المادة ھو ) المريخ( لون 

والمزج 7ختHط لوني ا+صفر وا+حمر معا فيكون منھا لون المريق ، ولھذا أرى أن المادة 

  . 567))سامية ا+صل فنقلھا منھا ا+قدمون إلى لغاتھم
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 Abbaبمعنى الوالد عندنا ويقابلھا ) أب(جلة سئل الكرملي عن وفي موضع آخر من الم    

: (( الخ؟ فقال .. وھي بمعناھا الديني شائعة في لغات مختلفة كاليونانية والقبطية والحبشية 

  .  568))مأخوذة من أصل سامي  Abbaجميع علماء اللغات الغربية اتفقوا على القول بأن كلمة 

كلمة ھيكل : (( معنى معبد ھل ھي عربية ا+صل؟ فأجاب ب) ھيكل(وسئل عن أصل كلمة     

سامية ا+صل وھي كذلك أو ما يقاربھا لفظا ومعنى في ا�رمّية والعبرية والحبشية وا�شورية ، 

أي ضخم وكبير وجليل فيكون معناھا ) كل(دار وماء وأي بيت أو ) Heھي (وھي منحوتة من 

  . 569))ية والشمريةالبيت الكبير الضخم وذلك في اللغة ا�شور

إن :((، فقال الكرملي  Gephuraيونانية ا+صل من ) الجسر ( رأى بأن  ورد على كاتبٍ     

Gephura  ا+صح منھاGepsura  غير أصلية في اللغة ا5غريقية وان المادة سامية ا+صل

ا+ب  ، وجسر بالمھملة أو بالمعجمة في جميع اللغات السامية وا+صل Baillyكما صرح بايلي 

 ثم وسطتھما السين للد7لة على امتداد ذلك الجر أو ذلك) جر(وھو من مادة ) جسر(ھو العربي 

أي بجعل الجيم دا7 وقلبھا عند الغرطونيين  Dipsouraوللكلمة اليونانية لغتين ..ا7نبساط 

( الدسار ) المسمار ( يدل على جمع شيء إلى شيء آخر ومنه الدسار ) دسر(، و) غرطونة(

وھي لغة الHقونيين من اليونانيين من قبيل قلب الجيم باء مثل  Bepsuraوالثانية ) خيط من نيف

  .  570..))رض أبشتبصص، أجشت ا+: برسام ، وفي جصص الجرو : الجلسام 

ھذا مجمل البحوث التي تناولت المقارنات بين العوائل اللغوية، وھي كما مّر انحصرت في     

العائلة السامية ، والعائلة الھندوربية وقد حاول الكرملي في :المقارنة بين العائلتين الرئيسيتين 

سبيله لھذا ا+مر اعتماد الثنائية البحوث إثبات التقارب والتبادل بين لغات العالم القديم وكان  ھذه

  .ولربما أراد العكس أي إثبات نظريته من خHل إيجاد التقارب بين ھذه اللغات. في ا+لفاظ 
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  _ المبحث الرابع

  : ة عراقيةالتأصيل -لفاظ عامي	 

من حفظ للتراث الشعبي من  لما فيھا ضروريٌ  أمرٌ بلد  دراسة اللھجة العامية في كلR  د} عَ تُ     

ن الدور ا فاعلية في حياة الشعوب ، لذا فإوأحداث تأريخية لھ،وحكايات ،وأشعار ،وأمثال  ،حكم

قد حققت عددا من  -عندما أصلت لDلفاظ العامية العراقية  -لغة العرب مجلًة  الذي قامت به 

  :ا+ھداف ، أھمھا 

   .الحفاظ على التراث الشعبيـ 1

الصلة بين المستعمل من ھذه  دُ وجِ ا+جيال بماضيھا وتاريخھا وبا+خص عندما تُ  ربط ھذهـ 2

  ا+لفاظ 

  .  - ھذا إذا كان أصلھا فصيحا -وبين أصلھا الفصيح ، ھذه العصور في    

تحديد ا+لفاظ الواردة والدخيلة التي فرضتھا الظروف التي مر بھا العراقيون بعد سقوط ـ 3

  بغداد

  . العباسية   

  .571تتبع آثار اللغات القديمة وأغلبھا سامية في لھجة العراقيين العاميةـ 4

  .572تطور ا+لفاظ وما أصابھا من تغييرات صوتية وصرفية ود7لية دراسةـ 5

   .إلى ا7ستخدام ا+صوب وا+قرب إلى الفصيح التنبيهـ 6

  . إن من أصول فقه أي لغة عدم إھمال اللھجات المحلية المحيطة باللغة موضوع الدرسـ 7

                                                             

معج||م المص||طلحات وا+لف||اظ ا+جنبي||ة ف||ي اللغ||ة : (( مجي||د محم||د كت||اب . ھ||ذا الموض||وع د ولق||د وض||ع ف||ي -1
  العامية

  )).العراقية     
بج||زأين )) تط||ور الد7ل||ة المعجمي||ة ب||ين الع||امي والفص||يح (( وم||ن الكت||ب المتخصص||ة ف||ي ھ||ذا الموض||وع  -2

  للدكتور
  وقّدم أحد الباحثين المصريين مقترحا إلى المجمع اللغوي في ضبط الخHف بين العربية  ، عبد ] الجبوري     
  ) .318ص511م العدد11/1943السنة:ينظر؛مجلّة الرسالة (والعامية     
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فضH عما نستفيده نحن وبعد مئة عام من صدور المجلة من مHحظة الفرق الواضح بين     

ن ھذا المبحث ھو على غرار ما كما أ، قبة الزمنية وعاميتنا نحن العامية العراقية في تلك الح

ول الثHثة السابقة من عدم إھمال العامية العراقية في كل فصل بما يتHءم صنعت في الفص

  .وموضوع ذلك الفصل

لكرملي عن ي مجلة لغة العرب ويخص في ھذا المجال سؤال وجه إلى اوأول ما يطالعنا ف     

لقرط ، وقزرقرط ، وقزل قورد أو قز: فوصف لفظھا عند البغداديين ،  573)قزلقرط(معنى كلمة 

قزل قورد أو قزل قورت : وكلھا بمعنى واحد وأصل واحد وھو التركي :((ثم قال ،  قورتقزل 

دود أحمر ، واسمه الثاني بالتركية : دود ، والمراد : احمر ، وقورد أو قورت : ، ومعنى قزل 

ويحتمل .. وھو يتولد في الجلد أو اللحم على زعمھم ويكون سبب موت المصاب ) ات قورتي (

وھي دويبة كالدودة تتخذ لھا بيتا من ھشيم الكD تلصق ذنبھا ) قزلقرت(فظة الكردية أن تكون الل

التركية ) قوص(وقد قيل أنھا مركبة من .. الدواب فتموت منھا به وتمشي به وربما تأكلھا

ونحن نرجح أنھا بمعنى الدود الذي .. ومحصلھا واحد ،  دود: ومعناھا، منفوخ، وقورت أي 

  .574..))نسان يتولد في جسم ا5

،وقد احتمل لھا سبعة  575)ألتمن(ھا على لھجة البغداديين طَ بَ وضَ ) ألتمن(وسئل عن لفظة     

  : أصول

بمعناھا، قلبت الزاي نونا وكثيرا ما تعاقب العرب بين ) تمز(لعلھا من السريانية :((..قال ـ 1

  ھذين

  .576..))الحرفين   

لفظة قديم +ن ابن بھلول يذكرھا في معجمه وعھد ھذه ال:(( رأى قدم ھذه اللفظة ، قال ـ 2

  ا�رامي

  .577))من أھل منتصف القرن الرابع للھجرة.. العربي وكان من بHد شمال العراق   

                                                             

  . ، أسئلة وأجوبة145: 3/3: لغة العرب: ينظر  -3
  .، أسئلة وأجوبة146ـ 3/3:145:لغة العرب  -1
  ).ألتمن( ھا الغالب ا�ن ، أسئلة وأجوبة ، وھجاؤ489: 3/9: م ـ ن: ينظر  -2
  .489: 3/9: م ـ ن -3
  .489: 3/9: م ـ ن -4
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نھا سريانية ا+صل فH نظن +ننا لم نجد في أما إ: ((يه بأنھا سريانية ، قال يتراجع عن رأـ 3

  ھذه

  اللغة مادة تثبت ھذه اللفظة بمعنى من المعاني عندھم +نه عندھم في السريانية الحديثة فعل    

  .578))ر ولم نجد غير ذلكھُ وطَ  فَ ظُ نَ : ومعناه ) تمز(    

ولھذا نظن أن اللفظة عربية ا+صل قديمة :(( نھا قديمة وھي عربية ا+صل قال رأى إـ 4

  الوجود

  نوع من الرز أو ا+رز به رائحة خاصة تذكرك رائحة العطر ا5فرنجيوھو ) : نمB ألتR (من     

     Rالمعروف عند العلماء بالت B579..))نم.  

أو لعل ألتمن ھو الرز الذي يكون لون قشرة احمر ثم توسعوا فيه فأطلقوه على كل رز (( ـ 5

  والرز

).. تمنك(الذي قشرة احمر كثير في العراق وحمرته تشبه حمرة النبات المسمى بالفارسية     

  وھو

  .580..))نبت احمر حامض المذاق    

 الفارسية وھو الضباب +ن الرز يحب الجو الكثير الضباب أو الكثير) تمن(أو لعله من ((ـ 6

  .581..))الرطوبة

  . 582..))حبته الواحدة من التعدد بعد النبت مشتقة من اليمن وھو البركة لما في((..ـ 7

لفظة عراقية تركية ا+صل معناھا : .. القيراج : (( فقال ) قيراج(وسئل عن أصل كلمة     

والكلمة منحوتة من كيرو أو كيرى أو كرو أو كرى ، ومعناھا وراء .. المقطوع قطعا منحرفا 

ويقابلھا في الفصحى ..)) لمؤخرمنحرف، ومحصله منحرف ا+سفل أو ا) كج(وأسفل ومؤخر و

ن ھذه اللفظة من كHم المولدين 7 من إ ، والظاھر ةً وواربه مواربَ  يباً ورِ تَ  هُ بَ رB وَ ) ((.. ورب ( 
                                                             

  .489: 3/9: م ـ ن -5
  .490: 3/9: ن  -م  -6
  .491: 3/9: م ـ ن -7
لض||باب ف||ي ھ||ذا ھ||ذا النب||ت ي||زرع ف||ي الص||يف وقلم||ا يظھ||ر ا نB ت||أويH ص||ائبا +َ  و7 أج||ده.491: 3/9: م ـ ن-8

  الفصل
  .يشبه لون الضباب هِ لبR  لواقع +ن لونَ الضباب لكان أقرب إلى ا هُ شِب لونه يُ  +نB : ولو قال     
  .491: 3/9: م ـ ن -9
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، مصدر وا7نحراف  ابُ رَ الوِ : قال : كHم الفصحاء على ما يؤخذ من نص عبارة محيط المحيط 

، ولم يذكرھا احد من اللغويين 583وا7لتواء ، وكذلك نقل ھذه العبارة صاحب اقرب الموارد

  .584...))ا+قدمين

ھي كلمة تركية الوضع عربية الرأس فارسية المؤخر : (( فقال ) قباز حُ ( وسئل عن أصل     

ا الHعب ، ومؤداھا الHعب الفارسية ومعناھ) باز(بمعناھا العربي و) حقه(مركبة من  ا+نھ

  .585..))قاق ، ويريدون بذلك المشعوذ المحتالبالحِ 

، تحدث  586)ا+لفاظ ا�رمّية في اللغة العراقية ( وقد كتب يوسف غنيمة بحثا طويH عنوانه     

فيه الكاتب عن أصل ا�رمّية السامي والمناطق التي استعملت فيھا اللغة ا�رمّية ومواطن 

(( ثم بين وجھة بحثه الذي اتسم بالموضوعية فقد خصه با+لفاظ ا�رامية . 587الياستعمالھا الح

البحتة التي يستعملھا العراقيون بمعانيھا ا+صلية و7 يعرفون حقيقتھا إذ 7 يتمكنون من الوقوف 

، فلم يتطرق ل\رمّية الموجودة في الفصحى أو  588..))عليھا في المعاجم العربية لخلوھا منھا

وسوف انتقر بعض ھذه ا+لفاظ ، التي 7 زالت حية في ، ت العرب غير العراقيين في لھجا

  . العامية العراقية

  .589)..))أب زرا(من : آلة حياكة : ابزار (( ـ 1

) ا ش ك ر ا(أو ) ا ش ك ر(وفي ا�رمّية .. وھي قطعة من ا+رض تزرع : اشكارة((ـ 2

  بالمعنى

  .590..))نفسه    

ومعناھا الغور ) .. جـ و ش ا(ھذا اللفظ مأخوذ أما من . من الماء  احُ حضَ كيش ـ الضB ((ـ 3

  وعمق

  بمعنى حس ولمس) ..ج س(والرق والماء الرقيق، وأما من فعل ، البئر أو النھر والمخاضة     

                                                             

  الَوربة بالفتح الحفرة التي في أسفل الجنب 3/434:واقرب الموارد، 2/2238:ينظر محيط المحيط -1
  .وأجوبة، أسئلة 549: 3/10: لغة العرب -2
  .، أسئلة وأجوبة3/10:550: ن  –م  -3
  .، والبحث مقسم على عدد من أجزاء المجلة265: 4/5: ينظر ؛ م ـ ن -4
  .266ـ 265: 4/5: م ـ ن: ينظر  -5
  .266:  4/5: م ـ ن -6
  .267:  4/5: م ـ ن -7
  .267:  4/5: م ـ ن -8
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  .591))في ا+رض لقلة الماء بُ وجنح ونشب المركَ ..وسبر وقاس   

) م ر زـ م ورزا(والفعل من .. وھي الحد والتخم) م رزا(آلة الفHح أظنھا من : ة ازَ رB مُ ((ـ 4

  :ومعناه

  ، وھذا الحرف فارسي ا+صل وان دخل ا�رمّية ومنه كلمة مرزبانقويماً  خطاً  رB جَ تلم ، وَ     

  المشتقة من Marguisالفارسية بمعنى حافظ الحدود أو الحاكم ويقابله عند ا5فرنج     

 Marcha  تينية المولدة ومعناھا المرز أي الحد والتخمH592))ال .  

يقال للوسخ والذي 7 يراعي النظام في لباسه : ل عبَ مرَ : ل ـ وبعضھم يقلبھا فيقول ربَ معَ ((ـ 5

   أظن

  

   .593))الباء مثلثة بمعنى مرغ ولوث أو جعل الدابة تتمرغ) ع ر ب ل (إنھا مشتقة من 

ووردت بعض الھوامش التي تحمل معھا تأصيH لعدد من ا+لفاظ العامية ، وأظنھا للكرملي     

كلمة  :ا يشَ طھَ :((الكرملي  لَ أصB  594)راھابعض مدن البطائح القديمة وُق ( ، ففي ھامش بحث 

كلمة فارسية ا+صل ) باذوره(قرية تائھة لوجودھا بين ا7ھوار ، و: آرامية ا+صل ومعناھا 

 لَ ، وأصB  595))كلمة فارسية ا+صل معناھا رأس ألباز الملكي) سرطفان(و.. اھا ملوى الريحمعن

جھار ( كلمتان فارسيتان أصلھما : جنبر سوري:((فقال ) جنبر سوري(احمد الصراف كلمتي 

  . 596..))أي يوم أربعاء السوء ، وھو آخر أربعاء من شھر صفر) شنبه سوء

وبھذا المقدار يكون بحث التأصيل قد . عربية ا+صل) سوء (ن ولم يكن دقيقا في تأصيله +    

  .تم

   

                                                             

  .الباحث، والجيم في كل ذلك تلفظ كـ كما بين 268:  4/5: م ـ ن -9
  339 :4/6:  ن -م  -10

  .، وكتب قسما منه في الجزء الثامن من المجلة وآخر في الجزء التاسع وكذا العاشر406: 4/7: لغة العرب -1
  .، وھو بحث ليس لغويا 143: 5/3: م ـ ن: ينظر  -2
  .143: 5/3: م ـ ن: ينظر  -3
  .+حمد حامد الصراف، وھي من بحث ا+يام في المعتقدات 470: 5/8: م ـ ن -4
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  :الملحق 

  :مقدمة 

، وفق فصول ھذه الرسالة على الموضوعات اللغوية مصنفه ب ھذا الملحق جداولَ يحتوي     
و ا5شارات اللغوية ، بعض الموضوعات اللغوية التي وردت في الھوامش  منھاوقد استثنيت 

ا تم ترتيب موادھ وھذه الجداول. التي وردت في عدد من البحوث غير اللغوية في المجلة 
  .تسلسلھا في المجلة أي تبدأ من بداية المجلد ا+ول إلى نھاية المجلد التاسع   بحسب

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  

  الموضوعات ألصوتية
  الم4حظات  الصفحة/ المجلد   الموضوعات  ت

فصل القضاء في الفرق بين الضاد   1
  والظاء

2/69    

تطورھا الى   410و2/312  معنى ولك وورك  2
  العامية

    4/411  الزردقة  3
  ـــــــــــــــــــــــ  289/  4  حذف الھمزه من ابن و ابي  4
  ـــــــــــــــــــــــ  444/  4  الھاء  5
  الحركات العربية  142/  5  الحركات العربية المجھولة  6
  مخارج الحروف  421/  5  الضاد والظاء  7
  ــــــــــــــــــــــ  450/  6  ا7دغامغلط ا7عHم في تعريف   8
  ـــــــــــــــــــــ  7/248  العربية بالحروف الHتينية  9

  ــــــــــــــــــــــ  461/  7  ارجوزة الضاد والظاء  10
  ــــــــــــــــــــــ  682/  7  حرف الضاد واللغه المالطيه  11
    8/52  عدم تنسيق درجات ا+لفاظ  12
    8/215  والفسحالفصح   13
  ــــــــــــــــــــــ  170/  9  لسان العصافير  14
    9/573  الراية واللواء وأمثالھما  15
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  الموضوعات الصرفية

  الم4حظات  الصفحة/ المجلد   الموضوعات  ت
    270/  1  الصليب والصلبه  1
  تصويب  1/359  القضوات  2
    1/431  سبب تسميتھا، الخميسّية   3
    71/  2  افيد/ افود   4
    115/  2  تأنيف/ تنوف   5
    2/192  الفصاحة وكّتاب العراق  6
  و فيه تأصيل  255 - 2/253  في التأنيث  7
    2/412  ھل أصاب ا+ب لويس شيخو  8
-485-465-461-2/453  ھوامش  9

488   
  

  تعريف بالكتاب  2/554  كتاب مقاييس اللغة  10
  التصويب  581/ ، 2  نقد كتاب الدين وا5سHم  11
    253/  2  اسم ھيت  12
  تصويب  3/99  استلم الشيء بمعنى تسلّمه  13
    3/101  تأنيث لفظة باب  14
    3/101  قائم مقام 7 تجمع  15
  تصويب الجمع  144/  3  نشيط/ غيور   16
  الجمعتصويب   145/  3  جمع مدير وعمل وفعل وعضو  17
    3/195  تصرف العرب في ا+لفاظ ا+عجمّية  18
  تصويب  3/202  حصل أوصار التصميم  19
  تصويب الجمع  375/  3  وجمع كيف على كيوف، جمع ميل    20
  تصويب النسبة  3/376  النوائي  21
  تصويب  3/381  فصاحة كلمة أھمّية  22
  تصويب  436/ 3  ا+كHف بمعنى الكلف جمع كلفة   23
  تصويب  495/ 3  الشھّية بمعنى المشتھى  24
  تصويب  497 - 495/ 3  المواصن بمعنى الوطني   25
  تصويب  497 - 495/ 3  والوضاء، النجمة بمعنى النجم   26
  تصويب  548 - 547/ 3  اجتمع بمعنى جمعه  27
  ا7بدال  606/  3  عجم، عجن   28
    7/ 4  إصHح الفاسد من لغة الجرائد  29
  في حروف الزيادة  33/  4  حروف الكسع  30
    4/103  يفعول   31
    4/168  ورود جمع فعلة على فعائل أو فواعل  32
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    4/232  الكھرباء  33
  يدخل في التأصيل  350/  4  أصل عHمة التأنيث في اللغة العربية  34
    538/  4و  415/  4  معنى الميم في المشتقات  35
  يصويب الجمع  574/  4  بؤساء/ بائس   36
  يدخل في التأصيل  478/  4  اصل ياء النسبه  37
  تصويب  4/485  فرنساوي -حيفاوي   38
  فيه تأصيل  4/535  أصل عHمة التثنية  39
  عامي  4/596  الفعل في لغة عوام العراق  40
    5/16  اسم أ�لة  41
    5/36  موسيقى مذكر 7 مؤنث  42
  في التصغير  5/46  تصغير حيوان  43
  عامي  5/94  لغة عوام العراقالفعل المھموز في   44
  تصويب  5/106  ھاھو ذا وتصريفاتھا  45
  عامي  5/147  الفعل المعتل في لغة عوام العراق  46
  تصويب  5/165  خطأھم في المنسوب  47
    5/238  النسبة إلى ملك  48
  تصويب  293/  5  تربي/ تربيه   49
  عامي  5/347  المضارع في لغة عوام العراق    50
  تصويب  360/  5  صميم   51
  تصويب  421/ 5  عام/غلط في الجمع   52
    488/ 5  جمع مسناة  53
  عامي  541/ 5  تصريف المضارع السالم  54
  تصويب  547/ 5  تشرب  55
  عامي  203/ 6  اللفيف المقرون في لغة عوام العراق  56
    272/ 6  العقل وأصل اشتقاقه   57
  تصويب  296/ 6  النضوج  58
  النسب  370/  6  الغريزي  59
  عامي  6/521  الرباعي المجرد  60
    534/  6  طائل و7 طائل  61
  الجمع  375/  6  جمع المصدر وجمع جھد على جھود  62
  الجمع  539/  6  ومباحث أخرى –جمع معجم   63
  صرف عامي  203/  6  اللفيف المقرون  64
  عامي   681/  6   اسم الفاعل   65
  تصويبات  6/693  ا+وھام الشائعة  66
    6/761  المصدر على وزن فعول  67
    6/783  كلمة فّنان  68
    7/147  على في مختار الصحاح  69
    632و 555و 401و 7/326  عثرات ابراھيم اليازجي  70
    707/  7  وزن الفعل الثHثي  71
    714/  7  مكينيا ً   72
    7/768  مشاھير جمع مشھور  73
  عامي  8/115  واسم المفعول، تتمة اسم الفاعل   74
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  تصويب  8/138  شّمخ بأنفه تشميخاً   75
  عامي  8/199  اسم المفعول  76
  صرف عامي  610/  8  الصفه المشبھه باسم الفاعل  77
    8/622  التصوف وأصل اشتقاقه  78
    8/787  تفانى  79
    9/143  أميركا وأميركاني   80
    9/205  في مجلّة المشرق البرازيلّية  81
    9/619  جمع أفعل َفعHء على فِعل  82

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  

  الموضوعات النحوية

  الم4حظات  الصفحة/ المجلد   الموضوعات  ت
فضل اھل العراق في جمع شتات   1

  اللغه
  تيسير وتجديد  7/  1

    94/  1  يقضة العلم في العراق  2
  نقد وتنبيه  194/  1  مجلة البيان   3
  تصويب الشكل  314/  1  قطر الندى وبل الصدى  4
  تصويب التراكيب  363،  357/  1  الحب خيالي، ا7 وازدادت   5
  تصويب  348/  2  اوائل في ا7دب  6
  تصويب  144/ 3  المشاركة مع فHن خطرة: 7 يقال   7
  تصويب  145/ 3  الكتاب تحت الطبع  8
  تصويب  203/ 3  7 يجب على ا+قلّ : 7 يقال   9

    266/ 3  سبب افراد معدود ما فوق العشرة  10
  تصويب  322 -321/ 3  بكل معاني الكلمة –ليس فقط   11
  تصويب  376/ 3  انطلت عليه الحيلة  12
    377/ 3  7ء الممدودة بمعنى 7  13
  تصويب  437 - 436/ 3  ا7ستبداددور   14
لفظ  –استعمال إذا في محل ھل   15

  نطقا فصيحا
3 /496    

  تصويب  547/  3  انما بمعنى لكن  16
    3/662  غير وسوى  17
سبب افراد الفعل مع وجود فاعله   18

  المجموع
3/632 -633    

  نحو العامية  522/  4،  460/  4  الضمائر في العامية  19
  نحو العاميه  403/  4  الوصل  20
  تصويب  155/  4  صادق وصدق  21
  تصويب  578/  4  تداعى للسقوط  22



                                                              314                                                               

  عامي  4/596  الفعل في لغة عوام العراق   23
  تصويب  4/608  ضحاه بمعنى ضحى به: أيقال   24
    5/163  أفصح كHم العرب  25
  تصويب  164/  5  لم تأتي كذلك بمعنى ايضا  26
  تصويب  208/  5  ايقال زحف الجيش على العدو  27
  اجتھادات نحويه  495/  5  التوكيد  28
  نقد وتنبيه  533/  6،  449/  6  فلته من فلتات النحويين  29
  اجتھادات نحويه  592/  6  و7 سيما  30
  اجتھادات نحويه  661/  6  النحويون والمنادى  31
  تنبيه  665/  6  حذف الخبر بعد حيث  32
  تصويب  675/  6  الجمع الذي 7 مفرد له  33
  نقد وتنبيه  147/  7  على في مختار الصحاح  34
متى يستوي المذكر والمؤنث في   35

  افعل التفضيل
7  /149    

  تصويب  289/  7  حرف إذ ما اسم 7  36
تعبيرھم العسير عن المضارع   37

  المبني المؤكد
7  /460    

    478/  7  حذف من بعد افعل التفضيل  38
  نقد وتنبيه  602/ 7  الباء بعد اذ الفجائية   39
غلط النحويين في التسوية بين   40

  العامل وعHمات ا5عراب
  نقد لغوي  799/  7

    8/135  في ما قيل وما أقول  41
    8/447  ا5نكار وأدواته  42
    8/530  تحرج الموقف  43
  تصويب  208/  9  التساھل  44

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  

  موضوعات المعجم

  الم4حظات  الصفحة/ المجلد   الموضوعات  ت
في د77تھا   5 -  1/4  التقريض والمشارفة وا5نتقاد  1

  المجلّة
  عامي  1/12  بغية ا+نام في لغة دار السHم  2
منافع تدوين اللغات واللغّيات   3

  واللثغات
1/14    

  ترجمه  25/  1  التأسل والتأسن  4
    28/  1  المتكھفه  5
  عاميه  41/  1  المنتفق  6
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،  137،  108 – 1/105  ھوامش  7
160 - 167  

  

  عامّية  1/153  نظرة عاّمة في لغة بغداد العامّية  8
    1/170  ال بعبع والوعوع والُضَبغَطَرى  9

  ترجمه  192/  1  الفانوس والمنوار  10
  عامية  207/  1  الصليب والصلبه  11
  عامية  209/  1  الشرارات ومباحث اخرى  12
  تصويب  237/  1  الشقه والشقيقه  13
    1/252  إسمھا، ھيت   14
    267/  1  الفرن والفنر  15
  فيه تأصيل  305 -  304،  302/ 1  لفظة رزق   16
    305/  1  التنھس والتنحس  17
    326/  1  المعاجم العامية في اللغة العربية  18
    1/369  بلد روز  19
    1/387  إسم بغداد  20
  عامّية  1/400  بغية ا+نام في لغة دار السHم  21
    441/  1  البرين  22
  ترجمة  495/  1  أخوند  23
  ترجمه  496/  1  إدريس   24
أصل اسم العراق ومعناه وأقوال   25

  العلماء فيه
    66 - 62و ،  2/5

    2/9  ابنة اليوم  26
  عامية  312/  2  معنى ولك وورك  27
  عامية  464 - 2/462  معنى مراجل وراشدي  28
    533/  2  التأبين  29
  عامّية  2/567  العرائف  30
    576/  2  زقنبوت  31
  عامية  424-363 -167/  2  مفردات عاميه  32
    42/  3  حنبص  33
34  chicorce 3  /203    
    267م  3  الشكيمه  35
    489/  3  التمن  36
    548/  3  القيراج وورب  37
    607/  3  البرطلي  38
    435/  3  البصره  39
  عامي  163/  3  الفاظ عوام العراق  40
    230/  4  عره وحزه  41
  ترجمه  232/  4  ةالضراو  42
  ترجمه  250 / 4  توتير  43
  عامي  339/  4  المليطي  44
  عامي  404/  4  مغربل  45
    465/  4  شبح ولبح  46
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  عامي  531/  4  قايه  47
  عامي  584/  4  تلحوف  48
    519/  5  السميدع  49
    170/  5  ر 7 التبسرالتبش  50
  ترجمه  173/  5  معجم فرنسي  51
    5/36  الّشعِري   52
    42/  5  كندا وكنداكر  53
    5/46  ترجمة ألفاظ فرنسّية  54
    147 - 5/143  ھوامش  55
روضة اخوان ،المHمّية والمHقّية   56

الزنبرك ،المونسون ،السفع ،
  البياسرة،

6/52    

    6/106  خاتم ا+مان  57
    6/111  الِحِرز  58
  بحث  128/  6  البستاني ولغتنا  59
    136/  6  يھرف والحرباء  60
  فيه تأصيل   184/ 6  المريق   61
    189/ 6  معنى ا+سيل  62
    200/ 6  البصرة  63
    213/  6  الجاحد  64
    227/ 6  الخشفاء  65
    437و،  6/429  البرسام في البستان  66
    450/  6  الرويبضة   67
    678-202/  7،  586/  6  أوھام المنجد  68
    7/113  اللغة العربية والتجدد  69
  فيه تأصيل  7/137  البعيم  70
    151/  7  اليوبيل  71
    7/232  المرعز  72
    7/300  على يفعول  73
    7/807  مصطلحات ا+مير شكيب أرسHن  74
    833/  7  معجمنا او ذيل اللسان  75
    7/844  أدب ومعناھا  76
    855/  7  المولى  77
    869/  7  إبليس  78
    7/874  الجري والجريث  79
  تتمة  7/876  أوھام المنجد  80
    8/176  اليحمور واليامور  81
    8/187  النھوة  82
    327/  8  القوق  83
    8/420  مصطلحات حقوقّية  84
    8/447  تصحيح أعHم   85
    8/498  القمامة أو كنيسة القيامة  86
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ا+لفاظ ،عقال الرأس ، السمر مر   87
  النصرانّية

8/536    

    8/643  نقد لسان العرب  88
    8/664  من أين أتتنا كلمة الحواري   89
    764و،  8/684  نقد مجلّة المجمع العلمي  90
    8/690  القيالة عند العرب  91
    708  والرويبضة، ا+جمري   92
    757/  8  ا7سناية  93
    9/109  معنى تدمر   94
النث أي  –التلفزيون أو المباصرة   95

  الراديو
9/143    

    9/196  الساقور  96
    9/550  الكبش   97
    692- 573/  9  الراية واللواء  98
    213/  9  مستدركات على مختار الصحاح  99
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  ــــــــ

  موضوعات التأصيل

  الم4حظات  الصفحة/ المجلد   الموضوعات  ت
  دراسة اللھجات  12/  1  بغية ا+نام في لغة دار السHم  1
منافع تدوين اللغات واللغّيات   2

  واللثغات
دراسة لھجات   14/  1

  عاميه
المنحوت والعامي اللفظ الدخيل في   3

  لغة بغداد
خصائص اللھجه   255/  1

  العاميه
    1/301  نھر فسقس  4
    307 - 1/305  التنھس والتنحس  5
  تأصيل  399/  1  الجكير والشجير والجقير   6
  معرب  443/  1  جرفي  7
  في نشأة اللغه  457/  1  وضع اللغات وخضوعھا للطبيعه  8
  وظيفة اللغه  133/ 2  لغة ا5سبرانتو  9

  تأصيل  112/  2  أصل كلمة شاخة  10
  معرض  160/  2  برميل وبنيته  11
  عامية  2/186  الدوامةالمرصاع أو   12
    2/281  العمرة عند العراقيين  13
    2/412  الفانوس  14
    42/ 3  أصل كلمة حنبص  15
    113/ 3  كدر لعومر في أقاصيص العرب   16
  دخيل تركي  132/  3  الككسة  17
  لھجات عاميه-   460 - 211-140/  3  اللكنه العامية   18
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556  
تصرف العرب في ا+لفاظ   19

  ةا+عجمي
  المعرب  195/  3

    202/ 3  أصل كلمة جلنجبين   20
  اصول ساميه  406-239-215/  3  في العامية العراقية ا�رامية ا+لفاظ  21
    321/ 3  الشظ   22
  وصول عرقيه  434/  3  ا+ميرال  23
ا+لفاظ الكردّية في العربية   24

  الموصلّية
3 /482    

  المقارن  488/  3  المشابه بين الفاظ اللغات  25
    490/ 3  معاني ألفاظ إنكليزّية  26
بعض ا+سماء وأ+لفاظ ا+رمنّية   27

  عند نصارى الديار العراقّية
3 /540    

     551 – 3/548  كشكول  –حقبار  –قيراج   28
     47 – 4/43  أوضاع عصرّية   29
معرب اصول   97/  5  أصل كلمة موسيقى   30

  يافثيه
    228/  5  الفقير المسكين  31
     5/435  مصطلحات   32
     6/212  أصل السدلي أو السدير   33
تأثير اللغات السامية في الفر نجيه   34

  ألحديثه
  مقارن  105/  6

  في اللغه  140/  6 ةنيا+لس  35
  اصل سامي  290/  6  ا7ب   36
  مقارن  321/  6  تآخي العربية واللغات الغربية  37
  بحث   680-438/  6  اللغة الكردية  38
وتتمة ،  6/783  البارّية  –الماسة   39

   7/334البارّية
  

  مقارن  537/  7  فضل العربية على سائر اللغات  40
  اصول ساميه  844/ 7  أدب ومعناھا   41
  مقارن   188و،  106/  8  / العربية مفتاح اللغات   42
     258/ 8  الدن في التأريخ   43
     613/ 8  العربة وأصلھا   44
  لغه عاميه اقليميه  170- 102/  9  لسان العصافيرالزقزقه أو   45
     619/ 9  إختHف لغات العرب   46
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  :الخ4صة 

من  +ّن ھذه المجلّة تمثل جزءاً ،رسالتي لقد اخترت مجلة لغة العرب لتكون موضوعا ل    

وھي مفخرة من مفاخر ا+دب والصحافة في العراق و7 أجد مجلّة أو صحيفة ، تراثنا اللغوي 

ا قام به رجال ھم مؤسسو لقد كانت عمH فذB  .عراقية قد قدمت للغة العربية خدمة كما فعلت ھي 

 Bه في سبيلما أ+ب أنستانس ماري الكرملي الذي عانى ما عاناالنھضة ا+دبية في ھذا البلد و7سي 

، ن كاد يخلو من العلماء أمثاله ا5عHء شأن اللغة العربية في زملغة القرآن وجاھد جھادا علمّيا 

تناولُتھا وفق قد و،  ) الدراسات اللغوية في مجلة لغة العرب( بـ  رسالةوقد عنونت ھذه ال

مواد المجلة  المنھج الوصفي مدعوما بشيٍء من المنھج التحليلي وكHھما قائم على استقراء

   0تمھيد وأربعة فصول وملحق وخHصة: ىعلوقسمتھا ، تاّما استقراءاً  اللغوية

في ما يتعلق بالتصويبات كافة ، مادة تستحق ا5ظھار  7سيBمان في مجلة لغة العرب وفإ    

دراستھا  وأنَ والتمعن ، لما لھا من أھمية في تقويم ا+لسنة وا+قHم في وقتنا الحاضر ، 

تلك الدراسات بشكل تفصيلي ، ولعل ا+مر  تعرضالمعجمية تحتاج إلى رسالة قائمة بذاتھا 

ا+ھم ھو إن في لغة العرب أمورا تتعلق بفلسفة اللغة 7 تتحمل ھذه الرسالة أكثر من ا5شارة 

أوتي من قّوة وھو في ما يتعلق بالنظرية الثنائية التي تبناھا ا+ب الكرملي بكل ما  7سيBماإليھا ،و

إذا  و7سيBما -المباحث ا+دبية بدراسة منفردة  دراسةويمكن  ،الفصل ا+خير  ما صنعته في

فضHً عن الجھد الذي ،نقديا قل نظيره في ذلك الوقت  ن باب المشارفة وا7نتقاد كان باباً أعلمنا 

نني أدعو إثم  ،وتأصيل أخرى ، بذله محررو المجلBة في ترجمة عدٍد كبير من ا+لفاظ ا+جنبيBة 

المھتمين باللغة العربية في العراق إلى إعادة طباعة ھذه المجلة طباعة علمية قائمة على التحقيق 

العلمي لمصادر بحوثھا ، كي يستفيد منھا القراء العرب ، وآخر دعونا أن الحمد c رب 

   0العالمين
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  مكتبة البحث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .القرآن الكريم     

مطبعة ، ا+ب لويس شيخو اليسوعي ، ا�داب العربية في الربع ا+ول من القرن العشرين  -1

  ا�باء

  .م 1926سنة، بيروت ، اليسوعيين    

  ،) 30(سلسلة الكتب الحديثة ، عامر رشيد السامرائي . بقلم ، ا+ب أنستانس ماري الكرملي  -2

  . 1970 – 1389،وزارة الثقافة وا5عHم    

  ،كوركيس عّواد . تأليف ،) 1947 – 1866(حياته ومؤلفاته ،ا+ب أنستانس ماري الكرملي -3

  . 1966 – 1386بغداد ، مطبعة العاني    

معھد البحوث ، إبراھيم السامرائي  -د،تأليف ، غوية وآراؤه الل،ا+ب أنستانس ماري الكرملي -4

  و 

  .م 1969مطبعة المعرفة، والدراسات اللغوية    

، دراسات معجمية لغوية ، حكمت كشلي فّواز  - د، والمساعد ،ا+ب أنستانس ماري الكرملي -5

   1ط

  .بيروت ، م 1996 – 1416دار الكتب العلمية    

طباعة ونشر دار الشؤون ،  1ط، حسام سعيد النعيمي  - د، أبحاث في أصوات العربية  -6

  الثقافية 

  .بغداد  1998، ) آفاق عربية(العامة    

ترجمة ، سلمى الخضراء الجيوسي  -د، ا7تجاھات والحركات في الشعر العربي الحديث  -7

   - د،

  .بيروت  2001، مركز دراسات  الوحدة العربية ،  1ط، عبد الواحد لؤلؤة    
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محمد أبو . تحقيق ، ) ھـ911ت(للحافظ جHل الدين السيوطي، تقان في علوم القرآن ا5 -8

  الفضل 

  .م 1967القاھرة ، إبراھيم     

عالم الكتب الحديث ،  1ط، فوزي الشايب  -د، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية  -9

،  

  . ا+ردن  2004 – 1425      

  +بي عبد ] محمد بن عمران المرزباني ، أخبار السيد الحميري ، أخبار شعراء الشيعة  -10

شركة ، 2ط، الشيخ محمد ھادي أ+ميني  -تقديم وتحقيق وتعليق د، ) ھـ384ت(الخراساني     

  ألكتبي

  .بيروت ، م 1993 -1413للطباعة والنشر والتوزيع     

تحقيق وشرح ، ) ھـ745ت(+بي حّيان ا+ندلسي ،ارتشاف الضرب من لسان العرب  -11

  ودراسة

الناشر ، مطبعة المدني ،  1ط،رمضان عبد التّواب  -مراجعة د، رجب عثمان محمد   -د     

  ؛مطبعة 

  .م 1998 -1418الخانجي بالقاھرة     

  دار ،  2ط،تقديم ؛محمود تيمور ، عباس أبو السعود ، أزاھير الفصحى في دقائق اللغة  -12

  .القاھرة  –المعارف       

  دار مطابع، )ھـ538ت(+بي القاسم جار ] محمود بن عمر الزمخشري ، أساس البHغة  -13

  .  1960القاھرة ،الشعب    

  محب الدين –تحقيق ، للشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن سينا ، أسباب حدوث الحروف  -14

  .م 2002قرطاج –الحكمة بيت ، تقديم ؛الطيب البكوش ، الخطيب       

  بمطبعة دائرة المعارف ،  2ط، للشيخ جHل الدين السيوطي ، ا+شباه والنظائر في النحو  -15
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  . 1359الدكن، حيدر آباد  –العثمانية بعاصمة الدولة ا�صفية      

  .مكتبة ا+نجلو المصرّية ،  5ط، إبراھيم أنيس  - د، ا+صوات اللغوية  -16

  .بيروت ،  2005دار العلم للمHيين ، 16ط، خير الدين الزركلي ، ا+عHم  -17

  .م 1978بغداد، باقر أمين الورد ، أعHم العراق الحديث  -18

  المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، ماھر حسن فھمي  - د، الزھاوي ) 37(أعHم العرب  -19

  . الدار المصرّية للتأليف والترجمة ،وا+نباء والنشر       

  إعداد الشيخ ، الشاعر النموذجي ، أحمد زكي أبو شادي ، أ+عHم من ا+دباء والشعراء  -20

  .بيروت ،  1994-1414دار الكتب العلمية ، 1ط، كامل محمد محمد عويضة       

، مديرية الثقافة العامة ، مير بصري ، أعHم اليقظة الفكرية في العراق الحديث  -21

  .م1972بغداد

+بي القاسم علي بن جعفر بن علي ألسعيدي المعروف بابن القطاع ، ال ا+فع -22

  ،) 515(الصقلي

- 1424دار الكتب العلمية ،  1ط، تقديم وضبط ووضع حواشي ؛إبراھيم شمس الدين       

2003،  

  . لبنان  -بيروت      

، للبناني للمعلم سعيد الخوري الشرتوني ا، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد   -23

  وقرضه

  .  1890عبد ] فكري        

وفي أعHه ا7قتراح في أصول ، فيض ا5نشراح عن روض طي ا5قتراح ، ا5قتراح  -24

  النحو 

  سي أبي عبد ] محمد بن الطيب الفا –من تأليف ، ) 911(الدين السيوطي وجدله لجHل      

ال  –د  تحقيق ، ھـ )1170(       Bدار البحوث ، ) 1(سلسلة دراسات ،  2ط، محمود يوسف فج  
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  .     م ا5مارات العربية المتحدة 2002 -ھـ 1423وإحياء التراث ،والدراسات ا5سHمية       

  ،دار المعرفة الجامعّية ،  1ط، زين كامل الخويسكي  - د، ا5مام في الصرف العربي  -25

      1426 – 2006 .  

  للشيخ كمال الدين أبي ، البصريين والكوفيين : ف في مسائل الخHف بين النحويين ا5نصا -26

محمد محيي الدين عبد ،ومعه كتاب ا7نتصاف من ا5نصاف ، ) 577(البركات ا+نبا ري      

  الحميد 

  . مصر ، المكتبة التجارّية الكبرى       

تحقيق ، ) 761(+نصاري المصري7بن ھشام ا، أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك  -27

  ؛محمد 

  .بيروت ، م 1966دار إحياء التراث العربي ،  5ط، محيي الدين عبد الحميد       

 1969بغداد ، مطبعة الجمھورية  1969 – 1869بحوث العيد المئوي للصحافة العراقية  -28

.  

  .القاھرة  1958. ھيم محمد أبو الفضل إبرا –تحقيق . البرھان في علوم القرآن للزركشي  -29

 –المطبعة ا+ميركانية ، الشيخ عبد] البستاني اللبناني  –تأليف ، معجم لغوي ، البستان  -30

1927   

  .لبنان  –بيروت       

  مكتبة ،  2ط، عبد السHم محمد ھارون  –تحقيق ، +بي عمرو الجاحظ ، البيان والتبيين  -31

  . 1960 – 1380نبي ببغداد ومكتبة المت، الخانجي بمصر       

 1حسام قدوري عبد و ط –د ، تأصيل الجذور الساميBة وأثره في بناء معجم عربي حديث  -32

  دار ، 

  . م  2007 - ھـ 1424بيروت ، الكتب العلمية      
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. تحقيق . )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -33

  عبد

 -ھـ 1385ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ، أحمد فراج  الستار      

  م  1965

  . الكويت       

) ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -34

   ،6/الجزء،

ار -د. تحقيق        Bـ ھ1389ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  حسين نص

-  

  . الكويت ،م  1969     

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -35 

  .11/الجزء

ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  تحقيق عبد الكريم العزباوي       

   - ھـ 1392

  .  الكويت ، م  1972       

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -36

  .17/الجزء

ھـ 1397ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  تحقيق مصطفى حجازي       

-   

  الكويت، م  1972       

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -37

  .18/الجزء
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ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  تحقيق عبد الكريم العزباوي       

   - ھـ 1399

  .الكويت ، م  1979       

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -38

  .21/الجزء

ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(لعربي سلسلة التراث ا،  تحقيق عبد العليم العزباوي       

   - ھـ 1404

  .الكويت ، م  1984       

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -39

  .25/الجزء

ھـ 1409ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  تحقيق مصطفى حجازي       

-   

  الكويت، م  1989       

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -40

  .26/الجزء

ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  تحقيق عبد الكريم العزباوي       

   - ھـ 1410

  .الكويت ، م  1990       

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -41

  .28/الجزء

  ة حكومة الكويتمطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  محمود محمد الطناحي -تحقيق د       

  .الكويت ، م  1990 -ھـ 1410     
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 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -42

  .29/الجزء

  ة حكومة الكويتمطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  الفتاح الحلوعبد  -تحقيق د       

  .الكويت ، م  1997 -ھـ 1418     

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -43

  .30/الجزء

  ة حكومة الكويتمطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ،  عبد الفتاح الحلو -تحقيق د       

  .الكويت ، م  1997 -ھـ 1418     

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -44

  .34/الجزء

   - ھـ 1421ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ، تحقيق علي ھHلي        

  الكويت، م  2001       

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -45

  .35/الجزء

ھـ 1421ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ، تحقيق مصطفى حجازي        

-   

  الكويت، م  2001       

 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -46

  .36/الجزء

ة حكومة الكويت مطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ، تحقيق عبد الكريم العزباوي        

   - ھـ 1422

  الكويت، م  2001       
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 )ھـ817ت(السيد مرتضى الزبيدي  –تأليف ، تاج العروس من جواھر القاموس  -47

  .37/الجزء

ھـ 1422كومة الكويت ة حمطبع، ) 16(سلسلة التراث العربي ، تحقيق مصطفى حجازي        

-   

  الكويت، م  2001       

  دار، شوقي ضيف  –طبعة جديدة راجعھا د ، جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية   -48

  . 1957الھHل      

  . 1971صيدا،  3ط، عبد الرزاق الحسني  –د ، جزءان ،تأريخ الصحافة العراقية  -49

ازي  –الفيكونت ،  بجزئين، تأريخ الصحافة العربية  -50 B1913بيروت، فيليب دي طر .  

م له ، أبو عبد ] الزنجاني ، تأريخ القرآن  -51 Bمنشورات مؤسسة ،  3ط، أحمد أمين  –قد

  ا+علمي 

  . م  1969 -ھـ 1388لبنان  –بيروت ، للمطبوعات      

م 2000 - ھـ 1420دار المعرفة الجامعية ،  2ط، عبده الراجحي  –د ، التطبيق الصرفي  -52

 .  

عبد ]  –د ، جزءان ، معجم د7لي . تطور الد7لة المعجمية بين العامي والفصيح  -53

  ، الجبوري 

  . م  2002 - ھـ 1423مطبعة المجمع العلمي ، بغداد  –منشورات المجمع العلمي      

  أحمد  –د  –تحقيق ، ھـ )816(لي بن محمد بن علي الجرجاني +بي الحسن ع، التعريفات  -54

  . ھـ 1416بغداد ، ) آفاق عربية(طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ، مطلوب      

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،  1ط، علي أبو المكارم  –د ، التعريف بالتصريف  -55

  ھـ1428،

  .م القاھرة 2007 -     
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ھـ )377(+بي علي الحسن الفارسي ، وھي الجزء الثاني من ا5يضاح العضدي ، لة التكم -56

 ،  

الناشر ، طبع شركة الطباعة العربية السعودية ،  1ط، حسن شاذلي فرھود  –د  –تحقيق      

  عمادة:

  . م 1981 -ھـ 1401جامعة الرياض  –شؤون المكتبات     

  حمد عوض –إشراف ، ھـ ) 370(مد ا+زھري +بي منصور محمد بن أح، تھذيب اللغة  -57

، فاطمة محمد أصHن  –تقديم ، عبد الكريم حامد  –عمر سHمي  –علق عليھا ، مرعب     

  ، 1ط

  . لبنان  –م بيروت 2001 -ھـ 1421، دار إحياء التراث العربي    

دار ،  2ط ،شوقي ضيف  –د ، تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع منھج تيجديده  -58

  المعارف 

  . مصر  -     

ھـ 1299القسطنطينية . مطبعة الجوائب ، أحمد فارس الشدياق ، الجاسوس على القاموس  -59

 .  

سالم  –راجعھا وعلق عليھا ،  1ط، الشيخ مصطفى الغHييني ، جامع الدروس العربية  -60

  شمس 

  .م إيران 2004 -ھـ 1425دار الكوخ للطباعة والنشر ، الدين      

  منشورات إتحاد ، محمد علي الزركان  –د ، الجھود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث  -61

  . سوريا  –دمشق . م 1998الكتاب العرب      

 –د  ،م )1978-1850(- ھـ )1398-1266(حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث  -62

  محمد 
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م 1980بغداد، دار الحرية للطباعة ، دار الرشيد ، ) 321(سلسلة دراسات ، ضاري حمادي     

 .  

لكمال الدين أبي الفضل عبد ، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة  -63

  الرزاق بن 

المكتبة ، اد ومصطفى جو، مصدر بمقدمتين لمحمد رضا الشبيبي ، الفوطي البغدادي     

  العربية 

  .  1351بغداد . مطبعة الفرات ، نعمان ا+عظمي  –ببغداد    

عبد السHم محمد  –تحقيق ، ھـ )255(+بي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، الحيوان  -64

  ، ھارون 

  .  1965 – 1384. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو7ده بمصر ،  2ط     

، محمد علي النجار  –د  –تحقيق ، ھـ )392(الفتح عثمان بن جني  +بي، الخصائص  -65

  ،  2ط

  . لبنان  –بيروت . دار الھدى للطباعة والنشر      

مصر ، محمد المبارك  –د ، خصائص العربية ومنھجھا ا+صيل في التجديد والتوليد  -66

1960  .  

  . م 1972الجمھورية  –بغداد . دراسات في الصحافة العراقية  -67

عبد الجبار  –د ، الدراسات اللغوية في العراق في النصف ا+ول من القرن العشرين  -68

  جعفر 

  . م  1981، ) 266(سلسلة دراسات ، منشورات وزارة الثقافة وا5عHم ، القزاز      

 –بغداد . مكتبة النھضة ،  1ط، عبد الرزاق الھHلي ، دراسات وتراجم عراقية  -69

  .  1972بيروت

م 2006-ھـ 1427عالم الكتب ،  4ط، أحمد مختار عمر  –د ، دراسة الصوت اللغوي  -70

  القاھرة 



                                                              330                                                               

خلف بن دبHن  –د ، م 1909 -ھـ 1327الدولة العثمانية والغزو الفكري حتى عام  -71

  ،الوذيناني 

  . م 2000 -ھـ 1424مكة المكرمة ، ) 2(سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعھا ،  2ط     

  .م  1958دار المعارف ، محمد ابو الفضل إبراھيم  –تحقيق ، ديوان أمرئ القيس  -72

دار العودة بيروت ، قاسم الخطاط  –بقلم ، حياة الرصافي . ديوان معروف الرصافي  -73

  م  1986

الغري مطبعة ، ) آغا ُبُزرك الطھراني(الشيخ محمد حسن ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة  -74

  في 

  .ھـ 1357سنة . النجف      

منشورات جامعة ،  1ط، شعبان عوض محمد العبيدي  –د ، الرائد في علم الصرف  -75

  -قاريونس

  . بنغازي      

بغداد ، م 1974مطبعة الحكومة، كوركيس عواد ، الرسائل المتبادلة بين الكرملي وتيمور  -76

.  

القاھرة . م  1948مطبعة السعادة ،  1ط، مصطفى علي ، مؤلفاته . صلتي به . الرصافي  -78

 .  

  .  2008دار المعرفة الجامعية ، زين كامل الخويسكي  –د ، الزوائد في صيغ العربية  -79

عبد  –د  –شرح ، ھـ )1315(الشيخ أحمد الحمHوي ، شذى العرف في فن الصرف  -80

  الحميد 

  . لبنان  –بيروت . م  2005 -ھـ 1426دار الكتب العلمية ،  3ط، ي ھنداو     

محمد محيي الدين عبد ، شرح ابن عقيل ومعه منحة الجليل في تحقيق شرح ابن عقيل  -81

  الحميد 
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  . م 2005 - ھـ 1426القاھرة  -مكتبة دار التراث  ، طبعة جديدة منقحة      

  ، ھـ )686(أبي عبد ] بدر الدين بن مالك  –تأليف ، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك  -82

بيروت . م  2000 -ھـ 1420دار الكتب العلمية ،  1ط، محمد باسل عيون السود  –تحقيق      

.  

زكريا بن محمد  –تأليف ، شرح الجزرية المسمى الدقائق في شرح المقدمة  -83

  ھـ)926(ا+نصاري

  . بيروت . م 2006 -ھـ 1427دار الكتب العلمية ،  3ط، عبد السHم عبد المعين  –تحقيق      

للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن ا5ستراباذي ، شرح شافية ابن الحاجب  -84

  ھـ )686(النحوي

 –د ، محمد نور الحسن  –د  –تحقيق ، ھـ )1093(مع شرح شواھده لعبد القادر البغدادي      

  محمد 

  . لبنان  –بيروت . دار الكتب العلمية ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، زاف الزف    

أبي محمد عبد ] جمال الدين بن ھشام  –تصنيف ، شرح قطر الندى وبل الصدى  -85

  ا+نصاري

  محمد محيي الدين عبد  –تأليف ، ومعه كتاب ؛ سبيل الھدى بتحقيق قطر الندى ، ھـ )761(     

  . بيروت  –ار الفكر د، الحميد     

ضبطه ، شرح المعلقات السبع الطوال الجاھليات +بي عبد ] الحسين بن أحمد الزوزني  -86

  وعلق 

لبنان  –بيروت ، شركة دار ا+رقم بن أبي ا+رقم ،  2ط، عمر فاروق الطباع  –عليه د     

  م1997

علي بن يعيش الموصلي لموفق الدين أبي البقاء يعيش بن . شرح المفصل للزمخشري  -87

  ھـ)643(
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  . بيروت . م 2001 -ھـ 1422دار الكتب العلمية ،  1ط، إميل بديع يعقوب  –د  –تحقيق     

د  –تحقيق ، ھـ )395(+حمد بن فا رس ، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كHمھا  -88

–   

  - ھـ 1382، لغوية العربية المكتبة ال، مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، مصطفى الشويمي     

  .بيروت . م1963    

د الجوھري ، الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية  -89 Bبي نصر إسماعيل بن حم+ ،

  حققه 

، أحمد عبد الغفور عطار . واعتمد على تحقيق ، شھاب الدين أبو عمرو  –وضبطه      

  بإشراف

  . م 2003 -ھـ 1424. ،  2ط، مكتب البحوث والدراسات للطباعة والنشر في دار الفكر     

  . بغداد  1968، مطبعة ا+ديب ، فائق بطي ، تاريخھا وكفاح أجيالھا . صحافة العراق  -90

  . بغداد  1968. مطبعة ا+ديب ، فائق بطي ، الصحافة العراقية ميHدھا وتطورھا  -91

  .م 1988 -ھـ 1408جامعة الموصل ، عبد الجبار علوان النايلة  –د ، الصرف الواضح  -92

  .دار المؤرخ بيروت ، محمد حسين الصغير  –د ، الصوت اللغوي في القرآن الكريم  -93

  دار الشموع الثقافية ،  2ط، علي حسن مزبان  –د ، علم ا+صوات بين القدماء والمحدثين  -94

  .ليبيا  –الزاوية ، م 2009. والنشر والتوزيع للطباعة       

  ا+كاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،  1ط، محمود عكاشة  –د ، علم الصرف الميسر  -95

  . م القاھرة 2005 -ھـ 1426     

  مكتبة نھضة ،  4ط، علي عبد الواحد وافي  –د ، أطراه مجمع اللغة العربية . علم اللغة  -96

  . م 1957 -ھـ 1377الة مصر بالفج     
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محمود  –د ، مدخل تأريخي مقارن في ضوء التراث واللغات الساميBة . علم اللغة العربية  -97

  فھمي 

  . القاھرة ، دار غريب للطباعة ، مكتبة غريب ، حجازي      

  لجمال الدين أحمد الحسيني المعروف بابن عنبه  ، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب  -98

اعتنى به وشجره السيد ، ھـ 1088كتبه الحاج موسى بن مH المارديني عام ، ھـ )838(      

  يوسف 

 - ھـ 1424الرياض، مكتبة التوبة  –مكتبة ُجل المعرفة ،  1ط، بن عبد ] جمل الليل       

  م 2002

 –د ، مھدي المخزومي  –د  –تحقيق ، ھـ )175(للخليل بن أحمد الفراھيدي ، العين  -99

  إبراھيم 

  .بغداد .  1980دار الرشيد للنشر ، السامرائي      

 –تقديم ومراجعة ، الشيخ ناصيف اليازجي ، فصل الخطاب في أصول لغة ا5عراب  -100

  جميل 

  .بغداد . مكتبة النھضة ، إبراھيم حبيب      

  م 1999- ھـ 1420مكتبة الخانجي، 6ط، رمضان عبد التواب –د ، فصول في فقه اللغة  -101

  .القاھرة        

  . جامعة بغداد ، حاتم صالح الضامن  –د ، فقه اللغة  -102

  .بيروت . م 1968دار العلم للمHيين ، إبراھيم السامرائي  –د ، فقه اللغة المقارن  -103

  ، راسة نقدية تحليلية في ثHثة أجزاء د، م 2000-1950الفكر العربي في القرن العشرين  -104

  . بيروت .  2001المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  1ط، شاكر النابلسي         

  دار الحرية ، سلسلة كتب التراث ، حكمت توماشي  –إعداد ، فھارس مجلة لغة العرب  -105

  .م بغداد 1972للطباعة         
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آفاق ، نعمة رحيم العزاوي  –د ، في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث  -106

  عربية 

  . م 1995بغداد         

  . م 1972دار المعارف بمصر ،  2ط، أمين علي السيد  –د ، في علم الصرف  -107

.  م1965مكتبة ا+نجلو المصرية ،  3ط، إبراھيم أنيس  –د ، في اللھجات العربية  -108

  .القاھرة 

   -دار الجيل،إلياس .وإدوارد أ، إلياس أنطوان إلياس ، عربي  –إنكليزي . قاموس الجيب  -109

  .بغداد  –دار التربية ،  بيروت       

شركة ومطبعة ،  2ط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، القاموس المحيط  -110

  البابي 

  .م 1952 -ھـ 1371الحلبي وأو7ده         

. المكتبة التجارية الكبرى ، ھـ )285(+بي العباس المبرد ، الكامل في اللغة وا+دب  -111

  ، مصر 

  .القاھرة . مكتبة ا7ستقامة        

عبد السHم  –تحقيق ، ھـ )180)(سيبويه(أبي بشر عمرو بن عثمان بن َقنبر ، الكتاب  -112

  محمد 

  .م 1988 -ھـ 1408، مكتبة الخانجي بالقاھرة ،  3ط، ھارون        

  مع ، جرمانوس فرحات مطران ا+مة المارونية ، كتاب بحث المطالب في علم العربية  -113

. مطبعة المرسلين اليسوعيين ، ھوامش لمصححه ؛ سعيد الشرتوني اللبناني       

  .م 1913بيروت

  .م 2000 -ھـ 1422،  1ط، كاظم  عباس محمد، كتاب الصرف  -114

  .م 1947بغداد ، جورج جبوري ، الكرملي الخالد  -115
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+بي القاسم جار ] ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا+قاويل في وجوه التأويل  -116

  محمد بن 

. المطبعة الكبرى ا+ميرية ببو7ق ،  2ط، ھـ )528(عمر الزمخشري الخوارزمي        

  .ھـ 1318

م 1955بيروت، دار صادر ،  1ط، ھـ )711(لمحمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب  -117

.  

  .مصر . دار المعارف ، ھـ )711(لمحمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب  -118

منشورات ،  1ط، حامد المؤمن  –تحقيق ، +بي الفتح ابن جني ، اللمع في العربية  -119

  منتدى 

  .م 1982 - ھـ 1402مطبعة العاني ، ) 7(النجف ا+شرف النشر في        

تحقيق ، اختصار الممتع 7بن عصفور . +بي حيان ا+ندلسي ، المبدع في علم التصريف  -120

–   

  .الكويت . م 1982 -ھـ 1402مكتبة دار العروبة ،  1ط، عبد الحميد السيد طلب  –د        

طبع في بيروت ، بطرس البستاني ، قاموس مطول للغة العربية ، محيط المحيط  -121

  م 1870سنة

  .بيروت  –مكتبة لبنان ) . فوتوأوفست(نسخة طبق ا+صل ، ھـ 1286       

. للمرحلة الرابعة في كلية التربية ) فقه اللغة العربية(صباح السالم في  –محاضرات د  -122

  جامعة 

  .م 2002-2001نة الدراسية بابل للس       

  .لبنان  –م بيروت 1988منشورات دار ومكتبة الھHل ، للرازي ، مختار الصحاح  -123

مكتبة ، 3ط، رمضان عبد التواب  –د ، المدخل إلى علم اللغة ومنھاج البحث اللغوي  -124

  الخانجي 
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  .م القاھرة 1997 - ھـ 1417       

دار ،  3ط، مھدي المخزومي  –د ، مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو  -125

  الرائد 

  .بيروت . م 1986 -ھـ 1406العربي        

محمد  –تحقيق ، ھـ )346(+بي الحسن المسعودي ، مروج الذھب ومعادن الجوھر  -126

  محيي

  .لبنان  –بيروت . م 1947 -ھـ 1368دار المعرفة ، الدين عبد الحميد        

 - شرحه وعلق عليه،ھـ )911(لجHل الدين السيوطي ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  -127

  محمد 

دار احياء ،  2ط، علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراھيم ، أحمد جاد المولى        

  الكتب 

  .القاھرة ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، العربية         

  دار ، نجيب العقيقي ، موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ، المستشرقون  -128

  .م 1965المعارف بمصر        

، ھـ )770(+حمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  -129

  ، 1ط

  .إيران  –قم . منشورات مؤسسة دار الھجرة        

  ،) 322(محمد عبد المطلب البكاء سلسلة دراسات  –د ، وجھوده اللغوية مصطفى جواد  -130

  .م بغداد 1982، دار الرشيد للنشر         

 –د  –تحقيق ، ھـ )384(+بي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي ،معاني الحروف  -131

  عبد 

  .م جدة 1984 -ھـ 1404دار الشروق ،  3ط، الفتاح إسماعيل شلبي        
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دار احياء التراث ،عمر رضا كحاله ، تراجم مصنفي الكتب العربية . معجم المؤلفين  -132

  العربي

  .لبنان  –بيروت        

فريد عبد العزيز  –تحقيق ، ھـ )626(لشھاب الدين الحموي البغدادي ، معجم البلدان  -133

  الجندي 

  .بيروت ، دار الكتب العلمية        

 1ط، مجيد محمد  –د ، معجم المصطلحات وا+لفاظ ا+جنبية في اللغة العامية العراقية  -134

  آفاق 

  .م بغداد 1990، عربية        

  مؤسسة آفاق للدراسات العراقية ،  1ط، كاظم عبود الفتHوي ، معجم المحققين العراقيين  -135

  .م العراق 2006 - ھـ 1427       

 2ط،محمد ھادي ا+ميني  –د،وا+دب في النجف خHل ألف عام معجم رجال الفكر  -136

  ھـ1413،

منشورات      دار البيان ، علي الخاقاني ، معجم شعراء بغداد منذ تأسيسھا حتى اليوم  -137

  مطبعة ،

  . م بغداد1962 -ھـ 1382أسعد        

محمد  –وضعه ، بحاشية المصحف الشريف ، المعجم المفھرس لDلفاظ القرآن الكريم  -138

  فؤاد 

  .ھـ 1384مطبعة ظھور ، منشورات ذوي القربى ،  3ط، عبد الباقي         

-ھـ 1414دار الكتب العلمية ،  1ط، إيمان البقاعي ، معروف الرصافي ناٌر أم كلم  -139

  م 1994

  .لبنان  –بيروت        
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مازن المبارك  –د  –يق تحق، 7بن ھشام ا+نصاري ، مغني اللبيب عن كتب ا+عاريب  -140

 ،  

  .قم  –سيد الشھداء  –الناشر ،  5عن ط، سعيد ا+فغاني  –مراجعة ، محمد علي حمد ]        

  ُعني بتحقيقه ، تنقيح الجامع لمفردات ا+دوية وا+غذية 7بن البيطار المالقي . المفردات  -141

  .م بيروت 1990دار الغرب ا5سHمي ،  1ط، محمد العربي الخطابي  –وتھذيبه        

 1ط، أحمد طه حسانين سلطان  –د ، مقاييس ا+صالة والفرعية في ا5بدال 7بن السكيت  -142

،  

  .القاھرة  –نصر . م 1999-ھـ 1419دار بشرى للطباعة والنشر        

إميل  –د  –مراجعة ، حسن حمد  –قيق تح، ھـ )285(+بي العباس المبرد ، المقتضب  -143

  بديع 

  .م بيروت 1999 -ھـ 1420دار الكتب العلمية ،  1ط، يعقوب        

دار الكتاب  –دار الكتاب المصري ، يوسف أسعد داغر  –تحقيق ، مقدمة ابن خلدون  -144

  اللبناني 

  م1993-ھـ 1414بةمكتبة طي،  6ط، محمد أحمد معبد ، الملخص المفيد في علم التجويد  -145

  .المدينة المنورة        

فخر الدين  –د –تحقيق ، ھـ )669(الممتع الكبير في التصريف 7بن عصفور ا5شبيلي  -146

  قباوه

  .لبنان  1996مكتبة لبنان ناشرون ،  1ط       

  .م 1994مكتبة ا+نجلو المصرية ،  7ط، إبراھيم أنيس  –د ، من أسرار اللغة  -147

  .م بغداد 1978دار الحرية للطباعة ، خالد حبيب الراوي ، تأريخ الصحافة العراقية من  -148

  .بيروت . دار المشرق ،  12ط، المنجد في ا+عHم  -149
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م 1986المطبعة الكاثوليكية،دار المشرق ،  20ط، ل\باء اليسوعيين ، المنجد في اللغة  -150

  بيروت

ھيأة محمد ،  1ط، السيد محمد الحسيني الشيرازي ، المنصورية في النحو والصرف  -151

  ا+مين

  .م 2000 - ھـ 1421) ص(         

، جبور عبد النور  –د ، سھيل إدريس  –تأليف د ، عربي  –قاموس فرنسي ، المنھل  -152

  ،  6ط

  .م بيروت 1980دار العلم للمHيين  –دار ا�داب        

عالم ، أحمد عوض  –ترجمة ، روبنز  -ھـ -ر، موجز تأريخ علم اللغة في الغرب  -153

  المعرفة 

  .م الكويت 1997مطابع الرسالة ) 227(      

بيروت . دار العلم للمHيين ، منير البعلبكي ، م 2004عربي –قاموس إنكليزي ، المورد  -154

.  

دار العلم للمHيين ، 22ط، ير البعلبكي من، عربي  –قاموس إنكليزي ، المورد القريب  -155

  بيروت

  روحي –د، عربي  –إنكليزي ، إنكليزي  –قاموس مزدوج ؛ عربي ، المورد الوسيط  -156

  . إيران  –قم .  1990 -ھـ 1410إحياء الكتب ا5سHمية ، منير البعلبكي ، البعلبكي        

  .م بغداد 51996رشاد مطبعة ا، حميد المطبعي ، موسوعة أعHم العراق  -157

  - ھـ 1419مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،  2ط، الموسوعة العربية العالمية  -158

  . م 1999الرياض        

اللجنة  –تأليف ، ھـ القسم ا+ول 14في فقھاء القرن  14موسوعة طبقات الفقھاء ج -159

  العلمية في 
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  .ھـ ايران 1424،  1ط، الشيخ جعفر السبحاني  إشراف) . ع(مؤسسة ا5مام الصادق        

  . بيروت . م 1956منشورات دار ومكتبة الحياة، الشيخ أحمد رضا العاملي ، مولد اللغة  -160

. دار ومكتبة الھHل  -دار البحار،وسيم خليل  –د ،عربي  –قاموس إنكليزي ، الميسر  -161

  بيروت

  .المعارف بمصر  دار،  5ط، عباس حسن ، النحو الوافي  -162

الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشھير  –تأليف ، النشر في القراءات العشر  -163

  بابن 

المكتبة التجارية ، محمد علي الضباع  –أشرف على تحقيقه ، ھـ )833(الجزري         

  الكبرى 

  .مصطفى محمد بمصر         

 –تأليف ، الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه  النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين -164

  يوسف 

، رشيد بلحبيب  –دراسة وتحقيق ، ھـ )476(بن سليمان بن عيسى ا+علم الشنتمري         

  وزارة

  .م 1999 - ھـ 1420المملكة المغربيBة ، ا+وقاف والشؤون ا5سHمية        

المطبعة العصرية .ستانس ماري الكرمليا+ب أن.نشوء اللغة العربية ونموھا واكتمالھا -165

  بالقاھرة 

وبھامشه الدر النثير في ، لمجد الدين ابن ا+ثير ، النھاية في غريب الحديث وا+ثر  -166

  تلخيص 

  .طبعة حجرية ، نھاية ابن ا+ثير للجHل السيوطي        

انتشارات الشريف الرضي .م1963عن طبعة. 1ط، جعفر الخليلي ، ھكذا عرفتھم  -167

  ھـ 1412قم
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أحمد  –تحقيق ، ھـ )911(جHل الدين السيوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع  -168

  شمس 

  . م بيروت 2006-ھـ 1427دار الكتب العلمية ،  2ط، الدين         

  اشرف ، ألفته لجنة من ا+ساتذة ، اللغة العربية في القاھرة  مجمع، معجم لغوي . الوسيط  -169

. المكتبة العلمية–بيروت. دار التراث العربي، عبد السHم محمد ھارون  –على طبعه        

  طھران

، ھـ )681(أبي العباس أحمد بن خلBكان  –تأليف ، وفيات ا+عيان وأنباء أبناء الزمان  -170

  . تحقيق 

 -ھـ 1419دار الكتب العلمية،  1ط، مريم قاسم الطويل  -د ، وسف علي الطويل ي -د        

  م1998

  . لبنان  –بيروت       

 الرسائل الجامعي	ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة ماجستير في اللغة ، حسين محيسن ختHن البكري ، التثنية في اللغة العربية  -1

 .م 1989 - ھـ 1409جامعة بغداد  -كلية ا�داب ، العربية 

ھHل كاظم ، م )1945-1939(مجلBة الغري ودورھا الثقافي والسياسي في العراق  -2

 حميري 

  القادسيةجامعة  -كلية التربية ، رسالة ماجستير في التأريخ الحديث والمعاصر ، الشبلي 

  . م 2005 - ھـ 1426

رسالة ، فاھم نعمة إدريس الياسري ، سياسية  –مجلBة لغة العرب دراسة فكرية  -3

 .م 1989 -ھـ 1410جامعة بغداد  - كلية ا�داب ، ماجستير في التأريخ الحديث 

  

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المج4	
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 / م 1990 -ھـ 1410السنة –ا�داب  –الجامعة المستنصرية  –مجلBة آداب المستنصرية  -1

  .العدد السابع عشر      

 - ھـ 1389السنة  –الكاظمية ، مجلBة الجمعية ا5سHمية للخدمات الثقافية ، مجلBة البHغ  -2

 1العدد  م 1970

المؤنث والمذكر في ( 2018صـ /  284العدد/ م 1938-6السنة .  مجلBة الرسالة  -3

 . ا+ب أنستانس ماري الكرملي ) اللغات السامية

بمناسبة ذكرى ميHد ( 830صـ /  477العدد / م 1942-10السنة .  مجلBة الرسالة  -4

 .مير بصري ) الكرملي

إلى المعترضين علينا ( 1008صـ /  486العدد / م 1942-10السنة .  مجلBة الرسالة  -5

 . ا+ب انستانس ماري الكرملي ) حول جمع كريات حماء أو حمر

م إلى المجمع ( 318صـ /   511العدد / م 1943-11السنة .  الرسالة  مجلBة -6 Bإقترح مقد

  )اللغوي في القاھرة حول ضبط الخHف بين العامي والفصيح

معروف الرصافي ( 297صـ /   613العدد / م 1945-13السنة .  مجلBة الرسالة  -7

  . م أحمد حسن الزيات )1945- 1875

 ا+ب أنستانس( 629صـ /  6العدد / م 1950 -ھـ 1369 – 37السنة .  مجلBة العرفان  -8

  .روكس بن زائدة العزيزي ) ماري الكرملي      

رافائيل ) أعHم النھضة الحديثة( 5ج /  2مج /آذار  –م 1947سنة .  مجلBة الكتاب  -9

 .بطي 

لغة المقال في ( 464صـ /  4مج/ م 1977سنة –جامعة بغداد  –مجلّة كلية ا�داب  -10

 الصحافة 

  .منير بكر التكريتي ) العراقية

من مباحث الھمزة ( 1ج/  21مج/ م 1959سنة –جامعة القاھرة  –مجلBة كلية ا�داب  -11

 . محمد علي النجار  –د ) في العربية

  296صـ /  1العدد /  3مج / م 1954 -ھـ 1373سنة . مجلBة المجمع العلمي العراقي  -12

  .محمد بھجت ا+ثري ) الرسائل التاريخية من الكرملي إلى ا�لوسي(     

تاريخ الطباعة العراقية منذ نشوئھا ( 2العدد /  12مج / م 1983صيف . مجلBة المورد   -13

 و
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  .بھنام فضيل َعفBاص ) ىحتBى الحرب العظمى ا7ول      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواقع ا+لكترونيBة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الموقع . م 27/11/2007. جوال دعوة ا5سHم  -1

file://c:\Documents and settings\Admin.moDy\Desk top  

 :موقع الجريدة ا+لكتروني ،  1/1/2002. صفحة ثقافة . جريدة . الصباح   -2

hIp://www.aLsabaah.com/paper.php?sorce=akbar&mif=copg&sid=4
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