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  ب 

  اإلهداء

  إلى روح والدي العزيز رحمه اهللا

  إلى أمي الغالية أمد اهللا في عمرها

  إلى من شجعني على مواصلة مسيرتي العلمية رفيق دربي زوجي محمد
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عايد ومحمودأخوي   

   رائدة وروانيتأخو

    على إتمام هذا العمل عدنيلى كل من شجعني وساوإ

  



  ت 

  والتقديرالشكر 

 وأحمده، فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء، أشكره أن حقق لي ما أصبو إليه  ـ تعالىـ أشكر اهللا

 وآدابها، بأن هيأ لي من سهل التحاقي بجامعة الخليل، العربية اللّغةفي استكمال درجة الماجستير في 

لي عمرو عميد دائرة القبول والتسجيل بجامعة الخليل حالياً، فله مني وهو المربي الفاضل الدكتور ع

  .جزيل الشكر والعرفان

وأتقدم بعظيم الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور نهاد الموسى على حسن تعاونه، إذ أمدني بما احتجت 

  .إليه من مؤلفات واستفسارات كان لها أكبر األثر في إنجاز هذه الدراسة

 رعايته لهذه    حسن ر فائقه والثناء أجلّه إلى أستاذي الدكتور هاني صبري البطاط على          ثم أزجي الشك  

  :وأشكر ألساتذتي الكرام. الدراسة

  . داخلياًناقشاًمحمد رباع م الدكتور -

  .                 خارجياًمناقشاًمهدي عرار الدكتور  -

  .دراسةعلى تفضلهما بمناقشة هذه ال

  . عايد الذي ساعدني في الحصول على مصادر الدراسة ومراجعهاوأشكر شكراً غير مقطوع ألخي

والشكر الموفور لخليل محمد على ما أظهره من الصبر الجميل في طباعة الدراسة وتدقيقها وتنسيقها 

  .وحسن إخراجها

  

  

  



  ث 

    المحتویات

  ب  اإلھداء

  ت  الشكر والتقدیر

  ث  المحتویات

  د  ملخص الدراسة
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  12  وحده حسب تاریخ صدورھاكتبھ - أ

  14 لمحققةالكتب ا - ب
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  15  بحوثھ ومقاالتھ: ثانیًا
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  ج 
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  39  :ات اللسانی فيجھوده: الفصل الثاني

  39   اللسانیات االجتماعیة:أوًال

  39 العربّیةالظواھر الماثلة في   - أ 

  39  االزدواجیة اللغویة: أوًال

  39  في معنى المصطلح –

  44  ونشأتھأصل المصطلح –
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  60  ونشأتھداللة المصطلح -

  63 أشكال الثنائیة اللغویة عند نھاد الموسى -
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  101 منشأ الدراسة وسببھا –

  102  في أعمال الروادالعربّیة –
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  137   لغیر الناطقین بھاالعربّیةس ی تدرقطر: خامسًا

  145  في اللسانیات الحاسوبیة: رابعًا

  145  البدایة والصیرورة: أوًال

  147  وأھدافھامكونات اللسانیات الحاسوبیة : ثانیًا
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  175  االشتقاق: أوًال
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  185  النحت: ثانیًا

  193  اإلدخال والتعریب: ثالثًا

  198  النقل المجازي: رابعًا

  202  لاإلبدا: خامسًا

  206  جھود أخرى: سادسًا

  206 والوجوه الصرفیة العربّیةاللھجات  –

  207 المیزان الصرفي –

  208 النسبة –

  208 التصغیر –

  209  الوقف –

  212  : النحو فيجھوده: الفصل الرابع

  212   وأثره على الظاھرة النحویةالعربّیة وجوه تشعب: أوًال

  212 العامل المكاني –

  223 العامل الزماني –

  227 العامل المنھجي –

  231  عامل الناموس اللغوي –
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  239  تیسیر الكتاب النحوي –
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  247  نفیًا العربّیةوقوع الحال في : التحقیق في المسائل النحویة: ثالثًا

  249  مستدرك على كتاب الواضح:  الصوابھاجس: ًارابع

  253  الخاتمة

  256  المصادر والمراجع



  د 

  ملخص الدراسة

سين ا في العصر الحديث، هو نهاد ي وجهودهالعربية عالمأتتناول الدراسة حياة علم من   

  .ولـ فصوأربعةى مقدمة وقد توزعت الدراسة إل.  االجتماعية علماً في اللسانياتالموسى الذي يعد

سيرة حياة الدكتور نهاد الموسى، فتحدث عن اسمه ووالدته : كان الفصل األول بعنوان  

 والوظائف التي تسلمها في الجامعة األردنية وفي غيرها من وأبحاثه وكتبه وأعمالهومؤهالته 

  .الجامعات

في اللسانيات، فتحدث عن جهوده :  فكان بعنوان، في الدراسةاألكبر وهو ،أما الفصل الثاني  

 من العربية الموسى أهمية كبيرة للظواهر الماثلة في أولىجهوده في اللسانيات االجتماعية حيث 

االقتصاد وسلطة اإلعالم  وواإلعالم التعليم والترجمة ؛لعوامل المتفاعلة فيهااو ازدواجية وثنائية،

  ضوء فيالعربيةوتحدث عن جهوده في اللسانيات الوصفية وتضمنت مكانة  وهاجس العولمة،

  الفصل أيضاًتحدثو اللسانيات األمريكية، والنحو العربي في ضوء مناهج النظر اللّغوي الحديث،

 ثم اختتم الفصل ، لغير الناطقين بهاالعربيةعن جهوده في اللسانيات التطبيقية وكان موضوعها تعليم 

  .ن جهوده في اللسانيات الحاسوبيةبالحديث ع

التي  العربيةفاشتمل على وسائل نمو في الصرف؛ جهوده : وكان الفصل الثالث بعنوان  

، والنحت، واإلدخال والتعريب، والنقل المجازي، واإلبدال، وأنواعه االشتقاق ؛تحدث عنها الموسى

 والوجوه العربيةي اللهجات كما تطرق الفصل إلى جهود صرفية أخرى متنوعة للموسى، تمثلت ف

  .ن الصرفي، والنسبة، والتصغير، والوقفاالصرفية، والميز



  ذ 

برز القضايا النحوية أ  عن؛ فتحدث في النحوجهوده:  فكان بعنوانواألخيرأما الفصل الرابع   

 الظاهرة النحوية وتيسير النحو، وتيسير في وأثره العربية تشعب وجوه ؛ نحوالتي تناولها الموسى

مستدرك : ، وهاجس الصواب نفياًالعربية وقوع الحال في :والتحقيق في المسائل النحويةإلعراب، ا

برز النتائج التي توصلت إليها، يتبعها ثبت أمت الدراسة بالحديث عن تواختُ. على كتاب الواضح

   .بأسماء المصادر والمراجع التي عادت إليها



  ر 

  مقدمةال
شرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى أة والسالم على الحمد هللا رب العالمين، والصال  

  آله وصحبه أجمعين، وأما بعد، 

علماء أفذاذ في ميادين الثقافة والعلم والمعرفة المتنوعة، ظهور اتسم العصر الحديث بفقد   

 من عناية القوم، حتى أضحت المنتديات والمؤتمرات بدرجة كبيرة في هذه الحقبة العربيةوحظيت 

 للعربية ما تستحق من اهتمام، مواحاولوا أن يقدممن د يؤمها العلماء وطالبو المعرفة دارس ومعاهم

 لذا فتقدير هؤالء ؛غير أبنائهال ألبنائها و وسهولة تعلمها وتعليمها صورتها الجمالية،عملوا على إبرازف

  .ور المنشودالعلماء وإبراز جهودهم إنما هو جزء ال يتجزأ  من الرقي والحضارة والتط

ولقد تناولت هذه الدراسة جهود نهاد الموسى اللغوية، وقد اخترت هذا الموضوع ِلما لهذا   

 العلم، إضافة إلى تنوع أهل بين وأخبار، ولما له من سمعة العربيةالعاِلم الجليل من فضل في خدمة 

فجاءت  ؛اتساعاً كبيراً اتسعت لذا يمكن القول إن جهود الموسى قد ؛ المختلفةاللّغةكتاباته في مجاالت 

سات اللغوية فهو يعد علماً من أعالم العصر في الدرالذلك ؛  الدراسات اللغويةعلى معظم حقول

 وتعزيز مكانتها العربية  تعمل على خدمة مؤلفاتالعربيةزال يقدم للمكتبة المعاصرة، قدم وما 

مؤلفاً أو ال يكاد يوجد ، إضافة إلى أنه اطقين بهاالن لغير العربية كما تعمل على تعليم للناطقين بها،

  .  إال ويكون آلراء نهاد الموسى نصيب منها في اللسانياتبحثاً أو أطروحة جامعية

، األصيلة وتزود من منابعها األصلية العربيةفالموسى بال شك رائد لغوي، خبر تراث   

هم ما ألتوليدية التحويلية وغيرها، وعليه فوعاصر النظريات اللغوية الحديثة كالوصفية والتوزيعية وا

ن  وآراؤه مزيجاً من هذيأفكارهتنماز به جهوده أنها جمعت بين التراث والحداثة، لذا جاءت 

 من لهمة من جذور التراث العربي العريق، ومعاصرتها مستمدهالمصدرين، فكانت أصالتها مست



  ز 

ما جعله يثبت أن بعض ما جاء به الغرب له  وتحليل نظمها، وهذا اللّغةأحدث النظريات في دراسة 

  . الضخمالعربية اللّغةتراث جذور في 

البحث وتفكير ال في العقول اللغوية تثير هامشية؛ بل كانت تكن نهاد الموسى لم فأفكاروعليه   

  اللغوية التي تناولها، وإنالمباحث إن في ؛ بها على الدرس اللغوي جِدة غير معهودةأضفى والتأمل،

 من  رحبةًاًآفاقفي طريقة تناوله إياها، مما يشكل منطلقاً جديداً للبحث اللغوي المعاصر، ويفتح 

  . الدراسات اللغوية المتشعبة

 لما لها اللّغةنهاد الموسى في  من هنا جاءت هذه الدراسة لما لَمستْه من حاجة لدرس جهود  

بدراستها دراسة وافية تجمع بين دفتيها ما قدمه ن جهوده لم يسبق ألحد أن قام من أهمية بالغة، وأل

" العربية اللّغةنهاد الموسى وتعليم " :وليد العناتي بعنوانلبين مؤلفاته المختلفة، غير أن هناك دراسة 

حد وجوه إسهاماته أ  وهو،العربيةؤاه في تعليم  فيها العناتي على جهود الموسى ورروقد اقتص

   .اللغوية وحسب

 منهج لطبيعة هذه  هو أفضلة والتاريخية التحليلي باألنظار مسترفداًج الوصفيوكان المنه  

األنظار  فالمنهج الوصفي يتمثل في استقراء جميع جهود نهاد الموسى اللغوية المتنوعة، أما الدراسة؛

 وفق ما تقتضيه فصول الدراسة التي استندت إلى  وترتيبها جميع جهودهفي تصنيفتمثل ت فالتحليلية

  . لوضع جهوده في سياقها وفق التجديد اللغوية التاريخياألنظارض مالمح بع

 سيرة في فصول وخاتمة، تناول الفصل األول الحديث وأربعةوقد جاءت الدراسة في مقدمة 

نهاد الموسى الذاتية والعلمية، أما الفصل الثاني فتناول جهوده في الدراسات اللسانية التي توزعت 

 من العربيةلها اللسانيات االجتماعية فاشتملت على الظواهر الماثلة في  فروع؛ أوأربعةعلى 



  س 

آمر االقتصاد،  و،اإلعالم وفضاء ؛ التعليم، والترجمة، فيهاالمتفاعلةازدواجية وثنائية، وعلى العوامل 

 في ضوء اللسانيات العربيةوثانيها اللسانيات الوصفية فتضمنت مكانة  ، والعولمة،اإلعالنوسلطة 

 اللسانيات التطبيقية فتحدث لثها وثا.مريكية، والنحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديثاأل

. ا فتحدث عن جهوده في اللسانيات الحاسوبيةرابعهأما .  لغير الناطقين بهاالعربية اللّغةعن تعليم 

االشتقاق والنحت  وقد اشتمل على ،وتناول الفصل الثالث الحديث عن جهوده في الدراسات الصرفية

؛ اللهجات أخرى والتعريب والنقل المجازي واإلبدال، كما تطرق لجهود صرفية متنوعة واإلدخال

أما الفصل الرابع .  والوجوه الصرفية، والميزان الصرفي، والنسبة، والتصغير، والوقفالعربية

 الظاهرة في رهوأث العربيةفتحدث عن جهوده في الدراسات النحوية فاشتمل على تعدد وجوه 

تحقيق و، اإلعرابالنحوية، وعلى منهج نهاد الموسى في تيسير النحو وتعليمه، ومنهجه في تيسير 

 ثم ،مستدرك على كتاب الواضح: ، وهاجس الصوابنفياً العربية وقوع الحال في :في مسائل نحوية

  .  النتائج التي توصلت إليها الدراسةأهمجاءت الخاتمة التي اشتملت على 

  واهللا ولي التوفيق

  



  سيرة حياة نهاد الموسى: الفصل األول

 اسمه -

 والدته -

 مؤهالته -

 دراسات أخرى -

 الوظائف التي تسلمها -

 ئات العلمية والندوات والمؤتمراتمساهماته في الهي -

 مجال خبرته الجامعية -

 نشاطه الكتابي -

  كتبه: أوالً

 كتبه وحده حسب تاريخ صدورها -أ

  المحققةالكتب -                    ب

   المشتركةالكتب -ج

  بحوثه ومقاالته: ثانياً

  في المؤتمرات والندواتألقيتومقاالت نشرت في المجالت أو بحوث  -أ

  مقاالت منشورة في الصحف -ب

  "بعدللتعليم عن  "كتب ووحدات دراسية ألفها لطلبة القدس المفتوحة : ثالثاً

 الكتب -أ

  الوحدات الدراسية -ب

   شارك في تأليفها مدرسيةكتب: رابعاً

 كتب مدرسية شارك في اإلشراف على تأليفها :خامساً

 لرسائل الجامعية التي أشرف عليهاا -

  التي زارهااألقطار -
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  سيرة حياة نهاد الموسى 

  نهاد ياسين الموسى: اسمه  ـ 

 ألف، عام أيارولد ببلدة العباسية بمدينة يافا الفلسطينية في التاسع من شهر : والدته  ـ 

كبة لبلدته ولوطنه بست سنوات، ومع أي قبل حلول الن.  من الميالدربعينوأوتسعمئة واثنين 

، في العباسية، يوم كان ذاك يوم سبت": فيقول واصفاً ما حدث يستذكر هأنّ إال  حينهاصغر سنه

 من حولي فراغ ووحشة، ووقفت احدونظرت حولي وان.  بالخوفإحساس أولاستيقظ في فجأة 

 الزلزال العظيم، كان ذاك أبواب السادسة، وكانت فلسطين على بأبواوحدي وكنت يومذاك على 

 القرى أهل الناس من إليهايوم سبت، ويوم السبت كانت تقام في العباسية سوق جامعة يتوافد 

  .المجاورة

 بالخطر، نظرت إلى بوابة الدار ذات الفناء أيقنت شيئاً ما يحدث، أنأحسست يومذاك   

من الخارج وابة المشرعة هي مصدر الخطر اآلتي  البأنأحسست ة، الواسع، كانت البوابة مشرع

لزمت باب إحدى الغرف المصفوفة حول . أخطر سيكون إلغالقها التقدم نحوها أنلكنني قدرت 

 في فناء )اليوكالبتوس(تشاغلت بمشاهدة الرصاص الفارغ المتساقط من أعلى أشجار . الفناء

اساً من أهل القرية يدخلون سراعاً ويخلون بعض الجرحى الدار، ثم زايلني الخوف حين رأيت ن

  .إلى غرفة في إحدى زوايا الدار، ويحكون عن غارة قام بها اليهود من المستعمرة المجاورة

دخلت فلسطين وأهلها في و. ياً داكناًم يوماً سديعلى صفحة الذاكرةزال يوم السبت يوما   

  )1("...كرة الطفولة مني مشاهد وحكاياتأهوال وأحوال، وكانت النكبة، وينتصب في ذا

  فيورة الحال بدليل ما جاء ـرة ميسـه ينتمي إلى أسأنّالمالحظ على ما قاله الموسى          

                                                             
 .27، العربية اللّغة نهاد الموسى وتعليمالعناتي، : ينظر )1(
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"  إحدى الغرف المصفوفة حول الفناءلزمت باب: "وقوله" بوابة الدار ذات الفناء الواسع: "قوله

؛ فالدار " في فناء الدار)اليوكالبتوس( بمشاهدة الرصاص المتساقط من أعلى أشجار"  :هوقول

 أسرته معروفة في القرية أن ومحاطة بسور بوابته مفتوحة مما يعني ،األشجارواسعة وحولها 

 الّذيذلك اليوم .  اليوم العصيب ذاك مالذاً للناس فيأصبحتها أنّومنفتحة على من حولها، و

قيض، فبعد البيت الواسع المتعدد الغرف نقيض إلى النحول حياة الموسى وحياة الكثيرين من ال

نموذجاً استثنائياً للظلم الشامل، أكان المخيم ": إلى المخيم بكل معاناته وآالمه، وفيه يقول الموسى

خرجوا من ديارهم بغير حق، ولكن هذا النموذج المشخص أن الّذيه ينتظم جموعاً من الناس إنّإذ 

المستفادة من نقيضها ل ضرورة، وانضاف إلى هذه القيمة  اليقين بأن العد مثلنبت فيأللظلم قد 

  )1( ."منظومة من المثل في استقامة القصد، وصراحة اإلفضاء بالرأي ومجانبة الهوى

 خطواته في الرحيل ىتسع سنوات، وكانت أولبأهوالها كافة  وعاش الموسى حياة المخيم  

إذ عملت ":  التعليمية، فهو يقول المراحلردية على حد تعبير الموسى في حرقعنه مغامرة ف

متحان الشهادة الثانوية سنتين، وكان ظهور النتائج مفاجأة لمن كان ستبق التقدم الأعلى أن 

  )2(." أحداً لم يكن يعلم بذلك وكنت وحديإنحولي، إذ 

ك بسنتين، مما يعني لإذاً لقد حصل الموسى على شهادة الثانوية قبل الوقت المخصص لذ  

 متحان الثانوية العامة بعد الصف التاسع، على حين أن الطلبة كانوا يتقدمون المتحانهاأنه قدم ا

  . بعد الصف الحادي عشر ـ الثانوية العامةـ 

س في المدرسة التي  الموسى قد درأن بعض أقران الموسى ذكروا له أنويذكر العناتي   

الميذه في المدرسة بعض من كانوا  زمالءه ه كان من تأنّتعلّم فيها قبل أن يتلقى تعليمه العالي، و
                                                             

 .28، العربية اللّغةنهاد الموسى وتعليم العناتي، وليد،  )1(
  .17نفسه، )2(
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ها محفوفة أنّ فالمالحظ على هذه الفترة الزمنية من حياة الموسى )1(.على مقاعد الدراسة فيها

إن لم تكن نادرة، ومع هذا لم  كثيرة بل مكتظة، وورودها قليلة أشواكهابالمتاعب والصعاب، 

ين الغمام، وداس فوق األشواك الدامية ، بل نهض من بيستسلم الموسى وينتظر تغيير المصير

 مصيره بنفسه، معتمداً في ذلك على عقله، فانكب على دروسه  بينها طريقه ويغيرليشق من

وإال فكيف استطاع الموسى أن يتقدم . فأثبت تفوقاً باهراًه ال يرى في حياة المخيم سواها، أنّوك

 ومع ذلك فقد .ه بسنتين ويحصل عليهاإلى امتحان شهادة الدراسية الثانوية العامة قبل موعد

؛ فجعلته رجالً عصامياً جاداً ذا مواقف ثابتة في حياته ومتواضعاً رة في شخصيتهأثرت هذه الفت

   .من حوله تعامله برحيماً في

  مؤهالته  ـ 

 وآدابها من جامعة العربية اللّغة في نهاد الموسى على الدرجة الجامعية األولىحصل     

فكانت من جامعة القاهرة، فدرجة الماجستير حصل  ليادرجات العال، أما م1963دمشق سنة 

وهو موضوع مرتبط بطرق " العربية اللّغةالنحت في "وكان موضوعها  م،1966عليها سنة 

ما ، أ وبيان قدرتها في التعبير عن المستحدثات العلمية والحضارية الجديدةالعربية اللّغةتنمية 

ر بن معوموضوعها علم من أعالم البصرة هو أبو عبيدة مم، 1969 فكانت سنةالدكتوراه 

  ).هـ209 ـ 110(المثنى 

  دراسات أخرى ـ 

  .م9/8/1973 ـ 1/7، جامعة القاهرة، اللّغوية باحث زائر في حلقة الدراسات -

                                                             
 .17، العربية اللّغةنهاد الموسى وتعليم : ينظر )1(
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 ـ 28/6،)أوسويجو( فرع ، جامعة نيويوركاللّغويةباحث زائر في حلقة الدراسات  -

 .م20/8/1976

 .م18/8/1977 ـ 11/7، جامعة هاواي، اللّغويةزائر في حلقة الدراسات باحث  -

 .م1979 الغربية، صيف ألمانيارلنجين وبون، إوبنجن ويباحث زائر في جامعة ميونخ وت -

 .م26/7/1980 ـ 30/6، جامعة دمشق، اللّغويةباحث زائر في حلقة الدراسات  -

 .م1986 هاواي، نيسان، تموز، باحث زائر في المركز الشرقي العربي الملحق بجامعة -

 .م1993/1994، الفصل الثاني )أوستن(باحث زائر في جامعة تكساس -

  

  الوظائف التي تسلمها  ـ 

 في الجامعة األردنية  - أ

 .م1975 ـ 1969 وآدابها من العربية اللّغةقسم بأستاذ مساعد  -

 .م1980 ـ 1975 وآدابها، العربية اللّغةأستاذ مشارك بقسم  -

 . حتى اآلن ـ 1980 وآدابها العربية اللّغةأستاذ بقسم  -

 من )كلية الدراسات العليا( واالجتماعية اإلنسانيةرئيس قسم الدراسات العليا للعلوم  -

 .م1990 ـ 1989

 .م1993 ـ 1991، )كلية اآلداب( وآدابها العربية اللّغةقسم رئيس  -

 .م1995 ـ 1994نائب عميد كلية اآلداب،  -
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 .م2009 ـ 2007، )كلية اآلداب( وآدابها يةالعرب اللّغةرئيس قسم  -

 .م2010 ـ 2009عميد كلية اآلداب،  -

 أخرىفي جامعات  -     ب

 .م1983 ـ 1982أستاذ زائر في جامعة الملك سعود بالرياض،  -

 .م1989 ـ 1988أستاذ زائر في جامعة الكويت،  -

 ـ 1993 المتحدة، الفصل األول، العربية اإلماراتأستاذ زائر في جامعة  -

 .م1994

 .م1999 ـ 1998أستاذ زائر في جامعة البنات األردنية،  -

 ـ 1986م، وفي جامعة مؤتة 1985 ـ 1984مدرس في جامعة اليرموك  -

 .م2002م، وفي الجامعة الهاشمية 1987

وجامعة  م،1979أيار ومحاضر في كل من جامعة بير زيت شهري نيسان  -

م، وجامعة 1991دني أيلول م، وجامعة ملبورن وجامعة سي1981البصرة أيار 

م، وجامعة أوهايو في كولومبس 1994 نيسان وأيارتكساس في أوستن شهري 

 .م1994أيار 

 

  مساهماته في الهيئات العلمية والندوات والمؤتمرات  ـ 

 إيران، عضو مؤتمر ذكرى القرن الثاني عشر لوفاة سيبويه، جامعة بهلواي في شيراز،  -

 .م1974
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 .م1976وتعلمها، سيراكيوز بالواليات المتحدة،  غةاللّعضو مؤتمر تعليم  -

 .م1977 المتحدة،العربيةخبير مشارك للغة في مشروع المناهج الوطنية، اإلمارات  -

 .م1979عضو الندوة العالمية الثانية لتاريخ العلوم عند العرب، جامعة حلب،  -

 .م1981، الجامعة التونسية،العربية اللّغةعضو ملتقى اللسانيات في خدمة  -

 .م1978عضو مؤتمر المناهج، وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان،  -

 .م1982الجامعة المستنصرية، بغداد،  ،العربيةعضو مؤتمر اللسانيات  -

 .م1983  في بكين،األجنبية في معهد اللغات العربية اللّغةمستشار اليونسكو لتعليم  -

 المتوسطة إلعداد المعلمين، سلطنة تايل وكتب الك للتعريف بمناهجاألولىعضو الندوة  -

 .م1985عمان، 

 .م1985عضو الملتقى الدولي الثالث للسانيات، الجامعة التونسية،  -

التي تصدرها جامعة ) سلسلة اآلداب واللغويات(عضو هيئة التحرير، أبحاث اليرموك -

 .م1986 ـ 1982اليرموك، 

 والجامعة األردنية، العربية غةاللّ، مجمع العربية اللّغة عضو ندوة االزدواجية في  -

 .م1987مان، ع

 .م1987، المؤتمر الوطني للتطوير التربوي، عمان، العربية اللّغة رئيس لجنة خبراء  -

 .م1988لي، ا المعلمين، وزارة التعليم العتأهيلمشارك في وضع مناهج كلية   -
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 ـ 1987 المفتوحة،  في برنامج التربية بجامعة القدسالعربية اللّغةمقرر لجنة مناهج  -

 .م1988

 .م1988 لكليات المجتمع، وزارة التعليم العالي، العربية اللّغةمشارك في وضع مناهج  -

 بكليات المجتمع، وزارة التعليم العالي، العربيةوضع الخطة الدراسية للغة مشارك في  -

 .م1988

 .م1997 ـ 1990 في برنامج التطوير التربوي، اليمن، العربيةخبير  -

 .م1991جامعة ملبورن،، أستراليا في العربيةو مؤتمر عض -

، 1994حاسوبياً، واشنطن،  اللّغة لدى مؤسسة التقنيات التطبيقية ومعالجة العربيةخبير  -

 .م2000، 1998، 1996، 1995

 وتحدياتها في القرن الحادي والعشرين، الجامعة العربية اللّغةعضو مؤتمر قضايا  -

 .م1996يزيا، سالمية العالمية، مالاإل

 .م1996 في برنامج التقويم التشخيصي، وزارة التربية والتعليم، عمان، العربيةخبير  -

 .م1997، عمان، اإلسالمي، المعهد العالي للفكر العربية اللّغةعضو حلقة مبحث  -

 واإلسالمية العربية في الدورة التدريبية لموجهي المدارس القرآنية والعربية اللّغةخبير  -

 .م1997 للتربية والعلوم والثقافة، المغرب، اإلسالميةالمنظمة لدى 

 لغير الناطقين بها، جامعة فيالدلفيا، العربية اللّغة تعليم أساليبعضو حلقة تطوير  -

 .م1997
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 .م1998 المتحدة، نيويورك، األمم، قسم الترجمة، العربية اللّغةعضو ندوة حوسبة  -

 للتعريب، واألبحاثبية مولدة، معهد الدراسات  قاعدة معجمية عرإنشاءعضو لجنة حول  -

 .م1998جامعة محمد الخامس، الرباط، 

 في التعليم الجامعي، جامعة العربية اللّغةعضو مؤتمر التدريس الفعال لمهارات  -

 .م1998 المتحدة، العربيةاإلمارات 

 .م2000، جامعة البتراء، اإلعالم ووسائل العربية اللّغةعضو ندوة  -

 بين التراث والمعاصرة، األسد شومان، ناصر الدين  عبد الحميدة مؤسسةعضو ندو -

 .م2000عمان، 

 للغة األعلى بين اللغات العالمية، المجلس العربية اللّغةعضو الندوة الدولية حول مكانة  -

 .م2000، الجزائر، العربية

 .م2000 اليونسكو، عمان،  ـ األنوروا ـ عضو مجلس أمناء كلية العلوم التربوية  -

 .م2002تحكيم لجائزة عبد الحميد شومان في الدراسات اإلنسانية، عضو لجنة  -

 .م2002، اللّغويةمية للدراسات لعضو لجنة تحكيم لجائزة الملك فيصل العا -

 .م2002 بدمشق، العربية اللّغةعضو مؤتمر تيسير تعليم النحو، مجمع  -

 .م2002 عضو ندوة تجارب في تدريس النحو، الجامعة الهاشمية، -

، المجلس األعلى العربية اللّغة في مشروع تطوير مناهج العربية اللّغةمستشار اختبارات  -

 .م2003للتعليم، قطر، 
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 .م2004 عمان، ،اللّغويةعضو لجنة تحكيم لجائزة الدراسات  -

وآدابها، وزارة التعليم العالي والبحث  العربيةر المجلة األردنية للغة عضو هيئة تحري -

 .م2004، عمان العلمي،

 .م2004، األردن في العربية اللّغةمستشار تطوير مناهج  -

، التي  العربي، مكتب التربية لدول الخليجالعربية في اللّغويةعضو ندوة معايير الكفايات  -

 .م2006عقدت في البحرين، 

بي ، مكتب التنمية لدول الخليج العرالعربية اللّغةعضو ندوة تطوير األسئلة الوطنية في  -

 .م2006التي عقدت في أبو ظبي، 

 .م2007 لعام العربيةعضو لجنة تحكيم لجائزة الملك فيصل العالمية للمصطلحات في  -

 .م2007 في الجزائر، العربيةعضو مؤتمر الفصحى وعامياتها، المجلس األعلى للغة  -

مات  التربوية في منظواإلصالحاتلي األول حول التربية والتعليم، دوعضو الملتقى ال -

 .م2009التعليم، جامعة جيجيل، الجزائر، 

 .م2009، أبو ظبي، العربية اللّغةعضو مشروع تطوير  -

 .-م2010، الجامعة األردنية، )المجلة الثقافية(عضو هيئة تحرير  -

، العربية اللّغةاهللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة  كز الملك عبدر مأمناءعضو مجلس  -

  .-م2010الرياض، 
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  ت خبرته الجامعية مجاال  ـ 

 اللّغةتدريس النحو العربي، والصرف العربي، والمدارس النحوية، والعروض، وفقه  -

، وفن الكتابة اللّغوية، والمهارات ) الجامعةمساق عام لطلبة (العربية اللّغة، والعربية

 ).البكالوريوس بكلية اآلداب(والتعبير في المرحلة الجامعية األولى 

 . لطلبة الدبلوم بكلية التربيةالعربية اللّغةعليم تدريس أساليب ت -

تدريس معاجم ومصطلحات ودراسات مقارنة في المصطلح العربي لطلبة دبلوم الترجمة  -

 . ومركز اللغات بجامعة اليرموك،في مركز اللغات بالجامعة األردنية

رة،  المعاصالعربية اللّغة، ودراسات في قضايا  العربيدراسات في النحوتدريس  -

  الماجستير ، لطلبةالعربية الحاسوبية، واللسانيات االجتماعية العربيةواللسانيات 

 . وآدابها بالجامعة األردنيةالعربية اللّغةالدكتوراه في قسم و

 وآدابها العربية اللّغة بقسم العربية على رسائل في النحو العربي واللسانيات اإلشراف -

 في مناقشة رسائل جامعية في الجامعة نفسها وفي والمشاركة بالجامعة األردنية،

 .تة وغيرهماجامعات أخرى كجامعة اليرموك، وجامعة مؤ

المشاركة في تقويم رسائل جامعية في جامعة الكويت والجامعة اإلسالمية العالمية  -

 .بماليزيا

در التي تص "سلسلة اآلداب واللغويات"تقويم أبحاث للدوريات الجامعية كأبحاث اليرموك  -

المجلة " التي تصدر عن الجامعة األردنية، و"دراسات"ومجلة عن جامعة اليرموك، 

 "مؤتة للبحوث والدراسات" التي تصدر عن جامعة الكويت، و" للعلوم اإلنسانيةالعربية
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 التي "البصائر" بجامعة الملك سعود، و"مجلة كلية اآلداب"التي تصدر عن جامعة مؤتة، و

 "ةالمنار" و التي تصدر عن جامعة عمان األهلية،"البلقاء"، وتصدر عن جامعة البتراء

 ." األردنيالعربية اللّغةمجمع "التي تصدر عن جامعة آل البيت، ومجلة 

 مقدمة لغايات النشر العربية تقويم أعمال علمية ألعضاء هيئات التدريس في الجامعات  -

 . أو االعتماد ألغراض التدريسةيقأو التر

 وآدابها بجامعة الكويت، وكلية دبي للدراسات العربية اللّغة الماجستير في  تقويم برنامج -

ترا وجامعة قفي جامعة  وآدابها العربية اللّغةاإلسالمية، وبرنامج البكالوريوس في 

  .مااليا بماليزيا وجامعة الشارقة

 

  نشاطه الكتابي  ـ 

 البحوث :ؤلفة، وثانيها الكتب الم:أولها؛  خمسةتوزعت كتابات الموسى بين مجاالت  

وخامسها . رك في تأليفهاا ش مدرسيةكتب: ارابعه للتعليم عن بعد، و كتب:والمقاالت، وثالثها

  . كتب مدرسية شارك في اإلشراف على تأليفها

  كتبه: أوالً

لفة مؤ كتب سبعةو  كتاباً محققاً تضمنت؛وعشرين كتاباًثالثة مؤلفاته حتى اآلن بلغت   

  .باالشتراك

  حسب تاريخ صدورها  وحده بهكت -أ

 .م1976، عمان، )أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي(العربيةفي تاريخ  -
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- م1978بيدي، عمان، مستدرك على كتاب الواضح للز. 

 .م1980نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، بيروت،  -

ياً، بيروت، نف العربيةهل تقع في :  المعاصر، تحقيق في الحالقاالستشراحاشية على  -

 .م1980

 .م1984، الرياض، العربيةالنحت في  -

- أبو عبيدة معم1984الرياض، ) 209 ـ 110(ر بن المثنى م. 

، العربية اللّغةأبحاث في قضية الخطأ وضعف الطلبة في : وأبناؤها العربية اللّغة -

 .م1984الرياض، 

 .م1984، الرياض، العربية اللّغةمقدمة في علم تعليم  -

 .م1987قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث، عمان،  -

 .م2000 نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، بيروت، العربية  -

 من عصر النهضة إلى عصر العولمة، عمان، العربية اللّغةالثنائيات في قضايا   -

 .م2003

 الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي، الأحوبصائر في : الصورة والصيرورة  -

 .م2003عمان، 

 .م2003، عمان، العربية اللّغةمناهج ونماذج في تعليم :  األساليب -
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 في اللسانيات األمريكية، بيروت، العربية في مرآة اآلخر مثل من صورة العربية اللّغة  -

 .م2005

 .م2007التحول، عمان، قيم الثبوت وقوى :  في العصر الحديثالعربية اللّغة  -

  الكتب المحققة -ب

 عبيدة معمر بن المثنى، نشر في ألبي  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ النبيأزواجتسمية   

  .م1976، المجلد الثالث عشر، الجزء األول، العربيةمجلة معهد المخطوطات 

  الكتب المشتركة -ج

  .م1983، ، عمان)باالشتراك( لغير الناطقين بهاالعربيةمنهاج تعليم  -

 بمشاركة محمود ، للكليات المتوسطة إلعداد المعلمين،العربية اللّغةالثقافة العامة في  -

 .م1984  عمان،السمرة وعبد اهللا الشحام،

، للكليات المتوسطة إلعداد المعلمين، بمشاركة محمود السمرة، وعبد اهللا العربية اللّغة -

 .م1985الشحام، مسقط، 

، للكليات المتوسطة إلعداد المعلمين، بمشاركة )جملة واإلعرابنظام ال( العربيةكتاب  -

 .م1985محمود السمرة، 

 للكليات المتوسطة إلعداد المعلمين، بمشاركة ،)نظام البنية الصرفية (العربية كتاب  -

 .م1985محمود السمرة، عمان، 

 .م1986ن، ، باالشتراك، عما)سلسلة من ثالثة كتب( لغير الناطقين بها العربية اللّغة -
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 .م2008، عمان،  المنجزات العلمية واإلنسانية في القرن العشرينحصاد القرن -

 

  بحوثه ومقاالته: ثانياً

  في المؤتمرات والندواتتألقيالت نشرت في المجالت أو ابحوث ومق -أ

 .م1967، العربية، مجلة معهد المخطوطات )دراسة وتعقيب(مجاز القرآن ألبي عبيدة  -

بي  عبيدة أمخطوطتان منسوبتان إلى : العربيةان على كتاب المخطوطات حاشيتان خفيفت -

 .م1967، العربيةخطأ، مجلة معهد المخطوطات 

 .م1971 والوجوه الصرفية، مجلة اللسان العربي، الرباط، العربيةفي اللهجات  -

  القديمة، مجلة األبحاث، الجامعة األمريكية فيالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات  -

 .م1971بيروت، 

  عمان،في التطور النحوي وموقف النحويين منه، مجلة كلية اآلداب، الجامعة األردنية، -

 .م1973

 في الظاهرة النحوية بين الفصحى ولهجاتها، مجلة كلية اآلداب، الجامعة األردنية، -

 .م1973 عمان،

 .م1974ق، الوجهة االجتماعية في منهج سيبويه في كتابه، مجلة حضارة اإلسالم، دمش -

 .م1975، مجلة أفكار، عمان، العربيةلة التعدد في وجوه أفيها قوالن أو أضواء على مس -
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 بين الثبوت والتحول، مثل من ظاهرة اإلضافة، حوليات الجامعة التونسية، العربية اللّغة -

 .م1976

 .م1976ونظريتها، مجلة أفكار، عمان،  اللّغة في ضوء طبيعة العربية اللّغةتعليم  -

 .م1976 في رسم منهاج النحو، مجلة التربية، قطر، رأي -

 .م1979خطوة حائرة بين العامية والفصحى، مجلة أفكار، عمان،  -

 .م1979، مجلة الفيصل، الرياض، العربية اللّغةمعالم خطة في تطوير تعليم  -

نحو منهج في تحقيق قراءة الشعر القديم وفقاً لصورته التاريخية، مجلة دراسات،  -

 .م1979  عمان،معة األردنية،الجا

مثل من باب االستثناء، مجلة دراسات، الجامعة : النحو العربي بين النظرية واالستعمال -

 .م1979  عمان،األردنية،

 .م1979منهج في تيسير اإلعراب، مجلة التربية، قطر،  -

، نسانية للعلوم اإلالعربية، المجلة مراجعة لكتاب الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي -

 .م1982  الكويت،جامعة الكويت،

 لدى الناطقين بغيرها، العربية اللّغةدراسة في البواعث إلى تعليم : عن الهدفالتسآل  -

 في  ونشر.م1982، الجامعة المستنصرية، بغداد، العربيةبحث قدم إلى ندوة اللسانيات 

 .م1983، العربيةة ، معهد الخرطوم الدولي للغاللّغوية للدراسات العربيةالمجلة 
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عدد (نموذج من التردد بين منازل المثال والواقع، مجلة األبحاث: العربيةالخطأ في  -

 .م1984، الجامعة األمريكية في بيروت، ) والحضارة العربيتانالعربية اللّغة: خاص

رأي في ضبط منهاجه وجعله موافقاً لحاجات الدارسين، بحث قدم إلى : تدريس النحو -

، قسنطينة الجامعيين، جامعة  تعريب األساتذةجيه الثاني حول بيداغوالدوليالملتقى 

 .م1984

 .م1984خطوات في قرية آمنة، مجلة بناء الصين،  -

 بحث قدم إلى الملتقى الدولي الثالث للسانيات، ،العربيةنحو اللسانيات االجتماعية في  -

 .م1986، تونس، التونسيةالجامعة 

اء الجامعة نبأ  مجلة العامية ذات النكهة الخاصة،األلفاظ  الفصحى منالعربيةموقف  -

 .م1986األردنية، عمان، 

 .م1987 واالبتداع، مجلة المنتدى، دبي، تباعاالمشروع ائتالف : لغة عرار -

، ما كان وما هو كائن، وما ينبغي أن يكون، بحث قدم إلى ندوة العربيةاالزدواجية في  -

 .م1987  عمان، األردني والجامعة األردنية،العربية غةاللّ، مجمع اللّغةاالزدواجية في 

، موسوعة الحضارة اإلسالمية، عمان، اللّغة واإلبدال في ا االستثناء في النحوتماد -

 .م1993

لقي في أ لغير الناطقين بها، بحث العربية اللّغة في تعليم العربيةتجارب الجامعات  -

 .م1991ي جامعة ملبورن،  عقد فالّذي في أستراليا، العربيةمؤتمر 
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 العربية اللّغةلقي في مؤتمر قضايا أنحو نموذج فصيح في الخطاب العامي، بحث  -

 .م1996وتحدياتها في القرن الحادي والعشرين، الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا، 

بحث في تحليل الموضوع ومنهج الحل، بحث ألقي في مؤتمر : العربيةقضية الكتابة  -

في القرن الحادي والعشرين، الجامعة اإلسالمية العالمية،  وتحدياتها العربية اللّغة قضايا 

 .م1996ماليزيا، 

ورقة قدمت في حلقة " الممكن"و" الكائن"مشروع ائتالف : ين بها لغير الناطقالعربيةتعليم  -

 .م1997  عمان، لغير الناطقين، جامعة فيالدلفيا،العربية اللّغةتطوير أساليب تعليم 

 اللّغةمن فرط التراكم إلى ضبط العلم، ورقة قدمت في حلقة مبحث : العربيةتعليم  -

 .م1997، عمان، اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر العربية

، بحث قدم في مؤتمر التدريس الفعال لمهارات العربية في اللّغويةنحو معيار للكفاية   -

 .م1998 المتحدة، العربيةة اإلمارات  في المستوى الجامعي، جامعالعربية اللّغة

 بين العربية اللّغةلقي في مؤتمر مكانة أ، بحث العربيةة في حوسبة بمقار: التوصيف -

 .م2000، الجزائر، العربية للغة األعلىاللغات العالمية، المجلس 

ل  ووسائالعربية اللّغةاألخطاء المعجمية والصرفية والنحوية في وسائل اإلعالم، ندوة  -

 .م2000اإلعالم، جامعة البتراء، عمان، 

 في العصر الحديث، مثل من الحوار بين الشرق والغرب، بحث نشر العربية اللّغةقضايا  -

هدي لحسام الخطيب، دار الغرب اإلسالمي، أ" من الصمت إلى الصوت"في كتاب 

 .م2000



 19

ين األسد بين ناصر الد: ، بحث قدم في ندوة مؤسسة شوماناللّغةاألسد وناصر الدين  -

 .م2000التراث والمعاصرة، 

 .م2000 للمتخرجين من المرحلة الثانوية، العربية في اللّغويةاختبار الكفاية  -

سؤال الهوية والوحدة، مجلة المنتدى العربي، عمان، في  واألمة وعود على بدء العربية -

 .م2002

 جمعسير تعليم النحو، ممثل من باب االستثناء، بحث قدم في مؤتمر تي:  وظيفينحو نحوٍ -

 .م2002 في دمشق، العربية اللّغة

 .م2003  عمان،،األهلية، جامعة الزرقاء اآلفاقمن تجربتي في تيسير النحو، مجلة  -

 .م2008واالتصال،  اللّغةعلى شرفة بابل، مجلة  -

 .م2008واالتصال،  اللّغة في مالعب االستعارة، مجلة العربية -

 األمل، المجلة الثقافية، الجامعة األردنية، عمان، في وداع محمود درويش مخترع -

 .م2008

  .م2009واالتصال،  اللّغةثنائية اللحن وفصل الخطاب، مجلة : لغة اإلعالم -

 مقاالت منشورة في الصحف -ب

، جريدة الرأي، عمان، ) ضبط العلمالعربية اللّغةنظرة في ضبط تعليم (لماذا؟  -

 .م17/4/1976
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 على الوفاء بمطالب التعبير عن العلوم والشؤون العربية للّغةافي قدرة (يل حاصل صتح -

 .م1/7/1976، جريدة الرأي، عمان، )المستحدثة

 .م18/9/1976، جريدة الرأي، عمان، اللّغويةعلى هامش حياتنا  -

 .م3/10/1976أيها العرب، اطلبوا الهوية الموحدة، جريدة الرأي، عمان،  -

 .م9/10/1976لرأي، عمان، واألمة، جريدة ا اللّغةحكايات عن  -

، جريدة الرأي، عمان، )في تحيز المنظور اللغوي لدى الغرب (أممالناس أمة والعرب  -

 .م17/10/1976

 .م10/11/1976نهاد الموسى، جريدة الرأي، عمان، .مع د اللّغةحوار في  -

 .م1976مسكن جديد لقلق قديم، جريدة الرأي، عمان،  -

 .م3/4/1977ب، عمان، غيض من فيض، جريدة الشع: طه حسين -

عمان، األخبار، ، ملحق جريدة العربية في اللّغويةمشروع شامل جذري لحل المشكلة  -

 .م4/2/1978

-  يللصف األول اإلعدادي، جريدة عمان،" لغتي"و" اقرأ"هوامش على كتاب 

 .م24/10/1978

ة عمان،  في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، جريدالعربية اللّغةاتجاهات مناهج  -

 .م28/10/1978

 .م26/9/1979 علم، جريدة األخبار، عمان، أمحلم  -
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 .م22/1/1980، عمان، 988وعدم االنحياز، جريدة األخبار، عدد  اللّغة -

 .م15/4/1980 عمان،  لمن يهمهم األمر، جريدة األخبار،حاشية على قضية متشعبة -

 .م12/9/1980هون موجود، جريدة الرأي، عمان، أعز مفقود وأ -

 .م19/9/1986دوحة الطيور المهاجرة أو دليل من الفصحى، جريدة الرأي، عمان،  -

 .م26/9/1986عمان، الرأي، جريدة بعثة لغوية،  -

 .م3/10/1986 جريدة الرأي، عمان، ،ن يحكون النحويالّذيحكايات  -

 .م17/10/1986جريدة الرأي، عمان، عربية االستهالك،  -

 .م31/10/1986جريدة الرأي، عمان،والحياد،  اللّغة -

 .م21/11/1986جريدة الرأي، عمان، هجوم ال دفاع، العربيةمعركة  -

 .م12/12/1986جريدة الرأي، عمان، قرب إلى الفصحى، أات أي اللهج -

 .م19/12/1986جريدة الرأي، عمان، لغة الصحافة،  -

 .م2/1/1987جريدة الرأي، عمان، لغة المسرح من بعد لغوي محض،  -

 .م9/1/1987ريدة الرأي، عمان، جلغة الحوار القصصي،  -

 .م17/1/1987جريدة الرأي، عمان، تجريب المسرح في التحول إلى الفصحى،  -

 .م23/1/1987 جريدة الرأي، عمان، ،؟ في الجاهلية ازدواجيةالعربية اللّغةهل كانت  -

 .م6/2/1987جريدة الرأي، عمان، ، العربية اللّغةالعلوم بتعليم  -
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 .م27/2/1987جريدة الرأي، عمان، في أبعاد أخرى،  اللّغة -

 .م13/3/1987جريدة الرأي، عمان،  التصحيح، أمانة -

 .م10/1/2003بيان عن تجربتي في تدريس النحو، جريدة الرأي، عمان،  -

 

  )للتعليم عن بعد(كتب ووحدات دراسية ألفها لطلبة القدس المفتوحة : ثالثاً

  :وهي هذا الغرضبتأليف ثالثة كتب ل شارك نهاد الموسى ؛ الكتب -أ

 .م1993، بمشاركة عودة أبو عودة وكمال جبري، )نظام الجملة(علم النحو -

 .م1995، بمشاركة عودة أبو عودة وعبد الحميد الفالح، )نظام اإلعراب(علم النحو -

 .م1996علم الصرف، بمشاركة عودة أبو عودة،  -

  الوحدات الدراسية -ب

 .النظام اللغوي للعربية -

 .استعمال المعجم -

 . الشائعةاللّغويةخطاء األ -

 . والحضارةالعربية اللّغة -

 .المقالة والرسالة: نصوص من النثر الحديث -

 .فن التلخيص -
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 .القراءة الصامتة -

 .القراءة الجهرية -

 .مناهج دراسة األدب -

 .الحكاية -

 .فن الجاحظ -

 . في سياقها االجتماعيالعربية اللّغة -

 .االختبارات والتقويم في المرحلة االبتدائية -

 واألهداف الخاصة لتعليمها في المرحلة االبتدائية العربية اللّغةلمهارات األساسية في ا -

 ).القراءة واألناشيد والمحفوظات(العليا

 

   شارك في تأليفها ةيمؤلفات مدرس: رابعاً

 .م1994، باالشتراك، عمان، كتاب القواعد للصف الثامن -

 .م1991كتاب القواعد للصف التاسع، باالشتراك، عمان،  -

 .م1991، للصف التاسع، باالشتراك، عمان، العربية اللّغةدليل المعلم لكتب  -

 .م1992كتاب القواعد للصف العاشر، باالشتراك، عمان،  -

 .م1995، للصف العاشر، باالشتراك، العربية اللّغةدليل المعلم لكتب  -
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بو هاللة، عمان، ، للصف األول الثانوي، بمشاركة علي أالعربية اللّغةمذكرة في قواعد  -

 .م1995 ـ 1973

، للصف الثاني الثانوي، بمشاركة علي أبو هاللة، عمان، العربية اللّغةمذكرة في قواعد  -

 .م1995 ـ 1974

، للصف األول الثانوي، بمشاركة علي أبو هاللة، عمان، العربية اللّغةمذكرة في قواعد  -

 .م1995 ـ 1973

ف الثالث الثانوي، بمشاركة علي أبو هاللة، عمان، ، للصالعربية اللّغةمذكرة في قواعد  -

 .م1995 ـ 1975

النحو والصرف والداللة، للصف الثالث الثانوي، بمشاركة محمود : اللّغويةالتطبيقات  -

 .م1983السمرة، سلطنة عمان، 

  كتب مدرسية شارك في اإلشراف على تأليفها  :خامساً

  .م1978،  للصف األول االبتدائي، سلطنة عمان،اقرأ -

  .م1978صف الثاني االبتدائي، سلطنة عمان،  لل، اقرأ-

  .م1979سلطنة عمان،   اقرأ، للصف الثالث االبتدائي،-

  .م1979،  اقرأ، للصف الرابع االبتدائي، سلطنة عمان-

  .م1978 اقرأ، للصف األول اإلعدادي، سلطنة عمان، -

  . م1979 اقرأ، للصف الثاني اإلعدادي، سلطنة عمان، -

  .م1979 اإلعدادي، سلطنة عمان، للصف الثالث لغتي، -
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  الرسائل الجامعية التي أشرف عليها  ـ 

أشرف نهاد الموسى على رسائل جامعية عدة، وكان عدد منها يدور حول موضوعات   

  :مستوحاة من مؤلفاته، والرسائل وفق تسلسلها الزمني هي

  .م2009 ،التداوليينو بين المفسرين القرآنيمقاصد الخطاب ، نارت قاخون -

 .م2009ن الكريم،اهرة الشامي، لحن الخطاب في القرآب -

 .م2008، أنماط الخطاب العقلي في القرآن الكريم،  محمد القضاةلفريا -

، وسائلها في اإلبانة عن المعنى البنية الصرفية أنموذجا، العربية، هاني صبري البطاط -

 .م2008

 دراسة وصفية –غوي لدى مرضى الحبسات الكالمية الخطاب الل، منى حسين جميل محمد -

 .م2008، داللية

  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانياتالعربيةالتركيب اإلضافي في جنات علي األحمد،  -

 .م2007، الحاسوبية

نصوص الشيخ عبد " الترابط النصي بين الشعر والنثر  ،زاهر بن مرهون بن حفيف الداودي -

 .م2007دراسة تحليلية مقارنة، " وذجااهللا بن علي الخليلي أنم

نصيرة بونوة زيتوني، البحث النحوي في كتاب البرهان في علوم القران للزركشي،  -

 .م2006
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دراسة إحصائية لتواتر : ريمان يوسف عاشور، تحوالت المعجم في العنوان الصحفي -

 .م2006المفردات، 

، دراسة تقابلية:  والماليويةالعربيةالتعريف والتنكير في اللغتين وجدان صالح كنالي،  -

 .م2006

، نموذجاًأ العربيةالحذف في  : ومناهج وصفها وتفسيرهااللّغويةالظاهرة ر أحمد سيف، سهي -

 .م2006

 .م2006، نموذجاأاإلعالم الصحفي : لخطاب والمقاصدا، فاطمة محمد أمين العمري -

 مثل من جمع: النظام الصرفي للعربية في ضوء اللسانيات الحاسوبية، اهللا آل طه هدى عبد -

 .م2005، التكسير

 .م2005، دراسة تطبيقية في نهج البالغة: التماسك النصيعيسى جواد الوداعي،  -

 .م2005، األنظمة السيميائية في السرد العربي القديم، هيثم محمد سرحان -

، ي العربي الحديثالنظرية التحويلية التوليدية في الفكر اللسان،  عمار علي فرخيةبدر -

 .م2004

دراسة تطبيقية على خطب عمر بن الخطاب ووصاياه : نحو النص، عثمان مسلم أبو زنيد -

 .م2004، للوالة ورسائله

 .م2004، مقاربة لسانية اجتماعية: اختالف القص القرآني، عبير محمد هشام نجار -

 .م2004، دراسة تقابلية:  والماليويةالعربيةالروابط في اللغتين ، حسلينا بنت حسان -
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، النظرية والتطبيق:  في ضوء البراغماتيةالعربيةالمقام في ،  النجارمنال محمد هشام -

 .م2004

 .م2003، أسماء األفعال بين النظرية واالستعمال، مريم حسن إبراهيم -

 .م2003،  في ضوء المنهج الشكليالعربيةتحليل الجملة ، نوال ياسين العتيلي -

 .م2003، دراسة لسانية: العربيةعناصر تحقيق الداللة  ،صائل رشدي شديد -

 .م2002،  وتقعيدهاالعربيةدور المنهج االستبدالي في وصف ، وليد حسين عبداهللا -

 .م2002 ،المفعول ألجله بين النظرية واالستعمال، إسماعيل ظاعن الخوالدة -

 .م2002، التأويل الداللي عند المعتزلة ،هيثم إبراهيم سرحان -

دراسة سامية مقارنة في البنية : العربيةأسماء اإلشارة في ، محمود حماد أبو موسى -

 .م2002، والتراكيب

 .م2001 ،األعراف بين علم النحو وعلم المعاني، هدى سالم آل طه -

 .م2001 ،وجوه الجواز النحوي وعالقتها بسياق الحال، عال مسلم ظهير -

 .م2001 ،العربيةالسلوك اللغوي واختالف الجنسين في ، عيسى عودة برهوم -

 للناطقين العربيةنحو توصيف جديد في مقتضى تعليم : العربيةنظم ، عكاشة حسن عمر -

 .م2001 ،بغيرها

 .م2000، المصطلح اللساني العربي وقضية الصيرورة، اهللا محمد عبد العبد عبد -
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 .م2000، العربية اللّغويةالتباين وأثره في تشكيل النظرية ، وليد محمود العناتي -

، دراسة في التحليل التقابلي:  والماليزيةالعربيةل في اللغتين الفع، ي حنفي بن دولةناف -

 .م1999

 .م1998 ، من منظور تاريخي مقارنالعربيةالترادف في ، كفاح إبراهيم محمد -

 .م1998، العربية اللّغةالفصائل النحوية في ، لين سوب إ -

 .م1998 ، عند الفرق اإلسالميةاللّغويةالمفاهيم ، أمان سليمان أبو صالح -

مثل من "ة في العالقة بين النص والسياق  دراس:الخطاب القرآني، خلود سالمة العموش -

 .م1998، "البقرة سورة

 .م1997،  مصادره ومذاهب النحاة فيه:إعراب القرآن الكريم ، قاسم محمد الحمد -

 .م1995،  دراسة في علم الداللة العربي:جدل اللفظ والمعنى، مهدي أسعد عرار -

 .م1995، العربيةظاهرة البدل في ، اهللا الخباص جمعة عوض عبد -

 .م1995 ،منزلة المعنى في نظرية النحو العربي، لطيفة إبراهيم النجار -

 .م1994، شتقاق ودوره في إيجاد المصطلح العلمي العربياال، خلود إبراهيم العموش -

 .م1994، أثر النظرية النحوية في رواية الشواهد الشعرية، ازدهار عبد الرحمن عيسى زياد -

 .م1994،  في النحو العربيجدلية القاعدة والنص، أحمد محمد فليح -
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 .م1994،  والنظم األسلوبياللّغوية نيةدراسة في الب: حاديث القدسيةاأل، علي عبد اهللا النعيم -

 .م1992 ،يدهاعقصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتدور البنية ال، لطيفة إبراهيم النجار -

 .م1992 ،مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين، عطا محمود موسى -

، سيبويهدرو السياق في منهج التحليل النحوي عند ، موسى إبراهيم موسى الشلتاوي -

 .م1991

 .م1991، العربيةظاهرة االشتغال في ، جهاد يوسف العرجا -

، نظرية النظم عند العرب في ضوء مناهج التحليل اللساني الحديث، نبرعبداهللا نايف ع -

 .م1991

 .م1990، العربيةظاهرة التوكيد في ، وفاء محمد علي سعيد -

 .م1990، ناعة النحو وتعليمهأمثلة النحاة ودورها في ص، رسمية طراف الجارحي -

 القواعد المفيدة والفوائد الفريدة في الكتابة القياسية االصطالحية، يوسف حسين السحيمات -

 .م1990، وتجويد القرآن ورسم المصاحف العثمانية لعلي بن إسماعيل المصري

: الحموي لمؤلفه شمس الدين النواجيالحجة في سرقات ابن حجة ، سميحة حسين محمود -

 .م1988 ،ومقدمة في دراستها تحقيق

 .م1988، بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين، عودة خليل أبو عودة -

 .م1986، العربيةظاهرة النداء في ، سلوى زهدي حسن فرفورة -

 .م1981، العربيةجملة الفعل المبني للمجهول في ، محمود شبانةحسن  -
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  ،تحقيق ودراسة:  هـ569  ـ 494 البن الدهان العربيةالفصول في ، ناجية محمد عدس -

 .م1981

 

 األقطار التي زارها  –

 بأبعاده، ولكنها تتمحور حول مشروعه العلمي، وامتداداته اآلفاقوتنداح رحلة الموسى في 

، هما محطتا تحصيله )م1969-1964(، ومصر )م1963-1959( المتراسلة، فسوريا األكاديمية

التي  اللّغة ـ تلك في اإلنجليزية اللّغوية كفايته رتابعة تطويمهي ل) م1971(لترا الجامعي، وإنج

 من اللغات األخرى خاصة في ميدان العربيةتفيد منها  الموسى في معرفة السبل التي رتعد جس

وسوريا ، )م1977، 1976(، والواليات المتحدة األمريكية )م1973(ومصر اللسانيات ـ 

في حلقات الدرس  جهد موصول للمشاركة )م1987( وتونس ،)م1982(ق والعرا ،)م1980(

 والكويت) م1982،1983(، والسعودية )م1981(اللساني الحديث باحثاً زائراً، والعراق 

متداد بخبرته الجامعية ال ل)م1994، 1993( المتحدة العربية واإلمارات ،)م1988-1989(

 لدى معهد اللغات العربية لدى اليونسكو لتعليم اًرمستشا) م1983(أستاذاً زائراً، والصين 

وماليزيا ) م1991(ستراليا أ و،)م1982( والعراق ،)م1981،1983(، وتونس األجنبية

مشاركاً في مؤتمرات لغوية،  )م2000،2006(، والجزائر)م1999(، والمغرب )م1996(

وير برنامج الترجمة  خبيراً في تط)م1994،1995،1998،2000 ( األمريكيةوالواليات المتحدة

، )م1979( وألمانيا ،)واشنطن( الحاسوبية اللّغوية التقنيات التطبيقية  مؤسسة  لدىاآللية

 )م1976( المتحدةالعربية واإلماراتمتفرغاً للبحث العلمي،  ،)م1986،1994(والواليات المتحدة 

 رفي تطوي مشاركاً ،)م2000-1998(، و)م1993-1990(، واليمن )م1977،1984(وعمان 

لتقويم ) م2008 (العربيةالمتحدة واإلمارات ) م2007، 2005(، وماليزيا العربية اللّغةمناهج 
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ذكرى القرن الثاني عشر مؤتمر في للمشاركة ) م1974 (وإيران الجامعية، العربية اللّغةبرامج 

  .دةمولقاعدة معجمية عربية  إنشاءللمشاركة في ندوة ) م1998(لوفاة سيبويه، والمغرب 

إذ  ؛ بل هذا غيض من فيض،ولم تقف رحالت الموسى عند هذه المحطات الدولية  

كيا ر ولبنان وتللموسى زيارات أخرى قام بها إلى فرنسا، وهولندا، والنمسا، واالتحاد السوفيتي،

 اللغوي، وبالجملة فكلها ينابيع تصب في مشروعهوقطر، والهدف منها كالهدف من سابقاتها، 

    .ذَّت وما زالت تغذي مشروعه العلمي، وتعمل على زيادة روافدههذه غاته رفزيا

 بعض هذه الزيـارات كانـت   إنوكان لهذه الزيارات أثر كبير في مسيرة الموسى العلمية إذ   

 في جامعـة نيويـورك      اللّغويةباعثاً له على تأليف بعض مؤلفاته، فمشاركته في حلقة الدراسات           

 االلتقاء بعدد من اللـسانين المـشهورين مـن أمثـال تـشارلز       هيأت له ) 1976(فرع أوسويجو 

، وكانـت هـذه     اللّغويـة فرغسون، وسوزموكونو، وميتشل، فحاورهم واطلع علـى أنظـارهم          

  ".الحديث نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي"تأليف كتابه لالحوارات مبعثاً له 

 في جامعة هاواي وكان محورها اللّغويةات وأدت مشاركته في العام التالي لحلقة الدراس  

 يقوم على وضع التدابير والشروط الالزمة التي الّذياللسانيات التطبيقية والتخطيط اللغوي 

، إلى إفادة الموسى من تلك التراتيب والتدابير في إنجاز مشروع اللّغةتساعد على توجيه مسار 

قضية التحول إلى "ة محادثة فأنشأ كتابه  وجعل الفصحى لغاللّغوية،للتخلص من االزدواجية 

 إلى االلتقاء 1979 كما أدت زيارته لجامعة ميونخ سنة ".الفصحى في العالم العربي الحديث

وكان اللقاء بينهما باعثاً للموسى على تأليف كتابه  ،دنتسبأحد أساتذة تلك الجامعة ويدعى 

  ". نفياًالعربيةع في تحقيق في الحال هل تق حاشية على االستشراق المعاصر،"
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مشاريع لغوية شاخصة وشاهدة على تنطوي هذه السيرة بوقائعها وامتداداتها على إذاً   

جهود الموسى الكثيرة والواسعة؛ وعلى عظم ثقافته وغزارة منابعها، وهي في الوقت نفسه دالة 

ليين، لذا فهو  في أعلى عالعربيةعلى رسالته التي ما برح ينادي بها ويصبو إليها بأن تحل 

 ليبحث عن نقاط اتها عند الغربيين،ين مناهج النظر العربي، وبين نظيريحاول عقد مقارنة ب

 وما .ف على هذه المناهج من جهة أخرىئ العربي يتعرااللتقاء بينهما من جهة، وليجعل القار

ات العلمية إال حدث المعطيأ وفق اللّغوية للحاسوب بجميع مستوياتها العربيةمحاولته في توصيف 

  للعربية خصائصأنن للغة اإلنجليزية، فبي  في عصر المعلوماتية حيث السيطرةالعربيةلنشر 

تجعل توصيفها للحاسوب أمراً ممكناً، فهي لغة مرنة تسمح القياد، وتقبل التطبيع مع أحدث 

 حفظها ورقيها، ومد  جعلته يسعى جاهداً إلىالعربية على هغيرتُفَ. نظريات اللسانيات الحاسوبية

 قلقه عليها أنما ك .يد العون إلى كل من يود تعلمها أو تعليمها أو يحاول الترجمة منها أو إليها

فيه يستنهض الهمم  جعله ينافح عن الفصحى، ويقدم مشروعاً ريادياً متكامالً في التحول إليها،

 باتت مستهدفة في عقر دارها؛ ويؤذن في الناس منبهاً إياهم إلى الخطر الزاحف نحوها، إذ هي

خارجياً يتمثل في عدوان صليبي لغوي تمتد جذوره إلى أكثر من قرنيين من الزمن، وداخلياً 

 تلك الدعوات الخارجية ممن ينادون بأن تحل العامية محل أبواقيتمثل فيمن ينعقون في 

تمام بوحدة األمة  وإعالء شأنها وبين االهالفصحى، لذا نجده يساوي بين االهتمام بالفصحى

وعلى مجدها وعزتها وكرامتها، في حين يمثل التهاون في شأن والمحافظة على إرثها الضخم 

الفصحى وعدم استخدامها احتقاراً لألمة وتعريضاً لها للتأخر والتقوقع وعدم مواكبة العصر 

  .ومستحدثاته

للغة خصوصيتها  إن القائلين رجفين موقف المالعربيةوعليه فنهاد الموسى لم يقف من   

 اللغات كلها أنو"التي ال يمكن أن تمس، ونظامها الذاتي المسار ال مجال لتغيره أو التصرف فيه 
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 التسليم أنأحمد معتوق ونسبه إلى نهاد الموسى، ثم ذكر بعده  أخذه هذا القول )1(."خير وبركة

فين لها المؤرخين الواصبهذا الرأي يقتضي بأن يقف كل أناس من لغتهم موقف المتفرجين أو 

 موقع، أسمى في اإلنصافه  يضعالّذي وهذا القول يحمل إجحافاً في حق نهاد الموسى، )2(.فقط

  . رفع منزلة يتبوؤها عالم محدثأو

ورقيها مالمسته لها في  اللّغة خدمة آفاقومما ساعد الموسى على التحليق عالياً في   

 ويكتبون بها ولو يقرؤونن الّذيبمن فيهم ـ  العربيةء واقع استعمالها اليومي، فهاله تقصير أبنا

 خطأهم أن للعربية، إذ هم يرون أدائهم عن استكمال مظاهر الصواب في  ـبدرجات متفاوتة

حظ بتراكم خبرته يجانبها، فالحد أعامة ال يكاد " سقطة "أصبح ويكتبون يقرؤونفيها حين 

 على نحو مشترك، هنا استقر لديه أصحابهار لدى  تتكراألخطاء جل أنومتابعته لهذه المسألة، 

قائم عند بعض الباحثين من  هو ال يتم بطريقة فوقية قطعية على نحو مااألخطاء مواجهة هذه أن 

 عوامل وتعيين  وتحليلهااألخطاءمعرفة   ينبغيماإنّو ."قل وال تقل" مصطفى جواد في كتابه أمثال

 وعياً العربية ألبناءيساعد على رسم خطة عالجية تهيئ ه سإنّالوقوع فيها، فإذا ما تم ذلك ف

فقام .  بينة مقنعةة بطريقاللّغوية أخطائهمنظرياً حقيقياً عن حالهم، مما يعينهم على تدارك 

 اللّغة"ة قرر جمعها في كتابه الموسوم بـ تشكلت لديه ماداألخطاء حتىالموسى بتتبع تلك 

، وأسبابها األخطاءه في هذا الكتاب هو تبيان عوامل تلك  وكل ما يسعى إلي،"وأبناؤها العربية

 وحواراتهم، ومحاضراتهم، أحاديثهم في وأقالمهم العربيةلسنة أبناء أومن ثم العمل على تصحيح 

 ما أنظهر الموسى وفي الكتاب نفسه أ. اللّغويةماالت وندواتهم، وغير ذلك من مواقف االستع

،   ـ ئتالفي عريض من اللهجات المتعددةكونها تقوم على بناء ال  ـ   من سعةالعربيةتنماز به 

                                                             
 Attitudes Towards Language Planning, by، نقالً عن 18- 17، قضية التحول إلى الفصحى:  ينظر)1(

J.Rubin, in Dialectology and Sociolinguistics… 
  .30،  الوسطىالعربية اللّغة الثالثة دراسة في قضية اللّغةنظرية : ينظر )2(
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وتعدد مداخل القول في الصواب والخطأ يجعل الحكم بالخطأ على لفظة ما فيه نوع من 

الصعوبة، مما يعني أن تتبع هذه األخطاء والحكم عليها بالخطأ يتطلب استقراء تاماً للعربية عبر 

 المجهود عظممما يدل على  )1(.القيام به في كثير من األحيانوهو ما يصعب , مسيرتها التاريخية

ظهر وسى للعربية في واقعها الميداني أ معايشة المأنكما .  قام به الموسى في هذا المجالالّذي

ة  تتصف به المناهج الدراسيالّذي جانباً كبير من ضعف الطلبة فيها مرده إلى الخلل البنائي أنله 

وطريقته في التدريس، فعمد الموسى إلى وضع مشروع لغوي   العربيةمدرس ، وإلى العربيةفي 

مقدمه "ه يكون عالجاً للخروج من دوامة الضعف المتراكم، ويتمثل هذا المشروع في كتابه علّ

في تحديد محتوى المناهج  اللّغة ينطلق من طبيعة هوالقارئ للكتاب يجد" العربيةفي علم تعليم 

  :ذا المشروع ينطلق من مستويات ثالثةالدراسية، وتطبيق ه

يتمثل في انتقاء مادة  ممثلة للعربية في مستوياتها المختلفة وعصورها : مستوى موضوعي -

 صورة جديدة للعربية، متدرجة إنتاجالمتعددة، وفق حاجة االستعمال، فإذا ما تم ذلك يمكن 

 وتدريسها، حينها العربيةن درس فقاً لنسبة دورانها في االستعمال، ووفقاً للمقاصد العلمية مو

 قاصداً يوضع في هدي ذلك يبلّغهم الغاية  ومن يسعون في تعلمها كتاباًالعربيةيجد أبناء 

 )2(.العربيةالمحورية من درس 

  وتحققاتها الوظيفية على اللّغةويتمثل هذا المستوى في تمييز أوجه استعمال : مستوى وظيفي -

 المعروفة؛ القراءة الجهرية، والقراءة اللّغوية هي المهارات مستوى التطبيق، وهذه األوجه

 )3(.الصامتة، والتعبير بشقيه؛ الشفوي والكتابي

                                                             
 .14- 11 ، وأبناؤهاالعربية اللّغة,  نهاد,الموسى: ينظر )1(
  .35، العربيةمقدمة في علم تعليم الموسى، نهاد، : ينظر )2(
  .37، نفسه: ينظر )3(
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مده الموسى من مقولتين لسانيتين؛ توهذا المستوى اس: مستوى الطريقة في التأليف والتعليم -

والمضمون  وحدة الشكل والمضمون وتقوم هذه المقولة على عدم الفصل بين الشكل أوالهما

 اللّغةلكون العالقة بينهما عضوية، لذا يجب حضورهما معاً في كل موقف من مواقف تعليم 

وإال بطل أن يكون الموقف لغوياً ولورث الطلبة تحصيالً لغوياً شكلياً يقف من . والتأليف فيها

قولة؛ وعماد هذه الم اللّغةهما وحدة مستويات توثاني. عند حدود السطح الخارجي لها اللّغة

بوصفها بنية متماسكة، أما تقسيمها إلى مستويات متعددة فهو وسيلة لغايات  اللّغةالتعامل مع 

 )1(.الدرس حسب

ومعايشته للعربية جعلته ينهض بمشاركة عدد من طالبه على استقراء أمثلة االستثناء   

لنحاة، في عدد من بعض نصوص عصر االحتجاج، بقصد المقارنة بين صورة االستثناء لدى ا

 تمثل في الّذيوبين صورته في واقعه االستعمالي، وقد اعتمد في بحثه على المنهج اإلحصائي 

،  ـ  االستثناء فيها عادوا إليها الستقراءالتي ـ ر قواعد االستثناء في كتب النحاةحساب توات

عماالً، استأكثر قواعد الباب دوراناً و ـ المنهج اإلحصائي ـ ستعمال ليميز بهوتواترها في اال

  ". مثل من باب االستثناء: النحو العربي بين النظرية واالستعمال"وذلك في بحثه المعنون بـ

 في بعض نصوص عصر االحتجاج أيضاً لما اإلضافة تتبع ظاهرة ىكما عمل عل  

 اللّغة: "، حاصراً تلك الوجوه في بحثهاإلضافة للمحدثين في استعماالت وجوه أخطاءالمسه من 

اإلضافةمثل من ظاهرة :  بين الثبوت والتحولةالعربي".  

 جل كتابات الموسى انبثقت من معايشته للعربية أنومستصفى القول فيما عرض قبالً   

 إن في موضوعاتها العربية القارئ لها يجدها تشكل مدرسةً فريدة في أن الميداني، وافي واقعه

                                                             
  .45، 41، العربيةمقدمة في علم تعليم الموسى، نهاد، : ينظر )1(
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ر ليس المستهدف فيه أمتنا ووحدتها في عص ـ قة من حيث حداثتها وحاجتنا إليهاالمطرو

، ـلهم  كبيراً اًإنجاز وخيراتها حسب، بل لغتنا أيضا إذ النيل منها والتشكيك فيها يعد وأرضنا

 إن ينماز به ويعرف به، حتى الّذي سلوبهأوإن في .  وعرضه لهااهاإيومن حيث طريقة تناوله 

وليد :  ماثالً في كتاباتهم من أمثالوأصبحه سلوببأكثيراً ممن تتلمذ له من الدارسين قد تأثروا 

  . وهاني البطاط وغيرهم ومهدي عرار،العناتي ، ومحمد رباع،

 بجامعة اليرموك يصف به أستاذاً يعمل الّذيوقد أورد العناتي قوال لعلي الحمد   

 أ سطراً أور متميز مميز، فال تكاد تقأسلوب نهاد الموسى ذو األستاذ: " الموسى بقولهأسلوب

ك تقرأ لنهاد الموسى، وإن سمعته يتحدث عن بعد أو من أنّسطرين من مقالة أو كتاب حتى تتيقن 

ه حقاً، أسلوب متفرد محبب إلى إنّ،  وفصاحته ونغمة صوتهأسلوبهوراء حجاب عرفته من 

ه أسلوب يجدر أن نطلق عليه إنّالنفس خفيف على السمع، وهبه اهللا إياه، وحباه واختصه به، 

 جزلة تتمتع بالحسن في اختيارها وتركيبها  فهيألفاظه أما أسلوبه هذا )1(." النهادياألسلوب

 الموسى كون لنفسه معجماً لغوياً خاصاً في تفكيره أن يعني ووضوح معناها، مما اإليقاعي

  . ويتحدث بلغة واحدة ال انفصام فيهاروتعبيره؛ إذ هو يفك

  

  

                                                             
 .26، العربية اللّغةنهاد الموسى وتعليم  )1(



 جهوده في اللسانيات: الفصل الثاني

  في اللسانيات االجتماعية: أوالً

  العربيةالظواهر الماثلة في   -أ 

 االزدواجية اللّغوية: أوالً

    في معنى المصطلح-               

   أصل المصطلح ونشأته-               

 )عربية اليوم(  ما هو كائن -               

 )تدابير التحول إلى الفصحى(بغي أن يكون   ما ين-               

  الثنائية اللّغوية: ثانياً

  داللة المصطلح ونشأته -

 أشكال الثنائية اللّغوية عند نهاد الموسى -

 فضل الثنائية على األحادية -

 الثنائية اللّغوية بين الواقع والمأمول -

  العربيةالعوامل المتفاعلة في تداول  -ب 

 التعليم: أوالً

  الترجمة: ثانياً

  آمر االقتصاد: ثالثاً

  اإلعالم: رابعاً

  سلطة اإلعالن: خامساً

  هاجس العولمة: سادساً

  في اللسانيات الوصفية : ثانياً

   في اللسانيات األمريكيةالعربية مكانة -أ

 منشأ الدراسة وسببها -

  في أعمال الروادالعربية -

  في المدارس اللسانيةالعربية -

  النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث-ب         



  

 في اللسانيات التطبيقية: ثالثاً

   لغير الناطقين بهاالعربية تعليم -    

   لغير الناطقين بهاالعربيةتصميم مناهج تعليم :       أوالً

  الصعوبات التي تواجه الدارس األجنبي:       ثانياً

   في مركز اللغات بالجامعة األردنيةالعربيةة لدى دارس المقاصد المنشود:       ثالثاً

   لغير الناطقين بها في مركز اللغات بالجامعة األردنيةالعربيةسمات منهاج تعليم :       رابعاً

   لغير الناطقين بهاالعربيةطرق تدريس :       خامساً

  في اللسانيات الحاسوبية: رابعاً

  البداية والصيرورة: أوالً  

  مكونات اللسانيات الحاسوبية وأهدافها: ياًثان  

   واللسانيات الحاسوبيةالعربية: ثالثاً  

   بين الوصف والتوصيفالعربية: رابعاً  

  معالم التوصيف: خامساً  

 أمثلة من معالم التوصيف: سادساً  
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  في اللسانيات االجتماعية: أوالً

  العربية الظواهر الماثلة في  ـ أ

  ةاللّغوياالزدواجية : أوالً

   في معنى المصطلح ـ 

وإلى معرفـة الفـرق     ة الحديثة،   اللّغوي في المعجمات تتبعه  يحتاج تعريف المصطلح إلى     

وجـود   ":هـا أنّزدواجية ب  واألدب يعرف اال   اللّغةة، فالمعجم المفصل في     اللّغويبينه وبين الثنائية    

 عنـد   العربيـة  و ةاألرمينيعند شعب ما، كوجود اللغتين      ين مختلفتين أو من جذرين مختلفين       لغت

 اللّغـة   ازدواجيـة  أنويشير المعجم إلى     )1(،"جليزية عند بعض الهنود   األرمن، والهندوسية واإلن  

 هناك مـن يـستخدم     أنإلى  مع التنويه   ) Bilinguisme(بهذا المعنى تعريب للمصطلح الفرنسي      

  )Diglosse(.)2 (اللّغةهذا المصطلح قاصداً به ثنائية 

تويين مختلفـين؛   حالة وجود لغة واحدة بمـس     ": ه فهي ة في المعجم نفس   اللّغويالثنائية  أما  

 العامية بجانـب الفـصحى عنـد    اللّغةوذلك كوجود د عامي، والثاني فصيح، عند شعب ما،       واح

 هذا التعريف كونه يعد العامية والفصحى فـصيلتين  تبنيه سبب  أنل يعقوب ويذكر إمي  )3(،"العرب

فرعي ال جذري، أما االزدواجية الحقة فال تكون إال بـين لغتـين              الفرق بينهما فمن لغة واحدة،    

  )4(. أو األلمانية والتركيةالعربيةين، كما بين الفرنسية وتمختلف

ةف معجم المصطلحات    ويعرمن يتكلم لغتـين    : "هأنّ ب اللّغة واألدب ثنائي    اللّغة في   العربي

 بالبشتو   أفغانستان حيث يتفاهم سكانها   : مثال ذلك  على مستوى واحد سواء أكان فرداً أم جماعة،       

                                                
 .1/79 ، وعاصي، ميشال،يعقوب، إميل )1(
  . والصفحة نفسها،نفسه: ينظر )2(
  .1/478نفسه،  )3(
  .29، قضية التحول إلى الفصحى، والموسى، نهاد، 146،  العربية وخصائصهااللّغةفقه : ينظر )4(
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نجليزية والفارسية، باإلضافة إلى     المستقلة حيث يتفاهم سكانها باإل     والفارسي، وبعض دول أفريقيا   

  .نفسه لم يورد تعريفاً لالزدواجيةعجم  المأنفي حين  )1(،"لغاتهم القومية

ــ   تعريفاً مماثالً لتعريف المعجـم  ) ياتنساألل (اللّغةويورد المعجم المفصل في علوم        

حالة وجود لغتين عند شـعب مـا،        " : فهي ؛ةاللّغوينه يخص به االزدواجية     إال أ ـ    ذكره السابق

 هناك من يستخدم    أن إلى    نفسه شير المعجم وي )2(،"نجليزيةهود أميركا اللغتين؛ العبرية واإل    كتكلم ي 

وجـود لغـة   " :هـا أنّ ب التي يعرفهاةاللّغوي الثنائية تلك )3(،ةاللّغويهذا المصطلح قاصداً به الثنائية   

 الفصحى والعامية، أو أن يستعمل فرد أو        العربية اللّغةواحدة بمستويين مختلفين عند شعب ما، ك      

  )4(."شعب لغتين بمستوى واحد

ظاهرة لغوية تعنـي اسـتعمال      ": هاأنّة ب اللّغويف الثنائية   ِّعجم اللسانية الحديثة فيعر   أما م 

 مـن   أجـزاء  فـي    واأللمانيـة المجتمع في منطقة معينة للغتين مثل استعمال الفرنسية          الفرد أو 

وجود أكثر من مستويين للغة جنباً إلى جنب في         " :ة فيه اللّغوياالزدواجية  بينما تعني    )5(،"سويسرا

 )6(،" فـي أغـراض معينـة   اللّغةجتمع من المجتمعات بحيث يستخدم كل مستوى من مستويات       م

 المعيارية أو الفـصحى، وتـستعمل فـي         اللّغةويكون أحد هذه المستويات أعلى مركزاً ويسمى ب       

 األسرةخر أقل رتبة، ويستعمله أفراد      بينما يكون المستوى اآل    المكتبات الرسمية والتعليم والعبادة،   

 الدارجـة أو  اللّغـة ياتهم اليومية، وفي معامالتهم االجتماعيـة، وغيـر ذلـك، ويـسمى ب          في ح 

                                                
 .131ندس، كامل، وهبة، مجدي، والمه )1(
 .1/28، واألسمر، راجي، التونجي، محمد )2(
  .نفسه والصفحة نفسها: ينظر )3(
  .221- 1/220نفسه، )4(
  .131ن، يحنا، سامي عياد، وآخر )5(
  .39 نفسه، :ينظر )6(
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ين تماماً كمـا    ت االزدواجية قد تكون بين لغتين مختلف      أن وقد ذكر صاحب المعجم أيضاً    )1(،العامية

  )2(.نجليزية في كندا الحال بين الفرنسية واأللمانية في سويسرا والفرنسية واإلهي

ـ  مصطلح االزدواجيـة     أن  المذكورة قبالً   التعريفات  في ومستصفى القول  ة لـيس   اللّغوي

، إال أن هاتين الظاهرتين قـد       ة، بل يوجد بينهما استقاللية وتفاصل     اللّغوي لمصطلح الثنائية    مرادفاً

 بعض  أن اليوم، ويالحظ    العربية الحال في مجتمعاتنا     هيتوجدان في مجتمع ما في آن معاً، كما         

 اللّغـة المعجم المفصل فـي علـوم       قد خلط بين المصطلحين على نحو ما ورد في          هذه المعاجم   

  .ومعجم اللسانية الحديثة) األلسنيات(

 عنـد أصـحاب هـذه       سبب االختالف في تعريف هذين المـصطلحين      وعند البحث في    

ـ      يعيد  إذ   ؛ستيتيةإسمير  المعاجم، نجد له تفسيراً وتأويالً عند        ذه سبب هذا االختالف إلى ترجمة ه

ـ دد المستويات   المصطلحات أو بعضها، فمن المصطلحات التي تعبر عن تع         ة المـصطلح   اللّغوي

، ومنهـا أيـضاً المـصطلح       )diglossie(يقابله فـي الفرنـسية      الّذي  ) diglossia(نجليزي  اإل

 فريقاً مـن    أن ويذكر   ،)bilingualisme(يقابله في الفرنسية    الّذي   )bilingualism (اإلنجليزي

  األول ما اختاره فريـق آخـر لتعريـب          المصطلح ين العرب المحدثين اختاروا لتعريب    المعجمي

 )4(فعبد السالم المسدي   )3(،المصطلح الثاني، والشيء نفسه قد حدث في تعريبهم للمصطلح الثاني         

 الفرنـسي بالثنائيـة      ونظيـره  (diglossia)نجليزي  با المصطلح اإل  عر)5(ومكتب تنسيق التعريب  

 اللّغةالفرنسي باالزدواجية، أما معجم مصطلحات علم       ونظيره  ) bilingualism(با  ة، وعر اللّغوي

                                                
  .39 ،معجم اللسانية الحديثة ن،يحنا، سامي عياد، وآخر: ينظر )1(
  .40-39 نفسه،: ينظر )2(
ة في الوظائف والمـصطلح     اللّغويوالمشكالت  ،  665-664 ، والمنهج ،ةفيظسانيات المجال، والو  الل: ينظر )3(

 .116-115 ،واالزدواجية
 . 123،228  قاموس اللسانيات،:ينظر )4(
 .1/19، 1/40، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات: ينظر )5(
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بـا   باالزدواجيـة وعر   )(diglossiaبا المصطلح    فقد عر  )2( النظري اللّغة ومعجم علم    )1(الحديث

bilingulalism) (نائية ث بال.  

ـ أين يقف نهاد الموسـى مـن تل       ؛  يطرح نفسه الّذي  والسؤال         المتباينـة   م التعريفـات  ك

  ؟للمصطلحين

 مـن تقابـل   العربيـة  ما نشهد في  في هذا المقام    باالزدواجية أقصد": يقول نهاد الموسى  

    الفصحى والعامية، وأحرص، منذ البدن مـصطلحي االزدواجيـة     بيرفع التداخل المحتمل    أ أن   ء

مل  يستع  الواحد تمعمجال في   اللّغويتدل على الوضع     ـ ري في اختيا  ـ الثنائية ذلك أن والثنائية،  

 الزدواجية عندنا مقابالً عربيا    انجليزية في كندا مثالً، وهكذا تكون       لغتين مختلفتين كالفرنسية واإل   

  )3(.Bilingulalism)" (ـ ل على حين تكون الثنائية هي المقابل العربي،)(Diglossiaلـ

 فيها مـستويان؛   لغةلة على    االزدواجية تستعمل للدال    أن ىالموسوفي موطن آخر يذكر     

مستوى الخطاب الشفوي في الشؤون اليومية، داالً بهذا المصطلح على الوضع           ومستوى الكتابة،   

 أما الثنائية فهي تـستعمل للداللـة       .ا فيها من تقابل الفصحى والعامية      بم العربية القائم في    اللّغوي

ـ    نج واإل العربية ك ؛ستعمل لغتين مختلفتين  يالّذي  على المجتمع الواحد      إلـى   هليزية، مع إشارة من

 )4(،خـر ثين في استعمال هذين المصطلحين على التبادل بوضع أحدهما موضع اآل          اختالف الباح 

                                                
 .7،19، نريوآخباكال، محمد حسن، : ينظر )1(
 .32،75 محمد علي، الخولي،: نظري )2(
 .125،  من عصر النهضة إلى عصر العولمةاللّغة العربيةالثنائيات في قضايا  )3(
لم يقف األمر عند حد االختالف بين الباحثين في استعمال هـذين            و .29،  قضية التحول إلى الفصحى   :  ينظر )4(

 ،)األلسنيات (اللّغةم المفصل في علوم   المعجالمصطلحين بل تعداه إلى مرحلة الخلط بين التعريفين كما رأينا في            
 .40-39، وفي معجم اللسانية الحديثة، 1/221
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الفـصحى   ؛العربية اللّغةبل إن بعضهم يرفض استعمال مصطلح االزدواجية للداللة على شكلي           

  )1(.والعامية

مية والفصحى فصيلتان من     العا نإ:  الرافضين ذكر الموسى إميل يعقوب الذي قال       ومن  

لغة واحدة، والفرق بينهما فرعي ال جذري، وعليه فاالزدواجية الحقة ال تكون إال بـين لغتـين                 

 أو بين األلمانية والتركية، أما أن يكـون للعربـي لغتـان             ،العربيةمختلفتين كما بين الفرنسية و    

ـ ،زدواجيـة واألخرى عامية، فذلك أمر ال ينطبق عليه مفهوم االحداهما فصحى  إ ه بـاألحرى   إنّ

وجهـاً وجيهـاً    ويرى نهاد الموسى في هذا التوضيح        )Diglossie،)2ة  اللّغوي ضرب من الثنائية  

 االزدواجية في الداللة على تقابل شكلين أو مظهـرين أو مـستويين             ر اتخاذ ثه يؤْ  إال أنّ  ،للترجيح

ـ :  األول وجهة نظره؛ ليثبت بهما صحة     نفسها، ويقدم دليلين     العربيةلغويين في إطار     ه وجـد   أنّ

تويين فـي  تقابل شكلين أو مظهـرين أو مـس    ( الذين اختاروا تعريف االزدواجية بالمعنى السابق     

 "الزوج"ة القديمة هي،    اللّغويمعاجم   مادة االزدواجية في ال    أن:  والثاني  أكثر، ) نفسها العربيةإطار  

أو الفـصحى    ، ولهجاتهـا  لعربيـة ان   على معنى االقتران والمـشاكلة، شـأ       والتي تدل بوضوح  

 كـالخير  األضدادتها، أما الثنائية فأساس داللتها على مطلق العدد، إذ تطلق على متقابالت       اوعامي

 إذاً  )3(. المختلفـة  اللّغـات البعيد بـين    والشر والنور والظالم والغنى والفقر، وذلك أشبه بالتقابل         

 العربيـة  حال   هي نفسها كما    اللّغة إطارفي  االزدواجية عند الموسى تدل على مستويين لغويين        ف

اليوم، لما فيها من تقابل للفصحى والعامية، بينما الثنائية عنده تدل على مجتمع ما يستخدم لغتـين      

 . الثانيةاللّغةجماعي بغض النظر عن مستوى إتقان وإما مختلفتين إما بشكل فردي 

                                                
 ما كان، وما هو كائن، وما ينبغي أن اللّغة العربيةواالزدواجية في ، 29، التحول إلى الفصحى قضية: ينظر )1(

  .84، 1987امعة األردنية، عمان،  األردني، الجاللّغة العربية، مجمع اللّغة العربية، ندوة االزدواجية في يكون
 .29، قضية التحول إلى الفصحى، والموسى، نهاد، 146،  وخصائصهااللّغة العربيةفقه  :ينظر )2(
 ،، وما ينبغي أن يكـون اللّغة العربية ما كان، وما هو كائن      واالزدواجية في     والصفحة نفسها،  ،نفسه: ينظر )3(

83-84. 
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    ونشأتهأصل المصطلح -

 أصل المصطلح -

إن  اإلغريقيـة، و   اللّغـة خوذ من   مأ Bilingualism مصطلح    أن لفيلويس جان كا  يذكر  

فلعـل أول مـن   ) بيات اللـسانيات دفي أ(أما عن ظهوره  )1(،ةاللّغويي إال الثنائية كان فيها ال يعن  

اشـتهر  الّذي   تشارلز فرجسون هو     إال أن  شرع هذا المصطلح المستشرق الفرنسي وليم مارسيه،      

ـ ف االزدواجية وعر، 1959 عام  Wordمجلة به في مقالته المنشورة في  هـا  ة علـى أنّ اللّغوي

أدنى خر   واآل عاللى أصل جيني واحد أحدهما      العالقة الثابتة بين ضربين لغويين بديلين ينتميان إ       

ين لغويين؛ مستوى أعلى     من بين أمثلته على هذه الظاهرة الستعمالها مستوي        العربية، وكانت   منه

ة التي يتحدث عنها    اللّغويوتقيم هذه االزدواجية     ، هو اللهجات المحكية   خر أدنى هو الفصحى، واآل  

تـب بـه األدب     كْ المعيـار وي   ، ترفع منزلة أحدهما فيعـد     اللّغةفرجسون مقابلة بين ضربين من      

  )2(.المعترف به ولكن ال يتحدث به إال األقلية، وتحط من منزلة اآلخر ولكن تتحدث به األكثرية

ـ منذ القرن الثامن الهجري ـ  ابن خلدون يذكر الموسى أنو  ـ  قد ذكر هـذا التبـاين    

 ، نظيـر الفـصحى   فرجسونوهو عند؛  ضري بين اللسان الم   ـ العربيةذكره فرجسون في    الّذي  

ابن خلدون اكتفى بتحليلـه      أن إال   ، عبارة فرجسون اللهجات المحكية    يوه ولغات أهل األمصار  

 )3(.وظيفية أو التصنيف الطبقي كما صنع فرجسون فيما بعد         إلى المقارنة ال   هالوصفي ولم يتجاوز  

                                                
  .78 ،ةاللّغويسات  والسيااللّغاتحرب  :ينظر )1(
 والسياسات اللّغاتحرب ، وكالفي، لويس جان، 137 ، في العصر الحديثاللّغة العربية نهاد، ،الموسى: ينظر )2(

 اللّغـة العربيـة   ، وفرسينغ، كـيس،     160-153،   االجتماعية اللسانة، وغارمادي، جولييت،    79-78،  ةاللّغوي
عـام             احب الكتاب األخير يـذكر أن ويليـام مـاركيز أطلـق             ، إال أن ص   216،  تاريخها ومستوياتها وتأثيرها  

  .216  نفسه: ينظر، مثالًالعربية التي تستعمل مستويين لغويين كاللّغةة على اللّغويمصطلح االزدواجية 1930
خلدون بـين   عناه ابن   الّذي   وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التباين        ،13،   في العصر الحديث   العربية  اللّغة :ينظر )3(

  .بينهما) أو مستويين لغويين(لغة مضر وبين لغات أهل األمصار ال يعني وجود ازدواجية لغوية 
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 أنة، كما ويتفق معـه فـي   اللّغويالموسى يتفق مع فرجسون في تعريفه لالزدواجية      وعليه فنهاد 

   .من مستوى اللهجات المحكية أو العاميةشأناً وأرفع مكانة  أعلى العربيةالمستوى الفصيح في 

 وجود مـستويين    ة أمر قائم على   اللّغوياالزدواجية   نأفيما عرض قبالً    القول  ومستصفى  

 ، نمطاً عاليـاً نتعلمـه تعليمـاً       ين المستوي ين أحد هذ  يكونو واحد،الي  لغوالطار  اإل داخل   لغويين

  .سليقةالمكتسبة مة وتمثله اللهجات المحلية خر تستعمله العاوالمستوى اآل
  

  نشأة المصطلح  ـ 

ح نهاد الموسى    يوضزمنية الواضحة للعربية قبل اإلسالم  تعود إلى قرنين إذا          الفترة ال  أن

ثرة ر والخطب واألمثال واألمثلـة المتنـا      عددنا ما وصلنا من شواهدها الجاهلية الماثلة في الشع        

 )1(. بهذه الشواهد في نظامٍ لغوي ناضـجٍ متكامـل     العربيةالمنقولة من كالم العرب بها، وتستوي       

المكاني الواسع لهجات شتى، وكانـت هـذه      د انتظمت في امتدادها      يومذاك ق  العربية أنويضيف  

 فيما بعد تلتقي على قدر كبير مشترك من أصواتها          العربيةاللهجات فيما دل عليه استقراء علماء       

         ةدها علماء   وتصاريفها وتراكيبها ومعاني ألفاظها، ثم تفترق في مسائل محدودة قيعنـدما   العربي 

   )2(.كملوا وضعها ودونوا معجمهااستخرجوا قواعدها واست

وكان العرب في الجاهلية مع اختالف لهجاتهم قادرين على التفاهم فيما بيـنهم، ويجمـع            

العرب قد تهيأ لهم أن يصطلحوا على عربية مـشتركة فـي مواسـم الحـج                 أنالباحثون على   

 حولها محور    ذلك لقريش خاصة، إذ كانت أم القرى وما        تهيأ وقد   ـ  العرب أسواق ـ واألسواق

ضروباً من التواصل واالحتكـاك      المشترك، هذا التفاعل هيأ      واألدبيالتفاعل الديني واالقتصادي    

                                                
  .9، 1987، 5ع ،؟، جريدة الرأي في الجاهلية ازدواجيةاللّغة العربيةهل كانت : ينظر )1(
  .51، وقضية التحول إلى الفصحىنفسه، والصفحة نفسها، : ينظر )2(
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ـ  العربية أن إلى القول ب   )2(ويذهب جمهور الباحثين  )1(. المشتركة اللّغةأسهمت في صياغة تلك      ي  ف

يتمثل األول في لهجتـه      ؛ للعربي في الجاهلية مستويين لغويين     أنالجاهلية كانت لغة ازدواجية، و    

المحلية التي يتحدث بها في شؤونه الخاصة في نطاق قبيلته وأهله، أما إذا انتقل إلى سياق أوسع                  

ـ إفي مواقف التبادل التجاري ومواسم الحج، أو ارتحل بشعره إلى سوق من األسواق األدبية ف               ه نّ

  )3(.الثاني التي تمثل المستوى اللّغة تلك ، المشتركةاللّغةيتعامل وينشد ب

 المـشتركة أو األدبيـة، وعربيـة        العربية  حسب وصفهم آنذاك كانت عربيتين؛     العربيةف

الحياة اليومية التي كان يتخاطب بها األفراد في حياتهم اليومية، أما األولى عنـدهم فهـي لغـة                  

  والثانية، ذات مستوى آخر، هـي لهجـات  الشعر والخطب والمواعظ،بها ألقي     والمحافل؛ األدب

هـا  أنّاليومية، وتختلف عن بعـضها إال        مختلفة تمثل لغة الناس، يتحدثون بها في شؤون حياتهم        

ب ما نحن   رمتفقة في كونها مفارقة للغة المثالية إلى حد التباين المفضي إلى ازدواج يماثل أو يقا              

  )5(.أن تتكلم به وتمتلكهذات مستوى رفيع ليس بمقدور العامة  فاألولى )4(.فيه اليوم

لم  ـ  المشتركة اللّغةمستوى اللهجة الخاصة ومستوى      ـ يناللّغويالفرق بين المستويين    ف

ما كانت لغـة     وإنّ  وال مدونة   حينها لم تكن مقعدة    العربيةياً، ف زدواجا أن يمثل وضعاً     ذاكيوميبلغ  

                                                
 جريدة الرأي،  العربية في الجاهلية ازدواجية؟،اللّغةوهل كانت ، 54، تحول إلى الفصحىقضية ال :ينظر )1(
 .9، 1987، 5ع
 اللّغةفقه ، وإبراهيم السامرائي، 146،  وخصائصهااللّغة العربيةفقه إميل يعقوب، : من هؤالء الباحثين ينظر )2(

اللّغة االزدواجية في   ستيتية،  إ، وسمير   24،  يةالعربة  اللّغويالمشكلة  ، وسمر روحي الفيصل،     29-28،  المقارن
، 1987 األردني، الجامعـة األردنيـة، عمـان،    اللّغة العربية، مجمع اللّغة العربية ، ندوة االزدواجية في     العربية

128. 
، 129-128،  اللّغة العربيـة  والثنائيات في قضايا    ،  64،  قضية التحول إلى الفصحى   الموسى، نهاد،   : ينظر )3(

 .9، 1987، 5، ع جريدة الرأي في الجاهلية ازدواجية؟،اللّغة العربيةل كانت وه
، مقاصـد ومحـددات   ،  من التعدد إلى التفرد   " نهاد الموسى "البنية االئتالفية في منهج     رباع، محمد،   : ينظر )4(

 .391، سى نهاد المور تكريماً لألستاذ الدكتو شهادات ـ مراجعات ـاللسانيات دراساتآفاق ضمن كتاب 
 .43، في اللهجات العربيةأنيس، إبراهيم، : ينظر )5(
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 فـي   خـذوا  عنـدما أ   العربية علماء   أن بين العرب األميين، و    مشافهةمكتسبة بالسليقة، ومتداولة    

 علـى  العربيـة استقراء ظواهرها وضبط أحكامها، اعتمدوا في ذلك لهجات مختلفة، وأقاموا بناء  

إلى التجارة أو إلى غير ذلك       فالعربي الخارج من نطاق قبيلته       ،اللهجاتائتالف عريض من تلك       

 عـن    لمقتضيات التحول   المشتركة، ويستجيب  اللّغة التي يلحظها في     اإلضافيةكان يتلقى السمات    

نه في ذلك شأن العربي المتنقل بين األقطـار         لضيقة أو الملبسة عند التواصل، شأ     سماته اللهجية ا  

خوفاً مـن    لها   فيتنبه،  للهجته في كل قطر    يلحظ الظواهر اللهجية المباينة      ه األيام، فإنّ   هذه العربية

 العربيـة  ين اللهجات  الفروق ب  نأل  أيسر،  كان  حال العربي الجاهلي   إن، بل   الوقوع في األخطاء  

 المـشتركة كانـت     اللّغـة   أن مما يعني    )1(. المشترك بينها كان أوسع    حينها كان أضيق، والقدر   

   . كان ضيق الحيزالعربية التباين بين اللهجات أن، واً بها كانوا كثرالمتكلمين أنمألوفة، و

لغـة الحـديث فـي       أن ما يدعم رأيه فـي       نويجد نهاد الموسى في كتاب البيان والتبيي      

بالفصحى عـن    روايات وردت     الجاحظ ساق في كتابه    أن الفصحى، ذلك    العربيةالجاهلية كانت   

 دليالً آخر لتدعيم رأيـه،      اللّغويكما ويتخذ من حركة التصحيح      ،  محضةالعامة في أمور يومية     

ون في تقـويم    غوياللّ إذ أخذ به     ؛يمثل ظاهرة مالزمة للعربية في تاريخها     الّذي   اللّغويفالتصحيح  

 على صورتها األولى النقية، كان يتوجه في شطر صالح منه إلـى لغـة             العربيةاأللسنة وإمساك   

ين اللّغوي أنه على صوابه، هذا يعني       اللحن فيها وينب   اليومي وكالم العامة يدل على وجه     الحديث  

في العصور التاليـة    حتّى  ة  تقيمه االزدواجية بين لغة الحديث ولغة الكتاب      الّذي  لم يسلموا بالفرق    

  )2(.لعصر االحتجاج

                                                
  اللّغـة واالزدواجية في، 65، وقضية التحول إلى الفصحى  ،  129،  اللّغة العربية الثنائيات في قضايا    : ينظر )1(

  .85،  ما كان، وما هو كائن، وما ينبغي أن يكونالعربية
  .67 ،قضية التحول إلى الفصحى: ينظر )2(
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فالمجتمع العربي في الجاهليـة      ، وفق رؤية نهاد الموسى كانت سليقة لدى أهلها        العربيةف

 وفق الـسمات    ة، كالً وكانوا يستخدمونها على هيئة واحد     ،واألمي يأخذ ما يأخذ اكتساباً     اً،كان أمي 

 خاصها وعامها، فهو يتحـدث مـع أهلـه    ض قوله كلها؛ها يؤدي العربي أغرا بِ، فَ تهاللهجية لقبيل 

رق بين هـذه وتلـك إال فـي األسـلوب         ال ف  ، التي يلقي بها الشعر والخطب     اللّغةوأفراد قبيلته ب  

   )1(.والبالغة

 أن كانت ثابتة في قوالبها وألفاظها، إذ لـيس مـن شـك              العربية أنهذا القول ال يعني     

 ، لغويـة  إلى ازدواجية  هذا التباين عند الموسى ال يؤدي        أنن، إال    لها كانت تتباي   فة المؤلَّ اللهجات

 نظامـاً    العربيـة  بعدما كانت    العربيةة قد نشأت في     اللّغوي االزدواجية   أن  الموسى يرىمن هنا   

ه يسمح بهامش منبسط من االختالف والتباين لعلـه        أنّلغوياً يقوم على محور عريض مشترك إال        

ه عمل في    فإنّ ،في أية لغة أخرى، وكان هذا المنهج االئتالفي تدبيراً سديداً         يفوق ما نجده من ذلك      

استيعاب لهجات القبائل وتأليفها معاً، كما عمل اإلسالم في استيعاب جهود تلك القبائل وتوحيـدها            

  )2(.في بناء سياسي واحد

نمطـاً  ومع تراخي الزمن بدأ العامة يطورون في استعمالهم اليومي وأمورهم المعيـشية         

 وعوامـل اجتماعيـة     ،إضافة إلى عوامل لغوية ذاتية      الزمن، دورةنه  يارقاً ساهم في تكو   لغوياً مف 

  )3(.أدى تضافر تلك العوامل مجتمعة إلى مستوى عرف بالعامية أو الدارجة أو المحكية خارجية،

ـ األ خرج المسلمون العرب إلى      ، العلو لإلسالموحين أراد اهللا     وكانـت   فـاتحين، صار  م

 نتيجـة  ـ يختلط العرب بأهل تلك البالد أداتهم لحمل دينهم ونشره، فكان من الطبيعي أن         لعربيةا

ـ لذلك الخروج حـوار ثقـافي    فـي  العربية، فدخلت ات األمم المفتوحةغقي لغتهم مع لوأن تلت  

                                                
  .66، قضية التحول إلي الفصحى: نظري )1(
 .236، 131،  العربيةاللّغةوالثنائيات في قضايا ، 54نفسه، : ينظر )2(
  .69نفسه، : ينظر )3(
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ـ    أنال   الغلبة كانت في نهاية المطاف للعربية إ       أنومع   ،اللّغاتوحضاري مع تلك     ي  هـذا التالق

 اللّغـات ثيرة من تلك     ودخول مفردات ك   ، إلى شيوع اللكنة األعجمية بينهم من جهة       والتفاعل أديا 

 المـشتركة أو    اللّغة ـ ين السابقين اللّغويبين المستويين   مما أدى إلى تنامي الفرق       من جهة ثانية،  

إيـذاناً  وكانـت نـشأة العاميـات       االنفصام، أفضى ذلك إلى  حتّى   ـ النموذجية واللهجة الخاصة  

  )1(.بظهور االزدواجية

 في تنـامي الفـرق بـين المـستويين           المنطوقة العربيةالجاري على    التطور   وقد ساهم 

عراب، ولم يقتصر ذلك على لغات أهـل         الخطاب جميعها انتهت إلى طرح اإل      ين، فلهجات اللّغوي

جوا إلـى تلـك      بل طال لهجات األعراب الذين لم يخر       ، التي تأثرت باالختالط المباشر    األمصار

عراب يمثل أقوى العوامل التـي   انحسار اإل أن، ويرى نهاد الموسى     في الجزيرة  وبقوا   ،األمصار

  )2(. بين الفصحى والعاميةه أصبح فارقاً أصولياً حاسماً ألنّ،أدت إلى االزدواجية

  وفـصاحتها  اللّغـة  المفارق للفصحى يبتعد شيئاً فشيئاً عن نقاء         اللّغويوهكذا أخذ النمط    

، متنوعة فهذا يتكلم كـالم األهـوازي      مما أدى إلى وجود لهجات كثيرة و       بفعل الزمن والتطور،  

ـ       العربيةساني، ودخلت معجم    اوذلك يتكلم كالم البصري أو الخر      ألفاظ جديـدة بعـضها ع ّرب 

  )3(.وبعضها بقي كالدخيل فيها

معنى    البنى المعنوية؛  لىبل تعداها إ    اللفظية، ة عند البنى  اللّغوياجية  ولم يقف حد االزدو   

بينمـا تكـون     لهجة بلد عربي، بعض المفردات قد تستعمل في سياق محمود ومقبول في       أنذلك  

اللهجـة المـصرية ولهجـات      في  ) مبسوط(مستكرهة ومدفوعة في لهجة أخرى، من ذلك كلمة         

 أنومنه أيـضاً  )  ضرباً شديداً اًمضروب(  تعني هاأما في اللهجة العراقية فإنّ     )اًمسرور(أخرى تعني 
                                                

 .131،  العربيةاللّغةوالثنائيات في قضايا ، 71- 70، قضية التحول إلى الفصحى: ينظر )1(
 العربية، ما كان، وما هو كائن، وما ينبغي         لّغةالواالزدواجية في   ،  73،  قضية التحول إلى الفصحى   : ينظر )2(

  .88، أن يكون
  .236، اللّغةمدخل إلى علم خليل، إبراهيم،  : ينظر )3(
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نوع من الطعام في اللهجة الشامية بينما هي نوع من الدعاء على الغير فـي اللهجـة      )ةبكُ(كلمة  

  )1(.المصرية
  

  )عربية اليوم( ما هو كائن  ـ 

 )2(هذا الوضع يتمثل عند الموسـى      زدواجياً،وضعاً ا ) عربية اليوم ( العربية اللّغةاتخذت  

  :في مستويين متباينين هما

  ستوى اللهجة العاميةم  - أ

، وهي التي تحدد تشكيل البرنـامج       تسبها في سنين االكتساب األولى    كنوهي اللهجة التي    

تتمـايز فيمـا بينهـا بفـروق        "  العاميات ذهوهذه العامية عاميات، وه     األول في الدماغ،   اللّغوي

ار مجاورتهـا   وخصائص، ولكنها تلتقي على مقادير مشتركة باعتبار أصولها التاريخية، ثم باعتب          

  )3(."للفصحى، ثم باعتبار ما يعرض بينها من االحتكاك المباشر
  

  مستوى الفصحى - ب

 االئتالفية التاريخية الجامعة التي نتعلمها، أو نجهد في أن نتعلم منها مقـداراً              اللّغةوهي  "

لكنهـا  عليه، و فتها  صأقيمت  الّذي  ، وهي توسع علينا في االختيار لتعدد موارد االئتالف          ...كافياً

  )4(."تعتقلنا في نهاية األمر بحدودها المرسومة على معيار الثبوت

                                                
، مجلة مجمع بلبلة اللهجات، والشيبي، محمد رضا،  109 ،قضية التحول إلى الفصحى    ، نهاد  الموسى، :ينظر )1(

  .136-135، 2 في القاهرة، مجاللّغة العربية
د الـسعيد محمـد بـدوي خمـسة          في الزمن الحاضر، فهي عن     العربيةن في تحديد مستويات     وياللّغوتلف  اخ )2(

 ، وقد وافقه على تقـسيمه هـذا تركـي   92-89،  المعاصرة في مصراللّغة العربيةمستويات  : ، ينظر مستويات
 األردنـي،   اللّغة العربية ، مجمع   ةاللّغة العربي ، ندوة االزدواجية في      ووسائل اإلعالم  اللّغة العربية  :نصار، ينظر 

 .220-206، 1987الجامعة األردنية، عمان، 
، ما كان، وما هو كائن، ومـا ينبغـي أن           اللّغة العربية واالزدواجية في   ،  79،  قضية التحول إلى الفصحى    )3(

 .89-88 ،يكون
  .89، نفسه )4(
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 هـو  الفصحى مستوى فهذه المفارقة بين المستويين جعلت لكل منهما موقعاً يستعمل فيه،          

ـ      واإلعالم في التعليم والتأليف العلمي واألدبي       المستعمل ا الحيـاة    الرسمي، أما العاميـة فموقعه

  .ةاليومية وشؤونها العام

ربين المـستع  من العـرب و     ذكره بعض الباحثين   لث مستوى ثا  أن الموسى إلى    شاروقد أ 

  يـسمى   الذين عملوا على تمييز مستوى آخر يتمثل عندهم في عربيـة المتعلمـين المحكيـة أو               

  )1(. في أواسط القرن الماضيالعربية قد نجم في  الوسطىالعربيةب

ثل ثمرة التفاعـل بـين العاميـة المكتـسبة           هذا المستوى الوسيط يم    أنوالموسى يرى   

 فالمتحدث به يتخلـى     ،والفصحى المتعلمة وتتدخل في تشكيلة ظروف التواصل على نحو ظاهر         

ه قد يتحول عن بعـض  أنّ، كما  بهالمفردات المشتركة ويستبدل ، معجم لهجته الخاص الضيق  عن

عند  العامية منه إلى الفصحى      ، وهذا المستوى أقرب إلى    خصائصه النطقية وفقاً لمقتضيات الحال    

 الحال في   ة كما هي  ق بما يشبه السلي   أصحابهسنة  أله يكتسب اكتساباً وهو يجري على       نّ أل ؛الموسى

قـي شـأنه مـع     فقـد ب ،ه غير معـرب  نّ أل ،قرب إلى العامية  أوهو  " : بقوله أيهر ويبرر   ،العامية

  )2(."بالًصار مع لغة مضر، فيما الحظ ابن خلدون قالفصحى، شأن لغات األم

 من الناحية العلمية، صـحيح هـي لهجـة          آنية الوسطى   العربية قيمة هذه    أنوهو يرى   

اة بعوامـل التغيـر، غيـر    وارمها أنّ اللهجة المحلية، إال    حدودمشتركة للحديث والحوار تتخطى     

ها لوجـدنا   ووصـف  تقعيـدها ، أما إذا انتقلنا إلـى       إلينايها  دّثل في تلقائية تأَ    بها يتم  نسنا، فأُ مستقرة

جانب ذلـك فهـي   لى  وإ، الفصحىالعربيةنلقاها في تعلم أشد من العسرة التي      العسرة في تعلمها  

   )3(.وليست مؤهلة ألن تكون بديلة للفصحى ،مفارقة للغة التراث

                                                
  .89 ،ية الحول إلى الفصحىقض : ينظر)1(
  .81، نفسه )2(
  .والصفحة نفسها، نفسه: رينظ )3(
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ومةيصدره الموسى على مستوى     الّذي  الحكم   هذا   عه يستأنس بـه    أنّ الوسطى إال    العربي

وفـي   .بيل التحول إلى الفصحى على مستوى المحادثة والكالم المنطوق        ويراه يمثل مقدمة في س    

 المعاصـرة، أي  العربيـة مستوى آخر، وهو ما يـسمى ب   الموسـى إلى وجود   شار أ موطن آخر 

 المعاصـرة   العربيـة إن  : " المكتوبة غير المشكولة، وفي هذا المستوى يقـول الموسـى          العربية

إنها تنطوي على تنـازل يمثـل       .  تداوالً العربيةشيع تجليات   هي أ ) هذا المستوى الرابع  (المكتوبة  

قبوالً مضمراً بالتساهل في أمر اإلعراب خاصة، وهي تمثل وضعاً لغوياً غير حاسم بالفعـل وإن    

  )1(".يكن معيار الحسم وهو معيار الصواب اللغوي حاضراً في البال على مستوى المثال

تحديداً لى  تويات الثالثة األو  سالمد مجاالت   يحدتيقوم ب وبعد ذكر الموسى لهذه المستويات      

 اللّغة تقتسم وظائف     الثالثة  هذه المستويات  نإ:  على التقريب، إذ يقول    ايستغرق مجاالت استعماله  

يتطلـب    رسم حدود قاطعة تمثل توزيعها الوظيفي أمر بـالغ التعقيـد،        أن، إال   العربيةفي الحياة   

ة يمثل في مالحظـة مظهـر لغـوي    ألول في ضبط المسأل  ضبط متغيرات كثيرة، لكن العنصر ا     

فالفصحى تحتل مواقف الكتابة على الجملـة، سـواء         . مشافهةخالص؛ مظهر الكتابة أو مظهر ال     

كمـا  (أم عامـاً  ) كما في الرسائل الشخصية(أدبياً أم علمياً وسواء أكان النشاط خاصاً        تأليفاًأكان  

 والكتابـة بهـا   ،غة كتابـة أم غير ذلك، وليست العامية ل) كما في اإلعالن  (سوقياً   ،)في الصحافة 

  )2(.نةإحالة وهج

 فالناس يتخاطبون فـي البيـت       ،أما وظائف المشافهة فهي متبادلة بين العامية والوسطى       

والسوق والشارع بل في الجامع والجامعة بأحد هذين المستويين، وال يـزال قـضاء الحاجـات                

                                                
 .141، العربية في العصر الحديث اللّغة )1(
ما كان، وما هو كائن، وما ينبغي ،  العربيةاللّغةاالزدواجية في ، و84، قضية التحول إلى الفصحى: ينظر )2(

  .90، يكون أن
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 النـاس يتقبلـون سـماع     ن أل ؛بل مستهجنة  )1(،غير معتادة اليومية بالفصحى يمثل ظاهرة فردية      

 ولـو   ، وال يتوقعون أن يسمعوا نشرة األخبار إال بالفصحى        ،إلذاعة  بالفصحى  حديث ثقافي في ا   

 بالعامية لكان استهجانهم لذلك أشد من استهجانهم الستعمال الفـصحى فـي             ها تؤدى هم سمعو أنّ

  )2(.سوق الخضر مع الباعة

 تقاسم الوظائف التي يقوم بها اللـسان الفـصيح           وراء قفت هي التي ة  لّغويالفاالزدواجية  

 دبـي والفكـري والعلمـي      األ التعبير يكون وسيلة  أن   تهواللسان العامي، فكأن الفصيح من وظيف     

  . بقية المهام اليومية التي يعيشها الفرد بينما يؤدي اللسان العاميوغير ذلك،

ة ليست في توزيع الوظـائف بـين الفـصحى         للّغويامشكلة االزدواجية   ن  ويمكن القول إ  

 العربية ألبناء   األمما هي في الهوة الفاصلة بين االستعمالين وفي عد العامية اللسان            والعامية، وإنّ 

وا قـد    إلى المدرسة، هذا اللسان يختلف عما كان       ون في تعلم لسان جديد عندما يذهب      ونيأخذ الذين

 مما يؤدي بهم إلى لجلجـة لغويـة تهـدر شـطر طاقـاتهم               ، والطريق  سابقاً في البيت   اكتسبوه

  )3(.الفكرية

هم ينفقـون    فـإنّ  تكلفنا بضع سنين من أعمار أبنائنا،     الموسى  وهذه االزدواجية كما يراها     

 عشرة التالية فـي     الثنتيأالسنوات الخمس األولى في تعلم العامية، ثم ينفقون السنوات العشر أو            

  )4(. الزم لو كان ما نتعلمه لغة واحدةر غير المجموعتعلم الفصحى وشط

                                                
 وما هو كائن، وما ينبغي  ، ما كان،  اللّغة العربية واالزدواجية في     ،85،  قضية التحول إلى الفصحى    :ينظر )1(

 .90 أن يكون،
  .81، 1979، 43، مجلة أفكار، عخطوة حائرة بين العامية والفصحى: ينظر )2(
 .92، دواجية في اللّغة العربية، ما كان، وما هو كائن، وما ينبغي أن يكوناالز، الموسى، نهاد: ينظر )3(
،  العربيـة  اللّغـة والثنائيات في قضايا     ،178،  حىقضية التحول إلى الفص   و نفسه، والصفحة نفسها،     :ينظر )4(

127.  
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الّـذي   فالطالب العربي    ،ثار هذا االزدواج  آ أثر من    العربية اللّغةولعل ضعف الطلبة في     

 العربيـة  اللّغـة  تكون لغته األم التي ينشأ عليها، ثم ينتقل إلى تعلم            العربيةيكتسب إحدى لهجات    

ه مستغن بمـا  أنّلمشترك بين الفصحى والعامية  له القدر ائيهييقع في وهم مضلل، إذ ف،  الفصحى

  )1(.العربية فتفتقر همته في تحصيل العلم ب،يعرف

 اللّغة تعلم طالبنا    فيوخطر االزدواجية عند الموسى يكمن في تأثيرها المباشر والواضح          

ـ عمالتاس تأثيراً ال يمكنهم من إتقان مهارة التحدث بالفصحى بطالقة و          العربية ياق  مفرداتها في س

 أثنـاء التعبيـر عـن مـشاعرهم     أم فـي تعبيراتهم الشفوية سواء في إجاباتهم أم في حواراتهم،   

ندرة األلفاظ لديهم، ومعرفة دالالت بعـض       :  جوانب أخرى نحو   فيوأفكارهم، وهذا يؤثر بدوره     

  )2(.ة المختلفةاللّغوي في المواقف  يستعملونهاالكلمات، وكيفية توظيفها في التراكيب التي

م تقف خطورة االزدواجية عند هذا الحد من المعاناة بل تعدته إلى ظهور العديد مـن                ول

 ويـرى  )3(، بالعامية لغة للحديث والكتابة وطرح الفصحى أو اسـتبعادها        باألخذالدعوات المنادية   

 الفصحى أصبحت لغـة جامـدة       نإ: طلقت محتمية بادعاء عقيم يقول    نّا هذه الدعوات    أنالموسى  

                                                
  .127،  العربيةاللّغةوالثنائيات في قضايا ، 179 ،قضية التحول إلى الفصحى :ينظر )1(
، لناتجـة عـن االزدواجيـة    وللوقوف على المزيد من المشكالت ا،179 ،قضية التحول إلى الفصحى  :ينظر )2(

، اللّغـة العربيـة  من حاضر   ، واألفغاني، سعيد،    اللّغة العربية االت في   بحوث ومق  رمضان،   ،عبد التواب : ينظر
، وأبـو مغلـي،    الفـصحى العربيةأبحاث في ، والحمد، غانم، العربيةة اللّغويالمشكلة والفيصل، سمر روحي،    

 .أبحاث لغويةسميح، 
الّذي "  العامية في مصر   العربية قواعد" كان أول من دعا إلى ذلك المستشرق األلماني ولهلم سبيتا في كتابه              )3(

 العربيةاللهجة " ، بكتابه 1890كارل فولرس عام : ، وتتابع بعده الكثير من المستشرقين، منهم      1880نشره عام   
ولم تتوقف الدعوات . وغيرهم"  المحكية في مصرالعربية"، بكتابه 1901، وسلدن ولمور عام     "الحديثة في مصر  

ولـويس   سالمة موسى،: العربية منهمين بل وجدت من يساندها ويدعو إليها من أبناء    إلى العامية على المستشرق   
نهاد الموسى، ومحمـود    :  للتفصيل ينظر  . وغيرهم ، وأنيس فريحة  ، ومارون غصن  ،عوض، وعبد العزيز فهمي   

ةالثقافة العامة في مره، وعبد اهللا الشحام، السلى العامية وأثرها في تاريخ الدعوة إ، وزكريا نفوسة، اللّغة العربي
  .العربيةة اللّغويالمشكلة ، والفيصل سمر روحي، مصر
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 إذ هم يرونها أماتـت  )1(.ها لم تعد قادرة على التعبير عن روح العصر الحديث      إنّفة، و معقدة متخل 

يرونها كثيرة  كما  في العرب قوة اإلبداع واالختراع، وجعلتهم عاجزين عن مسايرة ركب الزمن،            

  .  وبشكل خاص ما يتعلق منها باإلعرابالقواعدالمفردات، ومعقدة 

، ومميطاً  لدعوات التشكيكية مبيناً دوافعها ومغازيها    ى أن يقف على هذه ا     لقد حاول الموس  

 أن العـرب  دوه في ذلك رغبة عارمة في أن يعرف   ، تح  عن الوجه الخفي المستكين وراءها     اللثام

ها تمثل الهوية التاريخية والوجه الحـضاري       نّ، أل ، ويجب التركيز على تعلمها    ضرورةالفصحى  

 وهي عامل جوهري في ربـط الفـرد         ، وتماسكهم وأحد العوامل األساسية في حفظ وحدة العرب      

  )2(.، وأصالته، وجذوره التاريخيةأمتهبدينه وكتابه وسنة نبيه، وب

 ،يةلغات البشر ال عن غيرها من     العربية دعاة العامية كانوا يعرفون اختالف       أنوالغريب  

إذ هو قـد    ألخرى؛ ا اللّغات مختلفاً عن كل     وضعاًها   جعل ل  الذين الكريم،   آرتباطها بالقر وذلك ال 

ضمةدت  غاستمراريتها وخلودها، ولواله ل   إلى جانب كينونتها     لها   ناللّغـة ية تشبه    لغة أثر  العربي 

  .ةالسنسكريتي

 إن:  أن يقـول لهـم  ، على دعاة العاميـة     ورده ،فل الموسى في انتصاره للفصحى    وال يغ 

 ة، فـإن اللّغويمدى في سياستنا لن تكون غاية االعامية عملية يومية محدودة، وهي ليست مؤهلة أل 

  وتعددها على نحـو متمـاوج  ،سم والنحو وغياب نظام موضوع لها في الر      ، ومحدوديتها ،هاضيق

 يضاف إلى ذلك انقطاع األسباب بينها وبـين تجربـة التعبيـر             ، على الحصر  يومتغير يستعص 

                                                
  .273، اللّغة العربيةوالثقافة العامة في ، 255، اللّغة العربية: ينظر )1(
  .261-260،  العربيةاللّغة: ينظر )2(
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 الدعوة  لى نقض بتراث غني ضخم، كل ذلك يؤدي إ      ن و ي والعلمي، واقتران الفصحى بالقرآ    األدب

  )1(.إلى إحالل العامية محل الفصحى

نسأله الّذي   الفصحى، والسؤال    اللّغة العامية بدالً من     اللّغةدوننا أن نتخذ    يدعاة العامية ير  ف

 العامية تريدوننا أن نتخذ؟ لغة الشام ؟أم لغة العـراق ؟ أم لغـة مـصر؟ أم                  اللّغاتأي  : لهم هو 

  .فردات خاصة ال يفهمها أهل البالد األخرىالد مواحدة من هذه الب لكل نإ ف؟...أم

 فـي بـالدة   مهما ينحطُّ"ال يوجد أحد : ولعل اإلجابة نتلمسها عند سعيد األفغاني في قوله    

مترات، وال مساك يمسكها وال قاعدة تبنى عليهـا  بل بين عامية تتغير كل بضعة كيلوهن أن يقا  الذ

ارات آالف السنين وكانـت قواعـدها مـن         وال أدب فيها وال علم، وفصحى حملت تراث الحض        

ثـار  آ طالب أو شعر المتنبي فال تلبث أن تـرى           أبي بحيث تقرأ على الناس خطب ابن        األصالة

  )2(."...فيهم فعلها البالغة فاعلة 

لى رفـض المقابلـة بـين       ه دعوة إلى عدم إعادة التجريب، وإ      هذا القول يحمل في طيات    

 اللّغـة  العاميـة إلـى      اللّغـة ب أن يكون مضاداً، أي من       العامية والفصحى، وعليه فالتحول يج    

  .الفصحى
  

  )تدابير التحول إلى الفصحى(ما ينبغي أن يكون   ـ 

تحـذيراً مفـاده أن      وكانت تلك الدعوة تحمل في طياتها        )3(،انحسرت الدعوة إلى العامية     

خذوا يدافعون  ن عرب أ  ؛ فانبرى لتلك الدعوة باحثو    هدد كيانها وي،  العربية يحوم حول    هناك خطراً 

ومن بينهم نهـاد الموسـى     صورتها الجمالية، وإبراز مزاياها،   ة، ويعملون على تجلي   العربيةعن  

                                                
ما كان، وما هو كائن، وما ، عربيةاللّغة الاالزدواجية في و ، 134،  العربيةاللّغةالثنائيات في قضايا : ينظر )1(

  .96، ينبغي أن يكون
  .169 ،اللّغة العربيةمن حاضر  )2(
  .50، حصاد القرن المنجزات العلمية واإلنسانية في القرن العشرين، ن نهاد، وآخريالموسى،: ينظر )3(
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 دعا إلى التخلص من االزدواجية وسلبياتها عن طريق التحول إلى الفصحى لتـصبح لغـة                الذي

  .والحديث بين الناسالتفكير 

 إذ هـم   صعباً بعيد المنـال بعض الناس ل التحول إلى الفصحى قد يبدو   أنويرى الموسى   

رد الناس جميعاً إلى طريقة واحدة، طريقة الفصحى في كل وجوه االستعمال أمر مـن       "يرون أن   

مر ممكن في حال انطالقه مـن تخطـيط         األ  الموسى يرى أن   أن إال   ، ومع هذا  )1("صنع األحالم 

يهما تغييـر  فلنرويجية، إذ جرى  شتى نحو الهنغارية وا في لغات وقد تحقق ما يشبهه  .لغوي سليم 

 سبيل إلى   اللّغة أنقنوا  ي ونحو العبرية عندما عرف اليهود وأ      )2(،مقصود بإرادة وتصميم محكمين   

 بإحيـاء العبريـة القديمـة الميتـة         ـ   لـجيالً بعد جي  ـ   خذوا أنفسهم أف ")3(اتحادهم ووجودهم 

  )4(."واحو مزهد فيها فنج فرصة لمشكك أو مستهزئ أفأحيوها، ولم يدعوا... يتعلمونها

جميع الوسـائل المعينـة علـى       ل بتخطيط لغوي شامل     رفد استُ  إذا فالتحول ال يتحقق إال   

، ؛ الحـوار والقـرار  تحقيقه، وهو عند الموسى ال يكون ناجحاً إال إذا قام على دعامتين أساسيتين   

 ةاللّغويضية االزدواجية  قـوفي الحوار يتم تناول القضية   ،أوالً ثم يأتي القرار المرجووالحوار 

َل تكـوين رأي   أج، فيه خطوة خطوة لبيان خطرها على المجتمع العربي  ويمضى ، من بدايتها  ـ  

 وضرورة التخلص من تلك االزدواجية، فإذا ما تم ذلـك يـأتي           ،ةاللّغويعام يؤمن بمزايا الوحدة     

  )5(. الهدف المنشودالقرار السياسي ليعمل على اتخاذ التدابير الالزمة لدفع الحوار نحو

 بحاجة إلى إرادة سياسية تحضنه وتعمل على تنفيذه، فمتى مـا             النهضي اللّغويفالحوار  

  إلى  وهنا يعود الموسى   والسياسي معاً، فال بد من أن ينتج تعاونهما خيراً للمجتمع،            اللّغويتعاون  

                                                
 .133،  العربيةاللّغةالثنائيات في قضايا  )1(
  .19-18 ،قضية التحول إلى الفصحى: ينظر )2(
  .25نفسه، : ينظر )3(
  .25، قضية التحول إلى الفصحى، والموسى، نهاد، 171، اللّغة العربيةمن حاضر سعيد،  ،األفغاني )4(
 .، وما بعدها203، نفسه: ينظر )5(
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 تـم   رضي اهللا عنـه بكر أبي فيه خير دليل على ذلك، فجمع القرآن الكريم في عهد  يجدالتاريخ ل 

 الموسى بجملة من القرارات     كما استأنس  )1(.آنذاك المؤمنين   أمير إذ كان أبو بكر      ،بقرار سياسي 

              ولـت الدولـة    السياسية في العصر الحديث؛  منها ما جرى في الشام أيام الحكم الفيصلي حين ح

الناس وتحويلهم من الفرنـسية     ، والتجربة الجزائرية في دفع      العربية التركية إلى    اللّغةالناس من   

  )2(.العربيةإلى 

 منطلقـاً    ة على ذلك  نيصحى تحدث الموسى عن الوسائل المع     وفي سبيل التحول إلى الف    

 بـه   ابتليـت ها مرض   أنّعلى   من دراسة اللهجات المحكية دراسة علمية، تنظر إلى هذه اللهجات         

ص العلمي السليم، وهذا ال يتحقـق إال        ، وال مجال لعالجها إال بتشخيصها التشخي      العربيةاأللسنة  

ثـم البـدء     )3(،أجنبيةبدراستها من حيث األصوات والصيغ والتراكيب وما قد تتضمنه من ألفاظ            

ها عند الموسى ما زالت تتراخـى        المؤسسات التعليمية كلّ   أنبالتعليم بالفصحى درساً وخطاباً إال      

عملية فيهـا مـن المجاهـدة    " في المدرسة   بيةالعر اللّغة ممارسة   أن ويشير إلى    ،في أمر التحول  

 وهـي تحمـل     ،الجامعة تعتبر نفسها قد تجـاوزت هـذا األمـر          ولعل   ،واالصطناع شيء كثير  

يجـب  يين والطلبة    فالحديث العلمي واالعتيادي للمعلمين واإلدار     )4(،"المسؤولية فيه على المدرسة   

 فإذا ما تم ذلك تصبح المدرسة جـواً         يتم نشرها واالعتياد عليها   حتّى   ى بالفصح أن يجري جميعه  

 للمجتمع الكبير، ثم ال تلبث      اللّغويال تلبث أن تؤثر بحجمها البشري في السلوك         طبيعياً للفصحى   

ي المقدمة األولـى فـي سـبيل        الفصحى أن تصبح نموذجا مألوفاً في التخاطب اليومي، وتلك ه         

  .إن التزمت المدرسة بذلك)5(.التحول

                                                
  .216، قضية التحول إلى الفصحى: ينظر )1(
  .، وما بعدها215، نفسه: ينظر )2(
  .، وما بعدها89نفسه، : ينظر )3(
 .214 :نفسه )4(
 .124، نفسه: ينظر )5(
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 التي جعلت الموسى يقدم المدرسة على البيت في نـشر الفـصحى،   ولعل هذه الرؤيا هي 

اتهم، ه العامية يكتسبها الناشئة في بيوتهم وفي حجور أم        أن علة االزدواجية تكمن في      أنمع العلم   

 يغيرون لغات آبائهم من لغـة       األبناءيتطلع إلى تحويل مجرى التيار وذلك بجعل         الموسى   أنإال  

ت اجتماعيـة وسـكانية      معطيا اللّغويالتخطيط    إذا استرفد  ليس مستحيالً إلى لغة أخرى، واألمر     

 أو أهـل     يلتزم فيه كل طالب بعد وقت محدد بمحوِ أمية عدد معلومٍ مـن أهلـه               اًووضع برنامج 

 تلك هي السبيل وتلك هي الطريق، فالمدرسة تغير لغة األبناء، واألبناء بدورهم يغيـرون             )1(،حيه

  .لغة اآلباء

الفنون األدبية، فلغة الـسرد     أخرى لنشر الفصحى في ميدان      ل الموسى إلى وسيلة     ثم ينتق 

وال خالف فـي ذلـك فـي القـصة التاريخيـة            في القصة والرواية ينبغي أن تكون بالفصحى        

فمختلف في أمره في القصة غيـر التاريخيـة أن يكـون بالفـصحى أم               والمترجمة، أما الحوار    

 في لغتها الخالف ذاتـه،   ي تتناول الحياة اليومية المعاصرة يعرض      المسرحية الت  أنبالعامية، كما   

ما هو من القـرآن  : ولكي ينتصر الموسى التخاذ الفصحى لغة للحوار القصصي يأتي بأدلة، منها   

فيه على ألسنة المؤمنين والكافرين واألولين واآلخرين بمستوى لغوي         يجري الحوار   الّذي  الكريم  

   )2(. القيس وعمر بن أبي ربيعةلحوار في الشعر عند امرئهذا جرى اواحد، وعلى نحو 

 فيراه أفضل وسيلة لنشر الفصحى بين الصغار والكبـار،          اإلعالمثم يذهب الموسى إلى     

التماثـل  حتّى ن تحقق تقارباً    خاصة مؤهلة أل  بوسائلها المسموعة والمرئية    فالكلمة المنطوقة عنده    

ـ  أفضل وسـيلة لنـشر الفـصحى إال          اإلعالم أنيح   صح )3(، المتفاوتة العربيةبين مستويات    ه أنّ

                                                
 .208، قضية إلى التحول الفصحى: ينظر )1(
  .، وما بعدها125، نفسه: ينظر )2(
 . ، وما بعدها145، نفسه: ينظر )3(
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ر أمـام  مسمتّ المختلفة إلى قطاع كبير من الناس، فالبوسائله لكونه يصل   ؛أخطرها في الوقت ذاته   

  . التلفزة يتجاوز المتعلمين إلى األميين، وهكذا

ق هـذه   في سـيا اللّغة أن الموسى فيرى الفكرية  بالعقائدأما ارتباط التحول إلى الفصحى      

ظم المستويات المختلفة في إطار النظام الواحد، دون إقامة فرق صريح بين المـستوى              تائد تن عقال

 على المستوى النظري، يـشكل      اللّغة، فموقف المذاهب الفكرية من      المكتوب والمستوى المنطوق  

 قاعدة مشتركة الئتالف متفق، فأصحابها جميعا باستثناء ذوي النزعـات اإلقليميـة ينتـصرون             

  )1(.للفصحى

وال يقف الموسى عند هذه الوسائل المعينة على التحول إلى الفصحى بل هو يقترح جملة               

من التدابير اإلجرائية المعينة على تحقيق ما يصبو إليه من نشر للفصحى وجعلها لغـة الحـديث      

 أدب  ، وآخر منوط بالتعليم، وآخر فـي      اللّغويبين الناس، من هذه التدابير ما هو متصل بالدرس          

وسـائل اإلعـالم    الطفولة ومحو األمية، ثم في الحياة العامة، وفي اإلدارة والفنـون والكتابـة و             

 )2(،الفصحى من اإلطار الفردي إلى المجال االجتمـاعي       ب  التحدث   ، وفي نقل  المسموعة والمرئية 

 اللّغويحد   اللسان العربي، فيبتعد عن اللجلجة، فالتو      مشكلةة سيحل   اللّغويفحل مشكلة االزدواجية    

  . المنتظرةالعربيةأمتنا إلى وحدة أكبر وأشمل، وهي الوحدة ب قد يؤديانوالتحول إلى الفصحى 

  

  ةاللّغويالثنائية : ثانياً

      ونشأتهداللة المصطلح  ـ 

 فـي  اللّغـوي ة عند نهاد الموسى تدل على الوضـع    اللّغوي الثنائية   أن إلى   اإلشارة ت        سبق

  ،ثالًـدا مـن واإلنجليزية أو الفرنسية واإلنجليزية في كالعربيةيستعمل لغتين كالمجتمع الواحد، 
                                                

  .155-154، قضية إلى التحول الفصحى: ينظر )1(
-98، ئن، وما ينبغي أن يكون، ما كان، وما هو كااللّغة العربيةواالزدواجية في ، 231-226، نفسه: ينظر )2(

102. 
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  )1(.(Bilingualism)والثنائية عنده بهذا المعنى ترجمة عربية للمصطلح اإلنجليزي 

 متمثالً في    فردياً مظهراً؛  ة عند اللسانيين المحدثين تتخذ مظهرين     اللّغوي الثنائية   أنويذكر    

 المجتمـع يـستعمل    فـي مثلتومظهراً اجتماعيا يتين معرفة متكافئة أو متفاوتة،      المرء يعرف لغ  

لغتين مختلفتين يختارون استعمال إحداهما في مواقف معينة، ويستعملون الثانيـة فـي             ؤه  أعضا

  )2(.مواقف أخرى، وهم قد يزاوجون بين اللغتين في موقف تواصل واحد في آن معاً

 ة عامـة ي الفرد لغتين، وإما ثنائية مجتمعيستعملون فردية حين ة إما أن تك اللّغويفالثنائية    

 كـل فـرد فـي    أن فيه، واألخيرة ال تعني انتشرتالّذي نسبة للمجتمع ـ مجتمعية   أو ثنائية ـ

  . معاًالمجتمع يتحدث لغتين

وفي حالة الفرد يندر أن تكون القدرة على تكلم اللغتين متساوية تماماً، وفي أحوال كثيرة                 

يستعمل الّذي   نحو األميركي العربي األصل      ؛ن استخدام كل لغة مقصوراً على مواقف معينة       يكو

 مع أفراد أسرته داخل البيت، بينما يستعمل اإلنجليزية خارجه في مجال العمل والتعامـل               العربية

  .مع اآلخرين

 وهذا االحتكاك   ،اللّغاتة ناتجة عن التفاعل واالحتكاك بين       اللّغوي ما تكون الثنائية     وغالباً  

 ؛ على وتيرة واحدة في الحاالت كلها      اًلالحتكاك بين المجتمعات، وهو ال يحدث دائم      نتيجة حتمية   

 قدرتها على المقاومة مختلفة لما يكتنفها من مقومـات           ليست واحدة، وبالتالي فإن    اللّغات قوة   نأل

   )3(. أو اتجاهات فكريةحضارية وأنشطة اجتماعية أو اقتصادية

   الصراع على هذا التفاعل مسميات عدة؛ نحووفي العصر الحديث راح الباحثون يطلقون      

                                                
 .125، اللّغة العربيةالثنائيات في قضايا و، 29، قضية التحول إلى الفصحى: ينظر )1(
 .150،  في العصر الحديثاللّغة العربية )2(
  .100،  العربية وأسئلة العصراللّغةالعناتي، وليد، وبرهومة، عيسى، : ينظر )3(
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 والثنائيـة   )4(،اللّغـات وصـراع    )3(،اللّغـوي  والتبـاين    )2(،اللّغوي والتناوب   )1(،اللّغوي  

  )5(.ةاللّغوي

عـة  الجماة بمسمياتها المختلفة تعني استعمال الفـرد أو       اللّغوي الثنائية   أنوخالصة القول     

  . الثانية، ومهما كان الهدف من استعمالهااللّغة مهما بلغ مستوى إتقان للغتين مختلفتين،

 اإلنسانية قـد بـدأت بنمـاذج        اللّغة أن  يؤكدون علماء االجتماع ف  الثنائية اللغوية  أما نشأة   

ع العمـران   ساير اتـسا  ي فشيئاً ل   شيئاً اللّغويبسيطة كانت تسود القبائل البدائية، ثم تدرج االرتقاء         

 اإلنسانية لم تحتفظ    اللّغة أن الذين أكدوا    اللّغةواالرتقاء الحضاري والعقلي، وأيدهم في هذا علماء        

فهناك أكثر من ثالثـة   بل تشعبت إلى لغات ولهجات متباينة،     ،في تطورها بالوحدة التي بدأت بها     

ئة وخمسين دولة فـي     ة على م  إلنسان كوسائل لالتصال االجتماعي، موزع     لغة يستخدمها ا   آالف

  )6(.ةاللّغوي بلدان العالم تختزن أكثر من لغة واحدة، مما أدى إلى ظهور الثنائية  لذا فإنالعالم؛

 فـي تـاريخ البـشرية،    اللّغـة ة ظاهرة عالمية، وجدت منذ نـشأه   اللّغويتعد الثنائية   إذاً    

ة واالنتقال من منطقـة     ة ال يعيش بعضها بمعزل عن بعض، فهي دائمة الحرك         اللّغويفالجماعات  

وغير ذلك، وقد ساهمت وسـائل       ...الدراسة والعمل والزيارة والهجرة   إلى أخرى بغية التجارة و    

ة اللّغويأكثر سهولة من ذي قبل، ونتيجة التصال المجموعات         االتصال الحديثة في جعل الحركة      

                                                
 .109، ت االجتماعية عند العرباللسانيانهر، هادي، : ينظر )1(
، مجلة أبحـاث اليرمـوك،     )عوامل ومواقف ( واإلنجليزية   العربية بين   اللّغويالتناوب  بدر، يوسف،   : ينظر )2(

  .10-2، 1995، 9، ع13مج
 .29، العربيةة اللّغويالتباين وأثره في تشكيل النظرية العناتي، وليد، : ينظر )3(
 .229، غةاللّعلم وافي، علي، : ينظر )4(
 .)ةاللّغويالثنائية (الحياة مع لغتين الخولي، محمد، : ينظر )5(
 ندوة االزدواجيـة فـي اللّغـة        ،)تضمينات وتوصيات  (اللّغةتمثيل المعرفة عند ثنائي      ،التل، شادية : ينظر )6(

   .15، 1987العربية، مجمع اللّغة العربية األردني، الجامعة األردنية، عمان، 
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علـى تزايـد هـذه       وفي العصر الحاضر تعمل العولمة       )1(.اللّغةبعضها مع بعض نشأت ثنائية      

الظاهرة بشكل سريع وبنيةمبي تة.  
  

  ة عند نهاد الموسىاللّغويأشكال الثنائية   ـ 

  ر ثنائية القس:أوالً

قوا  إلى أيام الحكـم العثمـاني إذ ضـي       العربيةيرجع نهاد الموسى تاريخ هذه الثنائية في        

 الرسـمية  اللّغـة كية، فكانـت هـي   ، وجعلوا المقام األول واألوحد للغة التر العربيةالخناق على   

 التركيـة   اللّغـة فرضت جمعية االتحاد والترقي      إذ أي لغة الدواوين والمعامالت والتعليم       للدولة؛

  )2(.العربيةعلى طلبة المدارس ومنعتهم من التكلم ب

  مـن أجـلِ  العربيـة يق علـى  يالتض، اشتد العربيةوحين دخل االستعمار الغربي بالدنا     

لغة  الفرنسية   اللّغة في جعل    الجزائرالفرنسيون في   ها، وخير دليل على ذلك ما قام به         القضاء علي 

، فقد ورد في بعض التعليمات التي صـدرت         رسمية في الدوائر والمحاكم، والمدارس، والمعاهد     

 إيالة الجزائر لن تصبح حقيقة مملكـة فرنـسية، إال   إن "ل أيام االحتالل الفرنسي للجزائر   في أوائ 

الـسعي وراء    هـو نجازه  إيترتب علينا   الّذي  ا تصبح لغتنا هناك لغة قومية، والعمل الجبار         عندم

  )3(." الدارجة بينهم اآلنالعربية اللّغة الفرنسية بين األهالي بالتدريج إلى أن تقوم مقام اللّغةنشر 

ـ    اللّغويهذه الثنائية   السياسي هو السبب الرئيس وراء      فالباعث          ة المـستعمر   ة، فـسيادة لغ

 الغازية ومنفعتهـا،    اللّغة شعر بأهمية     من من العرب  ويذكر الموسى أنه     عنوان غلبته وانتصاره،  

                                                
 .15 ،)تضمينات وتوصيات ( اللّغةتمثيل المعرفة عند ثنائي ل، شادية، الت: ينظر )1(
  .229 ،اللّغة العربيةالثنائيات في قضايا ، و151،  في العصر الحديثاللّغة العربية: ينظر )2(
 .230، نفسه )3(
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ها رمز للتقدم والرقي والحضارة، ومنهم من أدرك خطورة الموقف فـزاد تمـسكهم بلغـتهم                أنّو

   )1(.تحقيق ذاتهم ونيل استقاللهمنحو ، فهي عنوان هويتهم، وسبيلهم العربية
  

  بالتقاسم ثنائية التكامل الموهوم :نياًثا

  قد اتخذت منذ مطلع القرن الماضي" العربيةة في الحياة اللّغوي الثنائية أنر الموسى يذك

نجليزيـة أو   لتراثي واإلنساني مـن المعـارف، واإل       للديني وا  العربيةفصيغة قائمة على القسمة؛     

  )2(." والتقدم الماديةدنيالفرنسية للعلوم العصرية والصنائع ووسائل الم

ألغراض خاصة، إذ كانت مـدخالً إلـى معرفـة          وهذه الثنائية كانت في بدايتها موجهة         

 مشروعهم  استئنافالترجمة، في    إلى دور    العربية، فتنبه أهل    ته والوقوف على أسباب قو    ،اآلخر

حرفت عن وجهتها   لة قد ان   المسأ ، إال أن  هة موج ةالرامي إلى النهضة الثقافية جملة، فكانت ترجم      

  )3(. األمةعلىنتيجة للظروف التي تعاقبت  خاصة ألغراض الثانية اللّغةفي أن يكون تعلم 

حد مصادر قوتهـا    رفية تستمد بها الحضارة الطالعة أ     مع الترجمة تعد أداة     أنالمعروف  و

 إذ تـرجم    ؛هذا ما كان عليه شأن الترجمة في عصور اإلسـالم الزاهـرة           من الحضارة اآلفلة،    

 فقـد قـاموا   ،مر ذاته عند األوربيـين العرب حكمة الهند والفرس وطب اإلغريق وفلسفتهم، واأل  

ونحن  أما اآلن    )4( حضارة العرب في األندلس،    انحسار إلى لغتهم عند     العربيةبترجمة النصوص   

  نـصبو انجد الترجمة قد انحرفت عم العربيةوغرسه في األرض  كب العلم رنسعى إلى اللحاق ب   

ـ وعليه فالثنائية    )5( ديننا وثقافتنا وأخالقنا،   ى ترجمة أشياء بعيدة كل البعد عن       إل إليه ة قـد   اللّغوي

                                                
 .151  العربية في العصر الحديث،اللّغة: ینظر )1(
 .152-151نفسه، : ينظر )2(
 .152نفسه،  )3(
 .84نفسه، : ينظر )4(
 .152نفسه، : ينظر )5(
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تحولت من ثنائية خاصة ألغراض محددة إلى ثنائية كاملة تأخذ كل ما تجد أمامها، ولعل هذا هو                 

  .ما عناه نهاد الموسى من عنوان هذه الثنائية
  

  تباعال ثنائية ا:ثالثاً

 العرب في جعل لغته لغة ثانية مفروضة علـيهم فـرض            ه، وتابع تهر لغ فرض المستعم   

 تعليمهما غـدا    نأالفرنسية أصبحتا لغة ثانية مستقرة في مناهج الدراسة، وك         وأفاإلنجليزية  عين،  

 يشَرع بـه منـذ   ،اآلن  المشرق،  بلدان نجليزية في بعض  فتعليم اإل  كالعرف الراسخ،    اًيتباعاتقليداً  

ـ  بعد أن كان تعليمها يبدأ في الصف الرابع أو الخامس ـ  تدائيالصف األول االب كما هـو   )1(، 

 اللّغـة س  بأن تـدر يكتفوا القائمين على السلك التعليمي عندنا لم        أنالحال عندنا في فلسطين، إال      

  . الثانية منذ الصف األول فأقحموها رياض األطفال

خذت تمتد لتعليم كثير من المواد المقترنـة        نجليزية، اآلن، قد أ    اإل اللّغة أنويرى الموسى   

بالعولمة من العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد وإدارة األعمال، فأصبحت القـسمة الثنائيـة سياسـة     

ذاً مناسباً للحاق بركب األمم المتقدمـة،  تها دول إسالمية، إذ رأت فيها منف     لغوية رسمية، وقد اتخذ   

ـ  الوطنية للتراث، واإل اللّغةف في التدبير الماليزي،     اللّغةوهذا شأن     )2(،انجليزية للعلوم والتكنولوجي

 تحولت من االتباع إلى ثنائيـة موجهـة         هذه الثنائية    أنقول نهاد الموسى هذا يحمل في طياته        و

  . أما عندنا فبقيت ثنائية اتباع فقط.، واللحاق بركب األمم المتقدمةأجَل النهضة الوطنية
  

                                                
 .152  في العصر الحديث،اللّغة العربية، نهاد، الموسى: ينظر )1(
 اإلنجليزية فـي البلـدان      اللّغة مع   اللّغة العربية ، وهناك دراسات عدة تناولت ثنائية       153-152نفسه،  : ينظر )2(

اللّغـة  ، ، والضبيب، أحمـد  وأسئلة العصراللّغة العربيةسى، العناتي، وليد، وبرهومة، عي  :  للمزيد ينظر  العربية
، ونوفـل، وداد،    )الهوية، األزمة، المخـرج   ( اللسان العربي ، وسعيد، عبد الوارث،      في عصر العولمة   العربية

الالفتات فـي   ، والزغلول، محمد راجي،     ) وسط أبنائها  اللّغة العربية غربة  ( اللّغة العربية أبحاث ودراسات في    
، مجمـع   اللّغة العربيـة  ، ندوة االزدواجية في     دراسة لغوية اجتماعية لبعض جوانب غربتنا الحضارية      : ألردنا

  . 1987 األردني، الجامعة األردنية، عمان، اللّغة العربية، مجمع اللّغة العربية
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   ثنائية التهجين:رابعاً

 دوتأتي هذه الثنائية قصداً أجَل التباهي بمعرفة لغة أخرى، دون حاجة حقيقية إلى استرفا  

 األلفاظ األجنبية مما له  فيها معظم صور هذه الظاهرة تكونأنالكلمة أو العبارة األجنبية، ذلك 

ه يذكر الموسى أن بعض مظاهر هذ، لذا فهي غير الزمة، والعربية مقابل قريب المتناول في

 ومصطلحاتهم الخاصة بحجج العربيةفي أوساط أهل العلم يداخلون فيها بين عت  شاقدالثنائية 

  )1(.متعارفة

، وهو )أرابفرانكو( آخر يسمى  خطابعربي نمطوتتخذ هذه الظاهرة في المغرب ال  

 بعبارات وكلمات العربيةا م فيه كل من الذكر واألنثى بالمغرب العربي عاميته يمزجخطاب

  هذه الظاهرة أكثر شيوعاًأنا بالدونية أمام المستعمر الفرنسي، غير مسية، وذلك لشعورهفرن

 استعمال ن أل؛ عند الرجالاعند النساء المغاربيات المتعلمات والمثقفات على النمط الغربي منه

رة  محاولة االقتراب من صوأولهمااربيات ذو داللة رمزية من وجهين؛ الفرنسية لدى النساء المغ

امه، ، وذلك بتقليده في لغته ابتغاء التخلص من الشعور بالدونية أم ومكانتهالغالب الفرنسي

ة على النظام االجتماعي للمجتمعات المغربية التي ال تزال بها  احتجاج سلمي عمليةوثانيهما

  )2(.حواجز تقف أمام المساواة بين المرأة والرجل

العتزاز بالنفس، والعامل النفسي المتمثل في فالعامل االجتماعي المتمثل بالتباهي وا

ة، وخير من يفسر هذه الثنائية اللّغويالشعور بالدونية وفقدان الثقة بالنفس يقفان وراء هذه الثنائية 

 المغلوب مولع أبداً باالقتداء بالغالب في أن"كتبه بعنوان الّذي هو ابن خلدون وذلك في الفصل 

 النفس أبداً تعتقد أنالسبب في ذلك و: " يقول،" أحواله وعوائدهزيه ونحلته وسائرفي شعاره و

 أو لما تغالط به ؛ بالكمال بما وقر عندها من تعظيمهه إما لنظر؛الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه
                                                

 .153،  في العصر الحديثاللّغة العربية، نهادالموسى، : ينظر )1(
 .53-52، اللسان العربي وإشكالية التلقي، والذاودي، محمود، 154 ،نفسه: ينظر )2(
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 حصل لهاواتصل ما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك ب طبيعي إنّلَغَ انقيادها ليس ِلأنمن 

  ـ  واهللا أعلمـهت به، وذلك هو االقتداء، أو لما تراه  الغالب وتشب مذاهبِجميع اعتقاداً فانتحلت

ما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب  الغالب لها ليس بعصبية وال قوة بأس، وإنّبلَمن أن غَ

 ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في .تغالط أيضاً بذلك عن الغلب وهذا راجع لألول

  )1(." في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحوالهحهه ومركبه وسالملبس

  :  تتمثل في قولهتفكيكيةقراءة هاد الموسى لهذه المقولة ويقدم ن

- القراءة األولى لهذا النص تقدم تفسيراً مباشراً لالنقالب السيميائي للشارع العربي في إن 

مظهر الشبان والَملْسن في ثنائية أعالم المطعم والمشرب والملبس والمركب والمسلك في 

  . البيان

- يستشعره المغلوب بمغالطة نفسه، وذلك الّذي  القراءة الثانية تقدم تفسيراً لالستالب الذاتي إن

 هزيمته ترجع إلى عوامل ذاتيه قائمة فيه جارية في حياته هي عوائده الخاصة أنهو ظنه ب

لوب العربي في هذا الزمان، غ على المينعكسالّذي ومذاهبه، وذلك تأويل مركب النقص 

  )2(. لغته وتحقيرهاءويؤدي إلى ازدرا
  

    ثنائية االنفصام:خامساً

، وكي يظهر العربيةخلّفته مرحلة االستعمار في الّذي تعد هذه الثنائية انعكاساً لالنفصام   

  ه في ـني ونجاحتحضر النموذج الياباـ االستعمار يسمرحلةالموسى أضرار الثنائية الناجمة عن 

  وما كان ديث بلغتها القومية،ـلية التحـ اليابان قد نهضت إذ تولت عمفإن: "تحقيق التقدم، يقول

                                                
 .155، 148،  العربية في العصر الحديثاللّغة، والموسى، نهاد، 123، المقدمة )1(
  .155، نفسه: ينظر )2(
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  )1( ".ها لم تستعمرأنّتجنبها استعمال لغة غربية إال 

 يأتي الموسى بالجزائر بعد رحيل المستعمر، وانحسار  ـ مقابل اليابانـ وبالمقابل  

 لغوية ة، فتعثروا في ثنائيالعربيةعقب ذلك تأثيرا يشبه االنفصام لدى أهل الفرنسية، أإلى الدعوة 

 اللّغةاألول يدعو إلى مدافعة لغة اآلخر ويتلمس هويته في  : فيها موقفان متقابالنتنازعهمي

  ـ  والفرنسيةالعربيةـ   بين اللغتين تنازع، والثاني مولع بتقليد الغالب، وبسبب هذا الالعربية

 اليابان ـالفارق بين البلدين ف، شروع تعريب العلوم وتطوير التقنية الصناعية في الجزائرتعثر م

فرض  ولم ي)2(.ها لم تستعمرنّة ألري اليابان استأنفت نهضتها بلغتها القومية دون حأن ـوالجزائر

ئية هذا في المغرب العربي، أما في المشرق العربي فقد عملت الثناعلى أهلها لغة أخرى، 

 في تعريب العربية واالنجليزية بعد رحيل المستعمر على تعثر مشروع الدول العربيةاللغوية بين 

 )3(".المستعمر"متنازعة بين لغتها ولغة اآلخرالعلوم وتطوير التقنية الصناعية؛ ألنها وجدت نفسها 

  . و الذي يقف خلفها؛ ألن االستعمار هالثنائية من نتائج الثنائية القسريةيمكن عد هذه وعليه 
  

   ثنائية الهدر:سادساً

 اللّغة، فحين يكون التدريس في مراحله كافة بور في انتشار الثنائية أو ضمورهاللتعليم د  

 األجنبية حيزاً ضيقاً، ولكن المشهد التعليمي بما اللّغات وتتطور، ووقتئذ تأخذ اللّغةاألم تنهض 

 المدرسة والجامعة تدخالن علينا لغة أنه الوجهة، ذلك  يباين هذالعربيةفيه الجامعي في البالد 

 أن األم أدوارها، كما اللّغة تنازع  ـ في الواقعـها أنّثانية نتعلمها لتحقيق غايات شتى، إال 

صات العلمية التي تدرس س بلغات أجنبية، السيما التخصدركثيراً من التخصصات الجامعية تُ

ها األجنبي، يضاف إلى ذلك ظلطلبة على استعمال المصطلحات بلفنجليزية، مما يجبر ا اإلاللّغةب
                                                

  .233،  العربيةاللّغةوالثنائيات في قضايا ، 83، قضية التحول إلى الفصحى )1(
 .156،  العربية في العصر الحديثغةاللّو، 233-232نفسه، : ينظر )2(
 . 233-232،  العربيةاللّغةالثنائيات في قضايا الموسى، نهاد، : ينظر )3(



 69

 على الطلبة استخدام المصطلح األجنبي دون محاولة حات التي ال مقابل لها، مما يفرضالمصطل

  )1(.لتعريبه

 العالم العربي لو راجع حصيلة ما حققه تعليم اإلنجليزية أو الفرنسية أنويؤكد الموسى   

 بط عشواء، إذ إنخ جّل ذلك كان هدراً وأن لوجد ؛ين لطلبة بالماليينعلى مدى عقود من السن

جمهرة المتخرجين في التعليم العام في العالم العربي يتعثرون في إقامة جملة صحيحة 

نجليزية لم يبلغ كفاية لغوية ، فتعلّم اإلة المتعلمين ما زالوا يستصعبونها جمهرنإباإلنجليزية، و

 إذا بقي )2(.صلية، وعلى الجملة فهم لم يستفيدوا بتعلمها بعداً جديداً من التنويرأولية وال قدرة توا

  . الواقع التعليمي على حاله
  

  ائية على األحادية ن فضل الث  ـ 

  ي خر والحياة عامة، كما أنّم لغة ثانية يمنح المتعلم أفقاً جديداً نحو اآل تعلّإننحه ي

لمتبادل، ويخفف من حدة التعصب األحادي النظرة لدى اآلخر الحواجز التي تحول دون التفاهم ا

 الناس حين ن أل مفخرة اجتماعية؛، ويكون لصاحبه...لغتهب غنٍه مستأنّيظن الّذي المتفوق 

 أحدهم كان أن ما تميزوا به، يذكرون بظهرر القدامى والمحدثين، ويتناولون أيتذاكرون سي

 التي يعرفها مزية اللّغات لغات أخرى، فتصبح عدد يعرف إلى جانب لغته لغة أخرى أو عدة

    )3(.له

فتعلم لغة أجنبية وإتقانها يعني فتح نافذة على عالم مجهول غير معروف، ويعني أيضا   

 كما يجعل يغني العقل البشري التواق إلى معرفة المجهول واإلفادة منه،الّذي االنفتاح الحضاري 

                                                
 اللّغـة العربيـة  ، والعناتي، وليد، وبرهومة، عيسى،  82،  قضية التحول إلى الفصحى   الموسى، نهاد،   : ينظر )1(

  .105، وأسئلة العصر
 .157، الحديث في العصر اللّغة العربية: ينظر )2(
  .151-150نفسه، : ينظر )3(
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 العربية وقد عرفت ثقافتنا م من حوله،لألمم، ويوسع رؤيته للعاالمرء أكثر انفتاحاً على ثقافات ا

 بلغات الثقافات العربيةاإلسالمية التواصل بين األمم، عندما كونت حضارة كانت نتاج لقاح 

 اإلسالمية وتطويرها تطويراً تجاوز الزمان العربيةغناء الحضارة إاألخرى، مما ساهم في 

  )1(.جاوز ما كان مألوفاً في تلك الثقافاتوالمكان والجنس والعرق، بل ت

عمل أداة فاللسان الثاني مفيد دون شك في طلب المعرفة والعلوم، وهو صالح ألن يكون   

 يكون ذلك على حساب أالونافذة يعبر منها المتعلم إلى ثقافات األمم األخرى وحضارتها، بشرط 

ة ليست مرفوضة في حد ذاتها إذا بقيت غوياللّ الثنائية إن: وعليه يمكن القول ،ةاللسان القومي

 األجنبية أجنبية في اللسان والميدان، اللّغةوطنية في الحياة والواقع، و) القومية( الوطنية اللّغة

    )2(.حدودها ضيقة فال تتجاوزها

 تعلم لغة اآلخرين أمر جائز في ديننا اإلسالمي في حالة كون الحاجة ماسة إلى نأكما   

صلى اهللا عليه  ـ ، قد تعلم السريانية بأمر من الرسول ـ  رضي اهللا عنهـ  ثابتذلك، فزيد بن

من الملوك وغيرهم، ثم يكتب  ـ الصالة والسالم عليهـ  ، ليقرأ الكتب التي تصل إليه  ـوسلم

 يقول )3(، زيداً قد تعلم السريانية في غضون سبعة عشر يوماًأنذكر يزيد جوابها لهم بلغتهم، و

؛ هام فتعلَّ:قال .ال :أتحسن السريانية؟ فقلت:  ـ وسلمصلى اهللا عليه ـ ال لي رسول اهللا ق" :زيد

 ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ كما طلب الرسول )4(."ها في سبعة عشر يوماًتُمفتعلَّ ،ه يأتينا كتبفإنّ

س عشرة ه ال يأمنهم على كتابه، فما مرت بزيد خمنّ أل؛ لغة يهودد نفسه أن يتعلم أيضاًمن زي

                                                
 .471-470، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثةالوعر، مازن، : ينظر )1(
 .70 ،)اللسان العربي الحاضر واآلفاق( اللسان العربي وإشكالية التلقي عبد الحميد، عبد الواحد، : ينظر )2(
 فـي   اللّغة العربية ، والموسى، نهاد،    1050 -3/1049،  ليلالسلسبيل في معرفة الد   البليهي، صالح،   : ينظر )3(

 .150، العصر الحديث
  .1/315، )وشيء من فقهها وفوائدها(سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباني، محمد ناصر الدين،  )4(
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 اإلسالم قد أن مما يعني )1(.تعلمها، فكان يكتب له إذا كتب، ويقرأ عليه إذا كتب لهحتّى ليلة، 

  . شجع على تعلم لغات اآلخرين ضمن شروط وحدود ما دام األمر في صالح المسلمين ومنفعتهم
  

  ة بين الواقع والمأمولاللّغوي الثنائية  ـ 

ال كونها اختيارية وموجهة ألغراض معينة محددة، ظهر فيما تقدم فضل الثنائية في ح  

 وفق العربية حالها في الحياة هيتظهر فيه كما الّذي  المجتمع في فستكون هذه الثنائية علة إالو

 هو ؛ في شطر رئيس من مقومات حياتهاالعربية اللّغةواقعها الحالي، إذ هي قد عطلت فعالية 

ضاف إلى ذلك ما أدخلته على بعض  الناشئة من اتجاهات شطر العلم والتكنولوجيا واالقتصاد، ي

ها أنّلغة اآلخرين من جهة أخرى، كما ب نحو لغتهم من جهة، والشعور بالزهو واالستعالء ؛سلبية

   )2(.لسنة الناطقين بها في المشرق والمغربأ على العربيةأدت إلى تهجين 

 ؛التعددية الموجهة، وذلك  بطريقتينموسى فهو بترشيد الثنائية بأما الحل وفق ما يراه ال  

اإلجابات وب) سيةنجليزية أو الفرنإلا (انية الثاللّغةئة عن سبب تعلم األولى طرح سؤال على الناش

 وتحديد الغاية المرجوة من تعلمها، )3(،لمها المفيدة، وعدد الراغبين في تعاللّغاتيمكننا تعيين 

 أن  نحو؛فعاليتهافاعلة في العالم، والتحقق بأبرز مزايا  الحية الاللّغات باستطالع  تتأتىوالثانية

إذا نحن استطعنا و )4(.تكون لغة تنبئ عن أمه نهضت بفلسفتها في العمل أو في التقدم والرقي

                                                
 )سنن الترمـذي (الجامع الصحيح الترمذي، و، 5/186، مسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد،  : ينظر )1(

  . 2/593، اإلصابة في تمييز الصحابة  أحمد بن علي،،، وابن حجر العسقالني5/43
كالت الناجمة ـ، وللوقوف على المزيد من المش160،  العربية في العصر الحديثاللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )2(

، والعناتي، 207- 195، )الثنائية اللغوية(الحياة مع لغتين الخولي، محمد، : عن ظاهرة الثنائية اللغوية، ينظر
 .109-106،  العربية وأسئلة العصراللّغةوليد، وبرهومة، عيسى، 

.  األجنبية ثم ينصرفون بعد ذلك إلى الترجمةاللّغة تقتصر على مجموعة من الطالب يدرسون الصين مثالً)3(
، 1983، 1، ع2ة، مجياللّغو للدراسات العربية، المجلة  المعاصرةاللّغة العربيةقضايا فيصل، شكري، : ينظر

22. 
  .159،  في العصر الحديثاللّغة العربية: ينظر )4(
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 أنجزهناهج التعليمية وفق حاجاتنا إلى ما  القتراحها في الماللّغاتز عدد من فعل ذلك يمكننا تميي

 الكونية اللّغاتنجليزية أو الفرنسية بل ننفتح على صر على اإلفال نقت، عندها اللّغات تلك أصحاب

 لتكون العربيةلغتنا يستثمر الّذي  العبرية من منطلق معرفة العدو اللّغة فمثال يمكن تعلم )1(جميعاً،

  . التي يقوم بهاسبيله للنيل منا في كثير من عمليات االعتقال واالغتيال

 من هذا الخطر حمىستَُ العربية خذ بها فإنءات إذا ما ُأهذه التدابير وتلك اإلجرا  

  . الخارجي المحدق بها بسبله المختلفة وبنواياه المتعددة ما ظهر منها وما بطن
  

   العربيةالعوامل المتفاعلة في تداول : ثانياً

   التعليم:أوالً

ي المستولية على الملكة     اللهجة المحكية المحلية ه    أنة  اللّغويلقد ذُكر قبالً في االزدواجية      

 بنظمهـا  العربيةة للناشئ العربي في السنوات الخمس األولى من عمره، ثم يشرع في تعلم            اللّغوي

 الفـرق بـين     أنواألسلوبية، مما يجعله يالحـظ      المعجمية  ؛ الصوتية والصرفية والنحوية و    كافة

بلهجته المكتسبة عن بذل الجهـد       بإمكانه االستغناء    أنن، و  الفصحى هي  العربيةلهجته المكتسبة و  

 الفصحى مألوفة لديه، ممـا يجعـل العاميـة    أن الفصيحة، والعربيةالمطلوب الستدخال منظومة  

 المسيطر على أدائـه     اللّغويتتسلل إلى قراءته على امتداد حياته في التعليم، وتبقى هي البرنامج            

 العربيـة ملتبسة بين اللهجة المحلية المكتسبة و      العالقة ال  أنهذا يعني    )2(نهاية التعليم العام،    حتّى  

  الفصيحة مألوفة  العربية أنفشعور الطلبة الموهوم ب   . الفصيحة المتعلمة هي علة العلل في التعليم      

                                                
  .159،  العربية في العصر الحديثاللّغة: ينظر )1(
  .69، نفسه :ينظر )2(
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  قاصرون عـن بلـوغ     ملديهم تجعلهم ال يبذلون جهداً في تعلمها، فيتخرجون في التعليم العام وه           

  )1(.ة األساسيةاللّغويالكفاية 

 اللّغـة فة إلى تسلسل العامية إلى مراحل التعليم العام يشير الموسى إلى افتقار مناهج         إضا  

فهذه قراءة في المرحلـة االبتدائيـة     " فروعاً؛   العربيةها تجعل   نّأ إلى االتساق والتسلسل، و    العربية

لج فيهـا   يرددها التالميذ على وتيرة واحدة، وهذه مطالعة في المرحلتين اإلعدادية والثانوية تعـا            

النصوص معالجة عشوائية، وهذه أناشيد في المرحلة االبتدائية الدنيا يرددهـا الـشادون لبعـث               

لصرف تبين بأمثلة مصنوعة فـي الغالـب        للنحو وقواعد   لوهذه قواعد   ... الجرأة وروح الفريق  

يفي مـن   كما يشير إلى بعد الجانب الـوظ       )2(".إلخ... ميذ بين النظرية والتطبيق   ويتعثر فيها التال  

ـ  اًالكتاب المدرسي، والى قصور أداء المعلمين وعدم اتباعهم نهج         ـ  اً واضـح  اً علمي  فـي  اً منظم

تعليمهم، فالمعلم يظل ينتظر تقدم الطالب في السن وارتقاء مستواه بعوامل النمو الخارجية لتسعفه              

  ، العربيةم عليـلذا فاجتماع هذه األمور وغيرها أدى إلى ضعف ت )3(؛اللّغوي في تطوير مستواه

    )4(.لى تراجع مواقع تخصصها في الجامعاتإو

 اإلنجليزية منذ الصف األول، وهو      اللّغة البدء بتعلم    العربيةومما ساعد على ضعف تعلم        

اتجاه تتخذه دول عربية وإسالمية لتمكين المتعلمين من استثمار الحاسوب وتقنياته، بـل لتمكـين              

 تعليم العلوم بلغة ثانيـة  أنا يشير الموسى إلى مقولة تتمثل في وهن. مواطنيها من المعرفة العلمية 

اإلنجليزيـة   اللّغة إدخال   أن وهذا يعني    )5(.يلقي على نفوس المتعلمين شكوكاً حول لغتهم القومية       

ما يتم في هذه     اإلنجليزية إنّ  اللّغة إتقان   أن اعتقاد المسؤولين رهم ناتج عن    افلألطفال منذ نعومة أظ   

                                                
 .68،  في العصر الحديثاللّغة العربية: ينظر )1(
 .72 ،نفسه )2(
 . 73-72نفسه، : ينظر )3(
 .78نفسه، : ينظر )4(
 .80-79ه، نفس: ينظر )5(
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 اإلنجليزيـة،   اللّغـة  بعض المدارس أخذت تعلم بعض المواد العلمية لألطفال ب         نإحتّى  ،  المرحلة

ليه دراستها فـي المراحـل   تسهل ع الطالب عليها منذ نعومة أظفاره حتى   يتعرف أنعلى أساس   

   . اإلنجليزيةاللّغةالمتقدمة؛ إذ إن تعليم هذه المواد في المراحل المتقدمة ال يتم إال ب

 الفلبينية في   اللّغة  يستعملون  دراسات أجريت على طالب فلبينيين     أن الضبيب   وذكر أحمد 

هم قادرون على فهم التعابير العلمية بشكل أفـضل مـن الطـالب الـذين               أنّدراسة العلوم، تبين    

 الطالب السوريين الذين تعلمـوا العلـوم        أن أثبتت الدراسات     كما )1(. اإلنجليزية اللّغة يستعملون

 العلوم نفسها ولكـن  ا هم أقدر من غيرهم من الطالب الذين تعلمو      العربية اللّغةندسية ب الطبية واله 

   )2(.بغير لغتهم األم

 بعض أساتذة الرياضيات في جامعة إربد األردنية قاموا بترجمة الكتـب            أنويذكر غنيم     

الطلبة، فكانت  المختصة في المادة المقررة لطالب السنة األولى، وأخذوا يلقون منها دروساً على             

 استيعابهم لهذه المادة كان قوياً، وعندما تغير عميد الكلية أمـر العميـد              نالنتائج إيجابية جداً، أل   

 اإلنجليزية مما أدى إلى     اللّغة وأن توضع مكانها كتب ب     العربيةالجديد بإلغاء الكتب المترجمة إلى      

 العربيـة نجليزية يهدد جانباً من فعاليـة        تعليم العلوم باإل    وعليه فإن  )3(.ارتباك الطلبة وتراجعهم  

 على كفـايتهم    رة في اإلنجليزية لدى بعض المتعلمين تجو      اللّغوي الكفاية   أنباالنحسار إضافة إلى    

   )4(. جملةالعربيةفي 
  

   الترجمة:ثانياً

            عكس،  أو الالعربية إلى بنية العربيةة غير اللّغويهي نقل المحتوى اإلخباري من البنية         

                                                
  .26،  العربية في عصر العولمةاللّغة: ينظر )1(
 .والصفحة نفسها، نفسه: ينظر )2(
 .29،  العربية والصحوة العلمية الحديثةاللّغة: ينظر )3(
 .80،  العربية في العصر الحديثاللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )4(
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 اللّغـة مما يعني تشريح البنيتين معاً مع تحقيق شرط التأويل الصحيح للمعنـى المـستورد مـن           

ها تتطلب تحقيق شرط الكفاءة اللسانية      نّ وهذه مهمة ليست باليسيرة أل     )1( الهدف، اللّغةالمنطلق إلى   

شـتقاق، فالتركيـب   في تشريح البنية على أكثر من صعيد، تبدأ بالصوت مروراً بالـصرف واال          

يفرز أكثر من تأويل للعبارة الواحـدة، وهـذا         الّذي  بجميع مستوياته، مروراً بالمستوى التداولي      

 اللّغـات تقدمـه بنيـات     الّـذي    لتكون مؤهلة الستقبال المحتوى اإلخبـاري        العربيةيعني تهيئة   

   . كافةةالعربيبنظم كما يعني أن المترجم يجب أن يكون على معرفة تامة )2(.األخرى

 ، فـي التعبيـر   بين الشعوب على اختالف ألـسنتهم     واالتصال  دور في التفاهم   لترجمةول  

  تلـك    في نقل  كما لها دور   ،العربيةمن بينها الثقافة    ،   المتعددة همإضافة إلى دورها في نشر ثقافات     

  ، السنين آالفلى   وعليه فالترجمة عند وليد إبراهيم الحاج تعود إ        .العربية عاتإلى المجتم  الثقافات

نشأت بسبب تعدد الحضارات، والحاجة إلى نقل العلم والمعارف واآلداب واالستفادة من التقـدم              

  )3(.العلمي والمعرفي واألدبي

وقد شهد العالم اإلسالمي فترة ازدهار واهتمام بالترجمة في العصر العباسي إذ يحكـى                

اللّغة شديداً، ويعطي كل من يترجم كتاباً من          الخليفة المأمون كان يشجع على الترجمة تشجيعاً       أن 

 وفي هذه الفترة كان االهتمـام منـصباً         )4(اليونانية أو الرومانية أو غيرهما ما يعادل وزنه ذهباً،        

فلم نجد ترجمة مثالً إلليـاذة هـوميروس أو          على ترجمة العلوم كالطب مثالً والهندسة والفلسفة،      

وكذا كان حال الترجمـة     .  ثقافة محلية خاصة   تعدمتها  مسرحيات سوفوكليس والتي هي على عظ     

  يترجمون نصوصاً عربية في الفلك والرياضيات والفلـسفة والعلـوم          وا، إذ أخذ  عند األوروبيين 

                                                
:  العربية والتعليماللّغة ، ضمن كتاب العربيةغةاللّالتعريب والترجمة نحو رقمنة  الحناش، محمد، :ينظر )1(

 .471، رؤية مستقبلية للتطوير
  . نفسه، والصفحة نفسها:ينظر )2(
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 فالترجمـة مثلـت     وعليـه فلم يترجموا المعلقات السبع أو نقائض جرير والفرزدق،         ،  وغير ذلك 

تلـك  ، وكانت أداة للنهضة والتقدم في        بعيده انوسيلة للتواصل المعرفي بين الحضارات منذ أزم      

  .الفترة

وقد عرض الموسى للترجمة من جانبها العربي فقط وذلك لوجهين، أحدهما محمـوالت               

، والوجهان مترابطـان، فـاألول      العربيةالترجمة من المعارف المستفادة، وثانيهما لغة الترجمة        

ذ هو مدد معرفي لها وعامل في حيويتها وحياتهـا   إ ؛تني به غ رافداً للعربية ت   الغايةيمثل في أصل    

  )1( فـي نظـام بنائهـا،   العربيةبل تطويرها تطويراً ذاتياً، والثاني ما تدخله الترجمة على صورة        

وقد .  بمحموالت ومعارف جديدة، تمنحها حيوية متجددة وتطويراً مستمراً        العربيةفالترجمة تزود   

 يقـدم تاريخـاً     بـأال  على هذين الوجهين احتراساً منه       جاء حديث الموسى عن الترجمة مقتصراً     

 المعالم الدالة على هذا     ما الستطالع بعض   في العصر الحديث، وإنّ    العربيةمستقصى للترجمة إلى    

 التجربة المصرية   ؛ هما العربيةوهنا أشار الموسى إلى تجربتين رائدتين في البالد         . حسبالنشاط  

ترجم مع تالمذته أكثـر مـن      الّذي  يومذاك رفاعة الطهطاوي    في عهد محمد علي، وكان رائدها       

العلم والصنائع، والتجربة الفلسطينية التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر            كتاب من كتب     ألفي

أملته ظـروف الـصراع والتحـوالت      الّذي  وغلب عليها الطابع األدبي بداية ثم الطابع السياسي         

 التجربة الفلسطينية وإن تميزت بغلبة الطـابع األدبـي       أنسى   في المنطقة، ويرى المو    ةالتراجيدي

مـا كانـت    عليها وانعطافها إلى السياسي وفاقاً لخصوصية وضعها لم تكن مغلقة وال منغلقة، وإنّ            

   )2(.ممتدة في آفاق الطموح العربي إلى النهضة الثقافية جملة

ى نوعين من أنواعهـا؛     مقتصراً عل وجاء حديث الموسى عن الترجمة في جانبها العربي           

  . الترجمة العلمية، والترجمة الفضائيةهما
                                                

 .84،  في العصر الحديثاللّغة العربية: ينظر )1(
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  الترجمة العلمية  ـ أ 

 تعيش حالة مأساوية تبعدها يوماً بعـد يـوم عـن            العربيةلقد بقيت الترجمة العلمية إلى        

 أو هي كما يقـول الموسـى ظلـت عرضـة         )1(اإلسهام في رفد الحركة العلمية ونشر المعرفة،      

أو غائبة تقريباً كما في الترجمـات الفلـسطينية، أو           تجربة رفاعة الطهطاوي،  للنكوص كما في    

وهنـا  . محدودة في نطاقها المحلي كما في التجربة السورية على ما تتصف به من مثابرة وثبات              

 األردني في ترجمة عدد من الكتب العلمية، واختار         العربية اللّغةيشير الموسى إلى تجربة مجمع      

ن العلماء المتخصصين من أعضائه وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنيـة  المجمع نخبة م 

س في أعرق الجامعـات فـي       دروجامعة اليرموك لترجمة أفضل الكتب العلمية وأحدثها  التي تُ         

 يقارب عشرين مصدراً فـي  فأصدر المجمع ما... ءالكيمياوحقول الرياضيات والفيزياء واألحياء  

 وبعد أن تمت الترجمة أخذت االتهامات بالقصور والتخلف عن المواكبة           )2(مختلف فروع العلوم،  

الكتـاب  أن وهنا يذكر الموسى ما استدركه علية موسى الناظر من          العلمية توجه إلى تلك الكتب،    

 تأليفـاً يـستوفي     العربيةالمقرر للتدريس ال يصلح أن يكون مترجماً؛ بل ينبغي أن يكون مؤلفاً ب            

 التدريس الجامعي يقتـضي أن يتمثـل        أن ذلك   ؛ والعلمية والخصوصية المنهجية   ةاللّغويالشروط  

   ن حولها تصورات ومفاهيم، وأن يطـور هـذه التـصورات والمفـاهيم             الطالب المادة وأن يكو

  )3(.بتفسيرها والتماس تطبيقاتها على نحو يجعله مشاركاً فعاالً في المعرفة العلمية

 تتطلب إحاطة شاملة ومتابعة فوريـة       العربيةاعدة علمية ب   إقامة ق  أنويذهب الموسى إلى      

مطردة لما بلغته العلوم في الدول المتقدمة، وهذا اإلنجاز لو فُعل لكان كفيالً أن يمثل خطوة على                 

                                                
 .234،  العربية وأسئلة العصراللّغةالعناتي، وليد، وبرهومة، عيسى، : ينظر )1(
 .87-86،  العربية في العصر الحديثاللّغة :ينظر )2(
 .87حاشية نفسه، : ينظر )3(
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  )1(طريق اإلحاطة وحافزاً على متابعة كل مستحدث، فيما بعد، وفق خطـة منهجيـة مطـردة،                

نحيط إحاطة شاملة ونتابع متابعـة مطـردة مـا بلغتـه     حتّى  ظر  نا إذا كنا  سننت    أنّ ترى الباحثة و

  .، فلن نبلغ منها شيئاً في الدول المتقدمةةالمعرفة العلمي

إلى الترجمة العلميـة المعـاجم االصـطالحية؛         ـقليل من التجوز  بـ   وينسب الموسى   

ـ   إذ إنّ ؛الموضوعة في ضروب مختلفة من العلوم      ب وسـائل  ها تعتمد الترجمة المباشرة إلـى جن

 هـذه المعـاجم   أن  إلـى  للمصطلحات األجنبية، ويشير  العربيةلغوية أخرى في وضع المقابالت      

 الترجمـة العلميـة     أن مما يعني    )2( للمصطلح األجنبي الواحد،   العربيةتنتظم تعدداً في المقابالت     

 )3(درة وقليلة قلة الفتـة،   المفيدة لنا والتي نحتاجها في تنمية حياتنا العلمية والثقافية واالجتماعية نا          

بقليـل  : مما حدا  بالموسى أن ينسب المعاجم االصطالحية إلى هذا النوع من الترجمة بدليل قوله           

  .من التجوز

 أن، جـاء فيـه      2003إلى تقرير صادر عن التنمية اإلنسانية لعـام         وهنا أشار الموسى      

اً ما تترجمه إسـبانيا فـي عـام          يوازي تقريب  2002حتّى   العربيةمجموعة الكتب المترجمة إلى     

 تترجمه  اباً وهو خمس ما    العالم العربي يترجم سنوياً ما يقارب من ثالثمئة وثالثين كت          أنواحد، و 

هي حـال  ذا كانت هذه وإ  مقارنة مع مثالي الموسى،جداً قليلة   العربيةإذاً فالترجمة إلى    )4(.اليونان

    . من حيث النوع؟الها ح من حيث الكم، فكيف هيالعربية إلى ةترجمال

        ه من الحق االحتفاء بالترجمـة      أنّ الموسى يرى    وإذا كان حال الترجمة العلمية هكذا فإن

، وهو إسهام يمد في     العربية ةها تسهم في ازدهار فن الرواي     نّ أل ؛األدبية والترجمة الروائية خاصة   

 الـشعر آيـل   أنة وتـذهب إلـى      النبوءات ترشح اتساع الرواي    ن مستقبالً، وذلك أل   العربيةحياة  
                                                

 .87 ، العربية في العصر الحديثاللّغة: ينظر )1(
 .88،  نفسه:ينظر )2(
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 الترجمة العلمية أيسر وأضبط من الترجمة       أن الدراسات المقارنة أشارت إلى      أن إال   )1(.لالنحسار

 العلمية وضبطها ودقة مـصطلحها، وبعـدها عـن المجـاز            اللّغةاألدبية، وذلك مرده إلى بنية      

    )2(.والعواطف
  
  

   الترجمة الفضائية  ـ ب 

  يفـائل نشر المعرفة وتعميمها؛ إذ هي قادرة على توظـمن أهم وس الفضائياتتعد     

 أنالترجمة توظيفاً فعاالً في نشر المعرفة وتوصيلها للناس في أسرع وقـت ممكـن، وال شـك                  

 في زمن تسيطر فيه اإلنجليزية على وكـاالت         مة تعد مصدراً رئيسياً لمعلومات الفضائيات     الترج

مجبـرة علـى    الفـضائيات    أن تكون    العربيةه من حسن حظ     األنباء ومصادر المعلومات، ولعل   

الترجمة إليها، ومن ثم نشر المعلومات وما تترجمه بها أيضاً، خاصة إن قامت الترجمـة فيهـا                 

    ة هذا سيخدم    على أسس لغوية سليمة، فإنخدمة عظيمة تسهم في تنميتها ورقيها ونـشرها     العربي 

  )3(.في الوطن العربي وخارجه

 أنذا الضرب من الترجمة عند الموسى يقرن الترجمة بالتواصل الثقافي، إذ هو يرى              وه        

 فـي محموالتهـا     اللّغـات الترجمة والتثاقف يمثالن ثنائياً شامالً لدور الترجمة في التواصل بين           

 ها تدور في فلكنّ أل ـ   بين الترجمة والتثاقفـوقد آثر الموسى تقييد هذه العالقة  . الثقافية جملة

يسعى إلى  الّذي  يهيمن عليه النموذج الثقافي األمريكي؛ ذلك النموذج        الّذي  عصر العولمة الثقافية    

    )4(. بل يروم تقويضها،العربية وفي الوقت نفسه يسعى إلى تنحية الثقافة ،تنميط العالم على مثاله

                                                
 . 89،  العربية في العصر الحديثاللّغة :ينظر )1(
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جـارب خاصـة   قل تنمية الثقافية، وذلك عندما  تنإذاً فالترجمة تسعى على نحو ما في الت     

 عليهـا وسـيلة     نطلق الحياتية، ويمكن أن     عوب األخرى وكان لها أثر في مسيرتها      مرت بها الش  

النفاذ إلى معارف اآلخرين ومنجزاتهم الحضارية المتنوعة، حين يتعذر علينا االطالع على تلـك           

 تجعـل   ربيـة العالمنجزات بلغتهم األصلية، فالترجمات الفورية والتقارير التي تبثها الفضائيات ب         

   من أمور سياسية واجتماعية واقتصادية)1(،الناس على اطالع دائم لما يجري حولهم في العالم

  . وطبيعية وغير ذلك

تكون الترجمة الثقافية وسيلة للمعرفة والرقي عليها أن تتجاوز التبعية واالرتهـان            حتّى  و  

 لذا يجب عليـه  ؛ القارئ العربي المستهدف بالترجمة هو   أنباآلخر، كما على المترجم أن يراعي       

أن يتوقف عند بعدين حيويين؛ األول ثقافي واآلخر لغوي، ويمثّل الموسـى علـى البعـد األول                 

 هـذا  أن، وال شـك    العربيـة تعرضه إسرائيل مترجماً إلـى      الّذي   )الحسان والشجعان (بمسلسل  

 مطيـة لنقـل     العربية من   المسلسل وما يشبهه من المسلسالت واألفالم  األجنبية المترجمة تجعل         

نكايـة  (ثم من أخيه    ) نكاية بحماتها (فزواج المرأة من االبن ثم من أبيه         النموذج الثقافي الغربي،  

  أن يكون  ه يجب أنّ يفضي إلى هذا  و )2( .العربيةثقافة  لليمثل اختراقاً   ) بمنافستها على الزوج األول   

ه ليس كل مـا يـصدر   أنّلى المترجم أن يعي للترجمة معيار يحتكم إليه في اختيار ما يترجم، وع    

  .عن اآلخر جديراً بالترجمة

 الموسـى يـرى أن ترجمـة هـذه           فـإن  اللّغويعلى البعد    أما   ،هذا على البعد الثقافي     

 العربيـة تتراوح بين مستويين؛ األول ينطوي على مزايا تطويـع          المسلسالت واألفالم المناظرة    

 تقدم نموذجاً بالفصيحة في شؤون يومية عادية، وهو خطاب          الفصيحة ألداء وظائف المحكية، إذ    

 الترجمـة قـد تُحيـي       أن الفصيحة المعاصرة، ويضيف     العربيةيراه الموسى منتمياً إلى مستوى      
                                                

 .217،227،  العربية وأسئلة العصراللّغةالعناتي، وليد، وبرهومة، عيسى، : ينظر )1(
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اك يـا سـيدي، هـاك يـا         ـه: قها كما في  اأنماطاً تعبيرية تراثية مأثورة، وتكون مقبولة في سي       

المنطوق في  " تفضح"مكتوبة على الشاشة لألفالم األجنبية       الترجمة ال  أن، وهنا يشير إلى     ...صاح

 الثانية تتخـذ اللهجـة تعلـالً    ؛ فاألولى تتخذ الفصيحة، على حين أن      العربيةاألفالم والمسلسالت   

   )1(.بالواقعية وركوناً إلى تلقائية األداء بالحد األدنى من الجهد

فقد يقع فيه ما يقـع فـي كتابـات          والمستوى الثاني يتفاوت بتفاوت كفايات المترجمين،         

، "ناهيك عن كونـه مكـتظ  "كنحو ما يأتي عندهم في اب من األخطاء الشائعة، تّالطلبة وبعض الكُ  

، وإلى جانب هذه األخطاء النحوية هنـاك أخطـاء معجميـة           "ناهيك عن كونه مكتظاً   "والصواب  

بالمقابل العربـي الـدقيق     ونظمية، فالمعجمية تتمثل في التصرف بالترجمة؛ إذ يستبدل المترجم          

، وذلك في المواقف التي تتناول الجنس والدين والسياسة، إذ يعمـد المتـرجم           له مقابالً غير أمين  

ـ    ، أما ما يتعلق بالنظم فـأظهر أمثلتـه   )...اهللا(والقدر بـ) الكنيس(مثالً إلى استبدال دار العبادة ب

ترجمـات، إذ تـرد العبـارة التـي         مثالً في بعض ال   ) حتى(تكمن في تركيب الجمل، كاستعمال      

لقد كان غاضـباً  : ه لم يكلمني، على النحو اآلتيإنّحتّى لقد كان غاضباً : مقتضاها أن تكون، مثالً   

    )2(.ه لم يكلمني حتىإنّ

تنقـل  ها  أنّالترجمة تسهم إسهاماً فعاالً في نشر العلوم والمعرفة بين الناس، انطالقاً من             ف  

 األجنبيـة   اللّغـات عاديين، فال تعود المعرفة مقتصرة على من يعرفون         العلم من المبدعين إلى ال    

ر ي تعلم لغات جديدة يؤدي إلى رؤيـة العـالم بمنـاظ    ومن جهة أخرى فإن   ، هذا من جهة   ،حسب

جديدة ال يألفها المرء بلغته األم مما يهيئ له فرصاً للنظر في ثقافات اآلخرين، ومعرفة طرائـق                 

 الترجمة كانـت، ومـا زالـت،    أنمما يعني  )3(.يا والمواقف الحياتيةتفكيرهم في كثير من القضا 

                                                
 .94-93،  العربية في العصر الحديثاللّغة :ينظر )1(
 .95، نفسه: ينظر )2(
 .227،  العربية وأسئلة العصراللّغة، وبرهومة، عيسى، العناتي، وليد: ينظر )3(
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 أن   اإلشـارة  إلـى     دروتجكما   والمعارف بين الشعوب،     األفكار في تبادل    األساسيتلعب الدور   

، وتعزيـز مكانتهـا،   العربيـة  اللّغـة  في تنمية أثرها جاء لبيان  إنماحديث الموسى عن الترجمة 

   . تداولها وزيادة
 

 

  اإلعالم: ثالثاً

 وسائل نـشر المعرفـة ونقـل        أهم في العصر الحديث من      اإلعالم وسائل   أصبحت لقد    

 الفضائية التي تطـوي المـسافات، وتختـرق         واألجهزة الصناعية   األقمار؛ وذلك بفضل    األخبار

 أو وسـيلة  أداة إليـة  نطاق يمكن أن تصل أوسعيصل إلى وسائل  تلك الونمضمالحدود، فتجعل   

 األخباركبيراً ليس في نقل      إسهاماًل االجتماعي؛ لذلك يمكن لتلك الوسائل أن تسهم         حديثة للتواص 

 الرئيسة التـي تعتمـد   األداة هي  اللّغةن   وتداولها؛ أل  اللّغةي تعزيز مكانة    بل ف  والمعارف حسب؛ 

 سـلباً أو    اللّغـة  فـي    التـأثير يعزز قدرتها على    ما  م مهامها، وهذا    أداءعليها هذه الوسائل في     

 اإلنسان ولغته؛ إذ قد يكـون التـأثير         فيوتأثيره    اإلعالم  سطوة فيفال مجال للشك     إذاً )1(.اباًإيج

 تلك الوسائل   فتظِّو سلبياً إذا    التأثير، وإما أن يكون      وفصاحة لسانه  هيجابياً لصالح اإلنسان ورقي   إ

  .لغزو فكر اإلنسان وتعثر لسانه

، فقد قام الموسـى باسـتقراء       العربيةعالم  وما يعنينا في هذه الجزئية هي لغة وسائل اإل          

  :فوجدها تتجلى في مستويات محددة هي العربيةالتلفزة الفضائية جزئي لتجلياتها في 

  .الفصحى العليا في تالوة التنزيل -

 المترجمـة   ةالفصيحة اإلبداعية بالفعل في إنشاء الشعر والغناء به، والدراما الرومانـسي           -

 .يخيةوالدراما التار" ةالمدبلج"

                                                
 .203،  العربية الوسطىاللّغة الثالثة دراسة في قضية اللّغة نظريةالمعتوق، أحمد محمد، : ينظر )1(
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الفصيحة الصحيحة بالفعل في التقارير العلمية واالقتصادية والبرامج الثقافية والنـشرات            -

 .اإلخبارية عامة

 . المترجمة المكتوبةالعربيةالفصيحة الصحيحة بالقوة وهي  -

 . شبه الفصيحة بالفعل وهي عربية كثير من مراسلي الفضائياتالعربية -

ة المتعلمين والمثقفين والمتخصصين في المجاالت       الوسطى المنطوقة وهي عربي    العربية -

 .المعرفية المختلفة، وذلك في المواقف الحوارية

 المحكية العامة وهي ألـسنة البـرامج المحليـة اليوميـة والترفيهيـة              العربيةاللهجات   -

 .العربيةوالمسلسالت واألفالم 

 فـي   العربيـة  حـال    أن  مما يعنـي   )1(اللهجات المحلية المهجنة باإلنجليزية والفرنسية،     -

اإلعالم، كما هو حالها في الفضاء العربي، ليست عربية واحدة بل مـستويات متعـددة،               

وهي مستويات تتراوح بين الفصحى والفصيحة بالفعل والفصيحة بالقوة وشبه الفـصيحة            

 )2(.والوسطى واللهجات المحلية المتنوعة والخطاب الهجين

 الفـصحى   العربية مستويات كبرى؛ مستوى     ة في ثالث  لتُجم ويمكن لهذه المستويات أن        

 من نماذج البيان؛ قرآناً وحديثاً      التلفزةوأو الفصيحة فيما نقرأ في الصحف وما نسمع في اإلذاعة           

 الوسطى المتمثل فـي     العربيةأو شعراً وقصة وأخباراً ومسلسالت تاريخية ومترجمة، ومستوى         

فين، في وجوه الخطاب السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي      مواقف المشافهة بين المتعلمين والمثق    

 )3(.والثقافي، ومستوى اللهجات المحكية المتمثل في مقابالت العامة والمسلسالت العامية

                                                
 .104،  العربية في العصر الحديثاللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )1(
 .113نفسه، : ينظر )2(
 .113،  العربيةاللّغةئيات في قضايا الثناالموسى، نهاد، : ينظر )3(
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 وسائل اإلعالم المنطوقـة؛ اإلذاعـة       أنويتفق الموسى مع ما ذهب إليه كمال بشر من             

عن األمة كبيرها   ر  عب ذلك لكون هذا الجهاز ي      أهم وسيلة الكتساب اللسان المنطوق،     هي ،والتلفزة

 مهـزوزة  العربية وعليه فإذا كانت الكلمة ،هو الجهاز الناطق بلسان العرب ليل نهار     وصغيرها، ف 

 مهزوزة أيضاً، وإذا خرجت الكلمـة       ا كافة مستوياتهبليل نهار، فسوف تصل إلى ناطقها العربي        

كذا تستقر القواعد وتتماسك وتصل إلى بيئـة        صحيحة استقرت صحيحة فصيحة في األذهان، وه      

  )1(.لغوية صحيحة يستطيع المرء فيما بعد أن يستمد منها ما يشاء

إذاً فعلى وسائل اإلعالم أن تعمل على تقريب العامية من الفصحى، وعليها االبتعاد عـن          

ها نموذجاً لغوياً    وجعل ،ها من الخطأ  يرلتحر اللّغةيكة، ومراجعة وسيلتها من      المهزولة والرك  اللّغة

     )2(. فاقد الشيء ال يعطيه فإنوإال قدوة؛
  

  آمر االقتصاد: رابعاًً

 اللّغـة ، فخر أحدهما باآل   واالقتصاد؛ إذ هما مرتبطان    العربيةبين  إن العالقة قوية ومتينة              

أو يجابـاً  إ، راًتمثل لسان االقتصاد الناطق في صفقاته ومعامالته، وهو بدوره يوثر فيها تأثيراً كبي  

حلية، وسـلباً إذا مـا    باعتماده الفصحى واالبتعاد عن الم     العربية لخدمة   سلباً، إيجاباً إذا ما وظِّف    

    . كافة بنظمهاة، واستعمل تراكيب مخلالعربيةن ضوابط انزاح ع

ـ  أنويرى الموسى          ك  اإلعالنات الهادفة إلى تسويق المنتجات واألجهزة المختلفة وغيـر ذل

   العربيـة من المنتجات االقتصادية التي تبث إلى المستهلك العربي من المحيط إلى الخليج تـتم ب              

 اتخاذ أية لهجة سيقصر عن بلوغ أوسع مدى يطمح آمر االقتصاد فـي الوصـول     نأل ؛الفصيحة

                                                
 .107،  العربية في العصر الحديثاللّغة: ينظر )1(
األخطاء المعجمية الموسى، نهاد، : للوقوف على الخطأ في لغة اإلعالم، ينظرو. نفسه، والصفحة نفسها: ينظر)2(

 ووسائل اإلعالم، جامعة البتراء، ةاللّغة العربي، بحث قدمه في ندوة وقائع اإلعالم والصرفية والنحوية في وسائل
2000. 
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يـه   األمر ليس كله كذلك خاصة في زمن تسيطر علأن، إال العربية وهذا يكون في صالح  )1(.إليه

من الشؤون االقتـصادية وخاصـة التجاريـة ال يمكـن            ها لغة العولمة، فكثير   أنّاإلنجليزية بما   

وهـذا األمـر لـيس مقتـصراً علـى          .  استعمالها يعرقل المصالح    فيها؛ إذ إن   العربيةاستعمال  

م االقتصادي العربي؛ فالبنك األهلي األلماني، مثالً، يستعمل اإلنجليزية في معامالته علـى الـرغ   

  فتفضيل اإلنجليزية في . من عدم وجود روابط بينه وبين الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا

سياق التعامل في الشؤون االقتصادية يأتي لكونها لغة مشتركة، يتعامل بها طرفان ال يعرف كـل    

  )2(.منهما لغة اآلخر

ـ       العربيةوتمثل السوق في الحياة        ذه األفـضلية، وإن     المعاصرة إعالناً صريحاً عـن ه

ـ اتخذت طابعاَ ثنائياً، وتأتي تجلياتها  في صور متنوعة؛ بعضها يتعلـق بتـسمية   ـ  األفضلية  

بداخله، وبعضها يترجم اسـمه إلـى الحـروف     الّذي  ابتداء، وبعضها يحمل اسم المنتج      " المحال"

  )3(ا ينتجـه الغالـب،  ها مظهر من مظاهر انصياع المغلوب لمأنّ وتمثل هذه الثنائية على   ،الالتينية

 مشربنا ومطعمنا وملبسنا، واستغرق في حياتنا الضروري منهـا          فما ينتجه الغالب قد أصبح جلُ     

  .والكمالي

 آمر الـسوق    أن المعجم العربي اليومي قد أصبح شبه أعجمي، و        أنويذهب الموسى إلى      

امية هذه المرة، فدخل حرم     ، ولكن بالع  اللّغةقد تجاوز أمر المفردات واألسماء فتغلغل إلى تركيب         

 حديثاً، فمنـذ  اللّغةوليس هذا التجاذب بين السوق و. "الجامعة وغلب االقتصادي الثقافي والتربوي    

                                                
 .117،  في العصر الحديثاللّغة العربية: ينظر )1(
 .118نفسه، : ينظر )2(
 .119نفسه، : ينظر )3(
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 عليها من أبو    اًالعهود اإلسالمية األولى أطلق النحوي زفرته اليائسة؛ إذ رأى حمول التجار مكتوب           

  . فالن أبين إلى بدالً من قول من أبي فال)1(".فالن إلى أبو فالن

ليس مغلقاً؛ إذ مـا   عن الموسى  األفقأنومع هذا الواقع المؤسف للعربية االقتصادية إال        

يزال األمـل معقـوداً علـى أن         وما.  الفصيحة تجد لها مواقع مرموقة في التداول       العربيةزالت  

 العلميـة   العربيةاسات   الدر أن، كما   العربية االقتصادية في السوق     العربيةيتنامى الوعي بجدوى    

 الوطنيـة فـي مجـال اإلنتـاج     اللّغة استعمال أن لبيان ؛عن المردود االقتصادي ما زالت تتتابع  

 ومن القدرة علـى     ، الوطنية من استيعاب المعرفة والمعلومات     اللّغة وما تساعد عليه     ،والخدمات

   )2(. وغير ذلك يمكن حسابه اقتصادياً،االبتكار
  

  عالن     سلطة اإل:خامساً

، إذ هو يهدف بوصفه عملية اتـصال        المهمةتعد عملية االتصال اإلعالني من العمليات         

للفت انتباههم لها، وإيجـاد اإلدراك      " المروج لها " إلى إمدادهم بالمعلومات عن السلعة       ربالجماهي

في الحاجات  وسائل عدة، وباستخدام العديد من أساليب التأثير في األفراد مختل         بالكافي لديهم عنها    

   )3(.والثقافات والدوافع، إلغرائهم باإلقبال على السلعة المطروحة

 الموسى حديثه على إعالن إعالم التلفزة، وذلك لما يتمتع به هذا اإلعالم مـن               رصوقد قَ   

 اإلعالنات لمشاهدي التلفـزة     أنمزايا هيأت له الغلبة على غيره من وسائل االتصال، وهو يرى            

ليشبه بعض البثّ أن يكون سلسلة من اإلعالنـات تتخللهـا        حتّى  اق برامج التلفزة    تتغلغل في سي  "

بل تكون اإلعالنات هي مادة البـث       . نتفٌ من مسلسل، أو مشاهد من فلم، أو أطراف من سجال          

                                                
 .120 ، العربية في العصر الحديثاللّغة :ينظر )1(
 .124-123 ، نفسه:ينظر )2(
 .20، ة وأسئلة العصر العربياللّغةالعناتي، وليد، وبرهومة، عيسى، : ينظر )3(
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 اإلعالنات هي الغلبة الغالبـة   وبالجملة فإن)1(".في قنوات إعالمية فضائية متخصصة خالصة لها     

  .ث في إعالم التلفزةعلى مادة الب

ه رسالة مفتوحة، وهو ليس أمراً جديداً، فقد احتـاج   أنّ ويتميز هذا الضرب من الخطاب ب       

ذان في غير وقته وسيلة لجمع النـاس ألمـر      اإلنسان منذ القدم أن يبث رسالته لغايات شتى، فاأل        

  ذان في القديم  مدى األائل قد تغيرت، فإن كانـلوس اأن إذاً فالظاهرة قديمة، إال )2(.إلخ... ما

   .حدوددون عوائق و مفتوحاً يجوب اآلفاق اآلن  أصبح قدمحدوداً، فهو

 العربية حال   أنيعنينا في هذه الرسالة المفتوحة هو لغتها، وهنا يشير الموسى إلى            الّذي  و  

يختـار   فيها عربيات؛ فاإلعالن الرسمي والعام       العربيةفيها هو حالها في خطاب اإلعالم جملة، ف       

الفصيحة، كما في إعالنات النعي وإعالنات المؤسسات الرسمية الحكومية والمؤسسات العامـة،            

ة وفقاً لمطلب المنفعة المادية، إذ قد يـسخر للفـصحى     اللّغويأما االقتصادي فينتقل بين الخيارات      

برر الوسـيلة أو    من ينطق بها، ثم ال يأبه أن يجعل إعالنه بالمحكية أو اإلنجليزية فالغاية عنده ت              

 اللّغـة  كما يمكن أن يبتدع اإلعالن استخدامات لغوية جديدة، ويخلق فـي منظومـة          )3(.الواسطة

ة، ولعل هذه االنحرافات    اللّغويتواضعت عليه الجماعة    الّذي  أساليب منزاحة عن المعيار الضابط      

قد ال تتنـاغم وضـوابط    وتوجد لدى المستقبلين ألفاظاً      ،اللّغةالتي يحدثها اإلعالن تؤثر في جسد       

 والثقافة  اللّغة في مستوياتها المتعددة، إضافة إلى ما تُدخله اإلعالنات من ألفاظ أجنبية تصدم              اللّغة

    )4(.العربيتين مما يسهم على المدى البعيد في إحداث ثنائية لغوية فردية أو مجتمعية
  

  

  

                                                
 .129،  العربية في العصر الحديثاللّغة: ينظر )1(
 .130نفسه، : ينظر )2(
 .133، نفسه: ينظر )3(
 .23،  العربية وأسئلة العصراللّغةالعناتي، وليد، وبرهومة، عيسى، : ينظر )4(
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  هاجس العولمة: سادساً

   نشأة المصطلح ـ 

لباحثين في مجال نشأة المصطلح ووالدته، فوقفوا منه مواقـف ثالثـة؛     لقد تعددت آراء ا     

 للعولمة تاريخاً قديماً يتشكل بتشكل الحضارات البـشرية كالـصينية والفرعونيـة    أناألول يرى   

 للعولمة تاريخاً قـديماً، وبالتـالي   يمكن القول إن" ياسينا، وفي ذلك يقول السيد   واليونانية وغيره 

  ر وأصبح أحدـالعقود الماضية التي ازدهر فيها مفهوم العولمة وذاع وانتشت نتاج ـفهي ليس

  )1(." العديدة التي تنطوي على العولمة المفاهيم الرئيسة لتحليل الظواهر

 أي منذ خمسة قـرون  ـ  والثاني يراها ترجع في نشأتها إلى أواخر القرن الخامس عشر  

، حيث أخذت العالقـات االقتـصادية والثقافيـة        تحديداً منذ الكشوف الجغرافية في ذلك القرن       ـ

يساعد على ذلك تقدم تكنولوجيا المعلومات والتجـارة، ممـا جعـل     الّذي  تزداد قوة بين الدول، و    

التقدم التكنولوجي وزيادة اإلنتاجية يتطلبان توسيع نطاق السوق ليشمل األمة بأسرها، بعد أن كان              

 اإلقطاعية، وتدريجياً منذ خمسة قرون حلت الشركة        محدوداً بحدود المقاطعة، فحلت الدولة محل     

   )2(.متعددة الجنسيات محل الدولة

 العولمة وليدة القرن العشرين، لما طرأ فيه من أحداث متمثلة في سياسة             أنوالثالث يرى     

 كانت مشتعلة بين القطبـين  ات بعد انتهاء الحرب الباردة التي يالوفاق التي سادت في فترة السبعين     

ين في العالم؛ الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي، والتي انتهت بتفكك االتحـاد             يسالرئ

كـان يفـصل بـين      الّـذي    وانهيار خط بـرلين      ، قطبية بعدها قوة السوفيتي والكتلة االشتراكية    

 الشرقية والغربية، إضافة إلى التقدم الهائـل فـي مجـال االتـصاالت وتكنولوجيـا           ؛األلمانيتين

                                                
  .28،  العرب والعولمة ضمن كتابفي مفهوم العولمة،: ينظر )1(
العولمة ، وأمين، جالل، 19 ،)رؤية تحليلية إضافية(العولمة وآثارها  عبد المنصف حسين، رشوان،: ينظر )2(

 .155-153،  العرب والعولمةكتابوالدولة، ضمن 
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لمعلومات وما نجم عن ذلك من تحول في صورة النسق العالمي ثنائي القطبيـة إلـى صـورة                  ا

 فسقوط الـشيوعية  )1(.تاريخية جديدة عرِفت باألحادية القطبية متمثلة بالواليات المتحدة األمريكية        

 ه قد آن األوان لهـا     أنّ جعل أمريكا تبدو في موقع الصدارة؛ و        دورها عن الحلبة السياسية    وغياب

 بوجـود ، وما صاحب ذلك من تبـشير أمريكـي   ربها على العراق تسود العالم، خاصة بعد ح  أن

  .نظام عالمي جديد يكفل للبشرية السالم واألمن والحرية وسيادة القانون

 تشير في مجملهـا إلـى أن نـشأة          أنها إالرغم من تباين اآلراء حول نشأة العولمة؛        الوب  

   . سياسية وغير ذلكوأخرى، اقتصاديةرية، وعوامل العولمة مرتبطة بعوامل تقنية حضا
 

   مفهوم المصطلح ـ 

   العولمة لغةًـ  

      العولمة مشتقة من الفعل عـولم علـى صـيغة فوعـل،             يرى أحمد صدقي الدجاني أن 

 العولمة بحاجة إلـى مـن   أنأي .  الفعل يحتاج لوجود فاعل يفعل  أنواستخدام هذا االشتقاق يفيد     

  )2(.ميعممها على العال

 لهـا   أنإال   وال أصـل لهـا،       العربية اللّغة كلمة غريبة عن      كريم أبو حالوة   بينما يراها   

 الفرنـسية مـن كلمـة       اللّغـة  األخرى كالفرنسية واإلنجليزيـة؛ فهـي فـي          اللّغاتجذوراً في   

"Modularization "               بمعنى جعل الشيء على مستوى العـالم، وفـي اإلنجليزيـة مـن كلمـة

                                                
، وبكار، عبد الكريم، 24 ،العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعادمنصور، ممدوح محمود، : ينظر )1(

، 40، العالمية والعولمةسين، ا، والسيد ي21-20، ها ـ التعامل معها طبيعتها ـ وسائلها ـ تحدياتالعولمة
بدائل العولمة طروحات جديدة لتجميل وجه ، والالوندي، سعيد، 15، العولمة واإلقليميةوالمجدوب، أسامة، 

 .144، قضايا العولمة والمعلوماتية في المجتمع العربي المعاصر، والزيدي، مفيد، 127، العولمة القبيح
 .62، العرب والعولمة: ينظر )2(



 90

"Globalization "       أما نهاد الموسى فلم     )1(.والتي تعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل 

 العولمة على وزن فوعلـة ومـن نظائرهـا فـي      إن: واكتفى بقول  أصل كلمة العولمة     يشر إلى 

 الكلمـة غيـر    أنيحمل فـي طياتـه      " العربيةومن نظائرها في     " ولعل قوله  )2("الزوبعة "العربية

 الـصرفي فأصـبحت   العربية العرب قد عربتها وألحقتها بميزان    أن و ،يلة عليها ها دخ أنّ و ،عربية

  ".فوعلة"على وزن 

  

  العولمة اصطالحاًـ  

  ختالف الزوايا التي ينظر منهات لمفهوم العولمة، نظراً الهناك عدد كبير من التعريفا  

م الفكرية اتجاهها بالقبول أو     الباحثون إلى العولمة، واختالف بيئاتهم التي يعيشون فيها، واتجاهاته        

نظام عـالمي جديـد      "فهي عنده  ، تعريف محمد سعيد أبو زعرور     ،الرفض، ومن هذه التعريفات   

يقوم على العقل اإللكتروني والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات واإلبـداع التقنـي غيـر            

د الجغرافية والسياسية القائمـة  المحدود دون اعتبار لألنظمة والحضارات والثقافات والقيم والحدو 

  )3(".في العالم

  ويعر ها عملية اختراق كبـرى لإلنـسان وتفكيـره وللـذهنيات           ار الجميل على أنّ   فها سي

 ولالقتـصاديات   ،وتراكيبها، وللمجتمعات وأنساقها، وللدول وكياناتها، وللجغرافيـة ومجاالتهـا        

   )4(.هاوحركاتها، وللثقافات وهويتها، ولإلعالميات وتداعيات

                                                
 ، 2001، 3، عالم الفكر، عاآلثار الثقافية للعولمة وخطوط لخصوصيات الثقافة في بناء عولمة بديلة :ينظر )1(

175. 
 .163،  في العصر الحديثاللّغة العربية: ينظر )2(
 .13، العولمة: ينظر )3(
 .21،  إستراتيجية تفكيرـ العولمة والمستقبل )4(
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تشير إلى االنتشار الواسع المدى في كل أنحاء العالم للمبيعـات           "سين؛  اوهي عند السيد ي   

   )1(".واإلنتاج، وعمليات التصنيع، مما يشكل إعادة صياغة للتقسيم الدولي للعمل

   نخلص من هذه التعريفات أن للعولمة تعريفات متنوعة ومتعددة، وأن تعريفها يختلف             

انقسم الناس حولها، فمنهم من حسبها خيراً محضاً، وعلـى النـاس أن             لذا فقد   خر،  من باحث آل  

يعيشوها ويتقلبوا بين ظهرانيها، ومنهم من رأى فيها شراً محضاً، وهي عندهم الخـصم اللـدود                

ميط العالم كله على مثال     للهوية لما تسعى إليه من قضاء على الخصوصيات الثقافية، ومحاولة تن          

ى عنوان العولمة والهوية محور كثير من الندوات والمؤتمرات التي نهـد أهـل               لذا أمس  ثقافتها؛

ومنهم من رآها مرادفة لألمركة بداللـة       . ول من هذا القرن    لعقدها في بضع السنوات األُ     العربية

مشخصة على القوة المتفردة بالهيمنة على العالم، المدرعة بقوتها العسكرية، ونفوذها الـسياسي،             

يقـول  الّذي  )2(قتصادي، وأذرعها اإلعالمية المحاصرة للفضاء الكوني كليل النابغة،      وجبروتها اال 

  : فيه

  )3(ع واسكنْى عتَأ المنْن خلتُ أنوِإ    كيرِهو مدالّذي  يِل كاللّكنَّفِإ    

ولم يختص ذلك االنقسام بالعرب دون غيرهم، فقد أصـبحت مناهـضة العولمـة همـاً                  

سـتراليا   أ أن  مفادها هناك دراسة   فمثالً من الناس على اختالف مللهم ونحلهم،     مشتركاً بين كثير    

أي مشارك للواليات المتحدة األمريكية في الهوية       ـ   وهي بلد غربي نصراني يتحدث اإلنجليزية     

لـى  ها تؤدي إلى فقدان االنتمـاء، وإ      نّشكو من مواد التلفزة األمريكية على األطفال، أل       ت ـتقريباً

  )4(.قية وغربة ثقافيةأزمة أخال

                                                
 .41، لعولمة والعالميةا )1(
 .163،  الحديث في العصراللّغة العربيةالموسى، نهاد، : ينظر )2(
 .161،  العربية في العصر الحديثاللّغة، والموسى، نهاد، 75، الديوان )3(
، مجلة الرائد، الصادرة عن الدار اإلسالمية العولمة وأثرها على السلوكيات واألخالقطالبي، عمار، : ينظر )4(
 .11، 2002، 126بألمانيا،  إلعالمل
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  لعولمة والعالميةـ ا

 العولمة شيء والعالمية شيء آخر، فالعالمية تدعو إلى         أنيذهب محمد عابد الجابري إلى        

، أما العولمة فهي نفي     لفكرياالنفتاح على العالم، وعلى الثقافات األخرى مع االحتفاظ بالخالف ا         

 إرادة، وعليه فالعولمـة بهـذا المفهـوم         لفكري ا وإحالل لالختراق الثقافي محل الصراع     ،لآلخر

رتقاء بالخـصوصية إلـى المـستوى       لال العالمية تطمح    أنللهيمنة وقمع الخصوصية، في حين      

    )1( . العولمة تهدف الحتواء العالم، والعالمية تفتح على ما هو عالمي وكوني نقول إن إذاً.العالمي

 طموح مشروع، ورغبة في األخذ والعطاء، فـي    فنشدان العالمية في المجال الثقافي مثالً       

التعارف والحوار؛ فهي طريق األنا للتعامل مع اآلخر بعده أنا ثانية، بينما العولمة إرادة الختراق               

ني الهوية الثقافيـة، والعولمـة تخترقهـا       غْفالعالمية تُ  اآلخر وسلبه خصوصيته، ونفيه من العالم،     

     )2( .وتميعها

 العالمية طموح مشروع على مستوى العالم، كما في المشروع          أنى فيرى   أما نهاد الموس    

 العالمية لم تكـن  أناإلسالمي قديماً، بينما العولمة تهدف إلى االستفراد بالعالم، ووجه الفارقة هنا       

وتجـدر   )3(إكراهاً أو قسراً أو إلغاء للخصوصيات الثقافية ألصحاب الديانات واألعراق األخرى،          

؛ فأخـذوا   البـاحثين لدى عدد مـن     حتّى   العولمة قد خلقت اضطراباً في التفكير        أن لىاإلشارة إ 

 مفهوم العالمية بديل لالستعمار؛ إذ هو       أنفأسامة المجدوب يرى     يخلطون بين العالمية والعولمة،   

في النهاية يعمل على تكريس هيمنة الدول األكثر قوة على الدول النامية أو سـيطرة للـشركات                 

   )4(.ة الجنسيات على االقتصاديات الوطنية والمحلية لهذه الدولمتعدد

                                                
 .301، العولمة والهوية الثقافية، ضمن كتاب العرب والعولمة: ينظر )1(
 .301،  والصفحة نفسها،نفسه: ينظر )2(
 .164،  في العصر الحديثاللّغة العربية: ينظر )3(
 .42، العولمة واإلقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية: ينظر )4(
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  العربية اللّغة العولمة و ـ 

  ، ومعتقـدات؛  وآراء،  أفكـار  وسيلة اإلنسان للتعبير عما يدور في وجدانه من          اللّغةتعد           

  .جدانهوولذا فهي طريقة حياة وسلوك اليمكن فصلها عن شخصية اإلنسان 

تعـد  "؛ إذ هـي     ه، وأفكاره ، وقيم بمفاهيمه كما هو معروف حملت اإلسالم       العربية غةاللّ        و

 وذاكرته، قد تعرضـت عبـر       األمة والعلم، وهي تراث     لغة الدين كما تعد لغة الثقافة والحضارة      

 الحضاري الذي يستتبع احتكاكاً لغويـاً       كلالحتكا باللغات األخرى، وذلك نتيجة      كلالحتكاالقرون  

 وهنـا  م عن هذا االحتكاك ما يسمى بالصراع اللغـوي     ج وين )1(". الوافدة اللّغة و األصلية ةاللّغبين  

  اللّغاتف يعكس توزع القوة العالمية، عبر التاريخ  في العالماللّغاتإلى أن توزيع هنتنغتون  يشير

ت لغـات دول    ها كان نّ أل ، والروسية؛ العربية، والفرنسية، و   واإلسبانية ، انتشاراً؛ اإلنجليزية  األكثر

إمبراطورية جعلت شعوباً تستخدم لغتها، فالتحوالت في توزع القوة يؤدي إلـى تحـوالت فـي                

األكثـر   اللّغـة ف بروابط القوة، اللّغة ابن خلدون عندما ربط إلية أشار  ما وهذا )2(.اللّغاتاستخدام  

نما تكـون بلـسان   أن لغات أهل األمصار إاعلم : " هي لغة الدولة المهيمنة، وفي ذلك يقول    هيمنة

    )3(".، أو الجيل الغالبين عليها أو المختطين لهااألمة

إضـعاف   حاولـت     عـدة   من تحديات  العربية فيه       وقد جاء تحدي العولمة في وقت تعاني        

، والثنائية اللغوية، تلك الثنائيـة  العربيةنها، ومن هذه التحديات االزدواجية اللغوية التي تعيشها      أش

 العربيـة جيم التعامل ب  تح نشر لغته من جهة و     جلأالستعمار جهده في تكريس وجودها      التي بذل ا  

    .من جهة أخرى

                                                
 .14،  العربية في عصر العولمةاللّغةالضبيب، أحمد،  )1(
 .103، ترجمة طلعت الشايب، صدام الحضارات: ينظر )2(
 .371، المقدمة )3(
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ومع ظهور العولمة تهيأ لإلنجليزية أن تنتشر وتشيع بمعجم مـشترك يـشبه أن يكـون                  

 األوروبيـة، واآلسـيوية     اللّغـات ، مثلما يوجد في غيرهـا مـن         العربيةكونياً، معجم يوجد في     

، )Thank you(، والـشكر )Hi(ة، وهو معجم يبدأ برموز الحياة اليومية فـي التحيـة  واإلفريقي

   )OK...(.)1(، والموافقة)Bye(والوداع

دخول اإلنجليزية إلـى رمـوز األطعمـة    وامتد )McDonalds (و)Burger King( ،

، ووســائل االتــصال )Seven up(، و)Coca Cola(، و)Pepsi Cola(، و)Pizza Hut(و

 وفي غير ذلك مـن مظـاهر الـسلوك          )Internet.()2(، و )Message(، و )Mobile(ومعجمها  

  .البشري

غـدا الجيـل    حتّى  ،  العربية قد استوطنت    وغيرها  هذه المفردات  أنويشير الموسى إلى    

بدالً من أرسـل أو أرسـل، وسـيڤ،      ) message(مسج، أو مسّج من   : الناشئ يشتق منها فيقول   

 سبقَ هذه المصطلحات إلـى      ن، ويضيف الموسى أَ   ... من احفظ وحفظ   بدالً) save(وتسييڤ، من 

التداول عند هذا الجيل جعلهم يستهجنون أو يستثقلون المقابل العربي؛ بل يضحك أحدهم إذا مـا                

   )3(.، مثالً)Double Click( بـ نقرتيناقتُرح عليه أن يستبدل

 يمثل مشروعاً يطمـح     اللّغاتا من    أو إلى غيره   العربيةفدخول المفردات اإلنجليزية إلى     

 اإلنجليزية فيها من الميزات ما يجعلهـا كفيلـة     أنإلى حل مشكلة تعدد األلسنة، والمشروع يرى        

ويعود المشروع في تاريخه إلى     .  المقترحة لهذه الغاية   اللّغاتبأن تنهض بهذه المهمة على مئات       

ها محاولة لمنح كل واحـد  أنّة األساسية على الربع األول من القرن العشرين، وهو يقدم اإلنجليزي       

وهنا يأتي الموسى بما قدمه المستـشرق اإلنجليـزي         . لغة ثانية، أو لغة عالمية بأقل وقت ممكن       

                                                
 .164،  العربية في العصر الحديثاللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )1(
 .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )2(
 .165، نفسه: ينظر )3(
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، ليظهر بمقابلته ما تنماز به اإلنجليزيـة        العربيةوليوت من مقارنة بين اللغتين؛ اإلنجليزية و      جمر

 اإلنجليزية لوجب تفـضيل     اللّغة والمتكلمين ب  العربية للّغةالو تساوى عدد المتكلمين ب    " :فيقول فيها 

. إلـخ ...A،B،C،D فيها استعمال الحركات والحروف الكبيرة ن؛ ألالعربية اإلنجليزية على  اللّغة

وهو مزية تجعل الصحيفة اإلنجليزية أوضح من       . إلخ..a،b،c،d: والحروف الصغيرة أيضاً مثل   

  )1(". وأبينالعربية

 اجعل كالً   : الكلمات األربع  اهذا المشروع يذكر الموسى شعار هنري فورد ذ       وفي سياق   

أوجدن فيـضع بإزائـه   .كي.، أما سي)Make everybody speak English(يتكلم اإلنجليزية 

 هذا بعض مـا قُـدم   )Basic English for all(.)2(مقابالً أحدث هو اإلنجليزية األساسية للجميع

ف الشعارات دعوة صريحة إلى إماتة آ     زية والترويج لها، وفي هذه ال     من شعارات لعولمة اإلنجلي   

  .، واتخاذ لغة واحدة هي اإلنجليزية لتكون لغة عالميةاتلغال

 قـد أخـذت   ـ  من بعض الوجوه ـها  أنّومع امتداد اإلنجليزية في المشهد الكوني، إال 

هم الفونولوجيـة،   تتحول عن نموذجها القياسي، إذ باتت تتـأثر بلغـات اآلخـرين وبخصائـص             

وبخصوصياتهم الثقافية، مما جعل من يرصدون تجلياتها في أنحاء العالم يتحدثون عـن لغـات               

ليشبه أن يكون هناك إنجليزيـة    حتّى  إنجليزية غير اإلنجليزية البريطانية، واإلنجليزية األمريكية،       

ها لسان العولمة، فهـي     أنّما   إضافة إلى ذلك فاإلنجليزية ب     )3(.إلخ...هندية، وإنجليزية سينغافورية  

 يتجاوز ذلك،   اللّغة األمر على مستوى     أن الموسى يرى     بل إن  ،تلقى من المدافعة ما تلقاه العولمة     

 يضربون عـن التحـدث     ) مركز العولمة ( ماليين المواطنين في الواليات المتحدة األمريكية      إذ إن

                                                
 .166-165 ، العصر الحديث فياللّغة العربية )1(
  .166، نفسه :ينظر )2(
 .168 ،نفسه: ينظر )3(
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 أن" فـصامويل هنتنغتـون يـذكر   )1(ة،باإلنجليزية، خاصة أولئك الذين انحدروا من أصول إسباني   

بين الناس الذين كـانوا يتكلمـون   % 9.8 اإلنجليزية في العالم انخفضت مناللّغةنسبة المتحدثين ب 

مما يعني   )2(،"1992في سنة   % 7.6 بلغات يتحدث بها على األقل مليون شخص إلى          1958سنة  

أن   راً في النصف الثاني       اللّغة مدزفـالقول   وعليـه  . من القرن العـشرين     اإلنجليزية قد شهد ج 

 التي تعد أجنبيـة لـدى    اللّغةإذ إن    اإلنجليزية ليس صحيحاً، وما هو إال وهم كبير،          اللّغةبعالمية  

   )3(.من الناس ال يمكن أن تكون لغة عالمية% 92
  

 بعد ثقافي: عولمة الفضاء  ـ 

  ختراقاً كما فعل محمد عابدوها االعولمة الثقافية، وربما سـممية ـيغلب على هذه التس   

والهيمنة، وفـرض   ... نفي اآلخر، وإحالل االختراق الثقافي    :  العولمة تعني  إن" : الجابري إذ قال  

 الفضاء وسيلتها فـي     ن وقد سماها الموسى بعولمة الفضاء؛ أل      )4(،"نمط واحد لالستهالك والسلوك   

  .الترويج والنقل والبث بين الناس رغم بعد المسافات

 بخمسمئة قمر    الفضاء  إذ هي تحاصر   ؛داة الرئيسة للعولمة الثقافية تتمثل في الفضاء      األف  

، مما يعمل على صياغة مخيـال       %)70(صناعي أو يزيد، ويبلغ ما تبثه من األفالم باإلنجليزية          

 في) حفاة( شباب صغار   ألسنة يجعلالّذي  الناشئة على مدى الكون صياغة نمطية مشتركة، األمر         

  عن نجوم هوليود ونجماتها كما لو كـانوا مـن          تتحدثبات النائية من أمريكا الالتينية      إحدى الغا 

  )5(.جيرانهم أو بنات جيرانهم

                                                
 .168 ،اللّغة العربية في العصر الحديث: ينظر )1(
 .168،  في العصر الحديثاللّغة العربية، والموسى، نهاد، 60، صدام الحضارات )2(
 .60، صدام الحضارات، صامويل، غتوننهنت: ينظر )3(
 .17، 1999، 228، عة الثقافية، المستقبل العربيالعولمة والهوي )4(
 .169-168،  العربية في العصر الحديثاللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )5(
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 الثقافـة   أن ذلك   ؛ أخطر ما في هذا الحصار الفضائي محموله الثقافي        أنويؤكد الموسى     

ءات محلية خاصـة  الكونية التي تبشر بها العولمة تحمل خارج الحدود المحلية الخاصة، إلى فضا     

) الغريـزة (أخرى سيالً من السلع واألفراد والمعرفة والصور والجريمة والمخـدرات ومنتجـات       

فانتشار هذه الثقافة في الفضاءات     . الخ...المدمرة لقواعد العقل والعلم والمعرفة واألخالق الرفيعة      

 يقلقها، ولربما آذن بخطـر  المحلية ذات الثقافات المختلفة؛ يعمل على تعديلها أو إعادة تشكيلها أو          

   )1(.زوالها

 فيجعـل الرسـالة   ،افاتالمـس  يطوي  ـ  كما يسميه الموسى ـ  فهذا الحصار الفضائي   

ـ          ق هدفها، ـحقيـاإلعالمية أقرب ما تكون لت     فلها، ـويجعل ثقافتنا مهددة من فوقهـا ومـن أس

ح ـطـل حقـاً، ويـصب     طالً والبا يرى المجتمع الحق با   حتّى  ،  نحــرف األخالق وت فتنقلب القيم 

-"ه شعار   ,  +   *   ).1  0  /   ".)2(    

ـ       أنوهنا تجدر اإلشارة إلى      " ثقافة الـصورة  " مهندسي العولمة يركزون على ما يعرف ب

 تمثـل   ة كي تنفذ إلى إدراك المتلقي، لكونها      اللّغوي الصورة ال تحتاج إلى المصاحبة       أنإلدراكهم  

ها، فإذا كانت فعالية الكلمة مرهونـة بـسعة االطـالع           من خطورت لغة بذاتها، ولعل في ذلك مك     

 طغيـان   أصبح من المالحظف )3(؛اللّغوية قادرة على تحطيم الحاجز     الصور  للمتلقي، فإن  اللّغوي

 ثقافة الكتاب والـصحيفة بقـدر مـا أصـبحت           انتشاراً؛ لذا فلم تعد الثقافة األكثر       ثقافة الصورة 

 وهذا ما نالحظه اليوم مـن تمـسمر         )4( ،لثقافي اإلنساني على الوعي ا   صورة هي المؤثرة أكثر   ال

                                                
 .169 ، العربية في العصر الحديثاللّغة :ينظر)1(
 .56النمل، آية  )2(
 .86-85، العولمة دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعادمنصور، ممدوح محمود، : ينظر )3(
 .82 ،العولمة اإلعالمية ، مؤيد عبد الجبار،الحديثي: ينظر )4(
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للشباب والناشئة أمام فيلم أو مسلسل غير مدبلج وغير مترجم سـاعات طويلـة دون االهتمـام                 

  .؛ ألن الصورة تُغنياللّغةب

وال تزال آثار العولمة الثقافية في الفضاء العربي تشهد امتـداداً وازديـاداً، تـستعيرها                 

 شـبكات   أن، فإحصائيات منظمة اليونسكو في الوطن العربـي تـشير إلـى             بيةالعرالفضائيات  

 تستورد ما بين ثلث إجمالي البث كما في سوريا ومصر، ونصف هذا اإلجمالي              العربيةالتلفزيون  

       البرامج األجنبية تزيد على نـصف إجمـالي المـواد           كما في تونس والجزائر، أما في لبنان فإن 

مـن مجمـوع البـرامج      %) 69(وتبلغ البرامج األجنبية فـي لبنـان      %). 58.2(المبثة، إذ تبلغ    

  ...اللّغة األخالق والقيم وفي وأثر هذه البرامج معلوم )1(.الثقافية

، أما حال الدول األوروبية فهي تـشكو مـن العولمـة الثقافيـة              العربيةهذا حال الدول      

ة للحد من تأثير العولمـة الثقافيـة        األمريكية، ففرنسا، مثالً، أصدرت إجراءات وتشريعات وقائي      

مـن مجمـوع    %) 30 (علـى تزيد البرامج األجنبية في إجمال بثهـا        ال  على ثقافتها المحلية؛ بأ   

برامجها المحلية، ودعمت الحكومة الفرنسية االتحادات اإلعالمية إلنتاج منتجات ثقافية وإعالمية           

دوات المستعملة كلياً أو جزئياً للغة      تستطيع مواجهة الزحف األمريكي، كما قررت عدم تمويل الن        

     )2(.اإلنجليزية

 مـن جهـة     العربيـة  اللّغةها تتغلغل في    نّولقد جاء توقف الموسى عند عولمة الثقافة أل         

لمحمـوالت مناهـضة   " مطية"المضمون، فتجعلها تنزاح عن مدلوالتها  الثقافية من القيم فتصبح          

 يـراه   اللّغويوهذا الضرب من االستالب     . ا الثقافية لمنظومتها من القيم التي تمنحها خصوصيته     

 فرض لغته    ستعمار الفرنسي  اال الموسى مغايراً لما سبقه في أزمان االستعمار التقليدي؛ إذ حاول         

                                                
، تعقيب العرب والعولمة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية: ينظر )1(

 .335نبيل الدجاني، 
 .12، 1999، 228، المستقبل العربي، عالعولمة والهوية الثقافيةالجابري، محمد عابد، : ينظر )2(
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 إلـى  العربيـة  تفتيـت  يزيجلحاول االستعمار اإلن على نحو ما فعل في الجزائر، و العربيةمحل  

المشهد تدبيرين لم ينجحا تماماً وإن كانا قد خلّفا صدعاً في            هذين ال  نأوحقاً  . لهجات في المشرق  

ها تتفاعل على أنحاء مـا نـزال   أما آثار العولمة من هذه الجهة وجهات أخر فإنّ. " العربي اللّغوي

 وعليه فأقمار الفضاء وفق ما يراها الموسى تحمل فـي طياتهـا             )1(،"تتبعها وتشخيصها  نجهد في 

  .   واللسان العربيبيةالعرللثقافة غزواً جديداً 

 من عولمة الفضاء يتمثل في شبكة       العربيةيواجه  الّذي   التحدي األكبر    أنويرى الموسى     

 أن اإلنجليزية تسيطر على معظم مواقعها في العالم، وال أدل علـى ذلـك مـن             نإاإلنترنت، إذ   

  )2(. اإلنجليزيةاللّغةمن معطيات اإلنترنت ب%) 88(

 مقتضيات التواصل اآلني على شبكته أفضت إلـى         أن العربيةت على   ومن تأثير اإلنترن    

 التي تـزاوج بـين الحـروف      يبةبنية لغوية مهلهلة، كما أفضت إلى كثير من االختصارات الغر         

وعليه تصبح كتابة كلمة كسعاد مثالً هكـذا        ) 3( فحرف العين مثالً يتحول إلى الرقم        )3(واألرقام،

)so3ad.(  

 الموسى يـذكر  أن، إال العربيةذا القول يحمل في طياته خيبة أمل مما آلت إليه       ه أنومع          

اللّغـات وازدادت تقديرات   %) 68.4(إلى  ) 2000( نسبة حضور اإلنجليزية قد تراجعت سنة        أن 

 نسبة اإلنجليزية في شبكة اإلنترنت      أن بؤونغير اإلنجليزية باطراد، مما جعل بعض المعلقين يتن       

الّـذي  مما يؤذن بانفراج هذا االحتكـار        %).40(بل  %) 50( بعض التوقعات إلى     ستتراجع في 

   )4(.يشبه أن يكون أحادياً

                                                
 .171،  العربية في العصر الحديثاللّغة )1(
العولمة وقضية الهوية الثقافية في ظل الثقافة ، والتميمي، محمد بن سعد، نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )2(

 .111، العربية المعاصرة
 .173 ، العربية في العصر الحديثاللّغة ، نهاد،الموسى: ينظر )3(
 .175-174نفسه،  :ينظر )4(
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 أخذت تتقدم نحو كـسر هـذا        العربية اللّغة أن هناك عالئم على     أنويشير الموسى إلى      

وسـى إلـى    أوهاماً حول ارتباط الحاسوب باإلنجليزية قد تبددت، وهنا يفـزع الم         أناالحتكار، و 

 المصطلحات المرتبطة بالبرمجيات التي تمكّن النـاس مـن          أنليجد فيه   "  واإلنترنت اللّغة"كتاب  

استخدام اإلنترنت تجد مقابالتها على طرف التمام، ومن أمثلة ذلك، ملف، تحرير، أدخل، ألصق،              

ح للحاسـوب    اإلنجليزية هي التي تـصل     أنفالوهم ب  إلخ،...بحث، عنوان، إلى الخلف، إلى اإلمام     

 إلى الحاسوب وطوّعت له وطوّع لها، ومن        العربيةدخلت   بعد أن أُ   ،يصلح لها قد تبدد   الّذي  وهو  

 في الحاسوب للطباعة    العربيةنا أصبحنا قادرين على استعمال      أنّالسبيل   هذه   مظاهر ما تحقق في   

لنظر إن كنا نعـرف     بغض ا . ، وتصميم المواقع عليها   إللكتروني وتصفح الشبكة العالمية   والنشر ا 

 إلى موقع متقدم على هذه الشبكة التي تعـد مجمـع            العربيةوهذا يدفع ب  . اإلنجليزية أو ال نعرفها   

  )1( .خطاب العصر

  : والعولمة عالقة متغيرة تسير على النحو اآلتيالعربيةوأخيراً يرى الموسى العالقة بين   

- ـة دة بالمرجع الديني في الثقافـة        العولمة على المستوى الثقافي تواجه مدافعة عني       أنالعربي ،

  . في أوساط الناشئةييزوإن تغلغلت بإغرائها االستهالكي والغرحتّى 

- ة أنهـا مـستهدفة فـي    أنّ على المستوى الخالص تواجه تحديات من جهـة النقـاء و           العربي

في ركـب    بكل تجلياته أصبح غرضاً لسهام الدول المتقدمة         اللّغوي تشكيلها   أنمحموالتها، و 

 .العولمة؛ وذلك في دعواتهم السافرة إلى تحديثها

- ة أنأن تحفزه وتتداركـه     إال   على مستوى العلوم والتكنولوجيا تواجه نكوصاً ظاهراً         العربي 

 .دوافع جدوى بالترجمة اآللية

                                                
 .175-174 ، في العصر الحديثاللّغة العربية: ينظر )1(
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- ة حوسبة أنئ اإلنجليزية لإلنترنت وتفتح للقار اللّغة نحو كسر احتكار ؛ تتقدم باطرادالعربي 

 . باإلنجليزيةوإن لم يكن على معرفةحتّى  )1( آفاق التواصل في الفضاء الكوني،العربيةالعربي و

  

  في اللسانيات الوصفية : ثانياً

   في اللسانيات األمريكيةالعربيةمكانة  )أ

  منشأ الدراسة وسببهاـ 

  فيالعربيةما صورة : اإلجابة عن السؤال اآلتي سبب دراسته أنيذكر الموسى   

  .اللسانيات األمريكية؟

 وسبعين من القرن العشرين، حينما كان تةهذا السؤال يعود في تاريخ نشأته إلى عام س  

ة في نيويورك، وهي حلقة لغوية سنوية تتخذ في كل اللّغويالموسى مشاركاً في حلقة الدراسات 

معاً ألبرز ما  محورياً، ثم تتسع لتقدم موضوعات لسانية شتى تمثل مشهداً جاعام موضوعاً

ة اللّغوينيات الكو"ن تلك الحلقة في ذاك العام  وكان عنوافي ذلك العام، يتداوله اللسانيون

 تشارلز : بعدد من اللسانين المشهورين منهماللقاء وقد سنحت له مشاركته" اللّغات وتصنيف

 أو أوهام رأساطي"و" العربيةوضع "تحاور مع الموسى وأطلعه على مقالتيه الّذي  )2(سونجفر

سياق في تناول الّذي كونو أستاذ اللسانيات في هارفارد، وميتشل ، وسوزمو"العربيةحول 

 الموسى  الوسطى، لكنالعربيةمحاضرته مشروعه حول الدعوة إلى لغة المتعلمين المحكية أو 

التي والنقاشات النقاشات ، وكانت هذه " عربياًقومياً "لها ميتشل تأويالً بحماسة أودافع تلك الدعوة

 م1977أي عام  ـ والديساف زغوستا  في العام التالي جرت بينه وبين كل من تشارلز فلمور

                                                
 .176،  في العصر الحديثاللّغة العربية :ينظر )1(
، وكان قد تنبأ فيها باحتمال انفصال العالم العربي لغوياً إلى "ةاللّغوياالزدواجية "صاحب المقالة المشهورة  )2(

مكانة المزيني، حمزة، :  والسودان، والمغرب العربي، ينظربالد الشام والعراق، ومصر: ثالث مجموعات هي
 .24، 1997، 52، ع21اللّغة العربية األردني، مج، مجلة مجمع  في الدراسات اللسانية المعاصرةاللّغة العربية
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نظرية النحو العربي في ضوء "لنهاد الموسى على تأليف كتابيه  مبعثاً  في جامعة هاوايـ

 أما )1(،"قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث"، و" الحديثاللّغويمناهج النظر 

قتصر على اللسانيات األمريكية أما وإنّ" :سبب اختيار الموسى اللسانيات األمريكية فيعلله بقوله

وضبطاً لحدود البحثانسجاماً مع دواعي نشأة السؤال لدي ...اللسانيات األمريكية هي ، ثم إن 

ياره هذا يتناول وفي ضوء اخت )2(".التي أخذت بزمام الدرس اللساني على نحو متواتر الفعالية

  .  في مؤلفات اللسانين الرواد وصورتها في المدارس اللسانيةالعربيةالموسى صورة 
  

   في أعمال الروادالعربية   ـ 

  لبلومفيلد" اللّغة"في   -

  عة بلومفيلد لذكر رضوأول مواضعها جاء في  عشر موضعاً،يثن في كتابه في االعربي 

  هما لغتان أخذتاأنّ بالعبرية على ة مقترنالعربية ت، وفيه ورد"غةاللّدراسة "الفصل األول وعنوانه 

 تلقيان عناية الدارسين في أواخر العصور الوسطى وبداية عصر النهضة، كما أورد في الفصل 

كما تتجلى في القرآن، وعلى هذا النموذج أنشأ اليهود نحواً  العرب وضعوا نحواً للعربية أننفسه 

خذوا فكرة الجذر عن النحو أين قد ي األوروبأن وهنا يشير إلى اإلسالمية،عبرياً في األمصار 

 الموسى عليه، بل رآه أخذه، وهذا مما أصحابها العرب هم أنه أنبه قبل ذلك على أنّالعبري، مع 

ها من أقدم أنّض للعربية في سياقها التاريخي ذاكراً  تعرمواضع أخرى وفي ،شبيهاً بالتحيز

 أثناء حديثه عن هامشية النظام الكتابي،  فيهاركَ، وفي مواضع ذَية وأكثرها انتشاراً البشراللّغات

 بعالمات مرئية، ويدلل على ما يراه اللّغة الكتابة ليست لغة، بل هي وسيلة لتدوين أنإذ هو يرى 

 شيئاً لم يكن، يقول أنبتحول األتراك عن الحرف العربي إلى الحرف الالتيني دون عوائق وك

                                                
  .19-13،  في اللسانيات األمريكيةالعربية في مرآة اآلخر مثل من صورة اللّغة العربية: ينظر )1(
 .27، هنفس )2(
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اها مهما يإ تبقى هي اللّغة نإ الكتابة إلى حد القول ءولكن بلومفيلد يمضي في ازدرا: الموسى

 للحرف 1928، وهنا يشير إلى تبني األتراك سنة ...ستعمل لتدوينهايالّذي يكن نظام الكتابة 

   )1(. شيئاً لم يكن، وهو قول فيه نظرأن عن الحرف العربي وكالالتيني بديالً

ه أحد للسنسكريتية؛ إذ عد" نينياب"لموسى على بلومفيلد غلوه في حديثه عن نحو ويأخذ ا  

يه احتفاءه بالنحو الهندي؛ إذ هو يمثل في نظره وصفاً لخذ عأأعظم معالم الذكاء اإلنساني، كما 

 بلومفيلد أنلنحو الهندي جعل الموسى يرى لهذا الوصف و .حظةكامالً دقيقاً للغة قام على المال

 )2(.أى بجانبه عن ذكر ما كان للنحو العربي من منهج إجرائي قام على المالحظة واالستداللقد ن

  . ثقافة بلومفيلد تلعب دوراً بارزاً في علمهأنوهذا يعني 
  

 لسابير "اللّغة"في  -

            عرورد في سياق منها ما؛ في مواضع متعددة"اللّغة " سابير للعربية في كتابهض        

ض للصيغ في العمليات النحوية متخذاً من اللهجة رِععن التحوالت الصوتية التي تَ يثهحد

وذلك في سياق دية، لننفاقترن فيه ذكرها بالالتينية والما  المصرية نماذج على ذلك، ومنها

 أنتصنيفه للغات من جهة العالقة  بين الكلمة والجملة إلى تحليلية وتركيبية ودمجية، ذاكراً 

 اللّغاتكيف تؤثر " المعنون بـهوفي فصل كتاب.  بين بين؛ أي بين التحليلية والتركيبيةبيةالعر

 إحدى خمس لغات اكتسبت أهميتها من العربية اللّغة أنيقرر سابير " ضها في بعضبع

لفارسية والتركية في سياق في ا العربيةل فصله بحديثه عن تغلغل يذَ وي)3(.محموالتها الثقافية

 اإلنجليزية نفسها أن األثر الثقافي لإلنجليزية قد ُأهمل، وأنمن ) يومذاك(يره عن خيبة أمله تعب

                                                
  .45-43،  في مرآة اآلخراللّغة العربية :ينظر )1(
 .44، نفسه :ينظر )2(
سـيكية،  الـصينية الكال  : العربيـة هـي    التي ذكرها سـابير إلـى جانـب          اللّغات، و 50-48،  نفسه: ينظر )3(

  . نفسه، والصفحة نفسها:  ينظر، والالتينيةوالسنسكريتية، واليونانية
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أصحابها استعمروا مناطق شاسعة، وهو ال يرى انتشرت؛ ألن اإلنجليزية قد دخلت في معجم أن 

  سابيروهذا ما يتعارض مع ثقافة )1(. في الفارسية والتركيةالعربية األخرى كما دخلت اللّغات

  )2(.عربية في اقترانها باآلخر العربي أو اإلسالميلل عرض حينما
    

  كاوالهيا"  في الفكر والفعلاللّغة"في     –

ما اتخذ كلمة العرب مثاالً تطبيقياً على وإنّ" للعربية مباشرة، هلم يعرض هياكاوا في كتاب  

 ربيغتحيز، إذ ينتقد المنحى الينأى عن النمذجة المجردة والالّذي منهجه في التأويل الداللي 

وأن " الداللة"هل الغرب أن يتحروه من الدقة في تحقيق ويتلمس ما ينبغي أل" العرب"النمطي نحو 

 الغرب أن ينظروا أهل فهياكاوا يدعو )3(."يسمون به العربالّذي " الملْصق"لموا لما يشبه سال يست

   .لعرب فتلك الدعوة تشملها ضمنياً لسان االعربية أننظرة موضوعية للعرب، وبما 
  

  لزليج هاريس" ويةيبناللسانيات ال "في -

 كتفياً م القائم على النظرية التوزيعيةه كتابفي في مواضع ثالثة العربيةلقد تناول هاريس 

 وأنساقها ما العربية هاريس قد وجد في أنماط أن اللهجة المغربية، ويرى الموسى من أمثلةب

ظاهرة، : يجعل" لا"، فوقوع الكلمة وفق نظريته بعد في التوزيع واالستبدال ينسجم ومنطلقه

هي فصيلة االسم، أما  )4(.لخ تنتمي إلى فصيلة كالمية واحدةإ..ماطرة،وطائرة، وقاطرة، و

 يمكن أن تقع بعد أداة التعريف، والصيغ التي تنتمي فالفصيلة الكالمية التي تنتمي إلى الفعل ال

  . وهكذاال يمكن أن تأتي بعد حرف الجر،ال إلى فصيلة األفع
  

                                                
 .50-48،  في مرآة اآلخر العربيةاللّغة: ينظر )1(
 .83-82نفسه، : ينظر )2(
  .50 نفسه، )3(
  .52-50نفسه، : ينظر )4(
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   في المدارس اللسانيةالعربية: ثالثاً

  في اللسانيات الوصفية -

نموذجاً، وفيه جاء ذكر " يةمقدمة في اللسانيات الوصف "نويتخذ الموسى كتاب غليس  

ممثالً  "اإلدغام"؛ إذ جعل من أمثلته، أحد مظاهر التشكيل الصوتي  من الناحية الصوتيةالعربية

 مخصوصة إذا وقعت هذه الحروف بعدها، أصواتاً  فيهاكل الالماالشمسية التي تش" لا "في

مي ينف والقاف، وتوقف في فصله عن التحليل الفولكامي اينالفرق الصوتي بين فووتحدث عن 

 إما طويلة وإما العربية أصوات العلة في أن  إلىبها من اللهجة المصرية ليشير أمثلةإلى 

 اللّغاتحدى  إالعربية أنة ذكر اللّغوي وبعض العائالت اللّغاتوفي حديثه عن بعض . يرةقص

منهياً حديثه بالوقوف عند ها انتظمت لهجات شتى، أنّالسامية الحية المهمة في الحاضر، و

 المكتوبة واألشيع اللّغة الفصحى هي أن على  الشمالية،العربية الجنوبية، والعربيةاللهجتين؛ 

  )1(.استعماالً في المنطقة الشمالية
  

  في اللسانيات التاريخية -

في  فيه للعربية ضروع)" مقدمة(اللسانيات التاريخية " ليمان ديويمثلها كتاب ونفر  

 السامية اللّغات كانت آخر العربية أن ذكر "عائالت لغات آسيوية"  فصل في أولهما؛موضعين

  عنثه حدي فيين اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، وثانيهماالتي امتدت على نطاق واسع بفعل الد

 لها  اللّغاتبعض ف ،"تيبهااوتر  العميقةولوجيةي للغات القائم على العناصر الفونالتقسيم التصنيف"

 وفي .العربيةفي بعض اللهجات  من أصوات العلة كما في أصوات العلة القصيرة نظام ثالثي

 من العراق إلى المغرب بتغيير طفيف في العربيةعرض النتشار  ياللّغويكالمه على االقتراض 

ة اللّغوي لكل لغة من العائالت خاتمة كتابه يرى ضرورة وضع نحو تاريخيالبنية، وفي 

                                                
  .55-53،  في مرآة اآلخراللّغة العربية: ينظر )1(



 106

وإذا ما تم ذلك،  التي ينبغي وضع نحوٍ تاريخي لها، اللّغات هي إحدى العربية أنوفروعها، و

 التحليل التاريخي للساميات الغربية ممكناً، أصبح الغربية، مية السااللّغاتأ مثله لسائر فروع وتهي

    )1(.)أصل(امي بالساميات الشرقية إلنجاز نحوٍ سثم يتبع ذلك مقارنة 
  

  االستشراقية ـ في اللسانيات الكالسيكية -

 ،كلياًتناوالً  العربية، وقد تناول هذا الكتاب "لغات العالم الرئيسة" ألن كاي ومثالها كتاب  

خية تها التارييرور جاء لبيان صفي سياق الحديث عن لغات أخرى العربية إلى هإشاراتف

 في سياقها العربية اللّغةتناول هذا العرض " : يقول الموسى.اللّغاتوإلظهار عالقتها بتلك 

السامية، اللّغاتة موقعها في السامي، ويعرض المتدادها الجغرافي وارتباطها بالعقيدة، ومركزي 

يكاد يكون كامالً جداً، ويشبه أن يكون نموذجاً جبرياً، كما الّذي عض خصائصها في نحوها وب

  )2(."ليذهب الباحث مع بعض من اتّهم النحاة باصطناعهحتّى . ..في الجذر

سون ج معوالً في ذلك على مقالة فرالعربيةة في اللّغويلالزدواجية  كما عرض ألن كاي  

 فيراه نهاد الموسى قد بالغ في تضخيم عدد اللهجات ـ العربية للّغةا االزدواجية في ـالشهيرة 

 إذ هو يرى ؛ الحديثة والفصحىالعربية في تضخيم الفروق بين اللهجات العامية، كما بالغ أيضاً 

الفعل فالفاعل فالمفعول إلى نموذج الفاعل أساسهالّذي  اللهجات تحولت عن النموذج الفصيح أن 

 الفصيحة السائدة المعاصرة قد أصبحت كذلك، هذا القول ينكره العربية أنل، وفالفعل  فالمفعو

لكن من اإلنصاف : " يقول،ه ال يمنعه من أن يعطي الرجل حقهلو إال أنّغالموسى ويصفه بال

ه تطالعنا في العرض من حين إلى آخر ملحوظات وآراء خاصة يبديها الباحث ويصدر نّأالقول 

                                                
 .57-55 ، في مرآة اآلخراللّغة العربية :ينظر )1(
  .58، نفسه )2(
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 فغلو ألن كاي في تضخيم عدد اللهجات )1(." ومالبسته للناطقين بهاعربيةالب هالغفيها عن اشت

 جل اعتماده كان على أن عن الموسى إلى العامية وفي تضخيم الفروق بينها وبين الفصحى مرده

  )2(.مصادر استشراقية أوروبية
  

 نثروبولوجيةفي اللسانيات األ العربية -

رض ـ، وتع"انيات األنثروبولوجيةـاللس"وليام فولي ى كتاب ـأحال إليه الموسالّذي ومثالها 

 العربيةة في اللّغوي تناول الحديث عن ظاهرة االزدواجية بضعة أنحاء؛ نحوٍفيه على  العربية

؛ وفيه أشار إلى اقتراض  اللّغويق باالقتراض علّت  ونحوٍ.معتمداً في ذلك على مقالة فرجسون

.  في اإلسالماللّغات نتيجة لدخول الناطقين بتلك العربية كالجاوية والماليوية من اللّغاتبعض 

 ونحوٍ.  نظراً الفتقارها إلى مفردات التكنولوجيا، واإلدارة واالقتصادالعربيةق بتحديث  تعلّونحوٍ

ةضتعراآلثار اإلدراكية تتناول" سكرايبنر وكولي"ضه لدراسة قام بها رعت في سياق  للعربي 

 التي تُعلّم في المدارس القرآنية على العربية اللّغة بلغات ثالث؛ إحداها لتعلم القراءة والكتابة

ت كل فرع من بح الدراسة نفسها إلى المهارات الخاصة التي صوأشارت علماء المسلمين، أيدي

 في أداء المطالب المتعلقة بالذاكرة، واستدعاء  أقوى كان تأثيرهالعربية تعليم أنالتعليم وكيف 

 قامت ماإنّ العربية ممارسة أن  إلى األمر الدراسة هذا وأرجعت بغيرها، ومقترنة مفردة الكلمات

                                                          )3(.ن وترتيلهاآور من القرسعلى حفظ 
  

  

  

  

                                                
  .59،  العربية في مرآة األخراللّغة )1(
 .60-59نفسه، : ينظر )2(
 .63-61نفسه، : ينظر )3(
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 اللّغوي في اللسانيات االجتماعية والتخطيط العربية -

هل "، وكتاب " في سياقها الثقافياللّغة: تعدد أصوات اإلنسان"ها كتاب روبنز بيرلنج ومثال

 في سياقها االجتماعي، خاصة في حديثه عن العربيةويقدم الكتاب األول ". اللّغةيستطاع تخطيط 

إذا كان للغة مكتوبة نحو مقَعد تقعيداً رفيعاً، وكانت : "يقول. ة في إطارها الكلياللّغوياالزدواجية 

وربما يكون . في وجه عاميات متباينة متعاليةحتّى ر طويالً  مكتوب أمكنها أن تُعم عاٍللغة أدبٍ

 أحاديثهم في لغوية كالسيكية ال يتداولها الناس المعياري المفروض صيغة اللّغويالنموذج 

 تتنوع اللهجات جعاً خالداً بالقرآن، ومهمار) الكالسيكية (العربيةفقد كانت ... اليومية العادية

 العربية إن.  بمنزلتها المرموقة المعتبرة تحتفظ)الكالسيكية (العربية فإن المعاصرة العربية

 ما تزال لغة التداول المستعملة في معظم المناسبات ـ أو مستوى لغوياً مقارباً لها ـ الفصحى 

   )1(."!!) الرومانسية في أوروبا في العصور الوسطىاللّغاتشأن الالتينية في مناطق (الرسمية 

الحرف العربي نظاماً كتابياً لها، " األوردو"وفي موضع آخر يعرض الكتاب إلى اتخاذ   

وفي السياق نفسه . ه يمثل في نظرهم منطويات إسالميةنّوهو أمر قاومه كثير من الهنود؛ أل

  )2(.يشير إلى كلمات عربية متداولة في اللهجات الهندية خاصة في كالم المسلمين

فقد " بيورن يرنود"و" جون روبين"الذي حرره  " اللّغةهل يستطاع تخطيط  "وأما كتاب  

 في العالم اللّغويعرض هذا الكتاب للعربية في موضعين؛ أولهما الحديث عن مقاومة التحديث 

لديهم بالتعاليم الدينيةاللّغة عملية التحديث قد تواجه بمقاومة التقليديين الرتباط العربي؛ إذ إن  .

  بين الموقف " تشارلز جاالغر" وفيه يقارن ، في تركيااللّغويا الحديث عن االنفتاح وثانيهم

  رف ـ والموقف التركي الداعي له، فتحول تركيا عن اتخاذ الحاللّغويالعربي الرافض للتحديث 

  
                                                

 .65،  في مرآة اآلخراللّغة العربية )1(
 .66، نفسه: ينظر )2(
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  )1(.اللّغويإلى الحرف الالتيني في نظره يعد داللة على التحديث العربي 
  

 التوليدية التحويلية أو نظرية تشومسكي في اللسانيات العربية -

وهي رسالة صاغها بريم " التشكيل الصوتي للعربية"ومثالها رسالة مايكل بريم للدكتوراه 

وقد اعتمد بريم في تشكيل دراسته على  ،" الصوتي لإلنجليزيةالنمط"وفقاً لكتاب تشومسكي وهاله 

 أنويذكر المزيني  )2(.لسنة الناطقينأ  بها من وصف للظاهرة كما جرتالعربيةما أنجزه علماء 

 على أيدي العلماء درجات االنحطاط أدنى النحو العربي بلغ أنبريم ذكر في دراسته 

  )3(.الغربيين

 في العربيةفقد ورد فيه ذكر )" مقدمة(نظرية تشومسكي في النحو الكوني "أما كتاب 

 وأحد هذين الموضعين في الجملة موضعين، وذلك في سياق الحديث عن نظرية الربط والعامل،

 أن هدى قتلت نفسها، إذ يتعين إن:  قالت فاطمة: في مثلالفعلية إذ يتم الربط بالضمير العائد،

 إلى اإلشارة وفيه تتم ،والثاني في الجملة االسمية. في محيط الجملة" هدى"تعود إلى " نفسها"

 تشومسكي في نظريته أنا يرى الموسى وهن. خلوها من فعل الكينونة خالفاً للغة اإلنجليزية

ه نظر إلى ما كان لوجد في أنّ ما هو ممكن، ولو رينظر إلى ما هو كائن ليقر" النحو الكوني"

ثم جرت ". أنت تكون ماجد نبيل" فعل الكينونة في مثل هذه الجملة إيراد القديمة العربيةشواهد 

 على اإلنجليزية ذكر الفعل والنادر تركه، وعليه فالغالب. العادة على تركه بخالف اإلنجليزية

  )4(. ترك الفعل والنادر ذكرهالعربيةوالغالب في 

  

                                                
 .68-67،  في مرآة اآلخراللّغة العربيةالموسى، نهاد، : ينظر )1(
 .72-71، نفسه:  ينظر )2(
 .19،  في الدراسات اللسانية المعاصرةاللّغة العربيةمكانة : ينظر )3(
 .74-72،  في مرآة اآلخريةاللّغة العرب: ينظر )4(
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  في اللسانيات الحاسوبيةالعربية -

 العربيةذُكرت " استخدام الحاسوب في اللسانيات"ومثالها كتاب جون لولير وهيلين أرِستر 

لحرف الالتيني، وثانيها ما  ذكر الحرف العربي إلى جانب اأولهافيه في مواضع ثالثة؛ 

غالباً، وثالثها ) المكتوبة غير المشكولة( العربيةيستشعرونه من كثرة المعايير التي يقتضيها شكل 

    )1(. بالحاسوباللّغة لتعليم العربيةاتخاذ مثال من 
  

  في اللسانيات العامةالعربية -

ة من اللسانيين هم؛ أدريان لثالث"  واالتصالاللّغةمقدمة في " اللسانيات ومثالها كتاب

 في موارد ثالثة؛ أولها تحت العربية ذكر وجاءوروبرت هارنيش،  يتشارد ديمرز ورأكمجيان

مشتركة إلى لغة مون لغات مختلفة  المؤلفون حاجة من يتكلوفيه يرى" اللّغويالتغير "عنوان 

  وهي" Lingua ـ Franca" التي تستعمل في هذا الموقف اللّغةللتواصل فيما بينهم، وتدعى 

يطالية وعناصر من الفرنسية مكونة من اإل  وهي، عرفت بهذا االسم لغة تجاريةعبارة مشتقة من

وثانيها في . ور الوسطىت في موانئ المتوسط في العصفَرِع، العربيةواإلسبانية واليونانية و

أما . العربيةل من بينها  يسمى بلغة الهجين؛ إذ فيه يشيرون إلى لغات من هذا القبيحديثهم عما

 فيه مقروناً بالعبرية في سياق الحديث عن نظم الكتابة السامية العربيةالمورد الثالث فجاء ذكر 

ه ال أنّالمالحظ على هذا الكتاب  )2(.ية وال تمثل الصوائت مقطعهاأنّ إلى باإلشارةالمبكرة مكتفياً 

   .ثناء حديثه عن لغات أخرى ذكرها جاء عابراً أأن والعربيةيحتفل كثيراً ب

  ، في اللسانيات األمريكيةالعربية لما حازت عليه أعطى صورة عامة الموسى أعطىلقد    

وهو في عرضه يتصف بالموضوعية، فنراه يذكر ما لصاحب الكتاب وما عليه، ينصفه في 

                                                
 .77- 76نفسه، :  وللوقوف على المثال الّذي تم اتخاذه ينظر.76-75،  في مرآة اآلخراللّغة العربية: ينظر )1(
 .79-77 نفسه،:  ينظر )2(
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 بل كان مصححاً حسبه لم يكن ناقالً أنّ األمور، كما مخّ بالغلو إذا ضينعتهمواطن اإلنصاف، و

 من ينظر األمريكيين دراسته أن من بين اللسانيين أظهرتكما  .في مواطن التصحيح والتعديل

 به إذا ما العربيةا وصف ، ومنهم من ينحاز عم نحو تشومسكي نظرة موضوعيةالعربيةإلى 

 العربيةون عن خر اآل قراءة ما يكتُبهعلينا، مما يعني أنه ارتبط علمه بثقافته نحو بلومفيد وسابير

   .  ورقيهاالعربيةمكانة ل فيما كتبوا، لما فيه من تعزيز مناقشتهمعلينا وقراءة نقدية واعية، 

  

  النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث) ب

 من الجانب العربي وحده يظل منقوصاً، وأنه ال بد من العربية أن درس  الموسىيرى

 البحث في نفس  اتجاهتشكلو": س اللغوي الحديث من آفاق، فهو يقولالتبصر فيما بلغه الدر

 كثيراً من األنظار التي وجدها في كتب أن على هيئة إحساس قوي باألولصاحبه تشكله 

المحدثين من الغربيين، والبسها في محاضراتهم ومقابساتهم، يوافق عند عناصر كثيرة منه ما 

 من اًكثير ـ فيما يقدر الباحثـ حيناً وصادرين عنه قرأ عند النحويين العرب مصرحين به 

 الموسى يبحث عن نقاط االلتقاء بين النحو العربي ومناهج النظر إن وبناء عليه ف)1(".األحيان

  .اللغوي الحديث

 من حدسٍ توكأ عليه الموسى بأنه يوجد بين مناهج فانطلقت الدراسة في جل مراحلها،

لعله يوازي، ذلك القدر مان والمكان واإلنسان، قدراً مشتركاً، على اختالف الزالنظر اللغوي 

وهذا دليل على تأثير المناهج  اللغات اإلنسانية في العالم مختلفبينلتمس المشترك الذي ي ،

ومبدأ القول بالقدر المشترك عند  )2(.بعضها في بعض، أو أخذ أصحابها بعضهم عن بعض

                                                
  .11، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث  )1(
  .نفسه، والصفحة نفسها:  ينظر )2(



 112

 لغاتهم يمكنهم في فترة زمنية معينة أن يفهموا ما ال  وعلى اختالفالموسى أن الناس جميعاً

ينحصر من الجمل وإن لم يسمعوا بها من قبل، أو ينتجوا جمالً جديدةً حتى وإن لم يكونوا قد 

 أن يفرقوا بين الجمل الجائزة أو النحوية من جهة يمكنهمسمعوها أو تلفظوا بها من قبل، كما و

 اإلنسانية تقوم على اللّغة مما يعني أن . من جهة أخرى النحوية الجائزة أو غيروالجمل غير

   )1(.أساس من بينة فكرية عامة لدى الناس جميعاً

 المقدمات والمسوغات التي جعلته ينهض بهذا العمل، أخذ يعرض  الموسىوبعد أن قدم

المباشرة فالتحليل إلى المؤلفات النظر اللغوي الحديث، مواطن االلتقاء بين النحو العربي ومناهج 

 هذا المنهج أنتيسير اإلعراب هو أصل من أصول البنيوية، وذكر حينئذ ل اعتمده الموسى الّذي

له وجوه شبه متعددة في التحليل النحوي عند العرب، ولم يشر حينها إلى تلك الوجوه، أما هنا 

مالحظ التي أقام وقد كان هذا المنهج ملحظاً ابتدائياً من ال: "فهو يعرض اللتقاء المنهجين بقوله

. وأوضح ما نراه عندهم في إعراب الجمل. عليها النحويون منهجهم في التحليل النحوي جملة

فآية الجمل التي ال . هم يجعلون الفيصل فيه أن تكون الجملة تحل محل المفرد أو ال تكونأنّوذلك 

أن يكون لها محل ها لم تحل محل المفرد، وآية الجمل التي لها محل أنّمحل لها من اإلعراب 

 هذا مذهب في لم أطراف الجملة، والنظر إليها بعدها امتداداً من أن ويضيف )2(".المفرد

 الخبر في أنإلخ، ويمثل على ذلك بأمثلة عدة منها ...االمتدادات التي يتخذها الخبر أو الحال أو

زيد : في) قام أبوه(ة، فهوزيد قائم، ويكون جملة فعلي: في) قائم(النحو العربي يكون مفرداً، فهو 

قائم، قام أبوه، (فتلك المؤلفات . زيد أبوه قائم: في) أبوه قائم(قام أبوه، ويكون جملة اسمية، فهو 

 مما )3(".على اختالف امتدادها بمنزلة واحدة؛ إذ هي في ذلك كله خبر أو مؤلف مباشر) أبوه قائم

                                                
  .13-12، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث : ينظر )1(
  .34، نفسه  )2(
  .35، نفسه  )3(
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ناظر مبدأ التحليل إلى المؤلفات المباشرة يدل على أن اإلعراب اإلجمالي عند النحاة العرب، ي

ويدل أيضاً على أن معيار النحاة العرب في إعراب الجمل القائم على أساس أنّها تحل محل 

  .المفرد موافق لمبدأ التوزيع الّذي يعد زليج هاريس بأنّه صاحبه

 غويةاللُّدارسي سيبويه من وجهة النظرية  من )1( اثنينويشير الموسى إلى مستشرقين

  )2(.هما عدا منهج سيبويه من قبيل هذا المنهج؛ منهج التحليل إلى المؤلفات المباشرةأنّ الحديثة،

لتقاء بين النحو العربي وأصول البنيوية أخذ االوبعد أن استوفى الموسى عرض مواطن 

 وهنا أشار الموسى إلى ،يقابل بين النحو العربي وأصول من نظرية التحويل والتفريع

ات تشومسكي على البنيوية، ومنها أن البنيويين اقتصروا على ظاهر اللفظ عند التحليل ضااعتر

أن يفسروا بذلك جمالً لها تركيب خارجي واحد ولكن لَّ عنهم ضإلى المؤلفات المباشرة، فَ

ويرى الموسى أن  )3(.ذات معنى واحدلفة، وجمالً لها تراكيب خارجية مختلفة ولكنها تمعانيها مخ

 في النحو العربي، وذلك يتمثل في يقابلهالها ما ات تشومسكي هذه على البنيوية اعتراض

اعلم أن من  ":، إذ يقول سيبويه)باب اللفظ للمعاني(استطالعات سيبويه في كتابه، وبالتحديد في 

كالمهم اختالف اللفظين الختالف المعنيين، واختالف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين 

 وفي المقابلة نفسها بين النحو العربي وأصول من نظرية التحويل )4(."المعنيينواختالف 

 عند اللّغة ف ومفهومها عند ابن هشام، عند التحويليين،اللّغةوالتفريع يقابل الموسى بين مفهوم 

 ذكروقد تشومسكي تقوم على نظام من األحكام المحدودة التي تفسر عدداً ال ينحصر من الجمل، 

                                                
     : ، وأولركه موزل في أطروحتهامبادئ التحليل النحوي عند سيبويه: هما ميخائيل كارتب في أطروحته )1(

 .36، نظر اللغوي الحديثنظرية النحو العربي في ضوء مناهج ال: ، ينظرالمصطلح النحوي عند سيبويه
نفسه، والصفحة نفسها، وللوقوف على المزيد من وجوه االلتقاء بين النحو العربي وأصول البنيوية : ينظر )2(

  .50-27 نفسه، :ينظر
   . 52،  نفسه: ينظر )3(
  .1/83 ،الكتاب و،53نفسه،  )4(
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البن وهو ما يسمى بالقدرة اللغوية الخالقة ( هذا المفهوم قد ألمح إلىأن هومبولدتتشومسكي 

تستخدم وسائل " اللّغة أن  هومبولدت العام؛ إذ رأىاللّغة، منذ قرن ونيف في مقدمته لعلم )اللّغة

هذا المفهوم ليس جديداً؛ إذ له ما يقابله أن ، وهنا يرى الموسى "محدودة استخداماً غير محدود

ذكر "عند ابن هشام في كتابه مغني اللبيب؛ إذ أقام ابن هشام الباب الثامن من كتابه المذكور على 

 أو  هذا المفهوم مما يعني أن نسبة،"أمور كلية يتخرج عليها ما ال ينحصر من الصور الجزئية

   )1(. ال تستقيم لهومبولدتالقدرة اللغوية الخالقة

 وجواني )2()البنية السطحية(قة بين براني الكالم  عن إشكاليات العال الموسىوفي حديث

 من الجمل ما له تراكيب خارجية أن التحويليين قد ذكروا أن يذكر )3()البنية العميقة(الكالم 

 أشكاال متعددة، اللّغة التعبير عن المعنى المتوحد يتخذ في أنمختلفة ومعنى واحد، إيماناً منهم ب

ين العرب قد تنبهوا إلى هذا البعد بتبصرهم في أمثلة االستعمال  النحويأنوهنا يشير إلى 

إذ يقول ) إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد(الجاري، مستشهداً بما أورده ابن جني في باب 

 المعنى أن فيه العلماء، والسبب في هذا االتساع اواتبعه العرب، موضع قد استعملته هذا أناعلم "

  )4(".ن الموضعين جميعاالمراد مفاد م

 أنن يرون الّذي نالوظيفييوفي معالجة الموسى للبعد الخارجي في التحليل النحوي عند 

 يحكمها في الحقيقة من حيث المبدأ عوامل غير نحوية، وهم يعنون بذلك اللُّغويةالظواهر 

                                                
 .62-61 ،نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: ينظر )1(
لوشن، نور : هي الصوت النهائي الكالمي المنطوق فعالً، وهي التي تمثل التفسير الفونولوجي للجملة، ينظر )2(

 .336،  ومناهج البحث اللغوياللّغةمباحث في علم الهدى، 
يب هي األساس الذهني المجرد لمعنى معين، يوجد في الذهن، ويرتبط بتركيب جملي أصولي يكون هذا الترك )3(

رمزاً لذلك المعنى وتجسيداً له، وهي النواة التي البد منها لفهم الجملة ولتحديد معناها وإن لم تكن ظاهرة فيها، 
 .59-58،  وتراكيبهااللّغةفي نحو عمايرة، خليل، : ينظر

  .468-2/466، والخصائص ،84-83 ،نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث  )4(



 115

لموقف الكالمي أو  يمثل عندهم جملة العناصر المكونة لالّذيالموقف، أو المقام، أو سياق الحال 

  : ومن هذه العناصر)1(للحال الكالمية،

 .شخصية المتكلم والسامع وتكوينها الثقافي -

 .العوامل االجتماعية المحيطة بالحدث الكالمي كحالة الجو ومكان الكالم وغير ذلك -

 )2(.أثر النص الكالمي بالمشتركين، كاإلقناع أو الضحك أو غير ذلك -

م من العالمات، تعمل كما اآللة التي بوساطتها يتناقل الناس  عند الوظيفيين نظااللّغةف

وهذه .  اإلنسان ال يستعمل هذه اآللة إال بقدر ما يستطيع إفادة المخاطبنإالخبر عن األشياء، و

المقولة قد فهمها النحويون العرب إذ بنوا علم النحو على مبدأ التخفيف والفرق، كما رصدوا 

سياق الحال في تشكيل الكالم و تأليفه على هيئات تختلف وفقا الختالف المقام، وهنا يفزع تأثير 

 فوجد أمثلة كثيرة دالة على ، عنده البعد الخارجي في التحليل النحويالموسى إلى سيبويه ملتمساً

لها  في نظامها الداخلي الخاص، بالحياة في مجااللّغة سيبويه قد أدرك ما يكون من اندغام أن

ومن تلك األمثلة التي أتى بها الموسى تنبه سيبويه إلى دور السياق في أمن . الخارجي العام

:  قولأناللبس، وتحديد البناء الجواني المقصود من البناء البراني ذي االحتماالت، فهو قد الحظ 

تاك رجل ما أ: األولى: ةباطنحتمل ثالث دالالت ي البراني الواحد هعلى بنائ) ما أتاك رجل(

ما أتاك رجل قوي بل ضعيف، : ما أتاك رجل ذكر بل امرأة، والثالثة: واحد بل أكثر، والثانية

فالمعنى المقصود من هذه االحتماالت يحدده سياق الكالم والحال وما يتضمنه من قرائن؛ نحو 

وبعد أن  )3(.معرفة المتكلم بمقاصد الكلم، والتي تشكل العامل الحاسم في التمييز ونفي اللبس

 اللّغة دراسة ه فياستوفى الموسى أمثلته الدالة على تأثير سياق الحال في الكالم، يخلص إلى أن
                                                

 .91، في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديثنظرية النحو العربي : ينظر )1(
 .94نفسه، : ينظر )2(
  .1/55، الكتاب، وسيبويه، 100-93 ،نفسه:  ينظر)3(
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 ، توافقات كثيرة بين أنظار الغربيين المحدثين وأنظار قدماء النحاة العربفي سياقها الخارجي

 أن سبعين في الظواهر اللغوية تحكمها عوامل غير نحوية، وهنا يشير الموسى إلىمما يعني أن 

سى على ذلك بقول ابن  يتأثر بعناصر الموقف الخارجي، ويدلل المواللّغةالمائة من استعمال 

ف القائل وال كلّف صاحبه فلو كان استماع األذن مغنياً عن مقابلة العين مجزِئاً لما تكلّ" جني

وقال لي بعض . رةبلغ من عباأرب إشارة : وعلى ذلك قالوا... اإلقبال عليه واإلصغاء إليه

 العربيةوهذا يعني أن علماء  )1(".أنا ال أحسن أن أكلم إنساناً في الظلمة: مشايخنا رحمهم اهللا

 الظاهرة اللُّغوية، وهذه عوامل غير نحوية فيرصدوا أثر محيط الحدث الكالمي، وأثر السياق 

   . اللُّغوية الظاهرةفيإال أنّها تؤثر 

سى هذا ليس باألمر السهل أو الهين؛ إذ تنداح تحت عمل الموأن مستصفى القول و

مقابلته هذه العودة إلى تراثنا النحوي الضخم، والحفر فيه للتنقيب عن نقاط التقاء بينه وبين 

 في يلتقي إذاً لقد أظهرت دراسة الموسى هذه أن النحو العربي . اللغوي الحديثلنظرمناهج ا

 في وأن الموسىيث من بنيوية وتحويلية ووظيفية، حدمواطن عدة مع مناهج النظر اللغوي ال

منكورة غطى عليها جهلها أو تجاهلها عند قومٍ أخذهم  حاول أن ينتصف لجهود دراسته هذه

  )2(.ـ   الموسىـ  على حد تعبيرهضرهمالزهو بحا

  

  

  

  

                                                
 .1/247،  والخصائص،107 ،نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث )1(
 .121، غوي الحديثنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر الل :ينظر )2(
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  اللسانيات التطبيقيةفي : ثالثاً

     لغير الناطقين بهاالعربيةـ تعليم 

ةالعر اللّغة إنتعالى ـ ال ـق، الرتباطها بالقرآن الكريم،  لغة عالميةبي: "   e  d   c

f،k     j     i  h  ، q  p  o  n  m،u     t  s"،)1(ومع نزول القرآن وانتشار  

وجدت  الشعوب األخرى التي  لغير الناطقين بها؛ إذ العربية اللّغةبدأ تعليم  شرقاً وغرباً اإلسالم

 وال سيما الصالة التي ال تُقبل إال العربية ب مضطرة إلى أداء شعائرها الدينيةاهأنّدخلت اإلسالم 

  .بها

 يزداد قرناً بعد قرن، وقد برز هذا االهتمام في العقدين العربيةوظل االهتمام بتعليم 

 العالمي والعربي، إذ عنيت جامعات ؛السابع والثامن من القرن العشرين على المستويين

، وكان تعليمها العربية في أوروبا وفي الواليات المتحدة األمريكية بتعليم ومؤسسات كثيرة

  )2(.الدكتوراهلألجانب موضوعاً لعدد من البحوث المكملة لمتطلبات الحصول على درجة 

 لغير العربية بتعليم العربيةوعلى المستوى العربي زادت عناية معظم الحكومات 

متخصصة تابعة للجامعات، وقامت بعض الوزارات والمؤسسات الناطقين بها، فَُأنشَئت معاهد 

الملحقة بجامعة ( لألجانب، ففي القاهرة مثالً، كان مشروع كلية األلسنالعربيةبمشروعات لتعليم 

، ومشروع الجامعة )الراديو( بـالعربية، ومشروع اإلذاعة المصرية لتعليم )عين شمس

صص ضم جامعة الرياض وجامعة الملك عبد العزيز األمريكية، وفي السعودية أنشئ معهد متخ

وجامعة الملك محمد بن سعود، وفي السودان كان مشروع جامعة الخرطوم، وفي الكويت عنيت 

 للطلبة المبتعثين إليها من غير العرب، وفي األردن العربية اللّغةالجامعة بتنظيم دراسات لتعليم 
                                                

  .195-192الشعراء، آية  )1(
وقائع  ضمن كتاب ،البحث التربوي في تعليم العربية لغير الناطقين بها ، أحمد المهدي،عبد الحليم: ينظر )2(

 .3/113 ،الناطقين بها ندوات تعليم العربية لغير
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التي تمثل محور هذه ) التجربة األولى(ية  في الجامعة األردناللّغاتكان مشروع مركز 

 وقد شارك نهاد الموسى في هذه التجربة، إذ نهض بمشاركة مجموعة من زمالئه )1(.الدراسة

وكان حينها أستاذاً زائراً في ـ بوضع المنهاج، وقد تولى الموسى وضعه  في صيغته النهائية 

  .ل المشتركة وهذا ديدنه في األعماـ 1983 ـ 1982جامعة الملك سعود 
  

  لغير الناطقين بهاالعربيةتصميم مناهج تعليم : أوالً

 رسم منهاج أنألفه الموسى باالشتراك، تجدر اإلشارة إلى الّذي  المنهاج  عنوقبل الحديث

لناطقين بها من ل العربية لغير الناطقين بها ليس باألمر الهين؛ إذ من الممكن تعليم العربيةلتعليم 

 العربية األمر يختلف تماماً في تعليم أنرباً إلى الخليج شرقاً بمناهج موحدة، إال المحيط غ

 للناطقين بغيرها بحاجة إلى أهداف خاصة، وإلى العربيةللناطقين بغيرها، فكل موقف لتعليم 

مواد تعليمية وأدوات ووسائل مختلفة، وإلى طرائق خاصة للتدريس والتقويم، ويجب أخذ ذلك 

ف عليه أن يضع نصب عينيه لَِّؤ المأنكبير عند تصميم المناهج  وتنفيذها، وهذا يعني باهتمام 

  :ئلةـ في بناء منهاجه، ومن هذه األسه أساساً ينطلق منعنهامجموعة من األسئلة تعد اإلجابة 

 من هم الدارسون؟ −

 ما هو جنسهم ؟ −

 ما هي جنسياتهم؟ −
                                                

للوقوف ، و3/113، ير الناطقين بهاالبحث التربوي في تعليم العربية لغعبد الحليم، أحمد المهدي، : ينظر)1(
اللّغة تعليم الموسى، نهاد، :  لغير الناطقين بها، ينظراللّغة العربيةتعليم العربية في على خبرات الجامعات 

 بحث قدم إلى حلقة النقاش األولى حول تطوير ،مشروع ائتالف الكائن والممكن،  لغير الناطقين بهاالعربية
 العربيةوتجارب الجامعات  ،7-1 ،1997لعربية لغير الناطقين بها، جامعة فيالدلفيا، عمان، أساليب تعليم اللّغة ا

، بحث مقدم إلى مؤتمر الدراسات واللّغات األجنبية، كلية اآلداب، )1990-1960( لغة ثانية العربيةفي تعليم 
 لغير اللّغة العربيةتعليم حمد،  ومدكور، علي أحمد، وهريدي، إيمان أ،12-8، 2005الجامعة األردنية، عمان، 

 .178-140، الناطقين بها النظرية والتطبيق
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 ما هي أعمارهم؟ −

 ما هي ألسنتهم؟ −

 هم؟ ما هي ثقافات −

 ؟العربيةما هي دوافعهم من تعلم  −

 ة المراد تحقيقها لديهم؟اللّغويما هي المهارات  −

 يريدون بلوغه؟الّذي  اللّغويما هو المستوى  −

 ما طبيعة المحتوى في المنهاج؟ −

 ما طبيعة الوسائل التعليمية المصاحبة له؟ −

− أين يدس؟ر 

− متى يدس؟ر 

 ويها؟ما نوع التدريبات وطبيعتها التي يحت −

 ما شكل الكتاب وحجمه؟ −

 العربيةفمعرفة ألسنتهم مثالً تساعد المؤلف على تحديد وجوه االتفاق واالختالف بين 

ولغات الدارسين، مما يجعله يتنبأ بمعرفة الصعوبات التي ستنشأ من تقابل اللغتين، فيعمل على 

لعربية ويجعل لها اعتباراً تلمس مواطن السهولة والصعوبة التي سيواجهها المتعلم عند دراسته ل

في منهاجه، كأن يعمل على زيادة التمارين التي تعالج تلك الصعوبات، وهذا ما يسمى من وجهة 

  ).التحليل التقابلي(نظر لسانية بـ



 120

 بناء المنهاج، فيشير الموسى إلى ما ذكره أحد فيوفيما يتعلق بجنس المتعلمين وأثره 

  ويدلل)1(،العربيةالرومانسي هو الباعث للطالبات على دراسة  الحافز أنالمستشرقين األلمان من 

تثيره الّذي  الحافز الرومانسي يتمثل في هذا االستهواء أنويبدو : "الموسى على هذا الباعث بقوله

 وليلة، ووجهاً ةصورة الشرق، وهي صورة تتخذ وجهين؛ وجهاً تاريخياً تعبر عنه ألف ليل

 )2(،"قسيم الغرب ذي القيم االستهالكيةرب أو يجعل الشرق معاصراً يجعل الشرق غير الغ

تهالك ـ إلى االسالذاهب كونه عالم ألف ليلة وليلة، أو ذلك العالم زيد عنفالشرق عندهم ال ي

  .فقط

 إذا ما استقام تأويل هذا الحافز الرومانسي وفق هذا النحو، فإن: ويضيف الموسى قائالً

 من األسطورة إلى التاريخ الصحيح، ـ الفئة  ـئة ينبغي أن تحملها لهذه الفالعربيةمناهج تعليم 

وعلى مصممي هذه المناهج أن يقيموا للشرق صورتين؛ صورة متوازنة لعالم عربي تاريخي 

كان ممتداً في العالم برؤية أصيلة منفتحة، وأخرى لعالم عربي معاصر مضطرب يبحث عن 

الموازنة بين أهدافهم وأهدافنا هو ما يقترحه الموسى  ف)3(،صيغة تأتلف فيها األصالة والمعاصرة

  . لغير الناطقين بهاالعربيةويصبو إليه عند تصميم مناهج تعليم 

لغة أجنبية يتم وفق خطة محددة، تعتمد على أفكار  بعدها العربيةفتصميم مناهج لتعليم 

ق للخبرات ومواقف  وكم هائل من البيانات والمعلومات، وتخطيط دقي وعلى، ومتسقةمنظمة

 على أن تكوين إطار عمل متكامل بين مدخالت المنهاج وعملياته ومخرجاته،ل  وغير ذلكالتعلم

  . بطريقة غير نهائية وغير مطلقة، أي قابلة للتغيير والتطويريكون هذا اإلطار مختاراً 

                                                
 .104، 1983، 1، ع1 المجلة العربية، مجالتسآل عن الهدف،: ينظر )1(
 .نفسه، والصفحة نفسها )2(
 .104، نفسه: ينظر )3(
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رة فإذا ما أخذ المؤلف بهذه األمور ذات الصلة بتصميم منهاجه وبغيرها، وجعلها بؤ

ومحتواه، واألنشطة  تركيزه؛ عندها يستطيع أن يحدد مكونات منهاجه، فيعرف أهداف المنهاج

  .والوسائل المعينة على تحقيق األهداف، وسبل تقويم هذا المنهاج وتطويره

 للناطقين بغيرها تختلف باختالف نوعيات العربية مناهج تعليم أنومستصفى القول 

ة المراد تحقيقها، كما تختلف باختالف اللّغويافاتهم والمستويات الطلبة وأهدافهم ولغاتهم وثق

الزمان والمكان، واإلمكانيات المتاحة التي تحكم الممارسات التعليمية في تصميم البرامج واختيار 

المحتوى التعليمي وأساليب التدريس والتقويم المناسبة وغير ذلك، فليس من المقبول أن تقدم لكل 

  .  مادة موحدة وبدرجة موحدةهؤالء الدارسين 
  

  الصعوبات التي تواجه الدارس األجنبي: ثانياً

  :يعاني الدارس األجنبي للعربية بعض الصعوبات والمشاكل من أهمها

  اللّغةازدواجية  -

 أن، فذكرت العربيةلقد تحدثت الصفحات األولى من هذا الفصل عن االزدواجية في    

 لغة يتحدث بها العرب وال يكتبونها، وهي تختلف من قطر إلى :عربية اليوم على شكلين؛ األولى

 المشتركة بين كل اللّغة الفصحى؛ وهي العربية: والثانية. آخر، بل هي متعددة في القطر نفسه

ها تقتصر على الكتابة بكل أنواعها، وعلى أنّالعرب وال يتحدثون بها في حياتهم اليومية، إال 

تظهر المشكلة لألجنبي، إذ يجب أن يدرس الفصحى وفي الوقت قراءة نشرات األخبار، وهنا 

يتعلم فيه، كي يستطيع التفاهم مع الناس في أمور حياته الّذي نفسه يدرس عامية البلد العربي 

هما لغتان أنّ األجنبي ينظر إلى الفصحى والعامية على ناليومية، وهذا يشكل مشكلة كبيرة؛ أل

  .مختلفتان تماماً
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يستطيع الدارسون عن الّذي  "مشروع الحي العربي"ح نهاد الموسى بما سماه وهنا يقتر   

 تصميم نموذج مصغر أن التواصلية في سياق وظيفي حي، فهو يرى اللّغة ممارسة هطريق

ففي إطار هذا النموذج .  في حياتنا يمثل إنجازاً عملياً جيداًاللّغةومشخِّص في الوقت نفسه لدورة 

 في نظام لغوي متكامل، وتتاح لهم فيه فرصة التواصل الحقيقي، وقد عربيةاليتعلم الدارسون 

قام على شكٍليكون الحي مبنى يم علع على دليل  بحيث يبدأ الدارس بمدخله؛ فيلقي التحية ويطّنٍي

المبنى، وقد ينتقل إلى حديث شرب قهوة الصباح، وقراءة الصحف، التي يلتمس فيها قراءة 

 لمكتب مثالً، ثم يستمع إلى نشرة األخبار ثم يتحول إلى نموذج لبنك، وإلى ثانٍالنشرة الجوية 

لمكتب طيران، ورابع لمكتبة، وغير ذلك من مستلزمات تُبريد، وثالث اللّغةنه من ممارسة كِّم 

وقد ينتقل إلى حضور ندوة في شأن عام أو متخصص، أو متابعة .  في سياقها الطبيعيالعربية

 فالمقصود هنا تنفيذ )1(. الفصحى، أو متابعة مسرحية، أو قصيدة مغناةالعربيةبمسلسل ناطق 

يصمم خصيصاً لهذه الغاية، ليكون نموذجاً كامالً لوجوه استعمال " حي عربي"البرنامج في 

  .العربية

 هذا المشروع يجب أن يتم وفق خطة مدروسة وموجهة توجيهاً علمياً، أنويرى الموسى    

) المسرح( يقوم به الدارس مبرمجاً، وأن تكون األدوار مصممة لتنتظم كل عناصر وأن يكون ما

يجد ما الّذي  ة التي تواجه الدارس األجنبياللّغويومتطلباته، لكي تسهم في حل عقدة االزدواجية 

  )2(.يتعلمه داخل حجرات الدراسة مبايناً لما يواجهه خارجها

 العربيةاع بيئة لغوية تعين الدارس على تعلم  الموسى يدعو إلى اصطنأنفخالصة القول 

  العربية التي يجري فيها تعليم وفكرته هذه يمكن تنفيذها في مباني المراكز والمعاهد .وممارستها

                                                
 إلى حلقة ، ورقة عمل مقدمةممكنمشروع ائتالف الكائن وال:  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةتعليم : ينظر )1(

 .8، 1997 لغير الناطقين بها، جامعة فيالدلفيا، اللّغة العربية أساليب تعليم النقاش األولى حول تطوير
 .9، نفسه: ينظر )2(



 123

  .للناطقين بغيرها

عملت كثير من المراكز   ـأزمة االزدواجية ـ سبيل الخروج من هذه األزمةفي و   

 الناطقين بها على جعل التعليم فيها يشمل إلى جانب الفصحى  لغيرالعربيةالمتخصصة في تعليم 

 أكثرها نشاطاً في  أن إلىلغة الحياة اليومية بصورة غير مباشرة، ويشير بشير راشد الزعبي

 باستخدام العامية هو معهد شمالن في لبنان، ومن تلك المراكز من جعل تدريس العربيةتعليم 

ة األمريكية في القاهرة، إذ يبدأ الطالب فيها منذ اليوم األول العامية مكمالً للفصحى، كالجامع

تساعده في الخروج من أزمة حتّى ،  أسبوعياًة ساع6 ـ 14بدراسة الفصحى والعامية بنسبة 

طناع بيئة لغوية لكان أجدى بها كز تبنت فكرة الموسى في اصا هذه المرأن فلو )1(.اللّغويواقعنا 

ن، فما المانع في أن يكون في المركز أو المعهد مقهى أو ركن لتناول  لغتيالعربية أن تجعل من

، وأن يكون فيه محل لبيع األدوات البسيطة التي يحتاجها ...القهوة واالستماع إلى األخبار

 في مواقف طبيعية أو قريبة منها، وإلى العربيةالطالب وغير ذلك مما يهيأ للدارس استخدام 

 علي أحمد مدكور يدعو تلك المراكز إلى االستفادة من  فإن ـالموسىفكرة  ـ جانب هذه الفكرة

للخروج من " الواقع الخيالي"أو " بالواقع االفتراضي"تكنولوجيا المعلومات التي تزودنا بما يسمى 

   ممارسـةه في بيئة لغوية حقيقية تساعده علىأنّ مما يجعل الدارس يشعر وك)2(،عقدة االزدواجية

  .ةيفها الطبيع في مواقاللّغة
  

  

  

  

  

                                                
 لغير الناطقين بها العربيةتعليم ، ضمن كتاب  كلغة إضافيةاللّغة العربيةمقتضيات الكفاءة في تعليم : ينظر )1(

 . 86 ، للناطقين بغيرهااللّغة العربيةتنمية مهارات االستيعاب لدى طلبة ، والزعبي، بشير راشد، يا وتجاربقضا
 .133 ، لغير الناطقين بها النظرية والتطبيقاللّغة العربيةتعليم :  ينظر)2(
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 المعلم -

 ن أل؛العربيةلذلك عدته فوزية بدر من أهم الصعوبات التي تواجه دارسي ؛ العملية مرتبط به

 يصلح ألن العربية سر من د كّل يظنون أنالعربيةمعظم القائمين على الجامعات والمعاهد 

هذا يعني  )1(ساً ناجحاً في تدريسها لألجانب،يكون مدرالمعلم بيده نجاح العملية التعليمية أو أن 

عملية اختياره تُفشلها، وما دام األمر كذلك فإن عةتعليم  من أهم أركان نجاح مشروع دالعربي 

 العربيةيكون صالحاً لتعليم حتّى يحتاج إلى مؤهالت وصفات خاصة فالمعلم ، لغير الناطقين بها

  :للناطقين بغيرها، ومن هذه الصفات

 وتدريسها، ومحباً لها، وقادراً على تحبيبها للطالب العربية اللّغةيكون متخصصاً في  أن  −

ّقةليتجاوز بهم حالة التردد المعو. 

أن يكون ذا خبرة تربوية، وسبقت له دراسة التربية وعلم النفس على أيدي متخصصين  −

 .فيهما

 كأن يكون قد اشترك في تجربة  ألجنبي عنها،اللّغةسبقت له معاناة تعلم الّذي تفضيل المعلم  −

 . إلحدى الدول األجنبية لهمعهدية سابقة، أو عانى ذلك في سفرة

أن يكون متدرباً على استخدام الوسائل المعينة من سمعية وبصرية وأن يعد المواد التعليمية  −

 .الالزمة لها

 صعوبات ، وتحديدالعربيةأن يكون يقظاً في تسجيل خصائص لغة المتعلمين وتشابهها مع  −

 األخطاء في المستوى الصوتي أشد من إنالنطق التي تواجه لسان كل متعلم على حدة، إذ 

                                                
 .28 ،)المستوى المتوسط( للناطقين بغيرها العربيةاألساس في تعليم : ينظر )1(
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ما يميز  ـ الخطأ في المستوى الصوتي ـ وهو. األخطاء في البنى الصرفية أو النحوية

 .العربي عن غيره

لكتابة  والعالقة بين الكالم وااللّغوي، وسنن التطور اللّغةأن يكون على معرفة بطبيعة  −

والصلة بين الفصحى واللهجات، وكيفية أداء األصوات المختلفة وهذا يتطلب دراسة علم 

 . وعلم الصوت التطبيقياللّغة

− أن يعةف طالبه وجه الحضارة ره ال يمكن تدريس لغة أجنبية بصورة جيدة في نّ، ألالعربي

بير عن مدنية ووعاء لتراث  بمعناها األوسع هي تعاللّغةمعزل عن الحضارة التي أوجدتها، ف

 .حضاري

  ـ وحبذا لو قضى وقتاً في تلك البالد ـ أن يكون ملماً بالحضارة الخاصة ببلد المتعلمين،  −

فهذه المعرفة تمكنه من الوقوف على طبيعة الشعب نفسه، وطبيعة لغته، فتمكنه من معرفة 

، العربية اللّغةبين لغته وة في نطق أبنائه، ومعرفة الفروق والمتشابهات اللّغويالصعوبات 

 )1(.مما يساعد على إتقان النطق

 المنهاج أو الكتاب التعليمي -

 اللّغةه ال يكون كافياً لتعليم أنّفهو في أحيان كثيرة ورغم الجهود المبذولة في تأليفه؛ إال    

  :، ومنهابمهاراتها المختلفة، وقد لخص محمود الناقة أهم الصعوبات المتأتية من المنهاج ومحتواه

                                                
، 91-90،  األخرىاللّغات للناطقين بالعربيةاتجاهات حديثة في تعليم القاسمي، علي محمد، : ينظر )1(

، ومنصور، عبد المجيد أحمد السيد، 121-120،  لغير العرباللّغة العربيةمشكلة تعليم والحديدي، علي، 
 علمي للندوة العالميةالسجل التاب ـ، ضمن كالعربية التي تعترض تعلم الكبار للغة ـيةعوبات النفسـالص

اللّغة تعليم ، والسراقبي، وليد محمد، 102-3/101، 1978بها،  لغير الناطقين اللّغة العربيةاألولى لتعليم 
 .160-159 ،2009 ،547، مجلة المعرفة،ع لغير الناطقين بها قضايا وحلولالعربية



 126

بعضها لم يوضع في ضوء خطة تربوية سليمة، فلم تحدد أهدافها ولم يرتبط محتواها  −

ف يختار المادة اختياراً يتحكم فيه الموقف دون االعتماد على األسس باألهداف، فالمؤلّ

ة والتربوية اللّغويالعلمية إلعداد المواد التعليمية، وهي األسس النفسية واالجتماعية و

 .والثقافية

سفة ، ودون االعتماد على فلاللّغويتقديم مفرداته دون اعتماد خطة متدرجة في النمو  −

 يكثر البدء بمفردات منفصلة يتعلمها الدارس معينة في اختيارها، ففي بعض المناهج

ها تقدم بشكل منعزل عن سياقاتها، أنّعلى حدة، فإذا استوعبها أدخلها في جمل، كما 

 . عن مجال اهتمام الدارسين وقدراتهموتكون بعيدة إلى حد كبير

يتحول األمر من تعلم للغة إلى دراسة حتّى  وتركيبها، اللّغةانشغال بعض الكتب بوصف  −

 أنلها ولنظامها، وفي السياق نفسه تبدأ بعض الكتب بتعليم القراءة والكتابة علماً ب

 . فالكتابة؛ هو االستماع، فالحديث، فالقراءة،اللّغةالترتيب المنطقي لتعليم 

اعتماد بعض المناهج على تقديم قواعد النحو والصرف بشكل مباشر ومكثف، مما يؤدي  −

 . وعدم اإلقبال على تعلمهااللّغةإلى النفور من 

 التراثية في مفرداتها ومصطلحاتها اللّغة  استعمالاالتجاه بالمحتوى نحو أحد أمرين؛ إما −

اللهجات العامية كعامية العراق أو  استعمال ماوتراكيبها ومعانيها ومضامينها الثقافية، وإ

 . للمتعلميناللّغة، وكل من االتجاهين غير سليم في تقديم ...القاهرة أو فلسطين
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−  المناهج في ضوء مجموعة من الوسائل التعليمية المعينة، الصوتية منهاعدم عد 

 ضـت في بعها والمتحركة وغير ذلك من الوسائل، وإن اهتمـامتة منـوالمرئية، الص

 )1(.األحيان ببعض الوسائل فهي تفتقد للمعالجة الفنية السليمة

   ة تعاليم مناهج  أهم خصائص محتوياتإنَلبناؤها  لغير الناطقين بها العربيتلبية أج 

، اللّغويأغراض متعددة للدارسين على اختالف أهدافهم، واهتمامها بصفة رئيسة بالنظام 

سهلة قدر اإلمكان، وغير ذلك ا في عرض محتوياتها بطريقة ، وتسلسلهكافة ةاللّغويمهارات الوب

عملية التدريس تعتمد اعتماداً  ألن  لغير الناطقين بها؛العربيةمن األمور التي تساعد على تعليم 

  .كبيراً على الكتاب  ومحتواه
  

  دنية بالجامعة األراللّغات في مركز العربيةالمقاصد المنشودة لدى دارسي : ثالثاً

 أن من غير الناطقين بها العربيةتبين لدى الموسى باستقرائه لطلبات التحاق طالبي تعلّم   

  :مقاصدهم من تعلمها كانت على النحو اآلتي

  

 القدرة على الكالم -

  :وهو التعبير الشفوي في مواقف المحادثة، ويتخذ هذا المقصد عندهم صوراً متعددة منها

 .قين بها مع الناطالعربيةالتواصل ب -

 .القدرة على االتصال من أجل العيش في منطقة الشرق األوسط -

 .القدرة على التعامل مع المجتمع العربي -

                                                
، 2ع ،1ة، مجاللّغوي للدراسات العربية، المجلة ن بها لغير الناطقياللّغة العربيةالكتاب األساسي لتعليم : ينظر )1(

1983 ،26-27. 
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 .معرفة األساسيات لتسهيل التواصل -

 )1(.القدرة على الكالم مع العرب -

   ألاللّغة مطلبهم هذا مع تعدد صوره متماشٍ وطبيعة إن ،في األصل كالم، اللّغة ن 

 عدة اللّغةة، فالطفل مثالً يبدأ باكتساب الكالم ويمارس اللّغوي بقية المهارات والكالم يسبق

  .سنوات، ثم يذهب إلى المدرسة ليتعلم مهارتي القراءة والكتابة

 يراه الموسى ممتداً من المجال االجتماعي إلى المجال العربيةوهذا المقصد من تعلم    

ةد لنفسه من دراسة  عدداً كبيراً من الطلبة حدالعلمي، إذ إنغاية عملية؛ نحو العمل في العربي 

 لذا عليه فهم الناس الذين سيعمل ؛، والتعامل التجاري مع العرب وغير ذلكالعربيةالمؤسسات 

  )2(.فالغاية تصبح اجتماعية وعملية في آن معاً ،لتجنب مشكالت التواصل مع هيئة العملمعهم، 

 العربي من الواقعلدارسين، في ضوء ما يعانيه أما عن كيفية تحقيق هذا المقصد ل   

يكمن عند الموسى بانتقاء مواقف حوارية كالتحية والسؤال عن ف ،ازدواجية لغوية وتعدد العاميات

 المختلفة، وتدريبهم على ذلك بشكل متكرر، بعد العربيةالمكان والسعر وغير ذلك في اللهجات 

ء المعنى نفسه في الفصحى ولهجاتها، علّهم يكتشفون ذلك يتم عقد مقارنات قريبة بين أشكال أدا

 المالحظ )3(.وجوه التقارب بين اللهجات ثم يكتشفون العالقات القياسية بين الفصحى والعاميات

 كل الدعاوي أن تشمل الفصحى واللهجات العامية، والمراد تعليمها لألجانب العربية أنهنا 

ية والفصحى قد سقطت، وأصبح غرض المتعلم هو المعيار والمواقف المتشددة حيال مسألة العام

  .العربيةالمحدد لمستويات 
  

                                                
 .106، التسآل عن الهدف: ينظر )1(
 .نفسها والصفحة، نفسه: ينظر )2(
 .107نفسه، : ينظر )3(
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 القدرة على الفهم -

   ففهم المسموع يعني فهم المحكي العامي، والمحكي من لغة ؛ واسع ومتشعبوهدف الفهم   

 )1(.العربيةالمثقفين، وفهم المنطوق من الفصحى المقروءة، وكل ما يصل إلى سمع الدارس ب

 اللّغوي، فعليه يعتمد التحليل  كافةالعربيةنظم ضافة إلى تشعبه فهو يعني إدراك العالقة بين إ

 القدرة على أنكما .  وعليه تبنى مرحلة التقويم،سواء أكان تحليالً صوتياً أم نحوياً أم غير ذلك

 نى الكلمة يسبق القدرة على الكالم، فالفهم يسبق الكالم وفهم معبالفهم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

المعلم مدى تحقيق الهدف المرجو من نطقها على نحو سليم، وعليه فالفهم قاعدة قوية يبني عليها 

 الدارسين يختلفون أنوعلى المعلم أن يأخذ في حسبانه  . تعلمهاللّغةمتعلم  كما يبني عليه ،الدرس

اكستان، مثالً، ليست غريبة على الب لدى طلبة العربيةفي درجة الفهم باختالف لغاتهم القومية، ف

  .يهم وحروفها ليست غريبة عل،آذانهم
 

 القدرة على القراءة -

ها متالقية أنّ غايات متفاوتة إال العربية غايات الدارسين من تعليم أنيشير الموسى إلى    

 من ينشد قراءة م ومنه،على صعيد واحد وهو الفصحى، فبين المتقدمين من ينشد قراءة الصحف

 في المصادر والدوريات لغايات البحث العلمي ومتابعة دراساتهم العليا، ومنهم العربيةصوص الن

ه يرتد إلى أصول عربية، ومنهم من ينشد القدرة على قراءة القرآن نّمن ينشد إحياء ثقافته؛ أل

 من نهمكِّّمتُل العربيةوفهمه والتفقه في الدين، ومنهم على قلة؛ ينشد مرتبة متقدمة في معرفة 

 مطلب القدرة على القراءة لديهم أن هذه الغايات تشير إلى )2(التعليم بها، والترجمة منها وإليها،

، والقدرة على القراءة  بوصفها لغة ثانيةالعربيةيرنون إليه من تعلم الّذي يمثل الهدف األساسي 

                                                
 .108، التسآل عن الهدف: ينظر )1(
 .، والصفحة نفسهانفسه :ينظر )2(
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زتي القطع والوصل،  نحو معرفة هم؛بحاجة إلى إتقان األصوات ومعرفة قواعد القراءة العامة

   . السليمة الخالية من األخطاءالقراءةحتى تتم  ، ومعرفة ضبط الكلماتالشمسية والقمرية،" لا"و
 

 القدرة على الكتابة -

 وهذا الوصف متفق مع )1(ه مطلب متأخر لديهم على الجملة،إنّ: ويصفه الموسى بقوله   

 قد تكون اندثرت قبل أن اللّغاتفكثير من بمهارة الكالم، مقارنة طبيعة الكتابة التي تعد حديثة 

  .يتوصل أهلها إلى طريقة لتسجيل رموزها

  األخرى، فالرمز الكتابي يجمع بين الكتابةاللّغةولمهارة الكتابة عالقة وثيقة بمهارات   

ها تشترك مع مهارة الكالم في صفة اإلنتاجية، إذ بها يستطيع المتعلم التعبير عن أنّالقراءة، كما و

عره وأفكاره وآرائه؛ لذا فتدريب الطالب عليها يتركز في العناية بثالثة أنواع من القدرات؛ مشا

قدرة في الخط تجعل الطالب قادراً على رسم الحروف رسماً صحيحاً وإال استحالت قراءتها، 

ا وقدرة في الهجاء  تجعله قادراً على كتابة الكلمات بالطريقة المتفق عليها  وإال تعذرت ترجمته

يكون قادراً على اختيار الكلمات ووضعها حتّى إلى مدلوالت، وقدرة في التعبير الكتابي الجيد، 

فغاية التدريب على هذه القدرات  في نظام خاص وإال استحال فهم األفكار التي تشتمل عليها

ها لكل الوصول إلى الكتابة الصحيحة وفق غاياتهم، وفي تحديد المادة التعليمية التي ينبغي تقديم

والوصول . فئة منهم مما يساعد على تسهيل عملية التدريس لتكون على قد مقاصدهم ورغباتهم

إلى الكتابة الصحيحة يتطلب التدرج من البداية إلى النهاية في كتابة التدريبات التحريرية 

  )2(.والتعبير عن موضوعات خاصة وغير ذلك مما يساعد الدارسين على تحصيل هذه القدرة

                                                
 .108، التسآل عن الهدف: ينظر )1(
 .112- 111،  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةتعليم  اهللا، عمر الصديق، عبد: ينظر )2(
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ه ال بد أنّيقدم لهؤالء المتعلمين على اختالف أهدافهم يتمثل في الّذي  اللّغويمحتوى وال

من تقديم محتوى لغوي وثقافي عام في المراحل األولى من البرامج، بحيث يشتمل على البنى 

ة البسيطة، كثيرة االستعمال والدوران على األلسنة، وذات الجدوى في التواصل اليومي، اللّغوي

، ومن قراءة النصوص بها؛ نقل إلى ميدان تخصصه العربية ما تمكن الدارس من الحديث بفإذا

يريد، وفيه يجد محتوى لغوياً متخصصاً وفق رغباته ومتضمناً نصوصاً لغوية وأدبية الّذي 

 فالراغب في فهم القرآن الكريم والتفقه في الدين، مثالً تقدم له مواد تعليمية تقوم في )1(راقية،

  .سها على نصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والنثر الفنيأسا

ن للموسى باستقراء المعطيات الواردة  فقد تبيالعربيةأما عن أهداف الدارسين من تعلم   

  : أهدافهم موزعة على النحو اآلتيأنفي طلباتهم 

 .التواصل مع أبناء الوطن العربي في اإلقامة والسفر -

 .العربيةالد العمل في الب -

 . السابقة الثقافيةالمعلوماتحياء إل العربيةفهم مكونات الثقافة  -

 . رغبة في تدريسهاالعربيةالتخصص في  -

ة في الحياة اليومية كالقدرة اللّغويهم من تعاطي المظاهر نَكِّم األساسية معرفة تُالعربيةمعرفة  -

 .على قراءة الصحف والالفتات واإلعالنات وغير ذلك

 .م القرآن الكريم والحديث الشريف والتفقه في الدينفه -

                                                
 .98،  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةتعليم واللسانيات التطبيقية العناتي، وليد، : ينظر )1(
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 أهدافهم متنوعة ومتفاوتة المستوى في الوقت أن هذا يعني )1(. وإليهاالعربيةالترجمة من  -

نفسه، مما يجعل الموسى يقترح وضع برنامج دراسي يستغرق تلك األهداف جميعها قبل 

من هذا البرنامج في مراحله فصل الطالب وتوزيعهم إلى شعب متخصصة ويمكن أن يتض

 : ائتالفاً عريضاً يقوم على اآلتياألولى

 المعاصرة يستغرق مجاالت المحادثة في مواقف العربيةتصميم برنامج شامل في المحادثة ب -

  .الحياة المختلفة

 .أن تتضمن المادة التعليمية نصوصاً ذات طبيعة رسمية وإدارية وتجارية -

 .العربيةصوصاً من أصول كتب التاريخ والدوريات أن تتضمن المادة التعليمية ن -

 في هويتها الخاصة بمالمحها العربيةأن تستغرق المادة التعليمية أبرز مالمح الثقافة  -

 .اإلسالمية ووجوه انفتاحها على الثقافات األخرى قديماً وحديثاً

ذات داللة  لنصوص صحافية وإعالنية والفتات ةأن يتضمن المنهاج ومواده معالجة مباشر -

 .عامة يومية

أن يتضمن المنهاج نصوصاً عليا في مستواها البياني والداللي من القرآن والشعر والنثر  -

ه يمكن أن يوفر لكل دارس شيئاً مما يبغي،  فإذا ما وضع مثل هذا البرنامج، فإنّ،والفكر

ن الصحافة  األساسية تُجعل مادة مناهجهم مالعربيةفالذين يرغبون قراءة الصحف ومعرفة 

 أو التاريخ اإلسالمي، تُتخذ العربيةاليومية، والذين يرغبون في متابعة الدراسات العليا في 

لهم مناهج ومواد تعليمية تقوم في أساسها على نصوص من التاريخ اإلسالمي، وهكذا يقُقَّح 

                                                
 .8،  لغير الناطقين بهااللّغة العربية تعليم هاجمنالموسى، نهاد، : ينظر )1(
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 )1(.لعربيةالكل فئة هدفها على نحو قاصد يختصر مسافة الزمن ويزيد من اإلقبال على تعليم 

على أال تطغى هذه الغايات على الغايات التي ينبغي رسمها من قبل الجانب العربي من نشر 

 :حي الدين صابر في ثالثة أهداف وتعليمها لغير أبنائها، وقد حددها مالعربية

 بين المسلمين غير العرب لوصلهم بالمصادر العربية اللّغةهدف عقدي وروحي لنشر  -

 . سية لإلسالماألصلية واألسا

 وتعريب المدرسة والمجتمع تعريباً كامالً في الدول العربية اللّغةهدف قومي لنشر  -

، العربية اإلفريقية، التي حددت هويتها الحضارية بانضمامها إلى جامعة الدول العربية

 .وكذلك وصل المواطنين العرب في مهاجرهم بمنابع ثقافتهم وحضارتهم 

 )2(. في العالم وعالميتهاالعربية اللّغةالتبليغ المبين لعلمية هدف حضاري يتجه إلى  -

 العربية والثقافة العربية اللّغةولم يفت نهاد الموسى من أن يدعو إلى اعتبار خصوصية 

 همرغبات و الدارسين ظروفجعل ويحترس احتراساً شديداً من ،واإلسالمية عند وضع المنهاج

 مواجهة هذه أنيرى  البرامج ورسم األهداف؛ لذا فهو  تتحكم في تصميمالعربيةمن درس 

  :الخصوصية ممكنة بإحدى طريقتين

 أو معجم التاريخ العربي أو معجم العربيةتوجيه عناية خاصة إلى معجم الصحافة : األولى

  .مما يمهد طريق كل دارس إلى غايته الرئيسة... األعمال وإدارتها

 فئات نوعية إلى مرحلة الحقة قد تكون في المستوى الثالث إرجاء تقسيم الدارسين في: والثانية

، وخاصة أولئك الذين ينشدون غايات تقتضي تدريباً على العربيةأو الحلقة األخيرة من درس 

                                                
 .110، هدفالتسآل عن ال: ينظر )1(
 .75،  اإلسالمية في الخارجالعربية والثقافة اللّغة العربيةقضايا نشر : ينظر )2(
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، وتذوق القرآن الكريم، وتحليل نصوص تاريخية، العربية عالي الكيفيات كبلوغ حب العربية

يتعلم جميع الدارسين قبل فصلهم حتّى  )1(.الخاصة المتميزةوالتغلغل إلى نسيج البنية الثقافية 

  .ة األساسية التي ينبغي إتقانها في المهارات كلهااللّغويقواعد مشتركة؛ تمثل الكفاية 
  

   بالجامعة األردنيةاللّغات لغير الناطقين بها في مركز العربيةسمات منهاج تعليم : رابعاً

اركة عدد من زمالئه بوضع منهاج يدرس للطلبة غير  الموسى نهض بمشأن ذُكر قبالً   

: ة بالجامعة األردنية، والمنهاج مؤلف من مستويات ثالثاللّغات في مركز العربيةالناطقين ب

وهذه . مبتدٍئ وهو المستوى األول، ومتوسط وهو المستوى الثاني، ومتقدمٍ وهو المستوى الثالث

وإن كانت لكل حتّى ول، ويختتم بنهاية المستوى الثالث، المستويات متكاملة إذ يبدأ بالمستوى األ

ه يجري بصورة ثابتة على أنّمستوى أهداف محددة، وغايات معينة، ومحتوى محدد كما 

 اللّغويصعيدين،؛ األول موضوعي، والثاني وظيفي، أما الموضوعي فيقوم على درس النظام 

لمعجمية والكتابية واألسلوبية، وأما الوظيفي بمستوياته المعروفة؛ الصوتية والصرفية والنحوية وا

؛ الكالم، واالستماع، بمستوياته كافة اللّغويه يتمثل في تدريب المتعلمين على مهارات األداء فإنّ

  :والقراءة بفرعيها؛ الصامتة والجهرية، والكتابة، ويقوم هذا المنهاج على أسس عدة منها

من  ـ بعده مؤسسة تربوية ولغويةـ  للّغاتا بين أهداف الطالب وأهداف مركز المواءمة -

 من العربية اللّغةولذلك زاوجنا بين غاياتنا من تعليم : "، وفي ذلك يقول الموسىالعربيةتعليم 

، العربيةحيث هي نظام لغوي يفضي إلى الداللة على مالمحنا الثقافية واإلنسانية التي تمثلها 

  )2(."العربية درس وغايات الدارسين التي رسموها ألنفسهم من

                                                
  .111، التسآل عن الهدف: ينظر )1(
 .8،  لغير الناطقين بهاالعربيةمنهاج تعليم الموسى، نهاد،  )2(
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 الدارسين جميعاً من الراشدين الذين وصلوا إلى عمر عقلي متقدم، فهم أنقيامه على اعتبار  -

؛ لذلك قدر الموسى ومن شاركه وضع المنهاج العربيةعلى معرفة تامة بمقاصدهم من تعلم 

عة األصوات، ة مالئمة لغايات الدارسين وأعمارهم، فالصوت أو مجمواللّغويأن تكون المادة 

وهكذا يتعلم . والحرف أو مجموعة الحروف تعلّم بورودها في مواقف لغوية وظيفية تامة

) اللّغةمن حيث هي أدوات أساسية في تحصيل ( الدارس تلك األصوات وأشكال كتابتها 

من ناحية ثانية، ) الصوتي والجملي والمعجمي (العربيةويتعلم إلى جانبها جزءاً من نظام 

على مظاهر استعمالها في الحياة اليومية من ناحية ثالثة، وإذن يتعلم الراء والسين ويتدرب 

ما اسمك؟ اسمي "ى معرفة أسماء زمالئه وبلدانهم واأللف والكاف مثالً في سياق تدريبه عل

على صعد متكاملة شاملة؛ فهو يتعلم  متدرجةالعربية وبهذا تكون معرفته ب)1(،"سامي إلخ

 وكلمات في جمل وسياقات تمتد مما حوله إلى نطاق أوسع مروراً بالمجتمع أحرفاً في كلمات

 الدارسين من الراشدين أو ممن أنوبما  .يقيم فيه وصوالً إلى المجتمع العربيالّذي المحلي 

اللّغوي الكفاية وصلوا إلى عمر عقلي متقدم، فإنبخالف  ـلت لديهمة للغاتهم األم قد تحص 

ة لم تكتمل بعد مما يجعل اللّغوياً ما يتعرضون لتعلم لغة ثانية وملكتهم األطفال الذين غالب

، ويسعون الكتساب كفاية لغوية جديدة وهذا ـ تعليم الكبار بحاجة إلى جهد ووقت أكبر

 اللّغةة التي تجعلهم قادرين على فهم طبيعة اللّغوييفضي إلى ضرورة تزويدهم بالمهارات 

يحكم ظواهرها والخصائص التي تميز بها مكوناتها الّذي ام والقواعد التي تضبطها، والنظ

تصبح لدى الدارس كفاية تواصلية تمكنه من حتّى أصواتاً ومفردات وتراكيب ومفاهيم، 

 بشكل تلقائي، فيعرف مثالً ما يقال في هذا الموقف وما ينبغي أن يقال في اللّغةاستعمال 

  .غيره

                                                
 .9،  لغير الناطقين بهاالعربيةمنهاج تعليم  )1(
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المركب، ومن الشائع إلى األقل تواتراً، ومن أمثلة ة من البسيط إلى اللّغويتسلسل البنية  -

 بأشكالها العربيةالتدرج، جعل الدروس األولى التي تهدف إلى تعليم الدارسين حروف 

المختلفة بألفاظ وعبارات وتراكيب تنتظمها مجاالت داللية محوطة بالقرائن الدالة على 

 الخير، مساء الخير، مرحباً، الحمد معانيها، فمثالً يمكن أللفاظ التحية والمجاملة، صباح

 وهي في الوقت نفسه نافعة ،، أن تهيئ  إلى تعليم الحاء والخاء مادة قريبة حاضرة...هللا

  .للتواصل المباشر

التنويع في نصوص المنهاج، بحيث يتضمن نصوصاً عربية قديمة وحديثة تستغرق فنون  -

رت بها عن التجربة الحضارية ي عب ومضامينها الخصوصية المتميزة التالعربيةالقول في 

، لذلك استوعب المنهاج نصوصاً من القرآن الكريم ونماذج من التراث العربي العربية

 .بشقيه؛ شعره ونثره

التدرج في الصعوبة، بحيث تنتقل المادة التعليمية من البسيط إلى المركب ومن القريب إلى  -

، ثم ينتقل إلى القصة في المستوى الثاني، البعيد، فالحكاية تعلم في المستوى األول مثالً

 .وهكذا يتم االنتقال من نص قصير إلى نص أطول وأكثر تشعباً

اعتماد المنهاج على مبدأ التحليل التقابلي لمعرفة الصعوبات الخاصة التي تواجه متعلمي  -

 . من األجانب؛ كالنطقية مثالً، أجل التركيز عليها وتذليلها أمامهمالعربية

ة المختلفة، وفق غايات الدارسين، واعتبار اللّغوي المادة التعليمية على المهارات توزيع -

 .العربيةالوجوه الوظيفية من حاجاتهم إلى تعلم 
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وأحوال أبنية الكلم  إقامة محتوى منهاج النحو على بنية هيكلية تنتظم أنماط التركيب الجملي، -

 )1(.، ووجوه نظام اإلعراب)الصرف(

وقد جَل االبتداء بالكل الجملي الدال، ت ألَعنماط التركيب الجملي للمستوى األول أج

للمستوى الثاني باعتبار أهميته في التحليل والداللة على ) الصرف(وجعلت أحوال أبنية الكلم 

 المستوى الثالث حين يكون الدارسون قد فياختالف المعاني، وجاءت وجوه نظام اإلعراب 

 منهاج نإ من هنا يمكن القول )2(.نهم من تمثل تلك الوجوهمبلغاً يمكِّ العربيةبلغوا في درس 

ز على المتعلم وحاجاته،  فركّ، لغير الناطقين بها جاء ألغراض خاصةالعربيةالموسى في تعليم 

 في المواقف التي يقصدون العربية استعمالف مادته التعليمية إلعانة الدارسين على ووظّ

 فيها سيستعملة المناسبة لهذه المواقف التي اللّغويز على المهارات ركّ فيها، كما استعمالها

وبالجملة فالهدف النهائي لهذا المنهاج هو تحصيل الطالب األجنبي قدرة كافية . اللّغةالدارسون 

، وإن كان لكل مستوى اللّغةنه من التواصل مع الناطقين بتلك  السليم، تمكِّاللّغويلالستعمال 

  .أهداف خاصة
  

   لغير الناطقين بهاالعربيةطرق تدريس : خامساً

   لذا يجب االهتمام بالطريقة التي توصل بها هذه المادة لألجانب هدفاً؛العربيةيعد تعليم   

  : إلى هؤالء الطالب، وهناك طرائق عدة اتبعت في ذلك منها
  

    طريقة النحو والترجمة  ـ 

  اس على تعليمـ، وهي تعتمد في األساللّغات وهذه الطريقة أقدم الطرق المتبعة في تعليم  

                                                
 .17، والتسآل عن الهدف، 11-9،  لغير الناطقين بهاالعربيةاج تعليم منه  الموسى، نهاد،:ينظر )1(
 .11، منهاج تعليم العربية لغير الناطقين بهاالموسى، نهاد، : ينظر )2(
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عن طريق تعريف الدارسين بقواعد النحو واالشتقاق وحفظهما للقياس عليهما  العربية اللّغة

القاعدةيتمكن الطالب من معرفة حتّى مة لها بالطريقة القياسية التي تقدم القاعدة واألمثلة المدع، 

  )1(.دة، وبخاصة في القراءة والكتابةومن ثم تطبيقها في جمل ونصوص لغوية جدي

 في التدريس على تقديم النصوص والشروح النحوية المطلوبة وتقوم هذه الطريقة  

 المحلية، وقد اعتُمد على هذه اللّغة األم أو اللّغة إلى العربية اللّغةبالمقابالت الترجمية من 

ان الطالب يحفظون سور القرآن  في جنوب آسيا وفي أفريقيا؛ إذ كالعربيةالطريقة في تعليم 

الكريم، وتشرح لهم األلفاظ والمعاني، ثم تشرح لهم القواعد التي تساعد على فهم التراكيب ، ثم 

يد2(. المحليةاللّغاتبون على قراءة النصوص وترجمتها إلى ر(المهارة في الترجمة  وعليه فإن 

  .د منهاتعد من متطلبات نجاح هذه المنهجية نحو بلوغ المقصو

 التركيز في هذه الطريقة قد انصب على مهارتي القراءة والكتابة، أنويذكر العناتي   

خذة النصوص األدبية الراقية أساساً للتعليم، وفي الوقت نفسه فهي لم تلق باالً إلى التعبير متّ

 وهذه )3(. األم أو العكساللّغة إلى العربيةالشفوي إال ما كان محصوراً في ترجمة النصوص من 

  : الطريقة في منهجيتها تسير وفق المنهجية اآلتية

  .العربيةتقديم الدروس بلغة الدارس األصلية مع استعمال قليل للغة  -

 .ة معزولة دون إيرادها في بناء جملي متسقاللّغويتقديم المفردات  -

لشواهد تقديم القواعد النحوية والصرفية وقواعدها المعقدة، ثم القياس عليها عن طريق ا -

 .والنصوص البالغية

                                                
 .81-80،  لغير الناطقين بها، النظرية والتجربةالعربيةاللسانيات التطبيقية وتعليم العناتي، وليد، : ينظر )1(
 .صفحة نفسهانفسه، وال: ينظر )2(
تعليم ، ،وحداد، فايز،  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةتعليم مدكور، علي أحمد، وهريدي، إيمان أحمد، : ينظر )3(

 .2009،91، 549، الوقع واآلفاق، مجلة المعرفة، ع لغير الناطقين بهااللّغة العربية
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 .البدء بقراءة النصوص القديمة في مراحل مبكرة من البرنامج الدراسي -

 . عدم اهتمامها بالنطق -

 . األماللّغة إلى العربية اللّغةقيامها على منحى تدريبي واحد، فحواه ترجمة غير مترابطة من  -

 أي عدم اهتمامها )1(.ةلّغويالتحمله البنية الّذي قلما تهتم بالمؤدى الضمني أو المعنى  -

 أنة السليمة؛ فقد تكون الجملة سليمة نحوياً من حيث مطابقتها للقاعدة إال اللّغويبالممارسة 

 .مؤداها الداللي غير منطقي

ها قوالب لغوية جامدة بعيدة عن الحيوية والحركة، أنّ على اللّغةم وعليه فهذه الطريقة تقد

إلى الفصل بين الشكل  التطبيق لو أدى ذلكحتّى بيق عليها، همها األول حفظ القاعدة والتط

والمحتوى؛ لذا فقد اتسمت بالقصور في نواحٍ متعددة؛ أهمها اعتمادها على الكتاب ومفرداته، 

 المعيارية المدونة في المصادر اللّغةوعدم استعمالها للوسائل التعليمية المعينة، واعتمادها على 

 بوصفها لغة حية تهدف إلى تحقيق الوظيفة الطبيعية للغة وهي اللّغةتعليم األدبية، دون اهتمامها ب

التواصل، وتهميش دور الدارسين؛ وجعل دورهم يقتصر على حفظ القاعدة والتطبيق عليها، دون 

للتعبير الحر عن آرائهم وميولهم ورغباتهم، فهم يستظهرون القاعدة عن ترك لهم مجالأن ي 

   )2(.ون توظيفها التوظيف الطبيعي في مواقف طبيعية واقعيةظهر قلب، ثم ال يستطيع
  

  

  

  

                                                
، نقالً عن دوغالس براون، 82-81،  الناطقين بها لغيراللّغة العربيةاللسانيات التطبيقية وتعليم : ينظر )1(

 لغير الناطقين اللّغة العربيةتعليم ، ومدكور، علي أحمد، وهريدي، إيمان أحمد، 102،  وتعليمهااللّغةأسس تعلم 
 .31، بها النظرية والتطبيق

 .172-171، 126 ،ع، عالم المعرفة األجنبية تعليمها وتعلمهااللّغاتخرما، نايف، وحجاج، علي، : ينظر )2(
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   الطريقة المباشرة  ـ 

 األم وتعلم اللّغةتقوم هذه الطريقة على افتراض نظري مؤداه التماثل التام في اكتساب   

 األم من العملية التعليمية اللّغة المتمثل باللّغوي األجنبية، مما يقتضي إقصاء الوسيط اللّغة

 اللّغة المدرس ال يستخدم في هذه الطريقة سوى نأأي  )1(. الهدف حسباللّغةعتماد على واال

األجنبية، سواء أكان ذلك في شرح معاني المفردات والقواعد النحوية، أم في التحدث مع 

 طريقتهم هي الطريقة الطبيعية أنالدارسين وتوجيه التعليمات إليهم، ويرى أصحاب هذه الطريقة 

 التي تتحدث بها أمه بعد االستماع اللّغة الطفل يشرع في فهم أن، ودليلهم على ذلك اللّغةلتعلم 

ه يتقن الكالم عن أنّإلى قدر كبير منها، وربط األسماء واألحداث باأللفاظ التي تدل عليها، كما 

  وممارستها فعالً ال عن طريق دراسة قواعدها أو تحليل تراكيبها أواللّغةطريق التحدث ب

على من يريد تعلم لغة ثانية أن يتبع الطريقة الطبيعية التي ترجمتها إلى لغة أخرى، ولهذا فإن 

 تعلم أن وهكذا تفترض الطريقة المباشرة )2( أال وهي الطريقة المباشرة،،يتعلم بها الطفل من أمه

  . األولىاللّغة األجنبية ال يختلف عن تعلم اللّغة

 أسلوب الترجمة مضيعة لوقت الطالب؛ إذ يستعمل نأويؤكد أصحاب هذه الطريقة   

ه يعودهم نّ الوطنية أثناء الدرس بدالً من تكريس الوقت بأكمله للغة األجنبية؛ ألاللّغةالمدرس 

 األجنبية، وهذا يؤدي إلى ترددهم ووقوعهم اللّغة الوطنية ثم ترجمة الفكر إلى اللّغةعلى التفكير ب

 )3(. في وسائل التعبير عن الفكرة الواحدةاللّغات مردها اختالف في أخطاء نحوية ولفظية كثيرة

رون بها عب وي، مباشرةالعربية اللّغةإذاً فهذه الطريقة تحرر الطالب من التردد وتجعلهم يفكرون ب

  .دون اللجوء إلى لغة وسيطة

                                                
 .84،  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةاللسانيات التطبيقية وتعليم العناتي، وليد، : ينظر )1(
 .80،  األخرىاللّغات للناطقين بالعربيةاتجاهات حديثة في تعليم القاسمي، علي محمد، : ينظر )2(
  .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )3(
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ديث،  إذ يجب عليه أن يكون طلق الح؛وتعتمد هذه الطريقة على طاقة المعلم بشكل كبير  

وأن يكون كثير المصادر، واسع المعرفة كي يستطيع توضيح المعنى بأشكال متعددة لمساعدة 

 في هذه اللّغةوقد اشترط بعض الباحثين أن يكون معلم  )1(.الدارسين على الفهم واالستيعاب

فيدربون  لكثرة ما يسمعونها منه، اللّغة الدارسين  يتعلمون منه ن أل؛ نفسهااللّغةالطريقة من أهل 

ة الصحيحة مباشرة من فم المدرس، وبهذه الطريقة اللّغويأنفسهم على التقاط النطق واألصوات 

 أما إذا اضطر المدرس إلى ترجمة كلمة أو. العربيةسيصبح الدارس األجنبي أقرب تناوالً للغة 

 لعربيةا اللّغة ثم يعود فوراً إلى ،قـ وبنطاق ضي،رورةـر قدر الضـ فعليه أن يختص،مصطلح

   )2(.المخاطبة في

 هذه الطريقة هي النظرية التربوية المعروفة لدى خبراء تعليم أنوتجدر اإلشارة إلى   

 وقد اختارها الموسى لتدريس ، ومراكزهااللّغاتوالمتبعة في معاهد  في العصر الحديث، اللّغات

 بالجامعة األردنية، اللّغاتكز  لغير الناطقين بها في مرالعربيةشارك بوضعه لتعليم الّذي المنهاج 

أسلوباً في التدريس يقوم على مباشرة الدارسين للغة منذ البدء دون  نتخذ في هذا المنهاج : "فيقول

 فاالحتفاظ بعربية جو الدروس في الفصول والقاعات يساعد الدارسين على )3(،"وسائل كالترجمة

  .ر واقعية نطقاً واستعماالً في أموالعربية اللّغةمعايشة جو 

الربط و التركيز على الجانب الشفوي، الطريقة بميزات عدة أهمها؛وتنماز هذه            

  لوب التلقين ـ، واالبتعاد عن أساللّغوي بين الهيكل الخارجي للبنية الجملية وبين مؤداها ويـاللّغ

                                                
 .80،  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةللسانيات التطبيقية وتعليم االعناتي، وليد، : ينظر )1(
، واأللوائي، 80،  األخرىاللّغات للناطقين بالعربية، اتجاهات حديثة في تعليم القاسمي، علي محمد: ينظر )2(

ها، وقائع وندوات  لغير الناطقين باللّغة العربيةة في تعليم اللّغويالوسائل العلمية لحل المشكالت محي الدين، 
 .2/62  لغير الناطقين بها،اللّغة العربيةتعليم 

  .38،  لغير الناطقين بهاالعربيةمنهاج تعليم  )3(
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   )1(.الطريقة القياسية في تدريس القواعد واعتماد أسلوب االستقراءوعن 

لرغم مما تنماز به هذه الطريقة فقد اختفت في الربع األول من القرن العشرين، إال  وبا

أنرت  األمر قد تغير في منتصف القرن إذ رجعت الطريقة المباشرة مرة أخرى بثوب جديد وعب

 أعادت اللّغة هذه الطريقة في تعليم  وهكذا فإن)2(.عن نفسها بما يعرف بالطريقة السمعية الشفهية

  .سها وتكررت مع حركة التاريخنف
  

   الطريقة السمعية الشفوية ـ 

   في هذا العصر، وأصحابها من اللّغاتتعد هذه الطريقة من أفضل اإلنجازات في تعليم   

 أن وهم يرون ،التي تعتمد على مبدأ سكنر؛ المثير واالستجابة والتعزيز أتباع المدرسة السلوكية

 واألنماط مها عن طريق االستماع، والتكرار المستمر للتراكيب هي سلوك وعادات يمكن تعلاللّغة

 )3( عند الضرورة في مواقف مشابهة بطريقة آلية،استرجاعها، ومن ثم يتم حفظهاحتّى ة اللّغوي

وهذا من .  بهذه الطريقة يبدأ باالستماع والمحاكاة والحديث ومن ثم التذكراللّغةوبناء عليه فتعلم 

ة يشاكل اكتساب العادات االجتماعية اللّغوي اكتساب األنماط أنية التي ترى آثار النظرية السلوك

  . عن طريق التدريب والتعزيز

  :ت في النقاط اآلتيةصخِّولهذه الطريقة خصائص عدة لُ  

 .تقديم المادة الجديدة عن طريق الحوار -

 .اعتمادها بشكل كبير على المحاكاة وتذكر العبارات -

 .ية باستخدام أمثلة مكررةتعليم األنماط البنائ -

                                                
 .93- 92، الواقع واآلفاق..  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةتعليم الحداد، فايز، : ينظر )1(
 .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )2(
 .نفسهانفسه، والصفحة : ینظر )3(
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 .اهتمامها بالنطق بشكل كبير -

 .سطوانات التسجيل والمعينات البصريةأإكثارها من استعمال  -

 . عدم السماح للمدرس باستخدام لغة الدارسين األم إال عند الضرورة -

 .تعزيز االستجابات الناجحة مباشرةً -

 ولعل أهمها ،ءمن األخطا بشكل كبير تشجيع الطالب على إنتاج لغة خالية -

  .األخطاء الصوتية النطقية

عدم اهتمامها بالشروح النحوية، فالنحو يتم تعلمه بالقياس االستقرائي ال بالشرح  -         

لو حدث إغفال لبعض حتّى م إال القواعد الواردة في النصوص لِّعها ال تُأنّ كما )1(،االستنباطي

 التي ال ترد في لغة الحياة ال ضرورة لدراستها لغير  القواعدأنالجوانب النحوية؛ على اعتبار 

 كله، وعلى الرغم من مرور زمن على استخدام هذه الطريقة؛ فإن ومع هذا .المتخصصين

آثارها ما تزال باقية في الطرائق الحديثة، فكثيراً ما يلجأ المدرس إلى الترجمة بلغة الدارسين إذا 

وقد استمرت هذه الطريقة في االنتشار إال . و مفردة جديدةتعذر عليه إفهامهم مصطلحاً معيناً أ

 المتعلمين وفقها يدربون كالببغاء لنطق ما أنها لم تسلم من نقاط ضعف وقصور؛ أهمها أنّ

يسمعونه ويعيدون إنتاجه مع كل مثير، واإلفراط في التدريب اآللي مما يدفع بالدارسين إلى 

  )2(.ح القواعد، وعدم السماح بارتكاب األخطاءالضجر والملل، واالبتعاد الكلي عن شر

                                                
 .89-88،  العربية لغير الناطقين بهااللّغةاللسانيات التطبيقية وتعليم العناتي، وليد، : ينظر )1(
 .89نفسه، : ينظر )2(
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 التعليم يتم أنوكان لظهور النظريات المعرفية والنظرية التوليدية التحويلية التي أبطلت القول ب

فقد بدأت هذه الطريقة تخف تدريجياً إلى أن قامت الطريقة التواصلية التي  بالمثير واالستجابة،

 )1(.فويةتعد رداً على الطريقة السمعية الش

 

   الطريقة التواصلية ـ 

ة الالزمة لهم ليتعاملوا مع اللّغويوتعمل هذه الطريقة على تزويد الدارسين بالمهارات   

 في نظر أصحاب هذه الطريقة عبارة اللّغةغيرهم في مواقف الحياة، بطريقة طبيعية تلقائية، ف

 اللّغة وعليه فتعلم )2(.ايات أفراد المجتمع للتوصل إلى أهداف وغيستعملهاعن وسيلة اتصال 

يستطيع الدارس امتالك حتّى ة اللّغوي محكوم بقواعد اجتماعية إضافة إلى قواعدها العربية

  .ناصيتها

ها تتمحور حول الدارس، وليس حول المدرس؛ إذ هي أنّومن مميزات هذه الطريقة   

ئق السابقة تتيحها له إال طريقة مرنة تتيح للدارس أن يقوم بمختلف األدوار التي لم تكن الطرا

 ومع ذلك فقد وجهت لها انتقادات )3(.ها تدعم دافعيته وتساعده على تحقيق أهدافهأنّنادراً، كما 

ه واحد أنّتقاناً تاماً وكإ الهدف اللّغة هذه الطريقة تهدف إلى تمكين الدارس إتقان أنعدة؛ أهمها 

 للدارسين أهدافاً خاصة ن أل ـب مستحيلفي الغال ـ من الناطقين األصليين بها، وهذا الهدف

 إجراء االختبارات في هذه الطريقة يعد مشكلة أن، إضافة إلى ذلك اللّغةومحددة من تعلم هذه 

ه ال توجد أنّ وصفوة القول )4(.حقيقية؛ إذ ال توجد اختبارات محددة تقيس المهارات التواصلية

                                                
 .89،  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةاللسانيات التطبيقية وتعليم  العناتي، وليد، :ينظر )1(
 .89 ،الواقع واآلفاق..لغير الناطقين بها اللّغة العربيةتعليم حداد، فايز، : ينظر )2(
 .92-91،  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةاللسانيات التطبيقية وتعليم  العناتي، وليد، :ينظر )3(
 .93-92، نفسه: ينظر )4(
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ة، فالمدرس يستطيع أن يتخذ لنفسه طريقة معينة  بوصفها لغة أجنبيالعربيةطريقة سحرية لتعليم 

  .ها فعالة وإيجابيةأنّيستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى التي يشعر 
  

  

   اللسانيات الحاسوبية في :رابعاً

  البداية والصيرورة: أوالً

  جعله يبث منطقه  ما يتصف به الحاسوب من قدرة على تمثيل الحقائق واألفكار، إن

في مختلف الميادين اإلنسانية، من هنا أخذ علماء اللسانيات يدرسون مبادئ هذا العلم وآلياته 

من اإلفادة منه في معالجة اللغات البشرية معالجة آلية، ليس بمعنى أن وآلياته، حتى يتمكنوا 

  )1(. البشرية بل أن تعمل اللغات البشرية في الحاسبات اإللكترونيةاللّغةتعمل الحاسبات على 

اللغات االصطناعية، التي تسمى  في بدايات اختراعه معتمدا على وبـ الحاس كانوقد

، وهذه اللغات منقسمة إلى لغات دنيا يغلب عليها النظام الرياضي الرمزي، "لغات البرمجة"بـ

 ولغات عليها تعتمد على تصميم لغات الرياضيات ،)111(اآلحاد و، )000( المتمثل في األصفار

 وغيرهما، وأصل بناء هذه ،)البيسك(، و)الفورتران: (، وذلك نحو البشريةوالمنطق واللغات

   )2(.اللغات إنما كان معتمداً على محاكاة قوانين اللغات الطبيعية وفق ما يستعملها الناطقون بها

ومضى الحاسوبيون جادين في اتخاذ لغة اإلنسان الطبيعية ومعالجتها آلياً، لتصبح أداة   

، ال سيما في حواسيب الجيل الخامس والسادس، لتنحية اللغات  والحاسوباناإلنسللحوار بين 

بين اإلنسان والحاسوب، كما التخاطب بين إنسان االصطناعية من جهة، وليصبح التخاطب 

 معالجة الحاسوبيين للغات الطبيعية وإخضاعها للحاسوب، ن عنجموقد  )3(.وإنسان وآخر

                                                
  320-316دراسات لسانية تطبيقية، الوعر مازن، : ينظر )1(
  .39 - 38، وأسئلة العصرة العربيةاللّغالعناتي، وليد ، وبرهومة، عيسى،  :ينظر )2(
 .39، نفسه: ينظر )3(
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 فروع علم ر فرعاً مناصالّذي مى باللسانيات الحاسوبية، ر ما يسوومحاولة تفهيمها له إلى ظه

الحاسوب، وهو فرع بينوالنصف اللّغة نصفه منتسب إلى اللسانيات التطبيقية وموضوعها )1(؛ي ،

القيام يتأتى له حتّى  إلى رموز رياضية يفهمها الحاسوب، اللّغةحاسوبي وموضوعه قولبة اآلخر 

 إذاً فهذا العلم يصبو إلى فهم آلية عمل )2(.لتي يؤديها العقل البشرية االلّغويبكثير من األنشطة 

  . وإنتاجهااللّغة في تلقي ومحاكاته الدماغ البشري

 بتمثيل المعارف شبيهلكترونية هو ات اإل في الحاسبالبشرية فتمثيل المعارف  وعليه  

لدماغ عمل الدماغ البشري وااستطعنا تحديد الطريقة التي ي "إذا ألنهاللغوية في الدماغ البشري، 

لة نبرمج اآلأن  عملها ومن ثم نستطيع كيفيةلكتروني من خاللها فعندها يمكننا معرفة اإل

مما يدل على  )3(". في الدماغ البشريالموجودة ةلكتروني برمجة متماثلة مع البرمجوالحاسب اإل

مج والعمليات التي تجري  تمثل البرااللّغة العقل البشري، وأن  يعمل على تمثيلأن الحاسوب

  .داخله

بداية األربعينات من  ظهور الحاسبات اإللكترونية قد بدأ في أن وتجدر اإلشارة إلى  

على قدرتها الفائقة في تنفيذ في بداية األمر  وكان مجال اإلفادة منها مقتصراً ،القرن المنصرم

ت بعد ذلك وأصبح ،وراً كبيراً عبر السنوات تطه الحاسبات هذتثم تطور )4(.،العمليات الحسابية

  )5(.عارف اإلنسانيةم ومختلف العلوم وال،في مجاالت الحياة كافة ا لإلفادة منهمتاحة

                                                
 .53،  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربيةالموسى، نهاد، : ينظر )1(
 .39،  العربية وأسئلة العصراللّغةالعناتي، وليد، وبرهومة، عيسى، : ينظر )2(
 .373، دراسات لسانية تطبيقيةالوعر، مازن، : ينظر )3(
 .60، 3،ع18، مجلة عالم الفكر، مج العربية والحاسوباللّغةعلي، نبيل، : ينظر )4(
توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية  ، عبد الرحمن بن حسن،العارف: ينظر )5(
 .48 ،2007 ،73، مجلة مجمع اللّغة األردني ع"جهود ونتائج"
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 في جامعة 1954ألكاديمي في عام  البحث اللساني الحاسوبي اتخذ شكله الرسمي اأنإال   

 اللّغةألخرى إلى  من اللغات ا الترجمة اآلليةوقد اتخذ العمل في بداياته طابع" جورج تاون"

 ثم أخذت مالمح هذا العلم تتشكل، ودعائمه تترسخ بعقد المؤتمرات  والندوات، )1(.نجليزيةًاإل

  . وإصدار المجالت، والقليل من الكتب
  

  مكونات اللسانيات الحاسوبية وأهدافها: ثانياً

ان ـنحدهما عن اآلخر، والمكوأتقل ـوبية مكونان متكامالن، ال يسـانيات الحاسـللس  

    :اهم

 تتناول النظريات الصورية ؛قضايا في اللسانيات النظرية"عنى بـوي:  المكون النظري ـ 

  )2(." وفهمهااللّغةة التي يحتاج إليها اإلنسان لتوليد اللّغويللمعرفة 

ة كالترجمة اللّغويحل المشكالت لعنى بالبحث عن كيفية عمل الدماغ اإللكتروني  كما ي

  )3(.ى لغة أخرىاآللية من لغة إل

 عنايته بالناتج العملي لنمذجة االستعمال اإلنساني للغة، وهو يهدف لأو"و:  المكون التطبيقي ـ 

تحسين التفاعل ل وهذه البرامج مما تشتد الحاجة إليه . اإلنسانيةاللّغةرامج ذات معرفة بإلى إنتاج ب

ما  والحاسوب إنّاإلنسانتفاعل بين ريق هذا الطاألساسية في  العقبة إذ إنبين اإلنسان واآللة؛ 

المكون ولكتروني معني بمعرفة كيفية عمل الدماغ اإلالمكون النظري ف )4(."هي عقبة التواصل

مما يعني ضرورة االلتقاء ة، اللّغويالتطبيقي معني بتسخير ذلك العقل لحل القضايا والمشكالت 

                                                
 .325،  لسانية تطبيقيةدراساتالوعر، مازن، : ينظر )1(
  . 54،  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربيةالموسى، نهاد،  )2(
 . 407، وقضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة ،317، دراسات لسانية تطبيقيةالوعر، مازن،  )3(
 .13،  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربيةالموسى، نهاد،  )4(
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وج بنتائج تسهم في تذليل العقبات وحل ، للخرلحاسوبيين، والتعاون فيما بينهمين وااللّغويبين 

  . المشكالت التي تواجه التحليل الحاسوبي للغة الطبيعية

 تقوم على تصور نظري يتخيل  ـ النظري والتطبيقيـها فاللسانيات الحاسوبية بمكوني  

الحاسوب عقالً بشرياً، ماللّغةاج  استكناه العمليات العقلية التي يقوم بها العقل البشري إلنتةًلَاوِح 

ه جهاز أصم ال يعمل إال حسب البرنامج أنّها تستدرك على الحاسوب أنّإال وفهمها وإدراكها، 

  تستنفدة له توصيفاً دقيقاً بحيثاللّغويد  لذا ينبغي توصيف الموا؛صممه له اإلنسانالّذي 

 من توصيف  فالغاية التي ينشدها الحاسوبي)1(، التي يستطيع اإلنسان إدراكها كافةاإلشكاليات

يصبح قادراً حتّى ة كالتي لإلنسان اللّغوي الطبيعية للحاسوب الوصول به إلى مرتبة الكفاية اللّغات

   )2(. وإنتاجها وتحليلهااللّغةعلى فهم 

 الطبيعية آلياً ال تتوقف على جهود اللسانيين واللغويين وحدهم، اللّغة                ومعالجة 

ن ؛ ألأن تتضافر مع جهود اللسانيين واللغويين حتى تتم المعالجةإنما هناك جهود أخرى يجب 

 بالنسبة أساسيعالقة وشيجة بعلم اللسانيات العام الذي هو له "علم اللسانيات الحاسوبية 

للبرمجيات اللغوية اآللية، وبعلم الحاسبات اإللكترونية، وبعلم الذكاء االصطناعي، وبعلم الفلسفة 

تعمل معاً حتى يصبح  جهود علماء هذه العلوم فكل )3(".إلخ...لمنطقوالرياضيات، ثم بعلم ا

  .الحاسوب مضاهياً في كفايته اللغوية

 اللّغةوعليه فاللسانيات الحاسوبية تهدف من جملة ما تهدف إليه إلى مقاربة     

لبشري، ية تشكلها في العقل اة، وكيفاللّغوية، محاولةً فهم العمليات اللّغويمقاربة تستقصي القدرة 

                                                
واللسانيات  ،55-54،  لغير الناطقين بهااللّغة العربيةاللسانيات التطبيقية وتعليم العناتي، وليد، : ينظر )1(

، والعناتي 4، 5، ع7  مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، مج،)المفهوم، التطبيقات، الجدوى(العربيةالحاسوبية 
 . 13، الحاسوبيةدليل الباحث إلى اللسانيات وليد، وجبر، خالد، 

 .62، 59،  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربيةالموسى، نهاد،  :ينظر )2(
 .367، دراسات لغوية تطبيقيةالوعر، مازن، : ينظر )3(
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هو   وذلك بوضوحاللّغة، وعي داخالً في دائرة الوعي) الالوعي(بعض ما يستقر في "وجعل 

 فهدف اللسانيات )1(،"الحاسوبيةت  إلى الحاسوب عند أهل اللسانياالشرط  الرئيس لنقل هذا الوعي

ي الحاسوبية هو البحث العلمي السريع الذي يستطيع برمجة اللغات البشرية ضمن إطار تجريب

 كما أن معالجة  وتحليلها،اللّغة قادراً على تركيب  يصبح الحاسوب حتى )2(يموضوعومضبوط 

فالتنقيب عن  )3(.ةاللّغوين يكون دقيقاً وموضوعياً في بحوثه الباحث اللساني ألب آلياً تدفع اللّغة

دف إليه العلميات الذهنية المخبوءة في العقل اإلنساني وتمكين الحاسوب منها هو ذروة ما ته

  . التعامل معه منيتمكن المرءحتّى اللسانيات الحاسوبية 
  

   واللسانيات الحاسوبيةالعربية: ثالثاً

إذ هي تمتلك ائص التي تجعلها قابلة للحوسبة؛  الكثير من الخصالعربية اللّغةتتوافر في   

صية  الحوسبة، من اعتماد معجمها على الجذور، وخامتطلباتالخصائص التي تتوافق مع 

 ، ـأي الحرية النسبية في ترتيب الكلمات داخل الجمل ـ  والمرونة النحويةاالشتقاق الصرفي،

والصلة الوثيقة، بين المبنى والمعنى، واطراد القياس في كثير من الحاالت الصرفية واإلعرابية 

صفة  وإلى جانب هذه ال)4(.لغة جبريةبأنها  العربيةصف  إلى وأدى بالبعض والذي والصوتية

هذه )5(".لغة ذات نظام دقيق وأنيق تركيباً وداللياً ومعجمياً" توصف بأنها العربية اللّغةفإن 

 وعلى الباحثين العرب أن يقوموا اً،ي حاسوبَلثَّمن تُ قابلة ألالعربية اللّغة الصفات وغيرها تجعل

   . إلى عالم التقنية واالتصالالعربيةبتطوير نظام عربي، لينقل 

                                                
  57،  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربيةالموسى، نهاد،  )1(
 .316، انية تطبيقيةدراسات لس الوعر، مازن، : ينظر )2(
 .415، ضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثوق ،324 نفسه، الوعر، مازن،: ينظر )3(
  .80- 78 ،1987 ،3 ع،18مج،  مجلة عالم أفكار، العربية والحاسوباللّغة ، نبيل،علي: ينظر)4(
 .377، دراسات لسانية تطبيقيةالوعر، مازن، : ينظر )5(



 150

، الصوتية، والصرفية:  كافةبمستوياتهاً  كثيرة لدراستها حاسوبياً فرصاًالعربيةوتتيح 

 فعن طريق البرامج المحوسبة لدراسة األصوات نستطيع أن نفهم"والتركيبية، والمعجمية، 

 نستطيع  كذلك،وعن طريق البرامج المحوسبة . وغير الشائعةخصائصها والظواهر الشائعة فيها

 يكون أكثر تنظيماً ودقة من المعاجم الموجودة، ويمكن تصميم ، شامالًوياً لغأن نبني معجماً

  )1(."العربيةبرامج لدراسة الظواهر الصرفية والتركيبية والداللية في 

 العربية من حق أنيرى الموسى  بمستوياتها كافة حاسوبياً العربيةمعالجة حتى تتم و

قصد الكشف عن دخائل بنيتها الدفين، وتحديد  في معظم جوانبها على أبنائها إعادة النظر

على ضوء اإلنجازات التي تحققت في دراسة  )2(.خصائصها ذات المغزى ألمور معالجتها آلياً

نجليزية هي  األخرى، دون إخضاعها للقيود الناجمة عن كون اإلاللّغاتلسانيات الحاسوب في 

ه الظاهرة ال يكون برد فعل متسرع لغة البرمجة المودعة في الحاسوب حالياً، فالتصدي لهذ

نجليزية،  اإلاللّغة أنجزت في حقل يتجاهل الكم الهائل من األسس النظرية والوسائل العملية التي

 ين اللغتينتحليل دقيق لمواضع الوفاق والخالف ببما يجب استغالل هذا النتاج العلمي والتقني إنّ

ة، ودراسة انعكاس ذلك اللّغويات المنظومة وذلك على جميع مستوي  ـنجليزيةإل واالعربيةـ 

على النواحي الحاسوبية، بغير هذا اإلجراء التقابلي يتعذر تحديد ما يمكن نقله وتطويعه، وما 

 ذلكتم ما إذا ف )3(.أن يضيفوه في هذا المجال يمكن للعاملين في حقل الحاسوب العربي،

ةالجت العقبات والمشاكل التي تقف أمام معالجة وِلوععربيذلك سيؤمن لها  حاسوبياً فإن 

   . تداولها يومياً، في الحاسوب والمعلوماتية وغير ذلكاستمرارية

                                                
  .531-530، الوظيفة، والمنهجواللسانيات المجال، ر، ، سميإستيتية: ينظر )1(
  .30،  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربية :ينظر )2(
 .68، 1987، 3، ع18، مجلة عالم الفكر، مج  والحاسوباللّغة العربية، نبيل، علي: ينظر )3(
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  وقد بة اللّغة في معالجة ت محاوالت جادةلَذها في واقع الحال جهود أنّإال   آلياً،العربي

هود تنتظم في  هذه الجأن التنظيم والتنسيق على المستوى العربي، ويشير الموسى إلى وزهايع

 وقد أشار إليها نهاد الموسى في )1(.برامج، وهي كثيرةو مؤلفات،و ندوات، ؛ثالثة أضرب

  )2(.)اللسانيات الحاسوبية(بحوث التي تقدمته في هذا المجال النمعرض حديثه ع
  

   بين الوصف والتوصيفالعربية :رابعاُ

ا ال يفترقان، مهأنّع، إال س الفرق بين الوصف والتوصيف كبير وشاأنيرى نهاد الموسى   

 رسم صورة أن: " يقف عند حدوده، والفرق بينهماد على الوصف دون أنمفالتوصيف يعت

 ار ويقيس، أمدقَ به العقل اإلنساني أن يعيتمتالّذي  لإلنسان يكتفي بالوصف ويدع للحدس العربية

صيف ليعوض الحاسوب عن  للحاسوب فال يكتفي بالوصف بل يقتضي التوالعربيةرسم صورة 

  )3(."فرد به اإلنساننيالّذي عنصر الحدس 

 ."التوصيف"وما يعمل للحاسوب بـ" الوصف"د سمى الموسى ما يعمل لإلنسان بـلق  

الواقعي، وهو قائم في  اللّغوي علماء من قواعد مستنبطة من األداء ما وقع للالعربيةفوصف 

                                                
اللّغة "أولها كتاب نبيل علي :  فهي ثالثةالعربيةفي فات المقصورة على اللسانيات الحاسوبية باستثناء المؤلّ )1(

؛ اللّغة العربيةف يتناول موضوع اللسانيات الحاسوبية مطبقة على أنظمة ، وهو أول مؤلّ" والحاسوبالعربية
، وبعد 1988صوتاً، وصرفاً، ونحواً، ومعجماً، مع المعالجة اآللية لهذه النظم جميعها، وقد صدر ألول مرة سنة 

لعبد ذياب العجيلي، ويصفه نهاد " اللّغة العربيةالحاسوب و" صدر كتاب  ـ1996بسنوات ثمانٍ ـ أي سنة ه نشر
 نحو العربية: ينظر). بلغة برولوج (العربيةالموسى بأنه خطوة جزئية ايجابية نحو معالجة مسائل متعددة من 

 نحو العربية"ات كتاب نهاد الموسى ، وآخر هذه المؤلف45، توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية
 .2000الّذي صدر سنة " توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية 

  .52-34، نفسه: ينظر )2(
  .20، نفسه )3(
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اعالً في الحدث التواصلي، إضافة إلى ذلك ما  كون المستقبل يسهم إسهاماً فشطر منه على

  )1(.يتحصل لإلنسان من معرفة بالحدس والسليقة والخبرة المعرفية والثقافية وغير ذلك

 المجرد، مضافاً إليه كل االحتماالت التي ليس اللّغويه ينتظم الوصف أما التوصيف فإنّ  

اة في رسم حدود النحو العربي ا صاغه النحم ف.فها دون توصيف دقيقبمقدور اإلنسان تعر

 إلى اإلنسان اللّغوييتوجه بكل ما ينتظمه من عرض النظام " :الّذيده يدرج ضمن الوصف قعيوت

كَّبما رفي العقل اإلنساني من قابلية الستدخال هذا النظام بقواعده ومعطياته وآليات عمله في ب 

اني تزوده بحدس قادر على ملء ثغرات وهي قابلية كامنة في العقل اإلنس. معالجة ذلك وبرمجته

  )2(."الوصف

 خلفه، أما ي الوصف معني بشرح ما هو قائم دون أن ينفذ إلى ما يثوأنهذا يعني   

على صفحة ض عرما يأنّ كاللّغوي النظام نأل ؛يقوم على مضاعفة الوصفه فإنّالتوصيف 

  )3(.عقل اإلنسانييتمتع به الالّذي  لذا يحاول التوصيف أن يعوض الحدس ؛بيضاء

  فْوبذلك فالتوصيف يالطموح إلى بلوغ النموذج الكامن في العقل " الوصف في ُلض

 من إقامة الترابط التلقائي بين هذه القواعد في هنُكَّميالّذي  دس وهو الح.اإلنساني لهذه القواعد

حاسوب المتمثلة في نقص  فسد ثغرة أداء ال)4(."بنيه متكاملة إلى غاية اإلفادة في  مواقف األداء

   . حاسوبياًاللّغة ة هو ما يهدف إليه توصيفاللّغويالكفاية 

                                                
  .62 ،24 ،22، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية: ينظر )1(
  .62نفسه،  )2(
، بحث مقاربة في حوسبة العربية: والتوصيف، 245،  العربيةاللّغةيا والثنائيات في قضا، 62نفسه، : ينظر )3(

التي يعقدها المجلس األعلى للغة العربية في "  العربية بين اللّغات العالميةاللّغةمكانة "مقدم إلى الندوة الدولية 
  . 3، 2000الجزائر، 

 .25، لحاسوبيةالعربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات االموسى، نهاد،  )4(
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 اللّغةوفي مواصلة الموسى حديثه عن الفرق بين الوصف والتوصيف يشير إلى تمايز   

صوتية، وصرفية، وتركيبية، :  نظامها الكلي إلى أنظمةانفراط أن في مستويات، والعربية

 نظام كلي أصلها في اللّغة أن مما يعني )1(.ةدراسيكتابية جاء ألغراض سلوبية، وة، وأمعجميو

فهي إذا كانت ال تتمايز في عملية التواصل .  تستقل بذاتهاتتداخل مستوياته وتتشابك دون أن

 ذلك يعكس التداخل بين مستوياتها، ويعكس النظامية  فإن)2(اإلنساني على مستوى الفهم واإلفهام،

  .  التي تحكمها

 اإلدراك الحاسوبي فإنوإذا كان اإلدراك اإلنساني ال يستقل بمستوى لغوي عن آخر،    

 يتمثل في ، وبذلك يقتضي التوصيف أخذ منهجٍ إضافيّهذه األنظمة معاًتضافر أحوج ما يكون ل

حوي   فالنظام الداللي مثالً يفرض قيوده على النظام الن)3(.اللّغةبين مستويات " االعتماد المتبادل"

  . بحيث يمنعه من توليد جمل سليمة نحوياً وغير مقبولة داللياً

 العربيةالً إضافياً الزماً في  المتبادل دلي االعتمادومما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ مبدأ

"ة أنمشكولة، ولذلك تنحسر إمكانات  نصوصها المتداولة والمعاصرة غير  في معظمالعربي

 ويصبح االستدالل على حقيقة كل مستوى .هدحى كل مستوى والكشف عن حقائقها الذاتية عل

 فالحاجة إلى مبدأ االعتماد المتبادل ال تُلغي )4(."معتمداً بالضرورة على حقائق سائر المستويات

نظمة أل ا  يساعد على معرفةلكفصل المستويات وتمايزها إلى أنظمة فرعية، ألن ذ ة إلىالحاج

  )5(.مقواعد التي تحكم كل نظاوال

                                                
 .93- 92 ، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربية: ينظر )1(
 .95نفسه، : ينظر )2(
 .93-92 نفسه، :ينظر )3(
 .نفسه، والصفحة نفسها )4(
 .92نفسه، : ينظر )5(
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 على وضع رموز ومعادالت ي الحاسوبتساعد عملية التوصيف أنيظهر مما تقدم   

 التوصيف لذلك فإن ، يكون الحاسوب قادراً على تمثيلهامها في الحاسوب، ومن ثرياضية ليودع

  )1(. حاسوبياًاللّغةالحاسوبي خطوة أولية على طريق تمثيل 

، ولـيس    حدس توصيف للحاسوب ،فلإلنسان   ال أن الوصف لإلنسان و   أنوخالصة القول   

   )2(.فهم واستيعاب ،اآلنحتّى  وليس للحاسوب ،واستيعابللحاسوب حدس ، ولإلنسان فهم 

دخـل  :  مثالً جملة   يسمع المتعلم  :موسى، يقول ال  في بيان فضل العقل في حصول الفهم      و

دخـل المستـشفى     :ذا سمع جملـة   فإ ،لها إلى عناصرها ويعرف عالئقها    فيحلِّ ،موسى المستشفى 

ح فـي    المستشفى ال يص   أنيحتج إلى بيان    ، ولم    موسى هو الفاعل رغم تأخره     أندرك  أ ،موسى

 بحاجة إلى قائمة من البيانـات        الحاسوب فهو   أما في هذا التركيب،  ) داخالً(الفهم أن يكون فاعالً     

" موسـى " يـدخُل    ال" المستشفى "أنيدرك  حتّى  حدد سلوكها في الجملة     تالمعجمية حوَل كل كلمة     

سـمع  و .رأى الحصان الـسوط :  المتعلم إذا سمع جملتي    أنويضيف   ، المفعول به مقدماً   ه هو أنّو

مع  ،)الصوت( غير المنطوق في الثانية      )وطالس( المنطوق في األولى     أنأدرك  الحصان الصوت   

ـ مهما كان ـ  هما متماهيان في السمع، ولم يكن بحاجة إلى بيانأنّ ، أما الحاسوب  إلدراك الفرق 

ه بحاجة إلى دليل مستقصى من الدوال إلقامة الفرق وإدراك المراد في كلتا الجملتين، وهـي                فإنّ

بيـان   إلى إيضاح العالئق الممكنة بين الكلم، وإذا كان في ال      يضفدوال معجمية في المقام األول ت     

" ـوطالس" و ،"رأى"و  " سمع"ه ينبغي أن يفضي البيان عن       ، فإنّ ه حي يسمع ويرى   أنّعن الحصان   

    )3(.ه يسمعأنّ الصوت ال يرى وأن ؛"الصوت"و

                                                
 .97 ،العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية: ظرين )1(
 .59، نفسه :نظري )2(
مقاربة في حوسبة : والتوصيف، 251-250 ،اللّغة العربيةوالثنائيات في قضايا ، 70-69 ،نفسه :ينظر )3(

 تصدير نهاد الموسى، ،العربيةدليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية ، خالد،  والجبر،، والعناتي، وليد4، العربية
9-10 . 
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إلى   الموسى   شيرويةنظام   مبلغ القصد من تمثيل      أنللحاسـوب جعلـه يـضاهي       العربي 

ويمثل الرسـم   ، وتحليلهااللّغةقادراً على تركيب ا يصبح هعند ين،اللّغوياإلنسان في كفايته وأدائه  

طوقة فيقرأ ويحول األصوات المنطوقة إلـى الرسـم الكتـابي بـاإلمالء             الكتابي باألصوات المن  

مالئيـة  ها وما بطن، فيكتـشف األخطـاء اإل       من ويعرف قواعد النظام الكتابي ما ظهر        ،الصحيح

ويعرب كما يعـرب     رفها في سياق الكالم، وينشئ الجمل الصحيحة،      ع الصيغ الصرفية ويت   يبنيو

، يحولهـا إلـى     )صوت مجعز (للسان فإذا ورد مثالً عبارة      اإلنسان ويصحح النطق إذا عثر به ا      

 إذا سـمع   ويستطيع كشف اإلخالل بإخراج الصوت من مخرجه أو تغيير صفته       ،)صوت مزعج (

، ويستطيع أن يتبين الخـروج علـى قواعـد          )صباح الخير (، بدالً من    )رسباح الخي (: قائالً يقول 

 بكسرها، ويستطيع أن يكتشف الخطأ فـي        )تاحمف( بضم الميم بدل     )مفتاح(: الصرف إذا قال قائل   

: آنيعاً أو مذيعة يقـر     والخطأ في اإلعراب إذا سمع مذ      )؟ىالحفلة مت (: النظم إذا سمع قائلة تقول    

يضاف إلى  ،ـ  بتنوين الكسر في مكثفة بدالً من تنوين الفتح ـ  أجرى الوفدان مفاوضات مكثفة

على هذه الصورة   ) سعا(اإلمالئي فيعرف مثالً أن     القيام بدور المصحح    على  ذلك أن يكون قادراً     

 عمليـة  أن وخالصـة القـول   )1(.لـخ إ..... على هذه الصورة خطأ أيـضاً       )نرجوا(خطأ، وأن   

 عملية التوصيف ال تعتمد     أن كما   )2( حاسوبياً، اللّغةالتوصيف هي خطوة أولية على طريق تمثيل        

بل تعتمد بصورة كبيرة على معرفته بطبيعـة     ة للساني حسب،    اللّغويبصورة أساسية على الخبرة     

  . ذلك يساعده كثيراً في عملية التوصيفن أل؛عمل الحاسوب وبرمجته
  

  

                                                
اللّغة الثنائيات في قضايا و، 73-72 ،انيات الحاسوبية نحو توصيف جديد في ضوء اللسالعربية: ينظر )1(

، تصدير نهاد العربيةدليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية ، ، خالد، والجبر، والعناتي، وليد253 العربية،
  . 8 الموسى،

 .97، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية: ينظر )2(
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  معالم التوصيف: خامساً

ومقـصده فـي هـذه       ؛ التي أعدها نهاد الموسى    اخترت عدداً من التوصيفات الحاسوبية    

 التفكير البشري عند ممارسـة       في ذاكرة الحاسوب ليكون قادراً على محاكاة       يداعهاالتوصيفات إ 

  . قوالً وكتابة وتعبيراً وإعراباًاللّغة

 كلها متنبهاً إلى قوانينهـا الداخليـة التـي    العربيةوهو في توصيفه هذا يأتي على أنظمة    

  . غيرهوالعوامل الخارجية المحيطة بها من مقام وسياق حال إلى تضبطها وتسير حركتها، و

 التـي عمـل الموسـى علـى توصـيفها           العربيةذكر معالم   وقبل إيراد األمثلة سأقوم ب    

  : للحاسوب، وهي
  

 نحو تمثيل النظم -

 الموسى مـن    يهدف، و عن يسار  م عن يمين أ   مالنسقي، أ  مكان على المستوى األفقي أ    أ سواء

عرض أنماط التركيب العربي بكافة تجلياتها وتحققاتها األسـلوبية الممكنـة       إلى  توصيفه هذا   

، وهـي   العربيةالفعلية في   ملة فعلية تمثل أبسط أنواع الجمل       بيان ذلك يتخذ ج   ، ول العربيةفي  

ف م، وفاعل اسم ظاهر معـر     الجملة الفعلية المؤلفة من فعل ماضٍ  مجرد مثبت صحيح الز          

 فيمد تلك     كافة أشكال التركيب العربي المحتملة والممكنة،      د ليستنف .عاد العامل : ، نحو "لا"بـ

لـك مـدها   فإذا ما فرغ من ذ ،عن يسارها ليست من بنائها األصليفية الجملة بعناصر إضا

، ثم يعرض وجوه امتدادها عن يسار وعن يمين مـن الـداخل،             بعناصر إضافية عن يمينها   

ها تحقق معاني إضافية ال تؤديها الجملـة        أنّ ؛سى من إمداد الجملة بتلك العناصر     ويهدف المو 

الجملة الالزمة  ـ  ا ما انتهى الموسى من هذه الجملةالفعل والفاعل وإذ ؛بعنصريها الرئيسين

ة ممتدة طبيعياً بفضل بنية      هذه الجمل  أنانتقل إلى توصيف جملة متعدية الفعل، وبما        ـ   الفعل
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 وال يفوت الموسى في توصيفه      )1(،"عاد العامل "فوق في عناصره جملة      امتدادها ي  فإن ،الفعل

 هـا وأثر ،الفعلهو داللة   و،  نية الجملة الفعلية وامتدادها   ط ب ه إلى بعد مهمٍ في ضب     بنهذا أن يت  

ها تمثل شرطاً الزماً الستقامة نظمه، ومقتضى توصيف الجملـة الفعليـة أن             نّ؛ أل في ضبطه 

يستوعب العرض أنماط التأليف الممكنة دون أن يترك للحدس فرصة في أن يركب أنماطـاً               

  )2(.باالستنتاج
  

  نحو تمثيل النص -

 أن ذلـك  ؛ تمثيل النص بعد تمثيل نظم الجملـة العربيةويقتضي توصيف ": يقول الموسى   

 لم نجد الجملـة تقـوم   اللّغة، وإذا اعتبرنا واقع الحال في أداء ما هي وحدة واحدة حسب    الجملة إنّ 

مـا  ، إنّ الـسالم علـيكم    : جملة مثـل   نإ .وحدها إال في سياق مقالي أو مقالي مقامي في آن معاً          

  بـل إن   .، جواباً يكون جملـة أخـرى       متكلم ومخاطب، وتستدعي بالضرورة    تستدعي مقاماً فيه  

، تومئ بدورها إلى جمـل متقدمـة      ما تكون دوال على جمل      إنّ" ال"و" نعم"ة من   باألجوبة المقتض 

  )3(."وهكذا

ما هو يتمثل في أنساق تجـري       كم الجمل أو تتابعها أفقياً، وإنّ     ا ال يقوم على تر    اًفالنص إذ 

ـ الكفاية أو على أقالمهم متواصلة بروابط مخصوصة، ومعرفـة   على ألسنة ذوي     ك الـروابط  تل

 قـام  ولبيـان ذلـك     ووجوه استخدامها يمثل شرطاً من شروط تمثيل تلك الكفاية عند التوصيف،            

 في الجمل المفردة والنصوص المركبة، سواء أكانت         كافة على مواقعها " الواو"الموسى بتوصيف   

                                                
 نحو العربية،  والعناتي، وليد، 140- 101،صيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية نحو توالعربية: ينظر )1(

- 126، 2003  ،2، ع7مج  مجلة البصائر ،،)عرض، وتقديم(توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية 
127. 

  .117 ،101، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية:  ينظر)2(
  .141، نفسه )3(
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اً أكثر تحديـداً لكـل ضـرب مـن          يثم يقدم فرزاً تصنيف     وغير ذلك،  ...عاطفة أم حالية أم معية    

ليكون هذا العيار بمثابـة   . وهكذا... لواو العطف، وعيار لواو المعية)1(ضروبها، يكون فيه عيار   

   )2 (. عند اإلنشاء أو التعبيراللّغةالدليل لهداية كل من يستعمل 
  

 عراب ثيل اإلنحو تم -

فق نماذجه التطبيقية يظل عمالً لغوياً يعزز القواعد أو يعزز  اإلعراب وأنيرى الموسى    

ه يمثل تحليالً أنّالمعرفة بها من جهة، ويظهر قدرة المعرب على استثمارها من جهة أخرى، ذلك 

 ؛اللّغة لغايات التعلم أو لغايات الفهم أو لغايات األداء وغير ذلك من وجوه استعمال اللّغويللنص 

 اإلعراب للحاسوب يقوم على رد عملية اإلعراب إلى تمثيل أناد الموسى  استقر لنهفقد لذا

  :ت أربع هي مقوال

ه يقـع    وهذا المرجع بحاجة إلى تفصيل؛ إذ إنّ       ،اسماً أو فعالً أو حرفاً    إن كانت   : نوع الكلمة : أوالً

  .وغير ذلك ...واالسم الموصولالضمير واسم اإلشارة واسم العلم : تحت االسم

 ؛ ويقصد بها المعاني النحوية، أو الوظائف النحوية التي تقوم بها الكلمة في الجملة             :وظيفةال: ثانياً

  .لخإ  ...دأ أو خبر أو اسم كان أو اسم إنتمب: نحو

عراب والبناء من رفع ونصب وجر وجزم وما يكـون          تظم أحوال اإل  وتن: الحالة اإلعرابية : ثالثاً

  .لخإ... محل رفع أو نصب أو جر أو جزممبنياً في 

  

                                                
  حداً جامعاً مانعاً، إال أن الفرق بين الحداللّغويم للمعطى ـ، إذ يرسـبه بالتعريف والحد عند األوائلهو أش )1(

 إذ . يعمل على تشخيص األدلة إجرائياًوفهمه، بينما العيارند النحاة يعول على حدس اإلنسان والعيار أن الحد ع
ـان، يفهمه اإلنسالّذي  تجعل الشكل دليالً أو بديالً عن المعنى  ناألدلة اإلجرائية التي تجهد أهو ينتظم ثبتاً من 

 .61 ، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربيةالموسى، نهاد، : ينظر
 .150-141 ،نفسهالموسى، نهاد، : ينظر )2(



 159

عراب األصـلية والفرعيـة وعالمـات       ظم هذه المقولة عالمات اإل    ت وتن :عرابعالمة اإل : رابعاً

 مرجع األعاريب الالمحدود هو مرجع محـدود مؤلّـف     فهذه المقوالت األربع تُظهر أن )1(،البناء

ى فـرز    وهذا يساعد عل   ،من مقوالت أربع أصول تضم كل واحدة منها عدداً محدوداً من الفروع           

وتمثيل هذه المقوالت وما يقع تحـت       . المعطيات النحوية وحصرها في نماذج وفق هذه المقوالت       

عيرةً لـبعض نمـاذج   لموسى أ وقد أورد ا)2(.كل منها يقتضي وضع عيار لكل واحد من فروعها     

  . والمجزوم لتطبيق هذه المقوالت عليها،والتمييز، والمجرورمن درس النحو العربي كالحال، 
  

  ةو تمثيل البنينح -

 جلها يجـري وفـق   نإ إذ  ؛ تتصف باطراد الفت   العربية أبنية الكلم في     أنيذكر الموسى   

 األبنية محـدودة  نأل ؛ هذا النظام فيه ما يوقع في اللبس عند تشكل األبنية     أن إال  قوالب محدودة،   

نحو ؛   في نظام الصرف    لذا يقع القالب الواحد أو البناء الواحد ألكثر من معنى          والمعاني مفتوحة؛ 

  :فعول تكون مصدراً وجمعاً كما في

 رظهور اإلسالم: حيث ظهور مصدر في   (اً ظُهورـظَه(.  

  )3(.) في ظهور الخيل:حيث ظهور جمع( ظُهور  ـ ظَهر

ما موضع البحث والسؤال هو ظـاهرة       وإذا كان االطراد أصالً فال يبحث في األصل، إنّ        

 تحتاج إلى أدلة إضافية تتجاوز الكلمة إلى النظـر فـي التركيـب              ة في هذه الحال    وإزالته اللبس

 اللـبس للحاسـوب مـع       ، يمكن أن يكون ظاهر    اللّغة وما قد يكون ظاهر الجالء البن        .والسياق

   أو جانب منها، أن يرصد مواضعاللّغة لذا يجدر بمن وقف نفسه على توصيف التشكيل التام؛

  .ظمهت وراء الشذوذ من قوانين قد تناعمن يبحث ما أمكن أراد والشذوذ و االط
                                                

  .159- 158 ، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربية: ينظر )1(
 .159، نفسه: ظرين )2(
 .202-197 ،نفسه: ينظر )3(
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الفعـل علـى مـستوى     ن أل؛ الفعل أصل االشتقاق  أن ويتخذ الموسى رأي الكوفيين في      

 مـع  ن يكون أصالً لالشتقاق، ويتواءم اتخاذ الفعل أصـالً ونة وطواعية ألرالتطبيق، يبدو أكثر م  

 أبنيتها، في حـين     صوغالفعل في    إذ تعتمد المشتقات على مادة        أكثر من المصدر؛   اللّغةحوسبة  

  )1(.يحتاج المصدر في بعض أشكاله إلى الخضوع لعملية التجريد قبل أن يشتق منه

أو ( تشكيلي تركيبـي  ؛ األولويتمثل منهج الموسى في توصيف البنية في بعدين متكاملين    

ـ           ،)توليدي كما يختار جل اللسانيين الحاسوبيين      وات  ويتمثل في صـوغ األبنيـة بأدلـة أو خط

 تحليلي يتمثل في تعيين هذه األمثلة وتبين معانيها الصرفية حين ورودهـا فـي                والثاني .إجرائية

وقـد  )2(. تمثيل المعرفة الصرفية يقتضي هذين المطلبين      أنذلك   ؛سياق الجملة أو في سياق النص     

ـ مثل الموسى على البينة الصرفية بمثل من عيار المثنى والنسبة واالسم المنسوب و              .لـك ر ذ غي

  . على تمثيل البنيةعينة تمثيلية دالةمن خاللها ليقدم 
  

   والبنية أخطاء النظم واإلعراب نحو الدليل على -

، فهـو    والبنية واإلعرابواردة في النظم    وهنا يقوم الموسى بتوصيف األخطاء الشائعة ال      

ين الخطأ فـي  ، وتبهحد عناصرها تعني تجنب الخطأ في أداء صاحب     أة في   اللّغوي الكفاية   أن "يرى

خر، وقد جرى تصنيف المعطيات على وفق األطر الثالثـة مـا أمكنـت طبيعـة تلـك                  أداء اآل 

عراب أو البنية، ولكنهـا     ها قد تتمايز وتنحاز إلى مجالها الخالص من النظم أو اإل           فإنّ ،المعطيات

سـى   ثـم يـأتي المو  )3(،"م على نحوٍ يصعب معه إقامة حدود حاسمة       تندغفي كثير من األحيان،     

فـي  ت في الجملة الفعلية أم االسـمية أم         بأمثلة دالة على توصيف األخطاء في النظم سواء أكان        

 فالخطأ فـي أي مـن   .ها باألخطاء الشائعة في البنيةم واإلعراب معاً، ويخت   النظم وفي   ،عراباإل
                                                

  .209- 208 ، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربية: ينظر )1(
  .213، نفسه: ينظر )2(
 .235 ،نفسه )3(
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 لـى  مـن خاللـه ع   يحكم أساساًً األطر الثالثة مثالً، من شأنه أن يجعل هذا الخطأ عند الحاسوب  

 ، هذه األطر الثالثة متعاضدة معاً، إذ ينبني كل منها على اآلخر           أنخطأ، مما يعني     بأنه   الصواب

فـي  " اجلس"وقعها اإلعرابي، فإدخال كلمة     فرسم الكلمة يدل على بنيتها الصرفية كما يدل على م         

 أدخلت بالقطع أصبحت كلمـة أخـرى مـن       فإن .الصواب طبعاً هو  صيغة األمر بهمزة الوصل     

  .حيث النظم والبنية واإلعراب
  

  نحو تمثيل المعجم -

 عن طريـق اسـتقراء االسـتعماالت المختلفـة          اللّغةيهدف هذا التمثيل إلى رصد حياة       

  . معاًأللفاظها في سياقات مختلفة، وذلك للكشف عن خفيها وجليها في آنٍ

قف عند حدود  والّذي  يقصده الموسى ليس المعجم العربي      الّذي   المعجم   أني  تويذكر العنا 

عصر االحتجاج، ولكنه يتجاوز ذلك إلى معجمات تواكب سيرورة البحث العلمي واإلنساني ومـا         

 بألفاظ جديدة أو بدالالت جديدة سواء أكانت هـذه األلفـاظ   اللّغةأنجزه من منجزات استجابت لها   

  المعاصـرة؛ العربيـة ه معجم الصحافة     وأكثر ما يجب االعتماد علي     ،معربة أم دخيلة أم مترجمة    

  )1(.واجتماعية وثقافية وعلمية وتقنيةة يه معجم مستوعب يتناول قضايا سياسنّأل

  مـن  لذا ال بد   رة عن طموحات الحوسبة؛   صق المعجمات التقليدية م   أن الموسى إلى    مأوأو

أن يتخذ المعجم شكالً مفصالً يتجاوز المعجمات التقليدية، ويـستدرك عليهـا إغفالهـا للـسياق                

  :أو الذهني يقتضي في تقدير الموسىإنشاء المعجم الداللي و، اللّغةنب التطويرية أللفاظ والجوا

يلها واستيعاب أطوارها في الداللة عبر الزمن، وبيان مواردهـا        ص في ترتيب المواد وتأ    نهجاً -

  . األخرىاللّغاتمن 

  .معجميالاإلعرابي، وولنظمي، اورفي، الصوالفونولوجي، ونهجاً في توصيفها الصوتي،  -
                                                

  .137، )عرض وتقديم(لنهاد الموسى  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية،العربية:  ينظر)1(
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 االسـتعمال   ، بمتابعـة  اللّغـة لمفردات الناشئة في صيرورة     تدبيراً منهجياً ثابتاً في استقبال ا      -

ة أو المـستحدثة    مج ورصد المفردات، والمصطلحات النا    ، والمتخصص  العام، والفني  اللّغوي

على أن يقوم هذا المعجم علـى اسـتيعاب مـادة            ،وسلكها في مواضعها من المعجم المنجز     

 العربيـة ت القديمة والحديثة مع إضافة ما فاتها من نصوص االستعمال الجاري في             المعجما

  )1(.عبر أزمنتها المختلفة، في جميع وجوه القول وفنونه

 

  نحو تمثيل المنطوق والمكتوب -

كتَيس          ف من أصوات،   ؤلَّب المنطوق أوالً ثم يتعلم المكتوب، والمنطوق كما هو معروف م

، وهو   تمثيل األصوات آحاداً    األولى ؛ند الموسى يمر بمرحلتين متكاملتين    وتمثيل هذه األصوات ع   

 األصوات وخاصة على المستوى الفيزيائي في وصف        متمثيل يقوم على استثمار ما استخرجه عل      

 هذا المطلب يقصر عن المطلوب، لـذا ال بـد      أن وخصائصها الفيزيائية، غير     األصواتمخارج  

وهو مـستوى التـشكيل   ـ يل األصوات في سياقاتها الوظيفية   في تمثمن المرحلة الثانية المتمثلة

ـ الصوتي  وهنا تتعرض خصائص األصوات النطقية المجردة للتغيير والتحويل بفعل التغيـرات   

مما يبدأ بالحروف الشمـسية، والتـأثير       ) لا(بـة عن التأثير الرجعي في األسماء المعرفة        مالناج

 هذه القواعد الفونولوجية ال تبلغ بالتمثيـل حـد          أن الموسى يرى    أن إال   . افتعل يغالتقدمي في ص  

 وقد يبلغ اللبس حداً ال يغني فيه        .مثالً) سوط والصوت (ه ستتعذر إقامة الفرق بين      أنّالكفاية، ذلك   

  هاـار لكل منـ لذا فالدليل إلى ضبط هذه المواقع يكمن في وضع عي؛استرفاد سائر المستويات

  )2(. يتمثل الحاسوب ذلك فيعرفه ويدل عليهما يفضي إلى أن يضبط مواقع حدوثه ب

                                                
  . 255 ، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةةالعربي : ينظر)1(
 نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية لنهاد العربيةوالعناتي، وليد،  ،269-266 ،نفسه:  ينظر)2(

  .140- 139، )عرض وتقديم(الموسى 
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ة دليل إلى   اللّغوي لدية من الكفاية     العربية ابن   أنيرى الموسى   فأما على المستوى الكتابي     

 وصور الكلم التي أصبحت      إذ استدخل طائفة من المعطيات والمحددات      ،معرفة الصواب والخطأ  

  وهكذا يكتشف  ،صحيح ما ال يرتضيه    والعمل على ت   ،لمرجعمرجعاً له في قبول ما يرتضيه ذلك ا       

ذلك  يكتشف. مستشفى الدكتور رصوان  : مثالً ، قد وقع في رسمه خطأ إذا هو قرأ         ) رصوان (أن 

  )1(.في ثانية أو ما دونها) رضوان( الصواب هوأن أو ما دونها فيقدر أو يقرر ثانيةفي 

 فيه من صـور     نوّيح اإلمالئي بما قد د     المعجم هو أظهر أدلة التصح     أنويذكر الموسى   

 مـن مهمـة تـصحيح        تأدية شـطرٍ كبيـرٍ     من الحاسوب تمكن التوصيفلرسم الكلم فإذا ما تم      

 وإن لم يجدها أعلمهـا علـى   ،ن وجدها أجازهاإ ف،المفردات، فإذا وردت عليه لفظة ما استدعاها  

  )2(.ها خطأأنّ

 إذ هو بحاجة إلـى دليـل صـوتي        ؛فياً التصحيح بالمعجم ليس كا    أن ويستدرك الموسى   

 في تتابعهـا وائتالفهـا،      العربية إمكانات تشكيل الكلم وفقاً لقوانين األصوات        عنيتمثل في بيانٍ    

 فـإذا وردت  ،ابع غير الممكن بين الحروف أداة إضافية ضـرورية        تلذلك يصبح وضع جدول الت    

 أن إال   ، وهكذا ،ال تأتلف مع الحاء تتابعاً    ها ال تصح لكون العين      أنّمثالً، دلنا الجدول    ) حعل(كلمة  

لذلك ال بد من التنبيه لما ال يجوز تتابعـه فـي الكلمـة           ،هذا الدليل يظل محدوداً بالكلمة المفردة     

بــعها  ها تت فإنّ) حعل( فإذا كانت العين ال تتبع الحاء في         . يقع في كلمتين متتابعتين    المفردة ولكنه 

  )3(. وهكذا). بخيرأصبح علي(: في

 فال يـستطيع   ، أخطاء الطباعة المتداولة قد تشكل إرباكاً للحاسوب       أنويشير الموسى إلى    

نحو تبديل مواقـع حـروف الكلمـة        لمعجم أن يعرف معناها أو وظيفتها؛        الكلمة إلى ا    يرد حين

                                                
  .272 ، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربية:  ينظر)1(
 .273-272  نفسه،:ينظر )2(
  .273 ،نفسه )3(
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فصل الحروف يؤدي في بعض األحيان إلـى لـبس          كذا، و وه" هوس"مثالً تصبح   " سهو"ـــ  ف

لمطبوع من جملـة     ومن أمثلة ذلك ما ورد في ا       .تكام إلى سياق النظم والداللة    فادح يقتضي االح  

 وكـذلك  ،...ثـم انـصرف إلـى اهللا و     : فأصبحت ...نصرف إلى اللهو   ا ثم: في ترجمة المهلهل  

 فـال يـدركها الحاسـوب    "سـمعمعنى "حين تصير " سمع بمعنى" كما في ـالحروف  ـ وصلها 

  )1(.الفتقار معجمه إليها

 إذ  اللّغـوي  إلمالئي يستلزم األخذ بمبدأ االعتماد المتبادل في توصيف النظام        فالتصحيح ا 

ـ       يبدأ التدقيق بالكلمة؛   ق  الستجالء بنائها الصرفي بعد تجريدها مما يتصل بها من زوائـد ولواص

وبيان موقعها اإلعرابي ووظيفتها النحوية، إذ تعتمد كتابة الكلمة في كثير مـن األحيـان علـى                 

؛ تقع فيه الّذي   نحو كتابة الهمزة المتطرفة إذا لحقتها الصقة وفق إعراب االسم            ؛بيموقعها اإلعرا 

  :نحو

        ه األب أبناءهوج.  

  .وثقَ األب بأبنائه

  )2(.تعاون األب وأبناؤه

 النص المكتوب غالبـاً مـا       أن في   يتمثله يواجه إشكاالً    أما تمثيل المكتوب بالمنطوق فإنّ    

ة، ولعّل تزويد الحاسـوب بمعجـم        ما يكون خالياً من الضوابط كالشد      يكون غير مشكول وكثيراً   

ـ   هذا التدبير يظل غير كاف، إذ      أن إال  منطوق يكون دليالً إلى تجاوز هذه اإلشكاالت،          قـد   ه إنّ

المستقبل، أهي بفتح الباء أم كسرها، حينهـا يـصبح           :ترض القراءة تعدد االحتماالت في مثل     عي

عيار لكل مفردة من    "وهكذا يتطلب األمر تطوير     . لي مطلبين الزمين   الدال الدليل النحوي والمعنى  

) بـاب (أو وظيفـة    " صـيغة صـرفية   "ى نحو ما يكون من وضع عيار لكل         مفردات المعجم عل  
                                                

 .274 ، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربيةالموسى، نهاد، : ينظر )1(
  .275 ،نفسه: ينظر )2(
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 أي  أن و ، كلها العربية المنطوق والمكتوب يضمان تحت لفظيهما قواعد        أن وهذا يعني    )1(."نحوي

  . سبيل تمثيل المنطوق بالمكتوب بينهما يشكل عائقاً فيتمايز
  

  أمثلة من معالم التوصيف: سادساً

  )في روابط نظم الجملة(  مثل من توصيف النظم ـ أ

  ار حروف الجريع

يقتضي توصيفها وضع عيار لها ينبـئ        و ،)الجملة( حروف الجر أحد مكونات النظم       عدتُ

ى تعيين المواضع التي تقع فيها تلك       عن سلوكها في النظم عند تأليف الكالم، ويقوم هذا العيار عل          

  .لمواضع التي ال يجوز أن تقع فيهاالحروف وا

  :على تدخل  ـ أ

  . االسم الظاهر  ـ 1

  . االسم الموصول ـ 2

  . أسماء اإلشارة  ـ 3

  . أسماء العلم ـ 4

  . المصدر الصريح ـ 5

  . والفعل المصدر المؤول من أن ـ 6

  . وخبرها واسمها المصدر المؤول من أن ـ 7

  . الضمائر المتصلة  ـ 8

  ).، من، ماذا، متىأي، كَم، ما( أسماء االستفهام  ـ 9

  . ظروف المكان ـ 10
                                                

 .278،  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربيةالموسى، نهاد،  )1(
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  . ظروف الزمان  ـ 11

  ).من، ما، حيث، حيثما( أسماء الشرط  ـ 12

  .ا، بعض، جميع كُّل، كال، كلت ـ 13

  . غير ـ 14

  : ال تدخل على ـ ب

  . األفعال ـ 1

  .الرفع المنفصلة ضمائر  ـ 2

  . ضمائر النصب المنفصلة ـ 3

  .)، لكن، ليت، لعّلكأن إن،( الحروف المشبهة بالفعل ـ 4

  . هل ـ 5

  . همزة االستفهام ـ 6

  . همزة النداء ـ 7

  .)حرف النداء( أيا  ـ 8

  . إذن ـ 9

  . إن ـ 10

  . أم ـ 11

  .ام َأ ـ 12

  . أما ـ 13

  . إما ـ 14

  . أو ـ 15
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  . أال ـ 16

  . إالّ ـ 17

  . إذ ـ 18

  . بل ـ 19

  . بلى ـ 20

  . بيد ـ 21

  .م ث ـ 22

  .ينلس ا ـ 23

  . سوف ـ 24

  . الفاء ـ 25

  . قد ـ 26

  . قطّ ـ 27

  . كي ـ 28

  . كيف ـ 29

  . الت ـ 30

  ).لو، لوال، مهما( أدوات الشرط ـ 31

  . الواو ـ 32

  ).حرف النداء( يا ـ 33

  . تقع في أول الجملة ـ 1   ـ ج

  . تقع في سياق الجملة ـ 2     
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  . ال تقع في آخر الجملة ـ د

هذا العيار مشترك لحروف الجر جميعها، وهناك عيار خـاص إضـافي لـبعض هـذه               

  :أنوجدنا اً  واحداً واحدهاالحروف يبين ما لها من خصوصية، فإذا نظرنا في

  .وثمةينطبق عليها العيار، ولكنها يكثر أن تجيء مع ثم : من  ـ 

  ).بمعنى إلى متى :إالم(فتصبح " متى"ينطبق عليها العيار، ولكنها تدخل على : إلى  ـ 

" متـى " تـدخل علـى   هاأنّكما " إذا" تجيء بعدها أنه يكثر   أنّينطبق عليها العيار، إال     : حتى  ـ  

  .)متىحتّى بمعنى : حتّام(فتصبح 

 عمـن : (االستفهامية فيقال " من" ميم    ينطبق عليها العيار، لكنها يكثر أن تدغم نونها في         :عن  ـ  

 : وتحذف ألفها حين ذلـك فيقـال       االستفهامية" ما"تسأل؟ كما يكثر أن تدغم في ميم        ) أي عن من  

)يتساءلون؟)  أي عن ماعم.    

عالم أي على   (االستفهامية فتصبح   " ما"ينطبق عليها العيار، لكنها يكثر أن تدخل على         : على  ـ  

  ).ما

فتحـذف ألفهـا   االسـتفهامية  " مـا " يكثر أن تدخل علـى     هاأنّليها العيار، إال    ينطبق ع : في  ـ  

) بمعنى فـم  : فو(حد األسماء الخمسة    أ الخالف؟ كما يحدث أن تدخل على        )فيم أي في ما   :(فيقال

  ).في في أخي ماء(فيجر بالياء وينجم عن ذلك ما يشبه تكرارها 

االستفهامية فتحذف ألفها فتـصبح     " ما"تدخل على   ينطبق عليها العيار، لكنها يكثر أن       : الباء  ـ  

  ؟)بم(

االسـتفهامية فتحـذف ألفهـا      " ما"ينطبق عليها العيار، لكنها كذلك يكثر دخولها على         : الالم  ـ  

  ؟)لم(وتصبح 

  .ينطبق عليها العيار تماماً: الكاف  ـ 
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ن تدخل على مـا    كما يكثر أ  . 13،12،10،9،6،5،3ـ   أ: ينطبق عليها العيار،إال في     : رب  ـ  

  .فتصبح ربما

  .6،7،14،13،12،11،10،9،8  ـ أ: ينطبق عليها العيار، إال في: واو القسم  ـ 

ها تدخل على  االسـم الظـاهر بـل تخـتص            أنّ في   إال  ال ينطبق عليها العيار،     : تاء القسم   ـ  

   )1(.)رب الكعبة(و) الرحمن(و) اهللا(بالدخول على لفظ الجاللة 
  

   العربيةصيف قواعد  مثل من تو ـ ب

  توصيف الضمير المنفصل     

وغ الحديث عن أدلة تعيين الضمير المنفصل في سياق الكالم، هو مطلب يبدو كالمفر             إن 

، أنت، أنتما، أنـتم، أنـت، أنتمـا،    أنا، نحن: (ظها الضمائر المنفصلة تتعين بأفراد ألفانإمنه، إذ   

  .)هن، هما هي، ، هما، هم،أنتن، هو

 توصيف الضمائر المنفصلة للحاسوب يحتاج إلى بيان المواضع التي تقـع فيهـا              نأ إال  

) إال( بعـد    )أنا( تقع   مثالً ؛هذه الضمائر والمواضع التي ال تقع فيها، وكل منهما يمثل ثبتاً طويالً           

 بعض المحددات الخطية لعدد من الـضمائر المنفـصلة علـى    هنا سيتم ذكر و.)إن(وال تقع بعد  

  :ياآلتالوجه 

  .المنفصلة) ب(ال يقع بعد الضمير المنفصل أنا  -

 .المنفصلة) ت(ال يقع بعده  -

 .المنفصلة) خ(ال يقع بعده  -

 .المنفصلة) م(ال يقع بعده  -

 .المنفصلة) ل(ال يقع بعده  -
                                                

 .130-126 ،في ضوء اللسانيات الحاسوبية نحو توصيف جديد العربيةالموسى، نهاد، : ينظر )1(
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أنـاب، وأنـات،    (في مثـل    ) أنا (أنرى أشكال الكلم    قال يوهم الحاسوب وهو يت    حتّى  وهكذا  

  . ضميراً منفصالًتكون) وأنام، وأنال وأناخ،

  :هأنّقتضي التنبيه على ي توصيفه قصد تعيينه في سياق الكالم نفإ" هو"أن وذلك أيضاً ش

  .هوس :نحو) س(ال يقع بعده  -

  .هوش :نحو) ش(ال يقع بعده  -

  .هوج :نحو) ج(ال يقع بعده  -

  .هود :نحو) د(ال يقع بعده  -

  .هوز :نحو) ز(ال يقع بعده  -

  .هون :نحو) ن(ال يقع بعده  -

 ،هـوس (:  فـي مثـل    )هـو  (أنقرى أشكال الكلم في النص      ال يوهم الحاسوب وهو يت    حتّى  

ـ  . تكون ضميراً منفصالً)، وهون  وهوز وهوش، وهوج، وهود،    هـذا التحديـد أو   نإومع ذلك ف

ه قد يحدث أن يعرض فـي  أنّحتراسات سياقية إضافية، ذلك االتوصيف يظل مفتقراً ومحتاجاً إلى    

، والحل يكون في    ضميراً) هو(، فتكون   "ر نحو األزمة  هو دفع األمو  "،  "م ذلك هو زع "  مثل ؛الكالم

  )1(.شكال في هذا الحاليكون دليالً لحل اإلحتّى ) هو( بعدترك فراغ
  

  

   مثل من توصيف البنية ـ ج

  توصيف المثنى 

نـون أو يـاء ونـون،     ما دّل على اثنين بزيادة ألف و      : هأنّلقد عرف الصرفيون المثنى ب      

التعريف يبدو له      يتأمل هذا  ولمن يبدأ التوصيف بقاعدة شكلية     ف  تمييز الحاسوب للمثنى ممكن،    أن

                                                
 .92-90، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالموسى، نهاد، : ينظر )1(
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، فـإذا  "اء ونوني" أو "بألف ونون"ه يكون منتهياً أنّ المثنى يتعين للخاطر األول، ب     أنهي  وخالصة  

  : سائدةقام برنامج الحاسوب على هذه القاعدة أمكنه تمييز عدد غير قليل من أبنية المثنى ال

  .)، الدولتينالرئيسين، المجلتين.  الدولتان،، المجلتاننالرئيسا(

  :لقي إلينا بعد ذلك مثل هذه الكلمه سيأنّ إال 

مذكر الجمع  (أخدان، الصحفيين ،  غضبانيعقدان، تحضرين، مكان، كان، استبان، ولدان،       

  .)العربيةابة مة الغالبة على الكتالسالم في حالي النصب والجر غير مشكول وهي الس

نا بحاجة إلى قاعدة أخـرى أو أمـر   أنّ القاعدة الشكلية األولى غير كافية، و   أنهذا يظهر   

.  الكلمة المنتهية بألف ونون أو يـاء ونـون         حدد ؛آخر بعد تحويل القاعدة األولى نفسها إلى أمر       

 ك، اسـتب،   تحضر، مك، يعقد،؛عزِْل ما بقي من الكلمة، فيبقى من األمثلة السابقة  ا ؛األمر الثاني 

 إذ به نستطيع أن نتبـين       ؛ويكون المعجم هو المرجع في هذه الحال      .  الصحفي ،ولد،غضب، أخد 

 هل الكلمة المتبقية اسم مفرد؟ وقـد  ؛ وعليه يكون األمر الثالث،إذا كانت الكلمة المتبقية اسم مفرد  

ثم نحتاج إلى أمر رابـع؛  . ثنيين م ال يكونانليسا اسمين مفردين، وإذاً" تحضر"و" يعقد"يعطينا أن  

. هل الكلمة المتبقية موجودة بصفة مستقلة في مواد المعجم؟ وعليه سيستبعد مك، ك، اسـتب،أخد          

وإذاً نحتاج إلى أمـر  " سماك "منفصلة في مثل" ك"ه يمكن أن يلقي إلينا   أنّ:  نتجاهل أالوهنا ينبغي   

 هـل   ؛لقينا إليه أمراً سادسـاً    ألك كذلك    هل الكلمة المتبقية على حرف واحد؟ فإذا كان ذ         خامس؛

  .كن الصيغة مثنىتلم تكن اسماً لم ؟ فإذا )سماًا(مع ما قبلها كلمة) الحرف(لكلمة لف اؤت

ن كـان   إوالمعجم    ألن لمة ال يمكن أن نعود فيها للمعجم؛      وهي ك ) الصحفيين(وفي كلمة   

 مر بها غير مـشكولة، ا والجمع إذ سيستوي لدى الحاسوب فيها صيغتا المثنى  ،مشكوالً شكالً تاماً  

مما يجعلنا بحاجة إلى محدد إضافي يتخذ شكل أمر سابع، وهو محدد يحيل إلى النظم وعالقـات                 

  :السياق، وقد يتكون هذا المحدد منالكلم في 
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  .ن المثنىعيتَ" اللذين"فإذا كانت تعيين الكلمة الالحقة  -

ن عـي هما قاطعـاه، تَ نّد الرئيس الصحفيين ألطر: في مثل" هما"ير العائد فإذا كان  تعيين الضم  -

  .المثنى

 أو فعل مسند إلى ألـف  ،"اثنان" فإذا وقع بعدها ،نحتاج إلى تحري موقعها   " ولدان"وكذلك  

  .كانت جمعاً" ولدان مخلدون"جمع تعينت مثنى، أما إذا وقع بعدها " يلعبان"االثنين 

 وكـذلك   ،اسماً مفـرداً  " أخد" م لن يجد   المعج نيكون المعجم هو المرجع أل    " أخدان"وفي  

اسـماً وسـيكون    " غـضب "ه لن يجد    نّإها صفة، ثم    أنّإذ سيكون المستفاد به     " غضبان"الحال في   

ه مصدر، والمصدر ال يثنى وال يجمع على عمومه إال إذا دل علـى متعـدد مـن                  أنّالبيان عنه   

  .األحداث

قـد  " يزيدان"ذلك مثل   ،   أمر أخير  نبني عليه  توصيف المثنى بحاجة إلى أمر آخر ي        إن ثم

" األلـف والنـون  "د يقع مثنى لفعل مضارع لحقت به        ، وق فراداإليقع مثنى لما يسمى به في حال        

" لا" االسم، فنجعل من ذلك أن تدخلـه         وهنا يقتضي تحديد المثنى بمحددات إضافية من عالمات       

ات النداء، أو يقع بعد حرف جـر،        أو غيرهما من أدو   " هيا"أو  " يا"فاليزيدان مثنى، أو يكون بعد      

 أو يقع بعد فعل ماضٍ أو مضارع، وذلك كله تقريب وليس حاسماً، إذ يمكن أن يقع بعد الهمـزة،             

: ةدوهي مما يعد ضمن أدوات النداء، وتكون حرف استفهام، فإذا وردت علينـا العبـارة مجـر                

  ؟أيزيدان

 المضارع المسند إلى ألف     ى من الفعل  احتجنا إلى كواشف أخر من السياق تعين على تمييز المثن         

  .  االثنين

   هناك حاجة إلى قائمة من تلك األلفاظأنى ـ يرى الموس       وحتّى يكتمل توصيف المثنى
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الملحقة بالمثنى، وهي قائمة تضاف إلى قواعد المثنى السابقة في مستودع الـصرف أو              

  . ول لم تسعف األوامر الثمانية اُأل إنالبنية، أو تشكل توجيهاً بأمر تاسع يحيل إلى المعجم

  هل الكلمة هاتان؟هل الكلمة هذان؟ : سئلة التاليةين بمثل األتوتتمثل في كلتا الحال

  )1(.لخإ... هل الكلمة هاتينهل الكلمة هذين؟

 وتمثيلها للحاسـوب، وإيداعـه معطيـات        العربية توصيف   أنإذاً لقد أصبح غنياً عن البيان       

 باباً عريـضاً السـتثمار التطبيقـات    العربيةألبناء يها ومهارات األداء بها، يفتح    ة ف اللّغويالكفاية  

 اآللـة   ة، والترجمة اآللية، إلـى تمكـين اإلنـسان مـن محـاور            اللّغاتالتقنية في تسهيل تعليم     

  .ومخاطبتها

 للعربية، حاول فيه أن     اللّغوي النظام   وصفم رؤية جديدة في      الموسى قد  أنوخالصة القول   

 العربيـة  المتعارف عليه إلى استقراء المعطيات المدركة بالحدس البالغ من العلم ب           هاتجاوز وصف ي

  وموقعه المعرفي والثقافي مما يجعل جهـوده  ه وفضل هذا العمل يتصل بفضل صاحب      ،حد الكفاية 

ـ  ،ةاللّغوي الكفاية تحاكي ، على هيئة غير معهودةالعربية لوضع قواعد   دليالً ات  وتـستظهر العملي

 في هـذه الورقـات ال       وما قُدّم .  وتحليلها اللّغةتوليد  ب  من خاللها   التي يقوم العقل العربي    التلقائية

أل ؛الكتابغني عن العودة إلى     ي ال يمكن اختزالها     الحاسوبي  في الدرس اللساني    جهود الموسى  ن ،

 في عصر   دة تداولها  وأمله في زيا   العربيةة الموسى على    رن غي إ ويمكن القول    .في صفحات عدة  

  . الباعث على هذا الجهد العظيمالمعلوماتية هي

                                                
اللّغة والثنائيات في قضايا  ،207-203 ، نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربية: نظري )1(

 .261-257 ،العربية



  

   في الصرفجهوده: الفصل الثالث

  االشتقاق: أوالً    

  النحت: ثانياً    

   والتعريباإلدخال: ثالثاً    

  النقل المجازي: رابعاً    

  اإلبدال: خامساً    

  جهود أخرى: سادساً    

  والوجوه الصرفيةالعربيةاللهجات  -

 الميزان الصرفي -

 النسبة -

 غيرالتص -

  الوقف -
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  الصرف  فيجهوده

 ما الوسائل من تملك ةحي لغة فهي والتجديد، التطور تقبل اللّغات من كغيرها ةالعربي اللّغة  

 ونمو تطور من األخرى اللّغات أصاب ما أصابها وقد، الحديثة الحضارة ولغة العلم لغة يجعلها

 العصر، متطلبات  كلمع العربية اللّغة تفاعلت كما حية، لغة كل بها تتأثر التي العوامل بسبب

 بالقرآن ارتبطت أنها العالم، لغات من غيرها عن يميزها وما )1(.والتطور التقدم ركب وسايرت

 المعاصرة، ةالحي اللّغات في يحدث بما تقاس ال فهي لذلك ؛الضخم العربي التراث بها نوود الكريم،

 ؛هاتعطي وأ المجاورة اللّغات من تأخذ أن في حرجاً تجد وال ر،يوالتغ التطور دائمة اللّغات فهذه

 اللغوية الدراسات كل  إن لذا يمكن القول)2(؛العربية في الحال هو كما مقدس بكتاب ترتبط ال لكونها

لذلك  , وتنميتها وتعزيز مكانتهااللّغة لخدمة اتجهت ثم والدين، العقيدة لخدمة ونشأت بدأت العربية

 العربية تنمية طرق ومن )3(.ورقابة يهتوج إلى بحاجة العربية اللّغة في الجديدة الكلمات نشأةن فإ

 المجازي والنقل والنحت االشتقاق ؛اللغوية جهوده من حيزاً وأخذت الموسى نهاد بحثها التي

  .واإلبدال والتعريب واإلدخال

  

  االشتقاق: أوالً

يثراؤها ويزداد وتتسع، اللّغات طريقها عن تنمو التي الرائعة الوسائل إحدى االشتقاق عد 

  )4(.الحياة وسائل من والمستحدث األفكار، من الجديد عن التعبير من به فتتمكّن لمفردات،ا في

                                                             

 . 15، اللغوية الثروة وتطور نمو في دراسة اللغوي، التطور عوامل الرحمن، عبد أحمد حماد، :ينظر )1(
  .3-12، وقوانينه وعلله مظاهره اللغوي، التطور رمضان، التواب، عبد: ينظر )2(
 .11، اللّغة في األلفاظ تنمية طرق إبراهيم، أنيس،: ينظر )3(
 . 257، العربية فقه في فصول رمضان، تواب،ال عبد: ينظر )4(
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   قديماً العرب لغويو به عني ولهذا األلفاظ، توليد وسائل أهم من ديع العربية في واالشتقاق

 شتقاقاال وكتاب ألصمعي،ل األسماء اشتقاق كتاب ؛ نحومستقلة كتب في بالتأليف وأفردوه وحديثاً،

 .وغيرها أمين، اهللا لعبد االشتقاق وكتاب اج،رالس بكر ألبي االشتقاق ورسالة دريد، بنال

 وتغايرهما )1(،"والمعنى اللفظ في بينهما تناسب مع أكثر أو كلمة من كلمة خذأ "؛واالشتقاق

 :بأنّهوعرفه السيوطي  )2(،بشيء منه المشتق على المشتق يزيد وأن بحركة، أو بحرف الصيغة في

 معنى على بالثانية دّللي لها، تركيب وهيئة أصلية، ومادة معنى اتفاقهما مع أخرى من صيغة أخذ"

 )3(،"حذر من وحذَر ضرب من كضارب هيئة، أو حروفاً اختلفا ألجلها مفيدة، بزيادة األصل،

وعكما )4(،األصل ذلك حروف تصاريفه في يدور أصل من فرع اقتطاع :بأنّه أيضاً فر عفر: 

 )5(."جميعاً والمعنى اللفظ في منه  والمأخوذالمأخوذ بين تناسب مع أكثر أو كلمة من كلمة أخذ بأنّه"

6(. المحدثين الباحثين هو التعريف المعتمد عنداألخيرتعريف ال وهنا يرى الموسى أن(   

عويبعضها اللّغة ظألفا تخرج طبيعية، توليد عملية نّهإ" : بقوله االشتقاقالموسى نهاد فر 

 تنوع على فيها، ماثل والمعنوي اللفظي هسميمف األصل، إلى تنظر المولدة الفروع وتظل بعض، من

 فتراها اللّغة على لطت إذ ،والشمولية بالسعة تتسم لالشتقاق الحديثة النظرة أن يرىهو و )7(."واسع

 جملة، أو كلمتين يكون الكلمة، ىعل يزيد آخر شكالًً وحيناً الكلمة شكل حيناً تتخذ لفظية اتئيجز

                                                             

  .26المقدمة، ، االشتقاق الحسن، بن محمد دريد، بنا )1(
 .62، الصرف في المفتاح القاهر، عبد الجرجاني، :ينظر )2(
 .49، العربيةالنحت في ، والموسى، نهاد، 1/346 ،وأنواعها اللّغة  علومفي المزهر )3(
 .1/179، قالكليات ء،البقا أبو الكفوي،: ينظر )4(
 .48، العربيةالنحت في ،  والموسى، نهاد، 1، االشتقاق اهللا، عبد أمين، )5(
 .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )6(
 .49 ،نفسه )7(
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 ،رةح جديدة لفظة فتنجبان لفظتان تتزاوج وقد مفرد، من مفرداً تتولد الصوتية وحداتها في اللّغةف

 أو بعض من بعضها األلفاظ توليد في طريقة عنده فاالشتقاق )1(وجوهرهما، الوالدين مالمح تحمل

   .بعض من بعضها األلفاظ أخذ

قَويّأنواع هيثالثة ى االشتقاق إلى م نهاد الموسس :  

شتق والمشتق يتحد فيه المالّذي  وهو )2("،االشتقاق العام"االشتقاق الصغير وسماه علي وافي 

قد، الع ،ةعقْدنحو  ؛غالب أحرف ثالثة، فالصيغومادته األصلية في ال ،منه في ترتيب الحروف

عد، المعقود، مالعاقعقَّد، انعقدقفهذه الحروف )ع ق د(تؤول إلى األصل الثالثي ، ...د، عقّد، م ،

سه بينهما، ثم تفترق المباني وتفترق وفقاً لذلك م تلالثالثة المشتركة تجمعها على أصل يمكن

   )3(.المعاني، مع بقاء ذلك القدر المشترك جامعاً لها

وقد عالقدماء هذفَر ا النوع من االشتقاق وع4(."ل يدل عليهإنشاء فرع من أص: "بأنّهفوه ر( 

فالصغير هو ما في أيدي الناس وكتبهم؛ كأن تأخذ أصالً من األصول فتتقراه ": بن جنياوفيه يقول 

فإنك تأخذ منه معنى " س ل م"يغه ومبانيه، وذلك كتركيب فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت ص

للديغ؛ أطلق عليه ا: السالمة في تصرفه؛ نحو سلم وسالم، وسليمان، وسلمى، والسالمة، والسليم

 وهذا االشتقاق هو األكثر دوراناً وشيوعاً بين الناس بدليل قول ابن جني هو ما )5(."تفاؤالً بالسالمة

 أن ابن جني قد ربط بين معاني الفروع واألصل، في حين أن في أيدي الناس وكتبهم، والمالحظ

مشترك بينهما يتمثل في المعنى العام، المعاني تفترق الفتراق المباني مع بقاء قدر  أن الموسى يرى

                                                             

 .49 ،العربية في النحت :ينظر )1(
 .172 ،اللّغة فقه: ينظر )2(
 .25 ،الصرفية الجملة نظام العربية كتاب :ينظر )3(
 .35، المبدع الملخص من الممتعان، محمد بن يوسف، أبو حي )4(
 .136-2/135الخصائص،  )5(
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 في حروفها وتركيبها ومعناها العام، فمثالً األصلية مشتركة مع المادة ةوعليه تكون الصيغ الجديد

 أكثر ضارب، ومضروب، ويضرب، واضرب، فكلها أماضرب دالة على مطلق الضرب فقط، 

  ".ض ر ب" تشترك في أنها حروفاً مع وأكثرداللة 

، وأعظمها العربيةهذا النوع من االشتقاق أوسع أنواع االشتقاق في  أن ويرى الموسى  

مر ، وبه يمكن تفسير ما يكون بين زالعربيةية الثروة اللفظية في مواتاة في توليد األلفاظ وتنم

ظم هذه الصيغ من عالئق جامعة، وما ينتظمها من فروق ت من عالئق، فهو يكشف ما ينالعربية

، وطبيعة التغييرات الحادثة فيها، وأنواع الزيادات ء مخصوصة تتعين بأنماط األبنيةامقررة على أنح

ما يجد أبناء ، أقيسته مستقيمة مطّردة، جلها مالداخلة على أصولها، وهو عند الموسى منكشف قريب

 هذا النوع من االشتقاق هو نوع من التوسع أن ويضيف )1(. تصديقه وموافقته في سالئقهمالعربية

طالب العلوم م تفي بالعربية لجعل اللّغة مجامع إليه والمدى؛ تلجأ واإلفادة بعيد الصوت اللّغةفي 

  )2(.والفنون، وما قد يستجد من معان

وقد  "،والنوعان اآلخران يقومان عنده على تحوير مادة الكلمة نفسها، دون نقصان أو زيادة  

سماه بعض هؤالء سمية بعض المحدثين، على حين سمى العرب اللون األول باألكبر ورجح هذه الت

 ولكن من الباحثين المحدثين ... من القدماء والمحدثين اسم القلب، ويطلق عليه كثيرارالكُبباالشتقاق 

  )3(."من يسميه باالشتقاق الكبير

هما يلتقيان  ألنّ؛يليهالّذي على أخرى بالنظر إلى اللون الثاني  والموسى ال يرجح له تسمية

ويعرف نهاد الموسى النوع األول من  )4(. يكاد يختلف في طريقة االشتقاق الكليةال في منحى واحد

                                                             

  .25 ،الصرفية الجملة نظام العربية كتاب :ينظر )1(
 .51-50، العربيةالنحت في : ينظر )2(
 .49 ،نفسه )3(
  .51 ،نفسه :ينظر )4(



 
 

179

انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير في ترتيب بعض أحرفهما بتقديم بعضها  "هذين النوعين بأنّه

ستخرج من  وبناء عليه نستطيع أن ن)1(."على بعض مع تشابه بينهما في المعنى واتفاق في األحرف

 ، وجوهها المحتملة مادة جديدة متفقة معها في األحرفعلىالمادة األصلية عن طريق تقليبها 

  )2(. ومتشابهة معها في المعنى،ومفترقة عنها في الترتيب

 ملحظ التقليب، تقليب حروف أصل من األصول بتغيير يقوم علىاالشتقاق هذا النوع من و

وجود أصوات بأعيانها تشترك فيها طائفة من أن  "ضة تفترمواقعها، وهو قائم على مقولة صوتي

 وجود معانٍ مشتركة فيما بينها، ثم ينجم عن اختالف ترتيب األصوات اختالف االصيغ يترتب عليه

وإذن تلتقي األبنية من وجه ،وتفترق ... مختلفة تنجم عنه فروق في معانيهافي إيقاعها بين األبنية ال

   )3(."من وجه آخر

  ضبر،ضرب،؛ نحو س عالقة اشتقاقية بين الكلماتملتطريق هذا االشتقاق يمكننا أن نوعن   

 صيغ من صيغة واحدة عن طريق تقليب تقاليبرضب، فهذا االشتقاق هو  ربض، بضر، برض،

  .حروفها بحيث ترجع معانيها إلى مدلول واحد

 فعندما يعرض  األصول من معجم العين،تقاليبقتبس أصحاب هذا االشتقاق فكرة اوقد 

 ، ويذكر معنى كل صورة، دون الربط بين دالالت تلك الصور،تقاليبهاالخليل لكلمة كان يذكر معها 

 نحو قد، دقّ، والكلمة الثالثية تتصرف ؛ الثنائية المضاعفة تتصرف على وجهينةالكلم أن فهو يرى

لخماسية تتصرف على على ستة أوجه، والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجهاً، وا

ا جاء ابن جني ربط بين دالالت تلك الصور، واستنبط معاني عامة  ولم.مئة وعشرين وجهاً

                                                             

 .2، االشتقاق، وعبد اهللا أمين، 51 ،العربيةالنحت في  )1(
 .52-51، العربيةالنحت في  :ينظر )2(
 الميزان وحدة الصرف، علم ومقرر ،26 ،الصرفية الجملة نظام العربية كتاب د،ومحم ،مرةسوال نهاد الموسى، )3(

 .1997 عمان، المفتوحة، القدس جامعة ،257 ،الصرفي
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ه يقول ابن جني وفي )1(.مبتدع هذا النوع من االشتقاق بأنّه اشتهر لدى القدماء حتّىمشتركة بينهما، 

"هذا موضع لم يسغير؛ ه أحد من أصحابنام لد إليه، مع ، ويخ يستعين بهالقالي كانأبا علي  أن

 الضرورة، ويستروح إليه، عند هما كان يعتاد ولكنه مع هذا لم يسمه، وإنّ.إعواز االشتقاق األصغر

د عليه وعلى تعقأن تأخذ أصالً من األصول الثالثية، ف ، وأما االشتقاق األكبر فهو...ويتعلل به

من كل واحد منها عليه، وإن تباعد ما يتصرف تقاليبه الستة معنى واحداً، تجتمع التراكيب الستة و

شيء من ذلك ر2(."شتقاقيون ذلك في التركيب الواحدصنعة والتأويل إليه، كما يفعل اال بلطف الد( 

، وهذه التقاليب عند ابن جني رجب، ربج جرب، بجر، برج، : كاآلتي"ج ب ر"عليه تكون تقاليب و

د ربط بين معاني التقليبات الستة للمادة ذات األصل الواحد  فهو ق)3(.أينما وقعت تكون للقوة والشدة

  .، مع اختالف تشكالت تلك األلفاظ"ج ب ر"

التماس عالقة بين هذه األبنية المتأتية عن طريق االشتقاق  أن نهاد الموسى يرى أن إال

يعتريها التكلف نظرية مجردة تنطوي على فطنة لطيفة إال أنها غير مقنعة تماماً و األكبر الكبير أو

  )4(.في كثير من األحيان

: ؛ فيقولاللّغةطبيق على جميع نصوص ن هذا االشتقاق صعب التأكما يقر ابن جني نفسه ب

نه في جميع أ، األصغر، كما ال ندعي لالشتقاق اللّغةهذا مستمر في جميع  أن واعلم أنّا ال ندعي"

    )5(."عز ملتمساًأ مذهباً وأصعب إحاطته أو هذا ذراً صعباً، كان تطبيقع، بل إذا كان ذلك متاللّغة

                                                             

 .52 ،العربية في النحت نهاد، الموسى،: ينظر )1(
 .2/134 ،الخصائص )2(
 .2/135 ،سه نف:ينظر )3(
 .26 ،الصرفية الجملة نظام العربية كتاب :ينظر )4(
 .2/138، الخصائص )5(
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وهذا مما ابتدعه اإلمام أبو الفتح ابن : "وقد أنكر السيوطي هذا النوع من االشتقاق، فقال

  ، وال يصحاللّغةمداً في تيأنس به يسيراً وليس مع) هـ377ت(جني، وكان شيخه أبو علي الفارسي 

    )1(." أن يستنبط به اشتقاق في لغة العرب

من قال باالشتقاق الكبير قد تكلّف وتعسف، فإن استطاع ابن جني  أن ويرى إبراهيم أنيس

، فليس يكفي مثل هذا اللّغةأن يسوق لنا في مشقة وعنت على ما يزعم بضع مواد من كل مواد 

 تصل إلى اللّغةالقدر الضئيل المتكّلف أن يثبت ما يسمى باالشتقاق الكبير، فمواد معجم صحاح 

ه إلى فلعل إبراهيم أنيس لم يتنب )2(.أربعين ألفاً، وفي معجم لسان العرب تكاد تصل إلى ثمانين ألفاً

ه يصعب ، وأنّاللّغةهذا االشتقاق مستمر في جميع  أن ما استدرك إليه ابن جني من قول أنه ال يدعي

  .تطبيقه على جميع نصوصها

التغيير في ترتيب  أن ن االشتقاق فقد فاتهمن أنكر هذا النوع م أن أما نهاد الموسى فيرى

الحروف، وهو المعول عليه في هذا اللون من االشتقاق يفيد تنويعاً وتغييراً ال حصر إلمكانياته، 

يدلوا على معنى اإلكرام والتعظيم " ليستطيع المتأولون أن حتّىمالبسات المعاني تتقارب،  أن وفاته

، سون صالت ومقاربةبينهما، بل يتلمال يرون منافاة " بما فيه من حروف اإليالم والضرب

 ابن جني يعد مقبوالً ومعتدالً، رأي أن رمضان عبد التواب يرى أن كما )3(.فون مظاهر اتفاقويتكشّ

  تقليب المادة إلى أصل ثالثي، يحمل المعنى العام لهذه المادة، إذا قيس بما يذهبإرجاعحين حاول 

   المعنى العام للمادة يرتبط بأصلين اثنين فقط منوأن رة ثنائية األصول إليه بعض المحدثين من فك

                                                             

 .1/347، وأنواعها اللّغة علوم في المزهر )1(
  .68 ،اللّغة أسرار من: ينظر  )2(
  .53، العربيةالنحت في :  ينظر )3(
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  )1(.أصولها

وإن كان الموسى لم يرجح لهذا االشتقاق اسماً مما ُأطلق عليه، إال أننا نجده في معرض 

يقوم على تقليب األصل على وجوهه المحتملة  ـ اقهذا االشتق ـ رهأموإن كان " :حديثه عنه يقول

 فرقاً عملياً يلتقليباأو االشتقاق " التقليب" ى اشتقاقم أن يسـ أواله ـبهذا النحو، فما كان جميعاً، 

        ".االشتقاق التقليبي"الموسى قد سماه بـ أن نيعمما ي )2(."بينه وبين االشتقاق التالي

واختلف القدماء  مادة األصلية دون زيادة،      واللون الثاني من هذا االشتقاق يصدر أيضاً عن ال

والمحدثون في تسميته، فبعضهم سماه االشتقاق الكبير، ومنهم من سماه االشتقاق األكبر، وهناك من 

انتزاع كلمة من أخرى بتغيير في بعض أحرفهما مع تشابه " بأنّه ويعرفه عبد اهللا أمين )3(،يراه إبداالً

ا م المغيرة أو في صفاتها أو فيهاألصواتاألحرف الثابتة، وفي مخارج بينهما في المعنى واتفاق في 

 أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى، واتفاق في األحرف ه شرطوأيا كانت تسميته فإن )4(."معاً

 فمن سنن العرب إبدال الحروف )5(. نهق ونعق نحو؛ المغيرةصوات وتناسب في مخرج األالثابتة،

 فهذا النوع من )6(....،رفنومدهه، وفرس رفل ومدحه : قام بعض، فهم يقولونوإقامة بعضها م

  . مكان صاحبهأحدهمااالشتقاق يكون في الحرفين المتقاربين إذ يستعمل 

                                                             

 األلفاظ ليست العربية في األصول أن لةهي النظرية القائ: األصول، وثنائية 298، اللّغةفصول في فقه : ينظر )1(
 أول المكون من حرفين قد دخلته الزيادة، إما تصديرا في واألصلذوات الحروف الثالثة، بل ذوات الحرفين، 

الموسى، نهاد، : ينظر.  كسعاً في آخرها، وهذه الزيادات تنوع المعنى العام وتحددهأوالكلمة، أو حشواً في وسطها، 
 .81-80،  ونموها واكتهالهااللّغةنشوء  أنستاس ماري، األب، والكرملي، 57، يةالعربالنحت في 

 .52 ،العربية في النحت )2(
 .55-54 نفسه،: ينظر )3(
  .2 ،االشتقاق )4(
 .131، النحو أصول في سعيد، ،األفغاني :ينظر )5(
 .154 ،اللّغة فقه في الصاحبي فارس، ابن: ينظر )6(
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اللغويين المحدثين قد وسعوا هذا الضرب من االشتقاق، فلم  أن أما نهاد الموسى فيرى

، فالكلمتان رهواً ، سهواًبار حار: كما في قولهمارب في مخرج الحروف يشترطوا االتفاق أو التق

تتفقان في الصورة اللفظية وال تختلفان إال في حرف، والحرفان المختلفان متباعدان في المخرج 

 فاق في مخارجـرط االتـش أن ى يوافق اللغويين المحدثين رأيهم؛ إذ هو يرىـوالموس )1(.والصفة

  . هما معاً ال تقره النصوص القديمةرة أو في صفاتها أو في المغيصواتاأل

هذا االشتقاق يتخذ ألواناً متباينة، فهو حيناً  أن  ـإضافة إلى ما ذكر آنفاً ـويشير الموسى   

إبدال صوتي يحدث لتقارب المخارج أو الصفات الصوتية، مثله في ذلك أز وهز، وهو حيناً آخر 

 بما رواه ابن جني عن رجلين اختلفا في يرتد إلى اختالف اللهجات، ويمثّل الموسى على ذلك

ليس :  وارد عليهما، فقال لهما أولفاحتكما إلى: السقر:  الصقر، وقال اآلخر:الصقر، فقال أحدهما

   )2(.كما قلت أنت، وال كما قلت أنت، إنما هو الزقر

صدر الم أن ل المشتقات فقد اختلف العلماء فيه، فذهب نحاة البصرة إلىصأما فيما يتعلق بأ

 وقد أورد كال الطرفين مناقشات وحججاً الفعل أصله، أن  وذهب نحاة الكوفة إلى،أصل االشتقاق

المصدر مشتق من  أن ذهب الكوفيون إلى":  قال أبو البركات األنباريعديدة لتدعيم ما ذهبوا إليه،

 مشتق من الفعل أن الفعل وفرع عليه، نحو ضرب ضرباً، وقام قياماً، وذهب البصريون إلى

 وهناك من العلماء .ن حجة الفريقين، وناقش آراء الكوفيين ودحضها وبي)3(،"المصدر وفرع عليه

 نحو أسماء العدد ؛أسماء المعاني من غير المصادر: أصل االشتقاق هي األسماء أن من يرى

     كأسماء  غيرهاان كأسماء األمكنة واألقارب والقبائل وأعضاء الجسم وعيوأسماء األزمنة، وأسماء األ

                                                             

 .57-56 ،عربيةال في النحت: ينظر )1(
  .1/374، والخصائص ،56-55 ،نفسه: ينظر )2(
,  الجملة الصرفية نظامالعربيةكتاب , محمود, والسمرة, نهاد, والموسى, 1/235 ،الخالف مسائل في نصافاإل )3(

34. 
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، وذهبت الشيء؛ طليته )من السالح(الموجودات الطبيعية والمصنوعة، ومن أمثلة ذلك؛ تسلّح 

بالذهب، وساحل القوم؛ إذا أتوا الساحل، وأخرف القوم؛ إذا دخلوا في الخريف، وشتوت بموضع 

واجهت الرجل؛ رت الرجل؛ أخبرته بخبر سار بسط بشرة وجهه، وكذا؛ أقمت به في الشتاء، وبشّ

    )1(.قابلت وجهه، وتأبط الشيء؛ وضعه تحت إبطه، وتبنّاه؛ اتخذه ابناً، وأبل الرجل؛ كثرت إبله

أصحاب المعاجم  أن أصل االشتقاق كان موضع خالف بين علماء الصرف إال أن ومع

 , عناءهداهم التطبيق إلى أصل االشتقاق من غيربل  ،الذين لم يناقشوا المسألة مناقشة نظرية

  )2(.موازين الصرفيةال األصول الثالثة في التوليد على حسب الصيغ وعملوافاست

ويرى تمالنحاة البصريين ومنهم الخليل علىإصرارنه على الرغم من أان ام حس  أصل  أن

 بنى كتابه العين على مداخل من الحروف األصلية الثالثة، در إال أن الخليلاالشتقاق هو المص

الخليل قد عد األصول  أن هذه الحروف كل مشتقات المادة مما جعل تمام حسان يرى تحت وأورد

  )3(.الثالثة هي أصل االشتقاق عمالً، وإن لم يصرح بذلك

ليس من شأننا أن " :أما فيما يتعلق بنهاد الموسى فلم يذكر رأيه في هذه القضية، فهو يقول

ل رأي وجهاً من الحق، فالقول بأن األصل في نا نرى في كألنّل في هذه المسألة الخالفية، صنف

 والقول بأن الفعل .المشتقات هو أسماء األعيان قد يبدو أقرب إلى الحق في منطق الواقع التاريخي

 والقول بأن .ةس اشتهار الفعل وداللته الُمحهو أصل االشتقاق قد يبدو وجهاً مقبوالً بالنظر إلى

 يقدم تفسيراً ذا شمول ألنّه ؛سجماً على مستوى النظر المجردالمصدر هو أصل المشتقات قد يبدو من

                                                             

 أصول، في ، سعيدواألفغاني، 28،  نظام الجملة الصرفية كتاب العربية،الموسى، نهاد، والسمرة، محمود: ينظر )1(
 .270 - 268، علم الداللة عند العرب، ومجاهد، عبد الكريم، 144-143، النحو

 .38، 1966، 14، مجلة المجلة، ع في مجتمعنا المعاصراللّغة العربيةوظيفة ام، ان، تمحس: ينظر )2(
 .247، األصول: ينظر )3(
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 فقضية أصل المشتقات ال تعني )1(،"لطبيعة العالقة القائمة بين األبنية التي تجمعها رابطة االشتقاق

د العالقة بين أبنية ه نهج يعين في إيجايعنيه هو األخذ باالشتقاق على أنّالّذي ما الموسى، وإنّ

ساعد على تفسير األبنية وضبط مسالكها وأنحائها، كما يمكّن من معرفة أسرار تلك  وي،العربية

    . في الداللة على المعاني المستحدثةالعربيةألفاظ  لتنمية ؛األبنية، وطرق صياغتها

 اللّغة في تنمية ألفاظ مهماً يعد أثراًما جاء به العرب من دراسة لالشتقاق ن إ ويمكن القول

  فاء الكلمة وعينها والمها ؛اعتماد األصول الثالثة أن زونها من المفردات، هذا فضالً عنوزيادة مخ

 توليد ألفاظ عديدة من بعضها مع إبقاء عنصر صلة بين  من لكل الكلمات يمكناًأساسباعتباره 

 يسهم نشتق من أصل واحد ألفاظاً عديدة  مما أن المشتق والمشتق منه في اللفظ والمعنى، إذ يمكننا

  .لغويةفي زيادة ثروتنا ال

  

  النحت: ثانياً 

نحت : ال، يقيربالْ: اللّغة النحت عامل مهم من عوامل التوسع اللغوي، ومعناه في أصل   

 )3(، والنحت كلمة تدل على نجر شيء وتسويته بحديدة)2(سطوحه،  وهذبالخشب أو العود إذا براه

d   : " ـ تعالى ـقولهو )p  os  r  q".)4   ":  ـ تعالى ـومما يؤكد ذلك قوله   c

h   g  f    e".)5(  يحمل معنى التنقص واالختزال تتبعه عملية التنسيق اللّغةفالنحت في 

  )6(.والبناء لتنتهي بإيجاد شيء جديد

                                                             

  .28 ،الصرفية الجملة نظام العربية كتاب )1(
 .61، العربيةالنحت في ، والموسى، نهاد، "نحت مادة" ،العرب لسان ور،منظ ابن: ينظر )2(
 .63، العربيةالنحت في ، الموسى، نهاد، 5/404، "نحت"، مادة اللّغةمعجم مقاييس ابن فارس، : ينظر )3(
 .149 آية ،الشعراء )4(
 .82 آية ،الحجر )5(
 .63، العربيةالنحت في الموسى، نهاد، : ينظر )6(
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ين الباحث أن  إال)1(،بناء كلمة من كلمتين: بأنّهلقدماء عرفوا النحت وعرفوه ا أن ويذكر الموسى

أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنزع من " :ل، فأصبح عندهم أوسع وأشماًالتفتوا إليه التفاتالمحدثين 

  المالحظ)2(." الجملة نفسها الكلمتان أو عليه تدلمجموع حروف كلماتها كلمة فذة تدل على ما كانت

 سالمية التي ، بعد أن التفتوا إلى المنحوتات اإلالباحثين المحدثين قد استكملوا تعريف القدماءأن

   )3(.أصبحت تغني عن التلفظ بجملة

، بحيث تكون دة من كلمتين أو أكثر أو من جملةبناء كلمة جدي" :بأنّهأما الموسى فيعرفه  

الكلمتان أو الكلمات متباينتين في المعنى والصورة، وبحيث تكون الكلمة الجديدة آخذة منهما جميعاً 

أوسع من تعريف تعريف الموسى  أن ويظهر )4(، المعنى في اللفظ، دالة عليهما جميعاً فيبحظ

، ا متباينتان في المعنى قبل النحتالكلمتين أو الكلمات المنحوت منهم أن ته بإضاف؛الباحثين المحدثين

 فالكلمة المنحوتة الجديدة ال ،وهكذا ."أدام اهللا بقاءك" من "الطلبقة"، و"أدام اهللا عزك" من "كالدمعزة"

مع احتفاظها بمالمح الداللة حظ من أصواتهما ما تأخذ بوع الكلمتين أو الكلمات؛ وإنّتتركب من مجم

  . المأخوذة منهالكلماتلالصوتية والمعنوية 

ه عده أكبر عبد اهللا أمين أطلق على النحت اسم االشتقاق الكبار وأنّ أن إلى ويشير الموسى

 االشتقاق الكبار وبين النحت؛ فالمنحوت ينحت منق بين عبد اهللا أمين فر أن  إال)5(،أنواع االشتقاق

                                                             

             فقه في والصاحبي ،329-1/328 ،اللّغة مقاييسمعجم  أحمد، فارس، ابنو ،66 ،العربية في النحت: ظرين )1(
 .209 ،اللّغة

  .13 ،والتعريب االشتقاق القادر، عبد المغربي، )2(
 .66، العربيةالنحت في الموسى، نهاد، : ينظر )3(
 .67،نفسه )4(
 .391، االشتقاقهللا، ، وأمين، عبد ا58 نفسه،: ينظر )5(
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أما أن يؤخذ فعل من لفظ واحد فهذا مشتق ال ، أكثر ويكون فيه حروف من كل منهماكلمتين أو 

   )1(.منحوت

 ويحمل معنى االقتطاع والحذف، ؛االختزال:  أولهما؛ويتّخذ النحت عند الموسى مظهرين

اً ما لحقيقة العملية المتصلة به في معناه االصطالحي، فأي، وااللّغةوهو المفهوم األول للنحت في 

 الجملة في كلمة واحدة،  التحمت الكلمتان أوفإذا ،اتخذ النحت من سبيل فاالختزال حقيقة الصقة به

فظ ـ المقرر القائم في النحت أن ينتقص ويختزل من كل منهما أو منها جزء من اللاألمرن فإ

  )2( .ويقتطع

االختزال سواء أدى ذلك بها إلى  أللوان من األلفاظ دخلها التنّقص ووقد عرض الموسى

وبصورة هي أذهب في االختزال ما ورد عن :" التحام بغيرها وتركب معه أم لم يؤد، فهو يقول

  مهيأة ونحن نعتّد بهذا اللون إذ نراه مادة.تُنتقص إلى حرف واحد يدل عليهاالعرب في الكلمة 

 )3(،" في الصياغة والتركيبالعربيةوسوف نجده كذلك، ضمن اعتبارات  نحتي،اللتحام والتركيب الل

 حتّىمِ اهللا ألفعلن يريدون أيم اهللا فحذفوا : من ذلك ما رواه عن سيبويه من قول بعض العرب

 ومن األمثلة ، واحدوأصبحت على حرفاللفظة اقتطعت  أن المالحظو )4(،صيروها على حرف

  :ا التنقص واالختزال دون االلتحام بغيرها قول الراجزالدالة على ألفاظ دخله

  )5(ا تَنا َألَّ ِإر الشَّريدا َأولََ      ااً فَر شَنِإ واتري خَرِيالخَبِ

  .يد الشر إال أن تشاءروالمراد إن شراً فشر، وال ي
                                                             

 .400 ،االشتقاقأمين، عبد اهللا، : ينظر )1(
 .90 ،العربية في النحت: ينظر )2(
  .93 ،نفسه :ينظر )3(
 .4/229، الكتاب، وسيبويه، 94نفسه، : ينظر )4(
 العربية تاللهجا، والجندي، أحمد علم الدين، 3/321 ،الكتاب، وسيبويه، 94، العربيةالنحت في الموسى، نهاد،  )5(

 .2/511، في التراث
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حف ات واإلشارات والرموز المستعملة في المصام وفزع الموسى إلى طائفة من العال

   بةألفاظ مختزلة وغير مركرها، ليجد فيها العدد الوافر من وغي... اللّغةومجموعات الحديث ومعاجم 

  )1(.أو ملتحمة مع غيرها

: االختزال فيها يتّخذ شكلين أن أما األلفاظ التي اختزلت والتحمت بغيرها فيرى الموسى

بلعنبر "  قولهمالعربيةين، ونظيره في اختزال يقع في كيان اللفظة األولى مع بقاء معنى الكلمت: األول

 أما الشكل الثاني من هذا االختزال فيقع في )2(.يريدون بهما بني العنبر وبني الحارث" وبلحارث

" منذ:" االختزالكيان اللفظة الثانية، ويترتب من ذلك معنى جديد مختلف، ومن هذا الضرب من 

 اجتزاء بالضمة عنها، هذا "ذو" حذفت الواو من التي بمعنى الذي، وقد" ذو"و" من"فهي مأخوذة من 

الرأيين على  أن ظ هناحويل" إذ"و " نم " منمنذ هي أن رأي نحاة البصرة، أما الكوفيون فإنهم يرون

فالنحت عند  )3(،اختالفهما في تقدير أحد األصليين، إال أنهما يتفقان على االختزال في الكلمة الثانية

خرى، هذا ، إذ به تسقط بعض األصوات من الكلمات وتبقى أصوات أالموسى جنس من االختصار

ما هو في الحقيقة  وإنّ،ص عليه، فالنحت عنده ليست عملية تنمية لبنية الكلمة إبراهيم أنيس ونرآهما 

  )4(.عملية اختصار واختزال

 التركيب أمر من أمر النحت،إن " : وفيه يقول الموسى،أما المظهر الثاني فهو التركيب

فالكلمتان إذ تتركبان، إحداهما بجانب األخرى في كلمة واحدة، ويتحاتّ من أجزاء كل منهما، 

تنتهيان إلى وضع هو النحت عينه، عمالً لغوياً، وعلى هذا يكون التركيب ظاهرة ال تنفك عن 

                                                             

 .95، العربيةالنحت في :  ينظر)1(
 .1/485، المزهر الدين، جالل والسيوطي،" عنبر "مادة ،العرب لسان منظور، وابن ،105 ،نفسه: ينظر )2(
 .109، العربية في النحت: ينظر )3(
 .93 ،اللّغة أسرار من :ينظر )4(
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 لمواد ا فيهصلنحت لون من ألوان التركيب، تنتق  فا)1(."النحت، يؤدي إليه وتشبهه في المبدأ العام

  .تركيب بنيتي الكلمتين دون انتقاصالمركبة وتُختزل، على حين يجمع ال

 أن ولعل التناقل الشفوي للعربية وكثرة االستعمال قد أديا إليه في بادئ األمر، ورغم

جِالتدوين الكتابي أخذ يخفف منه إال أنه وة في دوهو كل كالم ؛ مركب جملة؛ بأضرب ثالثةالعربي 

وهي جملة من فعل وفاعل ومفعول به، وهذا المركب " تأبط شراً"بعض، نحو عمل بعضه في 

 حتّى وفيه يتم تركيب اسمين معاً ؛، والثاني التركيب المزجييب اإلسناديركالتيسميه النحويون 

 اسم ؛ وهو على ضربين؛يصيرا كاالسم الواحد، نحو حضرموت وبعلبك، والثالث التركيب اإلضافي

أقرب هذه المركبات إلى النحت  أن  نحو أبي زيد، ويرى الموسى؛اهللا، وكنية نحو عبد ؛غير كنية

  )2(. الكلمتين تلتقيان فيه في كلمة واحدة بداللة مختلفةألن؛ هو التركيب المزجي

ويقف الموسى عند مركبات على غير هذا التقسيم الثالثي، وهي مركبات تجمع بين 

كما في المركبات االسمية التي عناصرها و، "لب وصفراءك" من "ءكلبصفرا"االسمين حيناً كما في 

" ذا"اسم استفهام و" ما" المؤلفة من "ماذا"األسماء الموصولة واإلشارية  وأسماء االستفهام من مثل 

فهي مركبة من إن الشرطية وال " إالّ"، كما في الموصولة، ويكون قوامها الحروف حيناً اإلشارية أو

 معنى االستثناء، وقد يقع التركيب بين االسم والفعل كما في حبذا، أو بين النافية، ثم انتقلت إلى

أول عناصره الم التعريف وثانيهما الم إن   إذ؛"الذي" االسم الموصول  فياالسم والحرف كما

 األلفاظ ـ التركيب بين االسم والحرف ـ ويلحق بهذا الصنف من التركيب ،وثالثهما ذيالتأكيد، 

ويسوق  )3(. الالنهاية، والالضرورة؛ نحول التعريفاال النافية وأدخلت عليها التي تركبت مع 

                                                             

 .114، العربية في النحت: ينظر )1(
  .118-114، نفسه :ينظر )2(
 .127-121، نفسه:  ينظر)3(
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 في العصور العباسية وما العربيةالموسى مركبات أخرى محدثة تدور في فلك األلقاب دخلت إلى 

 )1(،ورخض تركيبه من اللفظ األعجمي، كما في السراخّمما ت  أوله؛أعقبها، وهي على ضربين

 )4(. وغيرها)3(،أميرشكار ثانيهما ما تركب من لفظ عربي وأعجمي كما في و)2(،والسنجقدار

 واألسماء األسماء، تجتمع فيه الحروف مع اللّغةفالتركيب ذو صلة حميمة بالنحت، وهو أمر قائم ب

  . اللّغة ونصوصه كثيرة في األسماء مع واألفعالمع بعضها، 

ويغلب على هذا  "،لحروف واألدوات نحت ا األول؛قسام النحت عند الموسى فثالثةأما أ

 مثل لن، ؛ هذه األدواتالعربيةمن أمثلته في و )5(،"نحوت أن يكون ثنائياً أو ثالثياًمالضرب من ال

ولكن، ومذُ، وليس، وليت، وهيت، وذيت، وكيت، وقد اختلف النحويون القدامى في هذا الضرب من 

 ومنعه، أما الموسى فقد أخذ برأي القائلين  فمنهم من قال به وأجازه، ومنهم من أنكره،النحت

 في الوقت ةتبناه، والرادالّذي دعمة للرأي بوجوده والمؤيدين له، ففزع إلى طائفة من النصوص الم

إال أنهم حذفوا األلف " أن"و" ال"مثالً وفقَ رأي المؤيدين منحوتة من " لن" فـ. نفسه رأي المانعين

 إلى أوضاع اللّغة فهذا الضرب من المنحوت انتهى في )6(. لن"ال أن"لكثرة االستعمال فأصبحت 

  .قائمة بسيطة ال يظهر فيها أثر النحت واضحاً

                                                             

: ينظر العلف، معناهو  خوروالثاني الكبير، ومعناه سرا أحدهما : فارسيين لفظين من مركب وهو: ورخالسرا )1(
 .127 ،العربيةالنحت في 

 .126 ،نفسه :ظرين مسك، معناها ودار الرمح، وتعني السنجق: أيضاً فارسيين لفظين من مركب: السنّجقدار )2(
 .126 ،نفسه ينظر الصيد، أمير فالمعنى الصيد، معناه فارسي وشكار عربي لفظ أمير :أميرشكار )3(
 .127-126 ،نفسه: ينظر )4(
  .128 نفسه، )5(
 . 134-129 نفسه، :ينظر وللمزيد ،129-128 ،نفسه: ينظر )6(
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يصاغ فوالضرب الثاني هو النحت النسبي، ولم ينكره أحد من قدماء النحويين واللغويين،   

عبد  نحو عبشمي نسبة إلى عبد شمس وعبقسي المنحوتة من ؛في العادة من جزئي المركّب

   )1(.القيس

  : ولعل أقدم شواهده ما قاله عبد يغوث الحارثي

  تَوضحكي شَنِّ مخَيةٌ عشَبمَأكَ    ةٌيلَن تَم ى قَربي َألسيراً يمان2(اي(   

  .إذ أخذ الشاعر من عبد وشمس الفاء والعين  

صدر عن أقوال والضرب الثالث هو المنحوتات اإلسالمية، فهذا القسم إسالمي الصبغة   

 هذه التعبيرات على ألسنتهم دوراناً، مما دارتوتعبيرات من مستلزمات حياة المسلمين اللغوية، 

اقتضى وسيلة عملية في احتمال األقوال المكررة والداللة عليها، فتداول المسلمون ألفاظاً تحكي تلك 

ال إله إال  :لل إذا قاللل أو هي بسم اهللا، وه:إذا قال:  نحو بسمل؛التعبيرات والجمل، وتُجزئ عنها

  في،ـنحت فعلي، ونحت وص؛ ما عند اللغويين فأربعة هذه أقسام النحت عند الموسى، أ)3(،لخإ...اهللا

  )4(.سمي، ونحت نسبياونحت 

له اليد  أن ويعرض نهاد الموسى في هذا الموضع ألبي الحسن أحمد بن فارس، ويؤكد

القدامى، إذ يقول ابن ه إمام القائلين بالنحت بين اللغويين الطولى في هذا الموضوع، إذ هو في نظر

أكثر ما  أن للرباعي والخماسي مذهباً في القياس، يستنبطه النظر الدقيق، وذلك أن واعلم" فارس

                                                             

 .136- 135 ،العربية في النحت: ينظر )1(
والزمخشري، ، 92، المفضليات، والمفضل الضبي، 16/228، األغاني الفرج، أبو، صفهانيواأل، 135، نفسه )2(

 .نفسه، وحاشية الصفحة نفسها: للضرورة الشعرية، ينظر) ترى( ، وقد ثبت صوت العلة في لفظة 329، المفصل
 .144- 138 ،العربية في النحت: ينظر )3(
 ،267 ،اللّغة هفق في فصول، رمضان التواب، وعبد ،14-13 ،ريبوالتع االشتقاق القادر، عبد المغربي،: ينظر )4(

 .135-134،  النحوأصولفي ، سعيد، واألفغاني، 103 ،اللّغة العربية تنمية عوامل محمد، توفيق وشاهين،
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أن يؤخذ كلمتان، وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعاً : تراه منه منحوت، ومعنى النحت

  . الكثرة فقط هي التي خضعت للنحتوأن  الحظ،  بغير تحديد لهذا)1(".حظب

 فهو ؛ لم يكن متثبتاً مستيقناً فيما ذهب إليه من النحتبأنّه على ابن فارس  الموسىويأخذ

 ما، يأثناء تفسير رباعكثيراً ما خلط بين المنحوت والمشتق والمزيد، بل كثيراً ما وقع في االحتمال 

 في جلعد ـابن فارس  ـ من ذلك قوله )2(، منحوتاً أو أصيالًبين أن يكون هذا الرباعي مزيداً أو

 وهو ن يكون منحوتاً من الَجلع أيضاًوممكن أ. دلَفالعين زائدة، وهو من الج:" وهو الصلب الشديد

 وربما رأى ابن فارس للمنحوت )3(،" إذا كان مكاناً صلباً فهو بارز لقلة النبات بهألنّهالبروز، 

 )4(،"الجمع ومن الجمر"منحوتة من ) األرض الغليظة( الجمعرة لنحت، فقد أوردلواحد وجهين من اا

، ومن أصلها تجمع الحجارةإن   وقد قلنا،وهكذا من الجمرات" :الًئقا صفحة أخرىفي ثم أوردها 

كان يوجه ابن فارس إلى القول بالنحت كما أنه الّذي  فالمعنى هو )5(،"المعر وهو األرض ال نبات به

قيم تعريفه للنحت على الكثرة الغالبة من المواد المنحوتة، ويغفل أمثلة أخرى قليلة كانت كفيلة كان ي

في رأيه، كلمات ُأخذت من ثالث كلمات كما في المنحوتة بين المواد بأن تعدل تعريفه له، فإن 

ا يدل  التي يراها منحوتة من نقر وقرش ونقش، وليس في تعريفه للنحت م)الحس الخفي (النقرشة

أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذه منهما جميعاً : "فه بقوله إذ هو عر)6(.على مثل هذا

   )7(".بحظ

                                                             

 .160-159، العربية في النحتو ،329-1/328 ،اللّغةمعجم مقاييس  )1(
 .174 ،نفسه: ينظر )2(
 .174، العربيةوالنحت في ، 1/509، غةاللّمعجم مقاييس  )3(
 .169، العربيةوالنحت في ، 1/507، اللّغةمعجم مقاييس : ينظر )4(
 .169، العربية، والنحت في 1/508، اللّغةمعجم مقاييس  )5(
  .177، نفسه: ينظر )6(
 .1/328، اللّغةمعجم مقاييس ابن فارس،  )7(
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 من النحت، فوجده موقفاً متردداً، فاألعضاء العربية اللّغةوعرض الموسى لموقف مجمع 

تلك الحياة التي  ـع الفون في آرائهم حوله ويتباعدون، فكانت خالصة حياة النحت في المجمخيت

 كانت خالصتها، في ـ ))1965-1934(الفترة الزمنية الواقعة بين عامي(امتدت نيفاً وثالثين سنة 

لجأ إلى النحت إال عند الضرورة، وأن تكون الكلمة نهاية المطاف، قراراً لم يتفق عليه، أال ي

 وكأن المجمع يضع )1(. المألوفةالعربية اللّغةالمنحوتة مستساغة، واضحة الداللة، وعلى أوزان 

 أي إذا ،عدم اللجوء إليه إال عند الضرورة الملحة؛ أولها  ثالثة لالقتراب من النحتوشروطاًحدوداً 

 للكلمات المنحوتة ولكنه االستساغة يضع شرط وثانيهما.  من اللجوء إليهاًجد مفرضاقت السبل ولم ن

 أن شرط العربية اللّغة أبنية يكون على وزن من أنها وثالث.  لهذه االستساغة وتعريفاًلم يضع حداً

    )2(. مهمالًأو  أي ليس مهجوراً،يكون هذا الوزن مألوفاً

موقف نهاد الموسى من النحت كان موقفاً معتدالً، إذ هو يراه طريقاً الحباً متسعاً في رفد ف

رب ، ولعل اهتمامه بهذا الض ونموها وتطويرها، وقد عده ضرباً من ضروب االشتقاقالعربية اللّغة

ه باالشتقاق الك أكثر من غمن االشتقاق واضحيره، وهو لم يسمار كما سباه غيرهم.  

  

  اإلدخال والتعريب: ثالثاً

  ، ولكنه مصدر وافد عليها من الخارج، وهو دليلالعربية اللّغةاإلدخال مصدر نمو أللفاظ 

 لغة من الدخيل، فهو والحضارات، وال تكاد تخلو األمم  على عمق عالقات التأثير والتأثر بين

 وعملية التبادل اللغوي بين الحضارات اإلنسانية من الحقائق المألوفة اآلخذة ،ظاهرة إنسانية طبيعية

 .في االتساع واالزدياد بفعل انتقال األفكار والعلوم والعالقات التجارية واالختالط بين الشعوب

اقترضت ف األخرى، اللّغات اإلنسانية، فهي تبادلت التأثر والتأثير مع غاتاللّ ليست بدعاً من العربيةو
                                                             

 .134، العرب عند اللغوية الداللة الكريم، عبد جاهد،مو ،302- 301،النحت في العربية :ينظر )1(
  .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )2(
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ومقدرة على  أنها، بل هو دليل حيويةـ ال يقلل من شالعربية ، ووجود الدخيل فيمنها وأقرضتها

 ومشاركة فاعلة في حركة الحياة ف والمعرفة،ـ ونزوع طموح إلى الكشاألخذ والعطاء،

   )1(.واإلنسان

، ويكثر اللّغاته يكثر التبادل في هذه  تأثراً متعلقاً بالمفردات، فإنّاللّغاتتأثر أكثر ما تو

    )2(.اقتباس بعضها من بعض

العملية اللغوية التي يتم بها نقل ألفاظ تعبر عن معان أو " :بأنّهف نهاد الموسى اإلدخال رويع

وان من اإلدخال، يقررها  ويفرق الموسى بين أل)3(،"مواد أو مظاهر حياة من لغة إلى أخرى

، أثناء العربية، فإذا كانت األلفاظ األجنبية أدخلت إلى اللّغةاالعتبار التاريخي والتقليدي في دراسة 

بة، واإلدخال هنا يكون رعبة أو مرعولئك الذين يحتج بأقوالهم فهي م وأدخلها أ،عصور االحتجاج

      )4(.تعريباً

ب والدخيل، فالدخيل عتمده المحدثون في التفريق بين المعر إلى أساس آخر ا الموسىويشير

يرها العرب وأبقتها على غت األعجمية، التي لم األلفاظعندهم يطلق في معناه اللغوي الراهن على 

ق على األلفاظ ب فهو يطلر أما المع.ئها األعجمي على األقلحالتها األصلية في لغاتها، أو على بنا

إ" : يقول المغربي)5(،ألحقوها بأبنيتهما العرب، وهراألعجمية التي غيالتي األعجمية الكلمات ن 

بوها بألسنتهم وحولوها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهم، تصبح عربية، فيجري عليها من روقعت فع

ل، اف برإلعراب، إال في بعض األحوال، وتعات اماألحكام ما يجري على تلك فتتوارد عليها عال
                                                             

 دراسات صبحي، الصالح،و ،6-5 ،االحتجاج عصر في الفصحى العربية على الدخيل أثر مسعود، بوبو،: ينظر )1(
  . 315-314 ،اللّغة فقه في

 .253 ،اللّغة علم الواحد، عبد علي وافي،: ينظر )2(
 .20 ،العربية في النحت )3(
 .21، نفسه: ينظر )4(
 .62 ،والتعريب االشتقاق القادر، عبد والمغربي، ،21 ،نفسه: ينظر )5(
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 وبناء عليه فالمعرب دخيل في األصل )1(،..."إليها، وتثنى وتجمع، وتذكر وتؤنثوتضاف ويضاف 

 وتجعله ينقاد لخصائصها بالقدر العربيةوتعريبه يتم بأن يجري العرب عليه تعديالت تتفق وطبيعة 

له ب... بالحذف واإلضافة وإدخال الم التعريف عليه، فتُغَيرهوأصواته، ومعانيه، أوزانهالممكن؛ في 

  .جعله محموالً على كالم العرب

، تجري على ألسنتهم بعض األلفاظ، هذا هو دأب العرب في جاهليتهم أن ويرى الموسى

، ويتلقفها العربيةوا فيها من روحهم خالتي يحتاجون إليها من لغات األمم المجاورة لهم، بعد أن ينف

لقيس في اى بقول امرئ د الموسويستشه )2(الشعراء منهم، فيدخلونها في أشعارهم وأرجازهم،

  :معلقته

ترى بعاآلرامِر في ع رصاتها        وقيعأنّا كَــهانهــ حِلفُلْ فُب 

  ِلفُنْرا القُير بِتْا جاءب الصيمس    نَ   حهايرِ عوض تَويح نَتْتَفَالتَإذا 

مـفْهةٌفَهب يضغَاء يرـَاضفَ متَ       ةتُباِئرها م3(جلجنْـّالس كَةٌولَقُص( 

  .ان فارسيتان والسجنجل لفظة رومية فالفلفل والقرنفل لفظت

الزمان قد طال على كثير من هذه األلفاظ في الجاهلية فصارت  أن ويشير الموسى إلى  

بين العلماء  إال أنه قد وقع خالف ،، ونزل القرآن محتوياً على هذه األلفاظالعربية اللّغةجزءاً من 

 قسم مؤيد، وقسم ؛حول وقوع األلفاظ األعجمية في القرآن الكريم، فانقسموا إلى أقسام ثالثةالعرب 

عرب من مال" ألف كتاباً أسماهالّذي  فمن المؤيدين الجواليقي .معارض، وقسم وقف موقفاً وسطاً

 ويستشهد الجواليقي على صحة رأيه بما روي عن السلف ،"الكالم األعجمي على حروف المعجم

                                                             

  .48 ،والتعريب االشتقاق )1(
 .22 ،العربية في النحت: ينظر )2(
 .22، العربيةالنحت في ، والموسى، نهاد، 96، 91،الديوان )3(
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الصالح من الصحابة والتابعين، فقد روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف 

 سجيل، والمشكاة، واليم، والطور، وأباريق، : نحو؛كثيرة من القرآن أنها من غير لسان العرب

   )1(.، وغير ذلكوإستبرق

نزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن " :يقولالّذي يدة معمر بن المثنى ومن الرافضين أبو عب

أبا  أن  ويذكر الموسى)2(."طه بالنبطية فقد أكبر أن  فقد أعظم، ومن زعمالعربيةفيه غير  أن زعم

  )3(.ه اتفاق بين اللغتينإنّ ه يقول عنهرب في لغة العرب، وأنّعبيدة يتحفظ كثيراً من وجود المع

الّذي بن سالم، القاسم  يدبعار ثالث يقف من التعريب موقفاً وسطاً، ويمثله أبو وهناك تي

ظ، بعد أن تكلمت بها العرب وانتهى إلى عربية هذه األلفا ـ المؤيد والرافض ـ وازن بين الرأيين

صل، ثم لَفَظَتْ بها العرب هذه الحروف هي بغير لسان العرب في األ أن ها، فهو يرىوعربت

4(. األصل باعتبار الحال، أعجمية باعتبارها فصارت عربية، وعليه فهي عربيةبتفعر(   

 أخذ بعض المؤلفين العربيةأللفاظ ار األلفاظ األعجمية الدخيلة على ونتيجة الشتهار أم  

رب من الكالم كتاب المع "سائل كثيرة من أشهرهايصنفونها ويشرحون معناها في كتب ور

لشهاب الخفاجي، ل، "ليل في كالم العرب من الدخيلغشفاء ال"جواليقي، و، ألبي منصور ال"األعجمي

  :ووضعوا قواعد لهذا النسج إذ العربيةوقد أشاروا إلى ما يسمى بنسج الكلمة 

 .المنجنيق، والحرموق، والحردقة: ال تجتمع الجيم والقاف في كلمة عربية األصل، مثل -

 .جص، وصولجان، وصنجة: ، مثلعربيةال اللّغةال تجتمع الصاد والجيم في كلمات  -

                                                             

 . 5 ،األعجمي الكالم من بالمعرو، 22 ،العربية في النحت: ينظر )1(
 .1/17، مجاز القرآن )2(
  .461،المثنى بن معمر عبيدة أبو: ينظر )3(
 ،101 ،األعجمي المعرب من الكالم ،منصور أبو الجواليقي،، و22 ،العربية في النحت نهاد، الموسى، :ينظر )4(
 .1/269 ،المزهر الدين، جالل السيوطي،و
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 .نرجس ، ونورج: ال تقع نون بعدها راء في اللفظ العربي، مثل -

 .ز، وهنداز تقع الزاي بعد دال، مثل المهندال -

 .، وبست لبلد أعجميال يركب لفظ عربي من باء وسين وتاء، نحو، بستان -

 )1(....ال تجتمع الطاء مع الجيم، لذا عدت كلمة الطاجن أعجمية -

وقف م ؛أما موقف اللغويين المحدثين من اإلدخال والتعريب فيراه الموسى منقسماً إلى موقفين

؛ بل يشهدان لها العربيةاإلدخال والتعريب ال يعيبان  أن يرونمؤيد يمثله كثرة الباحثين الذين 

راس، وموقف محترس بل يراه الموسى مبالغ في االحت.  األخرىاللّغاتبالمرونة والتعاون مع 

   )2(.سكندري، وحفني ناصف، وسليم الجندي وغيرهمويمثله الشيخ أحمد اإل

 فيراه اتخذ موقفاً متوسطاً هو , من التعريبالعربية اللّغةكما يعرض الموسى  لموقف مجمع 

مع بطرق االشتقاق والنقل أقرب إلى االحتراس، ففي مجلته معرب قليل إذا قيس بما وضعه المج

أصدر قراره في الّذي تعريب يأتي أخيراً، بين طرق التوسع في رأي المجمع، ، فال...المجازي

أللفاظ األعجمية عند الضرورة على طريقة العرب ايجيز المجمع أن تستعمل بعض (  التعريب وفيه

 أن جمهرة العلماء يرون أن  وجاء قرار المجمع بهذه الصورة لثالثة أسباب؛ األول)3(،)في تعريبهم 

 والثاني  .األلفها العرب ال تكاد تجاوز بت الصحيح من الكلمات التي عروأن  سماعي، التعريب

  الثـوالث .بية التي تفقدها طابعها وخصائصها بطوفان من األلفاظ األجنالعربية اللّغةية أن تُغمر شخ

  

  

                                                             

 .28 ،الدخيل من العرب كالم في ليلغال شفاء ،شهاب الخفاجي،، و27 ،العربية في النحت نهاد، الموسى،: ينظر )1(
 .29 ،العربيةالنحت في : ينظر )2(
 .30 نفسه،: ينظر )3(
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   )1(.أنزل بلسان عربي مبينالّذي الحرص على التراث األدبي، والقرآن الكريم  

 وقف من قضية التعريب موقف العربية اللّغةمجمع  أن ويرى رمضان عبد التواب         

      )2(.العربيةالمتشدد، فلم يجز إال تعريب األلفاظ الفنية والعلمية، التي يعجز عن إيجاد مقابل لها في 

 ن وأا سنة طبيعية في لغات البشر، مأما موقف نهاد الموسى من اإلدخال والتعريب فيراه

 العربيةل على تنمية مه عور االحتجاج وما أعقبها، وأنّ منذ عصالعربية اللّغةريب قائم في التع

 دون أن يؤدي هذا األخذ إلى النيل من مقوماتها وقواعدها )3(بألفاظ من ألفاظ الحضارة الجديدة

  .وقوانين نسجها األساسية

  

  النقل المجازي: رابعاً

 نفسها، وتفيد من عناصرها اللّغة ونموها وتطورها، تُستمد من غةاللّوهو طريقة في اتساع   

 يصير المجازي حتّى، زتعمل لفظ في معنى على سبيل المجاسيالمهجورة، إذ قد أو اللفظية الماثلة 

ينصرف إليه الذهن عند اإلطالق، ومن هنا يمكن بعث الكلمات القديمة للداللة على معان الّذي هو 

 أال يفهم منه إال هذا ـ لكثرة استعمال المجازي ـوال يلبث اللفظ  المجازي،حديثة بطرق النقل 

  . قائمة على تحويل العناصر الموجودة فيهااللّغةإذاً هو طريقة في توسع  )4(.لمعنى المجازيا

وضع له أصالً إلى ما يشبهه أو يقاربه في االستعمال الّذي وهكذا ينقل اللفظ من المعنى   

ظ من لغة إلى قد يحتمل نقل لفالّذي ه من النقل لمجازي أجَل تمييزباوتقييد النقل ، مجازاً ال حقيقة

                                                             

 .131،اللّغة أسرار من ،إبراهيم ،وأنيس  ،30 ،النحت في العربية :ينظر )1(
 .321،اللّغة فقه في فصول: ينظر )2(
 .30، العربية في نحتال: ينظر )3(
 .32-31،نفسه: ينظر )4(



 
 

199

، فحيناً خرىيكادون يتفقون على تسمية واحدة إلدخال لفظ من لغة إلى أ ال فالباحثون" ى،أخر

  )1(."يسمونه االستعارة، وحيناً اإلدخال، وحيناً االقتراض وحيناً النقل

 وعلى التحول المقصود ، على التطور العادي حيناًاللّغاتفي ويعتمد النقل المجازي   

 إذ هو يتخذ ؛ جميعاً في تطورهااللّغاتمد حيناً آخر، فالتطور العادي أمر طبيعي تعرفه عتوالم

مظهراً من مظاهر تطور الداللة فيها، فكثرة استعمال الخاص في معانٍ عامة، عن طريق التوسع 

البأس :  كلمات من ذلك، نحوالعربيةكسبه العموم، وفي عناه وتُزيل مع تقادم العهد خصوص متُ

 فالبأس في األصل تعني الحرب، ثم كثر استخدامه في كل شدة، فاكتسب .والورد والرائد وغيرها

داً، لكثرة ر أصله إتيان الماء وحده ثم صار إتيان كل شيء وِدرمن هذا االستخدام عموم معناه، والوِ

  )2(.ائداًالمعنى العام، والرائد في األصل طالب الكأل، ثم صار طالب كل حاجة راستعماله في هذا 

صر إلى آخر نتيجة صدى تحول اجتماعي يتضاءل فيه االهتمام وقد تتطور داللة لفظ من ع  

تصل حتّىب معنى على آخر، وهذا التطور يحدث عادة بصورة تدريجية غلِّباللفظ أو يتعاظم مما ي 

 بما جاء به علي عبد  الموسىتأنسإلى معنى بعيد كل البعد عن معناها األول، وهنا يسالكلمة أحياناً 

 كانت تطلق على صنف خاص من ؛ إذ هي"Bureau"كلمة  الواحد من ذكرٍ للتطور الذي لحق

 ثم على مائدة ، أطلقت على غطاء مائدة المكتب، التخاذها في الغالب من هذا الصنفاألقمشة، ثم

 أطلقت على مقر العمل واإلدارة لمالزمة المكتب لهما، فال توجد عالقة بين أول ثم ،المكتب نفسها

 وهو مقر العمل واإلدارة، على حين كون ،وفي وآخر مدلول لهاصمدلول لهذه الكلمة وهو القماش ال

   )3(.العالقة وثيقة بين كل معنى من المعاني التي اجتازتها والمعنى السابق له

                                                             

 .32 ،النحت في العربية )1(
 .33 ،نفسه: ينظر )2(
 .315 ،اللّغة علمو ،نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )3(
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،  التطور الطبيعي للتطور على نحوِاللّغة ففيه تخضع  القصد والعمدأما التحول عن طريق

 اللّغةوقد مثّل الموسى عليه بأمثلة من العصر الحديث الذي جرت فيه محاوالت عدة لبعث حياة 

 من جديد، بعد أن وقف بها القدر عن النمو من الزمن طوراً، وكان من بين أمثلة الموسى العربية

 اللّغةعالج قضية صر إلنشاء مجمع لغوي، أخذت تنظر إلى ة التي تعاقبت في مأن التجمعات اللغوي

ختيار فق على اتُاف عربية تقوم مقام ألفاظ عامية ودخيلة، اًفاظل أ بأن تستمد من كلماتها القديمةالعربية

عم :  عن قصد هذه الكلمات المختارة هو ليس بعربي، ومن أمثلةكلمات تقوم مقام غيرها مما

   )1().التليفون(و) برافو(و) بونجور(سرة، وهي على التوالي بدالً من  والماً ومرحىصباح

 المحدثين قد استفادوا من ظاهرة النقل المجازي، وأخذوها العربيةعلماء  أن ويرى الموسى

c   : " ـ تعالى ـوسيلة إلعطاء مسميات ومصطلحات جديدة، من ذلك كلمة السيارة في قوله

f   e  d"،)2(  فالسيارة تدل على القافلة، أخذوها للداللة على العربة اآللية السريعة بجامع

B :" ـ تعالى ـاثة في قولهالسير والحركة في كل منهما، وكذلك كلمة النفّ   A  @  ?   >، 

 H   G  F  E  D"،)3(  ُأخذت في العصر الحديث للداللة على الطائرة السريعة التي

ك كلمة المحامي في قول عبد  ومن ذل)4(مع معنى النفخ في كل منهما،تعتمد على نفث الهواء بجا

  :   لحارثيايغوث 

                                                             

 . 38 ،العربية في النحت  نهاد،الموسى،: ينظر )1(
 .19 ، آيةيوسف )2(
 .4 ،3 آية ،الفلق )3(
 عمان، المفتوحة، القدس جامعة ،141-139،والحضارة اللّغة العربية وحدة ،)2 (عربية لغة مقرر: ينظر )4(

1992 . 
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لَ   ونَّكي َأنحمي ذميكُبِ َأارماكَ        ونالر ماحتَخْ يفْطنالم حام1(اي(  

فالمحامي يدل على من يدافع عن حقه في موقف المعركة بسيفه، ُأخذت للداللة على من 

عنى الحماية والدفاع افع عن الحق في موقف المحاكمة، وفق مبادئ القانون بلسانه وبيانه بجامع ميد

   )2(.في كل منهما

 قد استعان بطريقة اه من النقل المجازي، فيرالعربية اللّغةويقف الموسى عند موقف مجمع 

جمع قد وضع في الدرجة  وافية بمطالب الحياة في العصر الحاضر، فالماللّغةالنقل المجازي لجعل 

 ذلك األولى اختيار األلفاظ القديمة المطابقة أو القريبة في داللتها داللة المسمى الحديث، واعتمد في

، فالقارئ لمجلته يجد فيها فيضاً العربيةمعجمات  المعاني للغة على نصوص معجمات األلفاظ  و

   )3(.لعلم، عن طريق النقل المجازيمن األلفاظ القديمة، ُألبست معاني جديدة، في الحياة وا

كثيرة من صيغة واحدة، فكلمة ضرب  وعليه فتوليد األلفاظ بطريقة النقل المجازي يجعلها

كها، وضرب ص :ضرب العملة أي:  في مجال آخر فيقالتعملمثالً مفهومة من الضرب إال أنها تس

 أصبحت تطلق التي تعني الباصرةلك كلمة العين  ثبتها، وكذ: حدده، وضرب الخيمة أي:موعداً أي

وعضو مجلس األعيان والذهب والنفس وغير ، على مسميات متعددة منها عين الماء، والجاسوس

 جميعاً، وقد كان للعربية في اللّغاتالنقل المجازي توسعة طبيعية في  أن  وخالصة القول)4(.ذلك

  .أبلغ الوضوح في مراحل تطورها تطورها من المجاز أكبر النصيب، وذلك واضح

                                                             

، جامعة القدس المفتوحـة، عمـان،       141،   والحضارة اللّغة العربية ، وحدة   )2(مقرر لغة عربية  الموسى، نهاد،    )1(
 .92، المفضليات، والمفضل الضبي، 16/228، األغاني، واألصفهاني، 1992

 عمـان،  المفتوحـة،  القـدس  جامعة ،141-139،والحضارة العربية اللّغة وحدة ،)2 (عربية غةل مقرر: ينظر )2(
1992 . 

 .39-38 ،العربية في النحت: ينظر )3(
 مـصطفى  ،فاروال سميح، مغلي، أبوو ،37 ،العربية اللّغة في دراسات ن،يوآخر القادر، عبد شريفة، أبو: ينظر )4(

  .53 ،وآدابها ةاللّغة العربي في األصول محمد،
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  اإلبدال: خامساً

 واتساعها، العربية فوجدها وسيلة من وسائل نمو ،وقف نهاد الموسى عند ظاهرة اإلبدال  

مصطلح اإلبدال يرتبط بطائفة من الرسائل اللغوية تحمل اإلبدال عنواناً، أكبرها كتاب  أن وهو يرى

يت، وفيه تُساق األلفاظ في كًّ البن الس القلب واإلبدالاإلبدال ألبي الطيب اللغوي، وأقدمها كتاب

 أن الغالب مثْنىَ مثْنى، فتختلف كل كلمتين في حرف واحد وتتفقان في المعنى، ويشير الموسى إلى

اإلبدال من سنن  أن بن فارس يرىاتلقوا ما ذهب إليه بالقبول، فيت كًّالسمعظم الذين جاءوا بعد ابن 

  قولونينن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض، وومن س" :، فهو يقول)1(كالم العرب

  )2(."َ مدحه ومدهه، وفرس رفٌل ورفن، وهو كثير مشهور قد ألف فيه العلماء

ليس المراد " :وقد رد أبو الطيب اللغوي اإلبدال في كتابه إلى تعدد لغات العرب فقال  

ما هي لغات مختلفة لمعان متفقة تتقارب  وإنّ،العرب تتعمد تعويض حرف من حرف أن باإلبدال

قبيلة  أن والدليل على ذلك: قال.  ال يختلفان إال في حرف واحدحتّىاللفظتان في لغتين لمعنى واحد 

 )3(،"واحدة ال تتكلم بكلمة طوراً مهموزة وطوراً غير مهموزة، وال بالصاد مرة وبالسين أخرى

صورة من الصور كانت  أن اللهجات المتباينة، بمعنىوعليه فاإلبدال عند أبي الطيب نتيجة لتلك 

  . شائعة في بيئة، وكانت الصورة األخرى شائعة في بيئة أخرى

 )4(،"أن تقيم حرفاً مقام حرف إما ضرورة، وإما صنعة، وإما استحساناً" :ويراد به في االصطالح

  صرفييختلف عن اإلبدال ال باسم اإلبدال اللغوي، وهو اللّغةوقد اشتهر هذا المصطلح عند علماء 

                                                             

 آل مؤسسة( اإلسالمية الحضارة لبحوث الملكي المجمع اإلسالمية، الحضارة موسوعة ،اللّغة في اإلبدال: ينظر )1(
 .56 ،1993، المجمع عمان، ،)البيت

  .154، اللّغة فقه في يوالصاحب )2(
 .69 الطيب اللغوي، يأب إبدال مقدمة ،اإلبدال )3(
 . 10/7، شرح المفصل ابن يعيش، موفق الدين، )4(
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 اللّغةوقد اختلف علماء  )1(،عل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقلجهو عند الصرفيين أن يالّذي 

 يقع في أكثر  على سبيل المثال شائع وغير الزموالصرف في عدد حروف اإلبدال، فاإلبدال اللغوي

 يقعوقيل إنه  )2(،"زتهي ثوب ع طمنأكس ش   صرفدلج" :روف، وقد جمعها بعضهم في قولهالح

بادل بين حروف فيه الت فهو شائع الزم ويقع  بخالف اإلبدال الصرفي،)3(، حروف الهجاء جميعاًفي

اثنا عشر حرفاً  وقيل )4(،"هدأتُ موطياً" : تسعة يجمعها قولية، وحروفهة تصريفمخصوصة لعلّ

 طاه د ج يومتَصنَْأ: "ها قولعشر حرفاً يجمع وقيل أربعة )5(،"طال يوم أنجدته": يجمعها قول

اء االفتعال طاء إذا وقعت بعد ت ويجري فيه اإلبدال باطراد أو شبه اطراد، ومن أمثلته إبدال )6(."لَّز

  )7(. واصطحب واصطفىبرطالصاد كما في اص

اإلبدال الصرفي جله افتراض مقدر، قال به الصرفيون في أثناء  أن وفي تقدير الموسى  

:  إذ يقالبسمن البدلين أحدهما حعن تفسير ينتظم أبنية الكلم وأنساقها، ويكون المستعمل بحثهم 

بدلت التاء طاء  طلباً للمشاكلة، أصلها اصتبر فُأ أن  يكون التقديرمانّّاصتبر، وإ :اصطبر، وال يقال

 اصطبر إلى ةالصرفيين يستدلون على تقديرهم هذا ويسوغونه بأن مرجع صيغ أن وعند الموسى

 الحرف المزيد لصرف، إذا ة ومردها إلى وزن افتعل بهدي أقيسلداللة،ا ةمادة الصبر بهدي أقيس

  )8(.بعد الفاء في المتواتر هو التاء كما في افترض واجتهد وغيرها

                                                             

، الصوتي الصرف علم القادر، عبد الجليل، وعبد ،25، التعريفات ،شريفال محمد بن علي الجرجاني،: ينظر )1(
428. 

 .161،شذى العرف في فن الصرفالحمالوي، أحمد،  )2(
  .375-1/364،المزهر الدين، جالل السيوطي،: ينظر )3(
 .161، لصرف، شذى العرف في فن ا الحمالوي، أحمد)4(
 .2/168 ،مالياأل ، علي أبو القالي، )5(
 .3/199، شرح شافية ابن الحاجبسترباذي، رضي الدين، األ )6(
 .5، واإلبدال اإلعاللتيسير ، عبد العليم، وإبراهيم، 58،العربية في اإلبدال نهاد، الموسى،: ينظر )7(
 .58 ،العربية في اإلبدال نهاد، الموسى،: ينظر )8(
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 اللّغة قد التمس لإلبدال تفسيراً جامعاً ينتظم أمثلته المفردة في هابن سيد أن ويذكر الموسى  

فاؤه صاد أو ضاد كما الّذي ر إبدال الطاء من التاء في افتعل سه المطردة في الصرف، فإنه فأبنيتو

 بأن الطاء حرف وسط بين الحرفين الصاد والضاد، فهي تؤاخي التاء في المخرج في اصطبر

فاؤه زاي كما في ازدان الّذي والصاد باالستعالء واإلطباق، وفسر إبدال الدال من التاء في افتعل 

  )1(.ا تؤاخي الزاي في الجهر والتاء في المخرجبأنّه

  : اه يقع ألسباب عدة أهمالعربيةاإلبدال في  أن ويذكر الموسى

 يعدون االختالف في بعض الكلمات أثراً من العلماءالكثير من  أن فهو يرى: اختالف اللهجات -

أتقول مثل : قلت ألعرابي:  قالآثار اختالف اللهجات، ويدلل على ذلك بما روي عن اللحياني أنه

قلت ألم :  قال، وما رواه ابن دريد عن أبي حاتمهكحنَك الغراب أم مثل حلَكه؟ فقال ال أقول مثل حلَ

راب؟ غأفتقولينها من حنك ال: قلت. من حلَك  الغراب: كيف تقولين أشد سواداً مماذا ؟ قالت: الهيثم

  )2(.ال أقولها أبداً: فقالت

 الواحدة، على مستوى اإلبدال هو اللّغةاختالف اللهجات في إطار  أن الموسى يرى أن إال  

 الكلمة ذات المعنى الواحد ى، فعندما ترواللّغةثه نواميس التغير في دتحالّذي نتيجة التطور الصوتي 

إحدى الصورتين  أن  يكون التفسير،بصورتين أو نطقين، ويكون االختالف في حرف من حروفها

 وأن أهل الحجاز مثالً يقولون جبريل  أن  واألخرى فرع لها أو تطور عنها، فإذا ورد،صلهي األ

اإلنسان  أن تميماً يقولون جبرئيل، فإنه يمكن تفسير ذلك وفقاً ألحد قوانين التطور الصوتي، وذلك

                                                             

 .13/268 ،والمخصص ،58 ،العربية في اإلبدال :نظري )1(
 .2/416، االشتقاق ،دريد ابن ،1/475 ،المزهر الدين، جالل السيوطي،، و56 ،العربية في اإلبدال: ينظر )2(
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ورة هلت وأصبح للكلمة صالهمزة في جبرئيل قد س أن يرجحفي نطقه يسلك أيسر السبل، ولذا 

  . فجبرئيل هي األصل وجبريل فرع لها)1(،أخرى هي جبريل

 يحتمل أن يكون ناتجاً من أثر العربيةبعض مظاهر اإلبدال في  أن  يذكر الموسى :أثر التصحيف -

باء والثاء أو ورد في الباء والتاء أو الالّذي التصحيف، وذلك في الحروف المتشابهة في الرسم مثل 

 التشابه في صورة ألنهذا االحتمال عنده ينبغي أن يؤخذ باالحتراس،  أن لخ، إالإ...بالتاء والثاء 

  )2(.بين الدال والذالالّذي الرسم قد يكون قريناً للتشاكل في صفة النطق ك

يرد بالراء والغين، الّذي ة في النطق، كغوقد يقع في اإلبدال ما يكون مرده إلى اللث: عيوب اللسان -

   )3(. بمعنى أصلوكما في جنس وجنث

 اهللا، ه فقد تقول العرب قاتلرجاً من معنى الكلمة قبل اإلبدال،ح تهوقوع اإلبدال في بعض مظاهر -

  )4(.قاتَصه: ثم تستقبحها فتقول

بعض المحدثين قد جعلوا اإلبدال صنو االشتقاق الكبير، فهم عندما نظروا  أن ويرى الموسى  

  ـالضيق والشدة ـ أحد الحروف كما في اَألزبة واَألزمةإلى اختالف اللفظين عند اإلبدال في 

ل من عنى واحداً، فاقترحوا أن يوجه كاألصل فيه أن يكون الم أن تراءى لهم أن يتجاوزوا عن

 بإبدال الباء من )5(اللفظين إلى معنى، فأطلقوا على الضيق المالي أزمة، وعلى الضيق السياسي أزبة

   .سيالشائع تداولها في الضيق السيافظة  هي اللّاألزمة هذا فإن  ومع،تفاقهما في المخرجالميم ال

  

                                                             

 .57 ،العربية في اإلبدال :ينظر )1(
 . والصفحة نفسها،نفسه: ينظر )2(
 .نفسها والصفحة ،نفسه: ينظر )3(
 .نفسها والصفحة ،هنفس: ينظر )4(
 .370 ،االشتقاق اهللا، عبد وأمين،، 58 ،نفسه: ينظر )5(
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  جهود أخرى: سادساً

 واتساعها، بل طالت مواضيع اللّغةلم تقتصر جهود نهاد الموسى الصرفية على وسائل نمو 

   : يكمن فيأهمها ولعّل خصة على مكانته العلمية،، وكلّها عالمات شـاصرفية متعددة ومتنوعة

 

   والوجوه الصرفية العربيةجات الله -

 على بناء عريض من لهجات  قامتأنها ذاكراً العربيةلقد وقف الموسى على بناء 

 هذه اللهجات كانت تلتقي في كثير من نظمها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية )1(،متعددة

 على المستوى الصرفي، ثر أ هذا االلتقاء واالفتراق كان له،أشياء تفترق في أنها إال، واألسلوبية

 القول الو وفص، تضبطها وقفوا على ذلكوأحكام للغة اللغويون والنحويون وضع قواعد أرادفعندما 

وفي حديثه عن المستوى الصرفي ذكر الموسى وجوه التشعب التي دخلته من قبل اللهجات . فيه

  :لتشعب فيها سبيل، ومن تلك المواضيع الصرفية التي ذكرها الموسى وكان لوتباينها

  .األفعال المضارعة سواء أكانت ثالثية أم مزيدة -

 .أبنية مصادر الثالثي -

 .المصدر الميمي من الثالثي -

 .اسما الزمان والمكان -

 .اسم اآللة -

قد يحدث الّذي  كما ذكر االشتراك ،يصيب بعضهاالّذي  وقد ذكر الموسى التشعب ؛األدوات -

هذا  أن ويشير الموسى إلى )2(.ن وجه في االستعمال فيصبح لألداة الواحدة أكثر م،لبعضها

                                                             

 .هذا األمر سيتم تناوله في الحديث عن جهود الموسى النحوية بصورة أكثر تفصيالً )1(
 .46-25 ،العربيةفي تاريخ : ينظر )2(
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، وال يزالون، يختلفون اللّغة أبناءوصار " محير، أمرالتشعب في وجوه ضبط بعض الكلمات 

 هذه المسألة أمثلةومن .  تحكي الوجهين أو الوجوها وجدوهاللّغة رجعوا إلى مصادر فإذافيها، 

 فتح  بين يختلفون في حركة الدال منهااللّغة أبناء إنالداللة، ف: الضبط بين فتح وكسرفي ثنائية 

 الوزارة فإنهم يختلفون في ضبطها بين فتحٍ" واو"وكذلك القول في  )1(."هما لغتانو، وكسر

 سكارى، وبين كسرٍ" سين"؛ نحو  وضمٍ في ضبطها بين فتحٍفٌلَختَظ أخرى مالفأوهناك . وكسرٍ

  .لة ضبط الحروف في الكلمة الواحدةالخالفات في مسأذلك من   وغير)2(.هيام" هاء"  نحووضمٍ
  

    الميزان الصرفي-

 التي ينبني عليها الصرف العربي، فهو معيار األسس مهما من أساسايعد الميزان الصرفي   

 وحروفها الزوائد، وهو دليل إلى ما يقع في الكلم من حذف أو األصلية الكلم وتمييز حروفها ألبنية

  .قلب

 ميسر، مبيناً كيفية ممارسة الوزن بأسلوبنهاد الموسى الميزان الصرفي استعرض  قدو  

، ومقارناً بينه وبين االشتقاق، فاالشتقاق كما هو معروف يعتمد على المادة العربيةالصرفي للكلمات 

 وما تحمله من معنى جامع مشترك بين سائر التصاريف، لذلك فهو دليل إلى تحقيق ،األصلية

  . على بنيتها من تغييروما طرأ ،فة عالقاتهاأصول الكلم ومعر

  ده يعقد مقارنة بينـتقاق وعالقته بالميزان الصرفي، نجـى عن االشـوفي حديث الموس          

  هاــأبنيت لكل لغة طريقتها الخاصة بها في صوغ أن  واإلنجليزية، ليظهر بمقارنتهالعربيةاللغتين؛ 

                                                             

 . 47، العربيةفي تاريخ  )1(
في تاريخ ، ولمزيد من األمثلة على تعدد الوجوه ينظر 443، لكاتبأدب اوالصفحة نفسها، وابن قتيبة، ,  نفسه )2(

 .44-43،  وأبناؤهاالعربية اللّغةو، 48-47، العربية
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 )1(.وتوليد ألفاظها

  

  النسبة -

 بتَكْلسنة الناس، إذ ال تكاد تخلو صفحة مما يأي ظاهرة لغوية كثيرة الدوران على وه   

 جوانبه، وكما جميع من إياه متناوالً ع، وقد عرض الموسى لهذا الموضوأمثلتها من بعض العربيةب

 القدماء، فعرض نماذج من النسبة، ثم حدد مفهومها وقواعد صياغتها في ألسنة العربتجلى على 

 الشائعة والشاذة التي تخالف القواعد القياسية المتعارف األمثلة الصرف، كما وقف على بعض علم

  .عليها في النسبة

 التي تشبهها في واألسماءز بها بين األسماء المنسوبة  تطبيقية ميألمثلةوكذلك عرض   

المسرح  نحو ؛ المختومة بياء مشددة ليست ياء النسبةكاألسماء ؛ أنها ليست منسوبةإالالظاهر، 

حيوي منسوب إلى حي وهو اسم مختوم بياء مشددة وقد وقعت بعد حرف "فـ . مرفق ثقافي حيوي

 ألنوهي الياء هنا  (أصلها إلى األولى عند النسبة إليه قد رددنا أنناولعلك تالحظ ). الحاء(واحد هو

   )2(". وقلبنا الياء الثانية واواً وفتحنا ما قبلها،) حييأصله

  

  غير التص-

لسنة الناس جري السليقة أعلى لى نطاق واسع في االستعمال، يجري وهو موضوع يدور ع

ن ، كما بياألسماءجري على أبنية يالمراد به تغيير مخصوص  أن والعادة، وقد تناوله الموسى فذكر

 المعنوية التي تنبئ عن القصد من وظائفه على اختالفها، وكذلك ذكر وأحكامهكافة قواعده 

  :، وهذه الوظائف هيعماالتهاست

                                                             

 . 1997، جامعة القدس المفتوحة، عمان، 83- 46، ، وحدة الميزان الصرفيمقررعلم الصرف :ينظر )1(
 .15ومستدرك على كتاب الواضح  ،45نفسه،  )2(
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  ).قلم صغير(م يلَ قلم قُلتصغير؛ نحوا -

دالة " ديعب" االحتفال، كانت ءد بديع كثيراً فقد وصلت بأتأخرلم : ؛ إذا قلتتقريب الزمان والمكان -

وهي تصغير بعد تفيد التقريب في " ديعب" أن نك وصلت بعد بدء االحتفال بقليل؛ ذلكأعلى 

 .الزمان

ل، يهد، وسيبد، وعيممن ذلك ح.  صغرت تحبباًإنما المصغرة األسماء ولعل أكثر ؛التحبب -

وسويإلخ...م،ل. 

ه لم يبلغ مرتبة نّإر، والمراد تحقير شأنه، وعيونه شُإ هذا ليس شاعراً:  وذلك كقول؛التحقير -

 .الشاعر

 ويبقى السياق محتكماً )1(. السحابأهدابوته ل تالمس ذريبج كانت المدينة تلوذ بِالتعظيم؛ نحو -

 . األمر الموافق الستعمال التصغير إذا ما لزم  االحتمالفي تحديد

  
 

  الوقف -

   الوقف من المباحث المهمة في علم الصرف، وقد عد وي)2(،"قطع النطق عند آخر الكلمة"هو 

  .ق بقراءة القرآن الكريم وتجويده ترجع إلى ارتباطه الوثيأهميته فيه كتب كثيرة، ولعل تبتكُ

  :  فيهأوردههم ما أوقد وقف نهاد الموسى على هذا الموضوع و

 على  ندع الحركةأنمقتضى الوقف عليها  أن  فذكر؛الوقف على الكلمة التي آخرها متحرك -

  . احكموا بالعدْلن نسكنها عند قراءتها، نحوأ احكموا بالعدِل، و وذلك نحو؛آخرها عند الكتابة

                                                             

 .1997، عمان، ، جامعة القدس المفتوحة376- 363،مقرر علم الصرف، وحدة التصغيرى، نهاد، الموس: ينظر )1(
 .195 ،شذا العرف في فن الصرفالحمالوي، أحمد،  )2(
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 نحذف تنوينه ونسكن أن ومقتضى الوقف ؛الوقف على االسم المنون المرفوع أو المجرور -

 .جل كتابألكل : جل كتاب، ونقول في الوقفألكل : آخره، فنكتب

- نَالوقف على االسم الموقل : ، فنحن نكتبألفاً التنوين بإبدال فالوقف عليه يكون ؛ن المنصوبو

 .اوقل ربي زدني علم: أند الوقف نقرربي زدني علماً، وع

 

 التاء هاء ساكنة، بإبدال فالوقف عليه يكون ؛ المتحركةالتأنيثالوقف على االسم المختوم بتاء  -

هل تحب حياة : هل تحب حياة القرية؟ قرأ هكذا: في مثل" القرية"حدنا عند كلمة أفإذا وقف 

  )1(.القريه؟

هذه المواضيع الصرفية إنما جاء لجعل ومستصفى القول أن هذا العرض الموجز ل             

 إلى أن إضافةالقارئ العربي على معرفة بأهم المواضيع التي انبثقت عنها جهود الموسى الصرفية، 

من هذا الوصف الموجز، مما يعني أن هذا  وأعمقعم أحديث الموسى في هذه المواضيع كان 

 .نيةمتأ الوصف ال يغني عن العودة لهذه المواضيع ودراستها دراسة

 

 

 

   

                                                             

 ،وحدة ظواهر صرفية وظيفية، ، ومقرر علم الصرف145-143،  نظام الجملة واإلعرابالعربيةكتاب : ينظر )1(
، مجلة كلية وفي الظاهرة النحوية بين الفصحى ولهجاتها، 1997,  عمانجامعة القدس المفتوحة،، 380-440

  .74-72، 1973، 1، ع4، مجاألردنيةاآلداب، الجامعة 



  جهوده في النحو: الفصل الرابع

   الظاهرة النحوية  في وأثرهالعربيةتعدد وجوه : أوالً

 العامل المكاني -

 العامل الزماني -

 العامل المنهجي -

  عامل الناموس اللغوي -

  ) الموسى في تيسير النحو وتعليمهمنهج نهاد(تيسير النحو : ثانياً

   في التيسير النحويهمقترحات –

  نحويتيسير الكتاب ال –

  نهجه في تيسير اإلعرابم –

  نفياً العربيةوقوع الحال في : التحقيق في المسائل النحوية: ثالثاً

  ستدرك على كتاب الواضحم: هاجس الصواب: رابعاً
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   في النحو هجهود

   الظاهرة النحوية في وأثره العربيةتشعب وجوه  :أوال

ت تسود في مواطن من الجزيرة  في بنائها االئتالفي على لهجات متعددة كانالعربية أقيمت

 هذه اللهجات كانت تلتقي على قدر . وقرن ونصف بعده،اإلسالم قرن ونصف قبل مدة العربية

 ثم تفترق في ، نظمها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية وأنحائها األسلوبية مشترك فيأساسي

 هذا أن وجدوا ،وأحكام ضبطهايضعوا للغة قواعدها  اللغويون والنحويون أن أرادفلما  ،أشياء

 في العربية يستقيم عليها بناء ، قواعد مطردة الوصول إلىفيالتباين واالفتراق يعترض سبيلهم 

لتكون مادة حاضرة للمتعلمين من العرب  ،والصرفية والنحوية والمعجميةنظمها الصوتية 

قام لهم منهج قويم يحقق لهم  أن استإلىشكال ن هذا اإلمفرغوا الجهد كله في التخلص  فأ،موغيره

ثر منهجهم الذي اتبعوه كان له أ  إال أن)1(، صورة منتظمة للعربيةإلىالهدف المنشود في الوصول 

، منها ما قرره ذلك لعوامل عدةلظاهرة النحوية، وثرت بدورها في ا التي أالعربيةفي تعدد وجوه 

 نفسها، والعوامل العربيةما هو قائم في اللغويون والنحويون، ومنها ما نتج عن جهودهم، ومنها 

   :هي
  

  العامل المكاني  –

تم انتقاء مناطق جغرافية محددة يصدق عليها قانون  وفيه ،ويرتبط هذا العامل بالجغرافيا

 تلَقن عنهم نُالّذيو: " فقد ذكر السيوطي نقالً عن الفارابي القبائل التي يحتج بكالمها بقوله،ءالنقا

قيس وتميم : قتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هما وبهم العربية اللّغة

                                                
الخطأ في و، 19 ، وأبناؤهاالعربية اللّغةو، 48-47 ،العربية اللّغةالثنائيات في قضايا ، نهاد، الموسى: ينظر )1(

 ،)اللّغة والحضارة العربيتان:  خاصعدد( ، مجلة األبحاث  نموذج من التردد بين منازل المثال والواقعالعربية
  .56، 1983 الجامعة األمريكية في بيروت،
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ن  ثم عي)1(."م يؤخذ من غيرهم من سائر قبائلهم ول،ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين...وأسد

 وال ، فلم يؤخذ عن حضري قط،وبالجملة: " اعتمده في هذا التحديد بقولهالّذيالسيوطي األساس 

وبناء  )2(."ن حولهمالّذيري مما كان يسكن أطراف بالدهم التي تجاور سائر األمم عن سكان البرا

سلمت من اللحن الذي لم تسلم  أنها العتقادهم  القبائل هذهن آثروا األخذ عاللّغة علماء إنعليه ف

وفق  اللّغةها، لمجاورتها لسائر األمم من حولها، مما يعني أن  تم  استبعادلسنة القبائل التيمنه أ

   . المجاورةاألمم تزداد نقاء كلما زاد التوغل في الصحراء، وزاد البعد عن العربيةرؤية علماء 

ر يلكث وجد النحويون ،وبعد االنتهاء من تحديد القبائل التي يصدق عليها العامل المكاني

جوه في منازل بوا هذه الو فرتّ، الدائرة على ألسنة تلك القبائل أكثر من وجهاللُّغويةمن المواد 

 منزلة  ودوراناًنزلوا األكثر استعماالًأ فقد ،ؤهلة للقبولها جميعا معتبار ولكنّتتفاوت في درجات اال

 أو  يشاء توسعاً من على المستوى التاريخي النظري يستعملهكاناًبقوا لسائر الوجوه مأ و،رفيعة

 في معرض حديثه "ات وكلها حجةاختالف اللهج" إليه ابن جني في باب  وهذا ما أشار)3(،مماحكة

 ؛هانّ أل،ك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاوليس ل": بقوله وذلك" ما الحجازية وما التميمية"عن 

   )4(." فتقويها على أختها،ية مالك في ذلك أن تتخير إحداهمالكن غا. ليست أحق بذلك من رسيلتها

 المتأتية من العامل العربيةف وجوه وقد عرض نهاد الموسى أمثلة دالة تعكس اختال         

ل عندما أراد اللغويون وضع ضوابط لتركيب الجملة الفعلية وترتيب عناصرها تحصالجغرافي؛ ف

 أن بمعنى ، كان أو مثنى أو جمعاً مفرداًه كانت توحد الفعل مع فاعلالعربية سائر القبائل أنلهم 

 فال تتصل به عالمة للداللة على ،مثنى أو مجموعاً وإن كان فاعله حتّىالفعل يجب إفراده دائماً 

                                                
  .1/211، المزهر )1(
 .نفسه، والصفحة نفسها )2(
  .21،  وأبناؤهاالعربية اللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )3(
  .2/10 ،الخصائص )4(



 214

 ،جال بإفراد الفعل قام دائماً وقام الر، وقام الرجالن،قام الرجل:  فيقال مثالً)1(،تثنية الفاعل وجمعه

فاستقروا على هذا   انتشاراً بين العرب،األوسعوهذه الصورة هي المشهورة في كتب النحاة، وهي 

 الفعل يتطابق مع فاعله، فتلحقه عالمة التثنية مع الفاعل المثنى، أنوا هم وجدأنّ إال القانون،

    .النساءن، وقاموا الرجال، وقامت قاما الرجال:  فيقال،وتلحقه عالمة الجمع إذا كان الفاعل جمعاً

ءة  المحتج وأزد شنو ئطي في لهجة أمثلة وجدوا لها هم ألنّاللّغةهذه  ناللغويو  اعتمد وقد

8   : " ـ تعالى ـه قول؛ نحوالقرآن الكريم أيضاً ورودها في زاد اعتمادهم لها ومما )2(.بلغتهم

0 " : وقوله)4(،"+  ,  -  .  / ":  وقوله)3(،"9  :  ;    /  .  -  ,".)5( 

 هذه تجلت كما )6(،"...يتعاقبون فيكم مالئكة ":ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ رسول القول في توردو

  :ن ذلك قول أمية ابن أبي الصلتالظاهرة في الشعر م

    لُ    يونَومي في اشْنترالنَّاء  خَأ ِلـ                     ـيهلُّكُ فَيلهمي  ع7( ُلذ(  

 في كتب النحو بلغة اللّغةوقد اشتهرت هذه  . الفاعل ظاهرأنفقد اتصلت واو الجماعة بالفعل مع 

 ، ووردت في القرآن الكريم،تها العربها لغة أقرإنّتسميتها ف كانت اً وأي).أكلوني البراغيث(

  . وبعض أشعار العرب، ـ صلى اهللا عليه وسلم ـوأحاديث الرسول

                                                
، مجلة كلية وفي التطور النحوي وموقف النحويين منه، 23،  وأبناؤهاالعربية اللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )1(

 .7، 1972، 2، ع3مج اآلداب،
، 1/170، شرح األشموني، واألشموني، 1/467، شرح ابن عقيلبن عقيل، نفسه، والصفحة نفسها، وا: ينظر )2(

 .1/160،همع الهوامعوالسيوطي، 
 .3األنبياء، آية )3(
 .71المائدة، آية )4(
  .66النساء، آية  )5(
 . 1/138، ، صحيح البخاريالبخاري )6(
  .99، الديوان )7(
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 وجدوا للفعل مع فاعله صورتين؛ األولى متفقة مع قواعدهم، العربيةعلماء  أنالمالحظ 

 منهم اً فريقأنر األشموني إلى والثانية غير ذلك، فحاولوا إخضاع الثانية لتأويالتهم؛ وهنا يشي

 االثنين وواو الجماعة ونون النسوة ضمائر في محل رفع فاعل، أما االسم الظاهر ألفعدوا 

ها حروف أو عالمات دالة على أنّ إلى آخر مؤخر، وذهب فريق مبتدأ بدل أو هأنّفأعربوه على 

 يكون وهنا )1(.لقول قامت هند الفاعل في مثل اتأنيثتثنية الفاعل وجمعه، كما تدل التاء على 

  .لظاهر مسند لالسم ا بل هو،األحرفالفعل ليس مسنداً لهذه  واالسم الظاهر فاعالً،

، فالنظرة التاريخية التأويالت األمر ال يتطلب كل هذه أن عبد التواب رمضانوهنا يرى 

 األصل فيها إن إذ ؛يةالعرب في القدمى البراغيث تمثل الصورة أكلوني لغة أنالمقارنة عنده تظهر 

 فيها التي يكون لثانيةثم تطور هذا األصل فتكونت الصورة ا .تحقيق المطابقة بين الفعل والفاعل

 أنالفعل مفرداً مع الفاعل في كل األحوال، وانتشرت هذه الصورة بين غالبية العرب، غير 

 وعندما  )2(ة أو منعزلة، محافظ أخرىالصورة األصل لم تمت، وبقيت تستعمل في بيئة أو بيئات

  . وجدوا الصورتين، فوضع النحاة قواعدهم على األعم واألغلباللّغةخرج اللغويون لتدوين 

شح للرفع  االسم المنقوص المجرد المرأنوشواهدها  العربيةستقر لديهم من استقراء اكما 

غير المعرهذانحو ؛ وتسكين الحرف األخير،بحذف الياء يكون ،ضافف وغير الم وهذا ، راع 

فهذا الكالم الجيد : " أو كما يقول سيبويه)3(،ك هو مقتضى الوقف عليه في الفصحىوذل ،قاض

   )4(."األكثر

                                                
 .1/171، شرح األشمونياألشموني، : ينظر )1(
 .69، وث ومقاالت في اللّغةبح: ينظر )2(
، 41، 28، مجلة أفكار، ع العربيةفيها قوالن أو أضواء على مسألة التعدد في وجوه الموسى، نهاد، : ينظر )3(

  .4/183وسيبويه، الكتاب، 
  .نفسه، والصفحة نفسها )4(
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: ول نحو ق؛ البيان في الوقف أجودإنأما إذا لم يكن االسم المنقوص في موضع تنوين ف

للعرب في  يكون ليه وع. ومن العرب من يحذف الياء في الوقف، وهذا الراعي،هذا القاضي

  :أم مجرداً منها لغتان) لا( محلى بـأكان المنقوص سواء  االسمالوقف على

 وهذا ما وصفه سيبويه ، وهذا غاز،حذف يائه في المجرد، نحو هذا قاض: األولى ـ 

 وعلى هذه )1(.هذا القاض:  نحو،)لا( كان محلى بـإن وحتّى وحذف يائه ،بالكالم األكثر

 وقد )3(."!  "  #  $  % : " ـتعالى  ـ من قوله)2()المهتد: ( عمروأبي قراءة اللّغة

   )4(. إلى هذيلاللّغةعزا أحمد الدمياطي هذه 

  ـ لقوله)5()والي(اإلبقاء على يائه في المجرد ومن ذلك قراءة ابن كثير : الثانية  ـ 

أبي الخطاب ن ويه ع وهنا يأتي الموسى برواية سيب)µ  ´  ³  ²"،)6  ¶   ¸" : ـتعالى

هذا رامي : العرب يقولمن  بعض من يوثق بعربيته أن"ويونس بن حبيب األخفش 

لغة موجودة في  اإلثبات أن الحذف هو األكثر وأن قول سيبويه يعني )7(."...وغازي 

  )8(.جهان للوقف على االسم المنقوص و يكون وإذاً ،كالم العرب

  مية وجهين؛ـملة االسـالداخلة على الج) ما( لـأن النحويين يذكرون أنومن ذلك أيضاً 

                                                
  .4/183، الكتابسيبويه، : ينظر )1(
 .386، السبعة في القراءاتابن مجاهد، : ينظر )2(
 .97اإلسراء، آية  )3(
 .386، تحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشرإ: ينظر )4(
النشر ، وابن الجزري، 41، العربيةفيها قوالن أو أضواء على مسألة التعدد في وجوه الموسى، نهاد، : ينظر )5(

 .2/182، في القراءات العشر
  .11 الرعد، آية  )6(
 .4/183، الكتاب، وسيبويه، 41، العربيةأضواء على مسألة التعدد في وجوه  فيها قوالن أو، الموسى، نهاد )7(
 .41، العربية فيها قوالن أو أضواء على مسألة التعدد في وجوه ، نهاد،الموسى: ينظر )8(
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بمقتضاه عاملة، وهي عندهم تجري مجرى ليس تشبيهاً لها بليس، ) ما( تكون حجازي: األول

   )1(.تحمل معنى النفي فكلتاهما

         رجعوا   فإن فقد شيء منها،،دها النحاةوإلعمال ما عمل ليس لدى الحجازيين شروط حد

 )2(. ـ  التميميةاللّغةأي إلى ـ  إلى لغة اإلهمال

;  > : " ـ تعالى ـعمل ليس قولهها إعمالومن الشواهد على           :  ;   : " وقوله)3(،" :  

  : ومن الشعر قول الفرزدق)4(،">

   )5(رشَ بمهلَثْا م مذِْإ وشٌير قُم هذِْإ    مهتَمع ن اُهللاادع َأدوا قَحبصَأفَ    

دق هذا فيه ز وقول الفر.)بشر(مع تقدمه على االسم ) ليس(خبراً لما العاملة عمل ) مثل(فنصب 

  )6(.إذا تأخر فكيف به إذا تقدمنظر؛ إذ إنّه تميمي، والتميميون يرفعون الخبر 

نفي إسناد الخبر  ـ تكون ما بمقتضاه مهملة إذ هي عندهم مقصورة على النفي يتميم: والثاني

 بقي دخولها عندهم كخروجها، غير )7(،إن استوفت جميع الشروط المذكورة قبالًو ـ إلى المبتدأ

الفعل وعلى   عندهم حرف غير مختص يدخل علىهانّأل أهملوهاوهم قد . عاملة في التركيب شيئاً

                                                
، 91،العربية في اللُّمع، وابن جني، 6، التطور النحوي وموقف النحويين منهالموسى، نهاد، : ينظر )1(

  . 1/447، همع الهوامع، والسيوطي
إال إذا كان ظرفاً أو شبه جملة، ؛ ومن تلك الشروط؛ أن تحمل معنى النفي كليس، وأال يتقدم الخبر على االسم )2(

، الكتابسيبويه،  :ينظر). ما(، وأال تؤكد بـ)إال(الزائدة، وأال ينتقض نفيها بـ) إن(وأال يفصل بينها وبين اسمها 
 .115، شرح قطر الندى، وابن هشام، 2/43، معاني القرآن، والفراء، 1/94، األصول، السراج، وابن 1/59
 .31يوسف، آية  )3(
 .2المجادلة، آية  )4(
نحو منهج في تحقيق قراءة الشعر القديم وفقاً ، والموسى، نهاد، 1/60، الكتاب، وسيبويه، 1/185 ،الديوان )5(

 .1979ردنية، ، مجلة دراسات، الجامعة األلصورته التاريخية
 . نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )6(
    اللُّمع، وابن جني، 1/57، الكتاب، وسيبويه، 6، التطور النحوي وموقف النحويين منهالموسى، نهاد، : ينظر )7(

  . 91، العربيةفي 
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 غير المختص حقه أال يعمل أنوعند سيبويه . "ما يقوم زيد"، و"ما زيد قائم" االسم معاً؛ نحو

:  ;   : " وقوله،)2(" :  ;  > : " ـ تعالى ـ قوله وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود)1(.قياساً

  : وعلى لغتهم أنشد الفرزدق التميمي .)بشر، وأمهاتهم(  بالرفع، رفع الخبر )3(">

  )4(انِيوِتَسانِ مذَا هميعاً فَمج    ي بِو َأنُي بوِنْيي ووِنْا َأ مانتَّّشَلَ    

  . وإنشاده جاء على لغة قومه تميميالشّاعرو) يانمستو(خبر ال برفع

ما هذا : " أورد اآليةأنيعملها، إذ هو يقول بعد من   تميم بني منأنسيبويه  ويذكر   

 نصب ءال الفر ويعلّ)5(."وبنو تميم يرفعونها إال من درى منهم كيف هي في المصحف". "بشراً

 فال يكاد أهل الحجاز ،ألن الباء قد استعملت فيه إن بشراً نُصبت :في هذه اآلية بقوله" بشراً"

مما  )6(.وا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلكا بالباء، فلما حذفوها أحبينطقون إلّ

وقد وصف ابن هشام لهجة اإلعمال  المرفوع بعدها باق على ما كان عليه قبل دخولها، أنيعني 

هذا )8(. ولهجة اإلعمال باألفصح، لهجة اإلهمال باألقيس بينما وصف ابن يعيش)7(.بالقويمة

 القرآن الكريم نزل بلغة أن كما تجدر اإلشارة إلى ، النحاة قد أجازوا الوجهينأنالوصف يعني 

  .ه لذلك فأعملهان من تنبيمن التميمي و.الحجازيين في إعمال ما

                                                
 .1/57، الكتابسيبويه، : ينظر )1(
  .31يوسف، آية  )2(
 .2آية المجادلة،  )3(
، مجلة األبحاث، الجامعة األمريكية في بيروت،  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات  الموسى، نهاد، )4(

 .52، إعراب ثالثين سورة من القرآن، وابن خالويه، 2/42، معاني القرآن، والفراء، 69، 1971
 .1/57، الكتاب )5(
 .2/42، معاني القرآن: ينظر )6(
 .115، شرح قطر الندى: ينظر )7(
  .1/108، شرح المفصل: رينظ )8(
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 ة  مظناإلعرابوفي مجال ":  اإلعراب يقول الموسى تعدد اللهجات فيوفي بيان أثر     

 مبدأ داللة إذ تلغي ،ةعـر توسـلهجات عنصمن الالكبرى في تمثل الوجوه المتأدية الزلل 

 )1(."اإلعراباهرة ـظتهان به من ـطر ال يسـي شـزم فـ ذاتي مليركة على معنى  نحوـالح

   . الحركة وحدها قاصرة عن بيان المعنى النّحوي للكلمةأنّأي 

موضوع  ،صروف وهو اسم معرفة م،أمس كلمة اإلعرابد على صعيد عد التّمثلةأومن         

 وقد تباينت اللهجات )2(. أو ما هو في حكمه في إرادة القرب، نحن فيهالّذي يليه اليوم الّذيلليوم 

  : في معاملتها له من حيث اإلعراب والبناء على حاالت ثالثالعربية

ع أو مي أو جنّر أو ثًسر أو كُغّر أو صكّعرب إذا نُحالة اإلعراب فهو ي: األولى  ـ 

 ،" أمسنا يوم طيبإن" و،"مضى أمسنا":  نحو قول)3(؛التعريف أو أضيف) لا(دخلت عليه 

 ومن الشواهد الدالة على )Ë    Ê  É    È  Ç  Æ"،)4 ": ـ تعالى ـونحو قوله

  :الراجزورودها معربة قول 

  ما َأنَ بِتْرَلوم ُأ نتَ    وسِ مميسينَ فا مةَيسالع 5(وسِر(  

 وهو معرب وعالمة إعرابه جره ـ ـ والجمع من خصائص األسماء فأموس جمع أمس

 أبا أن منسوبة لعقيل فذكر اللّغة هذه أنوأشار الموسى  .بالكسرة الظاهرة بعد حرف الجر

    )6(.ذهب أمس بما فيه: هم كانوا يقولونأنّزيد روى 

                                                
  .43-42، 1975، 28، مجلة أفكار، عمان، عالعربيةفيها قوالن أو أضواء على مسألة التعدد في وجوه  )1(
، 49،  القديمةالعربيةوظاهرة اإلعراب في اللهجات ، 143، العربيةفي تاريخ الموسى، نهاد، : ينظر )2(

  .1/187،همع الهوامعوالسيوطي، 
 .1/191، همع الهوامع ، والسيوطي،59،  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات سى، نهاد، المو: ينظر )3(
 .24يونس، آية  )4(
 .1/191،همع الهوامع، والسيوطي، 134، شرح شذور الذهبابن هشام،  )5(
 ."أمس"، مادة انللس، وابن منظور، ا59،  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات الموسى، نهاد، : ينظر )6(
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ريق يمنعها من رف وهي لتميم وهم فيها فريقان؛ فحالة المنع من الص: ثانيةال  ـ 

 ومن )1(.يتك مذ أمسأ وما ر، وأحببت أمس،الصرف مطلقاً فيقول ذهب أمس بما فيه

اجالشواهد على ذلك قول العج :  

  )2(سام خَيفَاع اَألَلثْاً مزاِئجع      سام َأذْاً مبج عتُيَأ ردقَلَ  

 فجرت ، فعوملت معاملة ما ال ينصرف،ها في موقع جرأنّفقد جاءت أمس مفتوحة مع 

أما الفريق الثاني فيمنعها من الصرف في . بالفتحة نيابة عن الكسرة على لغة قوم من تميم

 ،ذهب أمس بما فيه:  فيقولون، ويبنيها على الكسر في حالتي النصب والجر،حالة الرفع

  : الشّاعر وعلى لغتهم جاء قول )3(.إلى أمسِ واشتقت ،وأحببت أمسِ

  تَاعصبالر مجِإاء نع نْأ ي نَوتَ    س تَالّذياس نمَأض م4(س(  

 الّذيتناس :  والتقدير، عائد الصلة محذوفأن وواضح ،فأمس جاءت مرفوعة بالضمة

  . وأمس بذلك فاعل مرفوع،تضمنه أمس

ذهب :  فهم يقولون، وذلك عند أهل الحجاز، الكسر مطلقاًحالة البناء على: الثالثة  ـ 

 وعلى لغتهم في البناء على الكسر جاء ، وما رأيتك مذ أمسِ، وأحببت أمسِ،أمسِ بما فيه

  :قول أسقف نجران

                                                
، 3/283، الكتابيبويه، ـ، وس59،  القديمةالعربيةات ـاهرة اإلعراب في اللهجـ، ظى، نهادـالموس :ينظر )1(

، حوـ في النالعربيةأثر اختالف اللهجات ، والمباركي، يحيى علي يحيي، 2/537 ،شرح األشمونيواألشموني، 
356. 

شرح شذور ، وابن هشام، 7/167، خزانة األدب، والبغدادي، 3/285، الكتاب، وسيبويه، 400 ،الديوان )2(
 .285، الذهب

، أوضح المسالك، وابن هشام، 59 ، القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات الموسى، نهاد، : ينظر )3(
 .2/536، وشرح األشموني، 4/118
، 2/536 ،شرح األشمونيواألشموني، ، 59،  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات الموسى، نهاد،  )4(

 .1/189 ،همع الهوامعوالسيوطي، 
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  اليوبِ َأم لمعمجِا يبِيء ه    ومفَى بِضقَِلض اِئضَأه 1(سِم(   

  .ها في محل رفع فاعل وذلك على لغة الحجازيينأنّكسر مع  جاء بأمس مبنية على الالشّاعرف

 تميم يكسرونه  بنيأنو ، يكسرون أمس في كل المواضعيينالحجاز أنومستصفى القول 

 هذه أن كما ، الحجازأهلوالمذهب السائد في أمس هو مذهب  ـ في النصب والجر ـ في أكثرها

ها كانت سائرة أنّ و،هرة اإلعراب في التطورالحاالت الثالث على تعاصرها تشير إلى اتجاه ظا

من الثالثية في حالة اإلعراب إلى الثنائية في حالة المنع من الصرف إلى األحادية في حالة 

  )2(.البناء

صوب عند ن م،ه مرفوع في القياس الفصيح السائدإنّ ف،وأخواتها إن خبر أيضا األمثلةومن 

 أن وذكر الموسى )3(، االسم والخبر جميعاًوأخواتها إنب ينصبون همأنّعنهم  فقد روي ،عامةتميم 

 وعلل ابن هشام ذلك  تشبيهاً )4(،أخواتهادون سائر " ليت"ـ باًابن يعيش قد جعل ذلك فيهم خاص

   )5(. ليت في معناهمان بوددت وتمنيت أللها

   :  ربيعةأبي عمر بن ومن الشواهد على لغتهم قول

  )6(ادُأسنا اسر حنِإ اًافَفَ خاكطَ خُ              نكُتَلْ وتْأتَلْ فَِلاللَّي حنْ جدو اساذَِإ        

                                                
، "أمس"، مادة اللسان، وابن منظور، 60-59،  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات الموسى، نهاد،  )1(

، وفي نسبة هذا المقتضب، والمبرد، 1/209، همع الهوامع، والسيوطي، 4/118، أوضح المسالكوابن هشام، 
أوضح ، مادة أمس، وابن هشام، اللسانابن منظور، : لشاهد اختالف حيث ينسب أيضا إلى تبع بن األقرن، ينظرا

  .2/233، صريح على التوضيحتال، واألزهري، خالد، 4/118 ،المسالك
 .60- 59 ، القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات  ، نهاد،الموسى: ينظر )2(
  . 1/490، همع الهوامعوطي، ، والسي72، نفسه: ينظر )3(
 .1/104، وشرح المفصل، 72،  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات الموسى، نهاد، : ينظر )4(
 .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )5(
، 1/288، أوضح المسالك، وابن هشام، 72،  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات الموسى، نهاد،  )6(

وشرح ، 1/490، همع الهوامع، والسيوطي، 1/135، شرح األشموني، واألشموني، 1/37، بومغني اللبي
  .البيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة إال أنه ال يوجد في ديوانه، و1/122، شواهد المغني
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  ). حراسنا ُأسدا( ركني الجملة االسمية بإن نصب  قدالشّاعرف

وقول ذي الرةم:  

  )1(الالاً زبها ذَهارِشَبى َألَع      اتهوم منهودلُ جنَأكَ  

  ).مموهات( منصوباً وهو أنجاء خبر ك

  :وقول النمر بن تولب

  )2(يندل تَمي لَم ُأتَيلَ وامقََأ      ادواً بِرجي حنتَيا لَال يَأ  

  )حجراً(جاء خبر ليت منصوباً وهو 

 ومن ذلك ما ،ركني الجملة االسمية) لعل( بعض العرب من ينصب بـأنوقد أورد ابن هشام 

  )3(.أباك منطلقاًلعل : حكاه يونس

 ويذكر )4(،"ليت القسي كلها أرجالً: "ومن الشواهد النثرية على لغة بني تميم قولهم        

 ، المبتدأ وينصب الخبر كما لو كانت من أخوات كانإن من العرب من يرفع بأنالبغدادي 

  )5(. بك زيد مأخوذاإن: فيقولون

 ومنهم من ،إنص نصب الجزأين بأحد أخوات  من القدماء من خأنالمالحظ على ما تقدم   

  . وأخواتهاإن فعمموا ذلك على ، وبعض أخواتهاإن بشواهد شعرية على أتى
  

  

  

                                                
، والمباركي، يحيى 72،  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات ، والموسى، نهاد، 3/1516، الديوان )1(

  .236،  في النحوالعربيةأثر اختالف اللهجات ي يحيى، عل
 .1/112، الدرر اللوامع، والشنقيطي، 1/491، همع الهوامعالسيوطي،  )2(
  .1/285، مغني اللبيب: ينظر )3(
 .2/178، مجمع األمثالالميداني،  )4(
 .10/301، خزانة األدب: ينظر )5(
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  العامل الزماني –

جمع منها مادة بعدما انتهى اللغويون والنحويون من ضبط المنطقة الجغرافية التي تُ  

 فاهتدوا ،ا اللسان العربي من اللحن والفسادالفترة الزمنية التي سلم فيه، ذهبوا إلى تحديد العربية

1( فيما بعد بعصور االحتجاج وهي ثالثة قرون على التقريب،فَرِإلى تحديد زمني ع(نوا  كما بي

ختم الشعراء بابن : " فقد نقل ثعلب عن األصمعي قوله،ن يستشهد بشعرهمالّذيآخر الشعراء 

 العربية التي خرجت باستقرائها قواعد  النصوصأن هذا يعني )2(." وهو آخر الحجج،هرمة

 ثالثة قرون في حياة لغة تعتمد على أن إلى اإلشارةاستغرقت تلك الفترة الطويلة، وتجدر 

 تحكيم هذا أدى، وقد العربيةالمشافهة تتسع لمراحل من التطور جرت على الظواهر النحوية في 

األول يمثل الطور السابق والثاني يمثل  إلى تسجيل وجهين للظاهرة الواحدة؛االعتبار الزماني 

 المتعاقبة في تلك الفترة وجوه عربية ال سبيل األطوارالطور الالحق، وهذه الوجوه المترتبة على 

  )3(.العربيةعيب في قواعد لردها، وهي عامل رئيس من عوامل التش

أخرى ال يتم رة مكان  حلول ظاهإنمر بمراحل متدرجة، إذ  اللّغة ر تطوأنويجمل القول 

ال فقد تتجاور الظاهرتان، فتقوى إحداهما على األخرى لسبب ما، والتي تضعف دفعة واحدة، 

ها ظروف دعابما تسرل تنتمي إليه، والّذي للنظام اللُّغوية تبقى عنصراً في الصورة ماإنّ و،تزول

  )4(.مخصوصة فتحيا في االستعمال من جديد

ن فعل للزمن في الظاهرة النحوية ما سجله النحويون ومن األمثلة التي جاء بها الموسى م  

 الحرف قد يحذف أن الفعل الالزم يتعدى بالحرف وأنفي ظاهرة الحذف واإليصال، إذ الحظوا 
                                                

 .53-52، صحىقضية التحول إلى الفالموسى، نهاد، : ينظر )1(
 .27، االقتراحالسيوطي،  )2(
التباين وأثره في تشكيل النظرية ، والعناتي، وليد، 53-52، قضية التحول إلى الفصحىالموسى، نهاد، : ينظر )3(

 .58-57، العربيةاللُّغوية 
 . والصفحة نفسها،نفسه: ينظر )4(
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 الحظوا همأنّأحياناً فينتصب المجرور على نزع الخافض، وهذه مرحلة بين اللزوم والتعدي، إال 

و ينتقل إلى التعديأن الفعل لم يلبث أن ،يصبح أن المنتصب بنزع الخافض لم يلبث م االسأن 

 وما عرض "شكر ونصح"ل نهاد الموسى على هذه الظاهرة بالفعلين مفعوالً به صريحاً، وقد مثّ

لهما من انتقال في االستعمال، إذ كان الغالب عليهما في طورهما السابق أن يكونا الزمين يتعديان 

R  Q      : " ـ تعالى ـفي القرآن الكريم قول اهللا و، ونصحت له،شكرت له: بالحرف، فنقول

S"،)1(وقوله " : ~  بإسقاط حرف التعدي إلى  هذين الفعلين شهدا انتقاالًأن إال )2(،"{  

x   :" ـ تعالى ـ ونحو قوله، ونصحته،شكرته:  فنقول.نصب للمنجر وجوباًال ويكون )3(،الجر

{      z  y"،)4(عبد اهللا بن الزبير األسدي ومن الشواهد الشعرية قول  :   

  )5(تلّ ج هينإ وننَم تُم لَياديَأ                 تي ين متْراخَ تَإن عمراً رسأشكُ

إذ  )6(. الطورين قد تعاصرا، وأسفرا عن وجهين في االستعمال من اللزوم والتعديأنيعني مما 

 فأصبح الفعل ،من اللزوم إلى التعدي بنفسهتقل ه انأنّ إال ،األصل تعدية هذا الفعل بحرف الجر

   . حرف الجردون يتعدى إلى مفعوله مباشرة

   ،األعالم المنقولة: ا عليها النحويون ونصوإليهاه  تنبالّذيطور الزماني ـومن مظاهر الت   

  

                                                
 . 14 لقمان، آية )1(
 .79 األعراف، آية )2(
 نموذج من التردد بين العربيةوالخطأ في ، 37-36، العربية اللّغةيب مناهج ونماذج في تعليم األسال: ينظر )3(

  .1/197، ، شرح األشموني، واألشموني2/151، أوضح المسالك، وابن هشام، 58-57، منازل المثال والواقع
 .19النمل، آية  )4(
، 2/265 ،خزانة األدب، والبغدادي، 36، العربية اللّغةاألساليب مناهج ونماذج في تعليم الموسى، نهاد،  )5(

 .14/143، األغانيواألصفهاني، 
 .37 ،العربية اللّغةاألساليب مناهج ونماذج في تعليم  ، نهاد،الموسى: ينظر )6(
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ن هشام  عند ابالعربيةفي  األعالمغلب أ أن ويذكر الموسى )1(،ما استعمل قبل العلمية لغيرها وهي

  :الموسىأورده ن وي بتعبير النحويإليها نقل أو العلمية إلىومما تطور  )2(،منقولة

  . وكلب،ثورو ،أسد  نحواألعيان؛ أسماء –

 . وتوفيق، ونجاح، وفضل، زيد؛ نحوالمصادر –

 ، نحو منصور ومحمود؛ وأسماء المفعولين، وحارث، صالحأسماء الفاعلين؛ نحو ؛الصفات –

 . كنصار؛ وصيغ المبالغة،سن  كح؛ةوالصفات المشبه

 . وتأبط شراً، نحو برق نحره ؛الجمل الفعلية –

 ،األمر وقد يكون العلم منقوالً من فعل )3(، كيشكر؛أو مضارعه ،ر نحو شم؛ ماضية،األفعال –

 :وفيها يقول الراعي النميري) اصمت ( بـفقد سمى العرب صحراء معينة

  )4(دوا َأهالبِص في َأتَمص اشِحوبِ    ا ه بِاتَب وتْاتَةً بيوقلُى سلَشَْأ

في  )جاء(ـ ف،أشعثجاء علي : لى هذه الظاهرة يتمثل في جملة عويورد الموسى مثاالً

 يكون صفة على أن يحتمل )أشعث( و، فعالً الزماً مثل معنى حضر يكونأن يحتمل الجملةهذه 

: مثل جملة. أشعثَ جاء علي: ةل وعلى هذا الوجه تكون جم،أشعث على الحال فينتصب ،األصل

بطالًعاش علي .  

 عن  منقوالً يكون علماًأن يحتمل )أشعث( و،)لقي( مثل معنى  متعدياً يكون فعالًأن )جاء(ويحتمل 

 زار علي: مثل  .أشعثَ جاء علي:  وعليه تكون الجملة،ى المفعول به لجاء فينتصب عل،صفة
                                                

تعليق ، والدماميني، محمد بدر الدين، 9، ، في التطور النحوي وموقف النحويين منهالموسى، نهاد: ينظر )1(
  .2/141، على تسهيل الفوائدالفرائد 

  .1/114، أوضح المسالك، وابن هشام، 9، في التطور النحوي وموقف النحويين منهالموسى، نهاد، : ينظر )2(
، والزمخـشري،   1/114،  أوضح المسالك ، وابن هشام،    9،  في التطور النحوي وموقف النحويين منه     : ينظر )3(

 .1/30، ، شرح المفصل، وابن يعيش9، المفصل
، ، شرح المفصل، وابن يعيش9، المفصل، والزمخشري، 1/114، أوضح المسالك، وابن هشام، 69، الديوان )4(

 . ال يشعر أحد بناحتّىويذكر الزمخشري أنها سميت بذلك ألن سالكها يقول لرفيقه اسكت . 1/30
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مرجعاً إلبانة أيهما المقصود؛ الحال أو العلم المنقول عن  وفي هذه الحالة يكون السياق )1(.حمدأ

  .ما جاء للدراسة فقطإنّ إلى مستويات العربية تمايز أنالصفة، مما يدل على 

 وهما من )وال يكون( ،)ليس(في الظاهرة النحوية انتقال الزمني ومن مظاهر فعل العامل 

اإلسناد في  عالقة نينفيا فعلين ناقصين العربية عرفتهما إذ ،أدوات االستثناء إلى الناقصة األفعال

 وظيفة إلى خرجا عن هذه الوظيفة هماأنّ إال ، وينصبان الخبريرفعان المبتدأف ،الجملة  االسمية

  :ني نحويتينت لهما وظيففإن وبذلك )2(،يةئنا االستث)إال(يفيدان فيها ما تفيده 

   . فضيلةالجهلال يكون و ،سهالًليس األمر  : نحو؛أن يكونا فعلين ناقصين: األولى

خرج الناس ال يكون ، وقام القوم ليس زيداً :؛ نحوأدوات االستثناء من أن يكونا: والثانية

  .عمراً

 صلى اهللا عليه وسلمـ ومن األحاديث الشريفة التي استعملت فيها ليس أداة استثناء قوله 

عليه ـ  وقوله )3(،"عبيدة بن الجراح ليس من أصحابي أحد إال ولو شئت ألخذت عليه ليس أبا: "ـ

   )4(."يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب: " ـالسالم

 ن وذلك أل؛واجب العربيةبعض علماء ند  ع) وال يكون،ليس(ـونصب المستثنى ب  

ئم  قام القوم ليس القا، وعليه فتقدير قام القوم ليس زيداً)5(.خبرهما واسمهما ضمير مستتر وجوباً

بمعنى استعمالهما فعلين ناقصين، ) ليس، وال يكون( مما يدل على تمسكهم بالطور السابق لـ.زيداً

                                                
  .46، العربيةتعدد في وجوه وفيها قوالن أو أضواء على مسألة ال، 30-29،  وأبناؤهاالعربية اللّغة: ينظر )1(
، وابـن   348-2/347 ،الكتاب، وسيبويه،   10،  التطور النحوي وموقف النحويين منه     الموسى، نهاد،    : ينظر )2(

 .2/284 ،همع الهوامع، والسيوطي، 1/294، ومغني اللبيب، 2/212، أوضح المسالكهشام، 
 .3/484، صحابةاإلصابة في تمييز الابن حجر العسقالني، أحمد بن علي،  )3(
، الجامع الصغير في أحاديث البشير النـذير  السيوطي،، و10/332، السنن الكبرى البيهقي، أحمد بن الحسين،   )4(

2/762. 
همع ، والسيوطي، 1/237 ،شرح األشموني ، واألشموني،238-2/237، أوضح المسالكابن هشام، : ينظر )5(

  .2/284، الهوامع
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 آل إليه استعمال هذين الفعلين؛ وهو الّذيهم لم يأخذوا بالوجه أنّيرفعان المبتدأ، وينصبان الخبر و

  .وجه االستثناء
  

  العامل المنهجي   –

 فقد كانت ،ون النظر التي اصطنعها النحوياختالف طرائق"لقد ترتب هذا العامل على 

ي  فإياهااستقراءهم ، ولكن ...أو تكاد ة عليها واحدا وردوأو ، التي وردت عليهماللُّغويةالمادة 

 ، التي تجري عليها كان يتفاوتأو القواعد األحكام واستخراج ،سبيل رصد الظواهر المطردة فيها

ؤوا هم استقرأنّ ومن ذلك )1(."عن عواملها وعللهاوالبحث وخاصة في مجال تفسير تلك الظواهر 

 )2(،" |  { : " ـ تعالى ـ قوله؛ نحواللُّغوية في التراكيب )ليس(رض فيها  التي تعاألمثلة

 )5(."  H  G  F    I : "وقوله )4(،"Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á : "وقوله )3(،"$  %: "وقوله

نصب  وترفع االسم وتأ المبتدإلى الخبر إسناد ليس تدخل على الجملة االسمية فتنفي أنوجدوا 

  . الخبر

ها القوم في تفسير أنظار اختلفت ،"ليس خلق اهللا مثله": ا ورد عليهم قول العربفلم

 )ما( تستعمل استعمال ) ليس( أنل لهم فتحص ، فوقف قوم منهم عند ظاهر التركيب،وتوجيهها

 ال تعمل في مثل هذا التركيب عمال هاأنّ اوأ ور،أداة نفي حسب فجعلوها ،وتدخل على الفعل

  :  وعلى ذلك جاء قول البحتري)6(.إعرابياً

                                                
  .54، العربية اللّغةوالثنائيات في قضايا ، 42،  وأبناؤهاربيةالع اللّغةالموسى، نهاد،  )1(
  .113 آل عمران، آية )2(
 .43 الرعد، آية )3(
 .36 اإلسراء، آية )4(
 .8 التين، آية )5(
 .55، العربية اللّغةوالثنائيات في قضايا ، 33-32،  وأبناؤهاالعربية اللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )6(
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  )1(سِنِْإ ِلنّ جِعنْ صم َأوهنُكَس    نّلَيس يدرى َأصنْع ِإنْسٍ ِلجِ

 وه الغالبة فتأولةير للظاهراهذا الظاهر القليل المغآخرون وعلى رأسهم سيبويه تجاوز و

 ، على جملة اسميةة داخلهاأنّو ، جارية وفق نسقها المعتادالجملة في هذه )ليس( نأمتمسكين بإليها 

ان وأياً ك )2(.الجملة بعده خبره أن و،اسمها ضمير شأن محذوف أنلك وا لذفقدر ،ها عاملةأنّو

، فالفعل البتة أن يعمل فيه دون على الجملة الفعلية ينفي وقوع الفعل )ليس( دخول إنتأويلهم ف

  ).يدرى(، وكذلك القول في الفعل لى الفتح، وال عمل لليس فيه البتة عاً مبنيياًبقي ماض) لقخ(

 بعضها يختص ، هناك حروفاً مختصةأن للنحاة أثناء استقرائهم للعربيةل تحصكما 

 نحو حروف ؛األفعال مثل حروف الجر وبعضها يختص بالدخول على ،األسماءدخول على الب

 وعمل حروف الجزم ،عمل حروف الجر في االسم  ـ والعمل ن االختصاص ا بيوصلوف ،الجزم

ها أنّ واستعماالتها، وجدوا "حتّى" فلما وردت عليهم. ومقياساًأصال وجعلوا ذلك  ـ في الفعل

 من غير تقدير الذي تدخل عليهتستعمل حرف جر بمنزلة إلى في المعنى والعمل، فتجر االسم 

 كما )3(. فينتهي األمر عنده ـ  مضمرة أو مظهرة)إلى(ـ تجر بإال عند الكسائي فهي ـ خافض

B":  ـ تعالى ـفي قوله   A  @  ?  >"،)4( فمطلع اسم مجرور بـ ؛جرفأي إلى طلوع ال)حتّى (

ه أنّ يوم الفطر، والمراد حتّى فالناً يصوم األيام إن: وهو ما انتهى أمر السالم عنده، ونحو قول

  . ر يوم الفطإلىيصوم األيام 

                                                
 .2/1160، الديوان )1(
، وسـيبويه،   55،  العربية اللّغةوالثنائيات في قضايا    ،  33-32،   وأبناؤها العربية اللّغةالموسى، نهاد،   : ينظر )2(

 .1/70،الكتاب
 في اللُّمع ، وابن جني،1/124، األصول، السراج، وابن 33، وأبناؤها العربية اللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )3(

 .599-2/598، اإلنصاف في مسائل الخالف ، واألنباري،132، العربية
 .5 القدر، آية )4(
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 تطلع الشمس الحظوا حتّى اذكروا اهللا : على الفعل نحو قولحتّىفلما ورد عليهم دخول 

ظاهر التركيب،  عند  فوقف الكوفيون، فاختلفوا في تفسيرها، تدخل في الظاهر على فعلحتّى أن

 البصريون أما ، عندهم إلى حروف النصبحتّى وانضافت ،)حتّى(ـ الفعل منصوب بأنفرأوا 

) حتّى( الفعل بعد أن إلى تفسير هذه الجملة وفق مبدأ االختصاص والعمل، فذهبوا إلى فعمدوا

 ويكون المصدر في محل جر ،مضمرة، تكون هي والفعل مؤولة بمصدر طلوع) أن( منصوب بـ

 عامل العربية ال يوجد في  إذ؛ عند البصريين مختصة باألسماء"حتّى"كذا تبقى  وه)1(.)حتّى( بـ

  . وتارة في األفعال،تارة في األسماءواحد يعمل 

ومن العرب من يعدها حرف عطف، وللعطف بها شرطان؛ األول أن يكون المعطوف 

 رأسها، وأعجبتني الجارية حتّىأكلت السمكة :  وذلك نحو،بعضاً من المعطوف عليه أو كبعضه

كالواو في إفادة ) ىحتّ( وعليه فـ)2(. حديثها، فالحديث ليس بعضاً من الجارية ولكنه كالبعضحتّى

في  أو والعلو والثاني أن يكون المعطوف هو الجزء المقصود إما في القوة. الجمع من دون ترتيب

 في الجملتين أفادت حتّى ف)3(. المشاةحتّى األنبياء، وقدم الحجاج حتّىمات الناس : نحوالضعف، 

ول ــوقد اجتمعتا في قاألضعف،  فاألنبياء في األولى هم األعلى، والمشاة في الثانية هم ،العطف

  :الشاعر

  )4(اراغص اَألانَين بحتّىا نَونَابهتََ       اةَ فََأنتُم الكُمحتّى اكُمنَهرقَ

  .األولى غاية القوة، بينما أفاد الثاني غاية الضعف) حتّى(إذ أفاد الجزء المعطوف بـ

                                                
، وابن األنبـاري،  33،  وأبناؤهاالعربية اللّغةو، 55، العربية اللّغةالثنائيات في قضايا    الموسى، نهاد،   : ينظر )1(

 .55، شرح قطر الندىوابن هشام، . 598-2/597، اإلنصاف في مسائل الخالف
 .8/17، ، شرح المفصل، وابن يعيش2/419، ألشمونيشرح ااألشموني، : ينظر )2(
 .1/127، مغني اللبيب ،، وابن هشام1/424، األصول، السراجابن : ينظر )3(
 .2/419، شرح األشموني واألشموني، ،1/127، نفسه )4(
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أ بعده الجملة فتدخل على الجملة  حرفاً من حروف االبتداء، أي حرف تُبتدحتّى عدكما وت

 زيد ممرور به، ومن الشواهد حتّى زيد قائم، ومررت بهم حتّىقام القوم : االسمية، نحو قول

  :الدالة على ذلك قول جرير

مالقَتْو الَتا زاُؤهمد رلَةَ     ا لى تَموجلَةَ َأشْكَُلحتّىبِدجد 1( ماء(  

  . هنا ابتدائية بدليل رفع ما بعدهاحتّىالخبر، فباالبتداء وأشكل فماء مرفوع 

 لما استوت لدى النحويين في مالمح معينة جعلوا هذه العربية صورة أنويذكر الموسى   

اء زيد ج :تأتي حرف عطف في مثل) الواو (أن ومما استوى لديهم ،المالمح محتكماً  يعودون إليه

دخل فيه األول، وليس فيها دليل على أيهما كان وعمرو، وهي هنا عملت على إشراك الثاني فيما 

ينوي أحدنا : وتأتي استئنافية في مثل.  يكون عمرو أوالًجائز أن يكون زيد أوالً وجائز أنأوالً، ف

ال تكن جلداً وتظهر ":  كما في)2( أو المصاحبة،، وتأتي دالة على المعية...أن يقول شيئاً، وينساه

جلد والجزع، فالفعل المضارع قد انتصب بعد واو المعية في جواب ، أي ال تجمع بين ال"الجزع

   .النهي بأن مضمرة

 الواو مرشحة أن وجدوا ،"ال تأكل السمك وتشرب اللبن":  فلما وردت عليهم هذه العبارة

 فتكون ،ا تحتمل العطفه وجدو؛ األولى مختلفة دالالت ثالثاًالمتقدمة، وتفيد بهاللمعاني الثالثة 

: الثاني، وكان شريك األول في النهي، وذلك نحو بجزم ،..." اللبنال تأكِل السمك وتشربِ" :الجملة

.  فتكسر الباء للتخلص من التقاء الساكنين،، وحينئذ يلتقي ساكنان الباء والالم"ال تفعل هذا وال هذا"

ثاني فيقع النهي  برفع ال"ال تأكل السمك وتشرب اللبن": والثانية تحتمل االستئناف فتكون الجملة

                                                
 .3/562، شرح األشموني، واألشموني، 1/118، مغني اللبيب، وابن هشام، 367، الديوان )1(
، وقد سمع النصب مع الواو في خمسة مواضع هي؛ النفي، 34،  وأبناؤهاالعربية اللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )2(

-3/566، شرح األشمونياألشموني، : واألمر، والنهي، واالستفهام، والتمني، وللوقوف على هذه المواضع ينظر
 .353-2/352، ، شرح ابن عقيل، وابن عقيل567
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ال تأكل السمك :  الواو تحتمل المعية فتكون الجملةأنوالثالثة  . الشرب مباحأنعن األكل إال 

 كل إجازةكان النهي حينئذ عن الجمع بينهما، مع  بأن مضمرة و، بنصب الثاني...وتشرب اللبن

ما هذه كانت وجوه إنّوالنحاة غير مختلفين في دالالت الواو  أنوالمالحظ  )1(.منهما منفرداً

  .هذا المثال ال يأتي تحت عنوان العامل المنهجي أنفأنا أرى استعماالتها؛ لذا 
  

  عامل الناموس اللغوي  –

 اللُّغات وقانون يجري على ،م، بل هو ضابط عا وحدهاالعربيةال تنفرد به وهذا العامل     

 هذه أنومن الحق " .غوي برمتهة في تشكيل النظام الل، ومرجعه إلى النواميس الفاعلجميعها

فيما يكشف النظر  ، ولكنها،بس متغيرات ومالبسات تتحرى اجتناب اللّ منالنواميس وما يكتنفها

  )2(."عند مواطن غير قليلة  ، مضطرة إلى الوقوع فيه،لسائدة االلُّغويةفي النظم 

ومن هذه الصور ة، ر على صور مقرتأتلف العربية عناصر الجملة في أنالموسى يذكر و   

، وصافحت أمي صافحت أمي جالسةً : مثلفي ...أن يأتي الفعل فالفاعل فالمفعول ثم تعقبها حال

تصلح ) وحيداً( أنس ظاهر ناتج عن بوفي هذه الجملة لَ .قابلته وحيداً :، و يكون منها أيضاًواقفاً

وال يمكننا بسياق الجملة  ،)ءالها(ومن ضمير المفعول ) التاء( عن ضمير الفاعل ألن تكون حاالً

اللّبس فموطن  )3(.هو وحيد قابلته وأنا وحيد أم قابلته و: وحده أن نحدد أي المعنيين يراداللفظي

 يستقيم على نظام العربية بناء الجملة الفعلية في أن، مما يدل على ماثل في معرفة صاحب الحال

  .ل إذا حدث لبس مامحدد من التراكيب لفظاً ورتبةً، وعلى سياق الحا

                                                
، واألشموني، 129، شرح شذور الذهب، وابن هشام، 35-34،  وأبناؤهاالعربية لّغةالالموسى، نهاد، : ينظر )1(

 .3/567، شرح األشموني
  .35 ، وأبناؤهاالعربية اللّغةنهاد،  ، الموسى)2(
  .40 ،نفسه:  ينظر)3(
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 أولهما ؛ين، إذ تحتمل الجملة معني غادر محمد الجامعة وعاد مريضاً:ومن ذلك قول

 في فعملت النصب ،بمعنى زار) عاد( وعليه تكون كلمة ،زار مريضاًامعة وغادر محمد الج

 بمعنى رجع )عاد( فتكون كلمة ،غادر محمد الجامعة فعاد وهو مريض وثانيهما .)مريضاً(

  )1(. من الضمير المستتر في عاد حاالً)مريضاً(، فانتصب مما ال يتعدىوهي 

ا تريد أن تسأل سل م :عبارة كما في ، للبسويحصل أن يكون األداء اللغوي مرجحاً

  .ى تريد أن تسأل عن أعمال المؤتمرسلم، عن أعمال المؤتمر

 سلمى تريد أن اإلخبار و،فهذه العبارة تحتمل معنيين؛ الطلب إلى المخاطب أن يسأل

 قراءة هاتين الجملتين تسمعنا نطقاً ملبساً، ال ينكشف عن معنى بعينه إال إنالسؤال، وعليه ف

 يوقع فيه المنطوق، إذ قد الّذيس ب نظام الكتابة يساعد على رفع اللّأنمما يظهر . بتمثيله كتابةً

2(.رقنة للفيتوحد المنطوق ويختلف المعنى، فتكون الكتابة هي المبي(  

 على ، وقد يكون النطق علماً للبسربما يكون الخط أو اإلعراب في هذه المثل كاشفاًو

وظائف ها تحمل إنّف ، القصص المسلّية للسيدات:تحديد الوظائف النحوية كما في العبارة اآلتية

  :نحوية تتعين على هذا النحو

  داتالمسلّية                                   للسي/ القصص 

  خبر ال                                    متعلّقان بخبرمبتدأ         

 ...وال األفالم هي المسلّية للسيدات القصص ال أعمال التطريز أنوالمراد بذلك 

  .)المسلّية(متعلّقين باسم الفاعل ) داتللسي(ويكون الجار والمجرور 

                                                
  .  65-64 ،اللُّغوية العربيةالتباين وأثره في تشكيل النظرية العناتي، وليد، :  ينظر)1(
 .40 ، وأبناؤهاالعربية اللّغة ، نهاد،الموسى: ينظر )2(
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  :وتحتمل أن تكون على هذا النحو

  للسيدات  /             المسلّية       القصص       

  )أو متعلّقان بخبر محذوف(خبر                   نعت مبتدأ                  

 وعليه تكون ،ية للسيدات ال للرجال وال للصغار القصص المسلّأن  تريد بذلك 

  . أو متعلّقين بالخبرالجار والمجرور خبراًالقصص مبتدأ والمسلّية نعتا له و

  :تكون على هذا النحووتحتمل أن 

  القصص                       المسلّية              للسيدات

  مبتدأ                           نعت                متعلقان بالنعت

 السيدات  تسلي القصص التيأنو ، لما يرد الخبرأنو،  العبارة ناقصةأنوالمراد بذلك 

ر بتركيب واحد عبر عن تراكيب ثالثة معاً، وكذلك قد يفبرسم واحد عبّ )1(.إلخ...أو معارة،

 فتحتمل أن يكون المسؤول هو الفاعل وبذلك ،عقاب المسؤول صارم: عن تركيبين اثنين، نحو

 العقاب الموقع أن أنزله صارماً، كما تحتمل أن يكون المسؤول مفعوالً والّذييكون العقاب 

  )2(.عليه صارم

 صوراً ماثلةً في القرآن الكريم، والحديث النبوي العربية لتعدد وجوه أنقول وصفوة ال

 ضرباً من التيسير عد هذا التعدد يأنالشريف، وكالم العرب المحتج بلغتهم؛ مما يعني 

 لتجويز معظم وجوه االختالف في لغتنا؛ لكونهوجيهاً ه يحمل في طياته وجهاً أنّ و،والتخفيف

أكلوني : ه مخالف للوجه الفصيح، فإن قال أحدناأنّاً عن كل ما يظهر يهيئ لنا اعتذار

                                                
  . 41-40  وأبناؤها،العربية اللّغةالموسى، نهاد، : ينظر )1(
 .271، العربيةالتباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية  ، وليد،العناتي: ينظر )2(
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جاء البراغيث، وقيل له ال يجوز أن يجتمع فاعالن لفعل واحد؛ حينها يستطيع أن يرد عليه بما 

   .في الشعر والقرآن والحديث

  

  )منهج نهاد الموسى في تيسير النحو وتعليمه(تيسير النحو :ثانيا

لدارسين والمتعلمين؛  من اى وتذمر لدى الكثيرما زال مبعث شكوكان النحو العربي و

هذه الصعوبات لم تخف على النحويين ، وتفصيالته، وحواشيه، وتأويالته، وأقيسته، ولكثرة أبوابه

آليف حدهما التأ بعد كتاب سيبويه في اتجاهين، يمثل يةالنحوذهبت جل التآليف  قدف، همالقدماء أنفس

دف  اآلخر التآليف التعليمة التي تهاالتجاه، ويمثل اللّغةدقائق النحو وغرائب العلمية المتخصصة ب

 أن هذه التآليف التعليمية لم تخرج عن كونها شروحاً لكتاب إال، إلى تيسير النحو وتسهيل تعليمه

ولعل كتاب المقتضب للمبرد يمثل هذا االتجاه خير  )1(.سيبويه، أو اختصاراً له، أو شرحاً لشواهده

مثيل، إذ حاول فيه صاحبه بسط المادة النحوية وتقريبها، وهذا ما جعل محمد عبد الخالق عضيمة ت

ه أول كتاب عالج مسائل النحو والصرف باألسلوب الواضح والعبارة أنّيصف المقتضب ب

  )2(.الموثوقة

 التخفيف على الشرح والتبويب قامت عند أصحابها، بهدف إرادة أنومما ال شك فيه 

 إفراز الباعث علىإذاً، فاالتجاه األول في التأليف النحوي كان . ئة والتسهيل على المتعلمينالناش

فات النحوية  محاولة بسط المؤلّأنإال . المحاوالت القائمة على بسط النحو وشرحه وتوضيحه

 إلى دىأ الّذياألمر ، المرجوة من هذه المحاولةة  عن الغاياألحيان قد ابتعد في كثير من بويبهاوت

تقويم اليد  " وهيتهدف إلى العودة بالنحو إلى الغاية التي من أجلها وجد،إيجاد محاوالت جديدة 

                                                
 .81،  بين القديم والحديثالعربيةتيسير خليفة، عبد الكريم، : ينظر )1(
 .، مقدمة المحقق1/66، المقتضب: نظري )2(
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يمة تسير في وكانت الدراسات النحوية القد )1(،"ءة والكالم الكتابة وتقويم اللسان عند القرادعن

  :اتجاهين

  .التعمق فيهفي يهدف إلى دراسة دقائق النحو ونظري فلس :األول

 )2(، مع األهداف التعليمية األساسية التي من أجلها وضع النحوتيسيري جاء تجاوباً :ثانيالو

وإسقاط بعض  إعادة تنسيقها، يقوم على ترتيب األبواب النحوية، ووكان منهج هذا االتجاه

، ومن أظهر هذه غال، والحروف المشبهة بليستشاالو التنازع،:  مثل، منهاعاتالموضو

، للزجاجي) الجمل في النحو(دفت إلى تيسير النحو وتعليمه قديما كتاب المحاوالت التي ه

  )3(. البن جني)العربيةاللمع في (و  للزبيدي،)الواضح(و

 آثار الشكوى القديمة من نإ و،لم تنقطع  محاوالت تيسير النحو التي بدأت قديماإنوعليه ف   

 جهود العلماء ن مما يعني أاضر،زادت حدة في العصر الحهي قد ؛ بل ما زالت قائمةالنحو 

، طه حسين: ن دعوا إلى ذلكالّذيومن أولئك  ،إال ثمرة لتلك المحاوالت السابقةالمحدثين ما هي 

ضرورة تسهيل النحو  إلى فاألصوات الداعية  ونهاد الموسىوأمين الخولي، وكمال محمد بشر،

ها فألفت كتب كثيرة هم ؛لمحدثينقت استجابة عند العلماء اللمتعلمين في العصر الحديث قد ال

   . للمتعلمين وتسهيلهاألول تيسير النحو

  الحال عند غيرههي خاصة في تيسير النحو كما لم يؤلف كتباًفأما نهاد الموسى          

تيسير :(شوقي ضيف في كتابيه عند هي ، وكما)إحياء النحو( في كتابه مثالًكإبراهيم مصطفى

 وأبحاثه، اللُّغويةفي بعض مؤلفاته ة ثوثما نجد دعوته إلى التيسير مبإنّو، )تجديد النحو( و)النحو
                                                

 .14، 1976، 14، مجلة التربية، قطر، عرأي في رسم منهاج النحوالموسى، نهاد،  )1(
  .36 ، بين القديم والحديثالعربيةتيسير عبد الكريم،  ،خليفة:  ينظر)2(
ع اللّغة العربية ، مجلة مجمتعليم النحو وحلول مقترحة من مواضع تيسيرالسيد، محمود أحمد، : ينظر )3(

 .743، 2005، 4، ج80األردني، مج
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هيل نظري يقوم على تقديم المقترحات لتس؛ اتجاهينفي بالجملة فقد كان منهجه في التيسير يسير و

ليمية الهادفة إلى تيسير النحو تطبيقي يقوم على تأليف الكتب التعالنحو وتيسيره على المتعلمين، و

  . نظام الجملة واإلعرابالعربية كتاب :ية لحاجات المتعلمين مثلالملبو

ل في شكوى الطلبة أولهما يتمث ؛ تيسير النحو عند الموسى أمراندواعيولعل أبرز 

لثاني أما األمر ا .فهم عنهاو وعزفور كثير منهم من الدروس النحوية، بل نمن صعوبة النحو

غيرهم من أخطاء آلباء واألمهات وتتبعين من االمفيتمثل في شكوى المعلمين والمعلمات و

 اللّغة على الضعف في واناً أصبح الخطأ في النحو عنحتّى .األداء في المكتوب والمقروء

  )1(. على وجوه الضعف األخرىيطغى ،العربية

  

   في التيسير النحوي همقترحات –

إلى جهود اللغويين  تطالعه بعض المقترحات التي تضاف اللُّغويةالقارئ لمؤلفات الموسى 

مما جاء و، عض أبوابه مما علق به من الشوائبالمحدثين في سعيهم إلى تيسير النحو، وتلخيص ب

  : الجامعة األردنية المدارس وفيتدريس النحو فيعنده من مقترحات بعضها نابع من تجربته في 

 كتب  األولى عن قواعد النحو فيالعربيةفرز قواعد النحو المتحققة في النصوص  -

 قواعد كثيرة قد علقت بجسم النحو وهي في الواقع من أنحينها سيبدو ، النحويين

 . العربيةمقتضيات النظرية ال من مادة 

 يتعلق بإقامة النص وضبط ، مما الجوه التأويل والتعليل والتقديرفرز القواعد عن و -

 .الكالم

                                                
  .192، العربية اللّغةنماذج في تعليم األساليب مناهج و:  ينظر )1(
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وترك السمات  ، عليهااالقتصارحصر القواعد المشتركة بين لهجات الفصحى األولى و -

جِاللهجية الخاصة التي وي  في قبيلة بعينها إال أن تكون هذه السمات ماثلة فتْد

 . على مدى التراثالعربيةالنصوص 

 كتب له البقاء الّذيرز القواعد التي تطورت خالل عصور االحتجاج وأخذ الوجه ف -

 .الشيوع في االستعمالو

 يحتاج وبذلك يتم تعليم القواعد التي مراحل التعليم العام، في تقديم القواعد األكثر دوراناً -

  في مما ال يكاد يعرضةاذة والشدر، وترك القواعد الناإليها الطلبة حاجة متكررة

 .االستعمال وليس للطالب به حاجة

، أو من نصوص مختارة ثلة مشرقة حية من واقع االستعمالاستبدال األمثلة المصنوعة بأم -

من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو عيون الشعر أو الحكم السائرة،  بتوجيه قاصد،

ة إلى استخراج القواعد من ومن ثم استدراج الطلب تتمثل فيها القاعدة المنشودة،

 .النصوص

لطلبة التحصيل ، فهذه الطريقة تقدم لالمحاورة ووصل التحصيل بالتأصيلتعليم النحو ب -

قاعدة  لهم على النظر في تفسير البع التحصيل تدريباً إذا ت، خاصةعلى نحو غير مباشر

 . ذلك سيؤصلها في أذهانهمإن، فوتعليلها

متعلم في موقف الممارسة هذه الطريقة تضع ال ووظيفي مقنع،تعليم النحو في موقف  -

وفي هذا الموقف يتلقى  ويرتبط النحو لديه بحاجات عملية يؤمن بجدواها، ،المباشرة

 .حو ليطبقها ويوظفهاالمتعلم قواعد الن

  معرفة ما تحصل للطلبة من قواعد نحوية؛ أجَل المتابعة واالستزادة واالستكمال؛ ألن ما  -

 الب من ـيظل محتاجاً إلى أداة منهجية تمكّن الطـلونه سـله الطلبة بل ما يحصـّحص
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 . من قواعد ويعمل على المتابعة واالستكمالهيؤكد ما لديل كيف يعرف،أن 

كون تاج القاعدة، مع العمل على أن ر مدخالً لمالحظة الظاهرة واستخألمثلةاجعل  -

ة والوصول ر في رصد الظاهةً بين المعلم والتالميذ، حتى يكون لهم دوركَرِالمناقشة شَ

 )1(.القاعدة دون تقرير وتجريدإلى 

منهاج في ه إذا استخلصت مجموعة القواعد األساسية التي يتألف منها الأنّويرى الموسى   

ئج التحليل الحديث نتاويب تلك القواعد تبويباً منسجما وه ينبغي تبإنّضوء ما تقدم من مقترحات، ف

واإلعراب ، )بما هو أحكام تأليف الجملة(؛ التركيب وذلك بجعلها في أطر ثالثة ،للنظام اللغوي

 ).انون أحوال الكلم قهيبما ( البنية، و)العربيةمثل إحدى خصائص يبما هو نظام من العالمات (

تشرافه استشرافاً كلياً ينتظم تلك العناوين ن الطلبة من اسكّ الثالثة يماألطرفتقديم النحو وفق هذه 

 )2(....ه الفاعل والمفعول والحالأنّالتي كان يعرف بها النحو من 

، في نفس الطالب صورة واضحة من جهة هذا التبويب يجعل للنحو أنيؤكد الموسى و

لتي يترتب عليها إهدار شعبة  على الصورة السائدة للنحو إغفالها لقضية التراكيب اويستدرك

 من المظاهر السلبية أن أولهما ؛ تبني هذا التبويب أمرانيغريو .العربية اللّغةة من نحو رئيس

 ؛ محدداً أو مفهوماً واضحاً سمتاً يتبينون لههم ال يكادونأنّالمنعكسة على الطلبة في درس النحو 

غلبة اإلعراب على كتب النحو والحال وهكذا، وثانيهما لمفعول عندهم أبواب في الفاعل وا فالنحو

                                                
 في ضوء طبيعـة     العربية اللّغةوتعليم  ،  202-189 ،العربية اللّغةاألساليب مناهج ونماذج في تعليم      :  ينظر )1(

، 14، مجلـة التربيـة، ع     ورأي في رسم منهاج النحو    ،  13،  1976، عمان،   31، مجلة أفكار، ع    ونظريتها اللّغة
، ومن تجربتي في تيسير النحو، 2003، 12، مجلة الضاد، عوتجربتي في تدريس النحو، 15-14، 1976قطر، 

، مجلـة   وبيان عن تجربتي في تـدريس النحـو       ،  35-31،  2003مجلة اآلفاق، جامعة الزرقاء األهلية، عمان،       
  .30-28، 2003اء األهلية، عمان، اآلفاق، جامعة الزرق

 .191-190 ،العربية اللّغةاألساليب مناهج ونماذج في تعليم  ، نهاد،الموسى: ينظر )2(
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إلى تشتت صورة ي معظم الكتب النحوية المتداولة المدرسي واتخاذه منطلقا في التبويب مما أدى ف

  )1(.وتصعيب المسألة النحوية على التالميذ التراكيب،

يز عنصر التراكيب للطلبة على نحو يجدون فيه أبوابا ه لو تم تميأنّويضيف الموسى 

وفي ...) عن الزمان، عن المكان(مستقلة في الفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر وفي االستفهام 

 ؛، والتقديم والتأخير وغير ذلك من مواصفات تركيب الجملة...)، نفي الحال ضينفي الما(النفي 

  بتصنيف القواعد األساسية وفقاًعتبِ وُأ ذلكفإذا ما تم . مقنعاًيفياًلجعل لتعلم النحو عندهم، معنى وظ

ه يستقيم لدينا معالم منهاج في درس النحو العربي إنّف"لنسبة شيوعها داخل تلك األطر الثالثة 

   )2(."متسق متدرج متكامل وظيفي

  

  تيسير الكتاب النحوي  –

للمدرسة  ـ لنحوية الميسرةالكتب اموسى في تعليمه النحو على تأليف اليقوم منهج نهاد 

لصة في الوقت نفسه والمتخ ، والجامعة لألجزاء المتناثرة، التي تعالج األسس الكلية، ـ والجامعة

: هي جامعية تمثل هذا المنهج في ثالثة كتبوي ، غير الضرورية في المادة النحوية التعريفاتمن

ب الثاني والكتا ،مرة نهاد الموسى ومحمود الس ألفهالّذي ) نظام الجملة واإلعرابالعربيةب كتا(

علم ( والثالث ،شاركة عودة أبو عودة وكمال جبري، وقام بتأليفه نهاد الموسى بم))1(علم النحو(

  . ونهض بتأليفه نهاد الموسى وعودة أبو عودة و عبد الحميد الفالح))2(النحو

ل الكتاب رؤية شكَّ وي،معة األردنية في الجاالعربية اللّغةاألول إلى طلبة د ألف الكتاب وق

يس  واتخذه نهاد الموسى لتدر.لسانية لمجال البحث النحوي، ومنهاجاً ائتالفياً في طريقة تناوله

                                                
  .190، العربية اللّغةاألساليب مناهج ونماذج في تعليم :  ينظر )1(
  .15، رأي في رسم منهاج النحو، و191- 190 ،نفسه  )2(
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ح النظام اللغوي أولها خصص لرسم مالم: النحو فيها لسنوات عدة، ويقع الكتاب في أبواب ثالثة

 ، النحوي بفرعيه التركيب واإلعرابوالنظام ، والنظام الصرفي،النظام الصوتي: بأنظمته الفرعية

خاصة إلى التحليل ويوجه هذا الباب عناية  ، والنظام األسلوبي، والنظام الكتابي،والنظام المعجمي

 ،تناول ثانيهما نظام الجملةو .ته بسائر األنظمة الفرعيةاي وعالقمنزلته من النظام اللغوالنحوي و

  األخطاءومعيناً ،يبها وترتيبها وفروعها وإعرابها أحكام تركيناًاالسمية مب بنظام الجملة مبتدئاً

أنماطها وامتدادها بأحكام تركيبها و بنظام الجملة الفعلية وومعقباً .الشائعة في استعماالت الناس لها

قد عالج نظام اإلعراب أما الباب الثالث ف . كيفية تحويلها إلى جملة الفعل المبني للمجهولومبيناً

 وكذلك تحدث عن مفهوم البناء مع وفي األفعال، ،، فتحدث عن اإلعراب في األسماءربيةالعفي 

  )1(.هائ بنااتوالحروف وعالم ،ألسماء المبنية واألفعال المبنية ابيان

فاه إلى اختيار المصطلحات واتسمت لغة هذا الكتاب بالسهولة والوضوح، فعمد مؤلّ

طا قواعد الفصل وفيها بس المدارسة، :ىميا األول كل فصل في حلقات ثالث؛ سوعقدا، اصةالخ

 ،المقابسة: وسميا الثانية  قريب المتناول بحيث يتمكن الدارس من متابعته بيسر،وأحكامه بسطاً

وذلك  مشتملة على أحكام الفصل وقواعده، وتم تضمينها بنصوص نحوية مأخوذة من كتب النحو،

أما الثالثة فقد  . ممهداًنحوية في الكتب األصول طبيعياًليكون انتقال الدارس إلى تحصيل القواعد ال

 وقد أقاماها على نصوص قديمة وحديثة تتمثل فيها قواعد الفصل وأحكامه، سمياها بالممارسة،

 إنوبالجملة ف )1( لدى الدارسين بصورة تطبيقية طبيعية، وتثبيتهاتلك القواعدقاصدين بها ترسيخ 

ويجمع إلى جانب  يركز على النماذج العملية للجملة،و ة في النحو،هذا الكتاب يعالج األسس الكلي

القاعدة النظرية المثال التطبيقي والتدريب العملي، كما حرص مؤلفا الكتاب على تقديم تدريبات 

                                                
 .203 ،العربية اللّغةب مناهج ونماذج في تعليم  األسالي، نهاد،الموسى: ينظر )1(
 .10- 9 ، نظام الجملة واإلعرابالعربيةكتاب  ، والسمرة، محمود، نهاد،الموسى: ينظر )2(
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كثيرة ومتنوعة عقب كل قسم من أقسام الكتاب، وقد روعي في هذه التدريبات الكثرة العددية 

  .تثبيت ما تم شرحه وبيانهلقاعدة وترسيخ ال وكلها والنوعية،

وقد عمل نهاد الموسى   ألفا لطلبة جامعة القدس المفتوحة،فقد الثاني والثالث انأما الكتاب

أساليب  عدد من الوحدات؛ النظام اللغوي ومنزلة النحو منه، وتأليفعلى  ))1(لم النحوع(في 

 .عالمة اإلعراب الوظيفية والنحوية، والحذف، ويةتركيب

ما إنّفلم تحدد فيه الوحدات التي نهض الموسى بتأليفها )) 2(علم النحو( الكتاب الثالث أما

  .ذين شاركاه وضع الكتابلجاءت جهوده مدرجة مع جهود زميليه ال

والكتابان كما الكتاب األول اتسم أسلوبهما بالسهولة والوضوح، وعمد مؤلفو هذين الكتابين 

، إضافة إلى اعتمادهم أسلوب الحوار ةمتنوعة عقب كل جزئيال الكثيرة والتدريبات تقديم إلى 

  يخلفه غياب المدرس وعدم اتصاله المباشر بالمتعلم، وذلك انسجاماًالّذيلتعويض الدارس النقص 

  . التعليم عن بعديعتمد الّذيمع نظام جامعة القدس المفتوحة 

 في النحو شتراك كتباًموسى باالالوضع نهاد أما فيما يتعلق بالمؤلفات المدرسية، فقد 

ة، كما ي النظم، واإلعراب، والبن؛وفيها تمثل النحو بأطره الثالثة )1(،للمرحلتين اإلعدادية والثانوية

 لمالحظة الظاهرة نجعل األمثلة مدخالً" :يقول الموسى  تلك الكتب الطريقة االستقرائية، فياتخذت

 نقرر الظاهرة ال شركة بين المعلم والتالميذ فا تحرينا أن تكون المناقشةولكنّ. واستخراج القاعدة

  في رصد الظاهرة والوصول إلى القاعدة،ما نرتب للتالميذ دوراًإنّ، و ونجرد القاعدة تعييناًتقريراً

                                                
، وجميعها وكتاب القواعد للصف العاشر، وكتاب القواعد للصف التاسع، كتاب القواعد للصف الثامن: ومنها )1(

 للصف العربية اللّغةومذكرة في قواعد ،  للصف األول الثانويالعربية اللّغةاعد ومذكرة في قوألفها باالشتراك، 
، وهي مؤلفة بمشاركة علي أبي هاللة،  للصف الثالث الثانويالعربية اللّغةومذكرة في قواعد ، الثاني الثانوي

 . بمشاركة محمود السمرة للصف الثالث الثانوياللُّغويةوكتاب التطبيقات 
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وفي هذه الكتب تم تخليص القواعد من  )1(."ذلك بالتدريج على خطوات متسلسلةفي نأخذ بأيديهم 

ثلة المصنوعة ليستبدل بها أمثلة من القرآن الكريم والحديث االصطناع والتكلف؛ فابتعد عن األم

 الفصحى، كما تضمنت ضروباً من االستعمال الجاري في العربيةالنبوي الشريف، ومن نصوص 

 كما اعتنت تلك )2(. تحيا به وتحيا فيهالّذيفي مدارها الطبيعي لغة الحياة العامة، لتبقى القواعد 

وية الشائعة والمشتركة التي يقع فيها الطلبة بطريقة تساعدهم على الكتب بمعالجة األخطاء النح

تبين الخطأ وتصحيحه؛ مما يهيئ لهم وعياً يأخذ بأيديهم لتدارك أخطائهم النحوية من غير تنبيه 

    )3(.فوقي قطعي، هذا خطأ وصوابه كذا، أو قل كذا وال تقل كذا

 في ا في الجامعة األردنية بحثاًموسى مع مجموعة من طالب الدراسات العليالكما عمل 

الكتاب لسيبويه، : وقد عادوا في قراءته لسبعة من كتب األصول هي قراءة باب االستثناء،

ل للزمخشري، وأسرار ص، والجمل للزجاجي، والمفالسراجاألصول البن ووالمقتضب للمبرد، 

 قواعد الباب المشتركة بينها،  البن األنباري، وأوضح المسالك البن هشام، ثم قاموا بفرزالعربية

 نتيجة عن و)4(. واستعماالًثر قواعد الباب دوراناًوانتهوا إلى تمييز القواعد األساسية التي تمثل أك

 منا مثل هذه الدراسة على أبواب النحو جميعاًموقد قدرنا أن لو ع" :هذا البحث يقول الموسى

غير المتداولة وقصرناه على القواعد المفيدة ألمكننا تلخيص النحو المدرسي وتخليصه من القواعد 

  )5(."فائدة مباشرة

                                                
  .195-194، العربية اللّغةاألساليب مناهج ونماذج في تعليم  :ينظر )1(
 .195، نفسه: ينظر )2(
 .12،  وأبناؤهاالعربية اللّغة ،نهاد، الموسى: ينظر )3(
، مجلة النحو العربي بين النظرية واالستعمال مثل من باب االستثناء:  للوقوف على حثيثيات هذا البحث، ينظر     )4(

  .98-9، 1979معة األردنية، ،الجا1، ع6دراسات، مج
 والصورة والصيرورة بصائر في أحـوال الظـاهرة       ،  196،  العربية اللّغةاألساليب مناهج ونماذج في تعليم       )5(

  .35، ومن تجربتي في تيسير النحو، 92، النحوية ونظرية النحو العربي
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 مقترحاته في التيسير جّلتطبيقي فَ الموسى ألحق النظري بالأن ويجمل بنا أن نذكر

رض أه طبقها على أنّ، كما  للجامعةأمالنحوي طبقها في تآليفه النحوية سواء أكانت للمدرسة 

 القول أجمل الموسى نفسه قد أن إلى اإلشارةوهنا تجدر  الجامعي، ىالواقع خاصة على المستو

بعداً نظرياً ربط : ستة هي تجربته النحوية اتخذت أبعاداً أنفي تدريسه للنحو في خالصة مفادها 

 وبعداً نظرياً ربط التحصيل ،النحو بالحاجة، وبعداً تراثياً قام على تحليل النص النحوي القديم

على تحقيق المسائل النحوية في المظان، وبعداً  منهجياً قوامه التدريب بالتفسير والتفكير، وبعداً

تطبيقياً ربط القواعد بالنصوص والحياة، وبعداً لسانياً استشرف النحو من حيث هو نظام الجملة 

   )1(.غوي للعربيةلونظام اإلعراب في سياق النظام ال

 في هذا النهج ةُأكُلَها؛ إذ وجد الطلب مجتمعة أتت األبعادفتجربة الموسى الميدانية وفق هذه 

وييومكّن  ـ إليه سبيال يعطما استُإذا  عنه وفعزكان البعد أن ـ  ةً، قرب النحو من النفوس،ح

ه ـ سالف الذكرـ المعنون اهد على ذلك بحثش واالنتفاع بها، وخير  األصولبالكتبمن االتصال 

  ". من باب االستثناءالنحو العربي بين النظرية واالستعمال، مثٌل"بـ

  

  منهجه في تيسير اإلعراب  –

   ه يمثل تحليالًنّ أل؛ اإلعراب أصعب ما يستصعبه الطلبة في درس النحوأنيرى الموسى 

يخفف من  ييسر به اإلعراب و لذا حاول أن يضع منهجاً)2(؛الجملي  للتركيبشامالً

  .صعوبته لديهم

                                                
 .26، س النحووبيان عن تجربتي في تدري، 4، تجربتي في تدريس النحو: ينظر )1(
  .72، 1979، 36، مجلة التربية، قطر، عمنهج في تيسير اإلعراب:  ينظر )2(
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ج التحليل إلى يل النحوي المعروف بمنهوقد اعتمد الموسى في محاولته على منهج التحل

 هذا المنهج له وجوه شبه متعددة أنويحترس في محاولته هذه باإلشارة إلى  )1(،المؤلفات المباشرة

ونكتفي  ولكننا ال نقبل هذا على إطالقه،" :ه يستدرك قائالأنّفي التحليل النحوي عند العرب، إال 

 هذا المنهج أنواالفتراق بينهما يكمن في )2(."م يفترقان هناك التقاء بين المنهجين، ثأنبتقرير 

  )3(. أصال، أما في النحو العربي فهي مفهومة ضمناًاالجديد يقوم عليها ابتداء، إذ هو ينطلق منه

شرة يقوم على مقولة بسيطة مفادها  منهج التحليل إلى المؤلفات المباأنويضيف الموسى 

"4(."ما هي نسق منظوم على نحو مخصوصإنّ، وتتابع الكلمات من اً أفقياً الجملة ليست خطأن( 

 فهمنا للتراكيب يعتمد في شطر كبير منه أن يشجع على اعتماد هذه الطريقة الّذي أنويواصل 

 من الجمل الملبسة يرتد اللبس فيها إلى هيئة النظم هذه، وإلى اً كثيرأنعلى هيئة نظم الكلم، كما 

  )5(.تشابه حركات اإلعراب

ز  بتميينظم الكلم في جملبه تتعين  اعتمدالّذي هيئة النظم في المنهج أنويذكر الموسى 

 )6(، النظم فيه يتخذ هيئة متسلسلةأن، كما ةاشرة لكل جملة أو عناصرها الرئيسالمؤلفات المب

ولبيان ذلك في تيسير اإلعراب يتخذ الموسى جملة بسيطة ثم يمد في عناصرها بصورة متدرجة 

 "العلم"ذه الجملة مكونة من مؤلفين رئيسين هما ه، ف"العلم نور"ة، والجملة التي اتخذها هي متصل

                                                
هو أحد المكونين أو المكونات القليلة التي يتشكل منها أي تركيب معين، : المؤلف المباشر أو المكون المباشر )1(

 يكتنف بعض التراكيب،  قدالّذيوتتجلى أهميته في التحليل النحوي من خالل مساعدته في تبديد الغموض واللبس 
 .349، محاضرات في اللسانياتالشايب، فوزي حسن، : وصاحب مقولة المؤلفات المباشر هو بلومفيليد، ينظر

 .73، منهج في تيسير النحو )2(
  .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر )3(
  .29، ديثونظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحنفسه، والصفحة نفسها، :  ينظر )4(
  . والصفحة نفسها،نفسه : ينظر )5(
  .31 نفسه،:  ينظر )6(
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، ثم يأخذ في استبدال هذين المؤلفين بمؤلفات أخرى، ويمد الجملة بعناصر فرعية أخرى "نور"و

  : أن يوضح ذلكاآلتيدون أي تغيير في التركيب األساسي، ويمكن للشكل 

  نور  العلم

  العقل  غاية  الحق  معرفة

  التنمية  في  عامل   رئيس  التعليم  في  الناس  رغبة

  الصناعية  التنمية  في  عامل   رئيس  المهني  يملالتع  في  المتزايدة  الناس  رغبة

 مع بقاء الوظائف النحوية كما وهكذا يمكن أن نمد في العناصر الفرعية إلى أبعاد أخرى،

  : متساوية عند التحليل الكلياآلتية المؤلفات أنوبهذا يمكن أن يالحظ الطالب  ،هي

 .العلم -

 .معرفة الحق -

 .رغبة الناس في التعليم -

 .رغبة الناس المتزايدة في التعليم المهني -

  .ها تقوم مقام المبتدأ بالرغم من تفاوتها واختالفهاأنّ

  :أنيالحظ و

 .نور -

 .غاية العقل -

 .عامل رئيس في التنمية -

 .عامل رئيس في التنمية الصناعية -
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 منها يقوم مقام  كالًإنلمؤلفات أيضا متساوية عند البدء في التحليل الكلي إذ هذه ا

ل وذلك م الجإعرابشرة يتفق مع ما نجده في افات المبالمؤلّإلى ل ي وعليه فالتحل)1(.الخبر

، وكذلك )الصبر(ر عن بفي محل رفع خ) ت حدودهنفد(فجملة . نحو؛ الصبر نفدت حدوده

، وعليه فالخبر )الظلم(في محل رفع خبر عن ) بته وخيمةقعا(ملة فج. الظلم عاقبته وخيمة

  . جميلرفي هاتين الجملتين يوازي الخبر في جملة الصب

 : مباشراًمؤلفاً(  كل مجموعة من العناصر تشكلأن" الطالب ربما ظن أنويذكر الموسى 

ي التمييز هو معرفتنا  المعول عليه فأن األمر ليس كذلك وأنالحق و).  إليه أو مسنداًمسنداً

ليسا  ،ورئيس في التنمية ،المتزايدة في التعليم : فمثالًالجمل من خالل سالئقنااالنطباعية بتركيب 

   )2(." هنا بهدي السليقةمؤلفين مباشرين

ثم محاولة ومن عرابه،  نتصدى إلالّذي هذا التحليل استشراف التركيب  الموسى منغايةو

فإذا  نا في ذلك فهمنا العام وسليقتنا اللغوية،مكَ حفاته المباشرة،ؤلّة أو م الرئيستمييز عناصره

  . لمعطيات النحو وقواعده المعروفةاستقام لنا ذلك مضينا إلى تفصيالت اإلعراب وفقاً

" الشكل"نحاء أخرى متنوعة منها؛ أما اتبع كي تدريسه النحو هذا النهج وقد اتبع الموسى ف

 أولهما وبهذا يحقق الموسى هدفين؛ ،لبة نصاً يشكلونه شكالً تاماًحيث كان يضع بين أيدي الط

 الغاية من درس أصلالكفاية المعرفية لكل طالب، وثانيهما يتمثل في تحقيق  يتمثل في معرفة

، ويعلل الموسى اتباعه هذا "وعليه قس"على طريقة التطبيق إذ يجعل " عليه قس"ومنها . النحو

تدبيراً " وعليه قس"قد تنأى عن المتعلم عند التطبيق، حينها يكون نهج  القاعدة إن: النهج بقوله

                                                
  .33، ونظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، 74، منهج في تيسير اإلعراب:  ينظر )1(
  .37، ومن تجربتي في تيسير النحو، 74، منهج في تيسير اإلعراب  )2(
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 )1(.لديه التصريف الصحيح حتى يصبح كالعادة المستحكمة لديه ويرسخ ،يقدح في سليقة المتعلم

 هذه الطريقة تناسب أن إذ كنت أعلم ؛سر ما هو راسخ لديكوبهذا النهج عمل الموسى على 

  .الطلبة الصغار فقط

 نهاد الموسى كان يطلب التيسير في النحو ويسعى إليه ولكنه في الوقت أن القول صفوةو

ذاته ال يود تجريد قواعد النحو واختصارها وإخضاعها لقوالب محدودة لها صفة االطراد المطلق، 

 عادة صياغته وتنظيم مادته وأصول نظريته، بصورة متدرجة غير متداخلة، وفقاًإما يود إنّ

ايات المدرسة إلى نهايات الجامعة، مستعيناً في الحقة من تعليمه والنظر فيه، من بدللغايات المت

  .الوقت نفسه بالمناهج الغربية الحديثة في هذا الميدان

  

   نفياًالعربيةوقوع الحال في :  تحقيق في المسائل النحوية:ثالثاًً

جامعة ميونخ  أساتذة  الباعث على دراسته هذه هو موقف أحدأنيشير الموسى إلى 

 وقوع أنمن  ـ وكان الموسى قد التقى به في إحدى زياراته لتلك الجامعةـ  )دنتس(يدعى و

دة وقع فيها الحال فدافعه الموسى عن موقفه هذا بأمثلة ع ،)نادر جداً( أمر منفياًالعربيةالحال في 

   ؛منفياً

  .جئت ال أعلم: نحو" ال" بـ  ـ    

  .ليس عليه من عالئم المجاهدة شيء..)(.جاء : نحو"ليس"بـ  و  ـ 

   .غير مسرور(...)رجع : نحو"غير"بـ و   ـ 

                                                
 .32-31، وبيان عن تجربتي في تدريس النحو، 39-38 ،من تجربتي في تيسير النحو: ينظر )1(
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دخل ألمانيا وهو ال يعلم من  نحو ، النافية للخبر من جملة الحال االسمية"ال" وبـ  ـ 

  )1(.من دائرة النفي وأنكر المثال األخير)غير( استبعد أمثلة )دنتس( ولكن .أمر الحياة فيها شيئا

، فهو العربيةر جعل الموسى يعمل على التحقيق في وجود هذه الظاهرة في هذا الحوا

معن في تبينها  هذه المسألة وأن ُأفي النظر رجعَأ عقدت العزم مذ يومئذ على أن وقد" :يقول

 )2(." جواب الفجاءة يومذاك، إلى غاية شافية أو قريب من ذلك بهواالستدالل عليها وراء ما أسعف

كتاب ال :ة من أمهات الكتب النحوية منهافطائ أولهما قيق ضربين من المراجع؛ذ لهذا التحفاتخ

وشرح قطر الندى  مخشري،زوالمفصل لل ،السراجواألصول البن  المقتضب للمبرد،و سيبويه،ل

ت الطائفة بعض كتب المحدثين كالنحو كما ضم المغني البن هشام وغيرها،و ،وشرح الشذور

ائفة  طوثانيهما .ام لسعيد األفغاني وغيرهالعربية اللّغةرات في قواعد ومذك الوافي لعباس حسن،

واألحاديث والشعر القديم وأمثلة متنوعة من فن القول  ن السور،نت مجموعة ممن النصوص تضم

  )3(.وغير ذلك

ا م ورود الحال منفية في كل منه وجوهثم أخذ الموسى في استقراء مادة الضربين حاصراً

 أن، و منها مفروغٌ منفياًالعربية مسألة وقوع الحال في أنج بنتيجة مفادها ليخر )4(؛على حدة

 وقوع الحال مثبتة في بعض األمثلة نإبل " :ويضيف قائالً  لزوم ما ال يلزم، منهاالتحقيق في

ه ال أنّ الموضوعية على وجه التحكم يبدو مستهجناً غير سائغ، ويكون النفي هو الوجه كالنمطية أو

 جاء أحداً أنلسيف الجالد ال يرف له جفن؛ فلو (...) صمد : جه غيره؛ وذلك في مثل قولناو

                                                
  .8- 7،  نفياًالعربيةهل تقع في :حاشية على االستشراق المعاصر تحقيق في الحال:  ينظر )1(
  .9 ،نفسه )2(
  .11 نفسه،:  ينظر )3(
  .54-13 ،نفسه: للوقوف على تلك الوجوه ينظر )4(
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شد من استهجان النفي أ هنا اإلثبات ما استقام له ذلك بل كان استهجان اإلثباتبجملة الحال على 

  )1(."جاء ال يبكي: في قولنا المقتضب

  

  تاب الواضحكمستدرك على : هاجس الصواب: رابعاً

 أن أدركه اللغوي علمي، فبحسل اهروعش مإطاردرج هاجس الصواب عند الموسى في وين  

 ، وهو كتاب نحوي تعليمي، من القرن الرابع الهجرياألندلسي ـ النحوي يديبللزالواضح  كتاب

مئة وسبعة وسبعين، والواقع في ع وتسألفـ بتحقيق عبد الكريم خليفة الصادر في أواخر عام 

  .سعين صفحة فيه كثير من الهفوات والزالت وتوإحدىمئتين 

 ثالث اثنين؛ إذ صدر يأتيللكتاب   تحقيق خليفةأنيذكر الموسى في فاتحة مستدركه و  

لياس درجة الدكتوراه إمئة وثالث وسبعين، حيث نالت به منى عالتحقيق األول له سنة ألف وتس

سنة ألف وتسعمئة وخمس  السيد مينأثاني فكان بتحقيق الما أ بجامعة عين شمس، اآلداب كليةمن 

يخرج الكتاب في صورته المثلى، وإال كان  التحقيق الثالث يجب أن أن مما يعني )2(.وسبعين

  .العمل من لزوم ما ال يلزم

تيحت له ه ُأنّ المحقق سوغ لنفسه إصدار تحقيق ثالث للكتاب؛ وذلك ألأنويضيف الموسى   

وهي نسخة لم ، )النسخة األندلسية األم(امعة غرناطة، نسخة مخطوطة ثانية منه هي نسخة ج

لى جانب هذه النسخة اعتمد المحقق نسخة مخطوط جامع إيطّلع عليها السيد وفق تعبير المحقق، و

 وكما شاء له أن ،يديب الزلَّفهؤ الكتاب كما وضعه مإخراجصنعاء، وكان الهدف من تحقيقه 

                                                
 . 76-75،  نفياًالعربيةهل تقع في :ي الحالحاشية على االستشراق المعاصر تحقيق ف :ينظر )1(
 .5، مستدرك على كتاب الواضح: ينظر )2(
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 )1(.األصلييننتيجة السهو أو التصحيف في المخطوطين يكون، مع تصحيح بعض الهفوات النادرة 

 س حول ما اللّبإزالة أوالهما المحقق جعل من تحقيقه للكتاب غايتين رئيستين؛ أنمما يظهر 

  اكتنف المخـطوط األندلسـي األم من استنتاجات خاطئة، والثانية أن يضع بين يدي الباحثين 

  )2(.تعليمياً في النحوكتاباً 

بمستدرك يصدره على تحقيق  غاية خليفة كان يمكن أن تتحقق أنرى الموسى وهنا ي  

 وهذا ما )3(.ما اكتنف المخطوط األندلسي من وهم واستنتاجاتما فاته مع إزالة فيه السيد، يثبت 

قام به الموسى في دراسته؛ إذ جعلها استدراكاً على تحقيق عبد الكريم خليفة، استدرك فيها ما بدا 

مية منه، ويستوي ي الكتاب إلى الغاية التعلالحظات، لعله باستدراكه هذا يستقيم من مآخذ ومله

  .صورة صحيحة تصلح أن يكون مادةً لتحصيل النحو واكتسابه

  :وقد جاءت مآخذ الموسى ومالحظاته على الكتاب معروضة على الشكل اآلتي  

                    

  العدد                                                                        

  17     والقواعداألمثلةمن مواضع التناقض بين  –

  10     ألفاظلسقوط من مواضع اختالل النص  –

  15      من مواضع التصحيف والتحريف –

 20          من مآخذ التحقيق  –

 2        من مواضع الخلل المركب –

                                                
 .7-5، مستدرك على كتاب الواضح :ينظر )1(
 .7، نفسه: ينظر )2(
 .8نفسه، : ينظر )3(
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 30     األواخرمن مواضع الخلل في حركات  –

 21      تناقضه من مواضع خلل الضبط و –

 9        من المآخذ على بيان المحقق –

 عناصرهاكبرى   4          من مآخذ الرسم –

  .عسيرة الحصر

 170   بين المتن والحواشياألرقاممن مواضع الخلل في  –

 63          من أخطاء الطباعة –

  )1( 4      من المالحظات المنهجية العامة –

، غايتهما اإلشارة إلى يانلعد، تقريب هذا التصنيف واأن يذكر  الموسىوبعد هذا الجهد الذي بذله

 والمالحظ كثيراً ما تتداخل في المآخذ أنوالحق  ".مواطن الخلل والداللة على طبيعتها وحجمها

ولذلك . لَيصبِح من العسير فرزها وتنسيقها تنسيقاً حاداًالموضع الواحد على نحوٍ مركبٍ حتى 

 التصنيف الحاد للمآخذ والمالحظات سيؤدي إلى إن ثم ،اعتُمد في تصنيفها على شيء من الترجيح

        )2(. "كثير من التكرار واإلطالة

 يعمل على تحفيز الباحث للعودة إلى كتابه ،ولعل هذا الوصف الموجز لما قام به الموسى  

المستدرك ليقف على ما جاء به من مآخذ ومالحظات من جهة، وليطّلع على ما بذله الموسى من 

     . بير فيه من جهة ثانيةجهد ك

                                                
 .10، مستدرك على كتاب الواضح: ينظر )1(
 .، والصفحة نفسهانفسه )2(
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 جهود الموسى النحوية لم تنحصر عند هذه المواضيع بل طالت أنومستصفى القول 

  القضايا النحوية التيأنمواضيع أخرى متعددة ومتنوعة تنوع ثقافته، وتعدد مصادرها، إال 

  . تعد أبرز القضايا في جهد نهاد الموسى النحويذُكرت
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  الخاتمة

  : باآلتيأوجزهانتائج هذه الدراسة ف وبعد

، ومصطلح اللّغويةاللة على االزدواجية للد )Diglosse(مصطلح اتخذ الموسى  -

)Bilinguiosme(   زدواجية تعني اال، ف، والمصطلحان ال ترادف بينهمااللّغوية للداللة على الثنائية

 به قلة من الناس واآلخر دون ذلك وتتحدث به وجود لغة بمستويين مختلفين؛ أحدهما راق ويتحدث

 أما الثنائية فهي وجود لغتين مختلفتين عند . مثالً بمستوييها الفصيح والعاميالعربية، كاألكثرية

  .شعب أو فرد ما

 هذا التباين لم أنهلية كان يشهد تبايناً يسيراً ومحدوداً، وا في الجاللّغوي الوضع أن يرى الموسى -

د االزدواجية الماثل في عربية اليوم، وهو بذلك يخالف بعض الباحثين المحدثين الذين يصل إلى ح

  . في الجاهلية كان وضعاً ازدواجياًاللّغوي الوضع أنرأوا 

؛ مبيناً مخاطرها وأثرها ومقدماً العربية في اللّغوية وقف الموسى مطوالً عند ظاهرة االزدواجية -

 مما يعني  للتخلص منها، ذاكراً فيه جميع الوسائل المعينة على ذلكفي الوقت نفسه مشروعاً شامالً

نظاماً اجتماعياً بإمكان اإلنسان تطويره وتشكيله وفق حاجاته واحتياجاتهاللّغة أن عنده تعد .  

استخدامها لمصلحة اللسان وتطوير د شّ مقبولة بل مفيدة إذا راللّغوية يرى الموسى أن الثنائية -

  .الحال

أن من بين اللسانيين هر أظ في اللسانيات األمريكية، كما العربية صورة ظهر لنا الموسى أ-

 من يحيد عما هم من بينأنو ، نحو تشومسكي نظرة موضوعيةالعربية من ينظر إلى األمريكيين

  . بلومفيلد نحو به إذا ما ارتبط حديثه بثقافتهالعربيةوصف 
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ها االنفتاح على الحضارات والثقافات األخرى، دون األخذ نستطيع ب الترجمة سالح ذو حدين -

 يعد وسيلة ال أجنبية لذا فتعلم لغة ،األم بلغتنا اإلضرار، ودون أصحابهابعادات وتقاليد ومعتقدات 

  .غاية

صدام (جتون في كتابه ننتخطأ ووهم كبير، بدليل ما أثبته ه اإلنجليزية اللّغة بعالمية القول -

  .ه يمكن عدها لغة االتصال العالمية بين مختلف الثقافات والحضاراتأنّ واألصح) الحضارات

 بها لغير الناطقين بها من دراسة ميدانية استشف العربيةتعليم الموسى في  لقد انطلق منهاج  -

 أغراض لهم وفق العربيةغايات الطلية المتقدمين لمركز اللغات في الجامعة، فجاء منهاجه في تعليم 

  .محددة

بحاثاً قدمت في أ، وهي في مجموعها ال تتجاوز العربية في مجال حوسبة تالدارسا محدودية -

إلى معالجة الكليات المطردة،  مع الميل ،ندوات ومؤتمرات، وهي تتسم في غالب األمر بالعمومية

  .العربيةمغضية عن الجوانب الشاملة في 

  .ه تكلف وال يمكن االعتماد عليهأنّوصفوه  االشتقاق الكبير حيث أنكروا خالف الموسى الذين -

  . الحاجة إليهوقفاً معتدالً، وسمح به حين تدعو وقف الموسى من النحت م-

 اإلدخال والتعريب سمتان مالزمتان للغات الحية، التي تعطي وتأخذ دون أن يؤدي هذا أن يرى -

  . بهااإلخالل إلى األخذ

من الداعين إلى ، وهو أبنائهاما هو ضرب من التيسير على إنّ العربية تعدد وجوه أن يرى الموسى -

 إال طرق تدريسه، بعد أن تبين له عقم بعض قواعده، وعقم تيسير النحو وتبسيطه على المتعلمين،

  .ه لم يؤلف لهذه الدعوة كتباً خاصة، كما هو الحال عند إبراهيم مصطفى وشوقي ضيفأنّ
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 وصل ه عمل علىأنّ الحديثة، بمعنى اللّغويةلنظريات  تعامل الموسى مع التراث وفق أحدث ا-

 تنقيبه أظهر أنالتراث بالحداثة، فتنقيبه في التراث جعله حياً جديداً، وموصوالً بما هو حديث، كما 

  . في تراثنا العريق الضخم الحديثة له جذوراللّغويةظريات  بعض ما جاء في أحدث النأن لنا

      ها مؤتلفة ومجتمعة في نهاية المطاف في أنّ متعددة ومتنوعة؛ إال غويةاللّ جهود الموسى أن ومع -

  .، فديدن الموسى الجمع بين األشتات ليخرج من بينها ما هو مؤتلف ورقيهاالعربية تعزيز مكانة

ما تعد هذه الدراسة إنّ  الموسى حقّه،يتأوفْوبعد، فإني لست أدعي، بطبيعة الحال، أنني        

جهوده، وإني ألدعو الحق سبحانه أن تكون هذه الدراسة مدعاة لظهور دراسات ب لتعريفلمحاولة 

  .أكثر تخصصاً في إبراز جهوده بشكل أعمق وأوسع
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -

 ،)هـ905. ت (، خالد بن عبد اهللا،األزهري -

     عمر  إشراف ومراجعة ، تنقيح فيصل علي عبد الخالق،التصريح على التوضيح             

 .م2004 ، عمان،1 ط، دار اليراع،ديارنة محمد             

  ،)هـ686.ت(األسترباذي، رضي الدين محمد بن الحسن،  -

  ، دار الكتب العلمية، ين، تحقيق محمد نور الحسن وآخرشرح شافية ابن الحاجب

 .م1970ط، بيروت، .د

  ،)هـ900.ت(األشموني، نور الدين أبو الحسن علي بن محمد،  -

، "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك"شرح األشموني على ألفية ابن مالك المسمى 

 .م1955، بيروت، 1الكتاب العربي، طتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار 

  ،)هـ356.ت(األصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين،  -

 .م2002، بيروت، 1، دار صادر، طين تحقيق إحسان عباس  وآخراألغاني، 

  ،)هـ1417.ت(األفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد،  -

 .م1964، دمشق، 3، دار الفكر، ط في أصول النحو

  .م1971، دمشق، 1، دار الفكر، طالعربية اللّغةمن حاضر  

  األلباني، محمد ناصر الدين، -

، 3، المكتب اإلسالمي، ط)وشيء من فقهها وفوائدها(ةسلسلة األحاديث الصحيح

  .م1983بيروت، 
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  أمين، عبد اهللا، -

 .م1956، القاهرة، 1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط االشتقاق

  ،)هـ577.ت(عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، األنباري، كمال الدين أبي البركات  -

، المكتبة التجارية البصريين والكوفيين: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين

 .م1961، القاهرة، 4الكبرى،ط

  أنيس، إبراهيم، -

 .م1967، القاهرة، 1، مطبعة النهضة الجديدة، طاللّغةطرق تنمية األلفاظ في 

 .م1965، القاهرة، 3ة األنجلو المصرية، ط، مكتبالعربيةفي اللهجات 

 .م1987، القاهرة، 6، مكتبة األنجلو المصرية، طاللّغةمن أسرار 

  إبراهيم، عبد العليم،  -

  .م1969ط، القاهرة، .مكتبة غريب، د، تيسير اإلعالل واإلبدال            

  إبراهيم، وليد الحاج، -

 .   م2007، عمان، 1 دار البداية، طحديثة، ووسائل االتصال الالعربية اللّغة            

  ستيتية، سمير، إ  -

 .م2005عمان، ، 1، عالم الكتب الحديث، طوالوظيفة، والمنهجالمجال،  اللسانيات                

، اإلمارات 1، دار القلم، طالمشكالت اللغوية في الوظائف والمصطلح واالزدواجية

  .م2001 المتحدة، دبي،العربية

  ،)هـ284.ت(تري، أبو عبادة الوليد بن عبيد، البح  -
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ط، القاهرة، .، تحقيق حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، دديوان البحتري

 .م1963

  ،ينباكال، محمد حسن، وآخر -

  .م1983، بيروت، 1، مكتبة لبنان، ط الحديثاللّغةمعجم مصطلحات علم      

  ،)هـ256(، البخاري، أبو محمد عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري -

، مراجعة وضبط محمد علي القطب وهشام البخاري، المكتبة صحيح البخاري

 .م2000، بيروت، 4العصرية، ط

  بدر، فوزية أحمد، -

، 1، دار وائل، ط)المستوى المتوسط( لناطقين بغيرهاالعربيةاألساس في تعليم 

 .م2004عمان، 

  بدوي، السعيد محمد، -

 .م1973ط، القاهرة، . دار المعارف، د، المعاصرة في مصرالعربيةمستويات 

  بكّار، عبد الكريم،  -

          ، عمان، 4، دار اإلعالم، طالتعامل معها ـ تحدياتها ـ وسائلها ـ العولمة طبيعتها      

 .م2007       

  ، )هـ1093.ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر،  -

د هارون، مكتبة ، تحقيق عبد السالم محمخزانة األدب ولب لباب لسان العرب

  .م2000، القاهرة، 4الخانجي، ط

  البليهي، صالح،  -
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 .هـ1406ط، الرياض، .، مكتبة جدة، دالسلسبيل إلى معرفة الدليل

  ، )هـ1117.ت(البنا الدمياطي، أحمد بن محمد،  -

، رواه وصححه وعلق عليه علي تحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشرإ

  .ت.م، د.ط، د. أحمد حنفي، دمحمد الضباع، طبع عبد الحميد

  بوبو، مسعود،  -

، وزارة الثقافة واإلرشاد  الفصحى في عصر االحتجاجالعربيةأثر الدخيل على             

 م1982ط، دمشق، .القومي، د

  ،)هـ458.ت(البيهقي، أحمد بن الحسين علي بن موسى،   -

، 3، ط، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميةالسنن الكبرى

 .م2003بيروت،

  ، )هـ297.ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  -

تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، ، )سنن الترمذي(الجامع الصحيح 

 .ت.ط، بيروت، د.د

  التميمي، محمد بن سعد،  -

م، .، د1ن، ط.، د المعاصرةالعربيةالعولمة وقضية الهوية الثقافية في ظل الثقافة 

 . م2001

  التونجي، محمد، واألسمر، راجي،  -

، بيروت، 1، دار الكتب العلمية، ط)األلسنيات(اللّغةالمعجم المفصل في علوم 

 .م1993
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  ، )هـ471.ت(الجرجاني، عبد القاهر،  -

 .م1987، 1، تحقيق علي توفيق الحمد، دار األمل، عمان، طالمفتاح في الصرف

  ، )هـ826.ت(د، الجرجاني، علي بن محمد بن علي السي -

، 1، ضبط وفهرسة محمد عبد الحكيم القاضي، دار الكتاب المصري، طالتعريفات

  .م1991القاهرة، 

  ، )هـ114.ت(جرير، ابن عطية،  -

 .م1991ط، بيروت، .، دار صادر، دديوان جرير

  ، )هـ833.ت(الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي،  -

 .ت.ط، بيروت، د.العلمية، د، دار الكتب النشر في القراءات العشر

  الجميل، سيار،  -

  .م1999، عمان، 1، الدار األهلية، طتيجية تفكيراسترإ ـ العولمة والمستقبل

  الجندي، أحمد علم الدين، -

  م1983م، . للكتاب، طبعة جديدة، دالعربية الدار  في التراث،العربيةاللهجات 

  ، )هـ392.ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان،  -

 . ت.، بيروت، د2 تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى، ط،الخصائص

، 1، تحقيق حسن محمد محمد شرف، دار العلم للماليين، طالعربيةاللمع في 

 .م1978القاهرة، 

  ، )هـ450.ت(الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر،  -
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 الرحيم، دار عبد. ، تحقيق فالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم

  .م1990، دمشق، 1القلم، ط

  عبد الواحد، عبد الحميد،   -

     مركز دراسات ،)اللسان العربي الحاضر واآلفاق(اللسان العربي وإشكالية التلقي             

  .م2007، بيروت، 1، ط)55رقم (، سلسلة كتب المستقبل العربي العربيةالوحدة              

  ، )هـ852.ت(، حمد بن علي، أ العسقالنيابن حجر -

، 1، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجليل، طاإلصابة في تمييز الصحابة

  .م1992  

ط، القاهرة، .تحقيق خيري سعد، المكتبة التوفيقية، داإلصابة في تمييز الصحابة، 

   .ت.د

  الحديثي، مؤيد عبد الجبار، -

 .م2002، عمان، 1يع، طاألهلية للنشر والتوزالعولمة اإلعالمية،             

  الحديدي، علي،  -

، تقديم محمود مرسي راشد، دار الكاتب  لغير العربالعربية اللّغةمشكلة تعليم 

  .ت.، القاهرة، د1العربي، ط

  حسان، تمام،  -

  . م1991،الدار البيضاء، دار الثقافة، األصول

  حماد، أحمد عبد الرحمن،  -
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، 1، دار األندلس، ط الثروة اللغويةعوامل التطور اللغوي، دراسة في نمو وتطور

  .م1983بيروت، 

  الحمد، غانم قدوري، -

 .م2005، عمان، 1، دار عمار، ط الفصحىالعربيةأبحاث في 

  ، )هـ1351.ت(الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد،  -

، ضبط وشرح محمد أحمد القاسم، المكتبة العصرية، شذا العرف في فن الصرف

 .م2008ط، بيروت، .د

  ، ينسامي عياد، وآخرحنا،  -

 .م1997، بيروت، 1، مكتبة لبنان، طمعجم اللسانية الحديثة

  ، )هـ241.ت(ابن حنبل، أحمد بن محمد،  -

  .م1978، بيروت، 2، دار صادر، طمسند اإلمام أحمد بن حنبل

  ،)هـ745.ت (، محمد بن يوسف،أبو حيان -

             ،2 ط،مطبعة السعادة، تحقيق مصطفى أحمد النحاس،من الممتع المبدع الملخص        

  .م1944 ،القاهرة        

  ، )هـ370.ت(ابن خالويه، أبو عبد اهللا، الحسين بن أحمد،  -

، دار ومكتبة الهالل، طبعة جديدة، بيروت،إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم

  .م1985   

  ، )هـ1069.ت(الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد،  -
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، تصحيح وتعليق ومراجعة محمد عبد  كالم العرب من الدخيلشفاء الغليل فيما في

 .م1952، القاهرة، 1المنعم خفاجي، مكتبة الحرم الحسيني التجارية الكبرى، ط

  ، )هـ808.ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  -

المقدمة، تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 

، مؤسسة األعلى لبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبرالعرب والعجم وا

  .م1971ط، بيروت، .للمطبوعات، د

  خليفة، عبد الكريم،  -

، 1 األردني، طالعربية اللّغة، منشورات مجمع  بين القديم والحديثالعربيةتيسير 

  .م1986عمان، 

  خليل، إبراهيم،   -

 .م2010، عمان، 1ط دار المسيرة، ،اللّغة            مدخل إلى علم 

  الخولي، محمد، -

 .م1988، الرياض، 1، جامعة االملك سعود، ط)الثنائية اللغوية(الحياة مع لغتين

 .م1982، بيروت، 1، مكتبة لبنان، ط النظرياللّغةمعجم علم 

  ، )هـ321.ت(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن،  -

 .م1958 القاهرة، ،3، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، طاالشتقاق

  ، )هـ827.ت(الدماميني، محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر،  -

، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد

 .م1983م، .، د1ن، ط.د
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  الذوادي، محمود،  -

ب ، سلسلة كتالعربية، مركزات دراسات الوحدة اللسان العربي وإشكالية التلقي

  .م2007، بيروت، 1، ط)55(المستقبل العربي رقم

  ، )هـ117.ت(ذو الرمة، غيالن، بن عقبة العدوي،  -

، بيروت، 3، تحقيق عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، طديوان ذي الرمة

 م1993  

  ، )هـ90.ت(الراعي النميري، عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل،  -

هارد فايبرت، المعهد األلماني لألبحاث الشرقية، ، تحقيق رينديوان الراعي النميري

  .م1980، بيروت، 1ط

  رشوان، عبد المنصف حسين،  -

، القاهرة،1، المكتب الجامعي الحديث، ط)رؤية تحليلية إضافية(العولمة وآثارها 

  . م2006   

  الزعبي، بشير راشد،  -

، دار البداية، ا للناطقين بغيرهالعربية اللّغةتنمية مهارات االستيعاب لدى طلبة 

  .م2009، عمان، 1ط

  أبو زعرور، محمد سعيد،  -

 .م1998، عمان، 1، دار البيارق، طالعولمة

  ، )هـ538.ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  -
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  ، بيروت،1، تحقيق محمد النعساني، المكتبة العصرية، طاللّغةالمفصل في علم 

 .م2006   

  الزيدي، مفيد،  -

، عمان، 1، دار أسامة، طلوماتية في المجتمع العربي المعاصرقضايا العولمة والمع

 .م2003

  السامرائي، إبراهيم،  -

  .م1983، بيروت، 3، دار العلم للماليين، ط المقارناللّغةفقه 

- السهـ316.ت(اج، أبو بكر محمد بن سهل، ر( ،  

، بيروت، 4، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، طاألصول في النحو

  .م1999

  سعيد، عبد الوارث،  -

   .ت.ط، القاهرة د.، دار الوفاء، د)الهوية، األزمة، المخرج(اللسان العربي

  سعيد، نفوسة زكريا،  -

  ، القاهرة،1، دار نشر الثقافة، طتاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر

  .م1964   

  ، )هـ108.ت( بن قنبر،  عثمانسيبويه، أبو بشر عمرو -

 .م2004، القاهرة، 4بد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ط، تحقيق عالكتاب

  ، )هـ458.ت(، أبو الحسن علي بن إسماعيل األندلسي، هابن سيد -
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ط، بيروت، .، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاق الجديدة، دالمخصص

 .ت.د

 ،)هـ911.ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  -

  .م1985، بيروت، 1، دار الفكر، ط أحاديث البشير النذيرالجامع الصغير في

  .ت.ط، بيروت، د.، دار مكتبة الحياة، دشرح شواهد المغني

  ، شرح وضبط محمد أحمد جاد المولى وآخرون، وأنواعهااللّغةالمزهر في علوم 

 .ت.ط، بيروت، د.دار الجيل، د

   اوي، المكتبة، تحقيق عبد الحميد هندهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع

  .ت.ط، القاهرة، د.التوفيقية، د

  شاهين، توفيق محمد،  -

 .م1980، القاهرة، 1، مكتبة وهبة، طالعربية اللّغةعوامل تنمية 

  الشايب، فوزي حسن،  -

  .م1999، عمان، 1، وزارة الثقافة، طمحاضرات في اللسانيات

  أبو شريفة، عبد القادر، وآخرون،  -

 .م1990، عمان، 2 دار الفكر، ط،العربية اللّغةدراسات في 

  صابر، محي الدين،  -

 العربية، المنظمة  اإلسالمية في الخارجالعربية والثقافة العربية اللّغةقضايا نشر 

 .م1981، تونس، 1للتربية والثقافة والعلوم، ط

  الصالح، صبحي،  -
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 .م1986ت، ، بيرو11، دار العلم للماليين، طاللّغةدراسات في فقه             

  أمية ابن أبي الصلت، ،الصلت -

، 1الجبيلي، دار صادر، ط، تحقيق سجيع جميل ديوان أمية ابن أبي الصلت

 .م1998بيروت، 

  ، )هـ168.ت(الضبي، المفضل محمد بن يعلي بن عامر بن سامر،  -

  كتبة الهالل، الطبعة األخيرة، بيروت،م تحقيق قصي الحسين، دار والمفضليات،

 .م2004   

  مد بن محمد، الضبيب، أح -

  .م2001، الرياض، 1، مكتبة العبيكان، ط في عصر العولمةالعربية اللّغة

  ، )هـ351.ت(أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي الحلبي،  -

، دمشق، 1، طالعربية اللّغة، تحقيق عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اإلبدال

 .م1961  

  عبد التواب، رمضان،  -

 .م1997، القاهرة، 3، مكتبة الخانجي، طه وعلله وقوانينهالتطور اللغوي مظاهر

 .م1982، القاهرة،1، مكتبة الخانجي، طالعربية اللّغةبحوث ومقاالت في 

  .م1980، القاهرة، 1، مكتبة الخانجي، طالعربيةفصول في فقه 

  عبد الجليل، عبد القادر،  -

  .م1998، عمان، 1، دار أزمنة، طعلم الصرف الصوتي

  ، عمر الصديق، عبد اهللا -
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، الدار الوسائل ـ األساليب ـ  لغير الناطقين بها، الطرقالعربية اللّغةتعليم 

  .م2008، القاهرة، 1العالمية، ط

-  ،ر بن المثنى التّيميمعهـ210.ت(أبو عبيده م(،  

  ، القاهرة، 1أمين الخولي، طحمد فؤاد سركين، تصدير تحقيق ممجاز القرآن،             

  .م1954           

  ، )هـ90.ت(العجاج، عبد اهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر،  -

 .م1997، بيروت، 1، تحقيق سعدي ضناوي، دار صادر، طديوان العجاج

  ، )هـ769. ت(ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي،  -

ء ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياشرح بن عقيل على ألفية بن مالك

 .ت.، بيروت، د2التراث العربي، ط

  عمايرة، خليل، -

 .م1980، بيروت، 1، دار صعب، ط)مهج وتطبيق( وتراكيبها، اللّغةفي نحو 

  العمر، معن خليل،  -

  .م2001، دبي، 1، دار الكتاب الجامعي، طقضايا اجتماعية معاصرة

  العناتي، وليد أحمد محمود،  -

، عمان، 1، دار جرير، طالعربيةالتباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية 

 .م2009  

، عمان، 1، دار جرير، ط رؤى منهجيةالعربية اللّغةنهاد الموسى وتعليم 

 .م2010  
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، دار الجوهرة للنشر،  لغير الناطقين بهاالعربية اللّغةاللسانيات التطبيقية وتعليم 

  .م2003، عمان، 2ط

  العناتي، وليد أحمد محمود، وبرهومة، عيسى،  -

 .م2007، عمان، 1، دار الشروق، ط وأسئلة العصرالعربية غةاللّ

  العناتي، وليد أحمد محمود، وجبر خالد،  -

، عمان، 1، تقديم نهاد الموسى، دار جرير، طدليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية

  .م2007  

  غارمادي، جولييت،  -

 .م1990يروت، ، ب1، ترجمة خليل أحمد خليل، دار الطليعة، طاللسانة االجتماعية

  غنيم، كارم السيد،  -

  .م1990، الرياض، 1، مكتبة الساعي، ط والصحوة العلمية الحديثةالعربية اللّغة

 ، )هـ395.ت(ابن فارس القزويني، أبو الحسن أحمد بن زكريا،  -

، تحقيق مصطفى الشويمي،  وسنن العرب في كالمهماللّغةالصاحبي في فقه 

  .م1963ط، بيروت، .مؤسسة بدران للطباعة والنشر، د

، تحقيق عبد السالم هارون، شركة ومطبعة مصطفى البابي اللّغةمعجم مقاييس 

  .م1970، القاهرة، 2الحلبي، ط

  ، )هـ207.ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،  -

، 2، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طمعاني القرآن

  .م2000القاهرة، 
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  ، )هـ114.ت(مام بن غالب، الفرزدق، ه -

 .م1966ط، بيروت، .، دار صادر، دديوان الفرزدق

  فريسنغ، كيس،  -

، ترجمة محمد الشرقاوي، المجلس  تاريخها ومستوياتها وتأثيرهاالعربية اللّغة

  .م2003، القاهرة، 3األعلى للثقافة، ط

  الفيصل، سمر روحي،  -

  .م1992س، ، طرابل1، جروس برس، طالعربيةالمشكلة اللغوية 

  القاسمي، علي محمد،  -

، الرياض، 1ن، ط.، د للناطقين باللغات األخرىالعربيةاتجاهات حديثة في تعليم 

 .م1979  

  ، )هـ356.ت(القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم،  -

  . ت.ط، بيروت، د.، تحقيق عبيد البكري، دار الكتب العلمية، داألمالي

  ، )هـ276.ت(مسلم الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن  -

 .م1963، القاهرة، 4، محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة السعادة، طأدب الكاتب

  كالفي، لويس جان، -

 للترجمة، العربية، ترجمة حسن حمزة، المنظمة حرب اللغات والسياسات اللغوية

 .م2008، بيروت، 1ط

  الكرملي، األب أنستانس ماري،  -

 .م1938، القاهرة، 1، المطبعة العصري، ط ونموها واكتهالهااللّغةنشوء 
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  ، )هـ1094.ت(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،  -

، وزارة الثقافة واالرشاد القومي، "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"الكليات 

  .م1976ط، دمشق، .د

  الالوندي، سعيد،  -

، دار نهضة مصر، جه العولمة القبيحطروحات جديدة لتجميل و: بدائل العولمة

  .م2002، القاهرة، 1ط

  لوشن، نور الهدى، -

، 1، المكتب الجامعي الحديث، ط ومناهج البحث اللغوياللّغةمباحث في علم 

  .م2008القاهرة، 

  المباركي، يحيى علي يحيى،  -

، القاهرة، 1، دار النشر للجامعات، ط في النحوالعربيةأثر اختالف اللهجات 

 .م2007  

  ، )هـ285.ت(المبرد، محمد بن يزيد،  -

  .ت.ط، عالم الكتب، بيروت، د. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، دالمقتضب،

  ، )هـ324.ت(مجاهد، أحمد بن موسى،  -

 .ت.، القاهرة، د2، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، طالسبعة في القراءات

  مجاهد، عبد الكريم،  -

  .م1986، عمان، 1لضياء، ط، دار االداللة اللغوية عند العرب

  المجدوب، أسامة،  -
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، الدار المصرية اإلقليمية، مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةو العولمة

  .م2000، القاهرة، 1، طاللبنانية

   والبحوث اإلستراتيجية،لدراسات اإلمارات لمركز -

   والبحوث  اإلمارات للدراسات مركزرؤية مستقبلية للتطوير،:  والتعليمالعربية اللّغة           

  .  م2008، ي، أبو ظب1، ط اإلستراتيجية          

  مدكور، علي أحمد، وهريدي، إيمان أحمد،  -

، 1، دار الفكر العربي، ط لغير الناطقين بها النظرية والتطبيقالعربية اللّغةتعليم 

  .م2006القاهرة، 

  المسدي، عبد السالم،  -

  .1984، تونس، م1 للكتاب، طربيةالع، الدار قاموس اللسانيات

  المعتوق، أحمد،  -

  ي  ـركز الثقافـالم، ) الوسطىالعربية اللّغةدراسة في قضية ( الثالثةاللّغةنظرية             

 .م2005، الدار البيضاء، 1، ط            العربي

  ، )هـ1375.ت(المغربي، عبد القادر بن مصطفى،  -

  .م1947، القاهرة، 2 التأليف والترجمة والنشر، ط، مطبعة لجنةاالشتقاق والتعريب

  أبو مغلي، سميح،  -

 .م2002، عمان، 1، دار صفاء، طأبحاث لغوية

  أبو مغلي، سميح، والفار، مصطفى محمد،  -

  .م1990، عمان، 1، دار القدس، ط وآدابهاالعربية اللّغةاألصول في 
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  مكتب تنسيق التعريب،  -

 للتربية والثقافة العربية، مطبعة المنظمة المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات

  .م1979ط، تونس، .والعلوم، د

  منصور، ممدوح محمود،  -

، 1، المكتب الجامع الحديث، طالعولمة، دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعاد

  .م2007القاهرة، 

   للتربية والثقافة والعلوم،العربيةالمنظمة  -

 للتربية العربية، مكتبة المنظمة يا وتجارب لغير الناطقين بها قضاالعربيةتعليم 

  .م1992ط، تونس، .والثقافة والعلوم، د

  ، )هـ711.ت( أبو الفضل، ينابن منظور، جمال الد -

 .ت.ط، بيروت، د.، دار صادر، دلسان العرب

  الموسى، نهاد،  -

، عمان، 1، دار الشروق، طالعربية اللّغةاألساليب مناهج ونماذج في تعليم 

 .م2003  

، دار  من عصر النهضة إلى عصر العولمةالعربية اللّغةلثنائيات في قضايا ا

  .م2003، عمان، 1الشروق، ط

،  نفياًالعربيةهل تقع في : حاشية على االستشراق المعاصر، تحقيق في الحال

  .م1980، عمان، 1 للدراسات والنشر، طالعربيةالمؤسسة 
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، النحوية ونظرية النحو العربيفي أحوال الظاهرة  بصائرالصورة والصيرورة 

  .م2003، عمان، 1دار الشروق، ط

، 1، دار العلوم للطباعة والنشر، ط)هـ209-110(أبو عبيدة معمر بن المثنى 

 .م1984الرياض، 

 العربية، المؤسسة  نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربية

  .م2000، بيروت، 1للدراسات والنشر، ط

   ، المؤسسة)أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي ( لعربيةافي تاريخ 

 .م1976، عمان، 1الصحفية األردنية، ط

، عمان، 1، دار الفكر، طقضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث

 .م1987

، 1، دار الشروق، ط في العصر الحديث قيم الثبوت وقوى التحولالعربية اللّغة

 .م2007عمان، 

،  في اللسانيات األمريكيةالعربية في مرآة اآلخر مثل من صورة العربية اللّغة

 .م2005، بيروت، 1 للدراسات والنشر، طالعربيةالمؤسسة 

، العربية اللّغةأبحاث في قضية الخطأ وضعف الطلبة في :  وأبناؤهاالعربية اللّغة

  .م2008،عمان، 1دار المسيرة، ط

 .م1978 ، عمان،1ن، ط.تحقيق عبد الكريم خليفة، د، مستدرك على كتاب الواضح

، الرياض،1، دار العلوم للطباعة والنشر، طالعربية اللّغةمقدمة في علم تعليم 

 .م1984  
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 . م1984، الرياض، 1، دار العلوم للطباعة والنشر، طالعربيةالنحت في 

، 2شير، ط، دار البنظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث

 .م1987عمان، 

  الموسى، نهاد، والسمرة، محمود،  -

، مسقط، 1، وزارة الربية والتعليم، طالنحو والصرف والداللة: التطبيقات اللغوية

  .م1983  

، مسقط، 1وزارة التربية والتعليم، ط، )نظام البنية الصرفية (العربيةكتاب 

 .م1985  

، مسقط، 1ارة التربية والتعليم، ط، وز)نظام الجملة واإلعراب ( العربيةكتاب 

  .م1985  

  الموسى، نهاد، والسمرة، محمود، والشحام، عبد اهللا،  -

 .م1984، مسقط، 1، وزارة التربية والتعليم، طالعربية اللّغةالثقافة العامة في 

  .م1985، مسقط، 1، وزارة التربية والتعليم، طالعربية اللّغة

  ، ينالموسى، نهاد، وآخر -

. األدب والنقد( ن المنجزات العلمية واإلنسانية في القرن العشرين حصاد القر

 .م2008، عمان، 1، مؤسسة عبد الحميد شومان، طفكر عربي) الفنون

 .م1993، عمان، 1، جامعة القدس المفتوحة، ط)1(علم النحو

 .م1995، عمان، 1، جامعة القدس المفتوحة، ط)2(علم النحو

 .م1991، 1، وزارة التربية والتعليم، ط التاسع للصفالعربية اللّغةقواعد    
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  .م1994، 1، وزارة التربية والتعليم، ط للصف الثامنالعربية اللّغةقواعد    

 .م1992، عمان، 1، جامعة القدس المفتوحة، ط)2(العربية اللّغة

 ،1، مركز اللغات، الجامعة األردنية، ط لغير الناطقين بهاالعربية اللّغةمنهاج تعليم 

 .م1983عمان، 

  الموسى، نهاد، وأبو عودة، عودة،  -

 .م1997، عمان، 1، جامعة القدس المفتوحة، طعلم الصرف

  الموسى، نهاد، وأبو هاللة، علي،  -

، 1، وزارة التربية والتعليم، ط للصف األول الثانويالعربية اللّغةمذكرة في قواعد 

 .م1973عمان، 

، 1، وزارة التربية والتعليم، طالثاني الثانوي للصف العربية اللّغةمذكرة في قواعد 

 .م1974عمان، 

، 7، وزارة التربية والتعليم، ط للصف الثاني الثانويالعربية اللّغةمذكرة في قواعد 

 .م1981عمان، 

  ، )هـ518.ت(الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد،  -

 .ت.ط، بيروت، د.، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار القلم، داألمثالمجمع 

  ،)هـ. ق18.ت(النابغة الذبياني، زياد بن معاوية،  -

، 1، تقديم وشرح علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل، طديوان النابغة الذبياني

 .م1991بيروت، 

  نهر، هادي، -
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 .م1988، عمان، 1، دار األمل، طاللسانيات االجتماعية عند العرب

  نوفل، وداد،  -

، مطبعة ) وسط أبنائهاالعربية اللّغةغربة (لعربيةا اللّغةأبحاث ودراسات في 

  .م2004، )فلسطين(ط، باقة الغربية.الهدى، د

  ، )هـ761.ت(ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد اهللا بن يوسف األنصاري،  -

ي الدين عبد الحميد، دار ي، تحقيق محمد محأوضح المسالك على ألفية ابن مالك

 .م2004ط، القاهرة، .الطالئع، د

، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب

 .م1997ط، بيروت، .المكتبة العصرية، د

، تحقيق محمد خير الدين طعمة حلبي، دار المعرفة، شرح قطر الندى وبل الصدى

 .م1993، بيروت، 3ط

د، المطبعة ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميمغني اللبيب عن كتب األعاريب

 .ت.ط، القاهرة، د.التجارية الكبرى، د

 ،ينأبو هشهش، إبراهيم، وآخر -

شهادات تكريماً لألستاذ الدكتور نهاد  ـ مراجعات ـ  اللسانيات دراساتآفاق

، 1، طالعربيةاف وتحرير هيثم سرحان، مركز دراسات الوحدة رإش، الموسى

 .م2011بيروت، 

  تون، صامويل، غهنتن -
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، 2ن، ط.، ترجمة طلعت الشايب، دإعادة صنع النظام العالمي..صدام الحضارات

 .م1999م، .د

  وافي، علي عبد الواحد،  -

 .ت.، القاهرة، د7، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، طاللّغةعلم 

 .ت.، القاهرة، د6، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، طاللّغةفقه 

  وهبة، مجدي، والمهندس، كامل،  -

  .م1984، بيروت، 2، مكتبة لبنان، ط واألدباللّغة في ربيةالعمعجم المصطلحات 

  الوعر، مازن، -

 .م1989، دمشق، 1، دار طالس، طدراسات لسانية تطبيقية

، دمشق، 1، دار طالس، طمدخل ـ قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث

  .م1988  

  سين، السيد، اي -

 .م2002، القاهرة، 2، دار نهضة مصر، طالعالمية والعولمة

  يعقوب، إميل،  -

  .م1982، بيروت، 1ط، دار العلم للماليين،  وخصائصهاالعربية اللّغةفقه 

  يعقوب، إميل، وعاصي، ميشال،  -

  .  م1987، بيروت، 1، دار العلم للماليين، ط واألدباللّغةالمعجم المفصل في 

  ، )هـ643.ت(يعيش، أبو البقاء، موفق الدين يعيش بن علي، ابن  -

   .ت.ط، بيروت، د.، عالم الكتب، دزمخشريشرح المفصل لل
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  الدوريات

  بدر، يوسف،  -

، مجلة أبحاث اليرموك، )عوامل وموقف( واإلنجليزية العربيةالتناوب اللغوي بين 

 .م1995، 9، ع13مج

  جابري، محمد عابد، ال -

 .م1999، 228، مجلة المستقبل العربي، عالعولمة والهوية الثقافية

  حداد، فايز،  -

  ،549، مجلة المعرفة، ع لغير الناطقين بها الوقع واآلفاقالعربية غةاللّتعليم 

 .م2009   

  حسان، تمام،  -

 .م1996، 114، مجلة المجلة، ع في مجتمعنا المعاصرالعربية اللّغةوظيفة 

  خرما، نايف، وحجاج، علي،  -

  .م1988، 126، مجلة عالم المعرفة، عاللغات األجنبية، تعليمها وتعلمها

  سراقبي، وليد محمد، لا   -    

  ،547، مجلة المعرفة، ع لغير الناطقين بها قضايا وحلولالعربية اللّغةتعليم 

  .م2009  

  السيد، محمود أحمد، -

   األردني،  العربية اللّغة مجلة مجمع ،  من مواضع تيسير تعليم النحو وحلول مقترحة          
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 .م2005، 4، ج80            مج

  ، شيبي، محمد رضاال -

 .م1960، 12، ع2 في القاهرة، مجالعربية اللّغة، مجلة مجمع بلبلة اللهجات

  طالبي، عمار،  -

  .م2002، 236، مجلة الرائد، عالعولمة وأثرها على السلوكيات واألخالق

  العارف، عبد الرحمن بن حسن،  -

  ، " ونتائججهود"العربيةتوظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية             

 .م2007، 73 األردني، عالعربية اللّغة            مجلة مجمع 

  علي، نبيل،  -

 .م1987، 3، ع18، مجلة عالم الفكر، مج والحاسوبالعربية اللّغة

  عناتي، وليد أحمد محمود، ال -

، مجلة )عرض وتقديم( نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيةالعربية

 .م2003، 2، ع7البصائر، مج

                ، مجلة الزرقاء)المفهوم، التطبيقات، الجدوى( العربيةاللسانيات الحاسوبية 

  .م2005، 2، ع7للبحوث والدراسات، مج

  فيصل، شكري،  -

، 1، ع2 للدراسات اللغوية، مجالعربية، المجلة  المعاصرةالعربية اللّغةقضايا 

 .م1983  

  كريم أبو حالوة،  -
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، عالم والعولمة، خطوط الخصوصيات الثقافية في بناء عولمة بديلةاآلثار الثقافية 

 .م2002، 3، ع29الفكر، مج

  مزيني، حمزة، ال -

 العربية اللّغة، مجلة مجمع  في الدراسات اللسانية المعاصرةالعربية اللّغةمكانة 

 .م1997، 52، ع21األردني، مج

  موسى، نهاد، ال -

، المجمع الملكي لبحوث الحضارة لعربيةا، موسوعة الحضارة اللّغةاإلبدال في 

  .م1993، عمان، )مؤسسة آل البيت(اإلسالمية

، مجلة اآلفاق، جامعة الزرقاء األهلية، عمانبيان عن تجربتي في تدريس النحو، 

  .م2003

  .م2003، 1مجلة الضاد، عتجربتي في تدريس النحو، 

  .م1983، 1، ع1، مجالعربية، المجلة التسآل عن الهدف

  ، عمان،31 مجلة أفكار، ع ونظريتها،اللّغة في ضوء طبيعة العربية اللّغةيم تعل

 .م1976   

عدد (، مجلة األبحاث نموذج من التردد بين منازل المثال والواقعالعربيةالخطأ في 

 .م1983، الجامعة األمريكية في بيروت، ) والحضارة العربيتاناللّغة: خاص

  .م1979، 43، مجلة أفكار، عخطوة حائرة بين العامية والفصحى

 .م1976، قطر، 14 ع، قطرمجلة التربية،رأي في رسم منهاج النحو، 
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الجامعة األمريكية ( ، مجلة األبحاث  القديمةالعربيةظاهرة اإلعراب في اللهجات 

 .م1971، )في بيروت

، مجلة كلية اآلداب، الجامعة األردنية، في التطور النحوي وموقف النحويين منه

 .م1972، 2، ع3مج

، مجلة كلية اآلداب، الجامعة األردنية، في الظاهرة النحوية بين الفصحى ولهجاتها

 .م1973، 1، ع4مج

، 28، مجلة أفكار، عالعربيةفيها قوالن أو أضواء على مسألة التعدد في وجوه 

  .م1975عمان، 

ات الجامعة حولي مجلة بين الثبوت والتحول مثل من ظاهرة اإلضافة، العربية اللّغة

   .م1976التونسية، 

 عمان،، 8ع مجلة اآلفاق، جامعة الزرقاء األهلية، من تجربتي في تيسير النحو،

  .م2003

  .م1979، 36، مجلة التربية، قطر، عمنهج في تيسير اإلعراب

، مجلة دراسات، النحو العربي بين النظرية واالستعمال، مثل من باب االستثناء

 .م1979، 1، ع6مج

  ة، محمود، ناقال -

 للدراسات العربية، المجلة  لغير الناطقين بهاالعربية اللّغةالكتاب األساسي لتعليم 

  .م1983، 2، ع1اللغوية، مج
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  الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش

 تحت عنوان العربيةبحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة  -

 .م1998ت، ، بيرو1، ط"العرب والعولمة"

  أمين، جالل، 

  العولمة والدولة

  الدجاني، نبيل، 

 .تعقيب

  سين السيد، اي

  .في مفهوم العولمة

 .م1989، الكويت، العربيةالمؤتمر الثاني حول اللغويات الحسابية  -

 فرغلي، علي،

 .العربيةاإلطار النظري للمعالجة اآللية للغة      

 .م2005داب، الجامعة األردنية، عمان، مؤتمر الدراسات واللغات األجنبية، كلية اآل -

 الموسى، نهاد، 

 )1990-1960( لغة ثانيةالعربية في تعليم العربيةتجارب الجامعات 

، الجزائر، العربية للغة األعلى بين اللغات العالمية، المجلس العربية اللّغةمؤتمر مكانة  -

 .م2000

 الموسى، نهاد، 

  .ةالعربيمقاربة في حوسبة : التوصيف
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 لغير الناطقين بها، عمادة شؤون العربيةالسجل العلمي للندوة العالمية األولى لتعليم  -

  .م1980المكتبات، جامعة الرياض، 

  منصور، عبد المجيد أحمد السيد، 

  .العربيةالصعوبات النفسية التي تعترض تعلم الكبار للغة 

معلومات مكتبة الملك عبد العزيز  في تقنية الالعربية اللّغةالسجل العلمي لندوة استخدام  -

 .م1992العامة، الرياض، 

  الحاج صالح، عبد الرحمن، 

  .منطق النحو العربي والعالج الحاسوبي للغات

 األردني، الجامعة األردنية، عمان، العربية اللّغة، مجمع العربية اللّغةندوة االزدواجية في  -

 .م1987

  التل، شادية، 

 .)تضمينات وتوصيات(اللّغةتمثيل المعرفة عند ثنائي 

  ستيتية، سمير، إ

  .العربية اللّغةاالزدواجية في 

  الزغلول، محمد راجي، 

  .الالفتات في األردن، دراسة لغوية اجتماعية لبعض جوانب غربتنا الحضارية

  الموسى، نهاد، 

 .، ما هو كائن، وما هو ممكن، وما ينبغي أن يكونالعربية اللّغةاالزدواجية في 

  ، تركي، نصار
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  . ووسائل اإلعالمالعربية اللّغة

 .م2000 ووسائل اإلعالم، جامعة البتراء، عمان، العربية اللّغةندوة  -

  الموسى، نهاد، 

 .األخطاء المعجمية والصرفية والنحوية في وسائل اإلعالم

ن بها،  لغير الناطقيالعربية اللّغة تعليم أساليبوقائع مؤتمر حلقة النقاش األولى حول تطوير  -

 .م1997جامعة فيالدلفيا، عمان، 

  الموسى، نهاد، 

 . لغير الناطقين بها، مشروع ائتالف الكائن والممكنالعربية اللّغةتعليم 

 لغير الناطقين بها، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، العربيةوقائع ندوات تعليم  -

 .م1985

  ي الدين، ياأللوائي، مح

 . لغير الناطقين بهاالعربية اللّغةحل المشكالت اللغوية في تعليم الوسائل العلمية ل

  ، أحمد المهدي،عبد الحليم

 . لغير الناطقين بهاالعربيةالبحث التربوي في تعليم 

 المقاالت الصحفية

  الدجاني، أحمد صدقي،  -

 .م1998، جريدة القدس، عمان، مفهوم العولمة، وقراءة تاريخية للظاهرة                

  الموسى، نهاد،  -

 .م1987، عمان،5، جريدة الرأي، ع في الجاهلية ازدواجية؟العربية اللّغةهل كانت        
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