لغة القرآن الكرمي
أكثر من ( )1600عنوان يف علوم اللغة العربية
مرتبة على موضوعاهتا
(مسرد وتعريف)

حممد خري رمضان يوسف

النشرة الثانية

(بدون صور 4 ،جـ يف  1مج)

ربيع األول  1440هـ

بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
ِب ُّمبِني} ،والصالة والسالم على أفصح
احلمد هلل القائل يف كتابه الكرميَ { :وَهـ َذا لِ َسا ٌن َعَرِ ٌّ
العرب نبينا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني ،وبعد:
فقد مجعت يف هذا الكتاب ما نشر أو نوقش من الكتب والرسائل العلمية يف علوم اللغة العربية
على مدى مخس سنوات ( 1439 – 1434هـ) ،وقفت على معظمها ،وصورت أغلفتها،
وعرفت أكثر من نصفها ،وهي تزيد على ( )1600كتاب ورسالة.
وهو جهد شخصي حمدود ،ويكون قد فاتين تقييد عناوين.
وسبق أن قدمتها يف حلقات ،مبساعدة ولدي إبراهيم يف أكثرها ،مث كررت عليها فجمعت
معتمدا على كتاِب "اخلطة املوسعة لتصنيف علوم اللغة
شواردها ،وصنفتها تصني ًفا موضوعيًّا،
ً
العربية" ،مع اجتهادات كثرية فيها ،رأيتها أنسب وأوفق للقارئ والباحث ،مع فهرس موضوعات
يسهل به احلصول على املطلوب .ولن خيلو عملي من أخطاء يف التصنيف ،مع اجتهادي فيه.
واكتفيت بصور األغلفة اليت عرفت كتبها ،وما كان عنو ًاًن وحده مل أضع له صورة ،حىت ال
يثقل هبا الكتاب.
اباب ،يف كل ابب تفريعات .وهي:
عشر ً
ووزعت العناوين على أحد َ
اللغة العربية (األعمال الشاملة)
الكتابة واألصوات
األلفاظ واالشتقاقات
املعاجم
علم البالغة
النحو والصرف
العروض والقافية
اللهجات العربية

علم اللغة التطبيقي
النقوش
تراجم اللغويني
وهو خدمة للغة كتاب ربِنا ،لإلحاطة ابجلديد من أخبارها وموضوعاهتا وتطوير خدماهتا،
واالهتمام هبا ونشرها ،أدعو هللا تعاىل أن ينفع هبا ،وأن يؤجرًن عليها .واحلمد له وحده.
حممد خري يوسف
مجادى األوىل  1439هـ

مقدمة النشرة الثانية
متيزت هذه النشرة حبذف صور أغلفة الكتب ،اليت ثقلت امللفات ،وزادت من عدد الصفحات،
ومجعت أجزاؤها يف ملف واحد ،بعد أن كانت يف أربعة ،وكان جمموع صفحاهتا ( 823ص)،
ُ
وصارت اآلن ( 505ص) ،وغدت بذلك خفيفة ،والبحث فيها أسهل وأسرع ،ورمبا تنقل
الباحث بني األجزاء األربعة حىت يقف على طلبته ،وهي اآلن يف جزء واحد.
وأصل الكتاب موجود ملن أحب أن يقف على صور أغلفة الكتب مع بياًنهتا ،فمنهم من
يفضل الصور ويكتفي هبا عن القراءة.
ومل أغري من مادة الكتاب شيئًا ،فالتغيري شكلي ،وهو حذف الصور ،وتقريب املسافات،
واعتناء أكثر ابلتصميم واإلخراج.
والفهرس املوضوعي يف آخر الكتاب.
وأجهز لكتاب آخر يصدر إن شاء هللا ،فيه ( )1000عنوان جديد ،من كتب علوم اللغة
العربية السمحة.
واحلمد هلل على توفيقه وإنعامه.
حممد خري يوسف

ربيع األول  1440هـ.

اجلزء األول
اللغة العربية
(األعمال الشاملة أو بعضها)
الباب األول
اللغة العربية
(األعمال الشاملة أو بعضها)
أوًل :اللغة العربية (عام)
ا

 -1الكتب القدمية

كتاب الفصيح /أليب العباس أمحد بن حيىي الشيباين امللقب بثعلب (ت  291هـ)؛ حتقيق
علي بن محد الصاحلي -.ط -.2مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1438 ،هـ.
شرح الفصيح /أليب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه (ت  370هـ)؛ حتقيق وتعليق
عبدهللا بن عمر احلاج إبراهيم ،خالد بن حممد التوجيري ،سعيد بن علي العمري -.الرايض:
مركز البحوث والتواصل املعريف 1438 ،هـ 725 ،ص.
حمنة األديب /أليب علي احلسن بن أمحد اإلسرتاابذي اللغوي النحوي (ق  4هـ)؛ حتقيق
أسامة حممد النعيمي -.بريوت :مؤسسة الرسالة1435 ،هـ 112 ،ص.
وصف املؤلف كتابه بقوله :هذا كتاب يتضمن مسائل من معاين القرآن ،وخنبًا من غريب
احلديث ،وشيئًا من اللغة ..من النحو ،وطرفًا من األبنية ،ونت ًفا من األمثال ،وشعبة من
ِ
معا من القوايف،
قرا من التصريف ،ولُ ً
ودررا من معاين الشعرً ،
االشتقاقً ،
وصدرا من العروض ،وف ً

مسيناه "حمنة األديب" ألنه ُخيترب مبا فيه مدعو األدب و ِ
املتبذخون حبفظ األصول والكتب ،ليتميز
املقدم يف العلم من املؤخر ،ويظهر فضل املربز ..
ِ
االمتحان
فضحته شواهد
من حتلى بغري ما هو فيه
أيضا.
وهذا الكتاب هو أول ما طبع لعامل حنوي ،جديد على القارئ ً
أصول يف العربية /أليب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي (ت  616هـ)؛ حققه وقدم له

حممود حممود الدرين -.الدمام :مكتبة املتنيب1434 ،هـ 111 ،ص.
قال حمققه يف مقدمته ..." :على الرغم من قلة حجمه كبريٌ نفعه ،ففيه من الفرائد ما ال
يؤخذ إال منه ،ففيه ذكر حلروف املعاين ومجلة من احلدود والتعليالت والعوامل واملسائل
َ
املتنوعة".
مهتما هبا ،حافظًا لألصول البصرية ،ذا قدرة عالية
ووصف املؤلف أبنه كان و ًلعا بذكر العلةً ،
ومهارة فردية على ربط الفروع ابألصول.
حتفة املمعرب وطمرفة املمغرب /أتليف عبداملنعم بن صاحل اإلسكندراين (ت  633هـ)؛

دراسة وحتقيق حسن رشيد أبو السعود؛ تقدمي طارق حممد عبدالعزيز النجار -.القاهرة:
مكتبة اآلداب1433 ،هـ 521 ،ص (أصله رسالة جامعية).
من كتب العربية املشوقة ،يف فقه اللغة ،يف املسائل اخلالفية يف النحو وغريب اإلعراب
والتفسري واللغة والكتابة ،عرضها املؤلف يف جمالسه التعليمية ،وفيه فوائد حنوية ،مشفوعة
بشواهد من القرآن الكرمي والشعر .وحفظ جمموعة من اآلراء النحوية لعلماء متقدمني ،مثل
اخلليل وسيبويه واملازين والرماين واألخفش وابن جين واملربد...
عمان :دار النور املبني 1437 ،هـ256 ،
اجملموع الوضعي /حتقيق حممد يوسف إدريسّ -.

ص.
( )12رسالة يف علم الوضع ،يف فلسفة اللغة ،والداللة اللفظية.

 -2الكتب اجلديدة
املوسوعة الرتبوية يف شرح أساسيات اللغة العربية /خليل عبدالفتاح محاد -.غزة :مكتبة
مسري منصور للطباعة والنشر 1436 ،هـ 414 ،ص.
تناول فيه أساسيات فروع اللغة العربية :املعجم ،والنحو ،واإلمالء ،والتعبري ،والبالغة ،واألدب،
ابعتبارها حمطات أساسية لطلبة اجلامعات ،كما يقول املؤلف ،متكنهم من إتقان اللغة العربية
لغة وكتابة ،وجتنبهم الوقوع يف األخطاء الشائعة ،وتكسبهم الكفاايت الرئيسة يف قواعد اللغة.
وفيه مترينات تناسب املوضوعات املذكورة.
لغة النور :خمتارات مما قيل عن اللغة العربية يف الشعر العريب احلديث /سعود بن سليمان
اليوسف ،عبدهللا بن حممد املقبل ،منال بنت فهيد الفهيد -.الرايض :مركز امللك عبدهللا
بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ ،جـ 376 :1ص.

وأتكيدا
وذودا عنها ،واعتز ًازا هبا،
ً
طائفة من القصائد اليت نظمها شعراء حبًّا يف لغتهم العربيةً ،
ملكانتها يف ماضينا وحاضرًن.
وقد تضمنت اجملموعة األوىل أكثر من ( )160قصيدة ،وأكثر من ( )20مقطوعة لشعراء
عرب معاصرين من خمتلف األمصار.
عددا من الضوابط ،منها توخي الشعر املؤهل فنيًّا،
وراعى فريق البحث يف انتخاب القصائد ً
واستبعاد ما كثرت إشكاالته اللغوية ،أو عيوبه اإليقاعية ،أو ما طغت عليه روح النظم والتكلف.
وفيه ضبط كلمات ،وشرح ما حيتاج إىل شرح ،وترمجة جلميع الشعراء.
وروعي فيه ترتيب النصوص على أمساء الشعراء هجائيًّا.
كسار اجلنايب -.إربد ،األردن:
علم اللغة :البنية والنص :رؤية القاضي عياض /أمحد قاسم ّ

عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 386 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
كثريا من العلوم ،وجالس العلماء يف خمتلف
القاضي عياض أحد مشاهري علماء األمة ،وقد قرأ ً

الفنون ،حىت أصبح عاملا موسوعيًا ،منها علمه ابللغة.
ً

وقد وضع قواعد وأصوالً لغوية يستند إليها يف تعامله مع النصوص ،مما أهله ألن يرد على غريه
وخيالفه يف كثري من القضااي اللغوية.
ولكونه عاملا يف الشريعة فقد أخضع منهجه اللغوي لكثري من مفردات إسالمية هلا عالقة
ً
ابللغة ،منها :املعىن اللغوي للمصطلحات اإلسالمية ،وتفسريات لغوية ذات أطر حمددة ،كما
اهتم ابلفروق اللغوية والتمييز بني األلفاظ واملفردات.
وأعمل خربته يف جمال احلديث النبوي الشريف – رواية ودراية – يف اجلانب اللغوي ..كما عين
ابلشواهد اللغوية ،ويف مقدمتها الشاهد القرآين ،وًنقش ظواهر لغوية ،مثل العجمة واللحن
واملعرب واألضداد ،وله وقفات مع الصرف ،كما اعتىن ابإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي ،وله
منهج بالغي ،وكان دقي ًقا يف املصطلحات البالغية..
وجعل املؤلف كتابه يف أربعة فصول:
 حياة القاضي عياض. جهود القاضي عياض يف علم اللغة وفقهها. جهود القاضي عياض يف صياغة البنية اللغوية. جهود القاضي عياض األسلوبية يف دراسة النصوص اللغوية.منطق العرب يف علوم اللسان /عبدالرمحن احلاج صاحل -.اجلزائر :موفم للنشر1433 ،هـ،
 397ص.
يتطرق املؤلف إىل الوسائل العقلية اليت اعتمد عليها النحاة العرب األولون يف حتليالهتم للغة
واستنباطهم لضوابطها ،وتفسري كل ما خرج عن ذلك من الشواذ والتنوعات اللغوية .وبني أن
القياس النحوي محل شيء على شيء يف احلكم اجلامع بينهما.
ووزع موضوعات كتابه على أربعة أبواب:
 النحو العرِب ومنطق أرسطو. املفاهيم األساسية للتحليل اللغوي العلمي. استنباط أصول العربية :منهجه ووسائله التقنية ومقتضياته. التمثيل العلمي ملثل العربية وخصائص االستدالل يف علوم العربية.ُ

دروس يف اللغة العربية :عرض مبسط ألساسيات اللغة وتطبيقاهتا /عرض وحتليل عاطف
إمساعيل حميسن -.القاهرة :بورصة الكتب للنشر 1435 ،هـ 160 ،ص.
بدأ بتعريف اللغة ،وصورها ،وأمهيتها ،وهلجاهتا ،وتنوعها ،ومصادرها ،مث النثر ،كاخلطبة واحلكم
واألمثال والقصة واملقال واملسرحية واخلواطر.
كما عرض بعض األبواب الرتكيبية ،كاحلديث عن الصوت واحلرف واخلط ،مث حديث عن
معظم القواعد النحوية ،وما يتعلق ابلبالغة ،فقواعد اإلمالء والكتابة ،وحتليل لنصوص أدبية.
امليسرة :تطبيقات من اللغة العربية /نعمان عبداحلميد بوقرة -.إربد،
اللسانيات العامة َّ
األردن :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 304 ،ص.
مستشهدا أبمثلة من اللغة العربية ،لتكون أداة
هنج فيه املؤلف طريق البحث اللغوي احلديث،
ً
للفهم ،وحجة ملن حيتج هبا على أمهية العلم وقيمته يف تفسري خصائص النظام اللغوي.
وجعل املؤلف كتابه يف ستة فصول:
 اللسانيات العامة ومناهجها. اللسانيات والتداخل االختصاصي. اجتاهات الدرس الصويت. اجتاهات الدرس الصريف. اجتاهات الدرس الرتكييب. اجتاهات الدرس الداليل.واملؤلف أستاذ اللسانيات يف جامعة امللك سعود ،وجامعة أم القرى.
 1000معلومة عن اللغة العربية وآداهبا /أمحد سيد حامد آل برجل -.القاهرة :دار
الفضيلة 1434 ،هـ 272 ،ص.
معلومات متنوعة جعلها املؤلف على شكل فقرات ،ووزعها على ثالثة أبواب ،هي:
 -اللغة بني النشأة والتطور.

 العلوم اليت برع فيها العرب. اللغة بني نوادرها ومواقفها وأصواهتا. 100سؤال عن اللغة العربية -.ط -.2الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 176 ،ص.
عمان :مكتبة اجملتمع العريب1437 ،
مدخل إىل اللغة العربية /مازن حممود أبو زيتونّ -.

هـ 183 ،ص.
مدخل يف فهم أساسيات اللغة العربية ،اشتمل على توطئة وست وحدات دراسية ،تناولت كل
حنواي ،إال الوحدة األخرية فكانت للتذوق األدِب ،وهي :اإلعراب والبناء،
وحدة
موضوعا ًّ
ً
األفعال ،املرفوعات ،املنصوابت ،اجملرورات ،نصوص خمتارة.
فالكتاب يف تعليم النحو ،وف ًقا ملنهج جامعة البلقاء التطبيقية ،وليس يف علم اللغة.
املوسوعة الشاملة يف النحو والصرف والبالغة /أمين أمني عبدالغن -.القاهرة :دار
التوفيقية للرتاث 1435 ،هـ 9 ،جـ يف  5مج.
حنو العربية وصرفها وبالغتها،
تنقل فيه املؤلف من قاعة إىل قاعدة ،ومن فصل إىل فصل ،شامالً َ
وبدأ ابملعلومات األساسية املهمة ،ووضحها ابلشواهد املتباينة ،من القرآن الكرمي واحلديث
الشريف والشعر العرِب واآلاثر واحلكم واألمثلة الرفيعة ،واحتوى على تطبيقات حملولة لالستفادة
منها ،وعلى تدريبات متنوعة متدرجة.
البداية يف النحو ،الصرف ،اإلمالء /إعداد السيد خليفة -.اإلسكندرية :دار املعرفة
اجلامعية 1435 ،هـ 207 ،ص.
شرح خمتصر ملبادئ النحو والصرف واإلمالء ،مع ضرب بعض األمثلة ،وشواهد من القرآن
الكرمي ،وإعراهبا ،وتدريبات.
واملؤلف أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة اإلسكندرية.

لغتنا اجلميلة :موسوعة لغوية أدبية نقدية /منري سلطان -.اإلسكندرية :منشأة املعارف،
 1433هـ 2 ،مج.
مجع فيه شتات املوضوعات حتت مصطلح واحد ،مثل مصطلح األمساء ،وضع فيه أنواع األمساء،
من العلَم ،واحمللى أبل ،واألمساء اخلمسة ،مث أكمله بذكر أمساء أخرى ،كاسم اإلشارة ،واالسم
املوصول ،واسم التفضيل ،واسم الفعل ...اخل.
واملؤلف أستاذ بكلية البنات يف جامعة عني مشس.
مقاصد علم اللغة يف احلضارة العربية اإلسالمية :دراسة استقرائية /خالد فهمي -.القاهرة:
دار املقاصد 1436 ،هـ 436 ،ص.
يذكر املؤلف أن كتابه هذا جديد يف اببه ،ويف هدفه ،ويف الطريق اليت يسلكها ،وأنه وإن كان
مقصده األعلى فحص مقاصد علم اللغة يف احلضارة اإلسالمية ،فإنه قصد كذلك أن يكون
كتااب كاش ًفا عن مدى اجملهود الذي بلغه علماء اللغة ،وعن خرائط املعرفة اللغوية يف تداخلها
ً
وترابطها ،وعن العبقرية واإلتقان والصرب واملثابرة على طريق اإلجادة ،وعن وحدة األمة املسلمة
وترابط شعوهبا ،للقيام خبدمة كتاب هللا العزيز ،على امتداد الزمان واملكان.
وجعله املؤلف يف سبعة فصول:
 مقاصد العلوم اللغوية كما ظهرت يف تصنيف العلوم. مقاصد العلوم اللغوية يف مقدمات املصادر اللغوية العامة. مقاصد عناية احلضارة العربية بعلم الصوتيات. مقاصد عناية احلضارة العربية بعلم الصرف (األبنية). مقاصد عناية احلضارة العربية بعلم الداللة. مقاصد عناية احلضارة العربية ابلتأريخ لعلم اللغة من خالل أدبيات مصادر طبقاتاللغويني وتوارخيهم.
واملؤلف (خالد فهمي إبراهيم حممد) أستاذ الدراسات اللغوية بكلية اآلداب يف جامعة املنوفية
مبصر.

اللسان وعلومه يف مقدمة ابن خلدون /جمدي بن عيسى -.بريوت :جمد :املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر 1436 ،هـ 160 ،ص.
حبث مؤلفه املسألة اللسانية يف مقدمة ابن خلدون ،من خالل ترابط قضاايها وموضوعاهتا،
وجعلها يف فصلني:
تناول يف األول اكتساب اللسان واستقرار ملكته.
ويف الثاين العلوم اللسانية ومكانتها ضمن منتجات العقل البشري ،وعالقتها بغريها من املعارف
املعاصرة هلا.
علوم اللسان العريب يف مقدمة ابن خلدون :دراسة لغوية معاصرة /ابسم يونس البديرات-.
عمان :األكادمييون للنشر 1437 ،هـ 304 ،ص.
ّ
ما حفظه السيوطي يف مزهره مما غاب يف مصدره :حتقيق ودراسة /حممد بن مهدي

الربكايت -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 188 ،ورقة (ماجستري).

الع ْبـ َهر /أسامة رشيد جمبور -.أبو ظيب :وزارة الثقافة
اللسان يف امليزان ،أو رحلة يف وادي َ

والشباب ،حنو  1435هـ 284 ،ص.
يعين املؤلف ابللسان :اللغة العربية الفصحى .ويهدف إىل إعطاء دور واقعي حيوي من ورائه،
استماعا ،ومن مث الغرية واحملافظة
وهو ُّ
ومساعا و ً
رد االعتبار هلذه اللغة ،والعناية هبا نط ًقا وكتابة ً
عليها.
وأوله خواطر لغوية ،مث موضوعات صرفية أبسلوب قصصي ،وهو املقصود ابلرحلة.
اليسري يف النحو والصرف والبالغة /يسرى الدريعي -.الكويت :آفاق للنشر1438 ،
هـ؟

اثنياا :فقه اللغة
فقه اللغة العربية /أليب منصور عبدامللك بن حممد الثعاليب (ت  429هـ)؛ حتقيق ودراسة
مجال طلبة -.القاهرة :دار اجلوهرة 1435 ،هـ 472 ،ص.
حتقيق لكتاب مشهور ،يعىن بفهم الفروق الدقيقة بني معاين األلفاظ اليت تدور حول موضوع
اباب ،وكل ابب يشتمل على عدة فصول ،مجع
واحد ،مرتب على موضوعات املعاين يف ثالثني ً
فيه األلفاظ املتصلة ابملوضوع ،مث رتبها ..وبدأ بباب الكليات.
ويعد الكتاب من معاجم املعاين  ..ذكر مؤلفه أن الغاية منه خدمة النص القرآين ،توصالً إىل
فهم أحكامه.
كثريا من التجوز ،وذلك أنه
ويرى األستاذ علي عبدالواحد وايف يف تسمية كتابه "فقه اللغة" ً
ليس منه ما يصح تسميته بفقه اللغة ابملعىن الصحيح هلذه الكلمة إال حنو ( )15صفحة يف
الباب التاسع والعشرين ،فيما جيري جمرى املوازنة بني العربية والفارسية ،أما ما عدا ذلك فمنت
لغة مرتب حسب فصائل املعاين ،اليت من شأهنا أن متد الكاتب بعبارات بليغة يستعملها يف
إنشائه...
قلت :هذا األخري هو الذي عىن به املؤلف يف تسمية الكتاب ،فيعين بفقه اللغة فهمها ومعناها.
الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها /أتليف أيب احلسني أمحد

بن فارس بن زكراي؛ حتقيق الشربين شريدة -.املنصورة ،مصر :دار اليقني1434 ،هـ،
 279ص.
مساه بـ "الصاحيب" نسبة إىل الصاحب بن عباد ،الذي قدم له هذا الكتاب وأودعه خزانته.
ويدور مضمونه حول اللغة العربية وأوليتها ومنشئها ،وأساليب العرب يف التخاطب ،واحلقيقة
واجملاز .ودرس مفردات اللغة ومعانيها املختلفة وطرق استعماهلا ،وائتالفها واختالفها ،كما حبث
أصول األمساء وما جرى جمراها من الصفات ،واحلروف املفردة من املعاين ،واألفعال وأبنيتها..
وغري ذلك.

دراسات يف فقه اللغة والكتابة السليمة /أمحد اخلاين -.الرايض :املؤلف 1434 ،هـ،
 205ص.
يربط موضوع الكتاب بني فقه اللغة واستيعاهبا وفهمها وتذوقها ،وبني كتابتها كتابة سليمة من
األخطاء ،ويدعو املؤلف إىل هجر األلفاظ األعجمية ،ففي االشتقاق بدائل من الفصيح .كما
يدعو إىل أن تكون اللغة العربية لغة احلياة ،بدءًا من رايض األطفال واملدرسة االبتدائية.
فقه اللغات العروبية وخصائص العربية /خالد نعيم الشناوي -.البصرة :اجلنوب للطباعة
والنشر؛ بريوت :دار ومكتبة البصائر 1434 ،هـ 267 ،ص.
سعى فيه املؤلف إىل حتديد موضوعات فقه اللغة العربية ،وعرضها مادة لغوية أكادميية مطابقة
ملفردات مناهج أقسام اللغة العربية يف اجلامعات العراقية.
احملدثني يف هذا املوضوع ،أو ما كان يبحث يف
وهو استقراء جلهد من صنف من القدماء و َ
خصائص اللغة العربية وقضاايها.
وذكر أن فقه اللغة هو فهم اللغة والعلم هبا ،وإدراك كنهها ،أي أنه العلم الذي يعىن بدراسة
قضااي اللغة ،اليت تتمثل ابألصوات اللغوية ،واملفردات الصرفية ،والرتاكيب النحوية ،واألساليب،
فضال عن املستوى الداليل "املعجمي".
ً
املغريب يف فقه اللغة العربية :أبواب تراثية مشروحة /حممد حسن جبل -.القاهرة :مكتبة

اآلداب 1437 ،هـ 3 ،جـ.

جـ :1شرح ثالثة أبواب يف فقه اللغة من اخلصائص البن جين.
جـ :2أطواء كتاب "فقه اللغة" للثعاليب.
جـ :3شرح ملتقطات "املزهر" إلثبات املناسبة بني األلفاظ ومعانيها.
فقه اللغة العربية /إبراهيم حممد جنا -.القاهرة :دار احلديث 1437 ،هـ 2 ،جـ.

اثلثاا :دراسات يف اللغة العربية:
 -1دراسات لغوية يف القرآن الكرمي
اجلملـة املقيـدة يف لغـة القرآن الكرمي /أمحـد عزت يونس -.القـاهرة :دار اآلفـاق العربيـة،
1435هـ 311 ،ص.

ذكر مفهوم اإلطالق والتقييد وموقعه من الدراسات النحوية وغريها ،واجلملة يف لغة القرآن
الكرمي ،والتقييد ابلنواسخ ،مث التقييد ابلنفي ،والتقييد ابملفاعيل وما يلحق هبا ،والتقييد ابلتوابع،
أخريا التقييد ابلشرط يف القرآن الكرمي.
و ً
القسم يف القرآن الكرمي :دراسة يف العناصر الرتكيبية والسياقية /سيد حممد عبدالعاطي-.
القاهرة :عامل الكتب1435 ،هـ 472 ،ص.

فصوله األربعة:
 مفهوم القسم وعناصره الرتكيبية والسياقية. صيغة املقسم به وعالقتها ابلسياق يف القرآن الكرمي. عالقة القسم ابلتعجب. عالقة القسم ابالستفهام والشرط والقسم املسبوق بـ (ال).اجلر يف التفسري :دراسة نظرية تطبيقية على سوريت املائدة واألنعام /فاطمة
أثر دًللة حروف ّ

بنت حممد املكاوين -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 2 ،مج ( 967ورقة)
(ماجستري).
وتناوله طلبة آخرون يف سور أخرى 1436 ،1435 ،هـ..
عمان:
العالمة اللغوية يف قصة آدم عليه السالم /هاين صربي آل يونس ،رشا طه حامدّ -.

دار احلامد 1436 ،هـ 244 ،ص.

قسما من
عُرفت العالمة يف تراثنا مبعىن الداللة ،وقد استعمل مفهومها األصوليون ،إذ جعلوها ً
أقسام احلكم الوضعي ،فكانت سبيلهم إىل الوصول للحكم.
وتكون العالمة الدليل أو الربهان الثابت على وجود املعىن يف الظواهر أو األفكار اليت خترب
عنها ،أي أن القيمة ال تكمن فيها ،وإمنا يف ذات الذي تبلغ عنه.
وللعالمة اللغوية وظائف جمتمعة ،وقد تكون مفردة أو مركبة.
وذكر املؤلف أن هناك تقابالً بني العالمات اللغوية يف نص قصة آدم عليه السالم ،فكل تقابل
كان عالمة على شيء ما.
وقد اختذ هذا التقابل أشكاالً ثالثة ،هي :تقابل األزمنة الفعلية ،التقابل املغاير ،التقابل الضدي
(الطباق).
توجيهات لغوية يف القرآن الكرمي /جمدي حممد حسني -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس
الدولية للنشر 1436 ،هـ 304 ،ص.

يذكر املؤلف أن هذا الكتاب هو القسم الثالث من كتاب "توجيهات لغوية" ،وأنه جزء من
املعجم اللغوي القرآين" "التوجيه اللغوي ملشكل القرآن الكرمي" الذي صدرت طبعته الثالثة عام
 1434هـ.
كما ذكر أنه مل يقتصر على العناية ابإلعراب وحده ،بل مشل مناحي الدرس اللغوي األخرى،
وأن البحث رمبا اقرتب من التفسري يف تناوله بعض اإلشكاالت ،مما يتصل جبانب الداللة
واملعىن.
واملؤلف رئيس قسم اللغة العربية جبامعة دمنهور.
دراسات أدبية ولغوية يف القرآن الكرمي /أميمة بدر الدين ،عبدالعزيز حاجي ،إمساعيل
قطيش -.دمشق :جامعة دمشق 1436 ،هـ 329 ،ص.
جاء الكتاب يف اببني:
األول دراسة ملباحث يف علوم القرآن ،مثل :أمساء القرآن ،وتدوينه ،وأسباب النزول ،واملكي
واملدين ،والقراءات القرآنية ،واألحرف السبعة.

واآلخر دراسة لبعض الظواهر اللغوية واألدبية يف القرآن الكرمي :أثر القرآن يف اللغة العربية،
إعجاز القرآن وآراء العلماء فيه ،مزااي األداء القرآين واخلصائص األسلوبية للقرآن الكرمي ،القصة
القسم يف القرآن ،التشبيه يف القرآن.
يف القرآن ،احلقيقة واجملاز يف القرآنَ ،
منوذجا /يسري
املعايري النصية يف السور القرآنية :دراسة تطبيقية مقارنة :األعراف والنساء ا

السيد نوفل -.القاهرة :دار النابغة 1436 ،هـ 337 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من
جامعة طنطا).
حيدد املؤلف أوالً معىن الدراسة النصية ،ويفرق بينها وبني (حنو النص) ،ويشري إىل أن بنية النص
شاملة للبىن النحوية الرتكيبية والداللية والتداولية ،مع مراعاة جانب السياق والتماسك.
مث جاءت دراسته ملوضوعه من خالل ستة فصول :السبك ،احلبك ،التناص ،السياق،
اإلعالمية ،القصد والقبول.
ويهدف الكتاب إىل دراسة املعايري النصية يف السور القرآنية يف ضوء اللسانيات النصية احلديثة،
من خالل دراسة تطبيقية مقارنة بني السور املكية واملدنية ،وحتليل اخلصائص واملعايري النصية
فيهما ،الستجالء جوانب جديدة يف آفاق اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي.
اًلستشهاد ابلقرآن عند ابن أيب األصبع املصري :دراسة وتقومياا /العنود بنت مطلق
العتييب -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 350 ،ورقة (ماجستري).
الدراسات اللغوية القرآنية عند احلافظ أيب العالء العطار اهلمذاين /طالل وسام البكري-.

محص :دار اإلرشاد 1436 ،هـ 237 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
درس فيه املؤلف جهود أِب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين (ت  569هـ) اللغوية ومنهجه من
خالل دراسته للقراءات القرآنية املتواترة والشاذة ،إضافة إىل جهوده اللغوية املتخصصة.
ومهد لبحثه بذكر سريته ومؤلفاته ،مث الدراسة الصوتية عنده ،فالدراسة الصرفية والنحوية ،مث
الداللية.

اًلتصال اللغوي يف القرآن الكرمي :دراسة أتصيلية يف املفاهيم واملهارات /فهد حممد
الشعايب احلارثي -.بريوت :منتدى املعارف 1435 ،هـ 224 ،ص.
تسعى هذه الدراسة إىل أتصيل مهارات االتصال اللغوي والتعرف عليها يف القرآن الكرمي،
ومعرفة أهم مهاراهتا وآداهبا من خالل االستقراء ومن مث االستنباط ،وكيف ميكن االستفادة من
ذلك يف إمداد امليدان ابملفاهيم التأصيلية هلذه املهارة.
وعملية االتصال ال تتم إال من خالل عدة عناصرِ :
املرسل ،واملستقبِل ،والرسالة ،والوسيلة.
وتتم بطريقة تبادلية.
وهناك أربع مهارات رئيسة ألي لغة يف العامل ،هي :االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة.
ميارس من خالهلا الفرد عملية االتصال اللغوي مع اآلخرين.
وقد عاجل املؤلف موضوعه هذا من خالل أربعة فصول ،هي:
 مدخل مفاهيمي لالتصال واملهارة. االتصال اللغوي يف القرآن الكرمي. مهارات اإلرسال اللغوي يف القرآن الكرمي. مهارات االستقبال اللغوي يف القرآن الكرمي.وتبني للمؤلف عناية القرآن الكرمي ابالتصال جبميع أنواعه ،احلسي والبصري واللغوي ،وتوجيه
األنظار إىل أمهيته..
عمان:
لغة اجلوارح ودًلًلهتا يف القرآن الكرمي :دراسة موضوعية /علي عبد كنو اجلواريّ -.

دار دجلة 1437 ،هـ 452 ،ص.

أتيت هذه الدراسة ضمن إطار اللغة الصامتة ،اليت اهتم هبا الباحثون املعاصرون يف اللغات
انطباعا معينًا وإشارة هلا دالالهتا ومغزاها.
ودالالهتا ،ذلك أن كل جارحة تعطي
ً
والقرآن الكرمي يشري إىل الكثري من حركات هذه اجلوارح ودالالهتا اخلاصة هبا.
وقد قام جبمعها الباحث ،وأراد من ورائه التنبيه على لغة تعبريية استخدمها القرآن ،تكون أبلغ
من اللغة الناطقة يف موضعها.
وجعل كتابه يف مقدمة وستة فصول وخامتة.

وابتداء من الفصل الثاين وحىت آخر الفصول خصصها للحديث عن دالالت لغة العيون يف
القرآن الكرمي ،ودالالت لغة األذن ،واليد وأفعال اللمس ،ولغة األرجل ،وداللة هيئة الوجه.
ويف هذا األخري درس دالالت وجوه أهل الدنيا ،مث اآلخرة.
منها يف الدنيا :العابسة ،احلزينة ،البامسة ،الكارهة ،احملتاجة ،الصاحلة...
تراكيب اجلملة اخلربية واإلنشائية يف حوار القرآن الكرمي وأثرها على املعىن /خالد عبده
احلميدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 491 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
عمان :دار
الفعل اجلامد بني الدرس اللغوي واًلستعمال القرآين /لطيف حامد الزامليّ -.

الرضوان 1437 ،هـ 240 ،ص.
األفعال اجلامدة ،وهي غري املتصرفة ،هلا صيغ ودالالت خاصة ،وقد وظف االستعمال القرآين
فعال وصيغة يف تراكيب خمصوصة ،ألداء دالالت معينة ،كالنفي والرجاء والشروع
منها (ً )15
واملدح والذم والتعجب والندم والقرب والدنو واإلقبال.
وجاءت يف استعمال القرآن موظفة يف صور تركيبية خاصة ،وبسياق لفظي معني يتحدد املعىن
به.
ولغرض إظهار هذه املزية من االستعمال اللغوي ،جاء هذا البحث ،الذي توافر على مقارابت
لغوية صوتية وصرفية وحنوية وهلجية وداللية ،وغريها.
أبنية األفعال يف السور السبع الطوال :دراسة لغوية ودًللية /حسن غازي السعدي-.
عمان :دار األايم 1437 ،هـ 218 ،ص (أصله رسالة علمية من اجلامعة اإلسالمية
ّ
ببغداد).
يعين ابلطوال السور من البقرة إىل التوبة.
وقام الباحث بدراسة بيانية وداللية ألبنية األفعال يف هذه السور.
وجاءت الدراسة اللغوية يف الباب األول ،وفيه أربعة فصول :أبواب الفعل الثالثي ،وتعدي
اللزوم يف األفعال ،وإسناد األفعال إىل الضمائر ونوين التوكيد ،والفعل املبين للمجهول.

والدراسة الداللية فيها فصالن :الوجوه الداللية لألفعال ،ومعاين أحرف الزايدة.
عمان :دار جمدًلوي،
سورات آل عمران ومرمي :دراسة نصية /وسن عبدالغن املختارّ -.
 1437هـ 265 ،ص.
دراسة نصية للسورتني املذكورتني ،لكشف مجالياهتما النصية ،واخلصائص املميزة هلما ،عرب بيان
اعتمادا على االستقراء واالستنباط
األنساق الداللية والرتكيبية ،إبر ًازا للوحدة النصية والشمولية،
ً
واإلحصاء.
وجاء البحث يف فصلني:
األول :البنيات الداللية (تواصلية العنونة والوحدة النصية ،والعالئق اإلحالية يف السورتني).
والثاين :البنيات الرتكيبية ،وهو التوازي (إشكالية الرتابط النصي ،واملفارقة بوصفها إحدى آليات
االنقطاع ،ونصية التبادالت الضمريية).
وكان ميكن دراسة السورتني نصيًّا أبسلوب أسهل ومعىن أوضح ،وال يكاد يفهم من الكتاب!
واهلدف إفادة القارئ ،وال يتحقق بذلك.
مقاصد التعبري القرآين :دراسة يف بعض قصار السور القرآنية /فاخر هاشم الياسري-.

عمان :دار احلامد 1437 ،هـ 105 ،ص.
ّ
قام املؤلف بتتبع املقاصد القرآنية يف بعض مسالك السور القرآنية ،اليت حصرها يف سور
(الفاحتة ،واملاعون ،والكوثر ،والناس) للوقوف على بيان الداللة التعبريية اليت تؤديها الوحدات
أو املكوًنت داخل البنية اللغوية القرآنية ،الستخالص هذه املقاصد الداللية عن طريق إحياء
السياق القرآين هلذه السور.
واملؤلف أستاذ الدراسات اللغوية يف جامعة البصرة.
عمان:
السور القرآنية ذات البؤر اًلستفهامية النواة نصيًّا وتداوليًّا /عبدالفتاح احلموزّ -.

دار جرير 1436 ،هـ 652 ،ص.

عمان:
السور القرآنية ذات البؤر اًلستفهامية النواة نصيًّا وتداوليًّا /عبدالفتاح احلموزّ -.

دار جرير 1436 ،هـ 652 ،ص.
جعل املؤلف حبثه يف ثالثة فصول:
األول :الوحدة املوضوعية يف السور القرآنية ذوات البؤرة االستفهامية النواة.
الثاين :عناصر التماسك النصي يف السور القرآنية ذوات البؤرة االستفهامية النواة.
الثالث :التداولية والسور القرآنية ذوات البؤرة االستفهامية النواة.

وقد حتدث يف الفصل األخري عن إخضاع مفاهيم التداولية لسورة توسم ابلقصر من هذه
السور ،وهي سورة الشرح.
واستعان بعلم لغة النص أو حنوه يف تعزيز متاسك تراكيب اآلايت مبكوًنهتا وترابطها ،الذي
يندرج حتته االتساق النحوي يف اجلمل والرتاكيب مبحتوايهتا ،واالتساق يف الفاصلة القرآنية،
واالتساق دالليًّا.
مظاهر التناسب الدًليل والرتابط النصي يف سورة النمل /رمي مبارك الصاعدي -.املدينة
املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 236 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
السياق اللغوي يف القصص القرآين :دراسة يف علم اللغة :حنو نظرية للسياق والسياق
اللغوي بني الدًللة األدبية واللغوية والقرآنية /أمحد مريغن عيسوي -.القاهرة :دار العامل

العريب 1436 ،هـ 303 ،ص.

قدمت الدراسة املعايري اخلاصة ابللفظ اليت تساعد على تعضيد السياق اللغوي يف الرتكيب،
وجتعله يؤدي دالالت زائدة على الدالالت اللغوية املعجمية ،وعلى الدالالت الوظيفية النحوية،
فعاال يف إدارة حوادث القصة القرآنية وتتابعها إبحكام.
كما جتعله ً
وأثبتت الدراسة أن الدراسات العربية القدمية اشتملت على كثري من املقوالت اليت نرى صداها
يف البحث اللغوي احلديث ،مثل التوليد ،والتحويل ،ومعىن املعىن ،واحلذف أبلغ من الذكر..
وغريها.

وكشف البحث عن اتساع دائرة اللغة العربية يف جانب الداللة التحويلية ،وذلك راجع إىل ما
ختتص به عن بعض اللغات األخرى ،كالعالمة اإلعرابية ،والتوسع يف ابب التقدمي والتأخري،
ويف ابب احلذف ،واإلسناد ،واإلبدال من األلفاظ احلقيقية داخل الرتاكيب.
كما ثبت أن القرآن الكرمي معجز أبلفاظه ،وبرتاكيبه ،وسياقاته ،ومعانيه ،ودالالته.
ظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني يف القاهرة :دراسة لغوية موازنة بكتب رسم
املصحف واملصاحف املخطوطة /إايد سامل صاحل السامرائي -.دمشق :دار الغواثين
للدراسات القرآنية 1434 ،هـ 592 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة تكريت).
دراسة للمصحف احلسيين :اترخيًا ورمسًا ولغة ،ويذكر املؤلف أن دراسة مصحف كامل ينسب
إىل عثمان رضي هللا عنه أو منقول منه ،وتتبع ما فيه من ظواهر ،يكشف الكثري من احلقائق،
مبا تقدمه تلك املصاحف من أمثلة جديدة ،تساعد يف إرساء أسس فهم صحيح وواضح
لظواهر الرسم املتعددة ،اليت دار حوهلا جدال طويل.
وجعله يف ستة فصول:
 مصحف جامع احلسني :دراسة اترخيية وصفية. ظواهر احلذف واإلثبات. ظواهر الزايدة. ظواهر اإلبدال. ظواهر اهلمزة. ظواهر املقطوع واملوصول.أعالم املكان يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /يوسف أمحد أبو ريدة -.دمشق :دار
الغواثين للدراسات القرآنية 1433 ،هـ 542 ،ص (أصله رسالة ماجستري يف اللغة العربية
من جامعة اخلليل بفلسطني 1428 ،هـ).
عاجل املؤلف موضوعه لغة من خالل سبعة فصول ،هي:
 -حقل أعالم الداير واألقطار.

 حقل أعالم القرى واملدن. حقل أعالم األماكن اجلغرافية. حقل أعالم أماكن العبادة. حقل أعالم املكان يف دار الثواب يف اآلخرة. حقل أعالم املكان يف دار العقاب يف اآلخرة. قضااي داللية.موضعا
وتبني للمؤلف من خالل دراسة ( )128علَ ًما من أعالم املكان تكررت يف ()621
ً
موزعة بني سور مكية ومدنية ،أن القرآن الكرمي يركز يف القسم املكي على األماكن ذات الصلة
ابلعقيدة وترسيخها يف نفوس املسلمني ،كأعالم األماكن يف دار العقاب ودار الثواب.
وقال :مما يلفت النظر تسمية القرآن تسع سور مكية أبمساء أعالم أماكن ،ومل يسم أية سورة
مدنية ابسم مكان ،ويف ذلك إشارة إىل تركيز القرآن يف السور املكية على العقيدة..
أمساء األماكن يف منطقة عسري :دراسة لغوية /فهد بن سعيد القحطاين -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 671 ،ورقة (دكتوراه).
من أسرار حروف اجلر يف القرآن الكرمي :إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي/
شوكت طه حممود -.دمشق :دار املاجد :دار العصماء 1437 ،هـ 614 ،ص.
حاول فيه املؤلف معاجلة مشكالت حنوية بيانية قدمية حديثة ،وهي :تضمني األفعال معاين
غريها ،وإًنبة حروف اجلر مناب غريها ،وزايدهتا .إذ القول هبذه اآلراء كان حماولة ملشكلة ومهية
– يف رأي املؤلف – ال وجود هلا يف واقع العربية ،وسببه هو ختصيص النحاة تعدي كل فعل
خارجا،
حبروف جر حمددة ،وعندما وجدوه تعدى بغري احلرف املختص به يف لغة التنزيل ،عدوه ً
ومل يعودوا إىل قاعدهتم النحوية ،فأخذوا يبحثون عن مسوغات ذلك اخلروج مدافعني عن النص
القرآين.
وجاء الكتاب ليستجلي سر ِ
تعدي الفعل هبذا احلرف يف هذا السياق ،وسر تعديه ابآلخر يف
سياق آخر من نص الذكر احلكيم.

اًلستفهام واجلواب بمنيةا ودًللة يف النصف الثاين من القرآن الكرمي /حممد حسن غفور-.

املنصورة :جامعة املنصورة 1435 ،هـ 432 ،ص (ماجستري).

عمان :مؤسسة الوراق للنشر،
آايت املراودة :حتليل نصي /حممود سليمان اهلواوشةّ -.
 1437هـ 141 ،ص.

ذكر املؤلف أن دالالت األلفاظ والرتاكيب من حنو وصرف وعناصر اتساق لغوي وجمرايت
األحداث السابقة والالحقة ال تدل على تقارب بني ما هم به يوسف عليه السالم ،وبني ما
اضحا بينهما..
مهت به امرأة العزيز ،وتثبت اختالفًا و ً
ثنائية الرمحة والعذاب يف القرآن الكرمي :دراسة يف ضوء احلقول الدًللية /موضي املهوس-.

حائل :جامعة حائل 1436 ،هـ 121 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
تفصيال :لغة القرآن وأتثريها على املعىن /لبىن إمساعيل -.القاهرة :دار الشروق،
فصلناه
َّ
ا

 1436هـ 385 ،ص.

فعل وعمل ودًللتهما يف النظم القرآين /ليلى بنت شار أبو شفاف -.الرايض :جامعة
اإلمام 1436 ،هـ 778 ،ص (ماجستري).
عمان :دار
ألفاظ املشي يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /حيدر حسني عبيد -.طّ -.6

الفاروق 1437 ،هـ 285 ،ص.

من دًلًلت الرتاكيب يف القرآن :يف التعاور بني اإلفراد والتثنية واجلمع /شعيبة خالد
[الشمري] -.طنطا :دار النابغة 1436 ،هـ 133 ،ص (أصله رسالة ماجستري من جامعة
حائل).

و(م ْن) يف القرآن الكرمي :دراسة وصفية
(أي) ،و(ما) َ
وجوه اًلئتالف واًلختالف بني ّ
تطبيقية /نسرين بنت عمر فالتة -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 197 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
أثر املعاين اللغوية يف توجيه دًلًلت النصوص من خالل آايت األحكام يف القرآن الكرمي:
أمنوذجا /زين الدين بن موسى -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث،
آايت الصالة
ا
 1437هـ 383 ،ص.
تعدد املعىن يف النص القرآين :دراسة دًللية يف "مفاتيح الغيب" لإلمام الرازي /إيهاب
سعيد النجمي -.القاهرة :مكتبة زهراء الشرق 1437 ،هـ 275 ،ص.
 -2دراسات لغوية يف القراءات
القراءات القرآنية :رؤى لغوية معاصرة /حيىي عبابنة -.إربد ،األردن :دار الكتاب الثقايف،
 1435هـ 554 ،ص.
جعله املؤلف يف قسمني:
األول :توجيه القراءات وف ًقا للمستوايت اللغوية املعروفة يف الدرس اللغوي :الصوتية ،والصرفية،
والرتكيبية (النحوية).
اآلخر :قضااي املعىن ،كاملعىن املعجمي ،والتفسريي ،واملعىن واملبىن ،واملعىن واحلكم الشرعي،
واملعىن املقرتن مع سبب النزول ،واملساواة بني القراءات ،واحلمل على املعىن ،ومناسبة السياق
واملشاكلة ،وغريها.
املستوايت اللغوية يف القراءات :قراءة يف البنية :من اإلسراء إىل احلج /بوسغادي حبيب-.
إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 207 ،ص.

بعد تعريفه القراءات القرآنية وبيان عالقتها ابألحرف السبعة ،حبث املؤلف عالقة القراءات
ابلظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والرتكيبية ،كل منها يف فصل ،وجلأ إىل اتباع املنهج
اإلحصائي يف ذلك...واملؤلف أستاذ جبامعة عني متوشنت ابجلزائر.
قراءات الفعل الثالثي يف كتاب "احلجة" أليب علي الفارسي :دراسة لغوية /سلمان بن
مسلم القرشي -.الطائف :جامعة الطائف 1434 ،هـ 392 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
احلجة للقراء السبعة.
عم :عرض ودراسة /رمحت
التوجيهات الدًللية اللغوية فيما اختلف فيه القراء يف جزء ّ
مزين دشو -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 158 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
التنوع العددي يف صيغ األمساء يف القراءات املتواترة :دراسة دًللية /سلوى محيد اللهييب-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 201 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
 -3دراسات لغوية يف احلديث
اًلستشهاد ابحلديث الشريف يف املعاجم العربية /أشرف أمحد حافظ -.الصفاة ،الكويت:
مكتبة آفاق 1436 ،هـ 412 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة اإلسكندرية).
مجع فيه املؤلف شرحية كبرية من األحاديث الشريفة من معاجم عربية ،بلغت حنو ()700
حديث ،وأكد من خالل ذلك يف إحصاء حتليلي نتائج كلية تثبت وتؤكد استشهاد أكرب
املراجع اللغوية ابحلديث النبوي.
وجعل موضوعه يف مخسة فصول ،هي:

-

قضية االستشهاد يف الدرس اللغوي وحدودها.
قضية االستشهاد ابحلديث الشريف عند النحويني.
املعاجم اللغوية واالستشهاد ابحلديث الشريف.
مناهج أصحاب املعاجم اللفظية الكربى يف االستشهاد ابحلديث.
توثيق املادة احلديثية يف املعاجم اللغوية.

العدول يف احلديث النبوي :دراسة تركيبية ودًللية /حممد جاخو -.الرايض :جامعة امللك
سعود 1434 ،هـ 256 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
املفردات املتقابلة يف صحيح البخاري :دراسة دًللية حاسوبية /رائدة بنت حسن

املالكي -.الرايض :جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 1434 ،هـ 330 ،ورقة
(دكتوراه).
أثر السياق اللغوي يف توجيه املعىن يف صحيح البخاري :دراسة تطبيقية /أمحد بن نصيف
السفياين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 400 ،ورقة (دكتوراه).
املصاحبة اللغوية يف احلديث النبوي الشريف :كتاب "اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه
منوذجا /عالء طلعت أمحد -.القاهرة :مكتبة اآلداب 1437 ،هـ 302 ،ص.
الشيخان" ا

املقصود ابملصاحبة اللغوية ارتباط كلمتني ،حبيث إذا ذكرت إحدامها استدعى الذهن الكلمة
األخرى.
وقد أصل الباحث هذا املصطلح يف الرتاث اللغوي العرِب منذ سيبويه ،وبني عالقة املصاحبة
ببعض الظواهر اللغوية ،منها اإلتباع والرتادف ،كما بني أنواع املصاحبة اللفظية والنحوية ،وعاجل
قضية املصاحبة وارتباطها ابلرتمجة والتغيري اللغوي.

مث طبق ما ذكره يف اإلطار النظري من البحث على املادة احلديثية الواردة يف كتاب "اللؤلؤ
واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان" حملمد فؤاد عبدالباقي ،من خالل تقسيم املصاحبة إىل املركب
االمسي ،مث الفعلي.
واستخلص وسائل املصاحبة وخصائصها ومساهتا.
ضا ودراسة /سلمان عيد
أبنية املبالغة وما جرى جمراها يف كتاب "النهاية" ًلبن األثري :عر ا

اجلهن -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 158 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
ظاهرة التضمني الدًليل يف األفعال :دراسة نظرية تطبيقية يف أحاديث مسند اإلمام أمحد

رمحه هللا /متعب بن عبدهللا الزهراين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ،
 169ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أحاديث الغريب املصنَّف أليب عبيد القاسم بن سالم :دراسة لغوية تطبيقيةً /لساان
كوليبايل -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 194 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
منوذجا /هاين صربي آل
توصيف اإلشارة يف احلديث النبوي الشريف :صحيح البخاري
ا

عمان :دار جمدًلوي 1437 ،هـ 235 ،ص.
يونس ،دعد يونس العبيديّ -.
دراسة لغوية وبيانية لإلشارة يف احلديث النبوي الشريف وص ًفا من خالل فصلني:
 توصيف إشارات الوجه يف احلديث الشريف (الغضب ،اإلعراض ،السرور). -توصيف إشارات اليد والرجل ودالالهتا.

وآبخره مالحق يف توصيف إشارات األحوال واملقامات (مشاهد األشياء ،مشاهد الصمت،
العقدية ،اهليئات واألوضاع).
اإلشارات َ

أوال كذلك مث ِ
غري
منوذجا" ،لكن ذكر يف املقدمة أنه كان ً
وورد يف العنوان "صحيح البخاري ً
إىل "توصيف اإلشارة يف احلديث النبوي الشريف" ألنه أكثر علمية وتواف ًقا مع املادة اجملموعة
واملنهج املتبع يف البحث!
وسائل التماسك النصي يف اخلطب النبوية :دراسة تطبيقية يف ضوء علم اللغة النصي/
أمحد أمحد كنّون -.طنطا :دار النابغة 1436 ،هـ 268 ،ص (أصله رسالة ماجستري من

جامعة كفر الشيخ مبصر).
دراسة من خالل فرع جديد من فروع اللغة ،وهو علم اللغة النصي ،الذي يهتم بدراسة النص
ابعتباره الوحدة اللغوية الكربى ،وذلك بدراسة جوانب عديدة ،منها الرتابط أو التماسك،
ووسائله ،وأنواعه ،واإلحالة أو املرجعية وأنواعها ،والسياق النصي ،ودور املشاركني يف النص
(املرسل واملستقبل).
واهلدف من هذه الدراسة هو الوقوف على فصاحة الرسول صلى هللا عليه وسلم من خالل
خطبه ،والكشف عن وسائل التماسك النصي فيها ،الذي هو بؤرة علم اللغة النصي.
معامل السنن (شرح سنن أيب داود) لإلمام اخلطايب (ت  388هـ) :دراسة دًللية /إبراهيم

أمحد الصاحل -.مصر :جامعة جنوب الوادي 1435 ،هـ 239 ،ص (ماجستري).
عمان :دار
حتليل اخلطاب النبوي للمرأة :دراسة لسانية اجتماعية /حممود حممد قدومّ -.

كنوز املعرفة 1437 ،هـ 224 ،ص.

أساليب الرتغيب والرتهيب يف العربية :دراسة تطبيقية يف كتاب "الرتغيب والرتهيب"
للمنذري /عائشة بنت حامد احلريب -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ235 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).

اًلستشهاد ابحلديث النبوي الشريف يف "ارتشاف الضرب من لسان العرب" أليب حيان
التوحيدي /ميمونة بنت عبدهللا الدوغان -.األحساء :جامعة امللك فيصل 1439 ،هـ
(ماجستري).
 -4دراسات لغوية يف كتب التفسري واألدب وغريها
عمان :الدار املنهجية
البحث الدًليل عند املفسرين /زينب عبداحلسني السلطاينّ -.
للنشر 1436 ،هـ 464 ،ص (أصله رسالة جامعية).
للعالمة أِب السعود العمادي (ت  982هـ) تفسري مشهور ابمسه ،وعنوانه "إرشاد العقل السليم
إىل مزااي الكتاب الكرمي" ،وقد تبني للباحثة أنه حبث يف تفسريه هذا دالالت التعبري القرآين وما
تشري إليه من معان وعالمات وإشارات وحروف وألفاظ.
وجعلت حبثها يف ثالثة فصول:
 الداللة الصوتية والصرفية. الداللة اللغوية (االشرتاط اللفظي والتضاد ،الرتادف والفروق الداللية ،التقابل الداليل،التغري الداليل).
 الداللة النحوية (داللة حروف املعاين ،داللة املفرد ،داللة اجلملة ،داللة األساليب).أساليب العرب يف الكالم وأثرها يف التفسري من خالل "جامع البيان" للطربي :دراسة
نظرية تطبيقية /فواز بن منصر علي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ،
 669ورقة (ماجستري).
"الدر املصون" /حسن بن
تعقبات السمني [ت  756هـ] على آراء الزجاج اللغوية يف ّ

جابر املشنوي -.الطائف :جامعة الطائف 1434 ،هـ 198 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

جتليات النقد اللغوي املعاصر يف خطاب التفسري /معمر منري العاين -.إربد ،األردن :عامل
الكتب احلديث 1435 ،هـ 239 ،ص.
توخت الدراسة أن تستظهر القدرة النقدية والرباعة اللغوية يف التميز واملوازنة بني أتويالت أهل
كزا على تفسري روح املعاين لآللوسي) ،وأهل العربية وحناهتم ،على مستوى املفردة
التفسري (مر ً
والرتكيب والنص ،وما يتعلق بذلك من ظواهر ومسائل لغوية ،وذلك من خالل أربعة حماور:
 تشكيل مقولة النقد اللغوي :املصطلحات واملواضع. مضمار النقد يف تعاير البنية واألبنية. رجع النظر النقدي يف أمناط النحو وأنظار الداللة. مقاربة نقدية لقضااي يف الدراسات املعاصرة.عمان :دار
الدرس اللغوي والنحوي يف "زاد املسري" ًلبن اجلوزي /صباح عطيوي عبودّ -.

الرضوان 1437 ،هـ 256 ،ص.

"زاد املسري يف علم التفسري" للعالمة عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي (ت  597هـ) درسه املؤلف
يف كتابه هذا دراسة لغوية وحنوية ،فذكر أصل اللغة عند ابن اجلوزي واالشتقاق ،واحتجاجه
اللغوي ،واختالف لغات العرب ،والقراءات القرآنية ،مث الظواهر اللغوية.
فصال آخر ملصطلح ابن اجلوزي النحوي ،وموقفه من املسائل اخلالفية ،مث أصول
وخصص ً
النحو عنده ،والعامل واملعمول ،ومذهبه النحوي.
القضااي اللغوية يف تفسري ابن عطية األندلسي (ت  541هـ) :مقاربة وصفية حتليلية/

السعيد وعزوز -.طنجة :جامعة القاضي عياض 1438 ،هـ (ماجستري).
أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشيخ الشنقيطي (ت  1393هـ) :دراسة لغوية
حنوية /فالح إبراهيم الفهداوي -.بريوت :دار املقتبس 1439 ،هـ.

التفسري اللغوي وموارده يف كتاب التفسري من صحيح اإلمام البخاري :سورات الفاحتة
أمنوذجا /عامر مرزوق -.مراكش :جامعة القاضي عياض 1437 ،هـ.
والبقرة
ا
مواقف النَّّفري :دراسة يف الرتاكيب ودًلًلهتا /علي موسى الكعيب -.بغداد :املركز العلمي
العراقي1435 ،هـ 340 ،ص.
"املواقف" كتاب يف التصوف اإلسالمي ملؤلفه حممد بن عبداجلبار النفري (ت  ،)354وقد
كتب بنثر بليغ ،وجاءت هذه الدراسة لتربز ما تضمنه من تراكيب ،وما اشتمل عليه من
خصائص لغوية وفنية ،وما اعرتاها من ظواهر ،كاحلذف واإلجياز والتقدمي والتأخري والفصل
والوصل .كما عرض أسلوب النفري املتنوع يف اخلطاب..
اجلهود اللغوية والنحوية للعوتيب يف كتابه "اإلابنة" :عرض ودراسة /حممد معاذ بن
عبدالرمحن -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 824 ،ورقة (دكتوراه).
سلمة بن حممد العوتيب (ق  4هـ).

منوذجا /رفيق البوحسين-.
معامل نظرية للفكر اللغوي العريب :مقاربة إبيستمولوجية :املزهر ا

الدار البيضاء :إفريقيا الشرق1434 ،هـ 239 ،ص.
حاول فيه املؤلف أن مييط اللثام عن األصول اليت أتسس عليها الفكر اللغوي العرِب ،وأن يبني
أسس البناء املعريف للدرس اللغوي العرِب ،من خالل كتاب "املزهر يف علوم اللغة وأنواعها"
لإلمام السيوطي.
ووزع موضوعات كتابه على أربعة فصول:
 املزهر وهوية الرتاث اللغوي العرِب. السماع والقياس يف البناء اللغوي العرِب. النحاة بني البناء التنظريي والتقليد التعليمي. -الصيغة وفرضية انشطار الفتحة.

املخاطب يف "شرح الرضي على الكفاية" :دراسة يف ضوء نظرية حتليل اخلطاب /عبدالرمحن
إبراهيم العسريي -.أهبا :جامعة امللك خالد 1436 ،هـ 149 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
الدليل اللغوي بني القبول والرد عند ابن هشام األنصاري يف كتابه "مغن اللبيب عن كتب
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 199 ،ص.
األعاريب" /بالل سامي الفقهاءّ -.
الظواهر اللغوية يف "أدب الكاتب" ًلبن قتيبة (ت  276هـ) /جمدي إبراهيم حممد
إبراهيم -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1434 ،هـ 744 ،ص (أصله رسالة علمية من جامعة
اإلسكندرية).
درس الباحث الظواهر اللغوية يف "أدب الكاتب" البن قتيبة :الصوتية ،والصرفية ،والرتكيبية،
كثريا ما كان يتعرض هلا ابن قتيبة رمحه هللا ،ويستدل على صحتها
والداللية ،واملعجمية ،اليت ً
ابلقرآن الكرمي ،واحلديث الشريف ،والشعر ،وكالم العرب الفصحاء .وفرق بني األلفاظ
ومدلوالهتا ،وصوب الكثري من الكلمات اليت ختطئ فيها العامة يف زمانه.
وفيه مخسة أبواب ،هي:
 الدراسة الصوتية (وهي :اإلحالل بني الصوائت القصرية ،اإلبدال ،اإلدغام واملخالفةالصوتية ،الفتح واإلمالة ،اهلمزة والتخفيف ،ظاهرات املعرب واملولد).
 الدراسات الصرفية (وفيها :أبنية املصادر ،املقصور واملمدود واأللفاظ امللحقة ابملثىنواملفرد واجلمع ،أبنية املشتقات ،أبنية النسب).
 الدراسة النحوية (املمنوع من الصرف والتذكري والتأنيث والعدد ومتييزه ،ظاهرة احلذف،منهج ابن قتيبة يف دراسة حروف اجلر ،الباء الزائدة).
 الدراسة املعجمية (منهج العلماء يف تفسري داللة األلفاظ ،الداللة اللفظية لألمساءوعالقتها ابجملتمع).
 الدراسة الداللية (التعبري الداليل ،االشرتاك اللفظي وتعدد املعىن ونظرية اجملاالتالداللية).

حبوث ودراسات لغوية /جمدي إبراهيم حممد إبراهيم -.اإلسكندرية :دار الوفاء1437 ،
هـ 825 ،ص.
أصل الكتاب رسالة ماجستري قدمت إىل جامعة اإلسكندرية عام  1419هـ ،وكانت بعنوان:
الظواهر اللغوية يف "أدب الكاتب" البن قتيبة.
ينظر أعاله.
عمان :دار
البناء اللغوي للشعر العريب :األصمعيات
ا
أمنوذجا /عصام كاظم الغاليبّ -.
الرضوان 1437 ،هـ 384 ،ص.
األصمعيات من أقدم اجملموعات الشعرية ،اليت مجعها األصمعي رمحه هللا (ت  216هـ)،
وأغلب شعرائها ممن يستشهد بشعرهم.
واقتصر املؤلف يف (البناء اللغوي) على دراسة بناء الكلمة وبناء اجلملة ،فلم يقتصر على الدراسة
النحوية ،ومل يقحم فيه الصوت والداللة.
ويف بناء الكلمة درس أبنية األفعال واألمساء واملشتقات واجلموع واملصادر وداللتها ،والنسب
والتصغري.
ويف بناء اجلملة درس اخلربية منها والطلبية والشرطية.
"األشباه والنظائر" يف ضوء بعض املفاهيم األسلوبية /زهري الشرقي -.الرابط :دار اإلميان،
 1436هـ 295 ،ص.
دراسة أسلوبية حنوية يف كتاب "األشباه والنظائر من أشعار املتقدمني واجلاهلية واملخضرمني"
للخالديَني سعد بن هاشم (ت  371هـ) وحممد بن هاشم (ت حنو  380هـ) ،على املستوى
الصريف ،واملعجمي ،والرتكييب ،والبالغي ،يسبقها فصول عن األسلوب واألسلوبية ،واللسانيات
واألسلوبية ،والبالغة واألسلوبية ،ورابع خمصص لنظرية املستوايت.

التماسك النصي لالستخدام اللغوي يف شعر اخلنساء /إبراهيم حممد عبدهللا مفتاح -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 260 ،ص.
علم اللغة النصي فرع علمي جديد ،وميثل التماسك النصي اجلانب األساسي فيه.
وقد هدفت هذه الدراسة إىل إثبات متاسك النص الشعري يف شعر اخلنساء على مستوايت
التماسك األربعة (النحوي واملعجمي والداليل والتداويل).
صيغة األمر يف شعر البحرتي :مقاربة بالغية تداولية /رفعة بنت نيّاف العتييب -.الرايض:

جامعة امللك سعود ،كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا،

 1437هـ 169 ،ص (أصله رسالة ماجستري).
ضا
تعقبات الطاهر بن عاشور على اللغويني والصرفيني يف شرحه لديوان بشار بن برد :عر ا
ودراسة /أمحد بن حممد ابرشيد -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث
مكمل لرسالة املاجستري).
الدراسات اللغوية يف كتاب "النظام يف شرح شعر املتنيب وأيب متام" /حليم محاد
عمان :دار غيداء 1434 ،هـ 364 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
العكرز ّ -

دراسة لغوية يف كتاب كبري ( 11جـ) فيه شرح لشعر شاعرين كبريين ،والشارح (املستويف
اإلربلي ،ت  637هـ) كاتب حنوي حمدث .وقد حبث الدارس موقفه من أدلة الصناعة اللغوية
والنحوية ،كما حبث املسائل الصوتية يف الشرح ،مثل اإلبدال واإلعالل والقلب املكاين ،وأبنية
األمساء واألفعال ،مث املوقف من اخلالف النحوي ومصطلحه وأتويله ،ومسائل حنوية أخرى
متفرقة ،مثل مسألة عود الضمري ،وأثر الرواية يف اإلعراب ،وتعلق حرف اجلر ،واملمنوع من
الصرف ،وغري ذلك .وجاء الفصل األخري لبيان الداللة عند ابن املستويف ،وأتبعه مبوقفه من
حركة اإلصالح اللغوي.

املفردات والرتاكيب السياقية الدالة على العالقات اًلجتماعية يف "جممع األمثال"
للميداين :دراسة لغوية /عبدالرمحن بن عوض العمري -.الرايض :جامعة اإلمام1434 ،
هـ 351 ،ورقة (دكتوراه).
عمان :دار زهدي،
جممع األمثال للميداين :دراسة لغوية دًللية /أمحد جاسر عبدهللاّ -.

 1437هـ 195 ،ص.

اقتصر فيه على دراسة "جممع األمثال" مما يتعلق ابلصياغة اللغوية ،من حيث بناء اجلملة وفق
متناوال اجلملة االمسية يف األمثال ،من حيث املبتدأ وصوره ،واخلرب وأنواعه،
املستوى النحويً ،
واجلملة الفعلية من حيث الفعل ،والفاعل ،وتناول املستوى الداليل من حيث ورود الصيغ،
كاالبتداء ابلنكرة ،وتناول املستوى الصريف ،واللفتات البالغية.
املثل واحلكمة يف "جممع األمثال" للميداين :دراسة لغوية يف أمثال املولّدين /محد حممد
العبيدي -.أهبا :جامعة امللك خالد 1437 ،هـ 95 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اجلملة اًلمسية يف "نكتة األمثال ونفثة السحر" أليب الربيع الكالعي :دراسة تركيبية دًللية/
سامية بنت معمس عسريي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 198 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).

هو سليمان بن موسى الكالعي (ت  634هـ).
لغة املقامات احلريرية /أمحد بن علي املنين (ت  1172هـ).
دراسة وحتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،
 1434هـ...

اًلختيارات اللغوية عند الصفدي يف "الوايف ابلوفيات" بني النظرية والتطبيق /نوف بنت
عمري ابنقيطة -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ 309 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
عمان :أزمنة للنشر 1437 ،هـ،
رحلة ابن جبري :دراسة تركيبية وصفية /هنلة الشقرانّ -.

 191ص.

الوعي اللغوي يف ملء العيبة ًلبن مرشيد الفهري السبيت  /فايز صبحي عبدالسالم تركي-.
املدينة املنورة :اندي املدينة املنورة األديب 1438 ،هـ 237 ،ص.

(ملء العيبة مبا ُمجع بطول الغَيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطَيبة)
 -5دراسات لغوية تراثية
اخلطاب اًلشتباهي يف الرتاث اللساين العريب /أتليف البشري التهايل -.بريوت :دار الكتاب
اجلديد املتحدة1434 ،هـ 524 ،ص.
يعين ابالشتباهِ :
املشكل ،واملبهم ،واجململ ،وامللتبِس.
ويبحث يف موضوع "البنيات اللغوية اليت جيري هبا التخاطب ،سواء كانت ألفاظًا أو مجالً مركبة
نصوصا أوسع من ذلك" كما يقول املؤلف.
منها ،أو
ً
و "الكتاب ملم مبسألة داللية مازال الكالم فيها عازًاب ،مل تطأه مهم الباحثني على وجه القصر
والتخصيص ،هي ظاهرة االشتباه يف اخلطاب ،مت أتصيل قوانينها الكلية يف جماالت التفكري
اللساين العرِب ،اليت وقع االحتباس منها على ثالث دوائر :املنطق ،وعلم األصول ،وعلم اللغة
والبالغة".
واملؤلف حاصل على الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،أستاذ يف جامعة موالي إمساعيل مبكناس.

املنحى التداويل يف الرتاث اللغوي :األمر واًلستفهام منوذجني /خدجية حمفوظ الشنقيطي-.
إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 228 ،ص.
(أصله حبث مكمل للماجستري ،وكان بعنوان :أتصيل الفرضية اإلجنازية يف الفكر اللغوي العرِب
القدمي من خالل أسلوِب األمر واالستفهام).
املدوانت اللغوية العربية :بناؤها وطرائق اإلفادة منها /حممود إمساعيل صاحل وآخرون؛ حترير
صاحل بن فهد العصيمي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية1436 ،هـ 289 ،ص.
املقصود متون اللغة.
البىن الرتكيبية ودًلًلهتا بني ابن جن واجلرجاين يف ضوء النظرايت اللغوية احلديثة /محيد
غويرق -.اجلزائر :جامعة اجلزائر 1437 ،هـ (دكتوراه).
اخلطاب اإلقناعي يف ضوء التواصل اللغوي :دراسة لسانية تداولية يف اخلطابة العربية أايم
احلجاج بن يوسف الثقفي /عمارية حاكم -.دمشق :دار العصماء1435 ،هـ 376 ،ص
(أصله رسالة جامعية).
مدخل :فك التعاضل االصطالحي.
الفصل األول :البالغة والتحليل التداويل للخطاب.
الفصل الثاين :اخلطاب اإلقناعي :وسائله وجماالته.
الفصل الثالث :اخلطاب اإلقناعي يف منتخبات من خطب احلجاج.
اللغة يف أمثالنا الشعبية /إبراهيم الدسوقي عبدالعزيز -.القاهرة :دار غريب 1436 ،هـ،
 199ص.

يف مخسة فصول ،عرف املؤلف املثل الشعيب ،وحبث القضااي الصوتية يف املثل ،مث القضااي
أخريا قضااي اجتماعية ،فيها حديث عن قضية املرأة،
الصرفية والرتكيبية ،فالقضااي البديعية ،و ً
وقضية األبناء.
 -6دراسات لغوية حديثة
آفاق الدرس اللغوي يف العربيـة :املبىن واملعىن /س ـ ـ ـ ـ ــهى فتحي نعجـة -.إربد ،األردن:عامل
الكتب احلديث1435 ،هـ 318 ،ص.
فيه أربعة أبواب:
 التعريب بني إمكانيات العربية وهوية األمة. البنية اللغوية :تعالق الصوت والداللة. يف منهجية املعجم العرِب. من إشكاليات النحو التعليمي.حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية /عبدالرمحن احلاج صاحل -.اجلزائر :موفم
للنشر1433 ،هـ.
رأيت منه اجلزء الثاين ،وفيه ثالثة حبوث ،هي:
 النظرية اخلليلية احلديثة. يف بعض قضااي اللغة العربية (مثل :أتثري اإلعالم املسموع يف اللغة وكيفية استثمارهلصاحل العربية ،األلفاظ الرتاثية والتعريب يف عصرًن ،حوسبة الرتاث العرِب واإلنتاج
الفكري يف ذخرية حموسبة واحدة كمشروع قومي ،املعجم العلمي وشروط وضعه العلمية
والنقدية).
 -يف قضااي الصوتيات العربية والفنولوجية (؟).

علَّة أمن اللبس يف اللغة العربية /حممد خري هللا الزاملي -.بريوت :دار الكتب
العلمية1435 ،هـ 224 ،ص.
حرص اللغويون على بيان كيفية منع اللبس وإزالته يف تقعيدهم القواعد النحوية والصرفية،
وحتذيرهم من الوقوع يف اللبس ،من خالل ثالثة فصول ،هي:
 أمن اللبس يف الصرف. أمن اللبس يف النحو. أمن اللبس يف اخلط واللغة.دراسات يف مستوايت اللغة العربية ومناذج خمتارة من آداهبا /مجعة علوه وآخرون-.
عمان :دار و مكتبة الكندي 1435 ،هـ 222 ،ص.
ّ
دراسة لقواعد اللغة العربية الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية والكتابية والبيانية ،ومناذج
خمتارة يف التذوق األدِب ،وهي أبيات احلكمة من معلقة زهري بن أِب سلمى ،وسورة احلجرات
من القرآن الكرمي ،وغريها.
يف رايض العربية الفصحى /عصام الدين أبو زًلل -.اإلسكندرية :دار الوفاء،
1435هـ 199 ،ص.
دراسات يف العربية الفصحى :قيمتها ،وطبيعتها ،وأمهيتها ،وخصائصها ،ووسائل النهوض
هبا ،إعداد البحث اللغوي ابستخدام البحث العلمي ،االجراءات والتحليل اللغوي ،بعض
األسس والقواعد العربية الصوتية والصرفية والنحوية والداللية.
واملؤلف أمني عام جملس الوزراء يف اليمن بني  1427 – 1410هـ.
عمان :دار جرير1435 ،هـ،
قضااي اللغة العربية املعاصرة /ليلى خلف السبعانّ -.

 214ص.
فصوله الستة:
 -الدراسة الصوتية.

 قضااي التذكري والتأنيث يف اللغة املعاصرة. صيغ اجلموع يف اللغة املعاصرة وأهم ظواهرها. اجلملة العربية يف فصحى العصر. الدراسة الداللية. الظواهر اللغوية املعاصرة يف اللغة العربية.واملؤلفة أستاذة جبامعة الكويت ،صاحبة فكرة مشروع جممع اللغة العربية ابلكويت.
تنويعات حلنية على رؤى مالمح اللغة العربية :أحباث ودراسات /عبدالكرمي السعدي-.
دمشق :أمل اجلديدة1433 ،هـ 176 ،ص.
من هذه الدراسات:
-

اللغة نرباس األمة.
احملكي والفصيح.
العربية وتعالقات التطبيع الغرِب.
هاجس التالشي.
وسائل اإلعالم يف اعتماد العامية واحملكية.
التوجه لتمكني اللغة عن طريق وسائل اإلعالم املتميزة املنتصرة لألصالة والثقافة واللغة
العربية.

الفاعلية يف اللسانيات :مقاربة الفاسي الفهري /هيفاء َّ
جدة السعفي -.إربد ،األردن :عامل
الكتب احلديث1435 ،هـ 245 ،ص.
قراءة آلراء األستاذ اللغوي النحوي عبدالقادر الفاسي الفهري ،يف الفاعل وًنئب الفاعل،
وحماورة له وتتبع إلضافاته النوعية إىل األحباث اللغوية العربية ،وكشف للمغالطات اليت أوقعته
فيها ،وتوقيته ابللسانيات ومبنواهلا التوليدي التحويلي وانتصاره هلا على حساب الرتاث اللغوي
العرِب ،يف غري ما مراعاة لطبيعتهما ،أو اعتبار لعالقتهما ابللغة العربية وبقضييت الفاعل وًنئب
ومكاًن...
زماًن
ً
الفاعل ،على رغم االختالفات البينة بينهما ً

عمان :دار األايم1436 ،
مباحث منهجية يف اللسانيات العربية /أمحد بومجعة بناينّ -.

هـ 218،ص.
فصول الكتاب:
الدرس النحوي العرِب واالستشراق.
 امللَكة اللغوية والتخطيط اللغوي. -حتمية التخطيط اللغوي لصيانة اللسان العرِب يف اجلزائر.

 تعليمية اللغة العربية بني املقاربة ابألهداف واملقاربة ابلكفاءة. أنظمة التعارض والرتجيح يف علم العلل النحوية وتيسري النحو العرِب. الرتاث النحوي األندلسي ودوره يف تيسري النحو العرِب.أضواء على املشكلة اللغوية العربية /حممد عبدو فلفل -.دمشق :احتاد الكتّاب العرب،

 1434هـ 263 ،ص
فيه سبعة حبوث:
-

يف وعي املشكلة اللغوية العربية.
العربية من وجهة نظر اآلخر.
اللغة العربية بني الثبات والتغري.
من آاثر القياس اخلاطئ يف اللغة العربية.
قراءة عملية يف لغة الصحافة السورية.
ما جاء على (فِعال) من اسم اآللة.
يف الداللة اإلسنادية للفعل.
اإلعراب من الوجهة الوظيفية.

رسائل عربية إىل جيل الشباب /جمموعة من أصحاب السمو واملعايل والفضيلة وكبار
املسؤولني يف اململكة العربية السعودية؛ تقدمي امللك سلمان بن عبدالعزيز -.الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 147 ،ص.

كالم املسؤولني للشباب ..يف بيان فضل اللغة العربية ومكانتها واحلض على تعلمها
واستعماهلا.
أحباث لغوية /وفاء زايدة -.القاهرة :دار النهضة العربية 1435 ،هـ 291 ،ص.
وهي أربعة حبوث:
 التدرج الداليل وأداء اللغة. التذكري والتأنيث بني املكوًنت الشكلية والداللية مع تطبيقات على أساليب ثالثة. لغة الكالم ولغة األعداد. األسس املنهجية يف املعاجم العربية.واملؤلفة عضو هيئة التدريس بقسم علم اللغة يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة.
مكوانت اجلملة واألسلوب يف اللغة العربية :دراسة تطبيقية /نعمان عبدالسميع متويل-.
دسوق ،مصر :دار العلم واإلميان 1435 ،هـ 169 ،ص.
جاء هذا املبحث لبيان مكوًنت اجلملة العربية وما يلزمها وما يعرتيها من تغيريات ،كاالنزايح
اللغوي ،واملفارقة اللغوية ،وما بني الكلمات من مشرتك لفظي وما حتمل من دالالت ،كما
أيضا موضوع (األسلوب)
عرض لبعض الصيغ الصرفية اليت ال يستغىن عنها يف الكتابة .وحبث ً
وما يتضمنه من وسائل تسمو به وترقى ببالغته
األسلوبية وجتلياهتا يف الدرس اللغوي احلديث /عقيد خالد العزاوي ،عدانن جاسم
اجلميلي -.دمشق :دار العصماء :دار املاجد1435 ،هـ 94 ،ص.
تتميز عالقة األسلوبية بعلم اللغة ابلتداخل إىل حد التكامل فيما بينها ،فهي تعىن ابلكشف
عن املالمح اجلمالية للغة عرب سرب أغوارها ،من خالل تشريح النص ،وحتديد املهيمنات
مستندا على القواعد العلمية يف
األسلوبية داخل بنية النص ،وجتلية قيمته الفنية مبنهج مجايل
ً
التعامل مع النصوص األدبية.
وجاءت موضوعات هذا الكتاب يف أربعة فصول:

-

األسلوبية( :مفهوم ،اجتاهات ،أنواع).
األسس اليت تقوم عليها األسلوبية.
أبرز علماء األسلوبية الغربيني.
األسلوبية يف دراسات اللغويني العرب املعاصرين.

الثنائية اللسانية :اإلطار املستحدث ومؤلفات النظام /هاين صربي آل يونس وآخرون-.
عمان :دار جمدًلوي 1436 ،هـ 143 ،ص.
ّ
فصول الكتاب األربعة:
 التصنيف الكمي لظاهرة اهلمز. االنتهاك النحوي. املصاقبة تقانة أم ثنائية لسانية؟ إعجام اللسان يف رسالة الغفران.عمان :دار املأمون 1436 ،هـ221 ،
دراسات يف اللغة /سليمان عودة أبو صعيليكَّ -.

ص.
دراسات يف اللغة والنحو والصرف ،عناوينها:
 ابب الذال يف املعجم الوسيط واملنجد :دراسة حتليلية. املعرب للجواليقي :دراسة أتصيلية. التوجيه النحوي والصريف لقراءة احلسن البصري. خلع األدلة يف العربية. صيغة (فعالية) :دراسة صرفية داللية.واملؤلف أستاذ اللغة والنحو ،من الزرقاء ابألردن.

مسائل لغوية /إبراهيم بن سليمان الشمسان[ -.الرايض] :املؤلف 1436 ،هـ250 ،

ص.

جمموعة مسائل لغوية نشرها الكاتب يف "اجمللة الثقافية" ،وكانت تعرض له أثناء القراءة أو
ترديدا وتكر ًارا ملا ورثناه ،بل حماولة صادقة لالستفادة من
التدريس ،قال" :وليس ما كتبته فيها ً
ًنفعا ،وحاولت
ذلك الرتاث ،واالنطالق منه لشرح غامض أو استيفاء نقص أو إجياد بديل أراه ً
النظر يف مقوالت النحويني ومناقشة أفكارهم وإبداء الرأي."...
من عناوين هذه املسائل:
 جدوى األلف بعد مهزة وألف. الثالثينيات ال الثالثونيات وال الثالثينات. ابلنيابة أم ابإلًنبة؟ حذف مهزة املشتقات من مضارع (أفعل). هل يلتقي الساكنان؟ ذو الرمة أابلكسرة راؤه أم ابلضمة؟ كِال أمفرد هو أم مثىن؟ نظرية داود عبده يف اإلسناد. معاين (إمنا) أم معاين احلصر هبا؟اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة :حبث يف النظرية /حممد العبد -.القاهرة :األكادميية احلديثة
للكتاب اجلامعي 1434 ،هـ 170 ،ص.
يهدف إىل اإلملام املبدئي بنظرية اللغة املنطوقة وتنظيمها ،وإمداد الباحث اللغوي مبفاتيح
موضوعية ومنهجية وفكرية جديدة تعني على جتديد الفكر اللغوي العرِب ،وتدقيق النظر يف
نصوص العربية وتعميقه.
وذكر املؤلف أن هذا البحث هو أول حماولة علمية يف حقل الدراسات اللغوية العربية تطمح
إىل االكتمال والتعمق واإلفادة من املراجع األصلية املتخصصة يف موضوعه.
واملؤلف أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية بكلية األلسن يف جامعة عني مشس
ابلقاهرة.

اسرتاتيجيات اخلطاب :مقاربة لغوية تداولية /عبداهلادي بن ظافر الشهري -.ط ،2مزيدة
عمان :دار كنوز املعرفة 1436 ،هـ 2 ،مج (أصله رسالة ماجستري).
ومنقحةّ -.
ضبط املؤلف أربع اسرتاتيجيات للخطاب ،وزاد عليها يف هذه الطبعة واحدة أخرى ،وهي:
 االسرتاتيجية التضامنية. االسرتاتيجية التوجيهية. االسرتاتيجية التلميحية. اسرتاتيجية اإلقناع. حنو توسيع مفهوم اخلطاب :االسرتاتيجية السيميائية.األمسائية يف اللسانيات احلديثة بني النظرية والتطبيق /زكية السائح دمحاين -.منوبة ،تونس:
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 1435 ،هـ 329 ،ص.
موضوعه االسم العلَم من منظور األمسائية اللسانية واألمسائية األدبية ،وهو مبحث جديد يف
اللغة ،خاص ابالسم العلَم ،اثبتًا ومتحوالً ،ينظر يف أحكامه الصرفية ،وفيما يلحق به من
تغيريات سياقية تكسبه شحنات داللية كان خاليًا منها خارج النص ،كما تقول الكاتبة.
ويذكر األستاذ إبراهيم بن مراد – الذي قدم للكتاب – أن هذا الكتاب "أول عمل لساين يف
منهجه ويف مقاربته ويف غاايته خيصص يف اللغة العربية ملوضوع األمسائية ،من حيث هي مبحث
لساين معجمي".
وأشار من قبل أن "األمسائية" مبحث لغوي معجمي قدمي ،قد عين به العرب فيما ألفوه من
معاجم يف أمساء أعالم األشخاص ،مثلما عُنوا فيه بداللة األمساء ،مثل كتاب االشتقاق البن
دريد ،ولكن اهتمامهم مل يتجاوز نطاق التأليف القاموسي ،ومل يعنوا هبا من حيث هي وحدات
معجمية ذات مكوًنت وخصائص ،وذات قابلية ألن تعاجل قاموسيًّا مثلما تعاجل الوحدات
املعجمية العامة..
وقد أشار إىل أن هذا املبحث تطور ملا يثريه "االسم العلَم" من اإلشكاالت النظرية...
وجعلت املؤلفة كتاهبا يف اببني:
األول :األمسائية اللسانية ،وفيه الفصول التالية:
 -حد االسم العلم.

 مفهوم األمسائية اجملازية. االسم احملول واالسم الثابت. االسم العلم بني التحجر والداللة. االسم العلم يف املعجم والقاموس.الباب الثاين :داللة األمسائية األدبية:
 التعريف والتحول. وظيفة االسم العلم وحمدداته أدبيًّا. داللة االسم العلَم األدِب. الشخصيات وعالقة االسم ابملسمى.واملؤلفة أستاذة بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات جبامعة منوبة يف تونس.
عمان :دار احلامد،
الصناعة اللسانية :مقرتابت يف التأسيس /هاين صربي علي آل يونسّ -.

 1435هـ 188 ،ص.
دراسات لغوية جاءت يف سبعة فصول ،هي:
 مستوى األداء اللغوي يف مرثية مالك بن الريب. مرجعيات األداء يف لغة اخلطاب القصصي. الثنائية اللسانية.أمنوذجا.
 التضعيف واقعة لسانية" :شناشيل ابنة اجلليب"ً
 التعليق بني اخلرب واإلنشاء (دراسة يف بنية النص). الدرس الصويت بني التيسري للداين والنشر البن اجلزري. -املتبقي وبراءة اللغة.

اللغة العربية واهلوية الثقافية /أسامة عبدالرمحن ،صابر عمر -.القاهرة :مؤسسة طيبة
للنشر 1436 ،هـ 138 ،ص.
وهو مخسة أبواب:

-

نشأة اللغات واترخيها.
تطور اللغة وانتشارها.
علوم أحدثتها اللغات.
اللغة واملخاطر.
اللغة واهلوية والعوملة.

خطاب الصمت يف التواصل اللغوي :دًلًلته ووظائفه /أمل بنت عبدهللا الراشد-.
الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 190 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
اللغة العربية يف املنظمات الدولية /أمحد كروم وآخرون؛ حترير انصر بن عبدهللا الغايل-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ303 ،
ص.

دراسة وسرب لواقع اللغة العربية يف املؤسسات الدولية ،وتقومي له ،ومعرفة ما له وما عليه ،وتعريف
بواقع استخدامها ،ونوعية االستخدام ،والفرص املتاحة للعربية على املستوى الدويل ،والتحدايت
اليت تواجهها.
والغرض منه لفت االنتباه ألمهية حضور اللغة العربية يف املنظمات الدولية ،واستكشاف اآلفاق
املمكنة لتمكني العربية يف تلك املنظمات ،وإلقاء الضوء على واقع هذا التمكني ،وآفاقه،
وفرصه ،ودعم التنمية اللغوية للعربية.
وًنقش الكتاب التواصل والتوثيق ابللغة العربية يف املنظمات الدولية :واقعه وآفاقه وحتدايته،
واستخدام العربية يف تلك املنظمات ،واألثر االرتدادي لذلك.
كما ًنقش بعض القضااي اإلقليمية املرتبطة ابألبعاد الدولية ،ومثل على ذلك بقضية الصراع
من أجل التعريب ،وعرض جتربة املغرب األقصى يف هذا الشأن.

اًلسرتاتيجيات الدولية يف خدمة اللغات الوطنية :دراسة حلاًلت خمتلفة يف التخطيط
اللغوي والسياسة اللغوية /حترير حممود بن عبدهللا احملمود -.الرايض :مركز امللك عبدهللا
بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 427 ،ص.
حبوث ودراسات يف اللغة واألدب /شفاء حممد خري يوسف -.القاهرة؛ اإلسكندرية :دار
ابن اجلوزي 1436 ،هـ 151 ،ص.

مجعت فيه املؤلفة حبوثها اجلامعية اليت كتبتها جبهد وإتقان ،حتت إشراف ِ
مدرسات
متخصصات.
وهي سبعة حبوث ،لغوية وبالغية وأدبية متنوعة ،أغلبها يف موضوعات إسالمية ،هي:
 الفعل ومتعلقاته يف احلزب األخري من القرآن.لسحرا".
 مع حديث "إن من البيان ً التغري الداليل يف احلديث النبوي الشريف. ألفاظ فارسية معربة يف احلديث النبوي الشريف. فن املقالة يف العدد األول من جملة الرسالة (القاهرية). دراسة أدبية ملسرحية "الطريق إىل بغداد". جمموعة "حقوقهم مستقبلنا" :دراسة أدبية.اسم اإلشارة يف العربية :دراسة تطبيقية يف الرتكيب والنص /عبري بنت حمفوظ الطلحي-.
الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 247 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مقولة الفعل من خالل نظرية أجزاء الكالم العريب :دراسة وصفية حتليلية /وائم مساعد
األمحدي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،ه 278 ،ورقة (ماجستري).

اخلطاب والتخاطب يف نظرية الوضع واًلستعمال العربية /عبدالرمحن احلاج صاحل-.
اجلزائر :اجملمع اجلزائري للغة العربية 1434 ،هـ ،إيداع  2013م 292 ،ص.
يهدف الكتاب إىل توضيح املفاهيم العلمية اليت ختص الكالم كحدث ،يف مقابل اللغة كنظام،
يف إطار نظرية الوضع واالستعمال العربية .وفيه ستة أبواب:
 مفهوم الوضع اللغوي عند النحاة وعلماء األصول. االستعمال يف مقابل الوضع :الكالم ومكوًنته اخلطابية. اإلهبام كصفة الزمة لألوضاع خاصية تنفرد هبا اللغة عند النحاة. اللفظ واملعىن يف كل من الوضع واالستعمال. اخلرب واإلنشاء كمعان للكالم وكأفعال للمتكلم يف كالمه أو بكالمه. نظرية اخلطاب العربية والنظرايت الغربية احلديثة يف اخلطاب :حماولة ملقارنة موضوعيةوتوضيحية.
واملؤلف أستاذ يف جامعة اجلزائر ،عضو يف جمامع لغوية عربية ،رئيس اجملمع اجلزائري للغة العربية.
السياسة اللغوية والتخطيط :مسار ومناذج /عبدالقادر الفاسي الفهري -.الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1435 ،هـ 80 ،ص.
أصله حماضرة ،عرض فيها احملاضر أهم احلقب واملوضوعات واملقارابت واإلشكاالت اليت
تناولتها السياسة اللغوية العصرية ،والتخطيطات اللغوية ،مث التجربة العربية يف جمملها ،مقارنة
ببعض التجارب العاملية املوفقة ،واملماثلة جزئيًا للتجربة العربية ،وركز على قطاع الرتبية والتعليم،

وخاصة يف املغرب ،واقرتح مناذج ملبادرات ختطيطية ذات األولوية قابلة للتنفيذ ،دون انتظار

تقومي السياسات اللغوية العربية احلالية.
اجتاهات السياسة اللغوية /حممود فهمي حجازي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 65 ،ص.

يف السياسة اللغوية والتخطيط :قضااي ومناذج /عبدالرمحن بودرع 1439 ،هـ( .طبعة
خاصة أبورواب).
وهو يف السياسة اللغوية العربية.
مستقبل اللغة العربية /أمحد بن حممد الضبيب -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1435 ،هـ 52 ،ص.
أصله حماضرة ،ذكر فيها املؤلف أن موضوع مستقبل اللغة من أهم موضوعات علم اللغة
االجتماعي ،اليت تقيس حياة اللغات وحركتها بني الناس وانتشارها ،أو ضمورها وانكماشها،
أو موهتا وانقراضها .وأنه حاول يف هذا البحث أن يطبق بعض املعايري اليت يستعملها علم اللغة
االجتماعي يف هذا املوضوع على اللغة العربية.
واستعرض مسرية هذه اللغة عرب اترخيها الطويل يف العصور املختلفة ،وما واجهته من تقلبات،
وأن ذلك يؤثر يف مستقبلها.
ومما قاله يف آخر كتابه متأس ًفا :انصراف الشباب إىل كتابة العربية ابخلط األجنيب ،وخلط العربية
رموزا أجنبية جديدة للكتابة العربية ،وهو اجتاه
ابإلجنليزية ،فيما يسمى ابلعربيزي ،وابتكارهم ً
يتكاثر بينهم ،وال يبعد أن تتحول الكتابة إليه إن استمر األمر يف االستفحال ،وقد علمنا عن
صدور جملة عربية هبذه اللغة املمسوخة.
قال :إن هذا الذي ذكرًنه ميثل نذر شؤم على العربية ،فصيحها وعاميها ،ومع ذلك كله فإننا
جيب أال نيأس وال نستسلم لألمر الواقع؛ ألن الوقت مل يفت بعد...
مستقبل اللغة العربية /حممد حسن عبدالعزيز -.القاهرة :دار السالم 1436 ،هـ326 ،
ص.
يهدف إىل تكوين رؤى وخمططات موضوعية لقيام اللغة العربية بوظائفها يف حياتنا اللغوية.
ويعاجل قضااي العربية ومشكالهتا الكربى ،من حيث عالقة العامية ابلفصحى ،وابللغة العلمية،
وأبجهزة اإلعالم ،وبصناعة معاجم للطفل العرِب.

عمان :دار اإلعصار العلمي،
معامل يف اللغة العربية /فهد خليل زايد ،حممد صالح رمانّ -.

 1437هـ 569 ،ص.
يبحث يف أساسيات اللغة العربية :األساس الصويت ،واألساس الصريف يف بناء الكلمة ،واألساس
النحوي ،واألساس الداليل ،والبالغي ،والكتاِب.
وذكر املؤلفان أهنما استخرجا هذه املعلومات من كتب كثرية ،وأن الكتاب يوفر للقراء والطالب
خاصة معلومات وافية عن علوم العربية ومستوايهتا.
العربية بني اًلستقرار والتطور /عبدالقادر املهريي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1435 ،هـ 30 ،ص.
أصله حماضرة ألقيت يف مركز امللك فهد الثقايف ابلرايض .وقد بدأها بقوله " :تتحجر اللغة،
بل متوت ،إذا مل تستعمل ،وإذا ختلى عنها أهلها لفائدة لغات أخرى ،أو لفائدة اللهجات
املتولدة عنها ،ولكنها تتطور إذا استعملت .هذان قانوًنن ينطبقان على مجيع اللغات".
وقال يف آخرها" :حنن اليوم يف حاجة إىل حبوث علمية تعتمد استعمالنا للعربية معجميًّا وصرفيًّا
وحنواي ومؤسسات خمتصة يف ذلك ،ترصد كل ما جيد ،وتوفر لنا معاجم دورية متثل يف آن واحد
ًّ
الضامن لصيانة لغتنا ،واجلامع ملا اتفق على سالمته ،واألداة اليت حتقق التفاهم فيما بيننا".
واملؤلف أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتونس ،مدير معهد بورقيبة للغات
احلية.
عمان :دروب للنشر 1437 ،هـ125 ،
اللغة العربية وإكراهات العوملة /حممد زرمانّ -.

ص.
اجتاح العامل تيار العوملة وفجر مسألة اللغة بشكل مل يسبق ،وبرزت التساؤالت حول موقع اللغة
العربية يف هذا البحر املتالطم من الصراع احلضاري ،فشغلت الدارسني وأمهت املخلصني ،ورفعوا
أصواهتم منادين بتدارك هذه اللغة الشريفة قبل أن جترفها سيول العوملة الطاغية ،وجترف معها
كيان األمة التارخيي.
واحتوى الكتاب على فصلني معاجلًا هذا املوضوع:

 اللغة العربية وخماطر العوملة الثقافية (وفيه بيان اسرتاتيجية شاملة لتطوير اللغة العربية). مركزية اللغة العربية يف تعزيز اهلوية واالنتماء احلضاري (وفيه بيان التحدايت اليت تواجهالعربية اليوم وأثرها يف اهلوية ،وبيان اسرتاتيجية شاملة لتفعيل دور العربية).
يف اللسانيات التطبيقية /حليمة أمحد عمايرة -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث،
 1437هـ 446 ،ص.

أصله جمموعة حبوث نشر معظمها يف جمالت حمكمة ،وهي:
 أسلوب املدح والذم يف العربية :دراسة وصفية إحصائية. القاعدة اللغوية يف الكتاب املدرسي يف ضوء اللسانيات احلديثة :أسلوب املدح والذمأمنوذجا.
ً
 (والسيما) يف العربية :دراسة وصفية إحصائية. (مذ) و(منذ) يف العربية :دراسة حتليلية إحصائية.منوذجا :دراسة
 الرواية املغاربية يف ضوء اللسانيات احلديثة :رواية الزلزال للطاهر وطار ًحتليلية لغوية.
 إلياذة اجلزائر :دراسة لغوية يف ضوء اللسانيات احلديثة. ما جاء على وزن (يفعول) يف العربية :دراسة وصفية أتصيلية. نظرات أتصيلية ملا جاء على وزن (فعلول) مبدوءًا ابلعني. اخلطاب الديين يف كتب تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية :دراسة حتليلية مقارنة:أمنوذج من دول عربية (األردن ولبنان واملغرب).
 ازدواجية اللغة :دراسة حتليلية يف مسرح عند توفيق احلكيم.واملؤلفة أستاذة اللسانيات العربية جبامعة البلقاء التطبيقية يف األردن.

حبوث لغوية وتربوية يف قضااي العربية املعاصرة ومشكالهتا /السعيد حممد بدوي؛ مجع
وإعداد حممد حسن عبدالعزيز -.القاهرة :دار السالم 1436 ،هـ 342 ،ص.

من عناوين هذه البحوث:

 مقتضيات الكفاءة يف تعلم اللغة العربية كلغة إضافية. التخطيط اللغوي وقضية احلافز يف تعليم اللغة العربية يف البالد اإلسالمية خارج الوطنالعرِب.
 دور اللغات يف تكوين املواطن. نوعان من النحو :واحد ندرسه وال حنتاجه ،وآخر حنتاجه وال ندرسه.ومن أحاديثه اإلذاعية:
 معسكرات الفصحى للشباب. اللغة العربية واملبتكرات احلديثة. اللغة العربية وقضية املرأة. اللغة العربية وعلوم املستقبل.التحليل التكوين ودراسة املعىن يف العربية /إبراهيم الدسوقي عبدالعزيز -.القاهرة :دار

غريب 1436 ،هـ 247 ،ص.
منهج صار نظرية يف حتليل العناصر اللغوية إىل مكوًنهتا الصغرى اليت تقوم عليها ،لتظهر نقاط
االتفاق واالختالف بني العناصر اللغوية املرتابطة ،ويطلق العلماء على هذه املالمح الصغرى
اسم املكوًنت الداللية.
وجعله املؤلف يف أربعة فصول:
 التحليل التكويين :مفهومه ،إجراءاته. أفعال العطاء املرتادفة. صيغ األفعال ومعانيها. حروف اجلر ومعانيها.عمان :دار الوضاح؛ بغداد :مكتبة دجلة،
دراسات يف اللغة /حسني حميسن البكريّ -.

 1437هـ 235 ،ص.

تكوين امللَكة اللغوية /البشري عصام املراكشي -.بريوت؛ الرايض :مركز مناء للبحوث
والدراسات 1437 ،هـ 228 ،ص.
ُّ
عمان:
ألذ القطاف من سفر اإلشراف :أحباث لغوية مشرتكة /سعدون أمحد علي الربعيّ -.

دار األايم 1437 ،هـ 182 ،ص.

مخسة حبوث لغوية متنوعة ،شارك فيها الربعي مع جمموعة من طلبته.

العرب واخليار اللغوي :دراسات ومقاًلت يف الواقع اللغوي العريب املعاصر /أمحد بن حممد
الضبيب -.بريدة ،السعودية :اندي القصيم األديب 1437 ،هـ 198 ،ص.
املصاقبة يف القرآن الكرمي :تشكيل الفاعلية اللسانية /هاين آل يونس ،ميامة حممد
عمان :دار دجلة 1437 ،هـ 479 ،ص.
كشمولةّ -.
عمان :وزارة الثقافة ،جرش مدينة الثقافة األردنية،
آفاق لغوية /كمال أمحد املقابلةّ -.
 1436هـ 270 ،ص.
وهو مخسة حبوث:
 التورية يف أمساء احليوان والنبات. األلفاظ الدالة على الرمحة يف احلديث النبوي. القيمة الداللية لصوت املد يف القراءات القرآنية. صحيفة أِب نصر الفاراِب يف الفصيح من لغات العرب. أثر املباحث األصولية يف مباحث أصول النحو العرِب.أسس اللغة العربية الفصحى /فاحل بن شبيب العجمي -الرايض :جامعة امللك سعود،
كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا 1437 ،هـ 513 ،ص.

سبق صدور الكتاب عام  1422هـ.
عمان :دار كنوز املعرفة،
يف اللسانيات واللغة العربية :قضااي ومناذج /عبدالرمحن بودرعّ -.

 1437هـ 256 ،ص.
القسم األول :قضااي يف املعرفة اللغوية.
القسم الثاين :من قضااي النظرية اللغوية العربية.

زايدة األمساء وزايدة بعض األفعال من مظاهر التوكيد يف لسان العرب /أمين عبدالرزاق
الشوا -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1436 ،هـ 183 ،ص.
بني أن اللغة العربية من أغزر اللغات مادة وأطوعها يف أتليف اجلمل وصياغة العبارات املنوعة،
وجمازا.
يضاحا وتصرحيًا ،أو تكنية
وتلميحا ،أو حقيقة ً
ً
اليت تتوارد على املعىن الواحد فتجلوه إ ً
وذكر علماء املعاين الذين حبثوا يف اإلطناب واإلجياز واملساواة..
بناء الزمن وتداخل عناصره يف اجلملة العربية املركبة :دراسة يف اللسانيات العربية احلديثة/
متعة بنت حممد القحطاين -.أهبا :جامعة امللك خالد 1437 ،هـ 115 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
عن العوملة واجلامعة والتعريب :شجون اللغة العربية يف عامل متغري /وليد حممود خالص-.
ع ّمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 160 ،ص.
وهو ثالث دراسات:
 اللغة العربية والعوملة. دور اجلامعة يف تعزيز القدرة اللغوية وتطويرها. -حاجتنا إىل التعريب :حملة اترخيية ورصد واقعي واستشراف مستقبل.

مباحث يف اللغة والبالغة والنقد /حممد اخلضر حسني (ت  1377هـ)؛ تقدمي ودراسة
حممد الطاهر عالوي ،أبو بكر مرزوق -.اجلزائر :شركة دار األمة 1435 ،هـ301 ،
ص.
العربية :كتابتها ومصادرها وقطوف من مثارها /زين كامل اخلويسكي -.ط-.2

اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية 1438 ،هـ 223 ،ص.

اللسانيات :منطلقاهتا وتعميقاهتا املنهجية /حنيفي بن انصر ،خمتار لزعر -.ط -.3اجلزائر:
ديوان املطبوعات اجلامعية 1437 ،هـ 175 ،ص.
معايري الوصف اللغوي بني الرتاث النحوي واللسانيات احلديثة" :املقتصد يف شرح
اًليضاح" و"دًلئل اإلعجاز" للجرجاين أمنوذجني /سعود بن عزيز العنزي -.بريدة،
السعودية :جامعة القصيم 1436 ،هـ 295 ،ورقة (حبث كمل للماجستري).
العربية هذه اللغة الشريفة :دراسات يف اللغة والنحو واملعجم والساميات /رمزي بعلبكي؛
مجعها وحررها بالل األرفه يل -.الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية 1438 ،هـ.

الدراسات اللغوية احلديثة يف سورية يف النصف الثاين من القرن العشرين /حمسن علم-.
بريوت :دار املقتبس 1437 ،هـ (أصله رسالة علمية).
التصورات الشعبية عن اللغة العربية :مفاهيم وقضااي وحاًلت /حترير عقيل بن حامد
الزماي ،منصور بن مبارك ميغري -.الرايض :مركز امللك عبدهللا الدويل خلدمة اللغة
العربية 1438 ،هـ.

قيمة اللغة العربية /حممود إمساعيل صاحل وآخرون؛ حترير سعود بن سليمان اليوسف-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1438 ،هـ.
املوجز يف مكانة اللغة العربية والنحو /مجع وترتيب حممد بن عبدهللا الرومي -.السعودية،
 1438هـ.
ومستقبال :التحدايت والتطلعات /إشراف إبراهيم بن يوسف
حاضرا
اللغة العربية
ا
ا
البلوي -.ابريس :مندوبية السعودية يف اليونسكو 1439 ،هـ.
صدر مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية  18ديسمرب  2017م.
العربية واحلياة :بصائر لسانية يف عالقة اللغة ابلقراءة املعاصرة والتنمية البشرية والتخطيط
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1438 ،هـ.
وبناء الذات /يوسف خلف العيساويّ -.
النقد احلضاري للخطاب :حتوًلت السؤال النقدي من املقتضى اللغوي إىل الرهان
احلضاري /عبدالفتاح أمحد يوسف -.اجلزائر :ابن الندمي للنشر؛ بريوت :دار الروافد
الثقافية 1439 ،هـ.
عمان :دار كنوز
قطوف من اللغة واللهجات واملعجم العريب /سيف الدين طه الفقراءّ -.

املعرفة 1439 ،هـ.

اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة :دراسة حتليلية نقدية يف قضااي التلقي وإشكاًلته/

عمان :دار كنوز املعرفة 1439 ،هـ.
حافظ إمساعيلي علويّ -.

اجلملة العربية واملعىن /فاضل صاحل السامرائي -.دمشق :دار ابن كثري 1439 ،هـ،
 360ص.

(سبق صدوره عن دار ابن حزم عام  1421هـ).
األداة (حىت) يف العربية :دراسة تركيبية دًللية تداولية /عزة بنت علي الغامدي -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ 546 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
أصول العربية بني متقدمي النحاة ومتأخريهم :دراسة يف فكر أيب إسحاق الشاطيب (ت
 790هـ) /أمحد فتحي البشري -.القاهرة :دار الذخائر 1439 ،هـ.
 -7اللغة العربية واًلستشراق
اللغة العربية مؤثّرة ومتأثرة :دراسات استشراقية /مجع ودراسة حامد انصر الظاملي-.
بريوت :دار ومكتبة البصائر 1435 ،هـ 268 ،ص.

قراءة يف جمموعة من دراسات املستشرقني املنشورة ابللغة العربية ،وال سيما موضوع عالقة اللغة
العربية بغريها من اللغات اجملاورة وأثرها فيها ،أو أثر تلك اللغات يف العربية .وهذا ِ
يبني قوة
بعض اللغات وأثرها يف غريها ،والعكس.
وجاء الكتاب يف مخسة مباحث:
 طرق التأثري. التغريات احلاصلة على املفردات املنتقلة. دور اإلسالم يف نقل العربية إىل جورجيا. صور من أتثري اللغة العربية يف اللغة اجلورجية. اللغة العربية يف جورجيا احلديثة.واملؤلف أستاذ يف كلية الرتبية جبامعة البصرة.

ابعا :الفلسفة والنظرايت يف اللغة العربية
را
الزمن يف العربية من التعبري اللغوي إىل التمثيل الذهن :دراسة لسانية إدراكية /أتليف جنان
بنت عبدالعزيز التميمي -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع
لدراسات اللغة العربية وآداهبا1434 ،هـ 309 ،ص.
حاولت فيه املؤلفة تطبيق معطيات أحد الفروع املستجدة يف اللسانيات اإلدراكية على إحدى
ظواهر اللغة العربية ،وهي ظاهرة التعبري الزمين ،ابلرتكيز على املستوى اللغوي التمثيلي ،للوصول
إىل اهليكل املعريف للزمن يف الذهنية العربية ،وذلك بتسجيل التعبريات الزمنية املختلفة عن الزمن
يف اللغة العربية يف أكرب قدر من املدوًنت العربية ،مث تصنيفها.
وقد درست هذا املوضوع تفصيالً من حيث األبعاد :املكانية ،والتشخيصية ،والتجسيدية،
واملقياسية.
عمان:
البنيات الدًللية للزمن يف اللغة العربية :من اللغة إىل الذهن /عبدالكبري احلسنّ -.

دار كنوز املعرفة 1436 ،هـ 280 ،ص.
فصول الكتاب األربعة:
 البنية التصورية للزمن. بنية النماذج املعرفية. بنية النماذج الداللية للزمن. التصور االستعاري للزمن.واملؤلف ابحث يف جمال علم اللغة ابملغرب.

اللغة والطبيعة :من حماكاة الصوت الطبيعي إىل بناء الكلمة :دراسة ومعجم /التهامي
عمان :دار صفاء 1437 ،هـ 432 ،ص.
احلاينّ -.
دافع فيه عن نظرية احملاكاة ،وبني دورها يف تشكل العقل اللغوي العرِب ،وًنقش اجلوانب النظرية
والتطبيقية املرتبطة هبا ،وقسم كتابه إىل شقني:

ًنقش يف األول عالقة اللغة بتشكيل رؤية اإلنسان للعامل ،واستنتج من خالل ذلك أن مفردات
اللغة كائنات مفاهيمية تتعدى التحديدات النحوية؛ لكوهنا تشكل املدخل الوحيد لفهم
الوجود.
والثاين تطبيق انصب على استخراج املادة املعجمية من متون املعاجم العربية ،يف سبيل الدفاع
عن دور فرضية حماكاة أصوات الطبيعة يف تشكل املعجم العرِب ،وتطور هذه األصوات عرب
آلييت اإلبدال والتوسيع.
اهلوية وفلسفة اللغة العربية /احلسني الزاوي -.بريوت :منتدى املعارف 1435 ،هـ158 ،
ص.
حبث فيه املؤلف الطابع املركب لعالقة اللغة ابهلوية ،وعالقة اهلوية ابلفكر واللغة ،واهلوية الوطنية
بني دعاهتا وخصومها ،واهلوية والتخطيط اللغوي ،واللغة العربية وآفاقها املستقبلية ،وغري ذلك..
مصطلحات التداولية يف اللغة العربية :دراسة وصفية حتليلية يف ضوء املصطلحات /احلاج
موسى الثالث -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 323 ،ورقة (حبث مكمل
للدكتوراه).
النظرايت اللغوية وتطبيقاهتا الرتبوية /علي أمحد مدكور -.بريوت :مكتبة لبنان؛ القاهرة:
الشركة املصرية العاملية للنشر 1435 ،هـ 248 ،ص.
اًلستلزام احلواري بني السكاكي و [بول] غرايس :دراسة يف اللسانيات التداولية /مسرية
بنت علي آل مداوي -.أهبا :جامعة امللك خالد 1437 ،هـ 102 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

قيود الضم والنقل وتطبيقاهتا على اجلملة العربية :دراسة أدنوية يف اللسانيات التوليدية/
عامر بن حممد عسريي -.أهبا :جامعة امللك خالد 1437 ،هـ 107 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ،
يف قضااي اخلطاب والتداولية /ذهبية محو احلاجّ -.
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عمان :دار
اللسانيات التوليدية /مصطفى غلفان ،احممد املالخ ،حافظ إمساعيل علويّ -.

كنوز املعرفة 1437 ،هـ 3 ،جـ.

الفكر اللساين التداويل :قراءات يف الرتاث واحلداثة /حممد عديل علي -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 306 ،ص.
يف التداوليات اًلستدًللية :قراءة أتصيلية يف املفاهيم والسريورات التأويلية /ثروت
عمان :دار كنوز املعرفة 1439 ،هـ.
مرسيّ -.
خامسا :العالمة (السيميائية)
ا
التفكري السيميائي يف اللغة واألدب :دراسة يف تراث أيب حيان التوحيدي /الطيب دبَّة-.

إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 180 ،ص.
فيه ثالثة فصول:
 العالمة عند أِب حيان التوحيدي. مفاهيم إنتاج املعىن اللغوي عنده. معامل التفكري السيميائي لديه يف قضااي األدب والنقد.واملؤلف أستاذ يف جامعة األغواط ابجلزائر.

العالمة يف الرتاث اللساين العريب :قراءة لسانية وسيميائية /أمحد حساين -.الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 343 ،ص.
يتصل مصطلح (العالمة) بداللة اإلنباء ،واإلخبار ،واالهتداء.
وتوصف أبهنا وسيلة لإلدراك ،ومعرفة حقائق األشياء على ما هي عليه.
وتتبدى العالمة اللسانية ابلصورة السمعية ،وابلصورة املكتوبة.
وقد وزع املؤلف حبثه يف هذا اجلانب على مخسة أقسام:
-

العالمة يف الرتاث :قراءة يف األسس واملفاهيم.
تصنيف العالمات اللسانية.
نظام العالمات اللسانية وخصائصها.
العالمة بني اطراد احلقيقة والعدول اجملازي.
العالمة بني ضرورة النص وإمكان التأويل.

سادسا :املسارد والفهارس
ا
رسائل املاجستري والدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا يف تركيا  2016 – 1956م /حممد
وجيه أوزون أوغلو -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي خلدمة اللغة العربية1438 ،
هـ.
كشاف "جملة جممع اللغة العربية" املصري /حممد حممود القاضي ،شريف حسن أبو
العال -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية1437 ،
هـ 2 ،مج.
مج :1يضم ( )2482بطاقة.
مج :2يضم ( )11كشافًا.
لغة القرآن الكرمي :أكثر من ( )1600عنوان يف علوم اللغة العربية مرتبة على موضوعاهتا
(مسرد وتعريف) /حممد خري رمضان يوسف ،ساعده ولده إبراهيم 1439 ،هـ 4 ،جـ.

(وهو هذا الكتاب)
املوسعة لتصنيف علوم اللغة العربية /حممد خري رمضان يوسف 1437 ،هـ23 ،
اخلطة َّ

ص (كتاب إلكرتوين).

مث طبع ورقيًّا :إستانبول :املنتدى اإلسالمي 1439 ،هـ 47 ،ص .وآبخره :كيف تصنف
مكتبتك اللغوية اخلاصة؟

قصورا يف خطة التصنيف اخلاصة ابللغة العربية املوجودة يف "التصنيف العشري"
الح َ
ظ املؤلف ً
لديوي ،املعمول هبا يف معظم املكتبات ابلدول العربية ،وهو عدم استيعاهبا كل مفردات علوم
إجيازا خمالًّ ،حبيث ترد موضوعات فرعية
اللغة الغربية أو معظمها ،أو أن بعض جوانبها موجز ً
يف اللغة ليس هلا ذكر يف اخلطة ،فال يعرف املصنف أين يضعها ،إضافة إىل أن بعض األرقام
تكدست فيها املوضوعات وتضخمت ،وبعضها ال تكاد تستعمل ،أو هي قليلة االستعمال .
فأراد أن ِ
يوسع هذه اخلطة مع ترتيبها بشكل أفضل ،فذكر فيها علوم اللغة األصلية والفرعية،
قاما فرعية جديدة هلا.
ووزعها على األرقام املخصصة هلا يف تناسب ،كما استحدث أر ً
ومل ِ
يغري شيئًا من األرقام األساسية فيها ،حىت ال خيتلط التصنيف على املكتبيني إذا أرادوا األخذ
تغيريا شامالً
هبذه اخلطة ،فهذا العمل توسعة ضمنية حمافظة ،وزايدة توضيح وبيان ،وليس ً
للخطة.
وصارت اخلطة هبذه التوسعة ضعفي اخلطة السابقة.
وقدمها املؤلف هدية للمكتبات العربية واإلسالمية ،خدمة للغة كتاب هللا تعاىل.
كيف تصنف مكتبتك اللغوية اخلاصة؟ /حممد خري رمضان يوسف 1438 ،هـ20 ،ص
(كتاب إلكرتوين).
يف هذه اخلطة طريقة فهرسة وتصنيف املكتبة اللغوية العربية الشخصية.
وفيها طريقة تنظيم املكتبة (فهرستها) ،مث أرقام موجزة ختص علم اللغة وما يتعلق به ،فاخلطة
املوجزة لتصنيف علوم اللغة العربية مبا يناسب املكتبات الشخصية ،اختصرها املؤلف من كتابه:

"اخلطة املوسعة لعلوم اللغة العربية" ،اليت وضعت للمكتبات العامة والوطنية واجلامعية وما
شاهبها.
سابعا :علم نفس اللغة
ا

ضا :التعليم اخلاص ،تعليم األطفال اللغة)
(ينظر أي ا
اًلضطراابت اللغوية عند الفصامى :دراسة نفسية معرفية /بوفولة بومخيس -.القاهرة :دار

جواان 1435 ،هـ 333 ،ص.
أيضا مرض اللغة والتعبري .وتقوم هذه الدراسة على حتليل املؤشرات
الفصام مرض املخ ،وهو ً
اللغوية للخطاب اهلذايين عند الفصامى ،والتطرق إىل أهم االضطراابت اللغوية اليت تظهر عند
املرضى املصابني ابلفصام.
وضمت الدراسة فصوالً نظرية عن اضطراب الفصام واالضطراابت اللغوية على اختالف أنواعها
وأشكاهلا ،وأخرى تطبيقية حلاالت مصابة ابضطراب الفصام وبيان أهم االضطراابت اللغوية
اليت تعاين منها.
واملؤلف أستاذ يف جامعة عنابة ابجلزائر.
عمان:
 100سؤال وجواب حول اضطراابت النطق واللغة /حازم رضوان آل إمساعيلّ -.
دار جمالوي 1436 ،هـ 137 ،ص.
أسئلة وأجوبة يف اضطراابت النطق واللغة ،وأنواعها وطرق تشخيصها وعالجها ،مثل:
ماذا يقصد ابلرنني ،ما هي أهم اجلمعيات اليت تعىن ابضطراابت الكالم واللغة واملختصني يف
هذا اجملال ،ما هي مسببات االضطراابت النطقية (اللفظية) والفونولوجية ،ما عالقة ضعف
السمع ابلتأخر اللغوي ،ما الذي يسبب التأأتة ،ما هي اضطراابت الصوت...؟

عمان :دار املناهج 1436 ،هـ238 ،
اضطراابت اللغة والكالم /إميان عباس اخلفافّ -.

ص.

حبثت فيه الكاتبة بنية اللغة ،والنمو اللغوي للطفل ،ونظرايت اللغة ،وأجهزة النطق ،ومفهوم
اضطراابت اللغة والكالم ،ومظاهر هذه االضطراابت ،وبنيتها ،ونتائج األحباث والدراسات
اخلاصة ابضطراابت اللغة والكالم ،وفصل خاص ابلربًنمج التدرييب.
واملؤلفة أستاذة العلوم الرتبوية والنفسية ابجلامعة املستنصرية.
اثمناا :علم اًلجتماع اللغوي
علم اللغة اًلجتماعي وتطبيقاته يف تعليم العربية /حممود جالل الدين سليمان -.القاهرة:
عامل الكتب 1436 ،هـ 174 ،ص.
فصول الكتاب اخلمسة:
 اللغة واجملتمع :أتثريات متبادلة. علم اللغة االجتماعي واالستعمال اللغوي. من السياق إىل التداولية. نتائج دراسة جتريبية (أجراها املؤلف يف جمال توظيف علم اللغة االجتماعي يف تدريسالبالغة).
 تطبيقات عملية (ملا اشتمل عليه الكتاب من موضوعات نظرية).عمان :الدار
هنج البالغة يف ضوء علم اللغة اًلجتماعي /نعمة دهش فرحان الطائيّ -.

املنهجية للنشر 1437 ،هـ 384 ،ص.
علم اللغة االجتماعي يبحث يف التفاعل بني جانيب السلوك اإلنساين ،أي استعمال اللغة
والتنظيم االجتماعي للسلوك ،ويركز على موضوعات ترتبط ابلتنظيم االجتماعي لسلوك اللغة
وسلوكيات مستعمليها.
وجعل املؤلف كتابه يف أربعة فصول:
 -مسات اإلمام علي رضي هللا عنه وأثرها يف اجملتمع.

 البنية االجتماعية ونظم إصالحها. الظواهر االجتماعية يف هنج البالغة. البنية اللغوية وأثرها يف املتلقي.حتليل خطاب الكتابة على املقاعد الدراسية :دراسة لغوية اجتماعية /عاطف بن علي
القحطاين -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 169 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
عمان :دار كنوز املعرفة1437 ،
مفاهيم وقضااي سوسيولسانية /حممد انفع العشرييّ -.

هـ 232 ،ص.

عمان :دار
يف اللسانيات اًلجتماعية :ترمجات ،دراسات ،مقاًلت /حميي الدين حمسبّ -.

كنوز املعرفة 1439 ،هـ.
فصول منها يف اللغة العربية.

اتسعا :اللغة العربية والعلوم األخرى
ا
 -1اللغة والدين :الفقه وأصوله خاصة
حفظ العربية من حفظ الدين /انصر بن عبدالرمحن اخلنني -.الرايض :دار كنوز إشبيليا،

 1436هـ 57 ،ص.
بني فيه فضل اللسان العرِب على سائر األلسن ،حيث نزل القرآن الكرمي هبذا اللسان ،وارتبطت
معانيه بداللة ألفاظه.
وحبث موضوعه من خالل مخسة مطالب:
 -فضل اللغة العربية على سائر اللغات العاملية.

 اللغة العربية حمفوظة حبفظ هللا هلا دون سائر اللغات. ارتباط دالالت األحكام الشرعية بدالالت معاين ألفاظ العربية. اللحن يف اللغة العربية ِحيرف املعىن املراد.
 حقوق لغة الكتاب والسنة على كل مسلم ومسلمة.اللغة واملئذنة :دراسات حتليلية يف إسهام اللغة يف فكر اإلسالميني املعاصرين /خالد
فهمي -.القاهرة :دار النشر للجامعات 1437 ،هـ 200 ،ص.
عدد من الدراسات هتدف إىل بيان إسهام اللغة يف البناء الفكري لعدد من أشهر املفكرين
اإلسالميني املعاصرين ،الذين توزعت اهتماماهتم يف خدمة اإلسالم ،وهي:
 جهود الطاهر بن عاشور (ت  1393هـ) يف العناية بلغة احلديث النبوي الشريف. العربية واالستعمار :قراءة يف املخاطر الواقعة من ممارسات االستعمار ضد اللغة يف فكرمالك بن نيب (ت  1393هـ).
 إسهام الدكتور حممد عمارة يف املعجمية اإلسالمية املختصة املعاصرة. أبعاد إسهام اللغة يف املنجز العلمي للدكتور عبدالستار فتح هللا سعيد (املادةوالتوظيف).
 أنوار اللسان :مالمح اإلسهام اللغوي يف البناء الفكري للدكتور يوسف القرضاوي. الفجر يشرق من جديد :جتليات اللغة يف رسائل اإلمام الشهيد [حسن البنا]. اللسان املنتمي :قراءة املالمح األسلوبية للدكتور عبداحلليم عويس.واملؤلف أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة املنوفية.
التفكري اللساين عند علماء العقليات املسلمني :العضد اإلجيي والسعد التفتازاين والشريف
عمان :دار النور املبني 1435 ،هـ 543 ،ص.
اجلرجاين مناذج /عماد أمحد الزبنّ -.

ودرسها ،وبني دقتهم يف البحث
استخرج من مؤلفات األعالم املذكورين املقوالت اللسانية َ
اللساين ،والشمول يف مجيع أجزاء املسائل اللغوية ،مع حبثهم الكالم النفسي ،أو الفيض
النفسي ،وأنظمة الربط بني الكالم احلسي والنفسي ،وانسجام البصائر املعرفية لديهم مع عناصر
الظاهرة اللغوية .وحاول أن يُدخل مسائل علم الوضع يف موضوعات علم الداللة.
اللغة واملذهبية :قراءة يف ردود ابن تيمية العقدية /إيهاب النجمي -.مصر العربية للنشر،

 1436هـ 239 ،ص (أصله رسالة علمية).
قال املؤلف" :جاء هذا البحث ليعرض أمهية اللغة وأثرها يف الدرس العقدي بصفة عامة ،وعند
ابن تيمية رمحه هللا بصفة خاصة ،وكذلك ليعرض توظيف اللغة مبختلف مستوايهتا يف إثبات
الفكرة أو القضية العقدية من خالل الرد هبا على املخالف ،أو االنتصار هبا للرأي املقول".
وذكر أن هناك الكثري من اإلشارات املبثوثة يف مؤلفات ابن تيمية تنبه على وعيه أبمهية اللغة،
والتفاته إليها ،وتوظيفه هلا يف تلك املؤلفات ،وخاصة اليت نصبها للرد على خمالفيه.
ودرس هذه التوظيفات يف ثالثة فصول ،ومساها :التوظيفات الصرفية ،والنحوية ،والداللية.
واملؤلف مدرس يف كلية اإلهليات جبامعة قسطموين يف تركيا.
الدليل اللغوي بني املعتزلة واألشاعرة /مجال حسني أمني إبراهيم -.القاهرة :عني للدراسات
والبحوث اإلنسانية واًلجتماعية1433 ،هـ 511 ،ص (أصله رسالة جامعية).
دفعت العصبية املذهبية ابملتكلمني إىل البحث عن أدلة نقلية وعقلية لغوية وغري لغوية لالنتصار
للمذهب ،ولو اقتضى األمر يل عنق احلقيقة اللغوية!
وذكر املؤلف أن "الكشاف" للزخمشري مل يكن كتاب تفسري فحسب ،بل كان كتاب اعتزال
تطبي ًقا على آايت القرآن الكرمي ،جعل منه الزخمشري وسيلة لالستدالل ألصول االعتزال.
مسوغ وال ِ
وانتهى إىل أن املعتزلة جلؤوا أحيا ًًن إىل التأويل بال ِ
مربر وال مقتض ،واعتمدوا على
املعاين السياقية واالستعمالية ،واعتبارها معان وظيفية لألدوات واحلروف ،ومحل الزخمشري كالم
انتصارا ملذهبه ،كما جلؤوا إىل خمالفة الظاهر واملعروف يف االستعمال .وذكر
سيبويه ما ال حيتمله
ً

الباحث أن األشاعرة جلؤوا إىل الوجوه السائغة يف العربية ،كما يف مصادماهتم أدلة املعتزلة يف
مسألة الرؤية...
عمان :دار كنوز املعرفة،
مقاصد اللغة وأثرها يف فهم اخلطاب الشرعي /أمحد كرومّ -.
 1436هـ 382 ،ص.
يرى املؤلف أن موضوع مقاصد اللغة مل يبحث بشكل دقيق وموسع ،ولذلك طرق هذا الباب،
إسهاما يف فهم النصوص الشرعية.
كدا على املزاوجة بني املعرفة اللغوية واملعرفة الشرعية،
مؤ ً
ً
وهدف إىل بيان القصد اللغوي ابلفهم ،وعالقته ابلتداول ،وعدم قبوله ابالعتباط ،فال يتحقق
القصد يف اللغة إال ابلفهم ،وال يكون جناح هذا الفهم إال ابلتداول..
وجاء الكتاب يف أربعة فصول:
 مقاصد اللغة ودورها يف الفكر اللغوي واألصويل. مقاصد اللغة وأغراضها التداولية. القصدية وتفسري اخلطاب. العرف ومقاصد اللغة القائمة يف التخاطب.واملؤلف ابحث يف اللسانيات من املغرب.
أثر التفكري اللغوي يف أتويل النص الشرعي :دراسة وصفية حتليلية من خالل كتايب
املوافقات واًلعتصام لإلمام الشاطيب /فايزة حسناوي -.اجلزائر :جامعة اجلزائر،
 1438هـ (دكتوراه).
أثر الدًلًلت اإلعرابية يف اختالف الفقهاء /عبدالواحد حممد إمساعيل -.بريوت :دار
البشائر اإلسالمية 1436 ،هـ 391 ،ص (أصله رسالة ماجستري من اجلامعة العراقية).

هو من ابب ختريج الفروع الفقهية على األصول النحوية ،الذي تناثر يف األبواب الفقهية ،وعند
األصوليني ،وقد قام الباحث جبمعها ودراستها .وذكر أن دراسته هذه هتتم ابلدالالت اإلعرابية
والنحوية ،وأهنا تربط بني ثالثة علوم :علم اإلعراب ،وعلم الفقه ،وعلم أصول الفقه.
وجعله يف ثالثة أبواب:
 أثر الداللة اإلعرابية يف اختالف الفقهاء يف آايت القرآن التشريعية. أثر الدالالت اإلعرابية يف اختالف الفقهاء من السنة النبوية. اإلعراب وأثره عند الفقهاء.أمنوذجا /زكرايء التهامي-.
أمهية اللغة العربية يف الرتجيح الفقهي :أبو بكر بن العريب
ا
القاهرة :دار احلكمة 1435 ،هـ 142 ،ص (أصله رسالة ماجستري من اجلزائر).
بني املؤلف من خالل هذه الدراسة حاجة طالب العلوم الشرعية إىل اللغة العربية بكل مكوًنهتا
سليما .ذلك أبن القرآن نزل بلغة العرب ..وتتأكد حاجتنا إىل اللغة أكثر
فهما ً
لفهم النصوص ً
يف زماننا هذا؛ لبعدًن عن مصادر اللغة.
وجتمع هذه الدراسة بني اللغة والفقه وأصوله ،من خالل كتابني ألِب بكر بن العرِب رمحه هللا،
مها :أحكام القرآن ،والقبس يف شرح موطأ مالك بن أنس.
وجاء الكتاب يف مخسة فصول:
 اللغة والرتجيح. مسائل النحو واإلعراب. مسائل بالغية. األلفاظ من حيث مقدار مشوهلا وابعتبار وضع اللفظ للمعىن العام واخلاص. -املشرتك.

التفكري املقاصدي بني النحويني واألصوليني /انيف بن عبداللطيف اهلبوب -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1435 ،هـ 242 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اًلستدًلل إبحكام العربية يف النحو والصرف /حسن بن غرم العمري -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1435 ،هـ 222 ،ورقة (دكتوراه).
شرح شواهد "التحبري شرح التحرير" /عبدالرمحن بن علي احلطاب -.املدينة املنورة :دار
طيبة اخلضراء 1436 ،هـ 175 ،ص.
شرح للشواهد الشعرية الواردة يف كتاب "التحبري شرح التحرير" للمرداوي يف أصول الفقه.
املسائل الفقهية اليت استدل عليها ابللغة العربية يف غري العبادات /نورة بنت عبدهللا
الفليج -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 490 ،ورقة (ماجستري).
الرد على اًلنتقاد على الشافعي يف اللغة /أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي؛ حققه
وعلق عليه عبدالكرمي بكار -.القاهرة :دار السالم1435 ،هـ 134 ،ص.
دافع فيه العالمة احلافظ البيهقي عن فصاحة اإلمام الشافعي ،ورد ما رماه به بعض خصومه
وخمالفيه من اخلروج على العربية واستعمال بعض الكلمات يف غري املألوف املعروف عند
علماء اللغة.
وهذه هي الطبعة الثانية للكتاب ،فقد سبق صدوره يف بريدة بدون اتريخ.
كما سبق أن حققه بدر الزمان النيبايل ،وصدر حتقيقه عام 1406هـ.
مسيائيات األصولية الدينية :خطاابهتا ،بالغتها ،وقوهتا اإلقناعية /ماسيمو ليوين؛ ترمجة
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 160 ،ص.
وتقدمي وتعليق عبدهللا برمييّ -.
 -2اللغة والثقافة

نظرية العرف اللغوي :حنو منهج يف علم اللغة الثقايف /خالد بن أمحد الغامدي -.بريوت:
اًلنتشار العريب؛ الطائف :النادي األديب الثقايف 1436 ،هـ 333 ،ص (أصله رسالة
دكتوراه).
 -3اًلتصال اللغوي
اللسانيات التواصلية وجذورها يف الرتاث النحوي العريب /رانيا رمضان أمحد زين-.
عمان :دار جليس الزمان 1436 ،هـ 275 ،ص.
َّ
وجدت اللغة من أجل أن يتواصل هبا أبناء كل جمتمع ،والوظيفة التواصلية أهم وظيفة تؤديها
اللغات ،واللغة اليت ال يتواصل هبا ال يُكتب هلا البقاء.
ويف ظل هذه األفكار نشأ فرع جديد من فروع اللسانيات االجتماعية ،اليت جتعل اللغة
بعيدا عن اجملتمع وقضاايه ،وهذا الفرع اجلديد هو ما
ظاهرة اجتماعية تصعب دراستها ً
أطلق عليه اسم "اللسانيات التواصلية" ،وهو فرع يربط بني دراسة اللغة والوظائف اليت
تؤديها ،وأمهها التواصل – ال االتصال.
وتقوم اللسانيات التواصلية على أقطاب ثالثةِ :
املرسل ،واملستقبِل ،والرسالة.
والكتاب دراسة جلذور هذا الفن يف الرتاث النحوي العرِب ،من خالل ثالثة فصول:
 اللسانيات التواصلية. ثالثية اللسانيات التواصلية يف الرتاث النحوي العرِب. مبادئ تواصلية يف الرتاث النحوي العرِب.مهارات اًلتصال يف اللغة العربية /حممد جهاد اجلمل ،مسر روحي الفيصل -.ط-.5
اإلمارات؛ بريوت :دار الكتاب اجلامعي 1436 ،هـ 277 ،ص.
عوجل فيه مفهوم االتصال الشفوي ،ومهارات اخلطابة واإللقاء ،والسؤال واحملاضرة ،والتحدث
واالتصال الشخصي ،واالستماع والتلخيص والعرض.

مث مهارات االتصال الكتاِب ،مثل ضبط الكتابة ،ومهارة كتابة املقال ،والبحث العلمي،
واملهارات الكتابية الوظيفية ،مثل كتابة التقرير وحمضر اجللسة والرسائل الرمسية والسرية الذاتية
العلمية وغريها.
اًلتصال اللغوي الشفهي :الصعوابت والتشخيص والعالج /عوض هاشم -.دمشق :دار
الشجرة :دار الصفحات 1436 ،هـ 288 ،ص.

تتضمن عملية االتصال :اإلنصات ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة .وتقوم اللغة بوظيفة التعبري
عن الفكرة واالتصال والتواصل بني الناس ،فهي ظاهرة تنبعث من احلياة االجتماعية
ومقتضياهتا.
ويدور موضوع الكتاب حول ما تقوم به اللغة الشفوية يف املواقف االتصالية احلياتية ،وأثر ذلك
على النمو العام للفرد يف النواحي النفسية واالجتماعية والرتبوية واللغوية ،وذلك من خالل احلد
من صعوابت تعلم اللغة الشفهية يف مواقف االتصال املختلفة يف مرحلة مبكرة ،حيث تؤثر
هذه الصعوابت على التحصيل الدراسي ،والتكيف النفسي واالجتماعي للفرد.
عمان :دار دجلة 1437 ،هـ353 ،
اللغة اإلعالمية /يوسف عبد [رب] علي حسنيّ -.

ص.
أصله مقاالت جملموعة من الكتاب .ووضع اسم املؤلف هكذا على الكتاب دون بيان وظيفته
غري سليم.
من عناوين هذه املقاالت:
 اإلعالم وتبين اللهجات العامية /حممد جنيب التالوي. اإلعالم وترويج األخطاء اللغوية /التالوي. اللغة اإلعالمية وحرية التعبري /فرايل مهنا. أتثري لغة الصحافة يف االستعمال اللغوي /إبراهيم بن مراد. العوملة اإلعالمية وأتثريها على لغة اإلعالم /شكري الفالحي. -اللغة اإلعالمية احلديثة واملفردات اجلافة /كامل صقر.

 أخطاء شائعة يقع فيها اإلعالميون وأمثلة للتصحيح /عبداهلادي أبو طالب.اللغة العربية الفصحى يف اإلعالم العريب املعاصر :قراءة أتصيلية حتليلية /حممد أنس
سرمين -.بريوت :دار النوادر اللبنانية 1435 ،هـ 424 ،ص (أصله رسالة ماجستري).
أمنوذجا/
املصاحبات اللفظية اجلديدة يف لغة الصحافة يف السعودية املعاصرة :اجلزيرة
ا

عبدهللا بن حممد هزازي -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ (ماجستري).

حركة املرتادفات يف لغة صحافة السعودية من عام  1430هـ إىل  1435هـ :صحيفة
مثاًل /معيض بن سامل الشهري -.أهبا :جامعة امللك خالد 1437 ،هـ 95 ،ورقة
اجلزيرة ا
(حبث مكمل للماجستري).

اإلعالن التجاري يف الصحافة السعودية :دراسة لسانية سيميائية /إميان حممد ربيع-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ398 ،
ص (أصله رسالة علمية).
اعتمد البحث على دراسة اإلعالًنت الصحفية التجارية يف املدة ما بني  1431 – 1429هـ
من صحيفيت "عكاظ" و"احلياة" ،ووصف اخلصائص العامة هلذه املادة وص ًفا شامالً ابالعتماد
على املعايري النصية والنحو والبالغة والسيمياء.
ومجع البحث بذلك بني علم اللغة وعلم اإلعالم .وكشف عن األساليب اللغوية والصور اجلمالية
اليت تؤثر يف املتلقي فتقنعه برسالة أو منتج ما ،وبيان فاعلية هذه األساليب ،مع تشخيص
اخلصائص الرتكيبية واملعجمية واألسلوبية اليت ميتاز هبا اإلعالن التجاري.
وجاء يف ثالثة فصول:
 اإلعالن والسياق. لغة النص اإلعالين. -بالغة اإلعالن.

واملؤلفة أستاذة علم اللغة بكلية الفاراِب يف جدة.
اللغة العربية واإلعالن (أوراق علمية) /تنظيم مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية -.الرايض :املركز 1435 ،هـ 384 ،ص.
سجل علمي حللقة النقاش اليت نظمها املركز املذكور يف الرايض يف شهر مجادى اآلخرة من
عام  1434هـ حول موضوع اللغة العربية واإلعالن ،وهدفت إىل لفت انتباه املستثمر واملعلن
إجيااب أو سلبًا ،وللتنبيه إىل أمهية استخدام اإلعالن لغة
أتثريا حقيقيًّا يف اللغةً ،
إىل أن لإلعالن ً
عربية سليمة حتقق هدف املستثمر يف اإلعالن ،وال تكون مؤثـًرا سلبيًّا يف اللغة .وللفت االنتباه
أيضا إىل املسؤولية الثقافية واالجتماعية يف اإلعالن واللغة املستخدمة فيه.
ً
وجاءت يف أربعة حماور ،هي:
 خصائص اإلعالن ولغته. لغة اإلعالن يف وسائل اإلعالم املختلفة. جتربة اإلعالن من منظور تسويقي. اإلعالن واملسؤولية الثقافية واالجتماعية. -4اللغة واًلقتصاد
اللغة والتنمية املستدامة :دور اللغة يف التحول إىل جمتمع املعرفة واًلقتصاد القائم على
املعرفة /حممد مرااييت -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية 1435 ،هـ 84 ،ص.
أصله حماضرة ،استعرض فيها احملاضر األمهية االقتصادية للغة العلمية والتقنية ،ووظائفها
االقتصادية ،وآاثرها يف النمو ،ويف نقل وتوطني واكتساب التقنية ،ويف التنمية البشرية املستدامة،
واختزان رأس املال البشري ،ويف تسهيل نشر الدميقراطية والتفكري العلمي يف اجملتمع وقواه
العاملة ،وكل ذلك يقود إىل طرح مسألة اللغة العلمية والتقنية للقوى العاملة ،وتعريب التعليم
العايل يف مجيع االختصاصات ،ويف مجيع وسائل اإلعالم.

واملؤلف من دمشق ،حاصل على الدكتوراه يف الفيزايء ،وهو خبري يف العلوم والتقنية للتنمية
املستدامة مبؤسسة أملانية دولية.
اًلستثمار يف اللغة العربية /حسني الزراعي وآخرون؛ حترير حممد بن حيىي أبو ملحة-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ136 ،
ص.

يتساءل احملرر يف املقدمة ويقول :هل ميكن أن نستثمر يف اللغة العربية لنحقق اهلدف األمسى،
ورد شيء من مكانتها اليت ًنفستها عليها لغات أخرى ،ومن وراء
وهو اإلعالء من شأهناُّ ،
ذلك حنقق منافع أخرى اقتصادية واستثمارية؟...

كبريا
قال :ميكن هلذه اللغة  -وهي أقدر على ذلك من كل اللغات األخرى  -أن تدر دخالً ً
على الدول واجلهات اليت تتبناها وتعمل على االستثمار فيها ،ولكن دون ذلك متطلبات
واستحقاقات...
وذكر أن الكتاب تبىن يف اجلملة تقدمي رؤى نظرية تعقبها مقرتحات تطبيقية ،مع االستئناس
بتجارب األمم األخرى اليت جنحت يف عوملة لغاهتا ،ومن مث قيمها واالستثمار فيها.
وفيه مخسة حبوث:
 االستثمار يف اللغة العربية من خالل اقتصادايت اللغة /حسني بن علي الزراعي. االستثمار يف اللغة العربية من خالل تعليم العربية للناطقني بغريها يف دول اخلليجالعرِب /عبداحلميد سيف احلساين.
 االستثمار يف اللغة العربية من خالل الرتمجة /آمنة بلعلي. االستثمار يف اللغة العربية من خالل الربجميات والتقنيات احلاسوبية /عبدالرمحن حسنالبارقي.
 -5اللغة والسياسة

منوذجا /مقبل بن علي الدعدي -.بريوت :مركز مناء للبحوث
أثر السياسة يف اللغة :العربية ا

والدراسات 1437 ،هـ 365 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

اللغة والقوة واحلروب اللغوية /حممد حممد داود -.القاهرة :دار هنضة مصر 1437 ،هـ،
 176ص.
الوظائف التداولية للتخاطب السياسي وأبعادها احلجاجية /نور الدين أجعيط -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 280 ،ص.
 -6األمن اللغوي
اهلوية العربية واألمن اللغوي :دراسة وتوثيق /عبدالسالم املسدي -.الدوحة :املركز العريب
لألحباث ودراسة السياسات 1435 ،هـ 443 ،ص.
كتااب هو خالصة سنوات متتاليات من البحث والنضال
بدأ بقوله للقارئ" :أضع بني يديك ً
دفاعا عن اللغة العربية".
ً
وذكر أنه مجع فيه بني الدرس والتوثيق ..وجعله يف اثنني وعشرين فصالً ،من عناوينها:
 الوعي اللغوي اجلديد. النظام العرِب وخطاب اللغة. حنو ميثاق معريف. اهلوية واملعلوماتية. الطفل العرِب واللغة. االكتساب اللغوي ورهاًنته.التخطيط اللغوي واألمن اللغوي /عبدالسالم املسدي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية  1436 ،هـ 45 ،ص.

 -7اللغة العربية واللغات األخرى
منزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرة :دراسة تقابلية /عبداجمليد الطيب عمر -.ط-.2
مكة املكرمة :الرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي ،مركز البحث العلمي
وإحياء الرتاث اإلسالمي 1437 ،هـ 282 ،ص.

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد موقع اللغة العربية بني لغات العصر ،بناء على نظرايت علم
اللغة التقابلي.
وبدأت ابستعراض اتريخ اللغة العربية ،ونشأهتا ،ومقارنتها بتاريخ ونشأة اللغات األخرى.
مث تناولت الكتابة واهلجاء يف اللغة العربية ،والنحو والصرف ،والبالغة وثراء معجمها مقارنة
ابللغات األخرى.
قال املؤلف :واللغة العربية دون سائر اللغات اإلنسانية تذخر برصيد وافر من املفردات ،وتتسع
إمكاًنهتا للتعبري عن املفاهيم املتجددة من خالل آليات ذكية ،مثل االشتقاق ،والنحت،
لصياغة مفردات جديدة .أما اللغات األخرى فهي ذات رصيد حمدود من املفردات ...مما
جيعلها تعتمد كليًّا على االقرتاض من اللغات األخرى.
العربية يف اللغات العاملية /مبادرة من أرامكو السعودية -.الرايض :مركز امللك عبدالعزيز
الثقايف العاملي ،د .ت (حنو 1435هـ) 58 ،ص.
أصدره املركز املذكور احتفاالً ابليوم العاملي للغة العربية ،الذي حددته منظمة اليونسكو يف
اتريخ ( )18ديسمرب من كل عام.
ويوثق الكتاب أتثري اللغة العربية على مثان من لغات العامل ،هي :اإلسبانية ،واإليطالية،
والفرنسية ،واإلجنليزية ،واألملانية ،والرتكية ،والفارسية ،واإلندونيسية.
وقد اختريت هذه اللغات للتعداد ال للحصر ،فللعربية اتثري على لغات أخرى.
وبني أن اللغة العربية ظلت تقريبًا هي اللغة األوىل يف العامل يف جماالت التجارة والعلوم
حنوا من ألف عام ،حىت أخذت اإلجنليزية مكاهنا يف عاملنا املعاصر..
والدبلوماسية ً

هل بعض اللغات أفضل من بعض؟ /روبرت وليم ديكسون؛ ترمجة محزة بن قبالن املزين-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1439 ،هـ.
ّ
نظرايت اكتساب اللغة الثانية يف الفكر اللغوي العريب وتطبيقاهتا املعاصرة /خالد حسني
عمان :دار كنوز املعرفة 1438 ،هـ.
أبو عمشةّ -.
اللسانيات العربية املقارنة /إعداد حممد الرحايل ،حممد ضامر ،بشرى أفراح -.القنيطرة:
جامعة ابن طفيل ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1436 ،هـ 62 ،245 ،ص.
أعمال الندوة الدولية الثانية ملخترب إعداد اللغة العربية يف جامعة ابن طفيل ابلقنيطرة يف املغرب.
عاملية األجبدية العربية وتعريف ابللغات اليت مكتبت هبا /عبدالرزاق القوسي -.الرايض:
مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 2 ،مج.

كتاب توثيقي رائع ،عرف فيه مؤلفه ابللغات اليت تكتب أو ُكتبت ابحلروف العربية.
كبريا يف تطور الكثري من اللغات واآلداب يف قارات
أثرا ً
وذكر يف ثنااي كتابه أن للحروف العربية ً
العامل القدمي ،وهلا كذلك أثر يف دخول الكلمات واملصطلحات العربية إىل لغات عديدة ملا
كتبت ابحلروف العربية ،وجتاوزهتا إىل لغات ال تكتب ابحلروف العربية.
كما أسهم انتشار احلروف العربية يف تسهيل تعلم اللغة العربية لدى الشعوب اإلسالمية.
وذكر أن األجبدية العربية حوربت على أكثر من صعيد ،وال سيما يف أورواب واهلند وإفريقيا ،وقد
أحياًن!
ُحظر تعلمها والنشر هبا ً
الرتاث اللغوي واألديب والنقدي العريب يف اآلداب العاملية /إشراف وحترير رسالن بن
عمان :دار جرير 1436 ،هـ 2 ،مج ( 2012ص).
ايسني ،موسى سامح راببعةّ -.
يضم جمموعة منتخبة من األحباث اليت قدمت إىل مؤمتر النقد الدويل اخلامس عشر ،الذي عقد
ما بني  30 – 28متوز (يوليو) عام  2015م ( 1436هـ) ومل يذكر يف مقدمته من نظمه وال
مكان عقده ،ولعله يف إربد ابألردن .وتتناول أثر اللغة العربية يف اللغات األخرى ،وجتليات

حضور األدب العرِب يف آداب العامل ،وأتثري النقد العرِب يف نقود األمم األخرى ،والدراسات
التطبيقية اليت تناولت منهجيات يف قراءات أدبية ونقدية ،أذكر بعض ما يتعلق منها ابللغة
العربية:
 أثر اللغة العربية يف دول القوقاز /إبراهيم عبدالعليم حنفي. جهود العلماء العرب يف مفهوم االختيار وعالقته بعلم األسلوب /أبو هدااي ضو البيتحامد.
 ترمجة العلوم العربية إىل الالتينية وأثرها يف نقل املصطلحات العربية إىل لغات أورواب/احلبيب النصراوي.
 أتثري العربية يف اللغات األوروبية /أماين أمحد عثمان. البناء التصويري يف نثر ابن مغاور الشاطيب /أًنهيد الركاِب ،حسن عفات غضيب. اللغة العربية وأتثريها على اللغة العربية احملكية العامية /جهينة.أتثريا يف اللغات األخرى /خليفة أمحد العتريي.
 اللغة العربية من أقوى لغات العامل ً املستشرقون وعروض الشعر العرِب /صبرية قاسي. يف نقل العبارة املتكلسة العربية إىل اللغة الفرنسية /عبدالرزاق بن عمر. أتثري اللغة العربية يف اللغة األردية /عبيدهللا بن أبو بكر األنصاري. االحتكاك اللغوي ودوره يف افرتاض األلفاظ العربية وتكيفها يف لغة التامة /عثمانإبراهيم حيىي.
 التأثر والتأثري بني اللغة العربية واإلجنليزية :مثل من االشتقاق /عمر حممد أبو نواس،هيثم محاد الثوابية.
 -البالغة العربية بني التأثري والتأثر يف األدب الغرِب /غصاب هنار احلوري.

منوذجا /فاطمة سامل
 مسامهة العلماء املسلمني يف علم الداللة :عبدالقاهر اجلرجاين ًاحلاجي.
 أثر اللفظة العربية يف الرتكيبات اللغوية الفارسية :دراسة إحصائية /مازن النعيمي،عبدالكرمي جرادات.
 املصطلح اللغوي العرِب عند علماء اللغة الغربيني /حممد شندول. احلصيلة اللغوية املشرتكة بني العربية والرتكية /حممود قدوم ،يعقوب جيولك.أمنوذجا /مواهب إبراهيم حممد أمحد.
 أثر اللغة العربية يف لغات غرب إفريقيا :لغة اهلوساً
 اخلطاب الديين األمازيغي وصلته ابللغة العربية :دراسة ألشعار التأبني /نبيل حويلي. التأثريات املتبادلة ما بني اللغة العربية واللغات األجنبية /هناء الشلول.الضمائر يف اللغتني العربية واهلوسا :دراسة تقابلية /أمحد كاتون حممد -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 107 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أمنوذجا /حورية
أثر اللغة العربية يف تكوين األدب الشفوي األمازيغي :منطقتا القبائل وجباية
ا

بن سامل -.تيزي وزو ،اجلزائر :دار األمل 1436 ،هـ 382 ،ص.
انتشرت احلضارة العربية اإلسالمية يف منطقيت القبائل وجباية بواسطة الدين واللغة ،وصارت
اللغة العربية على توايل الزمن لغة اإلدارة واحملاكم والعبادة والعلم ،ولغة العالقات والتبادالت
التجارية والدبلوماسية..
ومعظم األلفاظ اليت تنوب عن احلياة الفكرية والروحية والدينية أخذهتا القبائلية من معني املعجم
العرِب الذي ال ينضب..
وجاءت معاجلة موضوع الكتاب يف ثالثة أبواب:
 املعطيات اجلغرافية والتارخيية ملنطقيت القبائل وجباية. -االنتماء العائلي لألمازيغية والعربية وظاهرة االقرتاض اللغوي.

 خصائص األدب الشفوي القبائلي وأثر اللغة العربية عليه وموضوعات الدخيل.دراسات لسانية مقارنة بني السراينية والعربية /ماجدة حممد أنور -.القاهرة :مكتبة إيرتاك،
 1438هـ 170 ،ص.
التنكري والتعريف يف اللغتني العربية واإلجنليزية :دراسة حنوية مقارنة /علي كرمي انشد-.
عمان :الدار املنهجية للنشر 1437 ،هـ 368 ،ص.
ّ
توضيح لقواعد التنكري والتعريف يف اللغتني العربية واإلجنليزية ،معزز ابألمثلة التوضيحية ،ملعرفة
مواطن التشابه واالختالف بني هاتني اللغتني العامليتني ،اللتني تنتميان إىل أسرتني خمتلفتني،
ولتسهيل دراسة وتدريس النحو اإلجنليزي من خالل النحو العرِب ملن ال يعرف النحو األول،
والعكس.
وقسمه إىل مثانية مباحث :الضمائر ،العلم ،اسم اإلشارة ،االسم املوصول ،املعرف ابألداة،
املعرف ابإلضافة ،املعرف ابلنداء.
التوليد الدًليل بني العربية واإلجنليزية :دراسة تقابلية /يسري يوسف -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 372 ،ورقة (ماجستري).
واملعرب/
العربيات املغرتابت :قاموس أتثيلي واترخيي لأللفاظ الفرنسية ذات األصل العريب َّ
عمان :دار كنوز املعرفة 1438 ،هـ.
عبدالعلي الودغرييّ -.
أثر اللغة العربية يف لغة قومية خوي املسلمة يف الصني /سعيد مجال الدين ماينغ جنغ-.
القاهرة :مكتبة اآلداب 1435 ،هـ 228 ،ص (أصله رسالة علمية).
مصطلحا
قومية (خوي) هي أكرب األقليات القومية املسلمة يف الصني ،حىت أصبح لفظ (خوي)
ً
يطلق على اإلسالم.

ويبحث الكتاب يف اتريخ نشأة هذه القومية املسلمة وتطورها يف أحضان اإلسالم ابلصني،
وعالقتها ابلعرب واملسلمني ،والصلة بني اللغة العربية ولغة قومية خوي املسلمة ،وما نضج من
املفردات العربية على ألسنة أبناء خوي يف الصني ،وطرق استخدامهم املفردات العربية ،وأتثريها
على لغة هذه القومية االجتماعية والدينية.
وأصل هذه القومية من العرب والفرس والرتك ،وتشكيل لغتهم من لغاهتم.
واملؤلف رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الدولية يف جامعة صون ايت سان ،يف كانتون
ابلصني.
أمساء اإلشارة واألمساء املوصولة :دراسة تقابلية بني اللغتني العربية والفارسية /أويس حممد
القرين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 82 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
النظام الكتايب يف اللغتني العربية واألردية :دراسة تقابلية مقارنة /منصور حممد العريب-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 165 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
دراسة تفاعلية بني اللغة العربية واإلندونيسية على مستوى اجلملة الطلبية /روستام بن
إبراهيم قاسم كويل -.اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 163 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
عمان :دار
الشفوايت يف األمهرية والعربية :دراسة أكوستيكية /حيىي عبداملبدي حممدّ -.

كنوز املعرفة 1437 ،هـ 141 ،ص.

 -8اللغة والعلوم
اللغة العربية والعلوم -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية 1437 ،هـ 123 ،ص.
حبوث ندوة أقامها املركز املذكور ابلشراكة مع اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية ضمن
فعاليات االحتفاء ابليوم العاملي للغة العربية  1437هـ 2015 ،م.
 -9اللغة واألدب
إيضاح املنهج يف اجلمع بني كتايب التنبيه واملبهج ًلبن جن /أليب إسحاق إبراهيم بن ملكون

اإلشبيلي (ت  584هـ)؛ وعليها حاشية أيب علي الشلوبني (ت  654هـ)؛ حتقيق ودراسة
أمحد حممد عالم -.الرايض :مركز البحوث والتواصل املعريف 1438 ،هـ؟
املبهج يف تفسري أمساء شعراء ديوان احلماسة.
التنبيه على شرح مشكالت احلماسة.
وشرحا وإعر اااب وبالغة/
املزج اللغوي يف خمتارات من قدمي الشعر العريب :ترمجة ولغة
ا
عمان :دار النور املبني1433 ،
عبدالرزاق بن عبدالرمحن السعدي -.بغداد :دار األنبار؛ ّ

هـ 440 ،ص.
نت يف هذا السفر خمتارات من الشعر العرِب القدمي ،وذكرت ترمجة خمتصرة
قال املؤلف" :دو ُ
لغواي ،مث أعقبت ذلك ببيان املعىن
شرحا ًّ
لكل شاعر ،مث شرحت كلمات كل بيت شعري ً
اإلمجايل للبيت ،مث أعربت كل بيت كلمة كلمة بشكل مبسط ،من دون التوغل يف اخلالفات
النحوية واألوجه اإلعرابية ،وبينت بعض الصور البالغية والصور اجلمالية يف تلك األبيات".

منهجا يف اجلامعات والكليات
وقال" :إن هذا املزج بني علوم اللغة العربية ينبغي أن يتخذ ً
واملدارس ،حىت يدرك العرب وغريهم مجال اللغة العربية ،وقوة أدائها ،وصدق تعبريها عن
احلاجات اإلنسانية".
وأصل هذا العمل حماضرات ألقيت على طلبة جامعيني يف ماليزاي.
أثر األدب يف التقعيد اللغوي /سليمان حممد سليمان -.اإلسكندرية :دار الوفاء1436 ،
هـ 245 ،ص.
جمموعة حبوث هتدف إىل توظيف األدب يف خدمة اللغة ،وتوظيف األدب يف خدمة األدب،
للتأكيد على التأثري والتأثر بينهما ،مما يعود ابلنفع والفائدة على اللغة العربية بفروعها املختلفة،
اليت ال غىن لبعضها عن البعض اآلخر .وهي أربعة حبوث:
 الشعر اجلاهلي يف [شرح] ابن عقيل وأثره يف التقعيد النحوي. أثر الرتادف يف األدب واللغة. ُكىن الشعراء اجلاهليني وألقاهبم :دراسة داللية. االستهالل ابألمساء يف القصيدة العربية :دراسة فنية.ويرى املؤلف أن ما يقوم به أتسيس لفكرة جديدة ،مفادها الربط بني األدب واللغة ،وإىل أي
مدى كان أثر كل منهما يف اآلخر.
وهو أستاذ األدب والنقد بكلية اآلداب يف سوهاج.
منوذجا /حممد عبدالسالم
آفاق التداولية يف النصوص النثرية الكاملة :أعمال علي اجلارم ا

الباز -.طنطا :دار النابغة 1436 ،هـ 418 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة كفر
الشيخ).
مصطلحات عربية أخرى للتداولية :التبادلية ،االتصالية ،النفعية ،الذرائعية.
وهي اجتاه لغوي يبحث يف كيفية اكتشاف السامع ملقاصد املتكلم ،أو هو دراسة معىن املتكلم.
والعناصر اليت يهتم هبا هذا االجتاه يف دراسة اللغةِ :
املرسل وقصده ونواايه ،واملتلقي ،والرسالة،
والسياق ،مث أفعال اللغة.

وأهم املعايري اليت تبىن عليها التداولية :اإلشارايت ،األفعال الكالمية ،االفرتاض املسبق ،االستلزام
احلواري.
اللغة العربية يف الشعر احلديث من عام  1435 – 1320هـ /جنالء بنت محد العمار-.
الرايض :جامعة اإلمام 1438 ،هـ (ماجستري).
من شعرية اللغة إىل شعرية الذات :قراءات يف ضوء لسانيات اخلطاب /أمحد احليزم-.
بريوت :دار الروافد الثقافية 1437 ،هـ 2016 ،م.
التعدد اللغوي والصويت يف رابعية اخلسوف إلبراهيم الكوين /عليوات سامية -.اجلزائر:
جامعة اجلزائر 1437 ،هـ (دكتوراه).
الرواية العربية احلديثة بني اللغة الفصيحة والعاميات الدارجة :دراسة تطبيقية على الروايتني
املصرية والسودانية /شادي راغب أبو عومير -.إستانبول :دار األصول العلمية1438 ،

هـ.

اللغة يف رواايت جنيب الكيالين /حممد بن حيىي أبو ملحة -.الباحة ،السعودية :النادي
األديب؛ بريوت :اًلنتشار العريب 1436 ،هـ 157 ،ص.

األديب اإلسالمي جنيب الكيالين رائد الرواية اإلسالمية يف العصر احلديث ،وقد وظف اللغة
يف رواايته يف عدة مستوايت ،درسها املؤلف من خالل ثالثة فصول :احلوار ،املعجم اإلسالمي،
اللغة الشاعرية.
وذكر أنه وظف اآلايت القرآنية واألحاديث الشريفة يف مواضعها املناسبة من العمل الروائي،
مقحما على
وأضفى من خالل اللغة الشاعرية رواء شاعرًّاي ً
عذاب مل أيت يف الغالب متكل ًفا أو ً
السرد.

عاشرا :اجملامع واهليئات اللغوية
ا
مدونة قرارات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية (األوامر والقرارات واألنظمة
واللوائح والتعاميم) /مجع وإعداد مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة
العربية -.الرايض :املركز 1436 ،هـ 111 ،ص.

نسخة جتريبية من القرارات املعنية ابللغة العربية يف خمتلف مؤسسات الدولة السعودية ،السابقة
والقريبة.
والذي قام هبذا اجلمع هو املركز املذكور ،الذي ذكر أنه "املرجع الوطين فيما خيص اللغة العربية".
مسارات التنسيق والتكامل بني املؤسسات اللغوية يف الوطن العريب /عبدالعزيز امحيد
وآخرون؛ حترير علي بن إبراهيم السعود -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 203 ،ص.
جهود املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) يف نشر التعليم اإلسالمي
واللغة العربية :دراسة تقوميية /انصر علي إدريس -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،

 1434هـ 338 ،ورقة (دكتوراه).
دليل مؤسسات اللغة العربية يف إندونيسيا /إعداد فريق الباحثني من احتاد مدرسي اللغة
العربية -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية1436 ،
هـ 377 ،ص.
يهدف الدليل إىل وضع قاعدة بياًنت وبنك معلومات حول املؤسسات التعليمية اليت ختتص
بتعليم العربية يف إندونيسيا ،والتعرف على مواطن القوة والضعف لتعليمها ،والتعرف على مدى
متهيدا الختاذ خطوات عملية وعلمية ينبغي
كفاءة مدرسيها ،واألعمال اليت أجنزت بشأهنا؛ ً
األخذ هبا.

حادي عشر :الندوات واملؤمترات وما إليها
العربية ورهان العصر :مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية /إعداد وتقدمي محد فهد
القحطاين -.الطائف 1436 ،هـ 103 ،ص.
جمموعة ندوات ضمن فعاليات قام هبا قسم اللغة العربية بكلية الرتبية فرع تربة جبامعة الطائف،
مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية.
ودارت حول مخسة حماور ،هي:
 اللغة العربية وجهود احلفاظ عليها. عربية القرآن بني األمس والغد. العربية :قضااي وآفاق. أدبية اللغة بني الفصحى والعامية. اللغة العربية وحتدايت العصر.اللسانيات وإعادة البناء :وقائع الندوة العلمية الدولية الثالثة للسانيات /إعداد ومراجعة

املنصف عاشور ،سرور اللحياين -.منوبة :جامعة منوبة ،كلية اآلداب والفنون
واإلنسانيات 1435 ،هـ 325 ،ص.

عقدة هذه الندوة يف جامعة منوبة بتونس من  12-10ربيع اآلخر عام 1435هـ (12-10
أبريل  2014م) ،نظمها "خمرب حن ِو اخلطاب وبالغة التداول" بكلية اآلداب .وجاءت يف
حمورين:
 هندسة األبنية اللغوية املتعددة األبعاد وحوسبتها. قراءة علمية لسانية سيميائية يف حنوية الكالم.ومن حبوث هذه الندوة:

 النحو الوظيفي اخلطاِب وبناء منوذج حاسوِب للغة العربية /حممد السهول. اللغة وبناء املفاهيم يف الفكر اللساين احلديث /ذهبية محو احلاج. مالحظات يف إعادة البناء واالشتقاق الطوري /حياة يفرين. تفاعل قيود الصواتة والصرف يف بناء الفعل /حممد الفتحي.منوذجا /حممد
 اللسانيات ودورها يف إعادة بناء اجلملة العربية :اللسانيات التوليدية ًالغريسي.
أحباث ودراسات الندوة اليت أقامها املركز ابلشراكة مع كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية احتفاء ابلعربية يف يومها العاملي -.الرايض : :مركز امللك عبدهللا
بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 193 ،ص.

وهي مخسة أحباث:
 احلرف العرِب بني مجال الصورة وإبداع الداللة /محدي سلطان العدوي. خصائص العربية وأثرها يف التعليم /سعود بن عبدهللا آل حسني. املستشرقون وقضااي احلرف العرِب /حممد بن إبراهيم القاضي. حفظ العربية من حفظ الدينً /نصر بن عبدالرمحن اخلنني. جتربيت يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها /محد بن ًنصر الدخيِل.أحباث ودراسات الندوة اليت أقامها مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية ابلشراكة مع قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة امللك عبدالعزيز يف يومها العاملي
 26صفر  1436هـ -.الرايض :املركز 1436 ،هـ 299 ،ص.
وهي مخسة أحباث:

 ظاهرة ارجتال األمساء يف اللغة العربية :دراسة وصفية أتصيلية /حممد بن سعيد احلويطي. كشوف علم اللغة التطبيقي وتوظيفها للنهوض بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها/حممد خضر عريف.
 املعيارية اللغوية وعلمية اخلطاب النقدي /مراد عبدالرمحن مربوك. أثر اجملامع اللغوية يف متكني اللغة العربية من جماهبة التحدايت /بكري حممد احلاج. املواءمة بني خمرجات تعليم قسم اللغة العربية جبامعة امللك عبدالعزيز /صباح حممدابفضل ،حنان عبدهللا الغامدي.
أحباث ودراسات الندوة اليت أقامها مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية ابلشراكة مع جامعة الدمام احتفاء ابلعربية يف يومها العاملي -.الرايض :املركز،
 1436هـ 153 ،ص.
وهي هذه البحوث:
 يف اللغة ووظائفها /علي عبدالعزيز الشبعان. أمهية دراسة علوم اللغة العربية يف فهم املقاصد والكشف عنهاً /نيف بن عبداللطيفاهلبوب.
 مصطلحات صناعة الشعر ومرجعيتها الداللية يف النقد العرِب القدمي /ليلى شعبانرضوان.
 لغة اخلطاب األدِب املوجه ألطفال ما قبل املدرسة بني الفصحى والعامية /مىن بنتحممد صاحل الغامدي.
 -النقد األدِب وعلم النفس /مها بنت عبدهللا الزهراين.

 الشعر والتاريخ :دراسة بينية :مناذج خمتارة من أدب السرية واملغازي يف العهد النبوي/وضحى بنت مسفر القحطاين.
أحباث ودراسات الندوة اليت أقامها مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة
العربية ابلشراكة مع كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية احتفاء

ابلعربية يف يومها العاملي  26صفر  1436هـ -.الرايض :املركز 1436 ،هـ 84 ،ص.
وهي مخسة أحباث:

 احلرف العرِب بني مجال الصورة وإبداع الداللة /محدي سلطان العدوي. خصائص العربية وأثرها يف التعليم /سعود بن عبدهللا آل حسني. املستشرقون وقضااي احلرف العرِب /حممد بن إبراهيم القاضي. حفظ العربية من حفظ الدينً /نصر بن عبدالرمحن اخلنني. جتربيت يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها /محد بن ًنصر الدخيِل.أحباث ودراسات الندوة اليت أقامها مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية ابلشراكة مع معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية [يف
املدينة املنورة] احتفاء ابلعربية يف يومها العاملي  26صفر  1436هـ -.الرايض :املركز،
 1436هـ 248 ،ص.
األوراق املقدمة إىل الندوة اليت احتواها الكتاب هي:
 موقع احلرف العرِب على خريطة اللغات العاملية ودرجات انتشاره واحنساره يف القرنالعشرين /جالل احلفناوي.
 احلرف العرِب وتـأثريه يف تعليم طالب معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعةاإلسالمية ابملدينة املنورة /حممد بن شتيوي احلبيشي.

 أثر التخطيط اللغوي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا /إبراهيم حمد علي العويف. مظاهر السعة والثراء يف اللغة العربية الفصحى /أمحد طه رضوان. جهود منظمة املؤمتر اإلسالمي للرتبية والثقافة والعلوم (االيسيسكو) يف تعليم اللغةالعربية /ماجد سامل السناين.
أحباث ودراسات الندوة اليت أقامها مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة
العربية ابلشراكة مع قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة امللك سعود احتفاء ابلعربية يف يومها
العاملي  26صفر  1436هـ -.الرايض :املركز 1436 ،هـ 84 ،ص.
وهي مخسة حبوث:
 شبابنا واللغة العربية /حممد بن عبدالرمحن اهلدلق. حتدايت ،آمال ،أعمال /مها امليمان. التخطيط اللغوي لربامج اللغة العربية األكادميية بني الواقع واملأمول /خالد بن عبدالكرميبسندي.
 حياة العربية من حياة بالغتها /حامت عبيد. املعجم املدرسي للمرحلة االبتدائية :خطته وتنفيذه /عبدهللا بن محد العويشق.أحباث ودراسات الندوة اليت أقامها مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة
العربية ابلشراكة مع معهد اللغوايت العربية جبامعة امللك سعود احتفاء ابلعربية يف يومها
العاملي  26صفر  1436هـ -.الرايض :املركز 1436 ،هـ 164 ،ص.
وهي مخسة حبوث:
 التأليفات املفيدة :اخلصائص ِومعوقات االكتساب /رفيق عبداحلميد بن محودة.

 استخدام أداة التعريف لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى :من أين أتيتاألخطاء؟ /عيسى عودة الشربويف.
 اجتاهات أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها حنو التدريس ابستخداماجلوال التعليمي /خمتار عبداخلالق عطية.
 ظاهرة الضعف اإلمالئي يف مهارة الكتابة لدى الناطقني بغري اللغة العربية /علي بنجاسر الشايع.
 واقع املعجم العرِب ملتعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها /شعبان قرين عبدالتواب.أحباث ودراسات الندوة اليت أقامها مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة
العربية ابلشراكة مع معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها جبامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن احتفاء ابلعربية يف يومها العاملي  26صفر  1436هـ -.الرايض :املركز،
 1436هـ 92 ،ص.
وهي مخس دراسات:
 معايري تدريس اللغات العاملية /حممد بن شديِد البشري. حتديد احلاجات التدريبية يف تدريس مهارات اللغة العربية وعناصرها ملعلمات اللغةالعربية للناطقات بغريها يف معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحنً /نهد بنت عثمان املرشد.
 مشكالت وحلول يف تدريس مهارة االستماع ملتعلمي اللغة العربية للناطقات بغريها/منار بنت خالد ابعباد.
 املشكالت التدريسية وأساليب عالجها يف مهارة الكتابة /رابب بنت عبدهللا اهلداب. مشكالت استخدام املعجم العرِب عند متعلمات اللغة العربية الناطقات بغريها /والءبنت فهد السبيت.

التخطيط والسياسة اللغوية :جتارب من الدول العربية :السجل العلمي للندوة الدولية اليت
أقيمت يف الرايض  1437هـ 2015 ،م -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 337 ،ص.
من البحوث املقدمة هلذه الندوة:
• التخطيط والسياسة اللغوية :جتربة القطر العرِب السوري /حممد حسان الطيان.
• موقع العربية يف السياسات اللغوية يف لبنان /حسن محزة.
• التخطيط اللغوي يف مصر /حممود فهمي حجازي.
• التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية ابملغرب /فؤاد بوعلي.
إضافة إىل ما كتب عن التخطيط اللغوي يف السعودية والسودان وتونس واجلزائر ،وآبخرها
توصيات الندوة.
األوراق العلمية املقدمة يف ندوة مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية ضمن مشاركته يف فعاليات (سوق عكاظ) يف دورته السابعة لعام  1434هـ.
***

***

***

توصيات مؤمترات اللغة العربية /مجع وإعداد فريق من العاملني ابجملمع[ -.مكة املكرمة]:
جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية 1436 ،هـ ،مج 563 :1ص.

ذكر رئيس اجملمع يف تقدميه للسفر األول من هذا الكتاب أنه مجع توصيات اجملامع العربية ،وما
تيسر من توصيات مؤمترات اجلامعات واجلمعيات اللغوية ،واللجان االستشارية.
قال :ومل يكن للجامعني منهاج معني ،سوى االختيار ،واقتناص ما تيسر منها.
مجع ما تفرق من تلك
ومل يكن اهلدف يف ذلك االستقصاءَ يف هذا السفر ،بل كان اهلدف َ
التوصيات ،وإبرازها ،ونشرها ،وإخراجها يف كتاب ،ووضع أساس ملا سيتبعها من أسفار..

نظرات نقدية يف اللغة العربية املعاصرة على هامش املؤمتر /أمحد حممد املعتوق -.بريوت:
الدار العربية للعلوم 1436 ،هـ ،اجلزء األول 277 :ص.
جمموعة من األحباث واملقاالت اليت كتبها املؤلف على هامش عدد من املؤمترات اليت حضرها
أو شارك فيها ،املتعلقة بشؤون اللغة العربية ،وسلط فيها األضواء على جوانب حيوية من قضااي
اللغة ،من بينها:
حنو معاجم مرحلية عربية متطورة ،مؤمتراتنا اللغوية بني اخلطاب الوجداين واخلطاب العقلي،
النزعات اإلقليمية يف دراسة العربية وآداهبا ،اللغة العربية واالستعمار اجلديد ،صراع العربية بني
املاضي واحلاضر :اخلطوط احلمراء وطرق التجاوز ،العربية بني التحصني والتعبئة والكشف،
اللغة بني النرجسية والضمور ،اإلعالًنت التجارية وأثرها يف لغتنا.
يف مسار جتديد اللغة العربية /عبدالعزيز بن عثمان التوجيري -.الرابط :املنظمة اإلسالمية

للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 1437 ،هـ 114 ،ص.

فيه ثالثة حبوث شارك هبا املؤلف يف الدورات  80و 81و 82ملؤمتر جممع اللغة العربية يف
القاهرة ،حول :اللغة العربية يف وسائل االتصال اإللكرتوين ،ولغة اإلعالم املعاصر وسالمة اللغة،
واللغة العربية يف عامل متغري ،إضافة إىل موضوعات أخرى ومالحق ذات صلة ابملوضوع.
السياسة اللغوية العربية والبيئة والبقاء /إعداد حممد مرزوق ،اندية العمري ،عبداجلواد
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 150 ،ص.
السقاطّ -.
نصوص امللتقى العلمي املنظم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط مبناسبة االحتفال ابليوم
العاملي للغة العربية ( 1434هـ).

اثين عشر :تعليم اللغة العربية
 -1تعليم اللغة العربية (عام)
تعليم اللغة العربية بني املؤامرة واملقاومة :من املنهج الالتين إىل املنهج الفطري /أمذيب

صاحل أمحد -.صنعاء :مركز عبادي للدراسات و النشر1434 ،هـ 96 ،ص.

ذكر املؤلف أن الدافع له لالهتمام هبذا املوضوع هو صيحات مفكري العرب وشكواهم من
ضعف مستوى اللغة العربية يف خمتلف املستوايت التعليمية ،وطغيان اللهجات العامية على
خمتلف وسائل اإلعالم العربية ،وجتربته املريرة عند حماولة تعليم مبادئ اللغة العربية لبعض أطفاله
ابلطريقتني الكلية الالتينية (الدخيلة) ،واحلرفية األصيلة ،والصمت الرهيب يف خمتلف أجهزة
التعليم العربية على هذه القضية املنهجية يف تعليم أساسيات اللغة العربية ومبادئها لألطفال،
بسبب احلداثة الثقافية الشكلية واإلمهال البريوقراطي وختاذل املسؤولني..
 ودعا إىل استعمال "املنهج الفطري للغة" الذي ذكر خصائصه ابلتفصيل ،بعدنقد مناهج أخرى يف ذلك.
حنو إصالح طرق تدريس اللغة العربية /أتليف إبراهيم بن أمحد احلارثي -.الرايض :مكتبة
عمان :دار املقاصد1434 ،هـ 455 ،ص.
الشقري؛ ّ
فيه ( )12فصالً ،تناولت مستوايت تطور القراءة يف املرحلة االبتدائية ،وطرق تعليمها ،مث يف
املرحلتني املتوسطة والثانوية ،وبيان جتارب دولية يف تعليم القراءة يف الصفوف املبكرة ،ونظرات
يف أساليب تدريس اللغة :املباشرة ،واملتواليات ،والشفوية ،والسمعية ،والتواصلية ،مث درس قضااي
ذات أتثري على طرق التدريس ،كالنمو املعريف واجلسدي واالنضباط الصفي ،وخصص فصالً
لتعليم املهارات اللغوية ،وختم فصوله مبقرتحات عامة للخطوط العريضة ملنهاج حموري يف اللغة
العربية مبين على املعايري.

عمان :أزمنة للنشر1434 ،هـ،
تذليل عقبات مثرية يف لغة قرآننا األثرية /عزيزة بشريّ -.

 491ص.
فيه تذليل صعوابت تواجه تعليم اللغة العربية ،من خالل سبعة أبواب ،حتتها فصول طويلة،
هي :حقائق مدروسة ،قضااي حنوية ولغوية ،مث فصول يف األلفاظ واإلعراب والصرف ،تذكري
الفعل وأتنيثه ،سؤال وجواب ،بني احلرفية واإلمجال ،وقفات.

جتارب تعليم اللغة العربية يف دول القارة اآلسيوية /عبدالقادر حبيب فيدوح وآخرون؛ حترير
خليفة بن عريب -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،
 1436هـ 195 ،ص.

ركزت دراسات الكتاب على حتليل جتارب تعليم اللغة العربية يف إقليمني من القارة اآلسيوية،
مها :دول اخلليج العربية ،ودول شرق آسيا.
وهتدف إىل أن تقدم هذه التجارب لتكون حمل فحص ونظر لإلفادة منها ،على أساس أهنا
جتارب عملية حية ،وفيها تقومي هلذه التجارب ،ونقد وآراء.
واملباحث هي:
 تعلم اللغة العربية بني املنهج التلقيين واالصطفاء التقين يف جامعات دول جملس التعاونلدول اخلليج العربية /عبدالقادر فيدوح.
 تعلمية اللغة العربية وتعليمها يف البحرين :املنظور املنهاجي والواقع التعليمي /صابرحممود احلباشة ،حممد أمحد املومين.
 اسرتاتيجية التعليم التعاوين :جتربة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا جبامعة قطر/إدريس محروش.
 جتربة تعليم اللغة العربية يف آسيا للناطقني بغريها ،مثال :دول جنوب شرق آسيا/إدريس ولد عتية.
 منهاج اللغة العربية وتنمية اإلنسان :التدبري البيداغوجي يف برًنمج جي قاف (j-منوذجا /حسيب الكوش.
( qafمباليزاي ً

جتارب تعليم اللغة العربية يف أورواب :عرض وتقومي /حترير بدر بن انصر اجلرب -.الرايض:
مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 291 ،ص.
هناك إقبال كبري واهتمام متزايد يف كافة بلدان أورواب على تعليم اللغة العربية ،فهناك ما يزيد
على مخسة عشر مليون مواطن عرِب مقيم وأوروِب من أصل عرِب ،جلُّهم يتشوف إىل تعلم
اللغة العربية ،اليت يعدوهنا عامالً أساسيًّا يف حفاظهم على هويتهم اإلسالمية ،وتواصلهم مع
ثقافتهم األصلية.
ويهدف الكتاب إىل دراسة واقع اللغة العربية يف أورواب ،والظروف اليت تعيشها ،والوقوف على
احلاجات اللغوية ملتعلمي اللغة العربية فيه ،وغري ذلك ،اليت عاجلتها البحوث التالية:
 مناهج تعليم اللغة العربية يف أورواب :املشكالت واحللول /بشري العبيدي. جتربة تعليم اللغة العربية يف إسبانيا :عرض وتقومي /وليد بن صاحل اخلليفة. جتربة تعليم اللغة العربية يف أملانيا :عرض وتقومي /سيبستيان مايزل. جتربة تعليم اللغة العربية يف بلجيكا :عرض وتقومي /مارك فان مول. مناهج تعليم اللغة العربية بني النظرايت املتطورة والتقليدية :التجربة الفرنسية /عبدامللكالزوم.
 سبل تطوير تعليم اللغة العربية يف ضوء اإلطار املرجعي األوروِب املشرتك /خالد حسنيأبو عمشة.
األنساق اللغوية والسياقات الثقافية يف تعليم اللغة العربية /تنظيم مركز اللغات ،اجلامعة
عمان :اجلامعة األردنية ،مركز
األردنية؛ حترير حممود حممد قدوم ،حممد السماعنةّ -.
اللغات :دار كنوز املعرفة  1435 ،هـ 2 ،مج ( 972ص).

عقد مركز اللغات يف اجلامعة األردنية مؤمتره األول يف موضوع "األنساق اللغوية والسياقات
الثقافية يف تعليم اللغة العربية" يف عمان بتاريخ  24 – 22مجادى اآلخرة من عام
1435هـ ( 24 – 22نيسان عام  2014م) ،ومتحورت أهدافه حول:
 -1البحث يف وضع تعليم اللغة العربية ألبنائها ولغريهم يف ظل املعطيات املعاصرة.

 -2البحث يف املشكالت العامة اليت تواجه الطلبة العرب أثناء تعلمهم اللغة
العربية.
 -3البحث يف املشكالت اخلاصة اليت تواجه الطلبة الناطقني بغري العربية لدى
تعلمها.
 -4تقدمي حلول ًنجعة للمشكالت ،واقرتاح أساليب جديدة يف التدريس من
خالل استخدام وسائل االتصال احلديثة والتقنية.
 -5التنبيه على دور اإلعالم احلساس يف تعليم العربية.
 -6تسليط الضوء على العامية ،والبحث يف إمكانية تعليمها للناطقني بغري
العربية ،والسبيل إىل ذلك.
 -7دراسة واقع املناهج املعدة لتعليم العربية.
 -8بيان خصائص العربية يف تعليمها للناطقني هبا وبغريها.
وقد انتقيت حبوث املؤمتر من بني أكثر من ( )200حبث ِ
قدم له ،وصدرت يف الكتاب املذكور
أعاله.
اللغة ونظرية الذكاءات املتعددة /عبدالرمحن عبد علي اهلامشي ،سهام حممود حمارمة-.
عمان :دار اإلعصار العلمي1435 ،هـ 489 ،ص.
ّ
يذكر املؤلفان أن نظرية الذكاءات املتعددة تطبيقات تربوية أسهمت يف حتسني جوانب تربوية
مهمة ،كالتعلم املدرسي ،وصعوابت التعلم ،واكتشاف املوهوبني ،والفروق الفردية ،والرتبية
اخلاصة ،والتفكري الناقد واإلبداعي.
وجاء هذا الكتاب إلظهار العالقة بني اللغة والذكاءات املتعددة ،وما هلذه النظرية من أمهية يف
امليدان الرتبوي ،واختيار طرائق التدريس وإعداد املعلم ،وتنظيم املنهج.
املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية /عمران جاسم اجلبوري ،محزة هاشم السلطاين-.
عمان :دار الرضوان؛ احللة ،العراق :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1435 ،هـ،
طّ -. 2
 351ص.

حبث املؤلفان من خالل ثالثة أبواب :املناهج ،ومفهوم التدريس ومهاراته ،وطرائق التدريس.
وتعرضا لألهداف الرتبوية ،وتنظيم املنهج وتصميمه ،وأنواع املناهج ،ومعايري اختيار الطريقة يف
التدريس ،وخطوات تنفيذ طريقة املناقشة ،وطرائق تدريس فروع اللغة العربية ،ومهارات الفهم
القرآين ..وغري ذلك.
عمان :دار غيداء،
اًلبتكار يف اللغة العربية بني الرتبية والتعليم والتعلم /أنور طاهر رضاّ -.

 1436هـ 371 ،ص.
موضوعه تربوي لغوي ،يهدف إىل إحياء ابتكارات التالميذ والطالب إىل الوجود.
وجاءت فصول كتابه يف ( )19فصالً ،منها :طرز التعليم ،تشكيل عادة القراءة ،اللغة بني
احلفظ والفهم ،االبتكار يف اللغة بني القواعد والقصص ،وسائل رفع القوة االبتكارية يف
القصص ،االبتكار يف العلوم واآلداب ،تقنية قصص األطفال الرتبوية ،متارين لغوية ابتكارية.
اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية /خليل عبدالفتاح محاد ،إبراهيم سليمان شيخ العيد،
انهض صبحي فورة -.غزة :مكتبة مسري منصور 1433 ،هـ 312 ،ص.
تناول املؤلفون يف كتاهبم هذا طرق تدريس لغة القرآن الكرمي مبنهجية علمية ،تتسم حبسن
التقسيم والرتتيب ،وبنوع من التفصيل والنقد والتحليل ،واشتمل على مخسة فصول ،فيها بيان
طرق وأساليب وأنشطة لغوية لتعليم وتعلم مجيع فروع اللغة العربية ،وتوظيف التقنية يف تدريسها.
ويهدف الكتاب إىل بيان طريقة توظيف اللغة كأداة تربوية فعالة ومؤثرة ،ملساعدة الطالب على
التفكري والتعلم ،كما تطرق إىل أهم ما حيتاجه معلمو اللغة من معرفة ختص طريقة تدريسهم،
مع األنشطة اللغوية املختلفة ،وإرشادات مناذج لدروس تطبيقية ،والعوامل املسؤولة عن توفري
اجلو التعليمي املالئم لتدريسها..
تعليم اللغة العربية املعاصرة /سعيد ًليف -.القاهرة :عامل الكتب 1436 ،هـ 319 ،ص.
تناول فيه املؤلف الطرق املستخدمة يف تدريس اللغة العربية ،ومفهومها ،وخصائصها ،واملهارات
اليت ينبغي ملعلم اللغة العربية التمكن منها ،وفروع اللغة العربية املختلفة وكيفية تعليمها.

وهدف به تطوير واقع تعليم اللغة العربية ،واالرتقاء مبهاراهتا لدى املتعلمني يف مراحل التعليم
املختلفة.
واملؤلف أستاذ يف كلية الرتبية ابلعريش ،التابعة جلامعة قناة السويس.
عمان :مركز
مشكالت التواصل اللغوي /ميساء أمحد أبو شنب ،فرات كاظم العتييبّ -.

الكتاب األكادميي 1436 ،هـ 214 ،ص.

عارضا فيه أهم القضااي واملشكالت اليت يواجهها معلم اللغة
جاء الكتاب يف أربعة فصولً ،
العربية يف أثناء تدريسه وتواصله مع تالمذته ،وأشار إىل كيفية معاجلة هذه املشكالت.
واستخدمت الوسائل اإلحصائية يف معاجلة املوضوع ،ووجهت توصيات إىل املعلم واملتعلم
وواضعي املناهج والقائمني على التقومي وأنشطة التعلم ،وركزت املقرتحات على أمهية تعاون
املدرسة والبيت واجملتمع يف هتيئة بيئة لغوية للمتعلمني..
اللغة العربية لغري املتخصصني /وداد نوفل -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية،

 1436هـ 193 ،ص.
كتاب وضع للمعلمني وللطالب غري املتخصصني يف اللغة العربية ،وقدمته املؤلفة أبسلوب
سهل كما تقول يف املقدمة ،وعرضت موضوعاته من خالل أربعة أقسام ،هي:
 اإلنشاء. الكتابة اإلبداعية. من األخطاء اللغوية الشائعة. وقفات أمام اجلملة العربية (الرتكيب والداللة).واملؤلفة أستاذة البالغة والنقد يف كلية الرتبية جبامعة املنصورة.
وقد بدأت أول كالمها يف كتاهبا – بعد املقدمة – بقوهلا :يف البحث السابق عرضنا للخرب
فاستوفينا القول عنه!!...

دراسة تقوميية ملقررات اللغة العربية يف املعاهد والدور ابجلامعة اإلسالمية يف ضوء التحدايت
اليت تواجه اللغة العربية مع تقدمي تصور مقرتح /خالد بن هديبان احلريب -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 152 ،ورقة (دكتوراه).
التطوع اللغوي :إطار نظري وتطبيقي للتطوع يف جمال خدمة اللغة العربية /عبدهللا الربيدي
وآخرون -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية1436 ،
هـ 231 ،ص.
التطوع اللغوي :إطار نظري وتطبيقي للتطوع يف جمال خدمة اللغة العربية /عبدهللا الربيدي
وآخرون -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية1436 ،
هـ 231 ،ص.
أتليف أويل يف موضوع جديد ضمته حبوث هذا الكتاب ،اليت جاءت يف مخسة حماور:
ركز األول والثاين على األطر املفاهيمية للتطوع اللغوي والفضاءات املتاحة له.
ودرس احملوران الثالث والرابع البعد التشخيصي العام للتجارب التطوعية ،ورصدا يف نقد حتليلي
عددا من املمارسات العملية يف جمال التطوع اللغوي يف البيئة العربية واألجنبية.
ً
واختتم الكتاب مبحور تطبيقي رام تعميق فهم االجتاهات حنو التطوع اللغوي عرب دراسة ميدانية
يف بلد عرِب.
تعليم اللغة العربية عن بعد :الواقع واملأمول /حترير زكي أبو النصر البغدادي -.الرايض:

مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 319 ،ص.
التعليم عن بعد يقدم التعليم لكل من يريد ،يف الوقت الذي يريد ،واملكان الذي يريد ،دون
التقيد ابلطرق والوسائل التقليدية املستخدمة يف العملية التعليمية العادية.
ويرتجم الكتاب هلذا النوع من التعليم ،ويناقش عدة حماور تتعلق بتعليم اللغة العربية عن بعد،
وفيه مخسة حبوث ،هي:

-

التعلم عن بعد :أسس ومبادئ تصميم البيئة التعليمية املثلى من منظور اللسانيات
النفسية الكتساب اللغة الثانية /عقيل بن حامد الشمري.
أسس تعليم اللغة العربية عن بعد بني النظرية والتطبيق /نصر عبد ربه.
توظيف تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف تعليم العربية عن بعد /زكي أبو النصر البغدادي.
أمنوذجا /عبداحلكيم
اللغة العربية وتعليمها عن بعد :جتارب وحتدايت ،جامعة ديكن
ً
قاسم.
مالحظات نظرية وعملية جلعل تعليم العربية عن بعد أكثر فاعلية /مارك فون مول.
حتدايت استخدام اهلاتف النقال يف تعليم اللغة العربية عن بعد من وجهة نظر املتعلمني
واملعلمني /أسامة زكي السيد.

عمان :الدار
اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية /سعد علي زاير ،مساء تركي داخلّ -.

املنهجية للنشر 1436 ،هـ 384 ،ص.

عرف املؤلفان يف أوله علوم النحو واألدب والتعبري ،مث فرقا بني مصطلحات رئيسية متداولة يف
عامل التدريس ،وهي :التعلم ،والتعليم ،والتدريس ،والتدريب ،والبيداغوجيا ،والديداكتيك ،مث
االسرتاتيجية ،والربًنمج ،والطريقة ،واألمنوذج ،واألسلوب ،مث التحصيل ،واالكتساب ،والتنمية،
وبينا أوجه التشابه واالختالف بني هذه املصطلحات.
ويف الفصول الثالثة األخرية من أصل تسعة فصول تناوال أهم االجتاهات احلديثة اليت تناوهلا
الباحثون يف دراساهتم اللغوية العربية ،وابلتحديد يف النحو واألدب والتعبري.
واملؤلفان أستاذان يف كلية الرتبية جبامعة بغداد.
اجتاهات تعليم اللغة العربية يف ضوء النظرايت والربامج /وفاء حافظ العويضي -.جدة:
جامعة امللك عبدالعزيز ،مركز النشر العلمي 1436 ،هـ 270 ،ص.
يهدف الكتاب إىل توضيح األسس العلمية والرتبوية والنفسية ملناهج تعليم اللغة العربية ،وتقصي
االجتاهات احلديثة يف تدريس مهارات اللغة العربية ،ووصف براجمها ،من حيث تصميمها وطرق
تدريسها وتطورها ،وعرض الكفاايت الالزمة ملعلم اللغة العربية ،ووصف أسس وطرق تعليمها

للناطقني بغريها ،وعرض التجارب العاملية يف جمال تعليمها لغري الناطقني هبا ،وتقدمي تطبيقات
عملية لتنمية املهارات البحثية يف جمال املناهج وطرق تدريس اللغة العربية.
املبتكر يف اللغة العربية لتعليم القراءة والكتابة لكل طالب علم /الطاهر الشيخ إدريس
الطاهر -.السعودية ،اتريخ اإليداع  1437هـ 100 ،ص.
ومرورا ابلكلمات ،إىل
تعليم لطريقة القراءة والكتابة ابتداءً من حروف اهلجاء مع الصورً ،
اجلمل.
التدريبات اللغوية /عبداللطيف أمحد الشويرف -.د .م :املؤلف 1436 ،هـ 4 ،جـ.

الحظ املؤلف ضعف املستوى اللغوي لدى الطلبة ،وخاصة املسلمني غري العرب ،عند تدريسه
مادة "التدريبات اللغوية" يف كلية الدعوة اإلسالمية بطرابلس الغرب ،فخرج بتصور جديد هلا،
يقوم على التنوع يف حمتواها العلمي ،ويهتم يف املقام األول ابجلانب اللغوي التطبيقي ،وخيتار
مساسا حباجة الطالب ،وألصق بعمله وحياته بعد خترجه.
من فروع اللغة ما هو أكثر ً
وكل جزء خمصص لسنة دراسية جامعية.
دراسة تقوميية ملدارس الفصحى األهلية يف ضوء التحدايت اليت تواجه اللغة العربية /حممد
جماهد الصاحل -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 476 ،ورقة (دكتوراه).
العربية للدبلوماسيني /حممد عبداخلالق حممد فضل ،خمتار الطاهر حسني -.جدة :مطابع
جامعة امللك عبدالعزيز 1436 ،هـ 266 ،ص (سلسلة يف تعليم اللغة العربية لألغراض
اخلاصة؛ .)1
العربية للعاملني يف اجملال الطيب /حممد عبداخلالق حممد فضل -.جدة :مطابع جامعة امللك

عبدالعزيز 1436 ،هـ 247 ،ص (سلسلة يف تعليم اللغة العربية لألغراض اخلاصة؛ .)2

اللساانت التطبيقية وتعلم اللغة العربية /بن يونس بن عليوي 43 ،ص.
حبث يف ملف نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1439/2/1هـ.
 -2إعداد وتدريب وتقومي معلمي اللغة العربية
معلم اللغة العربية يف معايري إعداده العلمية واملهنية والثقافية /أمحد عبداحملسن املوسوي-.
عمان :دار الرضوان 1436 ،هـ 362 ،ص.
ّ
رسالة علمية ،هتدف إىل بناء معيار إلعداد معلمي اللغة العربية يف مرحلة الدراسة االبتدائية يف
مؤسسات إعداد املعلمني ،وإجراءاهتا التطبيقية على كليات ومعاهد ابلعراق .وتضمنت الرسالة
خلفية نظرية للتعريف ابملعايري واملعلم يف الرتبية العربية اإلسالمية ،وأمناط إعداد املعلمني،
واجتاهات برامج إعدادهم يف العراق وغريه.
تقومي األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية ابملرحلة اًلبتدائية يف ضوء املعايري املهنية /أمحد
بن عابد الرقيب -.الطائف :جامعة الطائف 1434 ،هـ 159 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها /علي سامي احلالق -.بريوت :املؤسسة
احلديثة للكتاب 1435 ،هـ 464 ،ص.

هدف به مؤلفه إىل مساعدة العاملني يف ميدان تدريس اللغة العربية ،وتزويدهم ابملعلومات
واخلربات املطلوبة.
وجاءت موضوعات الكتاب يف ( )13فصالً ،هي :اللغة :نظرايهتا وعالقتها ابلتفكري ،االتصال
والتواصل اللغوي ،إعداد معلم اللغة العربية وتنميته ،االستماع ،التحدث والتعبري الشفوي،
القراءة ،الكتابة والتعبري الكتاِب ،اخلط العرِب ،الرسم اإلمالئي ،القواعد النحوية ،األدب وفنونه،
استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية ،التقومي اللغوي.

اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًّا لدى متعلمي اللغة العربية ومتعلماهتا /عائشة بنت سعد

الشمراين -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 208 ،ورقة (ماجستري).

معايري األداء املهن ملعلمي اللغة العربية /حترير مرضي بن غرم هللا الزهراين -.الرايض:
مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 267 ،ص.
تشمل املعايري الرتبوية احملتوى ،واألداء ،ومنح رخصة مزاولة املهنة ،وبرامج إعداد املعلم ،والتقومي،
والتنمية املهنية.
ويف هذا الكتاب دراسات وحبوث أعدها خنبة من األكادمييني املتخصصني يف تعليم اللغة العربية
يف عدد من جامعات بالد احلرمني ،حاولوا من خالهلا تقدمي خالصة جتارهبم ورؤاهم العلمية،
لصياغة معايري األداء املهين ملعلمي اللغة العربية ،وهي مخس دراسات:
 املعايري املهنية :رؤية تنظريية وجتارب عاملية /دخيل هللا بن حممد الدمهاين. معايري ختطيط الدرس اللغوي /حسن جعفر اخلليفة. معايري تنفيذ الدرس اللغوي ودعمه وتعزيزه /حسن أمحد مسلم. معايري تقومي الدرس اللغوي /علي عبداحملسن عبدالتواب. معايري املسؤولية املهنية ملعلمي اللغة العربية /خالد بن خاطر العبيدي.واقع استخدام السبورة التفاعلية لدى معلمي اللغة العربية يف مدارس التعليم العام /خالد
بن إبراهيم اخلرعان -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 155 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
مدى إملام معلمي اللغة العربية مبهارات التفكري اًلبتكاري يف املدارس اًلبتدائية لتحفيظ
القرآن الكرمي ابملدينة املنورة /عبدهللا حممد اجلابري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،

 1434هـ 157 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

مدى ممارسة معلمي اللغة العربية ابملرحلة اًلبتدائية ملهارات التدريب التأملي /زايد بن
عبدهللا احملرج -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 101 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
املعوقات اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف عالج الضعف القرائي لدى تالميذ الصفوف
العليا من املرحلة اًلبتدائية /أمحد بن إبراهيم املفلح -.الرايض :جامعة اإلمام1436 ،

هـ 171 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مستوى متكن معلمي اللغة العربية ابملرحلة املتوسطة من مهارات التدريس /عبدالكرمي بن
صاحل آل حيىي -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 190 ،ورقة (ماجستري).
واقع أداء معلمي اللغة العربية ابملرحلة املتوسطة يف ضوء املعايري املهنية املعاصرة /حممد
بن سعد الشمري -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 69 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
مدى متكن معلمات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية من مهارات تدريس القراءة /جنود

عبدهللا احلسين -.الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 111 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

مستوى متكن معلمي اللغة العربية يف تعليم الكبار من أساليب تنمية مهارات القراءة
للمبتدئني /راشد بن صاحل احلمادي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ128 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).

املشكالت اليت تواجه معلمات اللغة العربية يف تدريس مقرر الكفاايت اللغوية يف املرحلة
الثانوية /نور عبدهللا السهلي -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 184 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
أبرز املشكالت التدريسية اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف مدارس تعليم الكبار املتوسطة

احلكومية يف مدينة الرايض من وجهة نظرهم واحللول املقرتحة هلا /عبدالعزيز بن عثمان
احلميضة -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 98 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
حتليل تصورات وممارسات معلمي ومعلمات اللغة العربية وف اقا للنظرية البنائية /ماجد بن

مقعد احلايف -.الرايض :جامعة امللك سعود 1435 ،هـ 172 ،ورقة (ماجستري).

مشكالت تدريس منهج "لغيت اجلميلة" من وجهة نظر معلمي اللغة العربية يف منطقة
القصيم التعليمية ومقرتحات عالجها /عبدالعزيز بن حممد الغفيلي -.بريدة ،السعودية:
جامعة القصيم 1435 ،هـ 109 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
تقومي األداء التدريسي ملعلمي منهج "لغيت اجلميلة" يف ضوء مداخل تدريس وظيفية /خالد
بن فهيد الشربمي -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم 1435 ،هـ 142 ،ورقة (حبث

مكمل للماجستري).

مستوى استخدام معلمي اللغة العربية اسرتاتيجيات تدريس مقرري "لغيت اجلميلة"
وحاجتهم للتدريب عليها /خالد بن زيد الفحيلة -.الرايض :جامعة امللك سعود1436 ،
هـ 157 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

مدى استخدام معلمي "لغيت اجلميلة" اسرتاتيجيات التدريس احلديثة املناسبة للمقرر
ومعوقات ذلك من وجهة نظرهم /بندر بن عبدالعزيز اخلريف -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1436هـ 113 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
تصور معلمي اللغة العربية عن دور منهج "لغيت اجلميلة" يف تنمية مهارات اللغة العربية

ابملرحلة اًلبتدائية /شعيب بن ظاهر األسلمي -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ،
 179ورقة (حبث مكمل للماجستري).
 -3تدريس العلوم ابللغة العربية
اللغة العربية إىل أين!؟ يف ظل التعليم ابللغة األجنبية /أتليف إبراهيم أمحد مسلم
احلارثي -.الرايض :مكتبة الشقري1433 ،هـ 267 ،ص.

األمة اليت ختسر لغتها ختسر هويتها وثقافتها.
أثبتت الدراسات أن األطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يكون التعليم ابللغة األم.
يتصدى هذا الكتاب ملناقشة قضية اإلمهال املتعمد للغة العربية يف ضوء اعتماد التعليم ابللغة
األجنبية لبعض مواد املنهج ،مثل العلوم والرايضيات ،وآاثره السيئة على األجيال الصاعدة..
وقد بينت الدراسات أمهية التعليم ابللغة األم وخباصة يف مرحلة الروضة واملرحلة االبتدائية..
اهلوية ولغة التعليم يف البالد العربية /حممود أمحد السيد -.دمشق :جممع اللغة العربية،

 1434هـ 98 ،ص.
بعد حبث العالقة بني اهلوية واللغة ،وبيان واقع التعليم يف البالد العربية ،ووضع اللغة العربية يف
التعليم العايل بني التأييد والرفض والرتيث ،اقرتح املؤلف خطة فيها تتضمن إصدار القرار
السياسي امللزم لتعريب التعليم العايل ،ووضع سياسة لغوية وختطيط لغوي يف ضوئها على
املستويني القومي والوطين ،وإعداد األطر التدريسية والفنيني املساعدين ،وتوظيف التقانة احلديثة
يف العملية التعليمية التعلمية ،والسعي احلثيث إىل زايدة املستوى الرقمي ابلعربية على الشابكة،

اعا،
واعتماد منهجية موحدة يف وضع املصطلحات ،وتفعيل الرتمجة إىل العربية جودة وإسر ً
واالهتمام بتعلم اللغات األجنبية.
لغة العلم وتعليم العلوم /حمسن مصطفى عبدالقادر -.القاهرة -.السحاب للنشر،
 1436هـ 265 ،ص.
يؤكد على دور اللغة العربية يف بناء صرح احلضارة اإلسالمية ،فكانت هذه اللغة لغة العلم يوم
أن مل تكن لغة سواها ،وقد استوعبت مصطلحات كل العلوم ،وهي قادرة على أن تستوعب
كل جديد منها.
كما أييت التأكيد على ضرورة تنمية مهارات وفنون اللغة وعناصر لغة العلم لدى املتعلمني
واالرتقاء هبا لدى املعلم..
وقد جعل املؤلف كتابه يف سبعة فصول:
 ماهية لغة العلم. اللغة العربية لغة العلم. مكانة لغة العلم يف تعليم العلوم والرتبية العلمية. القراءة العلمية. الكتابة العلمية. كتب العلوم ولغة العلم. لغة العلم ومعلم العلوم.واملؤلف أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم بكلييت الرتبية بقنا والطائف.
 -4املهارات اللغوية
املهارات اللغوية /زين كامل اخلويسكي -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية1435 ،هـ،
 278ص.

موضــوعات الكتاب :االســتماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة ،وعوامل تنمية املهارات اللغوية
عند العرب وغريهم.
وحتديدا للمجال وامليدان وتبيينًا
ـيحا وحتليالً
ً
ـرحا وتوضـ ً
وقد تضــمن عناصــر االتصــال اللغوي شـ ً
وذكرا للمهارات اخلاصة بكل عنصر..
لكيفية التعلم والتدريبً ،
مهارات اللغة العربية /خلدون أمحد بطاح -.الرايض :مكتبة الرشد 1435 ،هـ369 ،
ص.
املهارات اللغوية /أتليف حممد بن خضر عريف وآخرين؛ حترير أسامة بن رشاد جستنية
وآخرين -.ط -.4جدة :جامعة امللك عبدالعزيز :خوارزم العلمية للنشر 1438 ،هـ،
 216ص (املستوى األول).
مهارات اللغة العربية (املستوى الثاين) /حممد جهاد مجل ،نزيه العودات -.بريوت؛
اإلمارات :دار الكتاب اجلامعي 1435 ،هـ 318 ،ص.
حماولة لتمكني الطالب اجلامعي من اللغة يف مستوى متقدم وممارستها وظيفيًّا ،وليس وصفها
هبدف النجاح يف االمتحان ،وفيه حث للطلبة على اإلبداع ،مبباشرة إنتاج قصة أو مقالة أو
غريها من األجناس األدبية ،وتذوق اللغة ،واكتشاف أسرار بيان وبديع لغتنا السمحة.
عمان :مركز الكتاب األكادميي،
املهارات األساسية يف اللغة العربية /إايد عبداجمليدّ -.
 1436هـ 290 ،ص.
عاجل الكتاب جوانب من نظرية االتصال ،ومهارات االتصال الشفوي والكتاِب ،وأنواع
اخلطاب ،فضالً عن أساسيات اللغة ،من خالل تقدمي فكرة عن كل مهارة ،مقرونة بتدريبات
مالئمة ومنتخبة من جهود سابقة يف هذا احلقل ،أعدت لتعزيز اإلمكاًنت اللغوية ،وتنمية
سلوك اتصايل جيد للحياة العملية.

عمان :دار اإلعصار
اللغة العربية مهارة وفن /فهد خليل زايد ،حممد صالح رمانّ -.
العلمي 1436 ،هـ 213 ،ص.
بيان للمهارة اللغوية والكتابية والصعوابت اليت تواجه الطلبة وكيفية التغلب عليها ،من خالل
توضيح املفاهيم اللغوية التالية :اللغة ،القراءة ،الكتابة ،التعبري ،األمناط اللغوية ،األًنشيد
واحملفوظات ،الصعوابت اللغوية.
املهارات اللغوية ومعايري جودهتا /جاسم علي جاسم -.القاهرة :مركز إبصار للنشر،
 1436هـ 239 ،ص.
بني فيه عاملية اللغة العربية وهيمنتها على اللغات األخرى ،واحلروف الشائعة ،ونظرية علم اللغة
الرايضي يف الرتاث اإلسالمي.
مث عرض مهارات اخلط ،واالستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة.
عمان :الدار
املهارات اللغوية بني التنظري والتطبيق /سعد علي زاير ،مساء تركي داخلّ -.

املنهجية للنشر 1437 ،هـ 304 ،ص.
املهارة من أهداف التعليم ،وهي جزء من كفاايت املتعلمني وقدراهتم على أداء مهام معينة
مرتبطة بكيفية دقيقة أو متناسقة أو ًنجعة.
واملهارة هي السهولة والدقة والسرعة واحلذاقة يف إمتام عمل ما أو موقف وجه إىل الفرد.
والكتاب دراسة وتوجيه للمهارات اللغوية يف صفوف الدراسة االبتدائية ،وهي مهارات
االستماع واحلديث والقراءة والكتابة ،وختم جبوانب تطبيقية.
واملؤلفان مدرسان بكلية الرتبية يف جامعة بغداد.
اللغة العربية تثقي افا ومهارات :كتاب يساعد على إتقان اللغة العربية نطقا وكتابة /أيوب

جرجيس العطية -.بريوت :دار الكتب العلمية1433 ،هـ 351 ،ص.
ضم جمموعة خمتارة من النصوص واملعلومات اليت حيتاجها الطالب اجلامعي ليتمكن من استيعاب
املبادئ الالزمة الكتساب املعرفة النظرية والعملية املتعلقة ابللغة العربية.

وجعله مؤلفه يف ثالثة أقسام:
 املهارات اللغوية. القواعد النحوية والصرفية. يف األدب والنصوص. -5املرحلة اًلبتدائية
اتسعا :علم اللغة التطبيقي)
(ينظر أي ا
ضا :تعليم األطفال ،يف :ا
تقريب فن العربية ألبناء املدارس اًلبتدائية /أمحد بن حممد املرصفي (ت  1306هـ)؛
اهلمامي -.الكويت :دار الظاهرية 1438 ،هـ.
حتقيق وتعليق وجيه فوزي ّ
عمان :دار اإلعصار
فن تدريس اللغة العربية /فهد خليل زايد ،حممد صالح رمانّ -.
العلمي 1436 ،هـ 483 ،ص.
كتاب خيص املرحلة األساسية ،فيه معلومات وافية عن مادة اللغة العربية ،مع شواهد الزمة،
من آايت كرمية وأشعار ،وجعله املؤلفان يف ست وحدات ،هي :اللغة ،القراءة ،الكتابة ،التعبري،
األمناط اللغوية ،األًنشيد واحملفوظات.
وكال املدرسني من كلية تدريب عمان.
ديداكتيك اللغة العربية :من تدريس اللغة العربية إىل تقومي خربة املدرس /حسن حممد علي
ازروال -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 172 ،ص.
حبثت يف أول الكتاب ويف الفهرس عن معىن الكلمة اليت جاءت يف أول عنوان الكتاب ألنقله
كثريا يف الكتاب ،بل جعلها يف
للقارئ فلم أجده! وال أدري ملاذا استعان هبا املؤلف وكررها ً
العنوان ،وهو يكتب عن اللغة العربية وأمهيتها التعليمية ،أفال يوجد ما يقابلها يف لغة القرآن
الكرمي؟ وملاذا نفسد لغتنا الفصيحة السمحة اجلميلة بكلمات أجنبية ثقيلة على اللسان العرِب؟
وهي تعين األسلوب ،أو الطرق والتقنيات والوسائل.

وأنقل فقرة من مقدمة املؤلف ليلم القارئ بطرف من موضوع الكلمة والكتاب ،فقال" :إن
النقل الديداكتيكي هو نقل املعرفة من جماهلا العامل [لعلها :العام؟] الصرف إىل جمال تكون فيه
قابلة للتدريس ،أي :نقلها من فضائها العلمي اخلالص إىل فضاء املمارسة الرتبوية لتناسب
خصوصيات املتعلمني النفسية."...
ويف التعريف ابلكتاب يف ظهر غالفه أنه يستعرض جتربة املغرب يف ميدان التعليم االبتدائي...
وأن فيه قضااي ديداكتيكية!!
واملؤلف أستاذ ابحث يف الرتبية واللغة ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين يف مكناس ابملغرب.
مدى تضمني أساليب تعليم املفردات اللغوية يف كتب القراءة للصفوف األولية ابجلمهورية
اليمنية /أنور بن حيدر عبداجلليل -.الرايض :جامعة امللك سعود 1435 ،هـ121 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية حقيبة تعليمية يف إكساب مهارة التمييز بني احلروف اهلجائية العربية املتشاهبة نط اقا

وكتابة لتالميذ الصف األول اًلبتدائي /سعيد بن حممد الغامدي -.الباحة ،السعودية:

جامعة الباحة 1434 ،هـ 290 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
األخطاء اللغوية الشائعة يف القراءة اجلهرية لدى طالب الصف األول كما يراها معلمو
اللغة العربية ومقرتحات عالجها /رمزي بن علي آل عيسى -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1435هـ 136 ،ورقة (ماجستري).
تقومي كتاب "لغيت اجلميلة" لتالميذ املرحلة اًلبتدائية يف ضوء مهارات التعليم الذايت /ماجد
بن صالح الرحيب -.املدينة املنورة :جامعة طيبة1434 ،هـ 137 ،ورقة (ماجستري).

أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس اللغة العربية على اكتساب املفاهيم اللغوية
واًلحتفاظ هبا لدى طالب الصف الرابع اًلبتدائي /حيىي بن عبدهللا آل مبشر -.أهبا،
السعودية :جامعة امللك خالد 1436 ،هـ 176 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أثر توظيف التمثيل الدرامي يف تنمية مهارات التدريبات اللغوية لدى طلبة الصف الرابع

األساسي يف حمافظة مشال غزة /أمرية حممد عابد -.غزة :جامعة األزهر 1437 ،هـ
(ماجستري).
تنظيم األنشطة اللغوية املتضمنة يف كتاب "لغيت اخلالدة" املقرر على تالميذ الصف األول
يف ضوء مهارات اإلبداع اللغوي /أمحد بن أسعد الدفري -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1436هـ 130 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
حتليل حمتوى مقرر "لغيت اجلميلة" للصف اخلامس اًلبتدائي يف ضوء قيم املواطنة /علي بن
حممد األمحري -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 96 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
تقومي كتاب "لغيت اجلميلة" للصف السادس اًلبتدائي يف ضوء أهداف تدريس اللغة العربية
للمرحلة اًلبتدائية ابململكة العربية السعودية /عبدهللا بن أمحد اجلنويب -.الرايض :جامعة
اإلمام 1435 ،هـ 144 ،ورقة (ماجستري).
تقومي نشاطات التعلم يف مقرر "لغيت اجلميلة" يف ضوء مهارات احلياة الالزمة لتالميذ
الصف السادس اًلبتدائي /خليل بن إبراهيم الفوزان -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
 1436هـ 117 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

دراسة حتليلية لكتاب "لغيت اجلميلة" للصف السادس اًلبتدائي يف ضوء مهارات التفكري
اإلبداعي /بيطلي بن حسني العامري -.الطائف :جامعة الطائف 1435 ،هـ 131 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
فاعلية تدريس اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على ما وراء املعرفة يف
تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف السادس اًلبتدائي /عبدهللا مانع زغلول-.

أهبا :جامعة امللك خالد 1435 ،هـ 191 ،ورقة (ماجستري).
فعالية برانمج مقرتح قائم على األنشطة اللغوية لتدريس اللغة العربية يف تنمية مهارات
اًلستماع لدى طالب الصف السادس اًلبتدائي /أمحد قاسم طوهري -.أهبا :جامعة

امللك خالد 1436 ،هـ 308 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

فعالية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على اإلثراء الوسيلي لتدريس اللغة العربية يف تنمية مهارات
الفهم لدى طالبات الصف السادس اًلبتدائي /سلمى بنت علي القحطاين -.أهبا :جامعة
امللك خالد 1436 ،هـ 207 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
 -6املرحلة املتوسطة
مستوى مقروئية كتاب "لغيت اخلالدة" للصف األول املتوسط يف اململكة العربية السعودية
وعالقته بنوع التعليم /عائشة بنت فهد آل رقيب -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ،

 128ورقة (ماجستري).

معوقات تطبيق التقومي يف تدريس مقرر "لغيت اخلالدة" للمرحلة املتوسطة واحللول املقرتحة
من وجهة نظر املعلمني ومديري املدارس /بدر بن عبدالعزيز آل داود -.الرايض :جامعة
اإلمام 1435 ،هـ 158 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

تقومي كتاب "لغيت اخلالدة" للمرحلة املتوسطة يف ضوء الذكاءات املتعددة /حيىي بن سلمان
احلسين -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 238 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
واقع استخدام اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة :أساليب تدريس نصوص اًلستماع
املضمنة مقرر "لغيت اخلالدة" /عبدهللا بن حمسن العصيمي -.الرايض :جامعة امللك سعود،
 1436هـ 166 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أثر تدريس مقرر "لغيت اخلالدة" ابستخدام النشاط التمثيلي على تنمية مهارات اًلتصال
الشفوي لدى طالبات الصف األول املتوسط /هاجر بنت حممد الاليف -.أهبا :جامعة
امللك خالد 1436 ،هـ 197 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مدى توافر مهارات الفهم اًلستماعي يف كتايب "لغيت اخلالدة" للصف الثاين املتوسط /ليلى
علي العليان -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 140 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مدى تضمن األنشطة التعليمية يف مقرر "لغيت اخلالدة" للصف الثالث املتوسط مهارات
التفكري الناقد /حفصة بنت حامد حممد عبدهللا -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ،
 90ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية استخدام ملف اإلجناز ملقرر "لغيت اخلالدة" يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف
لدى طالبات الصف الثالث املتوسط يف مدينة الرايض /نبيلة منري العتييب -.الرايض:
جامعة اإلمام 1436 ،هـ 232 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

تقومي كتاب اللغة العربية للصف الثالث املتوسط ابململكة العربية السعودية يف ضوء
مقومات اهلوية الثقافية /عبدالعزيز حيىي مراد -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ،
 146ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أثر استخدام اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية الذكاء املتعددة يف تدريس اللغة العربية
على تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب الصف الثالث املتوسط /حسن عبدهللا
الشهري -.أهبا ،السعودية :جامعة امللك خالد 1436 ،هـ 157 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
أثر تدريس اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية فكر – زواج – شارك ،على تنمية مهارات
الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث املتوسط /عايض سعيد عسريي -.أهبا،
السعودية :جامعة امللك خالد 1436 ،هـ 151 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فعالية تدريس اللغة العربية ابستخدام اسرتاتيجية التساؤل يف التحصيل وتنمية مهارات
القراءة الناقدة لدى طالب الصف الثالث املتوسط /حممد بن مجعان الزهراين -.أهبا:

جامعة امللك خالد 1436 ،هـ 148 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
 -7املرحلة الثانوية

أثر برامج إدارة الفصول الذكية يف حتصيل مادة اللغة العربية لدى طالب املرحلة الثانوية/
علي مجعان الغامدي -.الباحة ،السعودية :جامعة الباحة 1434 ،هـ 171 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).

أثر التفاعل بني منط وتوقيت عرض اخلرائط الذهنية يف التحصيل الفوري واملؤجل ملقرر
اللغة العربية لطالب املرحلة الثانوية /عبدهللا صاحل الغامدي -.الباحة :جامعة الباحة،
 1436هـ 321 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
 -8التعليم اجلامعي
اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية /عبدالرمحن عبد اهلامشي ،أمحد إبراهيم صومان ،فائزة حممد
عمان :دار اإلعصار العلمي 1436 ،هـ 359 ،ص.
فخريّ -.
يذكر مؤلفو الكتاب أن عملهم هذا جاء عن جتربة تدريس اللغة العربية لعدة عقود ،وأهنم ملسوا
معاًنة طلبة املرحلة اجلامعية وأساتذهتا فأعدوا هذا الكتاب ،القائم على املنحى التكاملي ،يف
النحو والبالغة أبسلوب سهل ،ملح ًقا بنصوص القراءة واألدب؛ لكي حيقق الكتاب منو
املهارات اللغوية املتعددة..
وقد استهلوا مؤلفهم مبدخل تناول ماهية اللغة ووظائفها ،وحاجة األمم هلا ،وخصائص اللغة
العربية ودورها احلضاري ،ومشكالهتا ،وواجب أبنائها حنوها.
مناهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعات العربية الرائدة :الواقع وفرص التطور /علي أمحد
مدكور وآخرون؛ حترير عبدالرمحن بن صاحل اخلميس -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 307 ،ص.

متهيدا ملا قد يكون فيها من
يسلط الضوء على مناهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعات العربيةً ،
قصور ،للعمل على تطويرها.
وجاء يف ستة مباحث ،هي:
 معايري مقرتحة إلعداد معلمي اللغة العربية يف الوطن العرِب /علي أمحد مدكور. -أساليب إعداد معلمي اللغة العربية يف كليات الرتبية /هدى حممد إمام صاحل.

 مدخل حتليل اخلطاب ودوره يف تنمية مهارات اللغة العربية يف التعليم العايل /إميان أمحدهريدي.
 تدريس النحو يف اجلامعات العربية :رؤية مستقبلية /شيماء مصطفى العمري. فاعلية دمج برًنمج الكورت أثناء تدريس موضوعات مقرر األدب األندلسي علىمهارات التفكري الناقد لدى عينة من طالبات اللغة العربية جبامعة امللك عبدالعزيز/
وفاء حافظ العويضي.
 أثر استخدام حقيبة تعليمية قائمة على اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهاراتالقراءة الشعرية والتفكري اإلبداعي واالجتاه حنو اللغة العربية لدى طالبات املرحلة
اجلامعية /أمامة حممد الشنقيطي.
اللغة العربية لغري املختصني :لطالب كليات اهلندسة والزراعة والعلوم والفنون اجلميلة/
مصطفى جطل ،صالح كزارة -.حلب :جامعة حلب 1434 ،هـ 320 ،ص.
من املعروف أن اجلامعات السورية تتميز بتدريس العلوم احلديثة ،ومنها الطب واهلندسة والفيزايء
برهاًن على أن لغتنا لغة حية ،فهي ليست لغة الدين والشعر وحده ،بل
وغريها ،ابللغة العربيةً ،
لغة احلياة مبا فيها ،ولغة الرتاث واحلداثة.
ووضع هذا الكتاب لتعليم اللغة العربية لغري املتخصصني من طلبة اجلامعة ،وجعل يف قسمني:
عام ،وخاص.
فاألول زاوج بني اللغة الفنية اجلميلة وقواعدها وقوانينها النحوية والصرفية ،واآلخر خدم اهلدف
الذي يقول :إن اللغة أداة اإلنسان للتعبري عن احلياة اإلنسانية يف كل ميادينها وصورها ،وقد
عربت قدميًا عن العلوم كلها ،يوم أن كان املسلمون سادة الدنيا يف الدين والعلم..

مشكالت تدريس مقرر املهارات اللغوية يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر مدرسية/
منرية بنت انصر الضوحيي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1435 ،هـ 121 ،ورقة
(ماجستري).
دراسات يف فقه اللغة والكتابة السليمة /أمحد اخلاين -.ط -.2الرايض :املؤلف1437 ،
هـ 239 ،ص.

حتدث فيه مؤلفه عن اللفظة ،واالشتقاق ،والعامية ،وترمجة املصطلحات ،واملعاجم ،وكتابة
األلف واهلمزة ،وتركيب اجلملة وسالمتها ،والفقرة وعالمات الرتقيم ،واملقال ومراحل كتابته،
والتلخيص وخطواته ،وكتابة التقرير ،والرسالة اإلدارية.
وقال :أملي أن يعني هذا الكتاب دارس اللغة العربية على فهمها وتذوقها ،ليدرك أسرارها وما
فيها من مجال ،لينطقها ويكتبها بشكل سليم ال أخطاء فيه..
ويبدو أنه مقرر جامعي ،فقد جاء أدىن العنوان( :عرِب  ،)2وذكر مؤلفه يف ترمجته لنفسه أنه
أستاذ جامعي ،وأن له كتبًا مقررة.
وصدرت الطبعة األوىل من الكتاب عام  1433هـ.
كتاب يف اللغة العربية وضع ليليب متطلبات اخلطة اليت وضعتها جامعة البلقاء التطبيقية

لتدريس مادة اللغة العربية  99لطلبة كليات اجملتمع .وتشمل موضوعات أساسية يف قواعد
علم النحو..
 -9التعليم اخلاص
ضا :علم النفس اللغوي)
(ينظر أي ا

اللغة العربية ملعلمي الرتبية اخلاصة :األسس واإلجراءات الرتبوية /ماهر شعبان
عبدالباري -.الدمام :مكتبة املتنيب1434 ،هـ 556 ،ص.

عرض فيه املؤلف نظرايت االكتساب اللغوي وتطبيقاهتا الرتبوية ،وأهداف تدريس اللغة العربية
لذوي االحتياجات اخلاصة ،ومهارات التواصل اللغوي معهم ،وطرق تدريسهم (النشطة
والعالجية والتنموية الفكرية) ،وفصل خاص يف طرق تدريس الصم ،وآخر لذوي صعوابت
التعلم ،مث للمكفوفني ،واملعوقني عقليًّا ، ،وللموهوبني واملتفوقني ،وختمه بتصميم الدروس لذوي
االحتياجات اخلاصة.
علم اللغة واإلعاقة :دراسات يف إسهام علم اللغة يف خدمة قضااي اإلعاقة /خالد فهمي-.
القاهرة :دار النشر للجامعات 1437 ،هـ [صح 1436 :هـ] 144 ،ص.
ميكن للغة أن تسهم يف خدمة قضااي اإلعاقة ومشكالت املعوقني.
وهذا ما حاوله املؤلف يف كتابه من خالل ستة فصول:
 ثقافة التواصل مع ذوي االحتياجات اخلاصة يف الرتاث العرِب. معاجم مصطلحات اإلعاقة العربية املعاصرة وقيمتها احلضارية. ضد التهميش :من معجمية اإلعاقة العامة إىل معجمية اإلعاقة املختصة. األبعاد الداللية لصورة املعاق [يعين املعوق] يف التعابري الشعبية املصرية املعاصرة. لسان العشوائيات :مالمح العناية املعاصرة مبعجم العشوائيات. اجتاهات البحث يف اإلعاقة يف العامل العرِب يف العقدين األخريين..اللغة العربية ملعلمي ذوي اًلحتياجات اخلاصة /أمين اهلادي حممود[ -.اخلرج ،السعودية]:
املؤلف 1437 ،هـ 288 ،ص.
هناك صعوابت تواجه ذوي االحتياجات اخلاصة يف اكتساب اللغة العربية ،وتقف عائ ًقا أمام
تعلمها ،من استماع ،وحتدث وقراءة ،وكتابة ،لذلك فإن العملية حتتاج إىل معلم متمرس

ومتدرب ،ومزود ابلطرق واألساليب اليت تساعده على تعليم هذه الفئة من اجملتمع ،بشكل
يتناسب مع قدراهتم املعرفية واللغوية.
وهذا ما قام به املؤلف وشرحه ،من خالل مخسة فصول يف الكتاب.
عمان:
النمو اللغوي لدى َّ
املعوقني مسعيًّا /عاطف عبدهللا حبراوي ،سهري ممدوح التلّ -.
زمزم انشرون 1433 ،هـ 261 ،ص.

غطى بفصوله العشرة النمو اللغوي لدى املعوقني مسعيًّا ،من تعريفات وجماالت ومظاهر وآاثر
واقعة على هذا اجلانب ،وإظهار بعض املقارًنت مع األفراد العاديني.
واملؤلف األول أستاذ يف قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك فيصل ،واألخرى جبامعة عمان العربية
للدراسات العليا.
حتليل حمتوى كتب القراءة لتالميذ املرحلة اًلبتدائية من ذوي اإلعاقة الفكرية يف ضوء توفر
املفردات اللغوية الوظيفية الالزمة هلم /عبدهللا بن طاهر املسلم -.الرايض :جامعة امللك
سعود 1436 ،هـ 101 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية برانمج تعليمي قائم على اسرتاتيجية احلواس املتعددة لعالج بعض صعوابت اإلمالء

لدى ذوات صعوابت التعلم /جبداء بنت عيد اهلدابين -.الرايض :كليات الشرق العريب،

قسم الرتبية اخلاصة 1436 ،هـ 123 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اثلث عشر :اًلختبارات واملقاييس
اختبارات اللغة العربية :جتارب وآفاق /حممد عبداخلالق فضل وآخرون؛ حترير خالد بن

أمحد الرفاعي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،
 1437هـ 245 ،ص.
وهي سبعة أوراق علمية:

منوذجا /حممد عبداخلالق
• واقع اختبارات اللغة العربية يف العامل العرِب :االختبارات املوضوعية ً
فضل.
• جتربة مركز قياس :اختبار اللغة العربية املقنن لغري الناطقني هبا /عبدالرمحن بن هادي
الشمراين.
• اختبار العربية املعياري اجلامعة السعودية اإللكرتونية :حملة تعريفية /حسن بن حممد الشمراين.
• اختبار جامعة امللك سعود للكفاءة ابللغة العربية :جتربة معهد اللغوايت العربية يف اجلامعة/
ماجد بن حممود احلمد.
• جتربة جامعة اإلمارات العربية املتحدة مع اختبار العني لقياس الكفاءة يف اللغة العربية
للناطقني هبا /إبراهيم حممد علي عبداللطيف.
• اختبارات اللغة العربية يف اجلامعات الصينية بني الواقع واملأمول /هند يه ليانغ اينغ.
• جتارب اختبارات اللغة العربية يف اهلند /حممد أيوب الندوي.
تصميم اختبار إلكرتوين لتحديد مستوى الطالب املتقدمني ملعاهد تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا /انفع عجالن احلجيلي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ،
 244ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الفريد يف املهارات اللغوية ًلختبارات القبول ابجلامعات السعودية :القدرات العامة
لألقسام العلمية والنظرية /كمال أمحد صاحل ،صاحل علي إبراهيم -.ط ،4مطورة ابملهارات

اجلديدة -.السعودية :املؤلف 1438 ،هـ 232 ،ص.
رابع عشر :طرق ومناهج البحث اللغوي

عمان :دار
ابن جن يف بعض إمياءاته واملناهج اللغوية املعاصرة /عبدالفتاح أمحد احلموزّ -.

جرير 1435 ،هـ 284 ،ص.

تومئ دراسة املؤلف إىل أن أهم خصائص املناهج الوصفية واملعيارية والوظيفية مل تكن غائبة
عن بعض النحاة األوائل ،وإن مل تكن مبفاهيمها الدقيقة.
وعزز بذور هذه املناهج وإرهاصاهتا مبا تبدى له من أقوال ،وآراء البن جين ،ما عدا املسائل
الصوتية ،من خالل تتبعها يف بعض آتليفه ،وال سيما تلك اليت حيتج فيها للقراءات القرآنية
الشاذة ،وتلك اليت حياول فيها أتويل ما وسم ابملشكل من األشعار ،ومسائل أخرى لغوية
نفيسة ،فضالً عن آراء منسوبة إليه.
واملؤلف أستاذ يف قسم اللغة العربية جبامعة الكويت.
الدراسات اللغوية التارخيية املقارنة والدرس اللغوي احلديث /حسام البهنساوي -.القاهرة:
األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي 1435 ،هـ 142 ،ص.
عرض للمنهج التارخيي وجماالته يف اللغات اإلنسانية بوجه عام ،واللغة العربية بوجه خاص،
للوقوف على التغريات املختلفة اليت أصابت تلك اللغات.
واهتمت الدراسة ابلربط بني التفكري اللغوي عند العرب ،ونظرايت الدرس اللغوي احلديث.
إضافة إىل بيان جهود العلماء يف الدراسات السامية املقارنة ،سواء عند العرب أم عند
املستشرقني.
دراسات لسانية ابملنهج التارخيي  /عباس علي السوسوة -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1435هـ 192 ،ص.

جعله املؤلف يف مخسة أقسام:
 سطوة الشهرة على آراء الباحثني يف اللسانيات العربية. دراسة حنو العربية اترخييًا يف القرن العشرين امليالدي. يف الدراسات اليت أرخت للعربية. اتريخ ظواهر مشرتكة بني الفصحى والعامية. -أسطورة صوتية عن صعوبة اهلمزة وحتول القاف مهزة يف احملكيات العربية.

اخلطاب اللساين عند ابن حزم األندلسي :األصول املعرفية واملآل اإلجرائي /نعمان
بوقرة -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 278 ،ص (أصله رسالة علمية).
بني املؤلف أن عناية ابن حزم رمحه هللا بقضااي لغوية عديدة ظهرت من خالل صلتها ببنية اللغة
بعدا علميًّا كليًّا
ونسقها الثابت واملتحول يف ضوء حتوالت الزمان واملكان ،مما يعطي آلرائه ً
يقرتب من التصورات اللغوية املعاصرة.
وعاجل موضوعات كتابه من خالل أربعة فصول ،هي:
 التصور اللساين عند ابن حزم األندلسي. البيان والنسق والوظيفة. املعىن والوضوح. النص الديين :حدود التلقي وإجراءات التأويل.واملؤلف أستاذ اللسانيات جبامعة أم القرى.
سلمة بن مسلم العوتيب الصحاري ومنهجه يف كتاب "اإلابنة" :دراسة يف الرتاث اللغوي
عمان :دار كنوز املعرفة 1438 ،هـ.
العمماين /حممود بن سليمان الرايميّ -.
(كتاب اإلابنة يف اللغة العربية للعوتيب صدر حمق اقا).
خامس عشر :مقاًلت وحماضرات يف اللغة العربية
صيحة يف سبيل العربية :مقاًلت من أجل هنضة العربية وثقافتها /حممود حممد الطناحي؛
عمان :أروقة للنشر1435 ،هـ،
حترير وتعليق أمحد عبدالرحيم؛ تقدمي حسن الشافعيّ -.

 357ص.
من عناوين حبوث ومقاالت الكتاب:
 -الكتب الصفراء واحلضارة العربية.

 -احلفظ وأثره يف ضبط قوانني العربية.

 النحو العرِب واحلِمى املستباح. لغتنا املعاصرة والثقة الغائبة.يف اللغة العربية :فيض اخلاطر /حممد أمحد عبداهلادي رمضان -.اإلسكندرية :مركز

اإلسكندرية للكتاب 1434 ،هـ 206 ،ص.
مقاالت يف اللغة العربية ،ويف أمور وقضااي إسالمية ،هي الرقم ( )1من سلسلة (فيض اخلاطر).
من عناوين هذه املقاالت:
 مسات العربية وخلودها. هتميش العربية أزمة صنعناها أبيدينا. مصطفى صادق الرافعي :حياته ودفاعه عن لغة القرآن. رد على دعاة تطوير اللغة العربية. عاملية رسالتنا تقتضي عاملية لغتنا. اللغة العربية تشكو من أبنائها قبل عداهتا. مسرية العمل اإلسالمي يف أملانيا. صورة اإلسالم يف خطاب اهليمنة األمريكي الغرِب.العربية والرتاث :مقاًلت ودراسات يف العربية وقضاايها املعاصرة والرتاث العلمي العريب/
حيىي مري علم -.الكويت :جملة الوعي اإلسالمي 1434 ،هـ 672 ،ص.
من عناوين هذه املقاالت:
 جهود األقدمني يف خدمة كتاب اإليضاح ألِب الفارسي.احملدثني.
 -قواعد اإلمالء يف ضوء جهود َ

 ابن وحشية النبطي ورايدته يف كشف رموز هريوغليفية يف كتابه :شوق املستهام يفمعرفة رموز األقالم.
 معجم أعالم التعمية واستخراج املعمى يف الرتاث العرِب واإلسالمي. الرابعي املضاعف والثالثي املضعف. إسهامات علماء التعمية يف اللسانيات العربية.شذرات من النحو واللغة والرتاجم /حنا بن مجيل حداد -.إربد :مؤسسة محادة للدراسات
عمان :دار اليازوري 1435 ،هـ 444 ،ص.
اجلامعية؛ ّ
من حبوث الكتاب:
 بيد ،وال سيما ،بني إثبات املصطلح ومترد االستعمال. احلمل على اجلوار بني القبول واالعرتاض. اجلواب يف العربية :طرائقه وأدواته. إشكالية كاف التشبيه يف العربية. لغة األهل وأهل اللغة. من أعالم املدرسة البصرية :أبو الفضل العباس بن الفرج الرايشي واملأثور عنه. من أعالم املدرسة الكوفية :هشام بن معاوية الضرير وآراؤه يف النحو واللغة.واملؤلف أستاذ النحو وفقه اللغة جبامعة الريموك.
جتديد العربية :مقاًلت ومثاقفات /إمساعيل مظهر؛ حترير وتقدمي أمحد اهلواري[ -.القاهرة]:
عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واًلجتماعية ،اتريخ اإليداع [ 1435هـ]2014 ،
م 155 ،ص.

ظهرت الطبعة األوىل للكتاب حتت عنوان "جتديد العربية حبيث تصبح وافية مبطالب العلوم
والفنون".
وأصله جمموعة مقاالت نشرت يف "السياسة األسبوعية" و "املقتطف" بني األعوام  1927و
 1948م.
شهادات ومتابعات :مداخالت لغوية /إبراهيم بن سليمان الشمسان[ -.الرايض]:
املؤلف 1436 ،هـ 336 ،ص.
جمموعة مقاالت نشرها الكاتب يف "اجمللة الثقافية" (ملحق لصحيفة اجلزيرة الصادرة ابلرايض)،
ويعين ابلشهادات الرتاجم والسري ،وابملتابعات قضااي تتعلق ابللغة .ومن عناوينها:
 أثر الروافد الثقافية يف التنظري النحوي. الدراسات اللسانية يف السعودية. ألقاب املعموالت يف كتاب سيبويه. اللغة الشعرية عند النحاة. تدليس ابن مالك. نقد العراقيني املعجم العرِب القدمي. هل العربية أصل للغات؟ التعليم اإللكرتوين يف خدمة اللغة العربية. أبأبة الطالب. هل وعد هللا حبفظ العربية؟واملؤلف أستاذ غري متفرغ ،من حمافظة املذنب ابلسعودية.

خارطة الرتاث الصويت عند العرب /سعد حممد عبدالغفار -.اإلسكندرية :دار املعرفة
اجلامعية 1436 ،هـ 201 ،ص.
الفصل السادس (األخري) يف املصادر الصوتية يف الرتاث العرِب ،وفيه :الدرس الصويت عند ابن
سينا ،والفكر الصويت عند ابن جين.
أما الفصول السابقة فهي :املصادر اللغوية ،املصادر النحوية والصرفية ،املصادر األدبية ،املصادر
البالغية وإعجاز القرآن ،أثر علم القراءات واألداء القرآين (التجويد) يف علم األصوات.
عباس حممود العقاد ( 1964 – 1889م) :املقاًلت النادرة :حبوثه وحماضراته يف جممع
اللغة العربية /مجع وتقدمي ودراسة صالح حسن رشيد -.الكويت :مكتبة ومركز فهد بن
حممد بن انيف الدبوس للرتاث األديب؛ بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1436 ،هـ220 ،
ص.
من هذه املقاالت:
 موقف األدب العرِب من اآلداب األجنبية يف القدمي واحلديث. أغراض البحوث يف الفصحى والعامية. الزمن يف اللغة العربية. كلمات عربية بني احلقيقة واجملاز. أتبني املازين. رد العقاد على اقرتاح عبدالعزيز فهمي اختاذ احلروف الالتينية لرسم الكتابة العربية. رد العقاد على حبث "اللغة الفرعونية وعالقتها ابللغات السامية" للدكتور رمسيسجرجس.
عمان :دار البداية 1436 ،هـ 316 ،ص.
مقاًلت يف علم اللغة /حممد دحروجّ -.

نصف الكتاب مقاالت يف اللغة ،وهي :ماهية علم اللغة ،علم اللغة العام ،اللغة ،فقه اللغة،
اتريخ علم اللغة ،قضية نشأة اللغة اإلنسانية األوىل ،الفصائل اللغوية.
والنصف الثاين منه مقاالت عامة ،وكالم على هيئة أشعار.
وكتب يف آخر مقدمته" :كولردج العرب حممد حممود دحروج الشهري بنزار شاهني املصري،
واملعروف يف األوساط الثقافية األردنية ابسم عمر إيزيل"!
ولعل املقصود بكولردج الشاعر الغنائي اإلجنليزي.
عمان :دار البداية 1436 ،هـ 212 ،ص.
علم اللغة احلديث /حممد حممود دحروجّ -.
مقاالت يف علم اللغة ،ذكر يف العنوان الشارح أهنا تنشر ألول مرة ،رمبا للتفريق بينها وبني كتب
أخرى للمؤلف نشرت ابلعنوان نفسه.
ومقاالت هذا الكتاب هي :صراع اللغات ،تفرع اللغة الواحدة إىل هلجات ولغات ،نشأة اللغة
اإلنسانية ،نشأة مراكز اللغة ،تطور اللغة وارتقاؤها ،اللهجات احمللية ،اللهجات االجتماعية،
تطور الداللة ،تطور معاين املفردات ،اللهجات العامية احلديثة ،اقرتاح يف إصالح الرسم العرِب.
عمان :دار الياسري 1437 ،هـ،
نظرات يف قضااي اللغة العربية /فاخر هاشم الياسريّ -.

 266ص.
أصله جمموعة مقاالت يف قضااي اللغة العربية املتشعبة ،من عناوينها:
 (كافة) يف استعمال الكالم العرِب الفصيح. من صور التوهم اللغوي. حتقيقات لغوية. خمتصرات النحو يف الرتاث العرِب. الفصحى ومطالب احلياة اليومية مبدأ التنقية اللغوية. -مظهر االقتصاد اللغوي.

 يف التبدالت الداللية.صفحات من اللغة والنحو /حممد غالب عبدالرمحن وراق -.اخلرطوم :شركة مطابع
السودان للعملة احملدودة 1436 ،هـ 200 ،ص.
قراءات يف اللغة واألدب والثقافة /حممد عبداملطلب -.القاهرة :دار املعارف1436 ،
هـ 236 ،ص.
مقاالت ،أكثرها يف اللغة.
جممعيات الشبييب /حتقيق وتقدمي صاحب ذهب -.بريوت :منتدى املعارف 1437 ،هـ،
 495ص.
طائفة من حبوث وحماضرات حممد رضا بن حممد جواد الشبييب (ت  1385هـ) اليت قدمها إىل
جممع اللغة العربية ابلقاهرة ما بني  1385 – 1366هـ.
جممعيات أمحد حسن الزايت[ /مجعها] صالح حسن رشيد -.الرايض :اجمللة العربية،
 1439هـ (مع العدد .)496
مجع فيه مقاالت وحبوث وحماضرات األديب أمحد حسن الزايت (ت  1388هـ) يف جممع
اخلالدين ،وجممع اللغة العربية.
عمان :مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،
غم ْرفات من حبر اللغة /غنية القاسم النعيميّ -.

 1438هـ؟  2017م 263 ،ص.

سادس عشر :معاجلة البياانت اللغوية
اللسانيات احلاسوبية العربية /عصام حممود -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1436 ،هـ256 ،
ص.
بدأ بعرض العالقة بني اللغة واحلاسوب عند نشأة هذا العلم منذ عام  1408هـ 1988 ،م،
وقت نشر أول كتاب متخصص يف هذا اجملال ،كما يقول املؤلف ،وهو كتاب الدكتور نبيل
علي "اللغة العربية واحلاسوب".
تال ذلك مباحث تتعلق ابملوضوع ،مثل :رسم احلروف العربية ،إدارة االختبارات بواسطة
احلاسوب ،النشر اإللكرتوين ،بعض التطبيقات العربية يف جمال احلاسوب ،برًنمج إعراب القرآن،
قالب الرسائل والبحوث ،برًنمج املوسوعة الشعرية...
عمان :دار كنوز
اللسانيات احلاسوبية واللغة العربية :إشكاًلت وحلول /عمر مهديويّ -.

املعرفة 1439 ،هـ.

اللسانيات احلاسوبية والرتمجة اآللية :بعض الثوابت النظرية واإلجرائية /سناء منعم-.
بغداد :خمترب العلوم العراقية؛ إربد ،األردن :دار عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ.
مقدمة يف املعاجلة الطبيعية للغة العربية /نزار حبش؛ ترمجة هند بنت سليمان اخلليفة-.
الرايض :دار جامعة امللك سعود1435 ،هـ 315 ،ص.
ِ
يقدم الكتاب املعلومات األساسية الضرورية للعمل مع اللغة العربية ،وأهم املعلومات احلاسوبية
يف معاجلتها ،إضافة إىل أهم الربجميات املستخدمة واملستلة من اجلهود البحثية املنشورة يف
املؤمترات والدورايت العلمية وورش العمل املتخصصة يف هذا اجملال.
ويتناول يف فصوله الثمانية املوضوعات التالية :ما هي العربية ،اخلط العرِب ،علم األصوات
والتهجئة العربية ،الصرف العرِب ،مهام الصرف احلاسوِب ،النحو العرِب ،مذكرة حول علم
الداللة العربية ،مذكرة حول اللغة العربية والرتمجة اآللية.

وآبخره مخسة مالحق طويلة :خمازن معاجلة اللغة العربية ومصادر للتواصل ،كتب ومصادر
ملعاجلة اللغة العربية الطبيعية ،مدوًنت ومعاجم ملعاجلة اللغة العربية الطبيعية ،أدوات معاجلة
اللغة العربية الطبيعية ،االختصارات اهلامة يف معاجلة اللغة العربية الطبيعية.
احلرف العريب والتقنية :أحباث يف حوسبة العربية /حترير يوسف سامل العراين -.الرايض:
مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 283 ،ص.

يتناول فيه الباحثون تقنية احلاسوب وخدمته للغة العربية ،مع احلرص على مقدمات استقصائية.
وهي سبعة حبوث:
 حول نظام متثيل احلرف العرِب /مأمون صبحي احلطاب. أحباث جامعة ليدز يف جمال لسانيات املدوًنت العربية /إيريك أتويل ،عبدهللا بن حيىيالفيفي.
 قواعد البياًنت اإللكرتونية للمخطوطات الرتاثية العربية واإلسالمية :احلاضر واملستقبل/سامح عويضة.
 استقصاء تقنيات معاجلة اللغات الطبيعية وتطبيقاهتا يف اللغة العربية /أجمد أبو جبارة. استخدام القواعد االستنباطية يف حتسني أداء التشكيل اآليل /عمر السيد شعبان. الرتمجة اآللية من العربية وإليها /حممد زكي خضر. تقنيات التعرف اآليل على الكالم املنطوق وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي :واقع وطموح/حيىي حممد احلاج.
بناء خوارزمية حاسوبية لتوليد األفعال يف اللغة العربية وتصريفها /عبدالعزيز بن عبدهللا
املهيوين -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 328 ،ورقة (دكتوراه).

تقنيات اللغة العربية احلاسوبية :معايري التقييم ورؤى التطوير /عمرو مجعة -.الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 152 ،ص.
دراسات لغوية حاسوبية يف املدققات اإلمالئية والنحوية ،حمركات البحث ،آليات التعرف اآليل
على احلروف ،آليات اإلحصاء اللغوية.
مقدمة يف علم اللغة احلاسويب /عصام الدين أبو زًلل -.اإلسكندرية :دار الوفاء1437 ،

هـ 179 ،ص.

واقع اللغة العربية على شبكة اإلنرتنت /وهيبة بوزيفي -.القاهرة :املكتب العريب للمعارف،
 1438هـ 246 ،ص.
منوذجا /حترير عبدالرزاق بن
واقع النشاط اللغوي يف مواقع التواصل اًلجتماعي :تويرت
ا
فراج الصاعدي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة العربية،
 1436هـ 243 ،ص.
فيه مخسة فصول:
أمنوذجا /مكني بن
 نشاط التصحيح اللغوي يف وسائل التواصل االجتماعي :تويرتً
حوفان القرين.
 نشاط اللهجات وصناعة املعجم يف موقع تويرت /بدر بن عائد الكليب. واقع اخلط واإلمالء يف موقع تويرت /مشعان بن ًنزل اجلابري. نشاط التعريب واملصطلحات العلمية يف موقع تويرت /علي بن عبدالعزيز اجلبيالن. -حساابت لغوية ًنجحة على موقع تويرت /عبدهللا بن أمحد القليصي.

األساليب اإلنشائية للجنسني على شبكة تويرت اًلجتماعية /أمساء بنت مسهل العتييب-.
الرايض :جامعة اإلمام ،معهد تعليم اللغة العربية 1437 ،هـ 213 ،ورقة (دكتوراه).
سابع عشر :اتريخ اللغة العربية
اللغة بني الوضع واًلعتباط /عبداجلليل مراتض -.تيزي وزو ،اجلزائر :دار األمل1436 ،
هـ 112 ،ص.
يعين ابلوضع :األصل والنشأة .وهو يف علم اللغة ،والعربية خاصة.
عناية الصحابة ابللغة العربية وأثره يف النهوض هبا /حممد بن مبخوت[ -.مكة املكرمة]:
جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية؛ بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ 116 ،ص.
عُين الصحابة رضي هللا عنهم عناية كبرية ابللغة العربية ،لغة القرآن والسنة ،واهتموا هبا،
وتدارسوها ،وتعلموها ،واثبروا على حفظها ،والتفقه فيها ،وعلموها أبناءهم ،وجعلوا تعلمها
وتعليمها والتكلم هبا من الدين.
وأسهموا جبمعهم القرآن الكرمي يف توثيق النص القرآين ،وتوحيد قراءته على لسان قريش أفصح
العرب ألسنة وأصفاهم لغة.
وقد أسهمت هذه السياسة الرشيدة يف حسم مادة الفرقة ،وأدت إىل احلفاظ على اللغة العربية،
وتوحيدها.
ويف الكتاب دعوة صادقة إىل تعلم العربية على منهاج الصحابة رضي هللا عنهم ،ابلطريقة
السهلة امليسرة اليت ال تشقيق فيها وال تطويل ،وال تعقيد وال تكلف وال انتحال.
وجعله مؤلف يف مبحثني ومطالب عدة ،ومها:
 عناية الصحابة ابللغة العربية. أثر الصحابة يف النهوض ابلعربية.ومطالب الفصل األخري هي:
 -الدعوة إىل حفظ ألفاظ اللغة والتفقه فيها.

 وضع النحو قانون العربية. محاية اللغة من اللحن والرطانة.املخطوط والرتاث اللغوي :خدمة الرتاث اللغوي املخطوط يف جمال اللغة العربية بني الواقع
واملأمول /سليمان بن يوسف أسو وآخرون؛ حترير سامي بن حممد الفقيه الزهراين-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 257 ،ص.

جاءت مباحث الكتاب يف أربعة فصول ،هي:
• محاية الرتاث اللغوي املخطوط من عبث بعض دور النشر واملنتسبني إىل التحقيق :اآلليات
والضوابط /سليمان بن يوسف أسو.
• مواقع املخطوطات العربية على الشبكة العاملية :وصف وحتليل /خالد بن أمحد األكوع.
• نظرة عالجية للرتاث اللغوي اجملهول النسبة يف فهارس املكتبات العربية واألجنبية /أمحد بن
نزال الشمري.
أمنوذجا /أمحد بن حممد الفقيه
• جتربة عربية يف خدمة املخطوطات :لقاء العشر األواخر
ً
الزهراين.
انقراض اللغات وازدهارها :حماولة للفهم /حترير حممود بن عبدهللا احملمود -.الرايض :مركز
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 287 ،ص.
الداروينية اللغوية بني األصول األوروبية والتجليات العربية يف هناية القرن التاسع عشر

عمان :دار كنوز املعرفة1437 ،
وأوائل القرن العشرين /عبداملنعم السيد أمحد جداميّ -.

هـ 184 ،ص.

اتريخ احلروف األجبدية واللغة العربية /سعيد حممد هاين -.بريوت :مكتبة هنى :دار احملجة
البيضاء 1436 ،هـ 340 ،ص.

اًلستقبال العريب لعلم اللغة :دراسة نقدية حلركة رواد علم اللغة العرب /مقبل بن علي
الدعدي -.بريطانيا :مركز تكوين للدراسات واألحباث 1438 ،هـ.
اثمن عشر :اللغة العربية يف البلدان
اللغة العربية يف إسبانيا /إغناثيو بنيتا وآخرون؛ حترير ماء العينني ماء العينني عتيق-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ136 ،
ص.
تسعى هذه البحوث إىل الكشف عن اتريخ اللغة العربية يف إسبانيا وواقعها ،وهي:

 االستعراب واجلهات التعليمية والبحثية اإلسبانية املتخصصة يف اللغة والثقافة العربيتني/ابرابرا بولويكس غاالردو.
 -اللغة العربية يف إسبانيا /نيقوالس روزير نبوت.

 التداخل بني اللغتني العربية واإلسبانية /إغناثيو فرياندو فروتوس. النقوش الكتابية يف إسبانيا وصناعة األحرف على املواد الصلبة /إغناثيو كوتريث كومثبنيتا.
 أبرز مؤسسات التدريس والبحث املعنية ابللغة العربية يف إسبانيا (ملحق).اللغة العربية املعاصرة يف دول اخلليج العريب وقضية اهلوية /أمحد حممد املعتوق -.بريوت:
الدار العربية للعلوم1435 ،هـ 294 ،ص.
كثريا ،وكانت اللغة من أبرز اجلوانب وأكثرها
أتثرت دول اخلليج العرِب بتحوالت احلياة املعاصرة ً
أتثرا بتبعاهتا ،فقد حلقت األضرار ابجلذور ،وأصابت لغة األطفال الذين ِ
يكونون اجليل القادم
ً
وأساس املستقبل ،إىل درجة أصبحت هويتهم اللغوية والثقافية معها مهددة إىل ٍّ
حد بعيد.

ويدعو هذا البحث إىل حماولة اإلمساك ولو ببعض خيوط الضوء من أجل إنقاذ املوقف وأتمني
مستقبل لغوي وحضاري سويني ،أو ضمان التخفيف من خطورته وعدم الوقوع يف األسوأ على
األقل.
القيمة املعنوية للغة العربية لدى الشباب يف دول جملس التعاون اخلليجي  /حترير خالد بن
عبدالعزيز الدخيل -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،
 1436هـ 107 ،ص.
فيه أربع دراسات:
 املشرتك الثقايف لدول جملس التعاون اخلليجي /منرية بنت ًنصر املبدل. اللغة العربية وشباب اخلليج العرِب /بدر بن علي املقبل. مكانة اللغة العربية يف وعي شباب اململكة العربية السعودية /عبدالعزيز بن عبدهللااخلراشي.
 وعي شباب اخلليج العرِب بقضااي اللغة العربية املعاصرة :دراسة ميدانية /مىن بنتإبراهيم املديهش.
وبينت الدراسة األخرية أثر اإلدارة السياسية واإلدارة االجتماعية يف بث احلياة يف اللغة العربية،
وتفعيل اآللة اإلعالمية يف جذب اجلماهري إىل اللغة العربية وخدمة قضاايها ،من خالل التضييق
على العامية ،وغرس الثقة ابلفصحى ،وقدرهتا على التواصل يف خمتلف جماالت احلياة اليومية.
وأكدت على أمهية ابتكار الوسائل اليت تصل إىل نفوس الشباب وتؤثر فيهم ،والكف عن
خصوصا مع شباب اخلليج العرِب يف هذه األايم.
تكرار األساليب القدمية اليت مل تعد فعالة،
ً
اللغة العربية يف الصني (ندوة) -.ط -. 2الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية  1436 ،هـ 79 ،ص.

اتريخ اللغة العربية وواقعها يف اهلند /صهيب عامل -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 725 ،ص.
يرصد الكتاب اتريخ حضور اللغة العربية منذ بدء استخدامها يف اهلند ،منذ األايم األوىل للفتح
اإلسالمي للسند ،وكان أول نقش عثر عليه هو نقش املسجد اجلامع يف بنبهور ابلسند ،املؤرخ
يف سنة  107هـ.
وجعله مؤلفه يف أربعة أبواب:
 اتريخ اللغة العربية يف اهلند. مدى االستخدام الواقعي للغة العربية يف اهلند. العالقات الثقافية بني اهلند والعامل العرِب. اآلفاق املستقبلية.ومن بني ما يهدف إليه الكتاب :مجع كتب اهلنود العربية واستقصاؤها ،ومجع الرسائل والواثئق
العربية املتعلقة ابملوضوع ،والتعرف على جهود خنبة من العلماء اهلنود يف جمال التفسري واحلديث
النبوي الشريف والفقه والتصوف والشعر والصحافة.
اللغة العربية يف اهلند -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية 1436 ،هـ 264 ،ص.
األوراق العلمية املقدمة يف ندوة مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
ضمن مشاركته يف فعاليات (سوق عكاظ) يف دورته الثامنة لعام  1436هـ.
اللغة العربية يف إندونيسيا /جمموعة ابحثني -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 328 ،ص.
وهي عشرة حبوث:
 آفاق اترخيية للغة العربية يف إندونيسيا /أمحد فؤاد أفندي. -أتثري اللغة العربية يف اللغة اإلندونيسية /إمام أسراري.

 جهود اململكة العربية السعودية يف جمال تعليم اللغة العربية ونشرها يف إندونيسيا/بودييانشاه.
 واقع تعليم اللغة العربية يف املعاهد واملدارس إبندونيسيا /أمحد هداية هللا زركشي. واقع تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية /مملوءة احلسنة. واقع البحوث العلمية يف اللغة العربية إبندونيسيا /حمبب عبدالوهاب. واقع األدب العرِب يف إندونيسيا /حليمي زهدي. تعليم اللغة العربية عن بعد وتطوره يف قسم األدب العرِب بكلية اآلداب جامعة حسنالدين مكاسر /جنم الدين احلاج عبدالصفا ،يسرنج سنوسي ابصو.
 تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة واستخدامها يف اجملال اإلعالمي يف إندونيسيا/تولوس مصطفى.
 مقدمات أتسيسية من أجل حوار بناء حول مستقبل العربية يف إندونيسيا /عليعبداملنعم.
اللغة العربية يف ماليزاي /جمدي حاج إبراهيم وآخرون -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي
خلدمة اللغة العربية 1438 ،هـ.
اللغة العربية يف تركيا /حترير حممود حممد قدوم -.الرايض :مركز امللك عبدهللا العاملي
خلدمة اللغة العربية 1438 ،هـ.
نظرية املقام وأثرها يف حسن تعلم اللغة العربية /جالل رشيدة-.اجلزائر :ديوان املطبوعات
اجلزائرية1433 ،هـ138 ،ص.
يعاجل الكتاب مشكلة تعليمية يف اللغة العربية تعاين منها بعض الدول خاصة ،مثل اجلزائر،
وهو تطبيق النطق ابلعربية خارج جمال التعليم الرمسي ،يعين يف اجملتمع ،فما زال التدريس هناك

يتم بطريقة تقليدية هتتم بتعليم التالميذ كفاية لغوية دون كفاية تواصلية متكنهم من استخدام
اللغة يف اجملتمع.
والكتاب يعاجل املوضوع ،يف قسمني:
 مفهوم مقام التواصل ومكانته يف مناهج تعليم اللغات. حبث ميداين حول مفهوم املقام يف مناهج املدرسة اجلزائرية.عمان :دار األايم،
السلوك اللغوي واهلواييت يف اجملتمعات املغاربية /نوال عمور محادوشّ -.

 1436هـ 320 ،ص.

دراسة يف احلالة اللغوية للمجتمع اجلزائري ،حيث العربية واألمازيغية والفرنسية.
وضم ثالثة أبوب ،حتتها فصول ومباحث.
تعلق الباب األول ابلسلوك اللغوي واهلواييت.
والثاين فضاءات لغوية فرعية حاضرة ضمن الفضاء اللغوي اجلزائري العام ،والعالقة بينهما.
واألخري تشكيل لغوي ونظام تربوي ،لغوي وهوااييت.
واملؤلفة أستاذة يف قسم علم االجتماع جبامعة فرحات عباس يف سطيف ابجلزائر.
مثاًل
اجملتمعات العربية وعالقتها النفسية واًلجتماعية بلغتها يف امليزان :املغرب العريب ا
بعيون مفاهيمنا املستحدثة /حممود الذوادي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 42 ،ص.
ضعف املناعة اللغوية واهلوية املرتعشة يف اجملتمعات املغاربية /حممود الذوادي -.بريوت:
دار الروافد الثقافية 1439 ،هـ 2018 ،م.

اللغة العربية وأفغانسـ ـ ـ ــتان يف القرن العشـ ـ ـ ــرين :دراسـ ـ ـ ــة اترخيية :رجال وثقافة ،حضـ ـ ـ ــارة
ونضــال /أتليف عبدهللا خاموش اهلروي -.الكويت :مكتبة ومركز فهد بن حممد بن انيف
الدبوس للرتاث األديب؛ بريوت :دار البش ــائر اإلس ــالمية435 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 576 ،ص (أص ــله
رسالة جامعية).
أراد املؤلف أن يبني فضـل اللغة العربية وأثرها يف ماضـي أفغانسـتان وحاضـرها ومسـتقبلها ،وأهنا
وصـ ــلت األفغان ابلقرآن والشـ ـريعة وعبادة هللا تعاىل ،وأهنا ليسـ ــت لغة املسـ ــتعمرين العرب كما
تدعي األحزاب اليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية والعلمانية ،وكان الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوعيون قد حذفوا اللغة العربية من املدارس
االبتدائية والثانوية ...بل هي لغة القرآن والشريعة والثقافة واألدب واحلضارة.
كمــا تطرق إىل أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب تعليم اللغــة العربيــة ،وقــارن بني منهجي املــدارس الــدينيــة األهليــة
واملــدارس احلكوميــة ،واجلوانــب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيــة واإلجيــابيــة هلــاتني الطريقتني ،واقرتح طريقــة منهجيــة
جديدة لتدريسها.
وجعل حبثه يف أربعة فصول:
 اللغة العربية يف أفغانستان يف القرن العشرين. مناذج من املؤلفات واآلاثر العلمية للشعب األفغاين. دور الدول العربية وجماهدي العرب (أثناء االحتالل السـ ـ ـ ـ ــوفييت ألفغانسـ ـ ـ ـ ــتان)واألحزاب اجلهادية يف نشر اللغة العربية.
 كتب تعليم اللغة العربية يف أفغانستان يف ميزان النقد العلمي.اتسع عشر :دفع شبهات ومطاعن عن اللغة العربية
اللغة الباسلة /فتحي حممد مجعة -.القاهرة :دار غريب 1436 ،هـ 375 ،ص.
يذكر املؤلف أنه وصف اللغة العربية ابلباسلة؛ ألنه ال يصدق هذا الوصف على لغة كما يصدق
على العربية ،فالتاريخ اللغوي ال يعرف لغة تظاهرت عليها اخلصومات والعداوات أتتيها من
كل مكان كما عُرف ذلك للعربية!

قال" :فإذا كانت البسالة تعين – من بني ما تعين – الشجاعة والقدرة ،وصالبة املقاومة يف
مواجهة الطعنات والضرابت ،فإن العربية جديرة حبق أن يُنسب إليها هذا الوصف أبقوى
دالالته وأنبل معانيه.
ومنافحا عن لغة القرآن الكرمي ،من خالل
مدافعا
وقد درس املؤلف موضوعات من هذا القبيل ً
ً
مخسة فصول ،هي:
 اجلبهات الثالث( :العرب ،املسلمون ،العداوة اخلارجية). اللغة العربية والعلوم التجريبية. الفصحى والعامية. التعليم. الكتابة العربية.ويف مالحق الكتاب :خصائص اللغة العربية يف التعبري العلمي ،توحيد الرتمجة العربية
للمصطلحات ،جهود جممع اللغة العربية.
وخامتته :أقوال مضيئة لغري العرب يف اللسان العرِب املبني.
عمان :دار اإلعصار
التهويد والتعريب للغة /أتليف فهد خليل زايد ،حممد صالح رمانّ -.

العلمي 1436 ،هـ 287 ،ص.
يقول املؤلفان" :يف صدورًن غرية تكوي مشاعرًن ،مما دفعنا هذا إىل كتابة هذا الكتاب،
مستعرضني فيه ما خيص اللغة العربية ،وما تتعرض له من هجوم من املستغربني قبل الغربيني،
وحرصنا من خالل سبعة فصول أن كشف عن بعض احلقائق ،وأن ِ
نشخص الداء ،ونبحث

عن الدواء".

والفصول هي:
♦ جذور اللغة العربية.
♦ أسباب الضعف يف اللغة العربية.
♦ بني الفصحى والعامية.

♦ تغريب اللغة.
♦ هتويد اللغة العربية.
♦ اللغة العربية يف مواجهة الغزو احلضاري.
♦ التعريب.
دور الشباب يف محاية اللغة العربية والدفاع عنها /وفاء حافظ العويضي ،أمامة حممد
الشنقيطي -.الرايض؛ جدة :املؤلفتان 1437 ،هـ 307 ،ص.
بينت الدراسة مفهوم مرحلة الشباب وما تتميز به ،وأكثر املشكالت الرتبوية اليت تصيب
الشباب وتعوقهم عن القيام بواجباهتم ،ومشكلتهم مع لغتهم األم :العربية ،وكيفية إحيائها يف
نفوسهم ،مث قضااي ومشكالت ميدانية يف تدريس اللغة العربية.
***

***

***

اجلزء الثاين
(الكتابة واألصوات ،األلفاظ واًلشتقاقات ،املعاجم ،البالغة)
الباب الثاين
الكتابة واألصوات
أوًل :األجبدية
ا
معاين احلروف األجبدية العربية /خالد حممد محد -.دمشق :دار العرب :دار نور حوران،
 1437هـ 402 ،ص.
ذكر املؤلف أن كل حرف من احلروف العربية يشكل مادة متفردة بذاهتا ،وهلا مدلول حمدد
جيب العمل على كشفه ،ومعرفة وحتديد خصائصه ومميزاته..
وقام املؤلف بدراسة كل حرف من حروف اهلجاء العربية على حدة ،من خالل كتابة قوائم
عمودية هبا مرتبة على طريقة أجبد هوز ،وإضافة احلرف املستهدف دراسته إىل كل من احلروف
األجبدية ،ودراسة األلفاظ الثنائية الناجتة عنها ومتعلقاهتا.
وذكر أنه ابدر إىل استخالص الفكرة من القرآن الكرمي ،مث من النثر والشعر.
معاين حروف املعجم /عبدالعزيز بن علي احلريب -.السعودية 1437 ،هـ.
اثنياا :الكتابة
عنوان النجابة يف قواعد الكتابة /مصطفى السفطي؛ حتقيق عبدالعامل حممد ال مقريدي-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1439 ،هـ.

عمان :دار اإلعصار
الكتابة العربية وفنوهنا /فهد خليل زايد ،حممد صالح رمانَّ -.
العلمي 1436 ،هـ 331 ،ص.
معاجلة أبسلوب سهل لفن الكتابة يف املرحلة اجلامعية وما قبلها ،يهدف إىل تعريف الطالب
األسلوب الكتاِب يف اللغة العربية ،فجاء يف وحدات تعليمية ،كل وحدة تعاجل األصول العامة
واملشرتكة بني أنواع الكتابة.
وضمت موضوعات الكتاب حبو ًاث ومطالب يف فصلني كبريين ،مها:
 األصول العامة يف الكتابة. املهارات اإلمالئية.مهارات الكتابة /أمحد صربة ،أبو املعاطي الرمادي -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية
للنشر 1435 ،هـ 340 ،ص.

قسم الكتاب إىل أربعة أقسام:
األول للكتابة الوظيفية ،تناول فيه املؤلفان كتابة :الفقرة ،واملقال ،والرسالة ،واخلطبة ،والتقرير،
وإلقاء التقرير الشفوي ،ومراجعة الكتب ،وكتابة البحث العلمي.
والثاين للكتابة اإلبداعية ،وفيه كتابة السرية الذاتية ،وكتابة القصة.
والثالث لعالمات الرتقيم ،وكتابة األلف ،والتاء ،وبعض األخطاء اللغوية الشائعة.
والرابع لوقفات أمام اجلملة العربية.
وذكر املؤلفان أهنما استفادا يف هذا الكتاب من جهود املدرستني األمريكية والربيطانية يف
الكتابة!
واألول أستاذ يف جامعة أم القرى ،واآلخر أستاذ يف جامعة امللك سعود.
اجلمل يف الكتابة العربية :دًلًلهتا وإعراهبا /امتثال الطيب عبدالرمحن حممد -.الدمام :دار
املتنيب 1439 ،هـ.

مسائل يف الرسم والنطق /غامن قدوري احلمد -.بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،حنو
1434هـ 112 ،ص.
وهي ست مسائل:
 حروف اهلجاء :أمساؤها وترتيبها وفائدة تعلمها. احلركات :طبيعتها وعالماهتا ووظيفتها.وصوات ورمسًا ووظيفة.
 اهلمزة:مصطلحا ً
ً
 ظواهر صوتية ونطقية متفرقة. الفصحى والعامية. الطريقة املثلى لتعليم القراءة والكتابة.الدليل إىل الكتابة العربية -.الطائف :جامعة الطائف 1439 ،هـ ،جـ.1
التحرير العريب /أسامة عطية ،عمر األمني علي ،عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلثالن-.

ط -.2السعودية :املؤلفون 1434 ،هـ 137 ،ص.
وعي فيه حاجة الطالب اجلامعي إىل مهارات وقواعد تعينه على إخراج علمه وعمله يف صورة
لغوية تعبريية صحيحة.
وبدئ مبدخل عن الكتابة وأمهيتها ،مث بعض جوانب اإلمالء وعالمات الرتقيم ،وأهم أنواع
وختم بفن
الكتابة اإلدارية ،كاملقال ،والتقرير ،والتلخيص ،واخلطاابت ،مع مناذج مفيدة هلاُ ،
البحث عن الكلمة يف املعجم.
واملؤلفون أساتذة يف جامعة امللك فيصل ابألحساء من بالد احلرمني.
عمان:
التحرير اللغوي الكتايب :ضوابط ومهارات وتطبيقات /أمحد عبدالكرمي اخلويلّ -.

دار جمدًلوي 1437 ،هـ 207 ،ص.

من تعريفات التحرير اللغوي أنه الصياغة احملكمة للكتابة وفق اللغة العربية وأساليبها.
وقد حبث املؤلف ضوابط التحرير اللغوي من حيث املستوى الكتاِب والنحوي والداليل والبياين
واألسلوِب ،مث جماالت الكتابة اإلبداعية يف اخلاطرة واملقالة واملقامة والقصة والرواية واملسرحية
والشعر ،مث الكتابة الوظيفية ،وهي التلخيص والرسالة اإلدارية وحماضر اجللسات والنشرة والتقرير
والبحث.
واملؤلف من مواليد طولكرم ،حاصل على الدكتوراه يف املناهج وطرق التدريس ،صاحب خربات
تربوية تعليمية.
فعالية تدريس اللغة العربية ابستخدام األنشطة اللغوية يف تنمية مهارات الكتابة اهلجائية
لدى طالب الصف السادس اًلبتدائي /ملهي بن حسني حاوي  -.أهبا :جامعة امللك
خالد 1436 ،هـ 264 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أثر تلميح اللون وحركة النص يف برجمية الوسائط املتعددة يف عالج أخطاء الكتابة لدى
طالب املرحلة املتوسطة /عبدهللا محد الغامدي -.الباحة :جامعة الباحة 1436 ،هـ،
 183ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اثلثاا :اإلمالء
جواهر اإلمالء :املفرد العلَم يف رسم القلم /أمحد اهلامشي (ت  1362هـ)؛ اعتىن به وضبط

نصه حممد أمحد عبداجلواد -.القاهرة :مكتبة الفنون واآلداب :مؤسسة اقرأ للنشر،

 1435هـ 183 ،ص.
أشار املؤلف إىل أمهية الكتابة واخلط واإلمالء ،مث قسم موضوعاته على مثانية أبواب ،متحد ًاث
فيها عن اهلمزة ،واأللف اللينة ،وتقسيم الكالم إىل ما جيب فصله وما جيب وصله ،مث احلروف
اليت تزاد يف الكلمات ،مث اليت حتذف ،واتء التأنيث ،ونقط الياء وإمهاهلا ،وفيما يكتب و ًاوا بعد
الياء ويتلفظ به يف الوصل مهزة ،وما يكتب ايء ويتلفظ به يف الوصل و ًاوا.

مفصل للقواعد اإلمالئية يشمل عرض اآلراء ومناقشتها /حسني بن
شذا اإلمالء :حبث َّ

علي الفرج -.بريوت :الدار العربية للعلوم؛ القطيف :أطياف للنشر 1436 ،هـ219 ،

ص.
جعل الفصل األول للهمزة أبنواعها ،والثاين لأللف اللينة يف آخر الكلمة ،والثالث للتاء املربوطة
واملفتوحة ،والالم القمرية والشمسية ،والرابع للفصل والوصل بني الكلمات ،واخلامس ملناقشة
قضية احلذف والزايدة ،واألخري لعالمات الرتقيم ،مث ملحق إلجاابت تدريبات الفصول السابقة.
وذكر املؤلف أن أهم ما متيز به كتابه على سائر الكتب اإلمالئية ،هو مجع شتات اآلراء
اإلمالئية حول القضااي اإلمالئية املختلفة عليها ،وقارن بينها ،ورجح بعضها على األخرى،
سردا للمهارات اإلمالئية اليت حيتاجها الكاتب يف كتابته أبسلوب حياكي ما يف
كما أن فيه ً
نفسه ،كما يقول.
واملؤلف مدرس من القطيف ابلسعودية.
عمان :دار الراية1435 ،هـ122 ،ص.
اإلمالء يف اللغة العربية /سعد الدين أمحدّ -.
كتاب تعليمي جمدول واضح ،فيه قواعد لإلمالء العرِب ،وموضوع يف العدد ،وآخر يف الرتقيم،
وختمه مبهارات التعبري.
مرجع الطالب يف اإلمالء /إع ــداد إبراهيم مشس ال ــدين-.ط -.9بريوت :دار الكت ــب
العلمية 1435 ،هــ 264 ،ص.
درسا يف اإلمالء العرِب ،وقسم كل درس إىل ثالثة أقسام:
كتاب تعليمي ،احتوى على (ً )34
التعريف واألمثلة ،النصوص األدبية الدالة على موضوع الدرس ،التمارين التطبيقية.
ومن دروس الكتـ ــاب :عالمـ ــات الوقف ،حروف اإلطبـ ــاق ،األلف يف آخر الفعـ ــل الثالثي،
التنوين ،اهلمزات ،املــد ،التــاء املربوطــة والطويلــة ،حــذف الالم والنون والواو واليــاء ،الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
والوصل...

عمان :دار الفتح 1435 ،هـ 149 ،ص.
املنجد يف اإلمالء العريب /أمحد سامل الغوجّ -.
يسعى الكتاب إىل حتقيق تعلم اإلمالء وتعليمه بطريقة ميسرة ،وإىل حتقيق األهداف اإلمالئية
املختلفة ،لتحسني األداء اللغوي لدى الطلبة ،ومتكينهم من لغتهم.
ويذكر املؤلف أن اإلمالء ِ
يعود التالميذ على دقة املالحظة ،وحسن االستماع واالنتباه والرتتيب،
والسرعة يف الكتابة ،وتثري حصيلتهم اللغوية..
وامليسر للجميع :للطلبة واملتخصصني :إمالء ،خط ،رسم
املبسط
َّ
علم اإلمالء واخلط َّ
املصحف /طه عبدالرؤوف سعد -.دمشق؛ القاهرة :دار الكاتب العريب 1436 ،هـ،
 183ص.
برانمج عالجي مقرتح للضعف اإلمالئي لطالب وطالبات املرحلة اًلبتدائية /صقر جباد
املطريي[ -.شقراء ،السعودية :املؤلف] 1438 ،هـ 112 ،ص
فاعلية برانمج قائم على الوسائط املتعددة يف تنمية املهارات اإلمالئية لدى تلميذات
املرحلة اًلبتدائية /رقية بنت مساعد احلريب -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ،
 186ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أثر توظيف اسرتاتيجية التقومي التشخيصي يف تنمية مهارات اإلمالء العريب لدى تالمذة
الصف الثالث األساسي مبدارس وكالة الغوث الدولية /أمحد وليد خميمر -.غزة :جامعة
األزهر 1435 ،هـ (ماجستري).

فاعلية استخدام برجمية تعليمية حموسبة يف تنمية مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف
السادس اًلبتدائي مبنطقة الباحة /إميان حممد علي آل طريفة -.الباحة ،السعودية :جامعة
الباحة 1434 ،هـ 248 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية اسرتاتيجية لعب األدوار يف عالج األخطاء اإلمالئية لدى تلميذات الصف السادس
اًلبتدائي ابملدينة املنورة /مها عبدالعايل العويف -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ،
 344ورقة (ماجستري).
حتليل األخطاء اإلمالئية يف اهلمزة لدى طالب املستوى الرابع يف معهد تعليم اللغة العربية
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة /عبداحملسن عيد شاهر الصاعدي -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ( .حبث مكمل للماجستري).
حتليل حمتوى كتاب "لغيت اخلالدة" للصف األول املتوسط يف ضوء تناوله مهارات الرسم
اإلمالئي /صاحل بن سليمان الفوزان -.القصيم ،السعودية :جامعة القصيم 1434 ،هـ،
 163ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية اسرتاتيجية التصور الذهن يف تنمية بعض مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف
الثاين املتوسط مبحافظة دومة اجلندل /وديدة بنت عاشق ب ّداي النماصي -.اجلوف،
السعودية :جامعة اجلوف 1438 ،هـ (ماجستري).

التعبري اإلبداعي واإلمالء السليم ركيزاتن هامتان للغتنا العربية اجلميلة /عيسى إبراهيم
عمان :دار املعتز 1435 ،هـ 144 ،ص.
السعديّ -.
وضح املؤلف أمهية التعبري املبدع واإلمالء السليم ،وأن ذلك ينعكس على العمل والنتائج ،ويؤثر
يف معظم فروع اللغة العربية.

وجاء كتابه يف ثالثة أبواب :التعبري (اإلنشاء) ،اللغة العربية واإلمالء ،تطبيقات على عالمات
الرتقيم واهلمزة أبنواعها ،وموضوعات أخرى.
مشكلة اهلمزة يف اللغة العربية :دراسة حتليلية /حسن عبدالرازق منصور -.ط -.2أمواج
للطباعة والنشر 1434 ،هـ 136 ،ص.
فصول الكتاب السبعة:
 تعريف اهلمزة. مساحة اهلمزة يف اللغة. بعض العادات الكتابية اخلاطئة يف اهلمزة. ملاذا كانت اهلمزة مشكلة؟ دور اهلمزة يف الناحية البنائية ويف الناحية الوظيفية. أسباب العادات الكتابية اخلاطئة. ما هو احلل؟كيف تكتب اهلمزة من دون أخطاء :حقيبة تدريبية حمكمة /صالح بن عبدهللا بوجليع-.
الكويت :دار إيالف الدولية 1438 ،هـ؟
اإلمالء العريب :مشكالته ،قواعده ،طرائق تدريسه /سعد علي زاير ،عهود سامي هاشم،
عمان :دار صفاء 1437 ،هـ 176 ،ص.
وسن عباس جاسمّ -.
هدف منه املؤلفون إعانة مدرسي اللغة العربية على تعليم اإلمالء العرِب بشكل صحيح بعد
تعرف مشكالته ،وإجياد حلول هلا ،والطرق املثلى اليت ميكن أن ترفع مستوى التحصيل اإلمالئي
عند الطلبة.

وجاء الكتاب يف ستة فصول:
 أسس تدريس اإلمالء ووسائل الكتابة. أنواع اإلمالء ،خطوات تدريسه ،طرائق تصحيحه. بعض القواعد اإلمالئية يف الكتابة العربية. عالمات الرتقيم. شذرات صرفية وإمالئية. بعض اسرتاتيجيات وطرائق تدريس اإلمالء وعالمات الرتقيم.ابعا :اخلط العريب
را
عمان :دار أجمد 1436 ،هـ 128 ،ص.
اتريخ اخلط العريب /وسيم األمحدّ -.
(مسندا) على القبور واآلاثر ،إىل أن أصبح
تناول الكتاب رحلة اخلط العرِب منذ أن كان
ً
لوحات حديثة يف املتاحف ومعارض اخلط.
فبحث يف الباب األول اترخيه يف خمتلف العصور ،وخاصة اإلسالمية ،ويف إيران وأورواب.
ويف الثاين :أنواع اخلط :الكويف والرقعة والثلث والفارسي.
ويف الثالث :أدوات اخلطاطني :القلم واحلرب وصناعته والورق واحملو واللطع وسكني اخلطاط.
ويف الرابع حديث عن اخلطاطني الكبار.
واألخري :كيفية متثيل احلروف.
اخلط العريب حضارة ومهارة /رمحة حممد أبو كيلة -.دسوق ،مصر :دار العلم واإلميان،
 1436هـ 231 ،ص.

ذكر ألنواع اخلط العرِب وأعالمه وأدواهتم يف احلضارة اإلسالمية ،مث حديث عن مهارة اخلط
وتعليمه وبيان أمهيته ،وأهدافه وأساليبه ،وأتثريه على الغرب ،وكيفية استعادة اخلط العرِب
مكانته.
مرجع الطالب يف اخلط العريب /إعداد خالد حممد املصري اخلطاط -.ط -.4بريوت :دار
الكتب العلمية 1435 ،هـ 222 ،ص.

استنادا إىل املناهج التعليمية اخلاصة بتعلم اخلط العرِب املقررة يف املعاهد واملدارس،
أُعد الكتاب
ً
وجعل يف قسمني:
ُ
األول فيه بيان فضيلة اخلط ،وإرشادات وتعليمات أولية يف فنه.
واآلخر تعليم خلطوط الثلث والنسخ والفارسي والديواين واجللي والرقعة والكويف واملغرِب أبقسامه
اخلمسة.
وهو مدعم ابلصور والنماذج املشروحة ملختلف اخلطوط الشائعة.
أثر استخدام الفيديو التعليمي على مهارات اخلط الكويف املربع واًلجتاه حنوه لدى طالب

الصف الثالث املتوسط /عبدهللا بن دحيم الرديعان -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كلية
اآلداب 1434 ،هـ 118 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
تذوق اجلمال يف فن اخلط العريب /علي بن سليمان الوهييب -.اخلرج ،السعودية:
املؤلف1435 ،هـ 218 ،ص.
سلط فيه الضوء على بعض القضااي واملوضوعات املتعلقة بفن اخلط العرِب ،متضمنًا يف
صدارته التذوق الفين والرتبية اجلمالية ،مث استعرض أنواع اخلط وصوره ،وأتبعه بفصل عن
معايري اجلمال يف اخلط وأسس نقده ،مث ذكر مشاهري اخلط ،وتعليم اخلط بني ماضيه
وحاضره ،والفصل األخري قراءة نقدية حتليلية مقارنة يف الفنون اخلطية.

اخلط العريب والزخرفة اإلسالمية :اترخيه ،أدواته ،مدارسه ،تطبيقاته /عطية وزة عبود
عمان :دار الرضوان 1437 ،هـ 271 ،ص.
الدليميّ -.
عرض فيه تطور اخلط العرِب ،وركز على اخلط اليابس اهلندسي (الكويف) ،واللني املقور ،كما
فصال
ذكر مدارس اخلط ،كاملدرسة البغدادية وأهم مؤسسيها ،واملدرسة الرتكية .وخصص ً
للزخرفة اإلسالمية :النباتية ،واهلندسية ،واحليوانية ،واخلطية ،واملختلطة ،وأورد جتارب أساتذة
اخلط يف تعلم هذا الفن اجلميل ،وأحلق به لوحات خطية مجيلة معربة.
واملؤلف من الفلوجة ،أستاذ اخلط العرِب والزخرفة بكلية الرتبية األساسية يف العراق.
منوذجا /إبراهيم جابر
سيميائية اخلط العريب :حبث يف بالغة التواصل املرئي :خط الثلث
ا

عمان :أمواج للطباعة والنشر :الوراق للنشر 1437 ،هـ 139 ،ص.
عليّ -.
عمان :دار أجمد 1437 ،هـ 170 ،ص.
أنواع اخلط العريب /آًلء احلياريّ -.

موسـ ـ ـ ـ ــوعة اخلط الكويف /إعداد عالء الدين عبدالعال عبداحلميد -.اإلسـ ـ ـ ـ ــكندرية :دار
الوفاء1434 ،هـ 3 ،مج.
دراس ـ ـ ـ ــة للخط الكويف يف العص ـ ـ ـ ــور األيوبية واململوكية والعثمانية ،ومظاهره الكامنة يف النقوش
الكتابية ،على جدران املنشآت الدينية ،من الداخل واخلارج.
خامسا :األصوات
ا
شرح صوتيات سيبويه :دراسة حديثة يف النظام الصويت للعربية من خالل نصوص كتاب
سيبويه /عبداملنعم الناصر -.بريوت :دار الكتب العلمية1433 ،هـ 352 ،ص.
شرح جلانب من كتاب سيبويه يف النحو ،يتعلق بدراسة احلروف كوحدات صوتية ووظائفها يف
الكالم ،ودراسة نقدية له يف علم األصوات.
وجعله مؤلفه يف عشرة فصول.

الدراسات الصوتية عند علماء العربية /عبداحلميد اهلادي قدوع [األصيبعي] -.طرابلس
الغرب :وزارة الثقافة واجملتمع املدين1434 ،هـ 152 ،ص.
استقراء أفكار املتقدمني من علماء العربية وآرائهم ومصطلحاهتم املتعلقة ابلدراسات الصوتية
واستقصائها ،وتقومي لتلك اجلهود واآلراء يف ضوء ما توصلت إليه الدراسات الصوتية احلديثة،
اليت كانت نتائجها مرتتبة على أحباث معملية أجريت ابالستعانة بتقنيات متطورة.
فصوله األربعة:
 جهاز النطق وخمارج احلروف. تصنيف األصوات حبسب صفاهتا. األصوات العربية :أصوهلا وفروعها. الصوائت :احلركات وحروف املد واللني.وسبق صدور الكتاب عام 1431هـ ،بعنوان :الدراسات الصوتية بني القدماء واحملدثني.
عمان :دار غيداء،
الدراسات الصوتية بني القدمي واحلديث /رايض عبود الدليميّ -.
1436هـ 299 ،ص.
فصول الكتاب:
 دراسة يف املصادر وبعض األمور املنهجية. مناسبة الصوت للمعىن. خمارج احلروف بني القدمي واحلديث. صفات احلروف بني القدمي واحلديث. إشكالية التفسري بني الدرس الصريف العرِب القدمي والدراسة الصوتية احلديثة. -اتصال الفعل بضمائر الرفع :دراسة مقطعية.

 اإلبدال واإلعالل. اختالف اللهجات العربية يف الصوامت. اختالف اللهجات العربية يف الصوائت.صناعة املصطلح الصويت يف اللسان العريب احلديث /أتليف هشام خالدي -.بريوت :دار
الكتب العلمية1433 ،هـ 255 ،ص.
احملدثني يف الدراس ــات الص ــوتية ،وقواعد
وض ـح فيه ماهية املص ــطلح وجماالته ،وجهود القدماء و َ
وضع املصطلح الصويت وشروطه .واملؤلف أستاذ اللغة بتلمسان.
األصوات العربية :وصف وحتليل /عبدالتواب مرسي األكرت -.القاهرة :املكتبة األزهرية
للرتاث :اجلزيرة للنشر1433 ،هـ 224 ،ص.

يذكر املؤلف أنه ثبت لدى املتخصصني أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة السامية اليت عرفت
ودرسته ،فكان النحاة العرب أول علماء األصوات يف لغتهم ،وكانت دراستهم
علم األصوات َ
لألصوات وصفية ،وتبني هلم أن بعضها صحيح مستحسن ،وبعضها قبيح مستهجن.
معتمدا على فكر القدماء وأحباثهم ،وما أضافه
ودرس يف كتابه هذا علم األصوات العربية
ً
احملدثون إىل فكر السابقني يف دراساهتم احلديثة .وجعل خطته يف سبعة فصول ،هي:
َ
 -علم األصوات.

 نشأة الدراسات الصوتية عند العرب وتطورها. طبيعة الصوت اللغوي. جهاز النطق اإلنساين :تشرحيه ووظائفه اللغوية وكيفية إنتاج واستقبال الصوت. تصنيف األصوات العربية (الصوائت). -الصوامت.

 من قضااي علم األصوات التنظيمي.عمان :دار اإلعصار
الصوت بني احلرف والكلمة /فهد خليل زايد ،حممد صالح رمانّ -.

العلمي1436 ،هـ 373 ،ص.
حبث يف املستوى الصويت من خالل اببني :اشتمل األول على معلومات معرفية حول الصوت،
وركز الباب الثاين على معاين احلروف وإعراهبا وبيان دالالهتا.
وفيه أن موضوع احلروف واألدوات يف اللغة العربية قليالً ما يتطرق إليه :تصنيفها وترتيبها وذكر
معانيها وفائدهتا وأتثريها على اجلملة وإعراهبا وجتويد خمارجها.
واهلدف إعانة القارئ على تقومي لسانه حني ينطق ،وتصحيح أسلوبه حني يكتب ،ومتكينه من
استيعاب ما يقرؤه وما يقدم إليه.

املصطلحات الصوتية يف الرتاث اللغوي عند العرب :دراسة اترخيية أتصيلية من القرن
األول إىل القرن السادس اهلجري /عادل إبراهيم أبو شعر -.الرايض :مركز تفسري
للدراسات القرآنية 1436 ،هـ 2 ،مج ( 1149ص) (أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم
القرى).
بني فيه دور علماء التجويد وأئمة القراءة والتفسري يف إغناء علم األصوات ،من خالل املدوًنت
الرتاثية لعلوم التجويد والرسم والوقف واالبتداء ومعاين القرآن وإعرابه ،وتوجيه القراءات.
وجعله يف ستة فصول:
 أعضاء الصوت والنطق واالستعمال الصويت هلا. األسس الفيزايئية والنطقية للصوت واحلرف. صفات احلروف. تركيب احلروف. -العيوب الصوتية والنطقية واالحرتازات عنها.

 األلقاب الصوتية للحروف األصلية والفرعية.بعض مظاهر التطور التارخيي يف أصوات اللغة العربية وأبنيتها /إبراهيم صاحل اخللفات-.
عمان :وزارة الثقافة 1435 ،هـ 355 ،ص.
ّ
اجتاها ملحوظًا حنو التطور الصويت يف اللغة
توصل املؤلف إىل نتيجة واضحة ،وهي أن هناك ً
العربية املعاصرة ،وأن هذا االجتاه مستمر يف طريقه إىل مدى ال ندري هنايته.
ويف جمال األبنية الحظ انداثر صيغة املبين للمجهول األصلية ،وًنب عنها يف الداللة على
اجلهل ابلفاعل صيغةُ (انفعل)اليت للمطاوعة.
وذكر أنه كلما كثر استعمال الكلمة زادت أوزاهنا املتاحة ،وخفت ،وكلما قل استعماهلا ُحصرت
أوزاهنا يف عدد قليل.
تطورا هي أبنية مجوع التكسري؛ لكثرة استعماهلا يف احلياة اليومية ،وهذا
وأن أكثر أبنية اجلموع ً
االستعمال أدى إىل التغيري والتطور.
عمان :الدار املنهجية
اًلنسجام الصويت يف خطب هنج البالغة /ظافر عبيس اجلياشيّ -.

للنشر 1436 ،هـ 448 ،ص.
احملدثني ،وداللته ،مث
مهد ملوضوعه ابحلديث عن مفهوم االنسجام الصويت عند املتقدمني و َ
تطبيقه على هنج البالغة ،من حيث :التشكيل الصويت (املقطع والتنغيم والفاصلة) ،وجرس
األلفاظ (احملاكاة الصوتية ،اجلناس ،التوازي) ،والظواهر الصوتية (املماثلة واملخالفة ،اإلعالل
واإلبدال ،اإلدغام) ،والرتدد الصويت.
عمان :مؤسسة
األسلوبية الصوتية :مدخل نظري ودراسة تطبيقية /إبراهيم جابر عليّ -.

الوراق للنشر 1436 ،هـ 353 ،ص.
األبواب الثالثة للكتاب:
 أسلوبية األداء العروضي (املنحى العام ،الوحدات الصوتية ،اإليقاع والوزن والداللة). -أسلوبية األداء يف القافية.

 أسلوبية األداء الصويت املتوازي (على مستوى احلرف ،والكلمة ،والرتكيب).علم األصوات وأصوات اللغة العربية /روعة حممد انجي -.طرابلس الشام :املؤسسة
احلديثة للكتاب 1433 ،هـ 184 ،ص.
أصل الكتاب حماضرات جامعية ،بدأت فيه الكاتبة بتعريف علم األصوات وفروعه ،وأمهيته،
مركزة على علم األصوات السمعي ،مث انتقلت إىل تفصيل أعضاء جهاز النطق عند اإلنسان،
مث تصنيف أصوات اللغة العربية ،ودراسة كل صنف على حدة ،مث الكتابة الصوتية ،فالتعريف
ببعض املصطلحات اللسانية احلديثة املهمة..
الصوتيات العربية والفونولوجيا /منصور بن حممد الغامدي -.ط -.3الرايض :مكتبة
التوبة 1436 ،هـ 228 ،ص.
حتدث فيه مؤلفه عن تطور الصوتيات ،وأنواعها :النطقية ،واألكوستية (الذبذابت) ،والسمعية،
وأجهزة األصواتيني اليت هلا عالقة ابلصوتيات النطقية وغريها ،وخصص مبحثًا للفونولوجيا،
وتعين وظائف األصوات ،وآخر للكتابة والرموز الصوتية.
يف الصوتيات العربية :أصوات الذًلقة بني القدماء واحمل َدثني /سلوى حممد القباطي -.إربد،

األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 364 ،ص (أصله رسالة علمية).
احلروف الذلق والشفوية ستة ،هي :ر ل ن ،ف ب م .والثالثة الذليقة األوىل مسيت بذلك
ألهنا خترج من ذلق اللسان ،وهو طرف غار الفم.
وللذالقة وظيفتان :األوىل صوتية ،إذ قرنت الذالقة ابلنطق ،والثانية صرفية ،عندما جعلت
إحدى إثبااتت عربية الكلمة.
وجاءت مباحث هذا الكتاب يف أربعة فصول:
 أصوات الذالقة :دراسة معرفية. -املخارج والصفات.

 شيوع أصوات الذالقة يف الكالم العرِب :دراسة إحصائية. وظائف أصوات الذالقة.دراسات املستشرقني للصوت اللغوي العريب /مجع ودراسة حامد انصر الظاملي -.بريوت:
دار ومكتبة البصائر؛ بغداد :دار البصائر 1436 ،هـ 142 ،ص.

حبث يف أربع دراسات يف األصوات اللغوية العربية ملستشرقني ينتمون إىل مدارس خمتلفة ،وهي:
 علم األصوات عند سيبويه وعندًن. التفكري الصويت عند العرب يف ضوء سر صناعة اإلعراب البن جين. تغري اجليم إىل ايء يف هلجات شبه اجلزيرة العربية. حبث يف فونولوجيا اللغة العربية.الصـ ــوائت العربية :قراءة يف مصـ ــادر الرتاث اللغوي /أتليف أبو بكر حسـ ــين -.القاهرة؛
الكويت :دار الكتاب احلديث1435 ،هـ 135 ،ص.
(األص ـ ـ ـ ـ ـ ـوات) من علوم اللغة ،وهنا يبحث الكاتب عن أص ـ ـ ـ ـ ـ ــول هذا العلم ومباحثه يف كتب
الرتاث اإلسـ ــالمي؛ لوضـ ــع تصـ ــور عام حول الصـ ـوائت وتشـ ــكالهتا املختلفة ،تقرره آراء النحاة
القدماء ،وتص ــادق عليها الدراس ــات احلديثة ،وذلك من خالل ثالثة فص ــول ،هي :الص ـوائت
العربية ،الصوائت يف مصادر الرتاث النحوي ،الصوائت يف مصادر القراءات واالحتجاج هلا.
يف اللسانيات العربية :الصوائت عند فخر الدين الرازي /خثري عيسى -.إربد ،األردن،
عامل الكتب احلديث1435 ،هـ248 ،ص.
أدرك الفخر الرازي الدرس الصويت ،وزخر تفسريه الكبري ابلقراءات املتواترة ،اليت أشار إىل
صوتياهتا ،كما تناول دور الصوائت يف الداللة النحوية واألسلوبية ،ودرس املؤلف هذا وغريه
من خالل ثالثة فصول:

 اخلواص الصوتية والوظيفية للصوائت العربية. الصوائت القصرية والطويلة لدى فخر الدين الرازي. الوظائف التشكيلية والداللية عند الرازي.الظواهر الصوتية يف معجم النبات للدكتور أمحد سعيد قشاش :دراسة حتليلية /نبأ بنت
طالع اجلابري -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ 238 ،ورقة (ماجستري).
علم األصوات يف مقدمات املعاجم العربية /فدوى عيد اجلهن -.املدينة املنورة :جامعة
طيبة 1435 ،هـ 240 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
حرف القاف والكاف :دراسة يف الصوت واللهجات املعاصرة /أمحد عواد الشمري-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 110 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
عمان :دار دجلة 1437 ،هـ،
معايري أصوات العربية الفروع /حممود إبراهيم السالميّ -.

 240ص.
وقف فيه على خصائص العربية يف تكوين أصواهتا ،وكشف عن أسباب تفرع األصوات اللغوية،
ووضع معايري حلركات العربية الفرعية اليت سجلتها القراءات القرآنية ،واستقصى أصوات العربية
الفروع ،بعد أن حدد معامل أصوات العربية الفروع من خالل املزج بني املعايري الصوتية اليت
احملدثون ،وبني األسس اليت وضعها األقدمون ،للوقوف على طبيعة أصوات العربية
حددها َ
الفروع .وجعل حبثه يف فصلني:
 معايري الصوائت الفروع. -معايري الصوامت الفرعية.

التناغم واملخالفة يف اللسانيات التوليدية :تطبيقات على اللغة العربية /أمحد طييب -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 187 ،ص.
تعرض الفصل األول ملعاجلة املخالفة بني الصوامت ،على اعتبار أن اللغة العربية حترص حني
التأليف بني أصواهتا أن تتجنب توايل القطع الصامتة املتماثلة على مستوى البنية اللغوية
الواحدة.
واستـأثر الفصل الثاين بدراسة سريورات املخالفة بني املصواتت ،وبينها وبني الصوامت.
واملؤلف من اجلزائر.
العالمة ابن قيم اجلوزية (ت  751هـ) /إدريس بن
الدرس الصويت والصريف يف تراث ّ
عمان :دار األايم 1437 ،هـ 209 ،ص.
خوايّ -.
وقف فيه املؤلف على اآلراء املتفردة البن القيم يف الدرس الصويت ،من خالل إضفائه الصبغة
الداللية للربط بني الصوت والداللة ،واحلروف املقطعة ودالالهتا عنده ،وتركيزه على املناسبة
احلاصلة بني خمارج احلروف ومدلوالهتا.
مث تناول الصيغ الصرفية ودالالهتا عند ابن القيم ،واملصادر ودالالهتا ،وكذا االشتقاق
واملشتقات ،والفصائل اللغوية أبنواعها املختلفة.
أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية /فوزي حسن الشايب -.ط ،مزيدة ومنقحة-.
عمان :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 373 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة عني
ّ

مشس).
عاجل فيه املؤلف التطورات اليت تعرضت هلا األصوات والصيغ العربية أبسلوب علمي ،ووظف
فيه معطيات علم األصوات لتكون يف خدمة القضااي الصرفية .واهتم ابللهجات الدارجة،
قدميها وحديثها.
وجاء كتابه يف أربعة فصول ،هي:
 -القوانني الصوتية وتطور األصوات.

 القوانني الصوتية اخلاصة وأثرها يف بناء الكلمة العربية. ظاهرة املماثلة. قانون االقتصاد يف اجلهد وأثره يف بناء الكلمة العربية.وهذه هي الطبعة الثانية للكتاب ،وقد صدرت األوىل عام  1425هـ.
عمان :دار غيداء،
الصوت اللغوي :دراسة وظيفية تشرحيية /عيسى واضح محيداينّ -.

 1437هـ 160 ،ص.
يذكر املؤلف أن االهتمام بعلم األصوات عند العرب بدأ يف القرن الثاين للهجرة ،وأن اخلليل
بن أمحد هو رائد علم األصوات فيهم ،مث تاله تلميذه سيبويه.
وجعل حبثه يف مخسة فصول:
• مرحلة اإلنتاج.
• مرحلة االنتقال.
• مرحلة االستقبال.
احملدثني.
• املخارج الصوتية عند علماء العربية القدماء و َ
• املخارج الصوتية وصفاهتا عند ابن سينا.
العربية فخر اللغات وأمساها :دراسة صوتية مقارنة /عبدالتواب مرسي األكرت -.القاهرة:
املكتبة األزهرية للرتاث 1437 ،هـ 192 ،ص.
مقدمة يف الدرس الصويت عند العرب :جوانب مشرقة من معارف العرب الصوتية وأشهر
علمائها /عادل إبراهيم أبو شعر -.دمشق :دار الغواثين للدراسات القرآنية 1434 ،هـ،
 144ص.

الفعل املعتل يف اللغة العربية :اترخيه وتطوره :دراسة صوتية يف ضوء اللغات السامية /علي
عمان :دار أجمد 1436 ،هـ 226 ،ص.
أمحد النبوتّ -.
دروس يف اللغة وأصواهتا /اندية رمضان النجار -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية
للنشر 1436 ،هـ 269 ،ص.
نسيج الكلمة العربية :دراسة وصفية حتليلية يف البناء الصويت للكلمة /حصة بنت
عبدالرمحن البطي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 2 ،مج.
الدرس الصويت عند أيب حيان األندلسي يف ضوء علم اللغة احلديث /خالد شاكر
عمان :دار أجمد 1437 ،هـ 316 ،ص.
اخلالديّ -.
دراسات يف علم األصوات عند العرب /أمحد حممد قدور -.حلب :دار الرفاعي :دار
القلم العريب 1435 ،هـ 232 ،ص.
املصطلح الصويت عند علماء العربية القدماء يف ضوء علم اللغة املعاصر /عبدالقادر مرعي
بن بكر -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 280 ،ص.
البنية الصوتية للكلمة العربية /عبدالقادر مرعي بن بكر -.إربد ،األردن :عامل الكتب
احلديث 1437 ،هـ 112 ،ص.
قضااي اخلالف الصويت يف ضوء علم اللغة املقارن /السيد حممد منازع علي -.القاهرة :دار
اآلفاق العربية 1436 ،هـ 348 ،ص.
وفيه ابابن:
 -التأليف الصريف وعالقته ابألصوات :صفاهتا وخمارجها عند ابن دريد األزدي.

 من قضااي اخلالف الصويت يف ضوء املنهج املقارن.وأنبه إىل أن رسالة املؤلف يف املاجستري كانت بعنوان :اجلهود الصوتية البن دريد األزدي يف
ضوء الدرس الصويت.
 -1األصوات من خالل القراءات
األصوات الصفريية يف القراءات القرآنية /عبدالكرمي حممد حسن جبل -.القاهرة :مكتبة
اآلداب 1437 ،هـ 116 ،ص.
هذا البحث معين ابلدرس الصويت التحليلي لظاهرتني صوتيتني تشكيليتني يف طائفة من أصوات
العربية ،هي األصوات الصفريية (ص ،س ،ز) ،يف جمايل الكالم العرِب الفصيح ،مها :اإلبدال،
واإلمشام ،يف القراءات القرآنية ،الصحيحة والشاذة.
وتضمن معاجلة حتليلية ألمثلته القرآنية يف دراسة صوتية ،مع جوانب داللية.
ما اختلف فيه القراء العشرة يف سورة الكهف :دراسة صوتية دًللية /معتصم أمحد بدير-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 149 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التشكيل الصويت يف البنية :دراسة يف القراءات الشاذة من خالل كتاب "احملتسب" ًلبن
جن /أمساء موسى العنزي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1433 ،هـ 140 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
التوجيه الصويت للقراءات بني ابن خالويه وأيب علي الفارسي :دراسة وصفية حتليلية /حممد
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 224 ،ص (أصله رسالة
بن سامل املسلميّ -.
ماجستري).

سادسا :اهلجاء والنطق
ا
من آليات النطق إىل هندسة اخلط :قراءة يف املوروث العريب /راضية بن عربية -.قسنطينة:
ألفا للواثئق 1435 ،هـ 166 ،ص.
تقوم هذه الدراسة على تلمس العالقة بني الصوت واحلرف العربيني ،من خالل فصلني طويلني:
درست املؤلفة يف األول منهما اتريخ علم األصوات ،وعاجلت فيه الوحدة الصوتية ،من خالل
دراسة جهاز النطق اإلنساين ،وبينت الفرق بينه وبني احلرف ،ورأي العلماء يف ذلك ،مث عرضت
مراحل تشكله.
ويف الثاين حتدثت عن بداايت الكتابة اخلطية ،ودرست الوحدة اخلطية من وجهة تراثية ،مث
خصصت تعريفات للحرف العرِب.
عمان :دار
نرب اًلسم اجلامد واملشتق :دراسة فيزايئية نطقية /أمحد سالمة اجلنادبةّ -.
اجلنان 1437 ،هـ 229 ،ص.
عمان :دار جرير 1437 ،هـ،
يف الضاد والظاء وضوابط للتمييز /خليل بنيان احلسونّ -.

 112ص.

سابعا :التنغيم والتجويد
ا
أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة علم التجويد /غامن بن قدوري احلمد -.الرايض:
مركز تفسري للدراسات القرآنية 1436 ،هـ 143 ،ص.
جعل حبثه يف أربعة حماور:
أوهلا مقدمة اترخيية ومنهجية ،تناولت نشأة علم التجويد وعالقته بعلم األصوات ،وفروع علم
األصوات اللغوية.
واثنيها :أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة إنتاج األصوات واملخارج والصفات.

واثلثها :أمهية هذا العلم يف دراسة املصواتت (احلركات وحروف املد :احلركات املعيارية ،الرتقيق
والتفخيم ،اإلمشام).
وآخرها :أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة عدد من الظواهر الصوتية الرتكيبية (اإلخفاء
واإلخفاء الشفوي).
وأصل الكتاب حبث قدم إىل "املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية".
يف األصوات العربية :فصول من الدرة الفريدة يف شرح القصيدة (الشاطبية) ًلبن النجيبني
اهلمذاين /حتقيق مجال طلبة -.القاهرة :دار اجلوهرة1435 ،هـ 136 ،ص
فصول خمتارة من الكتاب املذكور ،للمنتجب بن أِب العز بن رشيد (ت  643هـ) إلطالع
الطلبة الدارسني مادة األصوات العربية على كنوز تراثهم.
والفصول املختارة هي :ابب اإلظهار واإلدغام ،ابب أحكام النون الساكنة والتنوين ،ابب
خمارج احلروف وصفاهتا اليت حيتاج القارئ إليها ،وهو آخر أبواب الشاطبية.
واملؤلف أستاذ يف كلية الرتبية جبامعة عني مشس ،وسبق أن حقق الكتاب األصل.
آراء الفراء النحوية يف كتاب "القطع واًلئتناف" أليب جعفر النحاس وأثرها يف أحكام
الوقف واًلبتداء /إعداد بندري بنت سعيد الغامدي .مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
 1436هـ 322 ،ورقة (ماجستري).
معجم مصنفات الوقف واًلبتداء :دراسة اترخيية حتليلية ،مع عناية خاصة مبصنفات القرون
األربعة األوىل /حممد توفيق حممد حديد -.الرايض :مركز تفسري للدراسات القرآنية،
 1437هـ 6 ،مج ( 2891ص).

الباب الثالث
األلفاظ واًلشتقاقات

أوًل :األلفاظ (عام)
ا
 -1الكتب القدمية
األلفاظ الكتابية /عبدالرمحن بن عيسى اهلمذاين (ت  320هـ)؛ شرح [غريبه] أمحد
عكاش -.محص :دار اإلرشاد 1436 ،هـ 252 ،ص.
يليه :األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة /مجال الدين حممد بن مالك الطائي (ت 672
هـ).
عموما يف تقوية لغتهم وتزويدها أبلفاظ
كتاابن معروفان ،يفيدان طلبة العلم واألدابء والكتاب ً
ومجل جديدة فصيحة غنية ابلتعابري.
شرح مثلثات قطرب /جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدي (ت  816هـ)؛ حتقيق
عمان :دار جرير 1436 ،هـ 135 ،ص.
وتعليق عبدهللا بن عمر احلاج إبراهيمّ -.
املثلثات اللفظية هي األلفاظ اليت تُنطق بثالث طرق ،ابختالف حركة أحد حروف الكلمة،
غري حرف اإلعراب ،مع اختالف معانيها أو اتفاقها ،مثل :احلَمام ،واحلِمام ،واحلُمام ،تعين
على التوايل :الطري املعروف ،واملوت ،واسم رجل.
ورائد هذا النوع املعجمي بال نزاع هو قطرب ،حممد بن املستنري ،النحوي اللغوي من أهل
البصرة (ت  206هـ) .لقبه شيخه سيبويه ب ُقطْرب؛ ألنه كان ِ
يبكر إليه لألخذ عنه ،فإذا خرج
ُ
تدب وال
طرب ليل .والقطرب دويبة ُّ
يوما :ما أنت إال قُ ُ
سحًرا رآه على اببه ،فقال له ً
سيبويه َ
تفرت ،يزعمون أنه ليس هلا قرار ألبتةِ .
فلقب بذلك.
قال احملقق :واملؤلف الذي وضعه قطرب هو مؤلف نثري مل نره ،ومل يصل إلينا حسب علمي،
ونظما واستدرا ًكا.
وقد أكب عليه الالحقون من بعد ً
شرحا ً
وذكر أن النظم املشهور الذي مجع مثلثات قطر ومطلعها:

واهلجر و ِ
ِ
التجنب
ابلغضب
اي مو ًلعا
ونسبها بعضهم إىل قطرب ،ليس بصحيح ،بل ًنظمها عامل من علماء القرن السابع ،هو سديد
الدين عبدالوهاب املهليب البهنسي الوراق (ت  685هـ) ،نظم تلك املثلثات يف ثالثني بيتًا.
والشرح لعالمة مشهور يف اللغة ،هو صاحب القاموس الفريوزاابدي رمحه هللا تعاىل ،وهو شرح
لطيف مفيد دقيق.
التضلع يف معىن التقنع /عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق عبداجلواد
محام -.بريوت :دار املقتبس1435 ،هـ 162 ،ص.
مستشهدا بذلك من
كتاب جديد لإلمام السيوطي ،أكد فيه أن التقنع يعين تغطية الرأس،
ً
األحاديث النبوية ،وشروحها ،ومن السرية النبوية ،واللغة العربية ،والشعر.
ورد فيه على من خالف ذلك يف تفسري تقنُّع النيب صلى هللا عليه وسلم الذي ورد يف األحاديث
الصحيحة ،حيث نفى تفسري التقنع بتغطية الرأس ،بل قال إنه نوع من التعمم.
إحراز السعد إبجناز الوعد مبسائل أما بعد /إمساعيل بن غنيم اجلوهري (ت  1165هـ)؛
عمار 1435 ،هـ 86 ،ص.
عمان :دار ّ
دراسة وحتقيق خليل حممد سعيد خملفّ -.
وجيل ُحفاظها ،ويبني مرادها ،ويكمل مفادها،
حيل ألفاظهاُّ ،
شرح لرسالة املؤلف "إجناز الوعد"ُّ :
ويوضح مسائلها ،وحيرر دالئلها" كما قال يف مقدمته.
وتسبقه دراسة للمحقق ،تضمنت ترمجة للمؤلف ،وبيان مؤلفاته ،ومنهجه ،وموارده ،وشواهده،
ووصف النسخ اخلطية ،ونسبة املخطوط إليه ،وتوثيق عنوانه.
بغية الطالب وبلوغ املآرب حلضرة موًلان الوزير األعظم حممد ابشا الراغب /أمحد بن علي
الغزي الشافعي (ت  1179هـ)؛ عناية حممد بن عبدهللا الشعار -.البحرين :مكتبة نظام
يعقويب اخلاصة؛ طنجة :دار احلديث الكتانية 1436 ،هـ 47 ،ص.

رسالة أهداها كاتبها الغزي رئيس ِ
احملدثني جبامع أاي صوفيا الكبري ،إىل الصدر األعظم وزير
احلضرة السلطانية حممد راغب ابشا (ت  1176هـ) ،أخذ فيها كلمة "رغب" وتتبع مظاهنا
من كتاب هللا تعاىل ،مث تكلم عليها من الناحية اللغوية والنحوية ،وختم ذلك حبديث نبوي
للمهدى إليه الكتاب.
شريف ،كان مبثابة النصيحة َ
 -2الكتب اجلديدة
جل جالله /حممد إبراهيم دغيش -.الرايض :دار
اخلصائص اللغوية للفظ اجلاللة :هللا َّ
كنوز إشبيليا1435 ،هـ 278 ،ص.

رسالة لغوية يف لفظ اجلاللة (هللا) ،الذي تكلم عنه كل ذي فن من الفنون ،وعلم من العلوم،
مبا لو ُمجع لبلغ ما ال حتصره دواوين ،كما يقول املؤلف.
وهدف منه إبراز وجتلية اخلصائص اللغوية :النحوية والصرفية والصوتية واإلمالئية اليت ُخص هبا
لفظ اجلاللة ،مع اإلشارة إىل اخلصائص الشرعية.
وقد أشار بعض النحاة واللغويني إىل انفراد لفظ اجلاللة خبواص ال تكون يف غريه ،وقام املؤلف
جبمعها وإضافة املزيد إليها.
لغواي:
ومن البحوث اليت تضمنها كتابه ودرسها ً
 هل لفظ اجلاللة عرِب أو عجمي؟ هل هو مرجتل أو مشتق؟ أصله اإلعاليل. نوع (الـ) فيه. الفرق بينه وبني كل من (إله) و(اإلله). وحبوث لفظ اجلاللة مع :التثنية ،واإلضافة ،والنداء ،والنعت ،والقسم ،والتعجب،والتصغري ،واحلذف ،والتفخيم.

 لفظ اجلاللة والرسم اإلمالئي.التمن والرتجي يف القرآن الكرمي والشعر اجلاهلي :دراسة لغوية /مصطفى حممد عبداجمليد
خضر -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية 1435 ،هـ 451 ،ص (أصله رسالة
ماجستري).
دراسة تناولت التمين والرتجي عند النحويني والبالغيني والقراء واملفسرين ،وربطت بني الدراسة
اللغوية والدراسة البالغية ،ووضحت الفرق الداليل والرتكييب ،وهي إىل جانب ذلك دراسة
تطبيقية يف القرآن الكرمي والشعر اجلاهلي ،لتخلص إىل نتيجة مفادها أن القاعدة النحوية
وافقت القرآن والشعر.
وجعله املؤلف يف ستة فصول:
 التمين والرتجي عند القدماء. (ليت) يف القرآن الكرمي. (لعل) يف القرآن الكرمي. (عسى) يف القرآن الكرمي. (ليت ولعل وعسى) يف الشعر اجلاهلي. أساليب التمين والرتجي بغري (ليت ولعل وعسى).وآبخرها ملحق ضمنه اآلايت القرآنية واألبيات الشعرية اليت ورد فيها التمين والرتجي يف القرآن
الكرمي والشعر اجلاهلي.
ألفاظ الوقت املبهم عند العرب :دراسة لغوية اترخيية /أمحد عارف حجازي -.القاهرة:
مكتبة زهراء الشرق 1436 ،هـ 160 ،ص.
يتجلى اهتمام اللغوي ابلوقت يف عدة أمور ،هي:
 -اشتقاق لفظ الوقت وما يشاركه من ألفاظ أخرى دالة عليه.

 دخوهلا يف حقل داليل واحد. دالالهتا اللغوية واالصطالحية (الزمنية) والعالقة بينهما. تطورها على مر العصور ورصد هذا التطور الداليل واللفظي. رصد االستعمال اللغوي هلذه األلفاظ من خالل نصوص معينة.وقد درس املؤلف هذه األلفاظ من النواحي السابقة ،فعرض الشتقاقها وداللتها يف فصل خاص
بذلك ،بعد أن مجعها من املعاجم اليت اعتمد عليها.
مث عقد فصوالً أخرى لبيان االستعمال اللغوي وتطوره وتطور هذه األلفاظ ،منذ اجلاهلية حىت
العصر احلديث ،من خالل نصوص معينة.
غاية اإلحسان يف َخلق اإلنسان /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911

هـ)؛ حتقيق ودراسة مرزوق علي إبراهيم -.الطائف :جامعة الطائف ،إدارة النشر العلمي،

 1433هـ 420 ،ص.
مجع فيه اإلمام السيوطي رمحه هللا أمساء أعضاء اإلنسان ،وأبعاضه ،وأجزاءه ،وعوارضه ،وفصل
يف صفاته الواردة فيه ،من الرأس إىل القدم ،وضمنه أقوال أئمة اللغة وآراءهم يف َخلق
اإلنسان ،مع شواهد شعرية لنخبة من فحول الشعراء.
ويتميز كتابه أبنه أييت يف أحيان كثرية ابملعىن العام للعضو ومعانيه األخرى ،من ذلك قوله يف
الشوارب :عروق احللق ،وجماري املاء يف العنق ،وما سال على الفم من الشعر ،وما طال من
ًنحييت السبلة ،أو السبلة كلها شارب!
لغواي.
وقد حفظ لنا هذا الكتاب ما ألفه األوائل وكتبوه يف موضوع جسم اإلنسان ًّ
ومقدمة اإلمام السيوطي لكتابه لطيفة مفيدة ،وقد أطال فيها النفس ،على غري عادته يف كتبه
األخرى.

املصاحبة اللفظية وتطبيقاهتا يف شعر املتنيب /ملياء بنت محد العقيل -.الرايض :جامعة
اإلمام 1435 ،هـ 1081 ،ورقة (دكتوراه).
أمساء األماكن يف منطقة مكة املكرمة :دراسة لغوية /مكني بن حوفان القرين -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 712 ،ورقة (دكتوراه).
أمساء الناس يف منطقة القصيم :دراسة لغوية تطبيقية على أمساء خرجيي الثانوية العامة لعام
 1435 – 1434هـ مع جيلي آابئهم وأجدادهم /فهد بن حممد العائد -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).
خريطة الكلمة واإلثراء اللغوي /فريد البيدق 25 ،ص.
حبث مفيد يف ملف ،نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1438/12/25هـ.
اثنياا :األلفاظ القرآنية
الكلمة القرآنية وعربية اللسان /حممد أديب الصاحل -.الرايض :دار األلوكة1435 ،هـ،
 328ص.

خالصة القول يف الكلمة القرآنية تنحصر يف ثالثة مذاهب:
 أصالة الكلمة القرآنية يف العربية ،وأن ليس يف القرآن شيء من غري اللسانالعرِب املبني ،وما قيل فيه إنه بغري لسان العرب فهو من ابب توارد اللغات
على لفظ واحد مبعىن واحد .وهذا هو مذهب اجلمهور.
 -أن يف القرآن من كل لسان.

 أن هذه الكلمات املختلف فيها هي أعجمية يف األصل ،وإمنا تكلمت العربمجيعا.
هبا فعربتها .فهذا القول يصدق القولني ً
واملؤلف أستاذ وداعية مشهور ،رأس جملة "حضارة اإلسالم" بدمشق.
الفروق اللغوية يف تفسري الكلمات القرآنية /إعداد علي فهمي النـزهي؛ تقدمي عبدالكرمي

إبراهيم صاحل ,مجال أمحد فياض -.اإلسكندرية :الدار العاملية1434 ،هـ272 ،ص.

يذكر فيه املؤلف الفرق بني األلفاظ املتشاهبة يف القرآن الكرمي ،وبني الكلمات غري املتشاهبة
اليت يظن أهنا مرتادفة املعىن ،إذ إن دالالت األلفاظ متنوعة ،وعلى ِ
املفسر مراعاة ذلك.
مثال ذلك الفرق بني الكلمات التالية :الغَرور والغُرور ،احلمد واملدح ،القرآن والفرقان ،البيت
احلرام واملسجد احلرام ،الذل والصغار ،الشك والريب ،األحبار والرهبان ،اآلل واألهل ،العذاب
واألمل ،العمل والفعل ،العذر واملعذرة ،عاب وملز ،الغي والضالل...

عمان :دار ايفا 1437 ،هـ 368 ،ص.
خصائص احلروف ومعانيها /فهد خليل زايدّ -.
يذكر املؤلف أنه اخترب ما حتصل له من خصائص ومعاين ( )23حرفًا من مئات اجلداول ،على
واقع استعماالت القرآن الكرمي هلا ،يف سوره وآايته ومفرداته وفواصله ،بدقة وإحكام ال نظري له
يف أدب أو شعر أو معجم .وأنه استوىف كل استعمال منها شروط اإلعجاز اللغوي ،مما مل ينتبه
له أي من مفسري القرآن أو الباحثني عن إعجازه اللغوي .قال :وال عتب عليهم يف ذلك؛
ألن ًّأاي منهم مل يهتد إىل خصائص احلروف العربية ومعانيها!
وقد تقصى خصائص هذه األحرف يف القطاع (الصريف – النحوي).
وقال :فكان لكل مفردة من حروف املعاين العديد من املعاين واألقسام واالستعماالت ،قد
جتاوز بعضها اخلمسني.
عمان :دار
اسم التفضيل يف القرآن الكرمي :دراسة دًللية /رايض يونس اجلبوريّ -.
جمدًلوي 1436 ،هـ 243 ،ص.

يكشف عن الدالالت املتعددة السم التفضيل يف القرآن الكرمي ،ويبني اإلشكال احلاصل لكثري
من دالالته يف آايته ،وسبب اإلشكال ،وحله.
وقد بني املؤلف يف التمهيد أحوال اسم التفضيل يف العربية وعمله ،مث درس موضوعه من خالل
ثالثة فصول:
 ما ذكر فيه املفضل عليه. ما حذف منه املفضل عليه. املفضل عليه بني الذكر واحلذف.التعاور بني اإلفراد والتثنية واجلمع :دراسة دًللية يف القرآن الكرمي /شعيبة خالد الشمري-.
حائل :جامعة حائل 1436 ،هـ 103 ،ورقة (حبث حممل للماجستري).
مادة "عدل" يف النظم القرآين /أروى بنت إبراهيم اجلريد -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1435هـ 247 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التالزم الدًليل أللفاظ األضداد يف السياق القرآين /طالب حممد إمساعيل ،نور أمحد
عمان :دار كنوز املعرفة 1436 ،هـ 199 ،ص.
عبدهللاّ -.
أهل الكتاب يف القرآن الكرمي :دراسة معجمية يف السياقات واملفاهيم اللفظية /عبدالرمحن

عمان :اآلن :أزمنة للنشر 1436 ،هـ 287 ،ص.
مرعيّ -.
جعل املؤلف كتابه يف مخسة فصول ،هي :العالقة بني الدايًنت السماوية الثالث ،اليهود،
النصارى ،أهل الكتاب ،األنبياء واملرسلون.
وورد يف التعريف ابلكتاب أن املنطلق األساسي لتأليفه متحور يف معاينة اجلانب اللغوي ،من
خالل الرتكيز على التسميات واأللفاظ ،اليت عربت عن السياقات املتنوعة اليت ذُكرت فيها
اآلايت القرآنية حبق أهل الكتاب.

واتبع املؤلف النهج املعجمي الذي حترى مجيع األلفاظ اليت يتناوهلا القرآن يف حديثه عن أهل
الكتاب ،وتبيان املفردات املتكررة يف السياقات اليت ُوصفت فيها حالتهم.
ألفاظ احليوان بني العلم والقرآن يف ضوء األلسنية املعاصرة /اندية سيد عبدالواحد-.
القاهرة :املكتب العريب للمعارف 1437 ،هـ 584 ،ص (أصله رسالة ماجستري من
جامعة الفيوم مبصر).

دراسة ألفاظ احليوان يف القرآن الكرمي وحبث حقيقتها ،ومعرفة مدى توافق داللتها مع معطيات
علم احليوان احلديث اخلاصة ابأللفاظ نفسها ،ومع الدالالت املعجمية هلذه األلفاظ.
وبعد فصول نظرية عن احليوان يف الرسائل اللغوية ومعاجم املوضوعات ،ويف بعض العلوم،
والنظرايت الداللية احلديثة ،جاءت الدراسة التطبيقية يف الفصول التالية:
 حقل األلفاظ العامة الدالة على احليوان يف القرآن الكرمي. حقل األلفاظ العامة الدالة على أجزاء ومنتجات وأصوات احليوان يف القرآن الكرمي. حقل الثدييات الربية يف القرآن الكرمي. حقل احليواًنت البحرية يف القرآن الكرمي. حقل فوق رابعيات القدم يف القرآن الكرمي. -حقل مفصليات األرجل يف القرآن الكرمي.

اثلثاا :الغريب من األلفاظ
املسـلسـل يف غريب اللغة /أتليف أيب الطاهر حممد بن يوسـف بن اًلشـرتاكوين (ت 538
هـ)؛ حتقيق حممد السيد عثمان -.بريوت :دار الكتب العلمية 1434 ،هـ 301 ،ص.
ش ـ ـ ــرح للغامض من اللغة ،وبيان ملقص ـ ـ ــده ،إن كانت الكلمة وحش ـ ـ ــية ال يظهر معناها ،أو أن
خيرج هلا وجه بعيد .واستشهد فيها املؤلف أببيات من الشعر لكبار الشعراء.

تقذية ما يقذي العني من هفوات كتاب الغريبني /أليب موس ـ ـ ـ ــى حممد بن عمر املدين (ت
 581هـ ـ ـ ـ ــ)؛ دراسة وحتقيق أمحد رجب أبو سامل -.مصر :علم إلحياء الرتاث واخلدمات
الرقمية 1439 ،هـ.
حتفة األديب وهتذيب نظام الغريب /حممد بن أمحد بن راجح الربعي (ت  964هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)؛

حتقيق ودراسـ ــة عبدالفتاح حممد صـ ــاحل عيضـ ــة -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،

 973ص (حبث مكمل للماجستري).
من بداية ابب يف الشجاعة ،حىت هناية الكتاب.
ابعا :املصطلحات ومعانيها ومعامجها
را
معجم األلفاظ والرتاكيب اًلصطالحية /إمساعيل حقي (ت  1137هـ)؛ حتقيق هاين علي
حواس -.الرايض؟ :مركز البحوث والتواصل املعريف 1438 ،هـ.
تراثنا اًلصطالحي :أسسه وعالقاته وإشكالياته :حبوث يف املصطلح اللغوي /حممد ذنون
يونس الفتحي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1434 ،هـ 192 ،ص.
يتكون من مخسة حبوث علمية تتناول الدراسات االصطالحية النحوية يف تراثنا العلمي ،هي:
 مكوًنت املبحث االصطالحي النحوي. األسس النظرية يف دراسة املصطلح النحوي. ظاهرة لزوم الدور يف النحو العرِب :مشكالهتا وطرائق دفعها. العالقات الداللية يف املعاجم االصطالحية :املرجعية واألثر.أمنوذجا.
 الدرس االصطالحي :توصيف ونقد :مصطلحات علم آداب البحث واملناظرةً

حركية املصطلح يف مصادر النقد العريب يف القرن الرابع اهلجري /عمر زاير -.اجلزائر:
جامعة اجلزائر 1438 ،هـ (دكتوراه).
املصطلح يف املعجمات اللغوية احلديثة :دراسة وصفية حتليلية /فاطمة بنت عبدالعزيز
العثمان -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
املصطلح النقدي والصناعة املعجمية :دراسة يف املعاجم املصطلحية وإشكاًلهتا
عمان :دار كنوز املعرفة1436 ،هـ 225 ،ص.
املنهجية /عباس عبداحلليم عباسّ -.
يدرس معاجم املصطلح املتخصصة يف جماالت البالغة والنقد واألدب يف الثقافة العربية
املعاصرة ،وواقع العمل املصطلحي يف الرتاث اإلسالمي بعلومه النقلية والعقلية ،من خالل
ثالثة أبواب ،هي:
 النقد األدِب من املصطلح إىل املعجم. وسائل صياغة املصطلح يف املعاجم. من اللفظ إىل املعىن :عالقة املصطلح ابلتعريف.املعجم املوسوعي للتعبري اًلصطالحي يف اللغة العربية /حممد حممد داود مع آخرين-.
القاهرة :دار هنضة مصر 1435 ،هـ 3 ،مج.
اللسانيات وقضااي املصطلح العريب /عبدالعزيز املطاد -.الرابط :مطابع الرابط نت،
 1436هـ 144 ،ص.
معجم الكلمات املصطلحية يف لسان العرب :اإلدارة واًلقتصاد والعسكرية والفنون
والرايضة /ممدوح حممد خسارة -.دمشق :جممع اللغة العربية 1435 ،هـ 286 ،ص.
وسبق أن صدر للمؤلف عن اجملمع كتاابن يف موضوعه ،مها:

معجم الكلمات املصطلحية يف لسان العرب :احليوان والنبات.
معجم الكلمات املصطلحية يف لسان العرب :الطب ،العلوم ،العمارة ،اجلغرافيا واجليولوجيا
والفلك ،الصناعة والتقانة.
مثاًل:
موازين املصطلحات العلمية املعربة :قياسيتها ودًللتها" :املعجم الطيب املوحد" ا

دراسة لسانية /منال فايز البكري -.أهبا :جامعة امللك خالد 1437 ،هـ 127 ،ورقة

(حبث مكمل للماجستري).
عمان :دار كنوز املعرفة1439 ،
أسس املعجم املصطلحي الرتاثي /حممد خالد الفجرّ -.

هـ.

علم املصطلح العريب بني القدمي واحلديث /حمسن علَم -.بريوت :دار املقتبس1439 ،

هـ.

خامسا :دًللة األلفاظ
ا

(متوسع يف موضوعاهتا)
الدًللة واملعىن :دراس ــة تطبيقية /عقيد خالد العزاوي ،عماد بن خليفة الداين البعقويب-.

دمشق :دار العصماء 1435 ،هـ 448 ،ص.
فصوله الستة:
 مدخل نظري إىل علم الداللة. نظرايت الداللة. التطور الداليل :مفهومه وعوامله. -أنواع الدالالت اللغوية وتطورها.

 الدالالت االصطالحية. تعدد املعىن أو اتساع العربية يف التعبري.عمان :مؤسسة الوراق
علم الدًللة :دراسة يف النظرية والتأصيل /عاطف إمساعيل حميسنّ -.

للنشر 1437 ،هـ 167 ،ص.

فيه مخسة فصول:
 تناول األول مفهوم الداللة ،وموضوع هذا العلم ،وغايته ،وعالقته بعلوم اللغة. اتريخ البحث الداليل عند العرب وغريهم. أهم نظرايت تفسري املعىن. العالقات بني املفردات اللغوية ،كالرتادف اللغوي ،والتضاد اللغوي ،واملشرتك اللفظي. نوه فيه إىل أن اللغة تتغري عرب الزمان واملكان ،فعرض مفهوم التغري الداليل ،ومظاهرهذا التغري ،من رقي الداللة ،واحنطاطها ،وانتقاهلا ،وتعميمها ،وختصيصها..
ا لتطور الدًليل ملعاين صيغ األفعال الثالثية وما اشتق منها بني الرتاث والعربية املعاصرة/
فاطمة عبدالغفار أبو طالب -.القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم 1437 ،هـ،
 354ص (ماجستري).
املشرتك الدًليل يف اللغة العربية :مقاربة عرفانية معجمية /صابر احلباشة -.بريوت :دار
الكتاب اجلديد املتحدة 1436 ،هـ 494 ،ص.
نظرية اللفظ واملعىن :مصادرها وتطورها حىت أواخر القرن الثالث اهلجري /بومجعة
شتوان -.تيزي وزو ،اجلزائر :دار األمل 1436 ،هـ 359 ،ص.

التغيري الدًليل /أمحد عارف حجازي 37 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1439/4/11هـ.
املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين :دراسة دًللية /عيد داود العنزي -.حلب:
دار الرفاعي :دار القلم العريب 1437 ،هـ 216 ،ص.
ألفاظ الصناعات واألدوات واآلنية واألوعية يف كتاب املنتخب من غريب كالم العرب
لكراع النمل :دراسة دًللية /إعداد بدر بن عائد اجلهن؛ إشراف عبدالسالم بن عبدالرمحن

العويف -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اللغة العربية ،قسم اللغوايت1433 ،هـ،
 535ورقة (رسالة ماجستري).
"املنتخب من غريب كالم العرب" من املعاجم العربية املتخصصة ،حيث وزع فيه مؤلفه كراع
النمل (ت 310هـ) األلفاظ على حقول خمتلفة ،ومجع حتت كل حقل ما وصل إليه من ألفاظ.
وقد قام الباحث بدراسة بعضها ومعرفة داللتها ،وتتبع هذه الدالالت يف املعاجم املتأخرة
واحلديثة ،ملعرفة ما طرأ عليها من تغيريات ،والبحث عن عالقاهتا الداللية مع غريها من األلفاظ
داخل كل حقل .واختار دراسة ألفاظ الصناعات واألدوات واآلنية واألوعية لكثرة استعماهلا،
التصاهلا حبياة الناس.
التطور الدًليل :مظاهره وقضاايه :دراسة يف "مقاييس اللغة" ًلبن فارس /عمار قاللة-.
إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 154 ،ص.
بعد مدخل عن أمحد بن فارس (ت  395هـ) وكتابه "مقاييس اللغة" ،وفصل عن قضااي نظرية
يف التطور الداليل ،خصص الفصل اآلخر ملظاهر التطور الداليل يف "مقاييس اللغة" ،من حيث
اتساع الداللة ،وضيقها ،وانتقاهلا .واختار ألجل ذلك مثاين كلمات يف الكتاب املذكور.

التغري الدًليل يف عربية األندلس من خالل مناذج من كتب التصويب اللغوي /زهية راكن-.
اجلزائر :جامعة اجلزائر 1437 ،هـ (دكتوراه).
السياق واملعىن :دراسة يف أساليب النحو العريب /أتليف عرفات فيصل املناع -.لندن:
مؤسسة السياب للطباعة والنشر؛ اجلزائر :منشورات اًلختالف1434 ،هـ 320 ،ص.
يتصل السياق بعلم الداللة؛ لدوره الرئيسي يف حتديد معىن النص وكشف مغاليقه.
وجاء الكتاب يف أربعة فصول ،هي:
 نظرية السياق يف الفكر الغرِب وأصوهلا يف الرتاث العرِب. األساليب النحوية اخلربية والسياق. األساليب اإلنشائية الطلبية والسياق. األساليب اإلنشائية غري الطلبية والسياق.األبعاد الدًللية لرتاكيب أفعال املقاومة والرجاء والشروع /جهز بن قعيد العتييب -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 248 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
بناء اجلملة يف "اإلمتاع واملؤانسة" للتوحيدي :دراسة تركيبية دًللية /حممد بن جزاء
الرويس -.الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 284 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
تقييد الفعل حبرف اجلر :دراسة تركيبية دًللية يف املعلقات /مليحة بنت حممد القحطاين-.
الرايض :جامعة امللك سعود 1435 ،هـ 308 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).

ألفاظ العلل واألدواء واًلستشفاء يف الشعر اجلاهلي وعصر صدر اإلسالم :دراسة لغوية
عمان :دار األايم 1436 ،هـ 304 ،ص.
دًللية /قسمة مدحت القيسيّ -.
بينت الكاتبة إبجياز نظرية احلقول الداللية وعالقتها هبذه األلفاظ واملصطلحات الطبية ،ودار
الفصل األول حول ألفاظ العلل واألدواء العضوية ،وقسمتها إىل عشر جمموعات يف حقول
داللية ،ويف الفصل الثاين استخرجت ألفاظ العلل واألدواء النفسية واالستشفاء ،وجعلتها يف
( )12جمموعة داللية ،ويف الفصل الثالث درست ألفاظ الفصلني دراسة داللية.
أبنية الفعل يف ديوان الشنفرى :دراسة دًللية /محد بن عبيد الرشيدي -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 131 ،ورقة (ماجستري).
التوسع يف بناء اجلملة اًلمسية يف نقائض جرير واألخطل :دراسة تركيبية دًللية /أمحد بن
حممد جعفري -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 301 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
اًلنزايح الدًليل يف مديح أيب متام  /نوف فهد الطرابق -.الرايض :جامعة امللك سعود،
 1435هـ 117 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
دًلًلت األلفاظ املفردة يف شرح ديوان املتنيب "التبيان" ًلبن عدًلن ،املنسوب للبكري:
دراسة حتليلية يف ضوء علم الدًللة /انصر بن عبدالعزيز اهلذيلي -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1434 ،هـ 400 ،ورقة (دكتوراه).
األسلوب الشرطي يف ديوان الشريف الرضي :الرتكيب والدًللة /يوسف عزوز يوسف-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ 169 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

عمان :وزارة
الوصل والفصل يف الرتكيب العريب وأثره يف الدًللة /عادل سلمان بقاعنيّ -.

الثقافة :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 239 ،ص (أصله رسالة علمية).
يشري املؤلف إىل أن اللغة العربية لغة مرنة مطواع ،هلا ما جيعلها من خصائصها يف الرتاكيب
والسياقات ،وأسرارها يف الصياغة ،وطرائقها يف التعبري ،ومزاايها يف التوليد وتشقيق الدالالت،
ما جيعل منها لغة عظيمة الشأن ،جليلة املقدار.
ويبني أن ظاهرة الوصل والفصل نشأت يف أحضان علم القراءات ،حيث كانت احلاجة ملحة

لالهتمام مبواضع الوقف واالبتداء ،واألخذ ابحلسبان ما بني كل آية واتليتها من اتصال أو
انفصال ،ملعرفة معىن اآلايت وداللتها.
وللنحويني والبالغيني جهود يف هذا املضمار..
ويف فصول ثالثة حتدث املؤلف عن مفهوم الفصل والوصل ،وبني الرتكيب والداللة ،واالستثناء
املنقطع.
كثريا من القيم الداللية ،ال يلتقطها
وذكر أن الفصل والوصل ابب لطيف يف العربية ،يتضمن ً
إال من امتلك اللغة ،وحظي بنصيب وافر من الفصاحة والبيان ،وصفاء الذوق يف فنون الكالم
وضروب املعرفة..
واملؤلف أستاذ علم اللغة يف جامعة مؤتة ابألردن.
يف علم الدًللة :دراسة تطبيقية يف شرح األنباري للمفضليات /عبدالكرمي حممد حسن
جبل -.القاهرة :مكتبة اآلداب 1436 ،هـ 356 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

دراسة لغوية يف شرح املفضليات للقاسم بن حممد بن األنباري (ت  304هـ) يف جانب الداللة
اللفظية ،من خالل أربعة أبواب:
 مناهج الشراح يف شرح دالالت األلفاظ. االشتقاق. العموم واخلصوص والتغري الداليل. -قضااي تعدد اللفظ للمعىن وتعدد املعىن للفظ.

العالقة بني الفعل وحرف اجلر :دراسة دًللية يف أساس البالغة للزخمشري /اندية رمضان
النجار -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية 1434 ،هـ 237 ،ص.
اجلر بني املالقي (ت  702هـ) يف "رصف املباين" واملرادي (ت  749هـ)
معاين حروف ّ
يف اجلىن الداين :دراسة دًللية /عبدالرمحن بن حممد العنين -.املدينة املنورة :اجلامعة

اإلسالمية 1436 ،هـ 231 ،ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
آراء ثعلب يف كتاب "الزاهر" ًلبن األنباري :دراسة دًللية /ضيف هللا بن محد املطريي-.
بريدة ،السعودية :جامعة القصيم1436 ،هـ 305 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
املفصل" ًلبن يعيش /ماجد حممد البحر -.الرايض :جامعة
التحليل الدًليل يف "شرح
َّ

امللك سعود 1437 ،هـ 451 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).

علم الدًللة يف الرتاث العريب والدرس اللساين احلديث :دراسة يف فكر ابن قيّم اجلوزية/
إدريس بن خواي -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 167 ،ص.

تلقي علم الدًللة الغريب يف الدراسات اللغوية العربية احلديثة :دراسة وصفية حتليلية يف
املنجز اللساين /حممد بن علي الزهراين -.الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ311 ،
ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).

سادسا :املرتادفات واألضداد وما يلحق هبا
ا
األضداد يف كالم العرب /تصنيف أيب الطيب اللغوي عبدالواحد بن علي (ت 351ه ــ)؛
حتقيق حممد السيد عثمان -.بريوت :دار الكتب العلمية1433 ،هـ 317 ،ص.
هناك ألفاظ متشـاهبة يف اللغة العربية ولكنها متباينة يف الداللة ،فإذا وصـل هذا التباين إىل ِ
حد
التناقض عدت من األضداد.
مثل لفظة (الناهل) ،اليت تطلق على العطشان ،كما تطلق على الذي شرب وارتوى!
والكتاب يف هذا املوضــوع ،الذي ســبق حتقيقه من قبل األســتاذ عزة حســن ،وصــدر عن جممع
اللغة العربية بدمشق عام 1382هـ.
البهار يف اللغة العربية من كالم العرب /أبو علي احلسن بن علي األهوازي (ت  446هـ)؛
عمان :وزارة الثقافة 1436 ،هـ 183 ،ص.
حتقيق دايان موسى الرحيّلّ -.
وهو يف األلفاظ واملرتادفات.

جممع األضداد :و هو جممع لسبعة معاجم يف األضداد /شرحه وعلق عليه عرفان
مطرجي -.بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية ،حنو 1433هـ 328 ،ص.
مجع فيه بني رسائل األضداد اليت ألفها :األصمعي ،والصغاين ،وأبو الطيب اللغوي ،وأبو
حممد التوزي ،والفريوزاابدي ،وابن السكيت ،والسجستاين.
وذكر جامعه أنه أضاف إليها ( )58حرفًا [يعين كلمة؟] يف األضداد.
الفروق اللغوية /أليب هالل احلسن بن عبدهللا بن سهل العسكري (ت حنو  395هـ)؛
تقدمي وحتقيق إيهاب حممد إبراهيم -.القاهرة :مكتبة ابن سينا 1435 ،هـ 224 ،ص.
وبتحقيق مجال عبدالغن مدغمش -.ط -.2دمشق :دار الرسالة العاملية 1435 ،هـ،
 636ص.

فروق لغوية يف فصحاان املعاصرة /حممد بن يعقوب الرتكستاين -.الرايض :جامعة امللك
سعود ،كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا 1437 ،هـ2 ،
مج ( 1372ص).
ًل وجوه وًل نظائر يف كتب الوجوه والنظائر /عبداجلبار فتحي زيدان -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1437 ،هـ 474 ،ص.
سابعا :األلفاظ الدخيلة واألخطاء
ا
 -1األلفاظ الدخيلة
ما ليس يف كالم العرب بني سيبويه واملربد :دراسة حتليلية /..إميان علي البلوي -املدينة
املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 171 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
معجم الدخيل :حممد شليب عسل -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1436 ،هـ 187 ،ص.
هدف منه الكاتب إىل تنقية اللسان العرِب مما شابه من العجمة ،مث تقدمي ما أقره جممع
اخلالدين ،واملعجم الطيب املوحد ،ووضع آبخر كل كلمة مصدرها ،مع كتابتها ابحلروف الالتينية
إن وجدت.
قال املؤلف :بعض الكلمات صارت أقرب إىل لغتنا رغم أهنا أعجمية ،مثل أوطة ،بريد ،بلور،
نشادر ،كهرابء ،خاصة إذا مل يتح بديل عرِب مرض.
مثاله :أجزخانة – حمل الدواء (ترك) eczane
ألبوم – جمموعة صور album
لغة الشباب العريب يف وسائل التواصل احلديثة -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1435 ،هـ 435 ،ص.

(حبوث ومقاالت حول اللغة اهلجني العربيزي الفرانكو)!
عمان :كنوز املعرفة1437 ،
حدود اًلقرتاض اللغوي /عبداملنعم السيد أمحد جداميّ -.

هـ 167 ،ص.

األعجمي يف قواميس العربية (املنجد يف اللغة العربية وًلروس والوسيط) مناذج /سعد مطري
املالكي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1439 ،هـ (ماجستري).
 -2األخطاء اللغوية (اللحن)
نصوص من كتاب "حلن العامة" أليب حامت السجستاين :مجع وتوثيق وتوصيف /عامر ابهر
احليايل -.بريوت :الدار العربية للموسوعات 1436 ،هـ 103 ،ص.

ألِب حامت سهل بن حممد السجستاين (ت  255هـ) كتاب مفقود عنوانه "حلن العامة" ،وقد
قام احليايل ابلبحث عن نصوص منه يف كتب اللغة واملعاجم من الرتاث اإلسالمي ،ومجع منها
نصا ،ذكر أن ُمخسها منصوص فيها النقل من الكتاب املفقود ،والباقي عرضه على
(ًّ )250
منهج علمي ومعايري لعله يعود إىل الكتاب املذكور. .
وقد وثق هذه النصوص من مظاهنا ،ورتبها على حروف املعجم.
مثاله :عتق – عُتِ َق .وقد َعتُ َق الشيءُ :بفتح العني ِ
العني وتكسر التاء.
وضم التاء ،والعامة ُّ
تضم َ
ما تلحن فيه العامة /أليب طالب املفضل بن سلمة (ت حنو  290هـ)؛ حتقيق بالل
اخلليلي[ -.القاهرة] :خزانة األدب 1438 ،هـ.
عثرات األقالم /أتليف بشار بكور -.دمشق :دار الرواد1433 ،هـ 87 ،ص.

ِ
سرد مبصنفات حول اللحن
تقومي كلمات ومجل مما ينطق هبا خطأ يف عصرًن خاصة ،يسبقها م َ
جتربة
قدميًا وحديثًا ،مثاله :أبو نـَواس ،الصحيح :أبو نـُ َواس .األ ْ
َج ُرومية ،الصحيحُ :
اآلجُّروميةُ .
وجتارب ،الصحيح :جت ِربة وجتا ِرب.
ُ
أس سيبويه :أخطاء شائعة وأغالط ذائعة /حسن كمال حممد حممد -.الرايض:
َ
كسرت ر َ
العبيكان للنشر 1435 ،هـ 376 ،ص.

يذكر املؤلف أنه يف سنوات طلب العلم مع زمالئه ،كان دأهبم إذا أخطأ أحدهم يف اللغة قرعوه
كسرت رأس سيبويه ،فكان من أخطأ فيها كأمنا كسر رأسه!
بقوهلم :قد
َ
وقال يف سبب اختياره هذا العنوان لكتابه" :أمالً أال نكسر رأس سيبويه ،أقصد أال خنطئ يف
عقودا من الزمن صحيحة ال غبار عليها
اللغة العربية كتابة أو نط ًقا أبلفاظ وتراكيب ،حسبناها ً
وال عيب فيها ،فما كان مين يف هذا الكتاب إال أن كشفت عن وجه الصواب فيها وسببه،
بشرح موجز وتوضيح خمتصر".
واستشهد بقول القائل:
ِ
له وجهٌ وليس له لسا ُن
كفى ابملرء عيبًا أن تراهُ
ِ
ِ
الرجال هلم َبز ٍّ
سن البيا ُن
سن
ين إذا مل يُسعد احلُ َ
وما ُح ُ
ورتب كل األخطاء على حروف املعجم ،يف جدول واحد ،حيتوي على :اجلذر ،والكلمة،
واخلطأ ،والصواب .مع بيان السبب يف كل مرة .وهذا حىت آخر الكتاب.
قضية التصويب اللغوي يف العربية بني القدماء واملعاصرين /العريب دين -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 381 ،ص.
دراسة حلركة التصحيح اللغوي منذ القدمي إىل اليوم ،تتناول جهود القدماء يف هذا اجملال،
ودراسة أشهر كتب اللحن القدمية واحلديثة ،وتعرف فيه املؤلف على املواقف حيال اخلطأ يف
اللغة ،واملواقف املختلفة جتاه التطور اللغوي.
وجعل كتابه يف أربعة فصول:

 التصويب اللغوي عند القدماء. األوضاع السائدة للغة العربية يف العصر احلديث. التصويب اللغوي يف العصر احلديث. إشكالية اللحن يف الدراسات اللغوية احلديثة.عمان :كنوز
حتليل األخطاء :مقاربة لسانية تطبيقية لتعلم اللغة العربية /املصطفى بنّانّ -.

املعرفة للنشر 1436 ،هـ 232 ،ص (أصله رسالة علمية).
دراسة أكادميية لسانية تطبيقية يف اململكة املغربية ،تعتمد منهج حتليل األخطاء ،لوصف وحتليل
مدونة تتكون من أكثر من ( )40000خطأ ،عرب دراسة ميدانية مستفيضة ،أجريت على عينة
تتجاوز ( )1200من متعلمي اللغة العربية ابملدرسة االبتدائية ،حسب تنوع اللغات يف املغرب
وتعدد وسائطه.

واملؤلف صاحب دراسات وحبوث حمكمة ،رئيس حترير جملة (الفرقان).

جهود عبدالقدوس األنصاري [ت  1403هـ] يف التصويب اللغوي /مانع بن سعد
القرين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 274 ،ورقة (ماجستري).
عمان :دار ايفا العلمية 1437 ،هـ،
أخطاء شائعة يف الكتابة واحملادثة /فهد خليل زايدّ -.

 294ص.
بيان أبخطاء لغوية شائعة يف الكتابة واحملادثة ،مع ذكر الصحيح منها ،وتعليلها ،إضافة إىل
تصحيح كلمات ُختطأ ،قال" :هذا الكتاب أردت منه أن يعيد حماكمة طائفة كبرية من كلمات
اباب للتطور واالمتداد".
ظلما ابملخالفة واخلطأ ،ويفتح للغتنا ً
وصيغ أُدينت ً
وقال" :إن هذا الكتاب إزالة لصفة اخلطأ عن بعض ما ُخ ِطئ أو ما ميكن أن ُخيطأ ،وذلك
بتصحيح مقبول وختريج معقول من أهل العلم واالختصاص".

تطهري اللغة من األخطاء الشائعة /حمجوب حممد موسى -.اإلسكندرية :دار القمة :دار
اإلميان 1437 ،هـ 128 ،ص.
تصحيح ألخطاء لغوية شائعة عند الكتاب واملتعلمني.
ويرى املؤلف أن اللحن شائع ،ويربو على الصواب! وأن األمر قدميُّ ،
يدل على قدمه هذه الوفرة
من الكتب اليت وضعها علماؤًن القدامى لتوجيه النظر إىل ما تفشى يف عصورهم من أخطاء
تكدر ينبوع لغتنا العظيمة .أما اليومِ ،
ِ
فحدث عن هذه األكدار املرتاكمة وال حرج...
معايري اخلطأ والصواب يف كتاب "درة الغواص يف أوهام اخلواص" للحريري /هناء علي
عمان :دار زهدي للنشر 1437 ،هـ 231 ،ص.
البوابّ -.
عمان
عمان :أمانة ّ
بعض ما خطّأه اللغويون وهو صواب /عودة هللا منيع القيسيّ -.
الكربى 1434 ،هـ 174 ،ص.
حنو اجتناب اللحن يف اخلطابة /حممد حسان الطيان -.الكويت :دار الظاهرية1439 ،
هـ.
إصالح حلن املؤذنني :فيه التنبيه على أكثر من مائة حلن قد يقع من بعض املؤذنني/
عبدالسالم بن حممد الشويعر -.الكويت :وزارة األوقاف 1439 ،هـ.
املعرب
َّ -3
املعرب /صباح عباس السامل -.ط -.2دمشق :متوز :طباعة ،نشر،
أوهام اجلواليقي يف َّ

 1435هـ 142 ،ص.
نقد لكتاب "املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم" ملؤلفه اللغوي موهوب بن أمحد
اجلواليقي ،املتوىف سنة  540هـ ،وقد أشار املؤلف إىل أن الشيخ أمحد شاكر استدرك عليه

ذلك عند حتقيقه لكتابه ،وقوم هفوات له ،وأنه هنض هلذه الدراسة ليصحح أوهامه كذلك
ِ
ويصوب أخطاءه ،اليت أرجع فيها ألفاظًا وكلمات إىل لغات أجنبية ،بينما هي عربية أصيلة،
أو أهنا تعود إىل لغات أخرى غري اليت ذكرها ،ورجع ألجل ذلك إىل مظان تراثية عربية ،وإىل
دراسات معاصرة ،كما استفاد من لغات عربية قدمية (الساميات) ،ولغات أخرى شرقية
وأوروبية.
املعربة يف معجم العني :دراسة أتصيلية /مصطفى إبراهيم علي عبدهللا -.مصر :
األلفاظ َّ

دار احلرية1434 ،هـ 358 ،ص.
جعل املؤلف دراسته هلذا املوضوع يف أربعة فصول ،هي:
 ألفاظ معربة غري مشروحة املعىن. ألفاظ معربة مشروحة املعىن. ألفاظ معربة مشروحة املعىن ذكرت لغاهتا األصلية. -ألفاظ معربة يف شرح مداخل عربية.

وهذه هي الطبعة الثانية للكتاب ،مصورة من طبعة  1414هـ (1994م)
املعرب والدخيل يف العربية :دراسة يف اتج العروس للزبيدي /حيىي إبراهيم قاسم -.إربد،
َّ
األردن :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 232 ،ص (أصله رسالة جامعية).
تناولت الدراسة ظاهرة املعرب والدخيل يف العربية من خالل معجم (اتج العروس) حملمد مرتضى

الزبيدي (ت  1206هـ) دراسة داللية وأتصيلية .وحيتوي التاج على هذه الظاهرة مما سجلته
املعاجم اللغوية السابقة اليت ضمها الزبيدي إىل معجمه ،فضالً عن الكتب األخرى غري اللغوية،
ككتب الطب والرتاجم والتاريخ ،وبني منهجه يف ذلك.
عمان :مؤسسة
َّ
املعرب يف املعاجم العربية احلديثة :دراسة ومعجم /ابهر حممد صابرّ -.
الوراق للنشر1436 ،هـ 633 ،ص.

درس فيه عرب فصول ستة موقف املعاجم احلديثة اليت اختارها من املعرب ،وهي ثالثة :معجم
"حميط احمليط" لبطرس البستاين ،و"املعجم الوسيط" الذي أصدره جممع اللغة العربية ابلقاهرة،
و"املنجد" يف اللغة العربية املعاصرة ،ووضح ذلك يف حتليل وتفصيل وجداول وملحقات.
ويف اجلانب العملي استخرج من تلك املعجمات ما فيها من معرابت وعرضها مرتبة يف مثانية
مالحق.
واملعرب يف شعر األعشى الكبري /إبراهيم شعالن -.القاهرة :عني للدراسات
النقاء اللغوي َّ

والبحوث اإلنسانية واًلجتماعية 1435 ،هـ 126 ،ص.
يذكر املؤلف أن عرب اجلاهلية مل يكونوا منعزلني عن غريهم ،بل كانت هلجاهتم متصلة داخل
شبه اجلزيرة العربية وخارجها بلغات غريهم من الشعوب ،وأن األعشى الكبري كان خري ممثل
لتلك اللهجات واللغات ،كما بدا يف ديوانه ،وكان يتنقل بني الشام واليمن وعُمان ،ففي
قاموسه ألفاظ من اللغات الفارسية واهلندية واليوًننية والعربية والسراينية والنبطية واملصرية
القدمية ...وأورد املؤلف مناذج من شعره يف كل ذلك.
وذكر البغدادي أن كان يفد على امللوك وال سيما ملوك فارس ،ولذلك كثرت األلفاظ الفارسية
يف شعره.
ومن حيث اللهجات فلم يكن ميثل هلجة قبيلته فقط ،بل يف شعره هلجة قومه بين قيس بن
ثعلبة ،وهم بطن من بطون بكر بن وائل ،كما وجد يف شعره خصائص هلجة احلجازيني،
والنجديني ،واليمنيني ،والعمانيني..
وقد استشهد النحاة ببعض شعره ،الذين حاولوا أتييد افرتاضاهتم اللغوية .وقد أدرك اإلسالم
ومل يُسلم .ومات يف سنة  7هـ.

ضا ودراسة /سلطان بن حممد الشريف -.املدينة املنورة:
األلفاظ َّ
املعربة يف ديوان املتنيب :عر ا

اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 226 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

ضا ودراسة /تركي بن ّنزال
األلفاظ َّ
املعربة يف ديوان "سقط الزند" أليب العالء املعري :عر ا
احلمزي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 147 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
املعربة يف مجهرة ابن دريد :دراسة لغوية /عبدالرمحن بن سامل الشهري-.
األلفاظ الفارسية َّ
الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 232 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

 -4األلفاظ املولدة
التوليد اللغوي عند القاضي التنوخي يف كتابه "نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة" :دراسة
وصفية يف املستوايت واملظاهر /عبدهللا بن أمحد القليصي -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1435 ،هـ 307 ،ورقة (دكتوراه).
 -5التصحيف والتحريف
تصحيح التصحيف وحترير التحريف /صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 764
هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالكرمي املفلح -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي الدكتور
عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا 1437 ،هـ 2 ،جـ.
وهو يف حلن الكالم.
من جناايت التصحيف على علم املصحف الشريف وأثره على مقررات الدراسة وجمامع

التصحيح /عبداهلادي بن عبدهللا محيتو -.أبو ظيب :املوطأ للنشر 1439 ،هـ.

التصحيف والتحريف يف كتب احمل ّدثني :دراسة لغوية /مجيلة بنت حممد اهلويدي -.الرايض:

جامعة اإلمام 1436 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).

الباب الرابع
املعاجم
أوًل :علم املعاجم ونقدها
ا
املعجمية العربية :قضااي وآفاق /جمموعة من املؤلفني؛ إعداد وتقدمي منتصر أمني
عمان :كنوز املعرفة العلمية1435 ،هـ 2 ،مج.
عبدالرحيم ،حافظ إمساعيلي علويّ -.
فيه ( )27حبثًا ،تدور موضوعاهتا يف أربعة حماور ،هي:
 املعجمية العربية بني الرتاث واملعاصرة. املعجمية العربية :دراسة وتقييم. حنو آفاق جديدة للمعجمية العربية. من قضااي املعجم.املعجمية العربية :حبوث َّ
حمكمة /إعداد وتنسيق منتصر أمني عبدالرحيم ،حافظ إمساعيلي
عمان :كنوز املعرفة 1437 ،هـ ،مج 492 :3ص.
علويّ -.
هذا هو اجلزء الثالث من الكتاب ،وقد صدر األوالن عام  1435هـ .ومن حبوث هذا اجلزء:
 إشكالية الداللة يف املعجمية العربية /علي القامسي. الصورة يف املعاجم اللغوية :أبعاد توظيفها وصعوابت استخدامها /حاج هين حممد. دور املعجم العرِب يف إحياء الرتاث وتصوير الواقع واستشراف املستقبل /جورج مرتي. املقدمة يف "معجم اللغة العربية املعاصرة" /منتصر عبدالرحيم.منوذجا /عمرو حممد مدكور.
 ترتيب املداخل يف التدوين املصطلحي :معاجم علم اللغة ً -حنو معجم بالغي سياقي اترخيي /عماد عبداللطيف.

عمان :دار احلامد،
يف املعجم العريب :عالقة (أفعل) بـ (فعل) يف ًلروس /السعدية صغريَّ -.

 1436هـ 224 ،ص (أصله رسالة جامعية).
فصوله األربعة:
 -املعجم العرِب بني التصور التقليدي والتصور احلديث.

 بعض مظاهر االشتقاق يف األفعال الالزمة واألفعال املتعدية :فعل وأفعلمنوذجا.
ً
فعل وأفعل.
 بعض اخلصائص اجلهية يف صوريت َ تطبيقات على صوريت فعل وأفعل :املعجم العرِب احلديث الروس.املعجم العريب بني اللغة واخلطاب /إبراهيم بن مراد -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية  1436 ،هـ 105 ،ص.
إطاللة على املعاجم والدًللة /عصام الدين أبو زًلل -.اإلسكندرية :دار الوفاء1437 ،
هـ 199 ،ص.
عمان :دار اإلعصار العلمي،
املعاجم والدًللة /فهد خليل زايد ،حممد صالح ّ
رمانّ -.
 1436هـ 171 ،ص.
على املستوى الداليل ذكر املؤلفان عناصر حتديد الداللة ،والتنغيم وأثره يف حتديد الداللة،
والتطور الداليل ،والتعريب ،واالشتقاق ،والنحت ..وغري ذلك.
وعلى املستوى املعجمي :أنواع املعاجم العربية ،ومناذج منها ،وملخص معاجم األلفاظ ،ومعاجم
املعاين..

معاجم املعاين يف العربية /مجال طلبة -.القاهرة :دار اجلوهرة 1435 ،هـ 118 ،ص.
يف الفصل األول تناول املؤلف مدرسة الغريب املصنف ،واشتمل على دراسة عدة معاجم ،مثل
الغريب املصنف ألِب عبيد القاسم بن سالم ،واملنجد يف اللغة لكراع النمل.
ويف الثاين تناول مدرسة األلفاظ ،واشتمل على كتب تعليمية (كاأللفاظ البن السكيت)،
وتقوميية خاصة بلحن العامة (مثل ما تلحن فيه العامة للكسائي).
وأصل الكتاب جزء من رسالة علمية تقدم هبا الباحث لنيل درجة املاجستري من جامعة عني
مشس ،وموضوعها (معاجم املعاين) يف العربية حىت القرن اخلامس ،مع حتقيق كتاب (املنخل
خمتصر إصالح املنطق للوزير أِب القاسم املغرِب) ،وقد طبع جزء التحقيق ،وهذا قسم الدراسة.
زمان املعجم :دراسة نقدية تطبيقية يف اللسانيات العربية /خالد فهمي -.القاهرة :دار
املقاصد 1437 ،هـ 288 ،ص.
جاء هذا الكتاب يف اببني:
الباب األول :قضااي يف املعجمية التطبيقية.
الباب الثاين :يف املنجز املعجمي لدى القدماء واملعاصرين.
قال يف مقدمته :لقد آمنت أن الدرس اللساين ينبغي أن يلوذ ٍّ
بنطاق تطبيقي ،يراجع بعض ما
ُ
كان ،وينتقده ،ويفسر بعض ما هو كائن ،ويدل عليه ،ويستشرف بعض مما يلزم استشرافه مما
سيكون ،ويرتصده ،وهو ما يتضح يف بعض حبوث هذا الكتاب األخر.
املعجم العريب بني اللغة واخلطاب /إبراهيم بن مراد -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ.
عمان :دار
القدرة املعجمية وآفاقها التعليمية :مقاربة لسانية وظيفية /مصطفى عقليّ -.

كنوز املعرفة 1439 ،هـ.

معجم املكنز الكبري :دراسة يف املادة واملنهج /وًلء بنت فهد السبيت -.الرايض :جامعة
اإلمام 1435 ،هـ 364 ،ورقة (ماجستري).
الكليات واألصول اللغوية يف معجم "العني" :دراسة وصفية حتليلية /سارة حسن الزهراين-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ 183 ،ورقة (ماجستري).
أثر "مجهرة اللغة" يف "لسان العرب" لغة وصرفاا /عبدالعزيز بن حممد املرهون -.األحساء،
السعودية :جامعة امللك فيصل 1435 ،هـ 165 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

الفصيح واألفصح يف "لسان العرب" ًلبن منظور اإلفريقي (ت  711هـ) :دراسة لغوية
حتليلية /األمني موسى ماين -.اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 510 ،ورقة (ماجستري).
مسو دًللة األلفاظ واحنطاطها يف اللغة العربية بني معجمي "لسان العرب" و"معجم اللغة
ّ

العربية املعاصرة" :دراسة اترخيية دًللية /محود حيىي الشعلي -.أهبا :جامعة امللك خالد،

 1437هـ 171 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

ما موصف بـ "معروف" يف معجم "لسان العرب" ًلبن منظور (ت  711هـ) :دراسة وصفية/
صخر بن مساعد الشريويف -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ( ،دكتوراه).

ضا
مآخذ الصغّاين اللغوية على الصحاح من خالل كتابه "التكملة والذيل والصلة" :عر ا
وتقومياا /حممد بن راجي الصاعدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ774 ،

ص (دكتوراه).
اتج اللغة وصحاح العربية ،ملؤلفه إمساعيل بن محاد اجلوهري (ت  393هـ).
التكملة والذيل والصلة لكتاب اتج اللغة وصحاح العربية ،ملؤلفه احلسن بن حممد الصاغاين
(ت  650هـ).

شرح ديباجة القاموس احمليط للفريوزاابدي /نصر اهلورين -.بريوت :دار املقتبس1436 ،
هـ 151 ،ص.
تقييدات على ديباجة القاموس احمليط للعالمة اللغوي حممد بن يعقوب الفريوزاابدي (ت 817
هـ) ،مجعها نصر بن نصر اهلوريين (ت  1291هـ) من شرحي املناوي ومرتضى الزبيدي.
األلفاظ اخلاصة ابملرأة يف القاموس احمليط للفريوزاابدي :دراسة حتليلية /جنود بنت عواد
السناين -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 408 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
علل التسمية يف "احملكم" ًلبن سيده (ت  458هـ) /فاطمة عبيد الثبييت -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1435 ،هـ 308 ،ورقة (ماجستري).
الصناعة املعجمية يف ديوان األدب للفارايب :دراسة يف النظام واألثر /فاطمة بنت حيىي
عمرين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 257 ،ورقة (ماجستري).
الصاحب بن عباد يف كتابه "احمليط يف اللغة" :معجم لغوي تراثي /نبأ عبداألمري
احلميداوي -.بريوت :صائغ :مكتبة لبنان 1436 ،هـ 200 ،ص (أصله رسالة ماجستري
من جامعة القادسية).

التعريف املعجمي يف معجم "الغن الزاهر" لعبدالغن أبو العزم :دراسة وصفية حتليلية يف
ضوء الصناعة املعجمية احلديثة /سلوى راجح العبديل -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
 1435هـ 397 ،ورقة (دكتوراه).

تدوين أيب منصور األزهري للغة املسموعة /ران بنت بسام عامود -.الرايض :جامعة امللك
سعود 1436 ،هـ 256 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مجعا ودراسة /أمحد حممد جربان
ما وقف فيه اإلمام األزهري يف معجمه "هتذيب اللغة" :ا
خرباين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 232 ،ورقة (ماجستري).

فَـعم َل وما جاء عليها يف "اتج العروس" :دراسة ومعجم /عبدالكرمي حممد حسن جبل-.
القاهرة :مكتبة اآلداب 1436 ،هـ 197 ،ص.
معجم النفيس من كنوز القواميس :صفوة املنت اللغوي من "اتج العروس" ومراجعه الكربى:
دراسة يف الشكل واملضمون /لفاي بن ًليف السلمي -.الرايض :جامعة امللك سعود،
 1437هـ 212 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
الصناعة املعجمية عند البستاين يف "حميط احمليط" /عبدهللا بن عيسى الفضيخ -.الرايض:
جامعة امللك سعود ،كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا،
 1438هـ 543 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
وسائل التفسري اللغوي عند املعجميني مع دراسة تطبيقية يف "املعجم الوسيط" /عيدة بنت
سعدي الذيباين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 327 ،ورقة (ماجستري).
طبقة أفعال التفكري واملعرفة والتعلم يف "املعجم الوسيط" :دراسة معجمية ودًللية وتركيبية/
زهراء بنت علي عسريي -.أهبا جامعة امللك خالد 1437 ،هـ 189 ،ورقة (حبث مكمل
ملاجستري).

املعاجم العربية املدرسية :دراسة لغوية يف املادة واملنهج /حسني البسومي -.القاهرة :روابط
للنشر 1437 ،هـ 352 ،ص.
البنية الصغرى يف القاموس املدرسي :دراسة لسانية تداولية للتعريف واملثال /صونية
بكال -.اجلزائر :جامعة اجلزائر 1438 ،هـ (دكتوراه).
دراسة مقارنة يف املعاجم العربية املعاصرة :معجم املنجد ،واملعجم العريب احلديث ،ومعجم
أمنوذجا /عبدهللا بن حممد هزازي -.الرايض :جامعة اإلمام1438 ،
اللغة العربية املعاصرة
ا

هـ 346 ،ورقة (دكتوراه).

جهود الدكتور أمحد خمتار عمر املعجمية :تطبيق عملي ملعايري صناعة املعجم احلديث/
اتمر سعد الغزاوي -.القاهرة :عامل الكتب 1436 ،هـ 326 ،ص.

عضوا يف جممع اللغة العربية،
دراسة وصفية نقدية جلهود خمتار املعجمية ،الذي انتهى به املطاف ً
ومقررا للجنة األصول فيه.
ً
وقد تناول يف دراسته معجمني من أهم إجنازاته ،مها :املكنز الكبري (معجم شامل للمجاالت
واملرتادفات واملتضادات) ،واملعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته ،قسم األلفاظ.

اثنياا :املعاجم األحادية اللغة (عريب – عريب)
 -1املعاجم القدمية
كتاب الزينة :معجم اشتقاقي يف املصطلحات الدينية والثقافية /أبو حامت أمحد بن محدان
الرازي (ت  322هـ)؛ حتقيق سعيد الغامني -.بريوت؛ بغداد :منشورات اجلمل1436 ،
هـ.
أيضا بعنوان :كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية ،وبعنوان :كتاب الزينة يف
صدر حمق ًقا ً
املصطلحات اإلسالمية العربية.

ينابيع اللغة /أمحد بن علي البيهقي (ت  544هـ).
حتقيقه يف كلية اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة 1439 ،هـ... ،
جرد فيه "الصحاح" من شواهده ،وضم إليه فوائد من معاجم أخرى.
أساس اللغة العربية /أليب شجاع حممد بن علي بن شعيب الدهان (ت  592هـ)؛ دراسة
وحتقيق موفق بن حسني بن عليوي اجلبوري -.كركوك :مكتبة أمري؛ بريوت :دار ابن حزم،
 1436هـ 280 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة تكريت).
معجم جلذور كلمات اللغة العربية ،ابتدأه مؤلفه مبقدمة صوتية وصرفية وداللية ،وابتكر ()28
جدوالً ،لكل حرف من احلروف العربية جدول ،بني فيه األلفاظ املستعملة إىل وقته واأللفاظ
املهملة.
ويعين املؤلف ابألساس اجلذر ،واجلذر يف اللغة هو العنصر األصلي جملموعة من الكلمات تنتمي
إىل عائلة واحدة ،فجذر (عامل) و(استعلم) و(عالمة) و(تعلم) هو (ع ل م) ،وحنصل على
اجلذر حبذف مجيع احلروف الزائدة من الكلمة.
وذكر احملقق أن ابن الدهان ابتكر بعقليته الرايضية خطوة جديدة يف طريق التأليف املعجمي،
احملدثون حىت استعانوا ابحلاسبات اآللية.
وأبدع عمالً مل يستطعه َ
العباب الزاخر واللباب الفاخر /احلسن بن حممد الصغّاين (ت  650هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ... ،
وهو معجم لغوي.

املعول /علي بن أمحد بن معصوم املدين (ت
الطراز األول والكناز ملا عليه من لغة العرب َّ

 1119هـ)؛ حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث -.مشهد ،إيران :املؤسسة1426 ،

–  1434هـ 10 ،مج  1 +مج مقدمة.

معجم لغوي ،رتب على هيئة "القاموس احمليط".
الضرب ،وأحرزت
قال مؤلفه" :هذا كتاب مجعت فيه من لسان العرب ما ُحيظى منه ابرتشاف َ
صدق العني واألثر ،وأضفت إىل ذلك من بيان
فيه من غريب القرآن واألثر ما يُرضى منه ُ
جمازات الكالم ،ومصطلحات العلماء األعالم ،وأمثال العرب العرابء ،ونُفااثت ُسقاة األلبان،
ما ال يستغين الفضالء يف مدارسهم."...
ومما متيز به املعجم ابتكاره التقسيم اخلماسي يف خطة أتليفه ،وإفراده اجملاز عن احلقيقة.
واستدرك فيه على لغويني سابقني ،وذكر مصطلحات شىت العلوم ،وشرح األمثال ،ونقد الفريوز
آابدي يف قاموسه..
 -2خمتصرات املعاجم القدمية
عمان  :عشتار؛ طرابلس
تلخيص الذهب من لسان العرب /إعداد حممد حسني اجلاليلّ -.

الشام :املؤسسة احلديثة للكتاب1435 ،هـ 3 ،مج.

تلخيص ملعجم "لسان العرب" يف اللغة البن منظور رمحه هللا .قال املؤلف يف منهج تلخيصه:
"وقد رأيت االقتصار على ما ذكره ابن منظور وإمهال بيان القدر من املشرتك املعنوي" قال:
"واعتمدت على ترتيب الزخمشري يف سرد األلفاظ على أوائلها دون احلرف األخري كما عليه
املؤلف ،وانتقيت من كالمه ما خيص القرآن الكرمي واحلديث الشريف وأمهلت غريمها من املواد
والشواهد واألبيات".
واملختصر من الشيعة.
جمرد الصحاح للمعداين [عبدالرحيم بن عبدهللا] ،املتوىف مطلع القرن السابع اهلجري :دراسة
وحتقي اقا إىل هناية حرف الطاء /فيحان بن صنهات العتييب -.الرايض :جامعة اإلمام،

 1434هـ 860 ،ورقة (دكتوراه).

خالصة احملكم /حممد بن احلسني العنسي (ت  671هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدالعزيز بن
مجعان الغامدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 342 ،ورقة (ماجستري).
القسم الثالث :من بداية فصل الذال من ابب اجليم ،إىل آخر فصل احلاء من ابب الدال.
املؤلف وزير من علماء اللغة ،من ذرية عمار بن ايسر رضي هللا عنه ،من أهل القريوان ،عُرف
اببن أِب احلسني.
 -3املعاجم احلديثة
قاموس املنجد اهلادي إىل لغة العرب :قاموس عريب – عريب /حسن سعيد الكرمي-.
بريوت :دار لبنان 1435 ،هـ 1598 ،ص.
يليه :املنجد اهلادي إىل أعالم العرب واملسلمني /أمحد إبراهيم العالونة .ملحق البلدان/
مجع وإعداد مسية معطي.

معجم جديد للغة العربية ألديب عال صيته ،صاحب "قول على قول" ،ذكر أنه يقدمه ليكون
بذل بشكل دائم على الطريق الطويل املؤدي إىل خدمة لغة
من مجلة اجلهود اليت جيب أن تُ َ
وتوهجها.
القرآن الكرمي واستمرار أتلُّقها ُّ
وبني يف مقدمته االعتبارات اليت صنع قاموسه عليها ،منها إبراز صيغ األفعال ،كل صيغة على
حدة ،بدالً من خلط بعضها ببعض ،وإعطاء كل صيغة من الفعل على حدة مشتقاهتا ،وإعطاء
املعىن للمفردات من أفعال وغريها بعبارات حديثة مفهومة ،ودعم هذا املعىن أبمثلة من القرآن
الكرمي أو احلديث الشريف أو الشعر العرِب أو األمثلة العربية ،ووضع التفسريات بطريقة متيز
األشياء بعضها عن بعض ،وإرجاع املشتقات إىل أصوهلا ،وذكر املؤنث واجلمع ،وإدخال الكثري
من املصطلحات احلديثة يف العلوم والسياسة والصناعة وغريها ،اليت مت االتفاق عليها وصارت
عامة..
نقدا
وكأين هبذا املعجم بديل ،أو منافس أول لقاموس "املنجد" للويس معلوف ،الذي لقي ً
شديدا من علماء ولغويني وابحثني مسلمني ،وعنوانه يوحي بذلك ،وملحقاه ،ولكنه جاء
ً

كثريا ،وكان ينبغي أن يصدر منذ زمن بعيد .وهو مفيد وواضح سهل ،على الطلبة
متأخرا ً
ً
خاصة.
الرافد :معجم الناشئة اللغوي :عريب – عريب /صنفه أمحد سليم احلمصي ،سعدي
عبداللطيف ضنّاوي -.بريوت :املؤسسة احلديثة للكتاب 1436 ،هـ 1486 ،ص.
كثريا ما استشهد
يفيد طلبة الثانوايت واجلامعات ،لغلبة استعماله وكثرة جراينه على األلسن ،و ً
أثناء شرح الكلمات بشواهد من آايت القرآن الكرمي ،وابألمثال وجوامع الكلم ،مع إشارات
إىل بعض األخطاء الشائعة.
وذكر املصنفان أنه معجم جذري وأجبدي يف آن واحد ،جذري العتماده ترتيب الكلمات
حبسب اجلذر ،مع اعتماد التسلسل األلفبائي.
معجم روضة اللغة /أمحد اخلاين -.الرايض :املؤلف 1434 ،هـ 496 ،ص.

ذكر املؤلف أن معجمه هذا سـهل فصـيح ،وأنه وضـعه "ملن حيرص على اقتناء ثروة لغوية ممتازة
أبيسر جهد" ،وأنه حرص أن تكون لغة املعجم هي لغة احلياة ،ومما يكثر ترداده على األلسنة،
مع االعتدال يف التوس ـ ـ ـ ـ ــع اللغوي" ،وأن طريقته فيه هو ذكر الكلمة ،مع ش ـ ـ ـ ـ ــاهد هلا :آية من
القرآن الكرمي ،أو حديث شـ ـ ـريف ،أو بيت من الشـ ـ ــعر ،أو مثل عرِب فصـ ـ ــيح ،ما تيسـ ـ ـر من
ذلك.
وذكر أنه بذل فيه من عمره سنني طويلة.
يهتم أبلفاظ احلضارة املعاصرة وأمساء اآلًلت احلديثة ،مرتّبت
املمسعف :معجم لغوي عصري ُّ
مفرداته وف اقا ألصوهلا /عبدالعامل حممد ال مقريدي -.القاهرة :دار غريب 1436 ،هـ78 ،

ص.
ركز فيه مؤلفه على إيراد ما استحدث من ألفاظ ملسميات حديثة ،سواء اليت تتعلق ابحلضارة
واملدنية املعاصرة ،أو اليت تتعلق أبمساء اآلالت التقنية املخرتعة يف العصر.

وإثباات
وذكر أنه حرص على إيراد األلفاظ العربية دون املعربة ،تنمية للذوق العرِب األصيلً ،
لقدرة اللغة على النمو والتطور.
وصدر كتابه مبدخل تعريفي عن اتريخ املعجمات العربية ،وملحق تعريفي ابجملامع اللغوية.
عمان :دار غيداء 1439 ،هـ.
املعجم اجلامع /مروان العطية -.طّ -.2
اثلثاا :املعاجم املتخصصة
عمان :نبالء انشرون:
معجم املصطلحات اإللكرتونية وتقنياهتا /أسد الدين التميميّ -.
دار أسامة 1435 ،هـ 2 ،مج ( 1214ص).
خاصا من اهلندسة الكهرابئية ،وتشمل تطبيقات التقنية
فرعا ًّ
تعترب اهلندسة اإللكرتونية ً
اإللكرتونية العديد من اجملاالت ،مثل تصميم الدارات واألنظمة اإللكرتونية واختبارها ،استخدام
اخلواص الكهرومغناطيسية للعناصر ،مثل املقاومات ،واملكثفات ،وامللفات ،والثنائيات...
وقد مجع ُّ
معد هذا املعجم مصطلحات هذه التقنية من املصطلحات املعربة اليت أقرهتا جمامع
شيوعا يف املصادر املتداولة ،مع شرح خمتصر
اللغة العربية ،فإذا مل تتوفر استخدم االسم األكثر ً
لكل مصطلح ،ورتبها على حروف املعجم.
معجم حموسب ملعاين األفعال الثالثية اجملردة يف اللغة العربية /إميان صبحي دلول -.غزة:
مكتبة مسري منصور 1437 ،هـ.
معجم الشروط يف العلوم العربية واإلسالمية /مربوك بن محود الشايع -.حائل ،السعودية:
دار األندلس 1437 ،هـ 85 ،ص.
معجم خمتصر يُعىن ابلشروط اليت جاءت يف العلوم العربية واإلسالمية ،مثاله:
اإلمجاع = شروطه عند األصوليني :أن يثبت بطريق صحيح...

جامدا فشروطه :أن يكون علَ ًما ملذكِر
مجع = شروط مجع االسم مجع مذكر ساملا :إن كان ً
ً
عاقل ،خاليًا من التاء ،ومن الرتكيب .ومل يشرتط الكوفيون خلوه من التاء ،فأجازوا مجع (طلحة)
ابلواو والنون...
معجم مصطلحات إدارة املعلومات وإدارة املعرفة :إجنليزي – عريب :معجم مشروح مع
عمان :الدار املنهجية 1436 ،هـ176 ،
مسرد عريب إجنليزي /مفتاح حممد دايبّ -.
ص.
قدم فيه املؤلف مصطلحات جانب متطور ومستمر يف تطوره ،وهو جمال إدارة املعلومات وإدارة
املعرفة ،مث شرح بعضها إلزالة ما هبا من غموض.
قال يف مقدمته :معظم التطورات العلمية يف خمتلف فروع العلم واملعرفة تظهر بشكل كبري يف
اللغة اإلجنليزية.
واملؤلف أستاذ يف جامعة طرابلس (الغرب).
كتاب الطري :معجم الطري عند العرب /رواية عن أيب حامت السجستاين وغريه من العلماء؛
انتقاه ووضع فهارسه عبدالرمحن حممود الفياض -.دمشق :دار سعد الدين :دار كنان،
 1436هـ 438 ،ص.
يذكر املعد أن كتابه هذا بدل (كتاب الطري) املفقود ،ألِب حامت سهل بن حممد السجستاين
(ت  255هـ) .وقد مجع فيه من كتب الرتاث واللغة كل ما ورد عن الطيور ،من أمسائها
وألفاظها ومعانيها ،وكل مفردة وجزئية من جزئياهتا ،السائدة يف بالد العرب ،مع وصفها وبيان
سلوكها ،واعتمد على "لسان العرب" البن منظور خاصة.
قاموس اخليل يف "لسان العرب" /سليمان بن علي النغيمشي -.الرايض :مكتبة امللك
عبدالعزيز العامة 1435 ،هـ 385 ،ص.

معجم اإلبل من "لسان العرب" ًلبن منظور املتوىف سنة  711هـ /أعده وصنفه سليمان
بن علي النغيمشي -.الرايض :دار عامل الكتب 1437 ،هـ 744 ،ص.
صناعة املعجم الطيب والدوائي عند العرب /مصطفى إبراهيم عبدهللا -.ط -. 4القاهرة:
دار احلرية1434 ،هـ 166 ،ص.
دراسة يف تذكرة داود األنطاكي يف ضوء البحث املعجمي احلديث ،ذكر املؤلف أهنا تشتمل
على أكثر من ألف مصطلح دوائي وطيب .وهتدف الدراسة إىل كشف الوجه املعجمي يف
التذكرة ،يف اببني منها ،يف املفردات واملركبات وما يتعلق هبا من اسم وماهية ،ومرتبة ونفع
وضرر ،والباب الرابع :يف األمراض وما خيصها من العالج وبسط العلوم املذكورة.
واملؤلف رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب يف جامعة املنصورة.
معجم ألفاظ املرض والصحة يف املأثور الشعيب /حممد بن انصر العبودي -.الرايض :دار
الثلوثية 1436 ،هـ 606 ،ص.
معجم مرتب على حروف اهلجاء ،مجع فيه مؤلفه ألفاظ األمراض والصحة وكلماهتا ،وعالجها،
يف املأثورات الشعبية ببالد احلرمني ،وجند خاصة ،من األمثال واألقوال واأللفاظ واألشعار
العامية ،والقصص الشعبية ،مع بيان غامضها ،وشرحها.
مثاله :الغَثْربة :خلط األشياء الصافية بشيء كدر.
كدرا.
فالن َغثرب علينا املاء الصايف اللي يف الثغب ،وهو الغدير ،أي كدره علينا حىت أصبح ً
وفالن َغثرب خاطري بكالمه ،أي :كدر خاطري بكالمه..
ألفاظ األطعمة واألشربة وأدواهتما يف "تكملة املعاجم العربية" لرينهارت دوزي :دراسة
لغوية /إعداد بدرية بنت فرحان الشمري -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ387 ،
ورقة (ماجستري).

معجم املالبس يف املأثور الشعيب /حممد بن انصر العبودي -.الرايض :دار الثلوثية،
 1434هـ 581 ،ص.
تسجيل ملا خلفه اآلابء واألجداد من ألفاظ وكلمات وتعبريات وأشعار تذكر األلبسة اليت
يرتديها اإلنسان ،يف بالد احلرمني ،وجند خاصة ،إضافة إىل ذكر احللية اليت يتحلى هبا الناس.
ورتبه على حروف املعجم.
مثاله :احلياصة :سريٌ عريض من اجللد يتحزم به الرجل ،أي يديره حول وسطه.
وقد يقال له احلياص ،ولو مل يشده الرجل على وسطه.

رسالة الطريق /حممد سليم اجلندي (ت  1375هـ)؛ حتقيق ميسم الصواف -.دمشق:
جممع اللغة العربية 1436 ،هـ 252 ،ص.
حنوا من ( )140كلمة ألمساء الطرق وأنواعها وصفاهتا.
معجم ،يضم ً
كتاب السالح /أبو سعيد عبدامللك بن قريب األصمعي (ت  216هـ)؛ حتقيق حممد جبار

املعيبد -.بريوت :منشورات اجلمل 1436 ،هـ 103 ،ص.

حنو معجم اترخيي للغة العربية /جمموعة مؤلفني؛ تقدمي عزمي بشارة -.الدوحة :املركز العريب
لألحباث ودراسة السياسات1435 ،هـ 439 ،ص.
قياسا على اللغات العاملية احلية ،كاإلجنليزية على سبيل املثال.
قصورا معجميًّا ً
تعاين اللغة العربية ً
اصدا حماولة إجناز معجم لغوي عرِب اترخيي،
وقد صدر هذا الكتاب ًّ
مهتما هبذه القضية ،ور ً
لتتمكن األمة من فهم لغتها يف تطوراهتا الداللية ،مع توفري عدد من املعاجم الفرعية اليت تفتقر
إليها املكتبة العربية ،كمعجم شامل أللفاظ احلضارة (الصناعات واحلرف والعمارة) ،ومعاجم
مصطلحات العلوم (املعجم التارخيي للمصطلحات الطبية والفيزايئية والفلكية والرايضية
واجلغرافية والفلسفية والشرعية النحوية والبالغية) ،ومعجم شامل للغة العربية املعاصرة ،واملعاجم
اللغوية التعليمية ،وغريها .وينبغي استثمار الربامج احلاسوبية اخلادمة للمشروع ،لتطوير املعاجلة
اآللية للغة العربية.

املواد واملداخل يف املعجم اللغوي التارخيي /مصطفى يوسف -.القاهرة :عامل الكتب،
 1435هـ 311 ،ص.
احلرة :معجم ألفاظ وأوصاف النساء /زايد حممود الفياض -.دمشق :دار سعد الدين:
اتج َّ
دار كنان 1436 ،هـ 1039 ،ص.

وخل ًقا ،ووص ًفا
احتوى املعجم على مادة غزيرة وشاملة تضمنت كل ما يتعلق ابملرأة َخل ًقا ُ
ونفسا ،لعله استخرج من "لسان العرب".
ً
والعنوان (اتج احلرة) كتاب للمعري مفقود ،فيه عظات للنساء.
مثال ما ورد يف املعجم:
عبب :العَُّب ،على مثال فُعلَى ،عن كراع :املرأة اليت ال يكاد ميوت هلا ولد.
حلج :حلَج املرأة :نكحها .واخلاء أعلى.
ِ
اجلفون وحل ِم الوجه.
خظر :اخلِنظري :العجوز املسرتخية
ندس :املِنداس :املرأة اخلفيفة.

عمان :دار
معجم أعالم اإلانث يف دولة الكويت:
ا
سيمياائ وأتصيلياا /عبدالفتاح احلموزّ -.

جرير 1435 ،هـ 858 ،ص.
معجم مفصل ألمساء اإلًنث يف الكويت ،يعيدها املؤلف إىل أصلها الفصيح يف اللغة العربية،
موضوعا ،منها :أعالم تدور يف
ويبني معناها وما إىل ذلك ،ووزع هذه األمساء على ثالثة عشر
ً
فلك اجلسد ،أعالم اإلًنث واأللوان ،الصفات غري اجلسدية ،أعالم اإلًنث واملعادن وما يدور
يف فلكها ،أعالم اإلًنث وشهرهتا دينيًا واترخييًا ،أعالم اإلًنث واألصل األعجمي..

ابعا :معاجم املرتادفات واألضداد
را
معجم املرتادفات واألضداد /إعداد حممد سليمان أبو جندي -.لبنان؛ اإلمارات :دار
الكتاب اجلامعي1436 ،هـ 653 ،ص.
أصبح الرتادف جزءًا أساسيًا من معامجنا وكتبنا املدرسية ،وحىت يف متارين الكلمات املتقاطعة
وحنوها ،وقد يقال مثلها يف األضداد.
أيضا.
وهذا املعجم جيمع بني فائدتني :وجود املعىن املرادف للكلمة ،وعكسها ً
ويعرتف املؤلف أنه ال يثبت كل مفردات اللغة اليت هلا مرادفات ،وال مجيع متضاداهتا.
مثاله:
الكلمة :تَباغُض.
املرادفات :عداوة ،خصومةَ ،عداء.
األضداد :أُلفة ،ود ،حتابب ،صداقة.
معجم املرتادفات واألضداد /إعداد سعدي الضناوي ،جوزيف مالك -.طرابلس الشام:
املؤسسة احلديثة للكتاب 1434 ،هـ 848 ،ص.
الرتادف يف اللغة هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد ،كاألسد والليث وأسامة ،اليت
احدا.
تعين مسمى و ً
واألضداد هي الكلمات اليت تعترب مضادة ملعىن كلمة معينة ،وتشكل ترادفًا فيما بينها.
وهذا معجم رتب على حروف اهلجاء ،مجع بني مرتادفات كلمة معينة وأضدادها يف الوقت
نفسه.
خامسا :املعاجم الثنائية اللغة واملتعددة
ا
قاموس اخلطيب اإلسالمي :عريب – إجنليزي /أمحد شفيق اخلطيب -.القاهرة :مكتبة
اآلداب 1435 ،هـ 885 ،ص.

يضم كلمات وألفاظًا ومصطلحات إضافة إىل عبارات ومجل إسالمية يصادفها الطالب خالل
عوًن للمرتجم اإلسالمي وللطالب الذي يدرس الرتمجة أو يتخصص
عمله أو دراسته تكون ً
فيها.
واملؤلف أستاذ يف قسم اللغة اإلجنليزية بكلية اللغات والرتمجة جبامعة األزهر يف القاهرة.
الكلمات العربية يف اللغة الفرنسية :أصوهلا وحتوًلهتا :معجم فرنسي – عريب ،عريب –
فرنسي /فاطمة األخضر مقطوف -.قرطاج ،تونس :بيت احلكمة 1435 ،هـ،105 ،
 572ص.
عمدت املؤلفة يف مقدمتها إىل جتميع الكلمات الدخيلة على اللغة الفرنسية من حوايل ثالثني
لغة أجنبية ،ووجدت أن اللغة العربية يف املرتبة السادسة ضمن هذا العدد.
وتقول" :الكثري من الكلمات العربية الدخيلة على الفرنسية مل تكن عربية األصل ،بل هي
يوًننية األصل ،أو آرامية أو سراينية أو هندية أو فارسية ،متثلتها اللغة العربية وطوعتها لنظام
أصواهتا ،وزادهتا من خصوصياهتا حىت صارت منها" .هذا كالمها ابلنص.
تكلم الرتكية بكلمات عربية /حممد بن عبدهللا أمحد (أبو الفضل القونوي) -.املدينة املنورة:
دار امليمنة 1438 ،هـ.
طريقك لتعلم اللغة العربية :دليل املغرتب اإلثيويب :عريب – أمهري ،أمهري – عريب /جناة
عبدالواسع؛ ترمجة عمر مكنن -.الرايض :املؤلفة ،اتريخ اإليداع  1434هـ 142 ،ص.

حيتوي على ( )1000كلمة ،وأكثر من ( )20موقف حواري ،يساعد املغرتبني اإلثيوبيني يف
أيضا
اخلليج والسعودية خاصة على تعلم العربية ،وكتبت الكلمات واجلمل العربية ابألمهرية ً
للمساعدة على النطق السليم هبا.
القاموس اللغوي :عريب – عريب :للمرادفات واألضداد واختالف املعاين ،مع املعاين اجملاورة
وأشهر األقوال /لني صالح مطر -.بريوت :املركز الثقايف احلديث للطباعة والنشر ،حنو
 1435هـ 432 ،ص.

الكتاب الثاين :القاموس اللغوي :عرِب – إنكليزي (ابلبياًنت السابقة) 327 ،ص.
الكتاب الثالث :القاموس اللغوي :عرِب – فرنسي (ابلبياًنت السابقة) 503 ،ص.
الكتاب الرابع :القاموس اللغوي :عرِب – إنكليزي – فرنسي (ابلبياًنت السابقة) 416 ،ص.
الباب اخلامس
البالغة العربية
أوًل :البالغة (األعمال الشاملة أو بعضها)
ا
 -1الكتب القدمية
املعري وشروحها الثالثة /حتقيق السعيد السيد عبادة-.
رسالة اإلغريض أليب العالء ّ
القاهرة :مكتبة اآلداب 1433 ،هـ 535 ،ص.
الرسالة اإلغريضية هي نفسها رسالة احلروف للمعري ،وهي تعليق على "خمتصر إصالح املنطق"
للوزير املغرِب احلسني بن علي (ت  418هـ).
وقد وصفها احليدري – أحد شراحها – أبهنا "بلغت من مراتب البالغة ما قارب اإلعجاز،
مع حسن االختصار ،ولطافة اإلجياز ،واحتوت على لغات غري مألوفة ،واصطالحات غري
نفيسا."...
معروفة ،مل تُسبق مبثال ،ومل ينسج أحد على هذا املنوال ،فبدا يل أن أشرحها ً
شرحا ً
وهلا شروح عديدة ،وهذه الثالثة هي:
 شرح الرسالة اإلغريضية /للمعري نفسه (ت  449هـ). النوادر احلكمية واألدبية يف شرح الرسالة اإلغريضية /حممد بن أمحد البكرابدي (ق 5هـ).
 -شرح الرسالة اإلغريضية /إبراهيم بن صبغة هللا احليدري (ت  1299هـ).

ضوء املصباح /حممد بن يعقوب بن النحوية (ت 718هـ)؛ حتقيق إبراهيم بن عبدالعزيز
الزيد -.الرايض :دار كنوز إشبيليا1433 ،هـ 134 ،ص.
كتاب يف البالغة ،اختصر فيه مؤلفه كتاب "املصباح" لبدر الدين بن مالك (ت 686هـ)،
الذي هو تلخيص لكتاب "املفتاح" للسكاكي.
وقد حذف يف خمتصره معظم الشواهد واألمثلة ،ومتيز مبجموعة من احملسنات البديعية ،وبزايدة
مباحث نقدية ملحقة ابلكتاب.
فتح منزل املثاين بشرح أقصى األماين يف البيان والبديع وعلم املعاين /زكراي األنصاري (ت
 926هـ)؛ حتقيق مشتاق صاحل املشاعلي -.حويل ،الكويت :مكتبة أهل األثر1438 ،هـ،
 2017م 487 ،ص.
عليه حاشية ابن عمر القره داغي /كتبها عبدالكرمي املدرس.
اإلفصاح يف شرح اإليضاح /برهان الدين حيدر بن حممد اخلوايف اهلروي (ق  9هـ)؛ دراسة
وحتقيق ثواب بن عبدهللا السبيعي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ802 ،
ورقة (ماجستري).
من بداية علم البيان ،إىل هناية الكتاب.
واإليضاح يف البالغة للخطيب القزويين.
جمموعة رسائل يف البالغة /حتقيق وتقدمي وتعليق بلقاسم ضيف بن أيب بكر اجلزائري-.
بريوت :دار لبنان1435 ،هـ149 ،هـ.
حتتوي اجملموعة على ثالث رسائل:
 شرح الرسالة السمرقندية /عصام الدين إبراهيم بن حممد اإلسفراييين (ت  951هـ).والسمرقندية منت يف االستعارة ملؤلفه أِب القاسم بن أِب بكر السمرقندي (ت بعد
 888هـ) .وتعرف برسالة االستعارات يف البيان.

 إيضاح املشكالت من منت االستعارات /شرح أمحد بن عبداملنعم الدمنهوري (ت 1192هـ) .واملنت نفسه السابق للسمرقندي.
 رسالة البيان /طاهر بن صاحل اجلزائري (ت  1338هـ).معاهد التنصيص على شواهد التلخيص /تصنيف أيب الفتح عبدالرحيم بن عبدالرمحن
العباسي (ت  963هـ)؛ حتقيق حامد عبدهللا احملالوي -.بريوت :دار الكتب العلمية،
1434هـ 2 ،مج.
شرح لكتاب "تلخيص مفتاح العلوم" ملؤلفه حممد بن عبدالرمحن القزويين (ت  739هـ) يف
البالغة العرب ية ،ركز فيه على شرح شواهده من أبيات الشعر ،ووضع له ما يناسبه من نظائره
األدبية ،مع ترمجة قائليها ،وذكر شارحه أنه مزج فيه اجلد ابهلزل ،واحلزن ابلسهل...
و"مفتاح العلوم" أصل للشرحني السابقني ،وهو منت يف البالغة ،ملؤلفه يوسف بن أِب بكر
السكاكي (ت  626هـ).
شرح الفوائد الغياثية /أليب اخلري أمحد بن مصطفى طاش كربي زاده (ت  968هـ)؛ دراسة
وحتقيق أسامة بن إمساعيل السرمين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ،
 313ورقة (ماجستري).
من بداية الفن الثالث يف وضع طريف اإلسناد ،إىل هناية علم املعاين.
الفوائد الغياثية يف علوم البالغة للعضد اإلجيي.
درر الفرائد املستحسنة يف شرح منظومة ابن الشحنة :يف علوم املعاين والبديع والبيان
والبديعً /لبن عبداحلق العمري الطرابلسي (ت حنو  1024هـ)؛ حتقيق ودراسة سليمان
حسني العمريات -.بريوت :دار ابن حزم 1439 ،هـ.
مع حتقيق منظومة "منة املعاين والبيان" ًلبن الشحنة (ت  815هـ).

حلية اللب املصون بشرح اجلوهر املكنون يف علوم املعاين والبيان والبديع /أمحد بن
عبداملنعم الدمنهوري (ت  1192هـ)؛ حتقيق وختريج وتعليق حممد سعيد الفجيجي ،أيب
يعلى البيضاوي -.الكويت :دار الضياء 1438 ،هـ.
املساوى األهدل
دفع احملنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة يف علم البالغة /حممد بن
َ
التهامي (ت  1266هـ)؛ عناية زكرايء توانين -.بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،
هـ 239،ص.
شرح ملنظومة يف البالغة (مائة املعاين والبيان) لناظمها حممد بن حممد بن الشحنة (ت 815
بياًن بتعليقاته وفوائده املفيدة.
هـ) ،ويسبق الشرح املنظومة نفسها .وقد زاد احملقق الشر َح ً
واملنظومة اعتىن هبا مجاعة من أهل العلم ابلشرح ،ذكر منها املعلق عشرة شروح.
والناظم من حلب ،والشارح من زبيد ابليمن ،واملعلق أستاذ يف جامعة األمري عبدالقادر للعلوم
اإلسالمية بقسنطينة يف اجلزائر.
 -2الكتب احلديثة
اجلداول يف علوم البالغة من كتاب "اإليضاح يف علوم البالغة" للخطيب القزوين /إعداد
مصطفى خوجه مراد -.محص :مكتبة دار الربازي؛ الرايض :دار اإلمام مسلم1436 /
هـ 293 ،ص.

تشجري لكتاب اإليضاح يف علوم البالغة" للبالغي العالمة جالل الدين حممد بن عبدالرمحن
اخلطيب القزويين (ت  739هـ) لتقريب علوم البالغة وتيسري دراستها لطلبة العلم ،وللوقوف
على مواطن اإلعجاز يف كتاب هللا الكرمي.

حل ألفاظ منظومة ابن الشحنة يف علوم البالغة /أليب أويس زكرايء
إضاءة الدجنَّة يف ّ
توانين -.بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ 166 ،ص.

شرح لطيف على منظومة العالمة حممد بن حممد بن الشحنة احلليب ،املتوىف سنة  815هــ ،مجع
فيه الشارح بني ِ
فك العبارة ،وبني توضيح املسائل اليت اشتمل عليها النظم ،وفصل كل واحد
عن اآلخر ،ليكون مناسبًا للطالب املبتدئني.
املباحث البالغية يف كتاب "أنوار الربيع يف أنواع البديع" ًلبن معصوم [ت  1119هـ]:
دراسة وتقومياا /ماجد بن عوض السلمي -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ616 ،
ورقة (ماجستري).

اًللتفات يف حاشية الشهاب اخلفاجي "عناية القاضي وكفاية الراضي" /هاشم حممد هاشم

حممود -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1437 ،هـ 206 ،ص.
"عناية القاضي " ..هو حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي.

البلغة يف فنون البالغة /أتليف عبدهللا بن عبدالرمحن الفضفري -.الرايض :دار الصميعي،
1434هـ 256 ،ص.
يف العنوان الشارح للكتاب :كتاب يعرض علم البالغة أبسلوب سهل ممتع.
أبوابه:
 ابب اإلسناد وما يتعلق به. املسند إليه وأحواله. املسند. اإلطالق والتقييد. أحوال متعلقات ابلفعل. الوصل والفصل. -اإلجياز واإلطناب واملساواة.

 التشبيه.عمان :دار أجمد1436 ،
البالغة العربية :أسسها وعلومها وفنوهنا /هاين فالح العليّ -.

هـ 180 ،ص.
من موضوعات الكتاب :أسس البالغة العالية واألدب الرفيع ،التنويع والتنقل والتلوين ،الغرض
الفكري البياين من الصورة البالغية املختارة ،اإلتقان يف إبراز دقائق الصورة ،حسن تركيب
اجلمل وانتقاء املفردات ذوات الدالالت األدق ،الفصاحة يف اللغة ،بالغة الكالم ،بناء اجلملة
يف اللسان العرِب وتقسيمها.
زبدة البالغة :خمتصر يف البالغة للمبتدئني /حممد بن عبدالعزيز بن عمر نصيف -.مكة
املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1439 ،هـ.
عمان :دار أسامة :نبالء انشرون1437 ،
معجم مصطلحات علم البالغة /عمر عتيقّ -.

هـ 424 ،ص.
كتب أدىن العنوان :رؤية جديدة :أول معجم شامل يف كل مصطلحات علم البالغة املتداولة
وتعريفاهتا.
ويعرف من تقدمي املؤلف أنه اهتم ابلدرس البالغي واملستوايت التعليمية يف كتابه هذا.
وذكر أنه اطلع على معاجم بالغية سابقة فوجد معظمها قد خلط مصطلحات البالغة بغريها
من علوم اللغة العربية ،وخباصة اخللط بني البالغة والعروض والنحو والنقد ،وأن معجمه اقتصر
على علم البالغة.
شرح البالغة من كتاب "قواعد اللغة العربية" /حممد بن صاحل العثيمني -.عنيزة ،السعودية:
مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية 1434 ،هـ 391 ،ص.

شرح لقسم البالغة من كتاب "قواعد اللغة العربية" الذي ألفه حفين ًنصف وآخرون ،ووصفوه
أبنه "سهل املنال ،قريب املأخذ ،بريء من وصمة التطويل اململ ،وعتب االختصار املخل"،
وأهنم مجعوا فيه خالصة قواعد البالغة ،وأمهات مسائلها.
شرح بغية املبتدي يف الفنون الثالثة :علم املعاين ،علم البيان ،علم البديع /اختصر األصل
عمان :دار النور املبني 1435 ،هـ 85 ،ص.
وشرحه حممد يوسف رشيد األزهريّ -.

صدف الثالثة الفنون" لناظمه عبدالرمحن بن حممد الصغري
اختصر فيه نظم "اجلوهر املكنون يف َ
األخضري (ت  983هـ) ،الذي نظم أصول مسائله من تلخيص املفتاح للقزويين .مث شرح
املختصر.
الغيث املريع على منظومة ورد الربيع يف البيان واملعاين والبديع /نظمها علي صاحل األزهري؛

عمان :دار النور املبني 1436 ،هـ 77 ،ص.
علق عليها أمحد فتح البابّ -.

شرح ملنظومة (ورد الربيع يف البيان واملعاين والبديع) للمبتدئني يف علوم البالغة ،جاءت على
حبر الوافر ،يف علوم البالغة الثالثة ،لينتفع هبا املبتدئ ،ويتعرف أهم أبواب هذا العلم ومباحثه
إمجاالً .وفيه تعريفات وأمثلة.
حماضرات يف البيان والبديع /بلقاسم ساعي -.القاهرة؛ الكويت؛ اجلزائر :دار الكتاب
احلديث 1436 ،هـ 184 ،ص.

كزا
قصد به املؤلف طلبة اجلامعات ،فحلل مفردات علمي البيان والبديع من البالغة العربية ،مر ً
مستهداي مبا انتقاه
على التقرب من األدب وتذوق نصوصه ،وحتليل ما فيها من أسرار بالغية،
ً
البالغيون من عيون الشعر ودرر األلفاظ.
واملؤلف أستاذ يف جامعة ابتنة ابجلزائر.
تراكيب بالغية /ربيع عبدالعزيز -.القاهرة :مكتبة اآلداب1434 ،هـ 127 ،ص.

دراسة لعدد من فنون البالغة ،على رأسها فن التقدمي والتأخري ،تطبي ًقا على سورة البقرة ،والفن
قصرا كان أو حذفًا ،مث اإلطناب ،مبوضوعات املختلفة ،كالتكرار واإليغال
الثاين :اإلجيازً ،
أخريا اإلنشاء الطليب :األمر والنهي واالستفهام والتمين
والتذييل وذكر اخلاص بعد العام ،و ً
والنداء.
مفهوم التخييل يف النقد والبالغة العربيني :األصول واًلمتدادات /يوسف اإلدريسي-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ415 ،

ص.
"التخييل" من املفاهيم املشكلة يف تراثنا النقدي ،لتعدد مساراته ووروده يف كتاابت بالغية
ونقدية وفلسفية ،فتتبع املؤلف جذوره ليوضحه يف هذه الدراسة ،وذلك من خالل أربعة فصول،
هي:
 تشكل مفهوم التخييل يف السياقني البياين والفلسفي. التأصيل الفلسفي ملفهوم التخييل. التأصيل البياين ملفهوم التخييل. تكامل مفهوم التخييل يف البالغة املعضودة ابملنطق.واملؤلف أستاذ النقد والبالغة يف جامعة القاضي عياض مبراكش.
بذل املاعون لدارس "اجلوهر املكنون" يف علم البالغة /حممد فال (أابه) بن عبدهللا العلوي
حويل ،الكويت :مكتبة أهل
الشنقيطي؛ وضع هوامشه حممد األمني (عرفات) ابن فىتّ -.

األثر 1437 ،هـ 188 ،ص.
(اجلوهر املكنون يف صدف الثالثة الفنون ،ملؤلفه عبدالرمحن بن حممد الصغري األخضري ،ت
 983هـ).

قراءات يف البيان العريب /حممد بن عبدالرمحن اهلدلق -.الرايض :جامعة امللك سعود،
 1438هـ 286 ،ص.
 -3البالغة يف القرآن
بالغة النص القرآين /تنسيق و حترير حممد املنتار ؛ تقدمي أمحد عبادي -.الرابط :الرابطة
احملمدية للعلماء1435 ،هـ 439 ،ص.
يتضمن حبوث الندوة العلمية اليت نظمها مركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة احملمدية للعلماء
ابلرابط ،وشعبة الدراسات اإلسالمية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة جلامعة احلسن
الثاين مبدينة احملمدية ،عام 1433هـ ،من هذه البحوث:
 انسجام النص القرآين ومتاسك بنائه /عبدالرمحن بودرع. مآخذ البيان يف فهم القرآن الكرمي /عبدالكرمي حممد الواطي. الرتادف يف القرآن الكرمي بني منهجية القرآن املعرفية ودعاوى القراءاتاملعاصرة /فاطمة الزهراء الناصري.
الشاهد القرآين يف البالغة العربية :أتصيل وحتليل /حممد عرفة حامد عبدالرمحن -.الدمام،
السعودية :مكتبة املتنيب1435 ،هـ 247 ،ص.

الشاهد القرآين يف البالغة العربية من مصادرها ،كما تتبع التذوق الفين للشاهد القرآين
تتبع فيه
َ
يف تلك املصنفات البالغية ،وفسر مصطلحات :الشاهد ،واملعيارية ،والتذوق الفين ،مث تاله
بفصول الكتاب الثالثة :الشواهد القرآنية ،الشاهد القرآين قبل اجلرجاين ،الشاهد القرآين
واجلرجاين.
متشابه الفواصل القرآنية :دراسة بالغية /سارة بنت عبدهللا البديّع -.إربد :عامل الكتب

احلديث1435 ،هـ 441 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

يتناول البحث فواصل اآلايت القرآنية (أي :أواخرها) مع وصلها مبا سبق من اآلية ،وبيان
ارتباطها به ،تشاهبًا أو اختالفًا أو اتفاقًا.
وقامت املؤلفة بتجلية العالقة بني علم املتشابه والبالغة العربية يف ضوء اإلعجاز البياين للقرآن،
وبينت احلكمة الكامنة يف أسرار النظم ،ويف صور التشابه اللفظي يف فواصل القرآن الكرمي،
والكشف عن أسباب تشابه الفواصل ،ووجه خمالفتها لتشبيهاهتا ،وبيان عالقة ذلك كله
مبقامات السور ومقاصدها ،وسابق اآلية والحقها.
وجعلت حبثها يف أربعة فصول:
 بالغة حروف املعاين يف نظم الفواصل املتشاهبة. من بالغة الكلمة املفردة يف الفواصل القرآنية املتشاهبة. بالغة الرتاكيب يف الفواصل املتشاهبة. العوامل املؤثرة يف توجيه الفواصل املتشاهبة.موسوعة أساليب اإلجياز يف القرآن الكرمي :دراسة ووصف وتقومي وأمثلة /أمحد أمحد
اجلبوري -.بريوت :دار الكتب العلمية 1435 ،هـ 304 ،ص (أصله رسالة ماجستري

من جامعة بغداد).
قال مؤلفه" :ملا كان اإلجياز أحد وجوه اإلعجاز ،فقد عزمت على دراسته؛ ألن اإلجياز –
خيتص به علم واحد من علوم البالغة الثالثة :البيان أو
أسلواب من أساليب التعبري القرآين – ال ُّ
ً
املعاين أو البديع ،مما سيقودًن إىل دراسة مجيع املوضوعات البالغية ضمن علومها الثالثة،"...
"مع االسرتشاد أبقوال العلماء من أهل النحو واللغة والنقد والبالغة والتفسري مما مل يقف عليه
املتقدمون أو املتأخرون منهم ،أو وقفوا عليه وأدركوه لكنه مل ينتظم يف مصدر واحد".
وجعل مؤلفه يف مخسة فصول:
 -اإلجياز عند العرب.

 األبواب أو املوضوعات والصيغ والرتاكيب اليت سلكتها العرب يف كالمها لتحقيقغرض اإلجياز.
 إجياز القصر يف القرآن الكرمي. أساليب إجياز احلذف وأقسامه يف القرآن الكرمي. مالمح اإلجياز البالغية يف القرآن الكرمي.حديث القرآن عن الصحابة :دراسة بالغية حتليلية /بتول بنت سبيت السهلي -.الرايض:
جامعة اإلمام 1434 ،هـ 434 ،ورقة (ماجستري).
الصورة البيانية والبعد الرتبوي :دراسة يف سورة البقرة /عبود محيودة -.إربد ،األردن :عامل
الكتب احلديث 1437 ،هـ 322 ،ص.

يعين املؤلف ابلدراسة البيانية :التشبيه ،واجملاز ،والكناية .ويقول إن لدراستها فائدة كبرية ،حيث
استخدمت الصورة البيانية على حنو حيقق املتعة الفكرية ،واللذة النفسية ،فهو يف شكله أمجل
ما يكون ،ويف مضمونه أدق وأحسن ما يكون .وبدراستها يف القرآن الكرمي يستخرج معىن له
عالقة ببناء العقيدة وتصحيح الفكر ،وآخر له عالقة بتزكية النفس ،ومعىن آخر له عالقة بضبط
السلوك ،وحتسني العالقات االجتماعية.
وقد مهد املؤلف ملوضوعه بدراسة لسورة البقرة ،ومدخل للصورة البيانية يف القرآن الكرمي من
حيث الشكل واملضمون ،ويف فصول ثالثة بني األبعاد الرتبوية للتشبيه ،وللمجاز اللغوي،
وللكناية والتعريض.
واملؤلف أستاذ يف جامعة أوت  20بسكيكدة يف اجلزائر.
الدًلًلت البالغية ألساليب الشرط يف سورة النساء /إعداد وضحاء بنت حممد العريفي-.
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 461 ،ورقة (ماجستري).

عمان :دار
النظم القرآين يف سورة األعراف :دراسة أسلوبية /رضوان مروان احملتسبّ -.

جليس الزمان 1437 ،هـ 374 ،ص.
حماولة إلدراك اخلصائص الفنية للغة القرآن الكرمي من خالل سورة األعراف ،يف أربعة فصول:
تناول يف الفصل األول املستوى الصويت لألصوات من حيث املماثلة والفاصلة القرآنية.
ويف الثاين تناول املستوى اإلفرادي ،حيث استخدام بنية األمساء والنكرة واملعرفة والضمري
واإلعالم وأمساء اإلشارة واالسم املوصول واملعرف أبل والتعريف ابإلضافة واجلموع واألفعال
والبناء للمجهول.
ويف الثالث :املستوى الرتكييب :استخدام اجلمل االمسية والفعلية وداللة كل منها يف السورة،
ووضع اجلمل من حيث التقدمي والتأخري ،والتوكيد ،والتكرار ،والذكر ،واحلذف ،والفصل،
والوصل ،واالستفهام ،واألمر ،والنهي ،والنداء.
ويف األخري :املستوى البياين ،عرض فيه التشبيه ،واالستعارة ،واجملاز ،والكناية ،والتعريض.

األساليب اإلنشائية يف سورة يونس :دراسة بالغية حتليلية /عبدالرمحن بن إبراهيم اجلريد-.
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 2 ،مج (ماجستري).
بالغة األساليب اإلنشائية يف سورة الكهف /عبدهللا بن إبراهيم اجلريوي -.الرايض :جامعة
اإلمام 1434 ،هـ 212 ،ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
األساليب اإلنشائية يف سورة طه :دراسة بالغية حتليلية /أروى بنت عبدالرمحن
السحيباين -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 302 ،ورقة (ماجستري).
الفواصل القرآنية يف سورة األنبياء وعالقتها مبقصودها :دراسة بالغية /رشا بنت عبدهللا
الزيد -.الرايض :جامعة اإلمام ،كلية اللغة العربية 1434 ،هـ 383 ،ورقة (ماجستري).

التوكيد يف سورة احلج :دراسة بالغية حتليلية /أفراح بنت عبدالعزيز العجالن -.الرايض:
جامعة اإلمام 1434 ،هـ 353 ،ورقة (ماجستري).
التناسب البالغي يف سورة النور /بدر بن طاهر العنزي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
 1435هـ 408 ،ورقة (ماجستري).
البالغة القرآنية يف سورة سبأ /مرعي بن حسني آل مبارك -.أهبا :جامعة امللك خالد،
 1436هـ 371،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
سورة التكاثر :دراسة بالغية حتليلية /حممد بن عادل السيد -.الرايض :دار كنوز إشبيليا،
 1436هـ 98 ،ص.
أتمل يف سورة التكاثر على جهة بيانية حتليلية ،وقف فيها املؤلف عند ألفاظها ،وتراكيبها،
وصورها ،وبديعها ،ونظمها ،وإعجازها.
وربط الظواهر البالغية يف السورة بغرضها ومضموهنا ،للداللة على أن بالغة النظم القرآين
مرتبطة مبا يتطلبه السياق ابلدرجة األوىل.
منوذجا :دراسة بالغية /تغريد بنت عبدالعزيز
التناسب يف خواتيم السور املدنية الطوال
ا
املبارك -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
صور ابتالء األنبياء يف قصص القرآن :دراسة بالغية حتليلية /ندى بنت حممد الرميح-.
الرايض :جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 1435 ،هـ 345 ،ورقة (دكتوراه).
التناسب يف قصص األنبياء :يف األعراف وهود والشعراء والعنكبوت /لطيفة بنت حممد
البدر -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 426 ،ورقة (دكتوراه).

التناسب القرآين يف قصة إبراهيم عليه السالم :دراسة بالغية /مرمي بنت مسري الصبان-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 711 ،ص (دكتوراه).
منوذجا /إيناس حممد علي
التناسب البياين يف القرآن الكرمي :قصة إبراهيم عليه السالم
ا
احلريب -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،ه،ـ 186 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اآلايت الواردة يف إبراهم عليه السالم :دراسة بالغية /عمر خدر إبراهيم -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1436 ،هـ 237 ،ص (ماجستري).
تنوع تعريف النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية حتليلية /داود بن
حسن بن عبدهللا -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 252 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
صفات النيب صلى هللا عليه وسلم يف النظم القرآين :دراسة بالغية /منرية صاحل احلارثي-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 231 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التصوير ابحلقيقة يف القرآن الكرمي /نورة بنت جايز الشريف -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1434هـ 302 ،ورقة (ماجستري).
املباحث البالغية يف التفسري البسيط للواحدي :دراسة وتقومياا /عبدهللا بن انصر املهنا-.
الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 884 ،ورقة (دكتوراه).
مباحث علم البيان يف تفسري "اللباب يف علوم الكتاب" ًلبن عادل احلنبلي :دراسة وتقومياا/
إعداد حممد بن علي العازمي -.الرايض :جامعة اإلمام 348 ،ورقة (ماجستري).

عمر بن علي بن عادل (ت  880هـ).
البالغة القرآنية يف تفسري "قطف األزهار يف كشف األزهار" للسيوطي /مشاعل بنت هادي
الشمري -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 509 ،ورقات (ماجستري).
الربهان يف القرآن :تفسري اخلطاب القرآين عند األلوسي /رشيد بن عمر أعرضي -.دمشق:
دار نينوى 1436 ،هـ 426 ،ص (أصله رسالة علمية).
يرتبط البحث ابلبالغة القرآنية من خالل دراسة "روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين" ملؤلفه شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي (ت  1270هـ) ،وأجاب فيه املؤلف
درس اآللوسي اإلعجاز والبالغة يف تفسريه؟
عن هذا السؤال :كيف َ
وتبني له أنه نظر إىل اإلعجاز والبالغة نظرة خمالفة لسابقيه؛ ألسباب ثقافية شخصية ،فهو
يدرس اإلعجاز القرآين ابتباع منهج الفلسفة واملنطق ،من خالل مباحث اخلطابة والربهان
والقياس واجلدل ،وأن هذا املنهج احلِجاجي هو الذي دافع عنه هذا البحث ،بتوضيحه وتبيينه،
يف املباحث كلها.
وجعل دراسته يف ثالثة فصول:
 اآللوسي وتفسريه (روح املعاين). بالغة اخلطابة وحتقيقها لإلقناع من خالل صور احلِجاج. األسلوب.اًلستثناء البياين يف القرآن الكرمي :دراسة يف تفسري ابن عاشور /يونس فرج اجلبوري-.
عمان :دار غيداء1436 ،هـ 351 ،ص.
ّ
درس املؤلف يف تفسري التنوير والتحرير البن عاشور رمحه هللا موارد االستثناء البياين من خالل
مباحث :التأكيد ،والرتجي ،والتعجب ،والتعريض ،والتعليل ،والتفسري ،والتقرير ،والتمين،
والتهكم ،والتهويل ،والتوبيخ ،والدعاء ،والنهي ،والوعيد.

البديع اللفظي يف "التحرير والتنوير" ًلبن عاشور :دراسة وتقومياا /شيخة بنت حممد
اجلعيدي -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 317 ،ورقة (ماجستري).
مبتكرات القرآن عند الطاهر بن عاشور :دراسة بالغية /هاين بن عبيدهللا الصاعدي-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 522 ،ورقة (ماجستري).
البالغة القرآنية يف تفسري الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :دراسة وتقومياا /رانية بنت عبدهللا
الشامخ -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 369 ،ورقة (ماجستري).

مباحث علم املعاين يف تفسري الشيخ ابن عثيمني :عرض ودراسة /علي بن حممد
القحطاين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 276 ،ورقة (ماجستري).
اسم "الرمحن" يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية /حممد بن عبدهللا البقمي -.الطائف :جامعة
الطائف 1434 ،هـ181 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
بالغة العدول اللفظي يف سياق النظم القرآين /عمر بن عثمان املال -.الرايض :جامعة

اإلمام 1434 ،هـ 578 ،ورقة (دكتوراه).

النظم القرآين يف احلديث عن إنبات األرض :دراسة بالغية حتليلية /جيهان بنت سعد
اهلزاين -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 351 ،ورقة (ماجستري).
التعليل ابلشكر والفالح يف خواتيم اآلايت القرآنية :دراسة يف أسرار النظم والتناسب/
حممد بن عميد البلوي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 157 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).

بالغة القرآن يف احلديث عن املكان :دراسة بالغية حتليلية /الشيماء بنت حممد الفرهود-.
الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 521 ،ورقة (دكتوراه).
مجاليات املكان يف املدين من القرآن :دراسة بيانية /مىن ردة الدهاس -.الطائف :جامعة
الطائف 1435 ،هـ 241 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
عمان :األكادمييون للنشر،
أسلوبية اًلنزايح يف النص القرآين /أمحد غالب اخلرشةّ -.
 1436هـ 304 ،ص.
يُقصد ابالنزايح خروج املبدع عن النسق املثايل املألوف للغة ،ليحقق من خالل ذلك وظائف
خاصا يف املتلقي .فهو أسلوب من أساليب صياغة الكالم ،وتقنية
أتثريا ًّ
أسلوبية ومجالية ٌحتدث ً
من تقنيات اللغة ،ومظهر من مظاهر اإلعجاز البياين يف النص القرآين .بل ذكر املؤلف أن
انتشارا يف النص القرآين.
ترددا وأوسعها
هذه الظاهرة من أكثر الظواهر األسلوبية ً
ً
وقد حبث املؤلف هذا املوضوع من خالل :االنزايح الداليل ،والرتكييب ،والصريف ،كل يف
فصل...
مباحث بيانية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار املاجد:
دار العصماء 1436 ،هـ 384 ،ص.
دراسات وحبوث معظمها يف بالغة القرآن الكرمي ،وهي:
 مجاليات السياق القرآين وأثره يف علم املعاين. مجالية املشاكلة يف القرآن الكرمي.أمنوذجا.
 أثر السياق يف تغيري داللة األلفاظ :سورة الكهفً
 اإلعجاز البالغي حلروف الزايدة يف القرآن الكرمي :دراسة تطبيقية. -اآلايت املبهمات يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية.

 نظرات أسلوبية للتغليب يف اخلطاب القرآين. ظاهرة التأثر والتأثري بني املفسرين :دراسة يف املنهج البالغي. أساليب اخلرب وأغراضه يف احلديث الشريف.أمنوذجا.
 أساليب البالغة يف أقوال الصحابة :سعد بن معاذً
األلفاظ اليت وردت مرة واحدة يف القرآن الكرمي :معجم ودراسة بالغية بيانية /بالل عبود

عمان :دار دجلة 1437 ،هـ 818 ،ص (أصله رسالة ماجستري من
مهدي السامرائيّ -.
جامعة تكريت).

مجع فيه األلفاظ الواحدة يف القرآن الكرمي ،حبسب الصيغة الواردة وليس حبسب اجلذر الثالثي،
ودرسها دراسة بالغية ،وبني أسرارها البيانية.
ورتب األلفاظ على حروف املعجم ،وهو الفصل الوحيد يف الدراسة ،لكن يسبقه متهيد ،تناول
فيه تعريف اللفظ مع بيان شروط فصاحة املفرد ،وشرح نظرية النظم واترخيه وأشهر القائلني هبا،
واإلعجاز القرآين ومعناه عند القدماء.
بالغة النظم القرآين يف احلديث عن الصدق :دراسة بالغية حتليلية /مرام بنت عثمان

العثمان -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 205 ،ورقة (ماجستري).
املهاجرون واألنصار يف البيان القرآين :دراسة بالغية /أماين بنت حيىي األنصاري -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 277 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
عمان :دروب
اًلنزايح الرتكييب يف النص القرآين :دراسة أسلوبية /عبدهللا خضر ثريداودّ -.

للنشر 1437 ،هـ 752 ،ص.
االنزايح يف االصطالح ابب من أبواب األسلوبية اليت تفيد الدارس يف األدب يف حتليل
ٍّ
النصوص ،وهو "استعمال ِ ِ
وصورا يتصف به من تفرد وإبداع وقوة
اكيب ً
املبدع للُّغة مفردات وتر َ

جذب" ،وذلك نتيجة احنراف الكالم عن نسقه املألوف ...بل ميكن اعتبار االنزايح أبنه
األسلوب األدِب ذاته.
وقد ضم البحث ثالثة فصول:
األول متهيد عام لتأصيل االنزايح ،وفيه بيان ملفهوم االنزايح ومستوايته ووظيفته.
والثاين يتكون من االنزايح يف مستوى أساليب تركيب اجلمل ،املتمثل يف احلذف ،والتقدمي
والتأخري ،والفصل والوصل ،والفصل بني املتالزمني.
واألخري تناول االنزايحات يف أساليب إنشاء الكالم ،واملتمثل يف أساليب األمر والنهي والنداء
وغريه..
الدًلًلت السياقية أللفاظ الكفر والعصيان يف القرآن :دراسة بالغية /مىن حممد الشاهد-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 351 ،ورقة (ماجستري).
عمان :دار اإلعصار العلمي1437 ،
اًللتفات يف القرآن الكرمي /سالم حسني علوانّ -.

هـ 357 ،ص.
حماولة من املؤلف يف فهم فن االلتفات يف البالغة العربية ويف النص القرآين ،وفهم هذا التغري
يف األسلوب واخلطاب القرآين ،وشرح كل موضع تغري فيه أسلوب اخلطاب.
وذكر أن املواضع اليت مشلتها الدراسة بلغت ما يقارب ( )500موضع ،تنوعت بني االلتفات
أيضاـ
يف الضمري أبقسامه الثالثة :املتكلم واملخاطب والغائب ،وبني الفعل أبقسامه الثالثة ً
وكذلك العدد .وجعلها يف ثالثة فصول ،كل يف فصل.
ويسمى هذا الفن ابالنصراف ،وبتلوين اخلطاب ،ونقل الكالم ،ورمبا غريها .واختلفوا يف أي
علم يكون من البالغة :البيان ،أو البديع ،ورمبا علم املعاين..
مقامات الفرح واحلزن يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية حتليلية /أمل بنت سعد
اليحىي -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 314 ،ورقة (ماجستري).

عمان :دار الرضوان 1437 ،هـ،
فصول يف بالغة القرآن الكرمي /محيد آدم ثوينّ -.
 250ص.
فصوله الثمانية:
 أسلوب احلكيم يف القرآن الكرمي أسلوب االلتفات يف بالغة القرآن. أسلوب األمر القرآين بني احلقيقة اجلازمة وبني معاين اجملاز اليت خرج إليها. أسرار التقدم والتأخر يف أركان اجلملتني البالغية القرآنية والقولية اهلادفة. الوصل والفصل يف بالغة القرآن. بني البالغة واملبالغة يف القرآن الكرمي. القصر القرآين يف البالغة. موازًنت بني اجملاز العقلي واللغوي يف القرآن الكرمي وبني الوضعي القويل.اجلملة يف القرآن الكرمي :صورها وتوجهها البياين /رابح بومعزة -.دمشق :دار مؤسسة
رسالن 1435 ،هـ 272 ،ص.
اقتصر يف مصطلح "اجلملة" على الرتاكيب اإلسنادية األصلية املقصودة لذاهتا ،ابلوقوف على
وظائفها البيانية ،من حيث ورودها امسية أو فعلية ،ومن حيث البساطة والرتكيب ،واإلثبات
والنفي والرتكيب ،وورودها توليدية أو حتويلية.
ودرس هذه الرتاكيب من خالل ما ورد يف القرآن الكرمي ،على حنو جيمع بني الوصف والتفسري،
وجعله يف أربعة فصول:
 الرتاكيب اإلسنادية والتحوالت اليت تعرتيها عند النحويني والدارسني احملدثني. البنية العميقة لصور اجلملة االبتدائية والتفسريية والقسمية واالعرتاضية. -البنية العميقة لصور اجلملة االستئنافية غري الشرطية.

 البنية العميقة لصور اجلملة االستئنافية الشرطية.وقد سبق نشر الكتاب عام  1429هـ.
األسرار البالغية يف آايت رفع احلرج :دراسة حتليلية /طه حممد عبدالفتاح جادو -.القاهرة:
مكتبة وهبة 1436 ،هـ 467 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
درس فيه آايت رفع احلرج يف موضوع العبادات والكفارات دراسة بالغية ،كما يف موضوع
التيمم ،والصيام ،واحلج ،مث آايت رفع احلرج يف كفارات كل من :القتل العمد ،والقتل اخلطأ،
واحلنث يف اليمني املنعقدة ،وصيد احلرم ،والظهار.
واعتمد فيه املنهج التحليلي الكلي ،الذي يبصر اآلية يف سياقها من السورة ،وحيلل كل جوانبها
مهتداي ابلسياق ،فيبحث عن األسرار البالغية الكامنة وراء كل مجلة ،بل كل كلمة
البالغية
ً
وحرف.
وقسم املوضوع إىل أبواب وفصول ،على حسب علوم البالغة الثالثة :ابب يتعلق ابملعاين،
وابب يتعلق ابلبيان ،وآخر يتعلق بعلم البديع.
اإلنصاف يف املصطلحات البالغية املنفية من القرآن /عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر-.
الرايض :دار التوحيد 1437 ،هـ 128 ،ص.
األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية يف القرآن الكرمي /صبّاح عبيد دراز[ -.ط-.]2
القاهرة :مكتبة وهبة 1436 ،هـ 271 ،ص.

أساليب القصر يف القرآن الكرمي وأسرارها البالغية /صبّاح عبيد دراز[ -.ط-.]2
القاهرة :مكتبة وهبة 1436 ،هـ 232 ،ص.
الليل يف القرآن الكرمي :دراسة مجالية /سعد جرجيس سعيد -.دمشق :دار صفحات،
 1437هـ 259 ،ص.

بالغة القرآن يف آايت اإلحسان /سارا بنت صاحل العمرية -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1436هـ 346 ،ورقة (دكتوراه).
إشراقات قرآنية يف انفتاح اًلعرتاض على حماور البالغة الثالثة /حممد السعيد بن سعد-.
عمان :دار الراية 1437 ،هـ 200 ،ص.
ّ
اجلبال يف النظم القرآين :دراسة بالغية /مرمي معيبد الرشيدي -.املدينة املنورة :جامعة
طيبة 1436 ،هـ 170 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
حديث القرآن عن منكرات األفعال :دراسة بالغية حتليلية /رمي بنت موفق الريس-.
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 495 ،ورقة (ماجستري).
عمان :دار كنوز املعرفة:
أثر السياق القرآين يف اًلشرتاك اللفظي /طالب حممد إمساعيلّ -.

اجلامعة العراقية 1436 ،هـ 304 ،ص.

عمان :دار
التعقيب املصدري ودًلًلته يف القرآن الكرمي وأحباث أخرى /وائل احلريبّ -.

األايم 1437 ،هـ 318 ،ص.

مشاهد اًلبتالء يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية /عائشة أمحد العسريي -.أهبا :جامعة
امللك خالد 1436 ،هـ 291 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مكة والبيت العتيق يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية حتليلية مقارنة /أمساء بنت عوض
اجلميعي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ 293 ،ورقة (دكتوراه).

بالغة آايت املغفرة يف القرآن الكرمي /عبدهللا بن علي آل عمران -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1437هـ 384 ،ورقة (ماجستري).
سحاري[ -.الرايض] :توزيع دار زدين،
أتمالت يف بالغة القرآن الكرمي /جربان بن سلمان ّ

 1435هـ 67 ،ص.

الفصل بني املسند واملسند إليه يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية حتليلية /عبدالرمحن بن
هالل السليمي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).
متشابه اللفظ القرآين يف تفسري "مفاتيح الغيب" للفخر الرازي :دراسة بالغية مقارنة /حممد
بن علي بن درع -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).
حبوث علمية حمكمة يف البالغة القرآنية /انصر بن عبدالرمحن اخلنني -.الرايض :دار كنوز
إشبيليا 1438 ،هـ.
وهي:
 تشابه األطراف من بدائع النظم القرآين. بناء الفواصل يف سورة الصف وعالقته مبقاصدها. أسلوب الرتقي وتصعيد املعاين يف سورة الزلزلة.التصوير البالغي حلركة اإلنسان يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية حتليلية /سامل انجي
قاضي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1439 ،هـ (دكتوراه).

األسس املنهجية لدراسة البالغة القرآنية /يوسف بن عبدهللا العليوي -.الرايض :دار كنوز
إشبيليا 1439 ،هـ.
 -4اإلعجاز البالغي يف القرآن
دًلئل اإلحكام :مقدمة يف نظرية البالغة القرآنية /عيد بلبع -.القاهرة :مصر العربية
للتوزيع و النشر 1435 ،هـ 216 ،ص.
خيتار املؤلف مصطلح (اإلحكام) بدل اإلعجاز ،فهو "مصطلح قرآين وصف هللا عز وجل به
آايت قرآنه اجمليد" كما يقول يف املقدمة.
وحتدث يف كتابه عن منهجية التدبر ،وآايت التحدي ،وعلة اإلعجاز ودالئله ،وخصوصية
املعجزة القرآنية واستمراريتها ،وخصص الباب األخري للظواهر البيانية يف القرآن الكرمي :التمثيل
يف آايت إنبات األرض ،والكناية.
مجالية اخلطاب القرآين :ممدارسة يف إعجاز النص والتذوق اجلمايل آلي الذكر /أمحد عطية

عمان :وزارة الثقافة 1435 ،هـ 167 ،ص.
السعوديّ -.
من املدارسات الواردة يف الكتاب:
 الصورة اجلمالية يف أشكال التحول واملفاجأة يف القرآن. اخلطاب القرآين يف سورة احلشر. املكانة العلمية لألعداد احلسابية يف اآلايت القرآنية. -احملظورات اللغوية يف القرآن والسنة.

إعجاز القرآن :دراسة يف ضوء املقارابت اللغوية /عادل عباس النصراوي -.دمشق :متوز،
 1437هـ 272 ،ص.

اإلعجاز البالغي يف سورة النساء :دراسة بالغية حتليلية /خدجية حممد بنّاين -.الرايض:

دار كنوز إشبيليا 1437 ،هـ 806 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).

العز بن عبدالسالم بالغيًّا يف كتابه "اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز" /وسن زينو
ُّ

النعيمي -.اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث 1435 ،هـ 172 ،ص (أصله رسالة

ماجستري).

هو سلطان العلماء عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي ،املتوىف سنة  660هـ ،رمحه هللا
تعاىل رمحة واسعة .له كتاب" اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز" بني فيه ما يف القرآن
الكرمي من إجياز وجماز كي يسهل للقارئ فهمه وتدبره ،وما احتواه من إعجاز وبالغة ،وقد
جعل كتابه يف اببني ،ابب للحذف وأنواعه ،وآخر للمجاز تناوله يف ( )48فصالً.
أمنوذجا لكل نوع من أنواع اجملاز ،وجعلته يف أربعة
وقد درست املؤلفة كتابه هذا ،واختارت
ً
فصول :اإلمام العز بن عبدالسالم (متهيد) ،احلذف ،احلقيقة واجملاز ،االستعارة ،الكناية.
املسائل البالغية يف كتاب "إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز" لبديع الزمان النورسي (ت

 1380هـ) :دراسة حتليلية /عبدالباسط موسى توريه -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1438هـ (حبث مكمل للماجستري).
 -5دراسات يف دًلئل اإلعجاز عند اجلرجاين
الشواهد البالغية وتوظيفها واكتشاف درجات النظم يف كتاب دًلئل اإلعجاز للشيخ
عبدالقاهر اجلرجاين /إعداد فوزية الطاهر الشني1434 ،هـ 384 ،ص (أصله رسالة
جامعية).
تتبعت فيه املؤلفة كيفية توظيف الشواهد يف كتاب "دالئل اإلعجاز" للعالمة اجلرجاين ،ومدى
تنوعها ،وأنواعها ،واألغراض الناجتة عن هذا التنوع ،مث اخلصائص اليت متيز شواهد يف الكتاب
عن شواهد غريه من الكتب.

شرح أسرار البالغة لإلمام عبدالقاهر اجلرجاين املتوىف سنة  471هـ /حممد إبراهيم
شادي -.املنصورة :دار اليقني1434 ،هـ 879 ،ص.
قال الشارح :وجدتين بعد أن شيبين الدرس البالغي والنقدي أقف أمام بعض عبارات
حائرا يف فهمها ،تبني يل أهنا ال تُفهم إال يف
عبدالقاهر اجلرجاين يف كتابه "أسرار البالغة" ً
سياقها من املوضوع الذي وردت يف إطاره ،فأخذت على نفسي أن أقرأ هذا الكتاب

سطرا ..مث شرحه ،وذكر منهجه يف هذا الشرح،
موضوعا
ً
ً
وسطرا ً
موضوعا ،وصفحة صفحةً ،
كما شرح من قبل "دالئل اإلعجاز".

عمروض نظرية النظم عند اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين ومباحثها /ضياء الدين فاضل
عمان :أروقة 1436 ،هـ 503 ،ص.
احلسينّ -.
يتناول ابلنظر والتحليل أشهر ما كتب يف نظرية النظم – قدميًا وحديثًا – من اجلهة البالغية،

ويستعرض اآلراء املعتربة فيها ،واألنظار اليت حامت حوهلا ،مع بيان مباحثها األربعة (الفصاحة
والبالغة ،اللفظ واملعىن ،النظم ،معاين النحو) ،ومن حبث يف شيء منها ابلنهجني التحليلي
والتارخيي.
شعر البحرتي يف كتايب عبدالقاهر اجلرجاين :دًلئل اإلعجاز وأسرار البالغة /عبدالعزيز بن
صاحل الزهراين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 276 ،ورقة (ماجستري).
أهلية الناقد ومسؤوليته يف فكر عبدالقاهر اجلرجاين /فريوز بنت صاحل الزهراين -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 246 ،ورقة (ماجستري).
الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبدالقاهر اجلرجاين (ت  471هـ) /عبدالفتاح
ًلشني -.القاهرة :دار الفكر العريب 1435 ،هـ 224 ،ص.

الرتكيب النحوي له معىن أول يدل عليه ظاهر الوضع اللغوي ،وله معىن اثن وداللة إضافية تتبع
املعىن األول ،وهذا املعىن الثاين وتلك الداللة اإلضافية هي املقصد واهلدف يف البالغة.
وقد جهد عبدالقاهر اجلرجاين يف سبيل هذا اهلدف ،وتعب يف الوصول إىل ذلك الغرض ،حىت
خرج بقاعدة ال تتخلف ،وقانون ال يقبل النقض – كما يقول املؤلف – وهو أن دقة النظم،
والبالغة ،والرباعة ،والبيان ،كامنة يف معاين النحو ،ومطوية يف الرتكيب اللغوي.
وقد عاجل املؤلف موضوعه هذا من خالل ثالثة فصول:
 النحو إىل عصر عبدالقادر. بالغة الرتكيب النحوي. البالغة والنحو علم أم علمان؟وقد سبق صدور الكتاب عام  1400هـ.
 -6البالغة يف احلديث الشريف
اخلطاب النبوي :خريطة البيان العريب :دراسة يف اللسانيات النفسية واًلجتماعية  /عريب
عمان  :دار الثقافة 1436 ،هـ 304 ،ص.
حممد عيدّ -.
تذكر املؤلفة أن احلديث النبوي ُّ
احدا من ضروب األدب ،وأنه املرياث الروحي الذي تركه
يعد و ً
الرسول عليه الصالة والسالم للمسلمني يف معرتك احلضارة املادية املعاصرة ،اليت أمهلت اجلانب
الروحي على حساب املادي.
وأن الغرض من دراستها هو الوقوف على نظرييت حتليل اخلطاب والتلقي يف دراسة اخلطاب
النبوي يف ضوء اللسانيات االجتماعية والنفسية ،وحماولة الستكشاف األنساق واألنظمة اليت
حتكم هيكل اخلطاب النبوي ،وتبين نصه ،وصوالً إىل بيان دالالته ،وربطها بسياقها االجتماعي
اإلسالمي.

موسوعة بالغة الرسول صلى هللا عليه وسلم /أمحد عبده عوض -.القاهرة :مركز الكتاب
للنشر1434 ،هـ 950 ،ص.
للبالغة النبوية أسباب توفيقية وأخرى توقيفية من هللا عز وجل لتبليغ الرسالة اخلامتة ،وقد برع
متهيدا للمعىن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف توظيف كل طاقات اللغة اليت ملك ًنصيتها ً
وهتيئة لنفس املخاطَب لتلقيه ،وقد هيأ هللا له مقومات الفصاحة ،وأمده أبسباب البيان ،فجمع
خطرا يف أفصح األساليب البشرية ،كما يقول املؤلف.
أدق وأرق وأعمق املعاين وأعظمها ً

وبني أن وراء األلفاظ يف األحاديث النبوية موازنة بني ما يتطلبه املعىن من ألوان بالغية ،وما
يتطلبه حال املخاطَبني ،ومن مث حقق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التبليغ على أحسن صورة،
حيث راعى أحوال الناس ،ووازن بني أوجه االختالف مبا يضمن سالمة املعىن ،يف انتقاله يف
احلديث من مكان إىل مكان ،ومن زمان إىل زمان ،ومن معىن إىل معىن ،ومن لفظ إىل لفظ..
مقسما موضوعات الكتاب إىل عناصر
ودرس أوجه البالغة يف حديثه صلى هللا عليه وسلم
ً
موضوعية ،مثل :ابب احملرمات واملنهيات ،ابب ذكر هللا تعاىل ،ابب الرؤى ،ابب اإلنفاق،
ابب فضل صلة الرحم...
حبوث يف البالغة النبوية :البالغة النبوية يف ضوء تعدد الرواايت احلديثية ،من بالغة النظم
يف أذكار الصباح واملساء /يوسف بن عبدهللا العليوي -.الرايض :دار كنوز إشبيليا،

1435هـ 168 ،ص.
حبثان من حبوث علمية حمكمة ،حبث يف األول تنوع األساليب اللغوية يف الرواايت احلديثية
املتعددة ،واملنهجية البالغية يف حتليل احلديث النبوي الذي اختلفت رواايته.
ويف الثاين دراسات بالغية يف األذكار من حيث اخلربية والفعلية والنداء والقصر والتكرار..
وأحلق آبخره عينة البحث من أذكار الصباح واملساء.
واملؤلف عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام.
تطبيقات يف التحليل البالغي للسنة النبوية /خالد فهمي إبراهيم -.القاهرة :دار النشر
للجامعات 1435 ،هـ 200 ،ص.

فصول الكتاب:
 بالغة التأسيس :يف التحليل البالغي لألحاديث األصول. بالغة النهضة :يف التحليل البالغي ألحاديث النهضة. بالغة الفتنة والنجاة :يف التحليل البالغي ألحاديث الفتنة والنجاة. بالغة امليالد اجلديد :يف التحليل البالغي ألحاديث امليالد اجلديد (رمضان واهلجرةواحلج).
 بالغة اجلدل :يف التحليل البالغي ألحاديث األرض املباركة.واملؤلف أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة املنوفية.
أحاديث اجلنة والنار يف الصحيحني :دراسة بالغية وصفية حتليلية /نوف بنت حممد
العثيم -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم 1438 ،هـ (ماجستري).
دًلًلت الرتاكيب يف األمثال النبوية يف الصحيحني :دراسة بالغية حتليلية /سامي بن حممد
اجلابري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).
أسلوب التفضيل يف أحاديث الصحيحني :دراسة بالغية حتليلية /ندى بنت عبدهللا

العلوًل -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 265 ،ورقة (ماجستري).

اجلنائز يف الصحيحني :دراسة بالغية حتليلية /عنود بنت قويعد العنزي -.الرايض :جامعة
اإلمام 1435 ،هـ 455 ،ورقة (ماجستري).
بالغة احل َجاج النبوي يف الصحيحني /آمال بنت يوسف املغامسي -.الرايض :جامعة
اإلمام 1437 ،هـ 522 ،ورقة ( دكتوراه).

ائتالف اللفظ مع املعىن يف أحاديث الرتغيب والرتهيب من خالل كتاب "اللؤلؤ واملرجان
فيما اتفق عليه الشيخان" :دراسة بالغية حتليلية /سلطان بن دخيل هللا العويف -.املدينة
املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ 236 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
بالغة أسلوب اخلرب يف أحاديث الرتغيب والرتهيب من خالل كتاب "اللؤلؤ واملرجان فيما
اتفق عليه الشيخان" :دراسة بالغية حتليلية /رشيد راشد اجلابري -.املدينة املنورة :جامعة
طيبة 1434 ،هـ 155 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أحاديث كتاب الرقاق يف صحيح البخاري :دراسة بالغية حتليلية /حصة بنت حممد
العيدي -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 466 ،ورقة (ماجستري).
البديع يف احلديث النبوي الشريف :دراسة بالغية يف صحيح البخاري /خالد علي حسن
داود -.القاهرة :دار الكتب والواثئق القومية 1435 ،هـ 382 ،ص.
شغلت الدراسة النظرية من الكتاب أقوال البالغيني القدماء يف دراسة علوم البالغة.
واشتملت الدراسة التطبيقية على اببني:
األول لألحاديث يف كتب القدماء.
واآلخر لألحاديث يف صحيح اإلمام البخاري.
وقد تتبع يف األخري أنواع البديع ،وأفاض يف دراسته ،كما تتبع األحاديث اليت تندرج حتته ،وما
قيل فيها.
اًلستعارة يف احلديث النبوي الشريف (صحيح البخاري) /حممد علي الطائي -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1435 ،هـ 205 ،ص.

دراسة مفصلة ملوضوع االستعارة يف صحيح البخاري رمحه هللا ،وقد خصص املؤلف الفصل
األول لالستعارة التصرحيية ،وجدول فيه موضوعات بالغية استقاها من الصحيح ،مثل :اهلجرة،
النور ،املرأة والزواج ،السخرية والتهكم...
والفصل الثاين يف االستعارة املكنية ،وجدوله موضوعيًّا كذلك ،وبني الوظائف اليت حتققت هبذا
النوع من االستعارة ،من جتسيم وتشخيص ،وما انبثق عنها من دالالت خمتلفة.
والفصل الثالث يف االستعارة التمثيلية ،على ترتيب الفصلني السابقني ،واملوضوعات البالغية
يف مباحث هذا الفصل هي :املؤمن ،الصدقات ،اجلهاد ،الشيطان ،االستباق ،العودة.
اسم التفضيل يف صحيح البخاري :دراسة تركيبية دًللية /بريكان بن مشعي آل ظافر-.
الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 176 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مسائل علم البيان يف املطبوع من شروح صحيح البخاري يف القرن الثامن اهلجري دراسة
وتقومياا /عبدهللا بن سعد الرويس -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 498 ،ورقة
(دكتوراه).
البيان النبوي يف وصف اجلنة :دراسة بالغية يف صحيح مسلم /أمساء بنت عبدهللا

الزهراين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 252 ،ورقة (ماجستري).

بالغة األمان :قراءات يف التحليل البالغي للسنة النبوية /خالد فهمي -.القاهرة :دار
النشر للجامعات 1436 ،هـ 184 ،ص.
ودرسها بالغيًا ،ووزعها على عدد من الفصول،
اختار فيه املؤلف ً
عددا من األحاديث الشريفةَ ،
وضبط اختياره منها بقوله" :حكمتها غاايت بعينها مما هو من مطالب العامل اليوم".
وانتظمت يف أربعة موضوعات ،هي:
 -يف بالغة االنتصار لإلنسان :قراءات يف التحليل البالغي ألحاديث الشمائل النبوية.

 يف بالغة التنمية :قراءات يف التحليل البالغي ألحاديث الصدقة واملال. يف بالغة اجلالل :قراءات يف التحليل البالغي ألحاديث املقدسات. يف بالغة امليالد اجلديد :قراءات يف التحليل البالغي ألحاديث احلج واهلجرة.التشبيه ابحليوان يف احلديث النبوي :دراسة حتليلية وصفية /عفاف بنت أمحد العبديل-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة ،كلية اللغة العربية 1433 ،هـ 342 ،ورقة (حبث مكمل

للماجستري).

التشبيه ابحليوان يف الصحيحني :دراسة يف اخلصائص واملزااي /سامل انجي قاضي -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية 1433 ،هـ 279 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
ألوان اإلطناب يف األحاديث القدسية :دراسة بالغية حتليلية /رمي بنت مصلح احلريب-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة1434 ،هـ 185 ،ورقة (ماجستري).
الروابط اللفظية من خالل األحاديث القدسية الصحيحة :دراسة حنوية حتليلية /خضراء
سامل العطوي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ 167 ،ورقة (ماجستري).
الصورة البديعية يف األحاديث القدسية :دراسة بالغية حتليلية /عائشة سعود العروي-.

املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 356 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

اخلصائص البالغية يف األحاديث الواردة يف اجلنة والنار يف الكتب الستة /عبدالغن القويف
بن حممد ثناء هللا -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 850 ،ورقة (دكتوراه).

عمان :دار جمدًلوي،
قراءات بالغية يف احلديث النبوي الشريف /هناء حممود شهابّ -.

 1437هـ 111 ،ص.
اشتمل على مخس قراءات:
 -القرائن الداللية يف احلديث النبوي الشريف.

 دالالت أسلوِب العرض والتحضيض يف احلديث الشريف يف منت صحيح البخاري. احلديث النبوي الشريف :اشتكى ،تداعى :حقيقة أم جماز؟ قراءة بالغية يف كتاب "فتح الباري" البن حجر العسقالين يف علم املعاين. قراءة بالغية يف كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري" البن حجر العسقالين يفعلمي البيان والبديع.
دراز -.القاهرة :مكتبة وهبة 1435 ،هـ،
السمات البالغية يف بيان النبوة /صبَّاح عمبيد َ

 471ص.
البيان النبوي خصب غين ،فيه مسات منفردة ،وظواهر متميزة ،وخصائص مجالية تثري البالغة
والنقد واألدب.
وقد درس املؤلف هذا البيان اجلميل يف كلمه صلى هللا عليه وسلم من خالل مخسة أبواب،
هي:
 حول النيب صلى هللا عليه وسلم وسنته. البحث البالغي يف بيان النبوة. من أسرار املعاين يف احلديث النبوي. من أسرار البيان يف البالغة النبوية. -البديع يف البيان النبوي.

مجعا وخترجياا ودراسة /حممد بن
أحاديث الكناية يف السنن األربع مما ليس يف الصحيحني :ا

علي بن حممد الشهري -.أهبا :جامعة امللك خالد ،كلية الشريعة وأصول الدين1436 ،
هـ 2 ،مج ( 1073ورقة) (حبث مكمل للماجستري).
عمان :دار ومكتبة
مجاليات الطباق يف احلديث النبوي الشريف /حممد اجلبوريّ -.
الكندي 1438 ،هـ 280 ،ص.
البالغة النبوية يف شروح األربعني النووية يف القرن الثامن اهلجري /منرية بنت قنيفذ
القحطاين -.الرايض :جامعة اإلمام 1439 ،هـ (ماجستري).
البالغة النبوية يف مروايت غزوة بدر :دراسة حتليلية /عبدالرمحن جمدي محدي -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث مكمل لرسالة ماجستري).
البالغة النبوية يف مروايت غزوة حنني وحصار الطائف :دراسة حتليلية /عمر إبراهيم ابه-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث مكمل للماجستري).
 -7اتريخ البالغة
ألوان من اتريخ البالغة وفن املعاين :قراءة يف بدائع الفن /الوصيف هالل الوصيف
إبراهيم -.القاهرة :مكتبة وهبة 1436 ،هـ 624 ،ص.
يف مقدمة عنيفة يتهجم املؤلف على أسلوب السلف يف الدرس البالغي وتقرير احلواشي ويقول
روحا وغاية
ً
مثال" :ومن نكد الدنيا على البالغة أن جاء اخلطيب القزويين فلم يُبق على األصيل ً
بعد الغربلة والفرز لتعود للبالغة نضارهتا الفنية ودورها اجلمايل يف األداء الفين العجيب ،فعمد
شديدا يف التلخيص للمفتاح ،فكان قلِ ًقا يف اطراده ،مغل ًقا
إىل صنيع السكاكيين فضغطه ضغطًا ً

ملتواي ال استقامة به.
يف عبارتهً ،
غامضا ال وضوح فيهً ،

وجاءت األحكام البالغية جافة املاء ،ذاهبة الرواء ،منطفئة الروح ،خامدة الفكرةً ،نضبة
العاطفة ،ال ترى فيها سوى التحوير والتعقيد ،والضبط يف إجياز ،ال غاية لنهاية تركيزه.
ومن الغريب املثري للدهش أن صنيع اخلطيب هذا قد ًنل استحسان الدارسني والشارحني
واملعلقني من بعده."...
وكأن املؤلف يلمح إىل أن تكون املتون وكتب التعليم كنثر بالغي أو موضوع إنشائي وكأنه
وصف للطبيعة!
وجعل كتابه يف ستة فصول:
 عالمات على طريق نشأة البحث البالغي. الفصاحة والبالغة. أحوال املسند إليه. أحوال املسند. أحوال متعلقات الفعل. ألوان من خمالفة الكالم ملقتضى الظاهر.واملؤلف أستاذ البالغة والنقد وعميد كلية اللغة العربية ابملنصورة.
البالغة العربية :قراءة اترخيية /حممد مصطفى أبو شوارب ،فاطمة هالل فوزي-.
اإلسكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ 127 ،ص.
عمان :دار كنوز
التأسيس اللغوي للبالغة العربية :قراءة يف اجلذور /عبداجلليل هنوشّ -.

املعرفة 1437 ،هـ 360 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة).

 -8فلسفة البالغة
التحليل احلجاجي للخطاب :حبوث حمكمة /إشراف وتقدمي أمحد قادم ،سعيد العوادي-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 786 ،ص.
ّ
حبوث يف فلسفة البالغة العربية ،وزعت على موضوعات :اخلطاب الديين ،والنثري ،والشعري،
واملوازي.
مثال من كل موضوع:
 حجاجية اجملال املرسل يف القرآن الكرمي /ساملة الراجي. النص األدِب القدمي من الشعرية إىل البالغة احلجاجية /حممد مشبال. "ابنت سعاد" :مقاربة حجاجية /أمحد قادم. احلجاج يف نص بالغي لعبدالقاهر اجلرجاين /إبراهيم أمغار.مقوًلت التداولية يف البالغة العربية /نصرية لوانس -.اجلزائر :جامعة اجلزائر 1437 ،هـ
(دكتوراه).
 -9تعليم البالغة
يف ثالثة أجزاء مجيلة ،قدم األستاذ رمسي علي عابد (رئيس قسم النشاطات العلمية والثقافية
كتااب بعنوان" :مسرحة البالغة العربية :تعلم وتعليم البالغة عن طريق
بوزارة الرتبية يف األردن) ً

املسرح".
جزؤه األول :علم البيان ،والثاين :علم املعاين ،واآلخر :علم البديع.
تشجيعا من زمالء وأساتذة
وقد سبق أن قدم يف جزأين كتاب "مسرحة النحو العرِب" ،ولقي
ً
يف ذلك ،قال" :ورأيت من ابب الوفاء للغة القرآن والسنة النبوية املطهرة أن أقدم البالغة
العربية :بيان ،بديع ،معان ،بنفس املنهجية والثوب ،وهو مسرحة أبواب البالغة ،بتقدمي القواعد

البالغية واألمثلة من خالل مسرحية ،فيها كل مقومات العمل املسرحي ،ومادهتا هي عرض
البالغة بثوب جديد ،يبعدها عن امللل والتلقني ،ويقربنا من الفهم السريع والدقيق للقاعدة".
وقد صدرت هذه األجزاء الثالثة عن دار جرير بعمان يف عام  1435هـ.
الشواهد واألمثلة يف مقررات البالغة املدرسية :دراسة بالغية وصفية حتليلية /خالد بن
انصر الفريدي -.بريدة :جامعة القصيم 1435 ،هـ 179 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

أثر استخدام املنظّمات املتقدمة القائمة على الوسائط املتعددة يف تنمية املفاهيم البالغية

لدى طالب املرحلة الثانوية مبنطقة الباحة /صاحل بن عبدالرحيم الزهراين -.الباحة،

السعودية :جامعة الباحة 1435 ،هـ 310 ،ورقة (ماجستري).
تصور مقرتح لتنظيم حمتوى مقرر البالغة يف ضوء نظرية راجيلوث التوسيعية وأثره يف تنمية
املفاهيم البالغية لدى طالب الصف األول الثانوي يف املعاهد العلمية /عبدالرمحن بن
حممد العنزي -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 367 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
 -10طرق البحث ومناهج البلغاء
عمان :دار الرضوان1437 ،
مناهج النقد البالغي :قراءة وتطبيقات /رمحان غركانّ -.

هـ 352 ،ص.
فصول الكتاب اخلمسة:
 -البيان العرِب ومعطياته األوىل.

 البيان العرِب من إيصال املعىن إىل فنية اإليصال. -البيان العرِب :التأسيس ،التجربة ،التكريس ،التطور.

 من البالغة إىل األسلوبية. املعىن واملعىن البياين.منوذجا /حامد انصر الظاملي -.بريوت :دار
أصول الفكر البياين العريب :ابن أيب احلديد ا
ومكتبة البصائر1434 ،هـ 332 ،ص.
بني أصول البيان يف اللغة العربية ،وطبق ما توصل إليه على ابن أِب احلديد (عبداحلميد بن

هبة هللا ،ت  655هـ) وهو من املعتزلة.
عناوين فصوله :النقد التوثيقي ،النقد اجلمايل ،إنتاج املعىن ،النقد البالغي.
عمان :دار
التكرار وفعل الكتابة يف اإلشارات اإلهلية أليب حيان التوحيدي /حامت عبيدّ -.

كنوز املعرفة 1436 ،هـ 399 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة منوبة بتونس).
يف جانب التكرار وإيقاع الكتابة درس املؤلف يف كتاب اإلشارات اإلهلية ألِب حيان التوحيدي
جماالت اجلناس والرتادف واملقابلة والتوازي الرتكييب ،مما جيمع البديع والبيان يف البالغة العربية،
وذكر أن التكرار أسلوب جامع يف هذا الكتاب ،وأنه مقوم عام ينتظم أبنية الكالم ومستوايته
أصو ًاات وكلمات وتراكيب ومجالً ومعاين..
جهود القاضي عياض البالغية دراسة وتقومياا /يوسف حممد الدواس -.الرايض :جامعة
اإلمام 1437 ،هـ 354 ،ورقة (ماجستري).
السيوطي البالغي /جاسم سليمان الفهيد -.الكويت :مكتبة آفاق 1436 ،هـ424 ،
ص (أصله رسالة علمية).
متيزت جهود السيوطي البالغية يف جمالني:
األول :جمال الدراسات البالغية املتعلقة ابإلعجاز القرآين.
اهتماما ابلغًا ،وأكثر من التصنيف فيها.
والثاين :جمال الفنون البديعية ،فقد اهتم هبا
ً

ويذكر املؤلف أن السيوطي كان مفارقًا يف البحث البالغي للطريقة السائدة يف عصره ،وهي
اليت تعرف بطريقة العجم ،اليت ترتكز يف أساسها على دراسة البالغة من خالل قواعد علم
املنطق وقوانينه ،فالسيوطي يرفض هذه الطريقة ،ويقرر أنه يسلك طريقة العرب اليت تغلِب
اجلانب األدِب على اجلانب املنطقي اجلاف ..ولذلك جتده يكثر من ذكر الشواهد الشعرية يف
حبثه البالغيِ ،
ويعول على الذوق يف كثري من أحكامه.
وجعل كتابه يف ثالثة أبواب:
األول :مصنفات السيوطي البالغية :دراسة يف املنهج واملصادر.
الثاين :اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي عند السيوطي.
الثالث :مباحث علمي املعاين والبيان عند السيوطي.
واملؤلف أستاذ البالغة يف جامعة الكويت.
الشيخ ابن عثيمني ( 1421 – 1347هـ) :جهوده وآراؤه يف علوم البالغة /منري حممد
الدحام -.بريوت :دار ابن حزم 1434 ،هـ 768 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة
تكريت).
املعاين والبيان والبديع ،هي علوم البالغة الثالثة ،املبثوثة يف آاثر الشيخ حممد بن صاحل العثيمني،
املطبوعة واملسجلة ،وقد قام الباحث جبمع مفرداهتا ودراستها ،مع ذكر أمثلتها وشواهدها،
وتعليقات الشيخ عليها ،فضالً عن نكات ولطائف بالغية أشار إليها يف نصوص فقهية وعقدية
وتفسري .وحتدث قبل ذلك عن حياة الشيخ وآاثره ،وعن فصاحته وبالغته.
 -11البالغة يف الرتاث اإلسالمي
تفكيك البالغة وبالغة التفكيك يف نصوص "املواقف" للنفري /سامية بن عكوش-.

الرابط :دار األمان؛ اجلزائر :منشورات اًلختالف 1435 ،هـ 166 ،ص.
استعملت الكاتبة أداة فلسفية (التفكيك) لدراسة كتاب يف التصوف من ًنحية بالغية ،هو
كتاب "املواقف" ملؤلفه حممد بن عبداجلبار النفري (ت  354هـ) ،وذلك من خالل فصلني:

 الوقفة والرؤية يف ضوء الدرس املعاصر. تفكيك األسس األنطولوجية للغة :الكالم والكتابة والقراءة بنيات األثر.عمان :دار غيداء1435 ،هـ،
البالغة القرآنية يف نكت الرماين /عبدالقادر احلمداينّ -.

 331ص.

دراسة بالغية يف " النكت يف إعجاز القرآن" لعلي بن عيسى الرماين (ت  382هـ) ،من
خالل ثالثة فصول:
 من بالغة الرتاكيب. من بالغة التصوير البياين. من بالغة البناء الصويتاملصطلحات البالغية والنقدية عند أيب هالل العسكري ( 395هـ) /أتليف شامل عبيد

عمان :دار دجلة 1436 ،هـ 236 ،ص (أصله رسالة ماجستري).
املشوحّ -.
ًنقش فيه املصطلحات البالغية ،مثل الفصاحة والبالغة واملعاين والبيان والبديع ،عند أِب هالل
العسكري ،مث املصطلحات النقدية ،مثل التخييل والتعقيد والنقد والشعر وغريها ،كما حتدث
عن السرقات األدبية الهتمام النقاد هبا قدميًا وحديثًا.
األمثال العربية من خالل "فصل املقال يف شرح كتاب األمثال" أليب عبيد البكري [ت
 487هـ] :دراسة بالغية /ليلى جغام -.القاهرة؛ اإلسكندرية :دار النابغة 1436 ،هـ،
 306ص (أصله رسالة ماجستري من جامعة خيضر ابجلزائر).
العنوان املذكور من صفحة العنوان ،أما العنوان على الغالف فهو :بالغة األمثال العربية.
وقد جعلت الكاتبة موضوعها يف ثالثة فصول ،هي:
 -صور البيان وأشكاله يف املثل.

 ألوان البديع يف املثل. األساليب ودراسة املعاين يف تركيب املثل.املعىن وبالغة التأويل يف مؤلفات الغزايل :اخلطاب بني إرهاق العلم الكلي وإكراهات
التاريخ /عبداجمليد العطواين -.تونس :الدار التونسية للكتاب 1435 ،هـ 295 ،ص
(أصله رسالة دكتوراه).
فيه ثالثة أبواب:
 املعىن بني أصل الوضع وعرف الشرع ،أو املنزلة بني املنزلتني. أصل الصيغة :األمر النحوي وميتافيزيقا األمر اإلهلي. أصل املعىن :احلقيقة األنطولوجية واحلقيقة التأويلية وإرهاق األصول للكالم.واملؤلف أستاذ يف اللغة واآلداب واحلضارة العربية بدار املعلمني العليا يف بنزرت.
فنيات الرتاكيب يف شعر ابن سناء امللك :دراسة بالغية /عزة أبو اليزيد النمر-.
اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية1436 ،هـ 299 ،ص.
تناولت هذه الدراسة مجاليات الرتاكيب ،أو ما عرف بعلم املعاين ،يف شعر أبرز شعراء العصر
األيوِب ،وهو هبة هللا بن جعفر املعروف بسناء امللك (ت  608هـ) ،من خالل مخسة فصول:
 تنوع اخلطاب وداللته. ظواهر العدول واالحنراف يف بنية اجلملة. بنية العبارة بني التكثيف والبسط. بالغة الرمز. -التناص والسياق الثقايف.

السبك واحلبك يف تفسري الكشاف للزخمشري يف ضوء اللسانيات النصية /صاحل حممد
عمان :دار جليس الزمان 1435 ،هـ 258 ،ص.
علي أبو شاربّ -.
يعين ابلسبك :الرتابط النحوي ،والرصفي ،والشكلي ،والتضام ،واالنسجام.
وقد درس تفسري الكشاف من هذا اجلانب يف موضوعات اإلحالة ،والوصل والفصل ،والتقدمي
والتأخري ،واالستدراك والرجوع (االلتفات) ،واحلذف ،والتعريف والتنكري ،واالستبدال،
والتكرار.
ويعين ابحلبك :الرتابط الداليل ،واملفهومي ،واملوضوعي ،وااللتحام ،واالتساق.
ودرس فيه موضوعات الرتابط التمثيلي (التشبيهي) ،واجملازي ،واالستعاري ،والتعريضي ،واإلجياز
واإلطناب ،واملساواة والتقسيم واملقابلة ،اللف والنشر والتجريد.
ويذكر املؤلف أن (النص) مل حيظ بتعريف له متفق عليه ،مثل (اجلملة) .فالنص يتنازعه علوم
شىت ،مثل البالغة والشعر واألدب واألسلوب واللغة وعلمي النفس واالجتماع وغريها..
األسس اجلمالية للصورة البيانية يف شعر دريد بن الصمة على ضوء نظرية النظم :دراسة
بالغية حتليلية /رويدا مهنا احلازمي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 236 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
شراح ديوان أيب الطيب املتنيب" ًلبن
البحث البالغي والنقدي يف كتاب "املآخذ على ّ
معقل األزدي (ت  644هـ) /إعداد عمر بن عبدالعزيز احملمود -.الرايض :جامعة اإلمام،
عمادة البحث العلمي 1435 ،هـ 829 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
ذكر الباحث أن معاجلات ابن معقل األزدي ومآخذه على شراح ديوان املتنيب كشفت عن
مفاهيم وقضااي بالغية ونقدية معمقة ومفصلة ،فتتبعها وأفردها ابلعرض والدرس ،واملناقشة
والتحليل.
وجعل دراسته يف متهيد وأربعة فصول ،هي :ابن معقل وكتابه ،البحث البالغي يف الكتاب،
البحث النقدي فيه ،املنهج العام له ،التقومي

استدراكات األقسرائي على البالغيني يف كتابه "إيضاح اإليضاح" :دراسة وتقومياا /سلوى
بنت أمحد احلكمي -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 210 ،ورقة (ماجستري).

القضااي النقدية والبالغية يف شروح محاسة أيب متام /عيد عبدالسميع اجلندي -.دسوق،
مصر :دار العلم واإلميان 1436 ،هـ( 382 ،أصله رسالة علمية).

القضااي البالغية اليت تناوهلا الباحث يف شروح احلماسة هي كما وضعها البالغيون من تعريفات
وتفريعات لعلم لبالغة ،وجعلها يف ثالثة فصول:
 مباحث علم املعاين وقضاايه (التقدمي والتأخري ،التنكري والتعريف ،أسلوب الذكرواحلذف).
 علم البيان وقضاايه (التشبيه ،االستعارة). علم البديع (الطباق واملقابلة ،اجلناس ،التجريد).الشاهد الشعري وأسئلة البالغة والتلقي يف "تلخيص املفتاح" وشروحه :دراسة وصفية

حتليلية /عبدهللا الرشدي -.مراكش :املطبعة والوراقة الوطنية 1435 ،هـ 255 ،ص.
حبث موضوعه يف فصلني ،حصر يف األول املادة الشعرية الواردة يف "تلخيص املفتاح" حملمد بن
عبدالرمحن القزويين (ت  739هـ) وشروحه ،فرصد كمها ،ونسبتها ،وروايتها ،وبنيتها .ويف
الثاين تناول أسئلة البالغة والتلقي يف املتون ،وأثرها على تناول الشراح للشواهد الشعرية على
مستوى البحوث الرتكيبية ،والداللية ،وأخذ املعاين وتداوهلا.
آراء الدسوقي (ت  1230هـ) البالغية يف علمي البيان والبديع يف حاشيته على خمتصر
السعد :دراسة وتقومي /إعداد شريفة بنت مسحل بن بطي السلمي -.الرايض :جامعة
اإلمام 1435 ،هـ 505 ،ورقة (ماجستري).

السيف يف الصور البيانية يف شعر ابن الرومي :دراسة بالغية حتليلية /عبدالرزاق بن سليمان
العويف -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 161 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
صيغة األمر يف شعر البحرتي :مقاربة بالغية تداولية /رفعة نياف العتييب -.الرايض :جامعة
امللك سعود 1435 ،هـ 151 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
شواهد البالغيني والنقاد من شعر أيب متام يف علم البيان حىت هناية القرن اخلامس /سامي
بن صاحل الغامدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 443 ،ورقة (ماجستري).
اختالف الرواية يف املعلَّقات :دراسة بالغية ونقدية /عائض بن مبارك احلريب -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 508 ،ورقة (دكتوراه).
البناء والصورة يف الشعر اإلسالمي حلسان بن اثبت رضي هللا عنه :دراسة بالغية /حمسنة
بنت عبدهللا احلارثي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 333 ،ورقة
(ماجستري).
بنية اجلملة يف "هنج البالغة" :دراسة تركيبية بالغية /كفاية بنت موسى الغدير -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1435 ،هـ2 ،مج (حبث مكمل للدكتوراه).
صورة القناص يف الشعر اجلاهلي :دراسة بالغية نقدية /حممد بن أمحد املدخلي -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 330 ،ورقة (ماجستري).

بناء املعاين يف درعيات أيب العالء املعري :دراسة بالغية حتليلية /حنني شاكر صاحل
الشريف -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 233 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
املشرتك واحلقيقة واجملاز والصريح والكناية والتعريض والتأكيد والتابع :دراسة تطبيقية على
كتاب "سبل السالم" للصنعاين /حممد بن إبراهيم حكمي -.أهبا :جامعة امللك خالد،
 1436هـ 756 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التأويل البالغي لصفات هللا تعاىل عند الشريف الرضي :دراسة بالغية نقدية /أمحد راشد
إبراهيم راشد -.املنيا :جامعة املنيا 1436 ،هـ 287 ،ص (دكتوراه).
الصورة البيانية للضيافة يف الشعر العريب حىت هناية العصر األموي :دراسة بالغية حتليلية/
حممد بن انفع الصاعدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 201 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
القضااي البالغية واألسلوبية يف كتاب "الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة
والتبيان" للكرماين :دراسة حتليلية /رغد بنت أمحد الزهراين -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1436 ،هـ 318 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الصور البيانية يف شعر حامت الطائي :دراسة بالغية حتليلية /اتمر إمساعيل محيدي -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1437 ،هـ( ،حبث مكمل للماجستري).
بالغة احلجاج بني اإلمامني أيب حنيفة والشافعي /حممد بن أمحد العرين -.الرايض :جامعة
اإلمام ،كلية اللغة العربية 1438 ،هـ (دكتوراه).

اخلطاب األديب والبالغي يف كتاابت العالمة حممد الصغري اإلفراين [ت  1151هـ] :حبوث
حمكمة /تنسيق أمحد السعيدي وآخرين -.مكناس :جامعة موًلي إمساعيل 1439 ،هـ.
الصب" ومعارضاهتا :دراسة بالغية نقدية/
قصيدة أيب احلسن علي احلصري "اي ليل
ّ
عبداخلالق جربيل أمحد -.الزقازيق :جامعة األزهر 1439 ،هـ (ماجستري).
اثين عشر :دراسات يف البالغة
البالغة يف ض ـ ـ ــوء مذهب الس ـ ـ ــلف يف اًلعتقاد /عبداحملس ـ ـ ــن بن عبدالعزيز العس ـ ـ ــكر-.

الرايض :مكتبة دار املنهاج1435 ،هـ109 ،ص.
من حبوث الكتاب :االحنراف العقدي يف التأليف البالغي ،توظيف البالغة خلدمة املعتقد،
ادعاء اجملاز يف األمساء والصفات احلسىن ،إبطال دعوى اجملاز يف نصوص العقائد.
ثنائية البالغة واألسلوب :دراسة تطبيقية /نعمان عبد السميع متويل -.دسوق :دار العلم
واإلميان1435 ،هـ 172 ،ص.
أص ـ ــله مقاالت يف األدب والنقد ..من عناوينها :من الدرس البالغي يف اخلطاب القرآين ،دقة
التعبري القرآين.
بالغة اخلطاب ومرااي اللغة :دراس ــات نص ــية /مازن موفق ص ــديق اخلريو -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 144 ،ص.
مثل الكتاب صورة معرفية لبالغة وأسلوبية وبنائية خطاابت متنوعة ،واشتمل على ستة فصول،
هي:
 أسلوبية الثنائيات الضدية يف سورة الرعد. -اخلطاب البالغي وسياقات الداللة القرآنية :دراسة يف سورة النبأ.

 بالغة مراعاة النظري يف أحاديث رايض الصاحلني للنووي. من أسلوبية اخلطاب الشعري يف موشح "ابتهاالت متهجد آخر الليل" للشاعرحكمت صاحل.
 بالغة اخلطاب الديين يف ديوان "جسر على وادي الرماد" للشاعر ذي النونيونس مصطفى :دراسة يف بنية العنوان.
 صراع املتقاطبات املتضادة يف ديوان "رحلة الدفوف واملرااي" للشاعر حكمتصاحل.
وسر البالغة /عبدالقادر بن أمحد بن بدران الدومي (ت  1346هـ)؛ دراسة
حقيقة الشعر ّ

وحتقيق ماجدة رحيباين -.بريوت :دار املقتبس 1435 ،هـ 180 ،ص.
أصل الكتاب مقال للمؤلف عن حقيقة الشعر نشر يف جريدة (الشام) ،وسبع مقاالت يف
مجيعا دراسة وخمتارات من ديون املؤلف بلغت
(سر البالغة) نشرت يف اجلريدة نفسها ،وتسبقها ً
أكثر من نصف الكتاب.
املعىن يف الدراسات البالغية :الثراء ،التمكني ،التوجيه /مزاحم مطر حسني -.دمشق:
متوز 1434 ،هـ 110 ،ص.
كزا فيها على ظاهرة احلذف وعالقته إبثراء
دراسة لنظرة البالغيني إىل سبل (ثراء املعىن) ،مر ً
املعىن.
وحماولة ملعرفة أسس (متكني املعىن) وتقريره وأتكيده.
وحبث يف (توجيه املعىن) عند البالغيني ،والرتكيز فيه على (التنغيم) بوصفه أحد أهم عناصر
(السياق).
املنوال البالغي العريب من البناء القائم إىل البناء املمكن /بسمة بلحاج رحومة الشكيلي-.
منوبة ،تونس :جامعة منوبة ،كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 1435 ،هـ 238 ،ص.

خصصت املؤلفة الباب األول منه للنظر يف البناء القائم والنظرة التجزيئية للبالغة ،والثاين
للبحث يف البناء املمكن والنظرة االسرتسالية للبالغة.
وبينت يف األول منهما العالقة بني البديع والبالغة ،وبني املعاين والبيان..
ويف الثاين ذكرت مقتضى احلال من حيث مصطلحه ،وجنسه ،ومراتبه ،وفائدته..
من احلجاج إىل البالغة اجلديدة /مجيل محداوي -.الدار البيضاء :أفريقيا الشرق1435 ،
هـ 107 ،ص.
يتناول الكتاب يف الفصل الثاين البالغة بني مرحلتني :مرحلة البالغة الكالسيكية ،ومرحلة
البالغة اجلديدة.
قال املؤلف :وإذا كانت البالغة التقليدية بالغة معيارية تعليمية تربط فن البالغة ابخلطابة
واإلقناع واإلمتاع والبيان ،فإن البالغة اجلديدة قد تعاملت مع اخلطاابت النصية املختلفة منذ
جديدا ،ضمن جمموعة من االجتاهات :لسانية،
منتصف القرن العشرين تعامالً علميًّا وصفيًّا ً
وأسلوبية ،وحجاجية ،وتداولية ،وسيميائية.
الشعرية العربية تفاعل أم أتثر :حبث يف أولية البيان العريب /زروقي عبدالقادر -.بريوت:
دار الروافد الثقافية 1436 ،هـ 164 ،ص.
فصول الكتاب الثالثة:
 املثاقفة اليوًننية العربية :حدود التواصل وأفق التأثري. البيان العرِب من وهم التأثر إىل أصالة التأسيس. املدرسة املغربية وروح البالغة اجلديدة.واملؤلف أستاذ النقد األدِب جبامعة ابن خلدون يف تيارت ابجلزائر.
حتوًلت البنية يف البالغة العربية /أسامة حممد البحريي -.القاهرة :دار النابغة1435 ،
هـ 558 ،ص (أصله رسالة علمية).

ركز املؤلف جهده يف هذه الدراسة على الكشف عن مناذج من حتوالت البنية يف فنون البالغة
العربية املختلفة ،ورصد مراحل التحول من البنية املثالية العميقة إىل واقع الصياغة اإلبداعية،
مستعينًا أبدوات التحليل األسلوِب والنصي.
وهدفت الدراسة إىل حتليل التشكيل اللغوي لبىن األساليب املخالفة ملقتضى الظاهر يظهر
مكنوًنت البنية السطحية ،ومدلوالت البنية العميقة ،وإظهار الدور الداليل والبالغي هلذه
األساليب ،وأتثريها اجلمايل يف الصياغة ودورها املؤثر يف تشكيل اخلطاب األدِب.
وجعلها املؤلف يف ثالثة أبواب ،هي:
 بناء األسلوب على خالف مقتضى الظاهر يف علم املعاين. بناء األسلوب على خالف مقتضى الظاهر يف علم البيان. بناء األسلوب على خالف مقتضى الظاهر يف علم البديع.واملؤلف أستاذ النقد األدِب والبالغة يف جامعة طنطا.
دراسة يف علم النص البالغي /شوقي علي الزهرة -.القاهرة :دار اآلفاق العربية1436 ،
هـ 173 ،ص.
يذكر املؤلف أن حبثه هذا رؤية أو حماولة بالغية جديدة تنطلق من األصول القدمية ،متطلعة إىل
آفاق أوسع للبالغة اجلديدة ،يف دينامياهتا اليت تتوقف مع عصر من العصور ،ولذلك جاء حبثه
يف ثالثة حماور:
 جربية التطور ودينامية االنتقال. قوى الدفع والدينامية امللحة. ميكانيزم البالغة وحركية النص األدِب.ويالحظ استعمال املؤلف كلمات ومصطلحات دخيلة عديدة يف الكتاب ،وتكرارها حىت
امللل ،مثل ما سبق ،ومثل قوله "الدرس البيولوجي واملفولوجي" إىل غري ذلك ،مع كونه يكتب
يف "البالغة" العربية ،ومع توافر ما يقابل هذه املصطلحات ابلعربية ،مثل "دينامية" اليت تعين
يصا على ملء كتابه هبذا ِ
الكم من
الطاقة والقوة ،و"ميكانيزم" اليت تعين اآللية ...فإذا كان حر ً

الكلمات األجنبية فال أدري ملاذا كتب ابلعربية؟! إال إذا كان ُّ
ُّما" ،واملصطلح
يعد ذلك "تقد ً
"أتخرا" ،فهذا أمر آخر!
العرِب ً
يف البالغة والنقد /قصي سامل عدوان -.الرايض :منشورات ضفاف؛ البصرة :دار الفكر،
 1435هـ 223 ،ص.
أصله حبوث ومقاالت نشرت يف جمالت عراقية وعربية ،منها:
 الدرس البالغي يف البصرة. احملسنات البديعية :حماولة لدراسة بعضها بني الصبغ والوظيفة. ابن املعتز واملذهب الكالمي يف القرآن الكرمي. رأي يف الفعل والتجدد. أبو عمرو بن العالء :موقفه من النص الشعري.حال املتكلم يف البالغة والنقد /محود بن إبراهيم العصيلي -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1435هـ 618 ،ورقة (ماجستري)
صورة املفقود يف شعر فدوى طوقان :دراسة بالغية نقدية /نورة سعد الشهراين -.أهبا:
جامعة امللك خالد 1435 ،هـ 327 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
بالغة اًلستفهام يف شعر حممود عارف [ت  1421هـ] :دراسة نظرية حتليلية /مجيلة بنت
خلف الشاماين -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 427 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

مقاربة البيان والدًللة يف النسقني البالغي واألصويل /أسامة عبدالعزيز جاب هللا -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 249 ،ص.
موضوعات أعدت للنظر يف مجاليات البالغة العربية ،وروعة التناول التحليلي الذي أبداه
البالغيون يف التعبري عن القضااي واملواقف واألحداث ،بقصد الوقوف على بعض أسرار هذه
التناوالت ،وفنيات التحليل اليت وظف السلف األول من البالغيني.
وهي هذه املوضوعات:
 البيان والداللة بني البالغة وأصول الفقه. السياق يف الدراسات البالغية واألصولية. دالالت األلفاظ يف التفكري البالغي. اجملاز يف املنجز البالغي واألصويل.واملؤلف أستاذ البالغة والنقد األدِب يف جامعة كفر الشيخ مبصر.
البالغة العربية يف مسالك الدرس وتصاريف اخلطاب /محادي صمود -.منوبة ،تونس:
جامعة منوبة 1436 ،هـ 127 ،ص.
التدرج البالغي يف الرسالة الصحفية :مقاربة تفسريية للسلم احلجاجي يف قوالب حترير
عمان :دار أجمد1437 ،
اخلرب والتقرير والتحقيق واملقال الصحفي /أكرم فرج الربيعيّ -.

هـ 224 ،ص.

البالغة وتشكيل لغة اخلطاب الروائي :دراسة نظرية وتطبيقية /شوقي علي الزهرة-.
القاهرة :دار اآلفاق العربية 1435 ،هـ 144 ،ص.
بالغة السرية الذاتية :أعمال مهداة للدكتور حممد أنقار /إعداد وتنسيق حممد مشبال-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1439 ،هـ.
ّ

نقد البالغة :دراسة يف املشروع البالغي للدكتور حممد العمري /زينب ميثم علي -.بريوت:
دار الرافدين 1439 ،هـ.
اثنياا :علم املعاين
شرح أنوار املباين يف نظم تلخيص املعاين /مشس الدين أمحد بن حممد املسيكي الزبيدي
(ت  887هـ)؛ دراسة وحتقيق حممد فليح السلمي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1439هـ (دكتوراه).
مسائل علم املعاين بني ابن النحوية والقزوين :دراسة وموازنة /ماجد بن انصر الفهيد-.
بريدة ،السعودية :جامعة القصيم 1437 ،هـ 302 ،ورقة (حبث مكمل لرسالة
املاجستري).
حممد بن يعقوب بن النحوية (ت  718هـ).
حممد بن عبدالرمحن القزويين (ت  739هـ).
زايدات السيوطي يف علم املعاين يف كتابه "شرح عقود اجلمان على تلخيص املفتاح
للقزوين" :عرض وحتيل /أسامة حيىي حممد -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1438 ،
هـ (ماجستري).
ضا ودراسة /عارف حممد انجي-.
مسائل اخلالف يف علم املعاين بني التلخيص وشروحه :عر ا
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1439 ،هـ (دكتوراه).

أمجل التهاين يف علم املعاين /هاشم حممد هاشم -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث،
 1436هـ 324 ،ص.

أصله حماضرات جامعية ،حتدث فيها املؤلف عن وجوه من علم املعاين البالغية ،من ذلك بالغة
القصر ،والتقدمي ،واإلنشاء ،والتمين ،والفصل والوصل ،والتوكيد ،والبدل ،وحمسنات الوصل،
واإلجياز واإلطناب واملساواة ،واحلذف ،والتوشيح ،والتكرار ،واإليغال ،والتذييل ،والتكميل
(ويسمى االحرتاس) ،والتتميم ،واالعرتاض ..وغريها.
علم املعاين :إطاللة على نصوص خمتارة /عصام الدين أبو زًلل -.اإلسكندرية :دار الوفاء،

 1437هـ 143 ،ص.

تيسري البالغة :علم املعاين /أسامة حممد البحريي -.طنطا :دار النابغة 1437 ،هـ213 ،
ص.
معاين الرتاكيب :دراسة حتليلية يف مباحث علم املعاين /عبدالفتاح ًلشني -.القاهرة :دار
الفكر العريب 1435 ،هـ 412 ،ص.
عرض فيه مناذج من القرآن الكرمي ،واحلديث الشريف ،والشعر القدمي واحلديث ،واستخلص
منها القواعد ،وأرشد إىل ما حتتويه من ضروب القول ،وفنون التعبري.
الرتداد يف البيان العريب :أتثيل املصطلح وأتصيل املفهوم /حممد األمني بن حممد خالدي-.
عمان :دار األايم 1436 ،هـ 208 ،ص.
ّ

الرتداد كالتكرار ،نظام لغوي بياين خمصوص ،يفيد إثبات احلضور النصي وإدامة املعىن ،وهو
احتكاك بياين صويت داليل ،يولد الشعور ابالستمرار والتعاقب داخل اخلطاب.
وقد درس املؤلف هذا النوع من البيان :ماهيته ،وأوجهه ،وأنواعه.
واملؤلف أستاذ اللغة العربية واألدب العرِب ونقده يف جامعة أدرار ابجلزائر.

يف رحاب علم املعاين /سعيد مجعة -.شبني الكوم ،مصر :يطلب من مكتبة عالء الدين،
 1436هـ 239 ،ص.

اثلثاا :علم البيان
 -1البيان
تيسري البالغة :علم البيان /أسامة حممد البحريي -.القاهرة :دار النابغة1435 ،هـ170 ،
ص.

فيه ثالثة أبواب:
 التشبيه ( 12مبحثًا). اجملاز (االستعارة ،اجملاز املرسل). -الكناية والتعريض (مخسة مباحث).

وربط دراسة كل فن بالغي ابألمثلة البالغية الفصيحة املأثورة من القرآن الكرمي ،واحلديث
النبوي الشريف ،وكالم الصحابة ،والبلغاء ،وأشعار املشهورين من الشعراء ،مع شرحها وبيان
أسرارها البالغية واجلمالية ،لتنمية الذوق األدِب واجلمايل عند الطالب ،ابالطالع على روائع
األدب العرِب قدميًا وحديثًا.
واملؤلف أستاذ النقد والبالغة يف جامعة طنطا.
علم البيان /وداد نوفل -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية للنشر 1436 ،هـ189 ،
ص.
يسمى العلم الذي يعاجل مسائل البيان بوساطة األلفاظ "علم البيان" ،ويعرف يف االصطالح
البالغي أبنه "علم يعرف به إيراد املعىن الواحد يف طرق وتراكيب خمتلفة يف وضوح الداللة
عليه".
ومباحثه ثالثة ،اليت جاءت مفصلة يف هذا الكتاب ،وهي :التشبيه ،واجملاز ،والكتابة.

عمان :دار البداية1436 ،
البالغة العربية :علم البيان /حممد [حممود] السيد [أمحد]ّ -.

هـ 434 ،ص.
درس فيه علوم البيان :التشبيه ،احلقيقة واجملاز ،الكناية .وثلثا الكتاب نصوص منتقاة من الكتب
للتمثيل على موضوع الكتاب.
علم البيان يف اللغة العربية /فوزي عبدالكرمي الزين عبدهللا[ -.القاهرة] :الدار العاملية
للنشر 1436 ،هـ 154 ،ص.
علم البيان :موجز املصطلحات واألسس /عصام الدين أبو زًلل -.اإلسكندرية :دار
الوفاء 1437 ،هـ 117 ،ص.
أمنوذجا /علي بن عوض
التصوير البياين يف "وحي الرسالة" عند الزايت :وصف الطبيعة
ا

الزهراين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ 192 ،ورقة (ماجستري).

النفحات املعطارة يف بيان احلقيقة واجملاز واًلستعارة /عبدهللا بن عبدالرمحن املوقت (ت
عمان :دار املأمون 1437 ،هـ81 ،
 1223هـ)؛ حتقيق حممد حممد مولود األنصاريّ -.

ص.

اإلغريض يف احلقيقة واجملاز والكناية والتعريض /تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي
(ت  756هـ).
صدر ضمن :رسائل تراثية يف النقد والبالغة /حتقيق ودراسة حممد بن عبدالرمحن اهلدلق-.
الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا،
 1437هـ ،ص .119-81

الدرس البالغي عند عبدالعظيم املطعن (ت  1429هـ) :دراسة يف علم البيان /انيف
عمان :دار دجلة 1436 ،هـ 591 ،ص (أصله رسالة علمية).
جردو الساداينّ -.
ذكر املؤلف أن األستاذ عبدالعظيم املطعين ُّ
يعد أفضل من قدم الدرس البالغي التطبيقي
التحليلي ،واق ًفا عند أسرار النظم احلكيم ،ودالئل اإلعجاز البالغي ،وال سيما يف كتابه املاتع
"التفسري البالغي لالستفهام يف القرآن احلكيم".
وقد درس املؤلف الناحية البيانية يف جهود املطعين البالغية التحليلية من خالل أربعة فصول،
هي :التشبيه والتمثيل ،اجملاز العقلي ،االستعارة ،الكناية.
رؤى يف البالغة العربية /أمحد حممود املصري -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1435 ،هـ،
 244ص.
دراسة ملباحث علم البيان تظهر قيمتها الفنية والبالغية من خالل ثالثة فصول:
اختص األول بدراسة التشبيه ،وتناول الفصل الثاين دراسة اجملاز ،والثالث فيه دراسة الكناية.
واملؤلف أستاذ يف كلية الرتبية جبامعة اإلسكندرية.
الصور البيانية يف شعر قبيلة بن أسد حىت هناية العصر األموي :دراسة حتليلية موازنة/
حممد بن راشد الصبحي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).
الصورة الفنية يف شعر حممد مصطفى اجملذوب :دراسة حتليلية /مصطفى بن علي إدريس-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 307 ،ورقة (ماجستري).
 -2التشبيه
التشبيه ومساته البالغية /صبّاح عبيد دراز -.القاهرة :مكتبة وهبة 1436 ،هـ120 ،
ص.

عمان :دار
التشبيه واًلستعارة :منظور مستأنف /يوسف مسلم أبو العدوس -.طّ -.3

املسرية 1436 ،هـ 318 ،ص.
تعىن هذه الدراسة بتبيني اهتمام البالغيني والنقاد ابلتشبيه واالستعارة وفق رؤية مستأنفة مبنية
احملدثني الذين أفادوا من دراسات أرسطو
على دراسات البالغيني العرب القدامى ،والبالغيني َ
وكونتليان وغريمها.
واحتوت على سبعة فصول ضمن اببني ،هي:
 مفهوم التشبيه يف حبوث النقاد والبالغيني العرب القدام. األشكال البنيوية للتشبيه. مجاليات التشبيه. املداخل األربعة لالستعارة ،كل يف فصل :املدخل النحوي ،والفلسفي ،واألنثروبولوجي،واجلشتايل.
واملؤلف أستاذ البالغة والنقد يف جامعة الريموك.
التشبيه يف شعر احلرب عند ابن دراج القسطلي /عواد بن ملفي الشمري -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1436 ،هـ 226 ،ورقة (ماجستري).
التشبيه يف ذكرايت علي الطنطاوي :دراسة بالغية نقدية /إبراهيم بن عبدهللا اجمللي-.
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 366 ،ورقة (ماجستري).
التشبيه يف شعر أيب الفضل امليكايل :دراسة بالغية حتليلية /بدر ربيعان الرشيدي -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 141 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

 -3اًلستعارة
عمان :دار كنوز
اًلستعارة املرفوضة يف املوروث البالغي والنقدي /أمحد يوسف عليّ -.

املعرفة 1436 ،هـ 176 ،ص.
يناقش فكرة اخلروج مبفهوم االستعارة من جمال النص األدِب مع أمهيته ،إىل جمال التفكري
اإلنساين عامة .وجعله مؤلفه يف أربعة مباحث:
 تشخيص االستعارة. االستعارة املرفوضة واجملاز والبديع (االستعارة املرفوضة والغموض ،االستعارة املرفوضةوالصدق والكذب).
 مناذج االستعارة املرفوضة. حتليل مناذج من االستعارة املرفوضة.واملؤلف أستاذ النقد األدِب والبالغة جبامعيت قطر والزقازيق.

اًلستعارة يف محاسة أيب متام ودًلًلهتا /حصة بنت سعود اهلزاين -.الرايض :جامعة امللك
سعود 1435 ،هـ 313 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الصورة اًلستعارية يف شعر إبراهيم انجي /منرية عيد الدبيسي -.املدينة املنورة :جامعة
طيبة 1435 ،هـ 170 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
يف اخلطاب اًلستعاري /أمحد احليزم -.اجلزائر :ابن الندمي للنشر؛ بريوت :دار الروافد
الثقافية 1439 ،هـ.

 -4اجملاز
اجملاز يف الرتاث النقدي /املدين بوحريس -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1436 ،
هـ 193 ،ص.
مربزا فيه داللته وخصائصه املتعددة ،تتبع فيه املعاين
موضوعه مفهوم اجملاز يف الرتاث النقديً ،
املعجمية للمصطلح يف املعاجم اللغوية القدمية واحلديثة ،ودالالته املفهومية واالصطالحية يف
معاجم املصطلحات ،مث رصد جتليات املصطلح يف بعض جماالت الثقافة اإلسالمية والعربية يف
الرتاث اإلسالمي.
واملؤلف مدرس اللغة العربية ،من مدينة تزنيت ابملغرب.
 -5الكناية
شرا ،وعروة،
الكناية :أمناطها ودًلًلهتا يف شعر الصعاليك األربعة (الشنفرى ،وأتبَّط ًّ
والسليك) /عبدالعزيز بن سعد الثقفي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ،
 250ورقة (ماجستري).
الكناية والتعريض /هاشم حممد هاشم حممود -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث1437 ،
هـ 158 ،ص.

ابعا :علم البديع
را
 -1البديع وأنواعه
البديع يف علم البديع /حيىي بن معطي (ت  628هـ)؛ حتقيق ودراسة حممد مصطفى أبو
شوارب -.ط -. 4الكويت :مركز البابطني لتحقيق املخطوطات الشعرية 1436 ،هـ،
 320ص.
زهر الربيع يف شواهد البديع /انصر الدين بن قرقماش (ت  882هـ)؛ دراسة وحتقيق وسن
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 320 ،ص.
صاحل حسنيّ -.
علم البديع :رؤية معاصرة وتقسيم مقرتح :دراسة يف ضوء املقارابت السيميائية واألسلوبية
عمان :مؤسسة الوراق للنشر 1436 ،هـ 284 ،ص.
والتداولية /خالد كاظم محيديّ -.
احملدثني يف تعاملهم مع الرتاث البالغي ،الذي أخذ اجتاهني ،وأن
نقد املؤلف هنج البالغيني َ
األول مل أيخذ ابحلسبان التطور الذي حصل يف األدب والنقد والذوق ،وبذلك فهو يتطلب
تطوير القدمي ،ومسايرة املستجدات مبا يتفق اخلطوط العامة حلضارتنا وثقافتنا ،واآلخر مل أيخذ
ابحلسبان األواصر املتينة اليت تربط القدمي ابحلديث ،وأننا جيب أن ننظر إىل اجلهود القدمية بعني
االحرتام.
وجعل دراسته يف ثالثة فصول :البديع التكراري ،والبديع التقابلي ،والبديع التداويل ،وهي
ِ
للمحسنات
األقسام اجلديدة اليت اقرتحها ملباحث علم البديع ،بدالً من تقسيم السكاكي
البديعية ،اليت جعلها معنوية ولفظية.
البالغة العربية (علم البديع) /وداد نوفل -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية للنشر،
1436هـ 197 ،ص.

البديع علم يُعرف فيه وجوه حتسني الكالم ،بعد رعاية املطابقة ملقتضى احلال ،ووضوح الداللة
على املعىن املراد.
فهو علم يدرس مجاليات األداء أو الصياغة.
والكتاب قول مفصل يف احملسنات املعنوية واللفظية للبديع.
عمان :دار البداية1436 ،
البالغة العربية :علم البديع /حممد [حممود السيد] أمحدّ -.

هـ 346 ،ص.
البديع علم يعرف به الوجوه واملزااي اليت تزيد الكالم ُحسنًا وطالوة ،وتكسوه هباء ورون ًقا ،بعد
مطابقته ملقتضى احلال ،مع وضوح داللته على املراد لفظًا ومعىن.
وبعد بيان ِ
احملسنات املعنوية واللفظية يف املوضوع ،أورد املؤلف مناذج طويلة على ذلك.
ومقدمته على هيئة مقامات وسجع.
أصوال،
وكتب يف آخر مقدمته:
القادم من الزمن اجملهول ،حممد حممود السيد أمحد ،املغرِب ً
ُ
ميالدا وموطنًا ،الشهري براهب األدابء ،واملعروف يف األوساط األردنية ابسم "عمر
املصري ً
إيزيل" ..ابحلارة العتيقة ،بقرية الكوم ،مبدينة الرايض ،بشمال الداير املصرية!
تيسري البالغة :علم البديع /أسامة حممد البحريي -.القاهرة :دار النابغة1435 ،هـ،
 195ص.
جعله يف اببني :احملسنات البديعية املعنوية ،مث اللفظية.
عددا من الفنون البديعية اليت تتقارب تشكيالهتا اللغوية اجلمالية يف سبعة
ومجع يف األول ً
فصول ،وختمه بتدريبات جتمع بني آايت قرآنية وأحاديث نبوية وكالم البلغاء وأشعار الفحول
املشاهري.
وقسم الباب اآلخر إىل ستة فصول ،كل فصل خمصص لفن بديعي لفظي أبقسامه املختلفة،
وختمه بتدريبات كذلك.
واملؤلف أستاذ النقد والبالغة يف جامعة طنطا.

السجع العريب بني النسقية النوعية والنظرة البالغية /بدر بن مصبح اجلابري ،حنو 1438
هـ( .أصله رسالة ماجستري 1436 ،هـ).
فض اخلتام عن التورية واًلستخدام /خليل بن أيبك الصفدي (ت  764هـ)؛ حتقيق عباس
ُّ

هاين اجلراخ -.بريوت :دار الكتب العلمية 1434 ،هـ 224 ،ص.
أبرز فيه فنني من فنون البديع ،ومثل هلما ،ومها :البديع ،واالستخدام.
قال املؤلف :رمبا التبست التورية ابالستخدام على من ال ُّ
متكن له يف هذه الصناعة ،والفرق
بينهما يظهر من رمسيهما ،وذلك أن االستخدام عبارة عن اإلتيان بكلمة هلا معنيان ،قد
اكتنفتهما كلمتان ،أو تقدمتاها ،أو أتخرات عنها ،واستخدم كل واحدة منهما يف أحد ذينك
املعنيني ،وأن التورية يف رمسها ختالف هذه الذات".
وذكر أهم من برع فيهما من شعراء الشام أو مصر ،مع إيراد قطع منتخبة لكل شاعر ،وقسم
كتابه إىل أقسام يف أنواع التورية مث االستخدام ،وما أخطأ الشعراء فيه.
وذكر أنه أول من صنف يف هذا الفن.
كما صدر الكتاب بتحقيق آخر يف العام نفسه ،فقد حققه حممد عايش ،وطبعته أروقة
للدراسات والنشر بعمان ،ويقع يف  478ص.
وقبلهما حققه احملمدي عبدالعزيز احلناوي ،الذي صدر عن دار الطباعة احملمدية ابلقاهرة عام
 1399هـ ،ويقع يف  264ص.
بالغة التورية يف النص الشعري :اشتغال اجلمايل واملرجعي يف شعر لسان الدين بن اخلطيب/
حبيبة شيخ عاطف -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 162 ،ص.
موضوعاته املدروسة:
 التورية يف الرتاث البالغي والنقدي :تشييدات اترخيية. التورية واملصطلحات احملاقلة. -التورية يف بيئتني :بني ملشرق واملغرب.

 اشتغال املرجعي يف تورايت ابن اخلطيب.واملؤلفة أستاذة البالغة والنقد يف جامعة حممد اخلامس ابلرابط.
عمان :الوراق
سرت املعىن يف ضوء القراءة العكسية للعالقات اًلستبدالية /خرية بن علوةّ -.

للنشر 1436 ،هـ 199 ،ص.
دراسة بالغية يف فن التورية من وجهة نقدية حداثية ،وهي وجهة أسلوبية تنتهج العالقات
االستبدالية اليت شاع احلديث عنها يف الدراسات األلسنية واألسلوبية على الساحة النقدية
الغربية والعربية.
وجاءت مباحثه يف ثالثة فصول:
 التورية يف الدرس البالغي. االستبدال والتوزيع :املفاهيم واحلدود. قضية التورية يف ضوء العالقات االستبدالية.اًلقتباس والتضمني يف شعر ابن دراج القسطلي /هناء فلحان القرشي -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1435 ،هـ 196 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
البديع بني التحسني والسبك يف شعر النابغة :دراسة بالغية نقدية /أبرار عبدهللا العامودي
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1439 ،هـ (ماجستري).
البديع يف شعر أيب احلسن التهامي ،املتوىف سنة  416هـ :دراسة بالغية حتليلية /وليد بن
حامد الصاعدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 233 ،ورقة (حبث

مكمل للماجستري).

البديع يف ديوان ابن احلداد األندلسي :دراسة بالغية نقدية /عنود بنت أمحد العنزي-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1437 ،هـ( .ماجستري).
املوازنة عند الطاهر بن عاشور :دراسة نقدية حتليلية /ماجد بن أمحد الزهراين -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اللغة العربية ،قسم األدب والبالغة 1438 ،هـ (دكتوراه).
 -2األسلوب
(األسلوب هو البالغة عند قوم ،ويصنف يف البديع ،ولكن خيتلف معناه يف علم اللغة
احلديث)
علم األسلوب /آمال يوسف سيد يوسف -.الدمام :مكتبة املتنيب1434 ،هـ245 ،
ص.

حبثت فيه الكاتبة علم األسلوب يف دراسات نظرية ومناذج تطبيقية.
وجاءت الدراسة النظرية يف أربعة فصول:
 ماهية األسلوب. نشأة الدرس األسلوِب املعاصر وتطوره. مناهج التحليل األسلوِب املعاصر للنص األدِب. علم األسلوب يف النقد العرِب احلديث.شعرية املخالفة والتحويل الدًليل :دراسة يف بناء األسلوب على خالف مقتضى الظاهر يف

شعر أيب متام /هاين علي سعيد -.اإلسكندرية :دار النابغة 1435 ،هـ 288 ،ص (أصله
رسالة دكتوراه من جامعة الفيوم).

جسرا
تتبع فيه الباحث املخالفات الشعرية من خالل جمموعة التحويالت الداللية اليت تقف ً
بني بناء األسلوب على مقتضى الظاهر ،وبنائه على خالف مقتضى الظاهر.
وفيه رصد بالغي ومجايل ألساليب اخلالف ،من خالل الوقوف على البنية اللغوية وتتبع
حتويالهتا.
وجاءت الدراسة يف ثالثة فصول:
 أسلوبية التحويل الرتكييب يف شعر أِب متام. حتويالت التصوير البياين يف شعر أِب متام. -التوليد الداليل وحتويالت الفنون البديعية يف شعر أِب متام.

***

***

***

اجلزء الثالث
الباب السادس
النحو والصرف
أوًل :النحو
ا
 -1العوامل
شرح منت العوامل املئة اجلديد يف القريب والبعيد للربكوي /شرح أمحد اآلطوي (ق 11
هـ)؛ حتقيق آمال براك العواد -.الكويت :مكتبة آفاق 1436 ،هـ 238 ،ص (أصله
رسالة ماجستري من جامعة الكويت).

لف األصل والشرح ،وعقدت مقارنة بني هذه العوامل وعوامل عبدالقاهر
عرفت احملققة مؤ َ
اجلرجاين ،ووضحت القيمة العلمية للكتاب ،ومنهج البريكلي (الربكوي) (ت  981هـ) يف
عوامله ،حيث جعل كتابه يف ثالثة أبواب :العامل ،واملعمول ،والعمل واإلعراب .كما أرخت
لنظرية العامل منذ بدايتها حىت العصر احلديث ،مبينة من أيدها ومن عارضها ومن وفق بينها
وبني االجتاهات املعاصرة.
ومساه الربكوي (مائة) ألنه قسم العوامل إىل ستني عامالً ،وثالثني معموالً ،وعشرة أعمال
وإعراب.
اجملموعة البهية على العوامل اجلرجانية والربكوية :السعد الصغري ،كروي ،حتفة اإلخوان،
اخلربويت /عن هبا ماهر حممد عثمان -.دمشق :دار نور الصباح 1437 ،هـ.
القواعد الكلية للعوامل النحوية :دراسة يف ضوء الكفاية التطبيقية /وفاء بنت عبداإلله
اجلحديل -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 501 ،ورقة (ماجستري).

شروط عمل العوامل النحوية /عبدهللا احلريب -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1438 ،هـ.
 -2احلروف
أرجوزة يف احلروف املبنيَّة /عبدهللا بن علي بن جرب الزايد (ت 1365هـ)؛ حققها وعلق
عليها أمحد بن عبدهللا رستم -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية1435 ،هـ 16 ،ص-.

(لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛ .)222
حصرا ،يعين
أبيات شعر مجع فيها ًنظمها احلروف املبنية يف اللغة العربية ،وذكر أنه أوردها ً
الرجز ،يف ( )22بيتًا .وأول نظمه:
مجيعها ،وهي على حبر َ
ِ
احلروف اي فىت مبني ْه
كل
ُّ

أتت وفي ْه
وهي مثانو َن ْ

وآخرها:
وعُد لكن لالستدر ِاك

ودرا نظمها ُحياكي
ت ًّ
مت ْ

اللواصق يف العربية :دراسة تركيبية /طه عبداحلكيم الطحاوي -.القاهرة :مكتبة اآلداب،
 1435هـ 191 ،ص.
يعين املؤلف ابللواصق ما يلصق ابلكلمة من الصدور (السوابق) ،واألحشاء ،واألعجاز
(اللواحق) ،ذات املعىن الصريف.
ويطلق عليها الباحثون مصطلحات :املورفيم املقيد ،أو الصرفيم املقيد ،أو املكون ،أو الكلمة
الفارغة ،أو اللفظة املانعة الدالة على معىن يف غريها ،وذلك لعدم استقالل اللواصق بنفسها،
وحتتم اتصاهلا بغريها ،من ذلك حروف الزايدة ،وحروف املضارعة ،والم األمر ،ونون التوكيد،

و(الـ) التعريف ،والتنوين ،وايء النسب .إضافة إىل احلشو الداخلي ،حنو :ألف املفاعلة،
والتضعيف ،والتغيري احلركي.
والكتاب يتناول ابلدراسة والتحليل الدور الرتكييب الذي تقوم به اللواصق يف اللغة العربية ،أي:
دراسة القيم النحوية للواصق الكلمة يف لغة القرآن الكرمي.
واملؤلف عضو هيئة التدريس جبامعة اجلبل الغرِب يف ليبيا.
ومن الكتب املؤلفة يف اللواصق:
 داللة اللواصق التصريفية يف اللغة العربية /أشواق حممد النجار -.عمان :دار دجلة، 1427هـ 302 ،ص.
 اللواصق االشتقاقية وداللتها يف العربية /ريبوار عبدهللا خطاب -.عمان :دار دجلة، 1435هـ 387 ،ص.
حروف املعاين وبناء لغة الشعر :قراءة يف الرتكيب والدًللة /حممد عبدالتواب مفتاح-.
القاهرة :دار النابغة 1435 ،هـ 312 ،ص (أصله رسالة ماجستري).
فصول الكتاب األربعة:
 العالمة اإلعرابية وداللتها على املعىن الوظيفي للحرف. صور التضام يف حروف املعاين. حروف املعاين وعالقاهتا ابلرتبة. أداء حروف املعاين لوظيفة الربط.حروف اجلر يف رسائل اجلاحظ :دراسة يف الرتكيب والدًللة /فهد بن سعد العتييب-.
الرايض :جامعة امللك سعود 1435 ،هـ 151 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

(عن) يف اللغة العربية والقرآن الكرمي /هدى حممد السداوي -.القاهرة :جامعة األزهر،
 1435هـ 263 ،ص (رسالة علمية).
إضاءات ودًلًلت :الالمً :ل النافيةً ،لم املوطئة للقسمً ،لم اجلرً ،ل  ،لوما ...،أبسلوب
ميسر وأمثلة من القرآن الكرمي /إعداد نعمة انصر الشعراين -.د .م :املؤلفة 1435 ،هـ،
َّ
 288ص.

 -3اإلعراب
أ-

اإلعراب (عام)

الصفوة من القواعد اإلعرابية /عبدالكرمي بكار -.ط -.2دمشق :دار القلم،
1434هـ 215 ،ص.
أورد فيه مؤلفه القواعد اإلعرابية يف النحو العرِب وأمات مسائله ورتبها على حروف املعجم
مشريا إىل اخلالف إن
ليسهل تناوهلا ،وال تكون موضع إمجاع ً
دائما ،فذكر ما عليه اجلمهورً ،
قواي.
كان ًّ
امليسر /إعداد شريف حمسن حممود -.القاهرة :دار السالم،
دليل مفاتيح اإلعراب َّ
 1433هـ 285 ،ص.
مرجع شامل ِ
صمم أبسلوب مبتكر وابستخدام التلوين ،يربط بني كافة القواعد النحوية يف
صورة تفريعات شجرية ِ
تسهل اإلملام ابملعلومة والتمكن من فن اإلعراب ،مع ملحق متميز
للقواعد اإلمالئية ،وهو لدارسي اللغة العربية ومستخدميها من رجال اإلعالم والثقافة.
َّ
احلرش -الرايض :دار األلوكة،
َّ
امليسر يف عالمات اإلعراب /إعداد سليمان بن مسلم َ
1435هـ 15 ،ص.

ورتِبت بطريقة ميسرة،
رسالة تعليمية صغرية يف عالمات اإلعراب األصلية والفرعيةُ ،مجعت ُ
لينتفع هبا املبتدئون وغريهم.
وأنواع اإلعراب أربعة :رفع ،ونصب ،وجر ،وجزم.
تغري أحوال أواخر الكلمة الختالف العوامل الداخلة عليها.
ف اإلعراب أبنهُّ :
ويعر ُ
سلم الطالب يف قواعد اإلعراب /حممد خري آل جبري اإلدليب -.بريوت :دار املقتبس،
 1435هـ 48 ،ص.
خمتصر يف اإلعراب ،مقتصر على اخلالصة واللباب ،ذكر فيه عالمات اإلعراب األصلية
والفرعية ،ومرفوعات األمساء ،ومنصوابهتا ،واحلروف ..وغريها املعروفة يف ابهبا.
رمي الفقي -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية للنشر1435 ،
فنون اإلعراب /سعد مك ّ

هـ 113 ،ص.
موضوعات ومسائل يف اإلعراب جاءت كلها على هيئة السؤال واجلواب ،يف أقسام الفعل
وعالماته ،واحلرف وأنواعه ،والكالم ،وأنواع اإلعراب ..وغري ذلك.
وامليسر للجميع /طه عبدالرؤوف سعد -.دمشق؛ القاهرة :دار الكتاب
ملبسط
َّ
اإلعراب ا َّ
العريب 1436 ،هـ 296 ،ص.
جعله مؤلفه يف ستة أقسام:
 التذكري ابلنحو. إعراب األدوات من اهلمزة إىل الياء ،واجلمل الداخلة عليها. متفرقات ومالحق ،ويشمل دراسة عن االشتغال ،التنازع ،العدد ،اجلمل اليت هلا حملمن اإلعراب ،واليت ليس هلا حمل من اإلعراب.
 -ملحق يف قواعد متفرقة.

 إعراب بعض الصيغ. إعراب مجل قد خيفى إعراهبا.التطبيق اإلعرايب على كتاب "الوسيط يف النحو" /كاملة الكواري -.بريوت :دار ابن حزم،
1433هـ 636 ،ص.

الكتاب األصل للمؤلفة نفسها ،كما أييت.
وقد ذكرت أن الباعث على أتليفه هو رغبة طلبة العلم يف إفراد مؤلف خاص يشتمل على
اجلانب التطبيقي لكتاهبا الوسيط؛ لتقوية ملكة اإلعراب ،إذ اجلانب النظري وحده ال يكفي
إلتقان قواعد اللغة العربية .واإلعراب يزيد من ثروة الطالب اللغوية ،ويعمق من فهمه للقواعد
املدروسة.
إحتاف الطالب بتيسري النحو واإلعراب :النحو العريب نظرية وتطبي اقا /وائل بن محدي آل

غيث -.املنصورة :دار اليقني 1436 ،هـ 698 ،ص.
معظمه إعراب ،وهو ما يسميه املؤلف (اجلانب التطبيقي) ،ويقول إن أكثر العلماء اهتموا
ابجلانب النظري فقط ،يعين القواعد ،دون التطبيقي ،وهو اإلعراب ،وهو املهم ،ليتعلم الطالب
هذه القواعد عمليًّا.
واعتمد منهج البصريني يف الدرس النحوي ،لسهولته.
ووزع فصول كتابه على املوضوعات التالية :الكالم وما يتألف منه ،اإلعراب والبناء ،املرفوعات،
املنصوابت ،اجملرورات ،التوابع ،األساليب ،املمنوع من الصرف والعدد ،اجلملة وشبه اجلملة،
فوائد حنوية.
شرح نظم قواعد اإلعراب /حممد بن صاحل العثيمني -.عنيزة :مؤسسة الشيخ حممد بن
صاحل العثيمني اخلريية 1438 ،هـ.

ب -إعراب القرآن الكرمي أو بعضه
التبيان يف إعراب القرآن /أليب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي -.بريوت :دار ابن حزم،
 1437هـ 630 ،ص.
إعراب مفردات القرآن /أمين الشاذيل -.القاهرة :دار الكلمة1434 ،هـ 609 ،ص.

خلص فيه كتابه "اللباب يف إعراب الكتاب" ليسهل على طالب العربية وحميب القرآن الكرمي
الرجوع املباشر إىل إعراب املفردات القرآنية يف موضعها من املصحف الشريف ،فكان هذا
الكتاب ،كما قال مؤلفه.
مهما..
ومل يعرب فيه كل مفردات القرآن ،بل اكتفى مبا رآه مشكالً أو ً
خمتارات إعرابية من آايت القرآن الكرمي /علي محّود مرشد -.دمشق؛ بريوت :دار ابن

كثري 1435 ،هـ 604 ،ص.
انتخب املؤلف إعرابه من خالصة مشاهري علماء التفسري واإلعراب يف القدمي واحلديث ،واقتصر
فيه على بيان األوجه اإلعرابية لبعض املفردات واجلمل وأشباه اجلمل ،وكذا بيان الغامض منها
احدا ،وذيله ابجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب واليت ال حمل هلا ،واعتمد
وجها و ً
ملا ال حيتمل إال ً
على نص القرآن الكرمي كامالً ابلرسم العثماين ،وعلى رواية حفص عن عاصم.

أمنوذجا/
األوجه اإلعرابية املرفوضة يف القرآن الكرمي :دراسة تركيبية دًللية" :الدر املصون"
ا

عبداهلادي بن مداوي آل مهدي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 351 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
تعدد املوضع اإلعرايب للجمل يف القرآن الكرمي /نياف بن رزقان السلمي -.الرايض:

جامعة اإلمام 1434 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).

إعراب القرآن الكرمي :تعدد األوجه واحتماًلت الدًللة /فوزي عبدالرازق -.القاهرة :دار
النابغة 1436 - 1435 ،هـ 2 ،مج (أصله رسالة دكتوراه من كلية دار العلوم جبامعة
القاهرة).
عددا منها ،ولذلك تكون العالمة الواحدة
عالمات اإلعراب حمدودة ،والوظائف النحوية أكثر ً
دليالً على أكثر من وظيفة ،فالضمة للفاعل واملبتدأ واسم كان...
ويف القرآن الكرمي – ويكاد ينفرد هبا – توجد العالمة وتصلح أن تكون عالمة يف اجلملة
الواحدة على أكثر من وظيفة ،وهذا ما يسمى بتعدد األوجه اإلعرابية .و ِ
املفسر قد خيتار أحد
مجيعا ،ويشرح املعىن وف ًقا هلذا االختيار أو التعدد.
هذه األوجه أو يشري إليها ً
ولذلك حرص املع ِربون للقرآن الكرمي أن يبينوا األوجه املمكنة فيما حيتمله بعض الكلمات يف
اجلملة القرآنية.
وقد تعرض الباحث هلذه القضية املهمة ،وهي تعدد األوجه اإلعرابية يف اجلملة القرآنية،
فجمعها ،وصنفها ،وحللها ،وبني عالقتها ابلداللة ،واختار الراجح منها بناء على عدة معايري
احتكم إليها.
معجم إعراب ألفاظ اجلاللة ومجلها يف القرآن /عبد [رب] العباس عبد [رب] اجلاسم
أمحد -.بريوت :شركة املطبوعات للتوزيع والنشر 1436 ،هـ 317 ،ص.
يذكر املؤلف أن إعراب ألفاظ اجلاللة أمر صعب؛ ألثر ذلك يف األحكام ،وألمهيتها يف
الدراسات والبحوث ،وخشية ملا قد يقع فيه الباحث من حمذور .وأنه اقتصر على األلفاظ
الظاهرة للفظ اجلاللة ،دون الضمائر أو الصفات.
وذكر أن تعداد ورودها بلغ قرابة ( ،)3675تشكل مفردة (هللا) أغلبها ،بوصفها علَم األلفاظ
الثالثة :هللا ،إله ،رب ،اليت قام إبعراهبا على ترتيب السور ،فيورد رقم اآلية أوالً ،مث اآلية،
فإعراب اللفظ ،فإعراب اجلملة.
عمان :دار غيداء،
اإلعراب التفصيلي لسوريت اإلسراء والكهف /صباح علي السليمانّ -.

 1437هـ 241 ،ص.

إضاءات ودًلًلت :الالمً :ل النافيةً ،لم املوطئة للقسمً ،لم اجلرً ،ل ،لوما ...،أبسلوب
ميسر وأمثلة من القرآن الكرمي /إعداد نعمة انصر الشعراين -.د .م :املؤلفة 1435 ،هـ،
َّ

 288ص.
إعراب للحروف املذكورة يف القرآن الكرمي ،هدفت منه الكاتبة إىل توضيح كيفية استعمال (ال
النافية) ،وتوسعت يف مجيع أنواع الالم..
وقد ورد العنوان على صفحة العنوان هكذا :إضاءات ودالالت :إعراب الالم مع أمثلة من
القرآن الكرمي.

منوذجا /إيالف بنت يوسف
التداخل اإلعرايب بني اجلمل يف القرآن الكرمي :اجلملة احلالية ا

شيخ -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 301 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

مجعا ودراسة /عبدالعزيز بن
ما منعه مكي بن أيب طالب يف كتابه "مشكل إعراب القرآن" :ا
سليمان امللحم -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 610 ،ورقة (ماجستري).

مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني يف "الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد"
ضا ودراسة /حممد عبدي موسى -.املدينة املنورة:
للمنتجب اهلمذاين (ت  643هـ) :عر ا

اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 140 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

اعرتاضات السمني احلليب يف "الدر املصون" على توجيهات أصحاب كتب أعاريب
عمان :دار أجمد 1437 ،هـ 184 ،ص (أصله رسالة
القرآنً /ليف بن حممد العنزيّ -.

علمية).

جـ  -إعراب احلديث
حل كيف :إعراب (كيف) يف ابب بدء الوحي يف صحيح اإلمام البخاري/
ُّ
سل السيف يف ّ

عبدالقادر بن حممد الطربي املكي (ت  1033هـ)؛ حتقيق هاين بن حممد احلارثي-.بريوت:
دار البشائر اإلسالمية 1437 ،هـ 40 ،ص( .لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛

.)290

اجلواب السامي /حممد اخلالص بن رميثة بن عنقاء احلسين املكي (ت  1053هــ)؛ دراسة
الع ْمري -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية
وحتقيق حممد بن حسن َ

وإحياء الرتاث اإلسالمي 1434 ،هـ 317 ،ص.
أحق
عنوان الكتاب الكامل "اجلواب السامي مبفاخرهِ عن إعراب قوله صلى هللا عليه وسلمُّ :
العبد ،إىل آخرهِ".
ما قال ُ
وهو جواب لسؤال وجهه إليه أحد طلبة العلم ،رغبة منه يف بيان إعراب احلديث .فأعربه مت ِ
وس ًعا
فيه ،وبني معناه ،والوجوه اجلائزة يف كل لفظ منه ،واملعاين الناجتة عن اختالف أوجه اإلعراب
جديدا.
فيه ،مع ذكر آراء العلماء ،وترجيح ما يراه
صحيحا ،ورمبا قال يف املسألة قوالً ً
ً
وقد مجع فيه طرائف وفوائد من كتب شىت ،مع دقائق وتقسيمات وتفريعات.
أمناط احلال يف أحاديث صحيح البخاري :دراسة تطبيقية /بشائر بنت عبدهللا الفوزان-.
بريدة :جامعة القصيم 1436 ،هـ 280 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
املشكالت النحوية والتصريفية يف "عقود الزبرجد" يف إعراب احلديث النبوي لإلمام
مجعا ودراسة /جفال بنت سعيد القرين -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ،
السيوطي :ا

 2مج (ماجستري).

د -الكتب القدمية يف اإلعراب
شرح األبيات املشكلة اإلعراب /أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي (ت  377هـ)؛ حتقيق
حممد السيد عثمان -.بريوت :دار الكتب العلمية 1435 ،هـ 365 ،ص.
حنوا وإعر ًااب،
كشف فيه أبو علي خبااي أشعار العرب ،والدقائق اللغوية فيها ،وما أشكل منها ً
واالجتهاد يف توجيهها ،من إضمار احلروف ،وزايدهتا ،وحذفها ،وائتالف الكلم ،والتقدمي
والتأخري ،والتثنية ،وما ُكسر من األمساء ،ومجعها ،واالبتداء ،وما يرتفع ابلظرف دون االبتداء،
وحذف املضاف ..وغري ذلك.
حواشي املفصل يف صنعة اإلعراب /جار هللا حممود بن عمر الزخمشري (ت  538هـ)؛
حتقيق هباء الدين عبدالوهاب عبدالرمحن 1437 ،هـ 242 ،ص.
كتاب إلكرتوين ،نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 1437/12/29هـ.
الكفاية يف علم اإلعراب /ضياء الدين املكي (ق  6هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدالرزاق حامد
عمان :دار اإلعصار العلمي 1436 ،هـ 337 ،ص.
مصطفىّ -.
شرح فيه كتاِب املفصل واألمنوذج للزخمشري ،وسار على هنج األخري يف تقسيمه األمساء واألفعال
واحلروف .وذكر أنه متوسط ،بني مطول ممل ،وخمتصر خمل .ووضع كل فصل يف مكانه ،وشرحه
يف موضعه .وعلق فيه على مسائل وخالف الزخمشري فيها.
وال يعرف عن املؤلف شيء ،سوى ما ذكر من لقبه ونسبته إىل موطنه ،وأنه ألف كتابه هذا
حوايل  550هـ..
مترين الطالب يف صناعة اإلعراب /أتليف خالد بن عبدهللا اجلرجاوي األزهري (ت 905
هـ)؛ اعتىن به وعلق عليه أسامة شعبان -.بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية1435 ،هـ،
 440ص.

إعراب وشرح لطيف أللفية ابن مالك يف النحو والصرف من خالل إعراب أبياهتا.

قال رمحه هللا يف املقدمة ... :أعرب مجيع أبياهتا ،وأشرح غريب لغاهتا ،وأضبط ما أشكل من
ألفاظها ،ليسهل تناوهلا على حفاظها ،وأحيل حل معانيها على شراحها خوف اإلطالة..
مغن اللبيب عن كتب األعاريب /مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت
 761هـ)؛ حققه فخر الدين قباوة -.إستانبول :دار اللباب 1439 ،هـ.
ديوان األريب خمتصر "مغن اللبيب" /حممد بن عبداجمليد السامويل (ت بعد  961هـ)؛

حتقيق عبدهللا زكراي حممد -.القاهرة :دار اليسر 1438 ،هـ.

احلاشية املصرية للدمامين (ت  827هـ) على مغن اللبيب /دراسة وحتقيق فاطمة عائض
الساملي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 596 ،ورقة (ماجستري).
من بداية الباب الثاين (اجلمل) ،إىل هناية املخطوط.
مغن احلبيب ملعىن مغن اللبيب /علي بن سلطان حممد القاري اهلروي (ت  1014هـ)؛
دراسة وحتقيق سعيد بن سعود السعدان -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ،
 720ورقة (ماجستري).
من بداية مبحث (لوًل) ،إىل هناية الكتاب.
حاشية الدسوقي على مغن اللبيب عن كتب األعاريب ًلبن هشام األنصاري /ضبطه
وصححه ووضع حواشيه عبدالسالم حممد أمني -.ط -.3بريوت :دار الكتب العلمية،
1434هـ 3 ،مج.
طبعة جديدة ،حلاشية مشهورة ،على كتاب مشهور يف اللغة العربية ،استفاد منه طلبة العلم
على مدى قرون ،واحلاشية لعامل مالكي لغوي فصيح ،من أهل دسوق مبصر (ت  1230هـ).

تعليق الفواضل على إعراب العوامل /حسني بن أمحد زين زاده (ت  1168هـ)؛ دراسة
وحتقيق حممد بن يونس هاين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1437 ،هـ 432 ،ص (أصله
رسالة ماجستري).
وهو اختصار وزايدة فوائد وإعراب لكتاب "العوامل اجلديدة" لزين الدين حممد بن بري علي
الربكلي (ت  981هـ).
ذوق الطالب يف علم اإلعراب /حممد بن أمحد احلفظي (ت  1237هـ)؛ حتقيق عبدهللا

بن حممد أبو داهش -.ط -.3الرايض :دار الدكتور عبدهللا أبو داهش للبحث العلمي
والنشر 1438 ،هـ 59 ،ص.
هـ -اإلعراب يف التفاسري وغريها

مجعا ودراسة
شراح املفصل على الزخمشري يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني :ا
مآخذ ّ
وتقومياا /عبري بنت حممد احلمامة -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 531 ،ورقة
(دكتوراه).

عمان:
مآخذ املمعربني على قواعد النحويني يف تفسري البحر احمليط /عبداجلواد البيضاينّ -.

دار األايم 1437 ،هـ 338 ،ص (أصله رسالة علمية).
عين العالمة أبو حيان النحوي األندلسي (ت  506هـ) يف تفسريه "البحر احمليط" إبعراب
القرآن الكرمي ،وبيان توجيه القراءات فيه ،فقد سخر علوم اللغة خلدمة القرآن الكرمي وإفهامه،
مهتداي سبيل املعربني ممن سبقه ،كالفراء وأِب عبيدة
وحتليل مسائله النحوية وتقريب معانيه،
ً
واألخفش وغريهم.
ودرس املؤلف هنا مؤاخذاته وردوده على املعربني والنحويني يف تفسريه املذكور من خالل أربعة
فصول ،هي:

 موضوعات البحر احمليط. اختيارات أِب حيان. مؤاخذات أِب حيان يف األصول النحوية. مؤاخذات أِب حيان على املدارس النحوية ومسائله يف الوظائف السياقية.تعدد األوجه اإلعرابية بني املعىن والصناعة النحوية يف كتاب "روح املعاين يف تفسري القرآن
العظيم والسبع املثاين" لآللوسي /هدى بنت سعيد البطاطي -.الرايض :جامعة امللك

سعود1434 ،هـ 400 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
اعرتاضات أيب جعفر النحاس النحوية يف كتابه "إعراب القرآن" على آراء الكسائي /عبدهللا
بن صاحل اهلمامي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 418 ،ورقة (ماجستري).
تعدد الوجوه يف املتعلق ودًلًلته :دراسة تطبيقية يف "التبيان" للعكربي /صدام علي حسني
صاحل -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 293 ،ورقة (دكتوراه).
املنصوابت يف كتاب "معاين القرآن" للفراء :عرض ودراسة /فاطمة سويلم السليلمي -مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 400 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
قيود املواضع اإلعرابية يف "املقاصد الشافية" /أمحد بن عبدهللا السهيمي -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1436 ،هـ 423 ،ورقة (ماجستري).
املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ملؤلفه إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت  790هـ).

علو الكعب األديب شرح وإعراب قصيدة كعب بن زهري الصحايب (ابنت سعاد) يف مدح
ّ
الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الذين هاجروا ألذيَّة املشركني من مكة إىل املدينة/

صنعة عبدالرمحن بن عوف كوين -.اجلزائر :دار املرياث النبوي 1438 ،هـ.
و -دراسات يف اإلعراب

أصول اإلعراب وأخطاء املعربني /أتليف حممد عبدالباقي الدسوقي -.القليوبية ،مصر:
مكتبة األندلس1434 ،هـ176 ،ص.
تناول فيه بعض مشـ ــكالت اإلعراب والتعبري ،مشـ ــتمالً على ما يسـ ــاعد الدارس يف فهم مجال
ذاكرا طرفـًا من لطـائف وفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة كلمـاهتـا ،متنـاوالً بعض األخطـاء اللغويـة
الرتاكيـب اللغويـةً ،
الشائعة وأشهرها...
القيمة الدًللية حلركات اإلعراب بني القدماء واحمل َدثني /حممد إبراهيم حممد مصطفى-.
القاهرة :دار الكلمة 1433 ،هـ 224 ،ص.
درس فيه ثالثة مصطلحات:
 الداللة ،حتدث فيه عن الداللة النحوية ،وفرق بينها وبني املعىن وأنواع الدالالت. احلركات ،فبني وظيفة احلركة يف احلرف األول والثاين واألخري ،بعد بيان املخارجواملراتب.
 اإلعراب ،وفيه عشرة أمور :النشأة ،املؤلفات فيه ،معناه ،عالماته ،علله ،هدفه ،فضله،اجملالس اإلعرابية ،األمثلة الكاشفة للعالقة بني اإلعراب واملعىن من خالل القرآن الكرمي
أخريا رصد املعركة بني أنصار
والقراءات القرآنية واحلديث النبوي الشريف والشعر ،و ً
اإلعراب وأعدائه.

املدخل إىل علم النحو العريب :دراسـ ـ ــة يف مبادئ اإلعراب /علي عمران -.دمشـ ـ ــق :دار
مؤسسة رسالن 1436 ،هـ 136 ،ص.
انطلق يف كتابه من املعرب واملبين ،وتفرعت فص ـ ـ ـ ـ ـ ـوله إىل أربعة ،واشـ ـ ـ ـ ـ ــتمل األخري على بعض
التطبيقات والتوجيهات.
وذكر املؤلف أنه وضع لطلبة اجلامعات عامة ،وطلبة علم النحو املبتدئني ،وأنه خالصة قراءات
ألكثر من ربع قرن يف جامعة البحرين واملدارس واجملالس ،وأن اهلدف حتبيب الناس إىل دراسة
العربية ،ومناقشة مسائلها.
كتااب.
واملؤلف رئيس قسم اللغة العربية ابجلامعة األهلية يف البحرين ،وله (ً )17
مفتاح اإلعراب /حممد أمحد مرجان؛ حتقيق هاين حلمي إمساعيل -.القاهرة :دار ابن كثري،
 1435هـ 144 ،ص.

كثريا من القواعد املطردة والغالبة يف اإلعراب ،اليت جاءت بعد خربة وطول
مجع فيه املؤلف ً
مدرسا يف كلية الفرير ابلقاهرة يف اخلمسينات امليالدية
ممارسة وكثرة النظر يف الرتاكيب ..وكان ً
من القرن السابق.
ز -تعليم اإلعراب
مرجع الطالب يف اإلعراب /إعداد إبراهيم مشس الدين؛ مراجعة فوزية الطرمبايت -.ط-.7
بريوت :دار الكتب العلمية 1435 ،هـ 238 ،ص.
كتاب تعليمي مبسط يف قواعد اإلعراب ،جعله املؤلف يف ( )48فصالً ،وقسم كل فصل إىل
قسمني :التعريف ،ومناذج إعرابية.
من عناوين هذه الفصول :إعراب االسم املنقوص ،إعراب األحرف املشبهة ابلفعل ،إعراب
التحذير ،واإلغراء ،والرتخيم ،والتوكيد ،والبدل ،إعراب اجلملة...

كيف نتعلم اإلعراب :طريقة ملونة مبتكرة /توفيق بن عمر بلطه جي -.دمشق :دار
الفكر 1438 ،هـ 578 ،ص.
 -4قواعد اللغة العربية
معا)
(النحو والصرف ا

(ويشمل دراستهما وتعليمهما ،من القدمي اجلديد)

دراسات حنوية وصرفية يف شعر ذي الرمة ( 117 – 77هـ) /علي حممد فاخر -.القاهرة:
مكتبة وهبة 1435 ،هـ 440 ،ص.
حبث تطبيقي ،ذكر املؤلف أنه اختار هذا األسلوب ألنه طريقة النحو األوىل ،وهي الطريقة
الصحيحة ،أن يؤخذ النحو من النصوص ،وأن تكون قواعده وفق كالم العرب ،أو أن ترد
النصوص إليه وتعرض عليه بعد أن رسخت قواعده واستقرت مذاهبه.
وجعل حبثه التطبيقي على الشاعر غيالن بن عقبة الشهري بذي الرمة ،األموي ،البدوي ،ووزع
دراسته النحوية على مخسة أبواب :حديث يف مفردات الكلم ،اجلملة االمسية ونواسخها ،اجلملة
الفعلية وتوابعها املنصوبة ،اجلملة الفعلية وتوابعها اجملرورة ،ما يف قوة اجلملة.
أيضا :معاين صيغ الزايدة ،املصادر واملشتقات ،النسب
وجعل الصرفية يف مخسة أبواب ً
والتصغري ،اجلموع ،احلذف واإلبدال.
واملؤلف أستاذ بكلية اللغة العربية يف جامعة األزهر ابملنصورة ،وهذه طبعة اثنية للكتاب.
الظواهر النحوية والصرفية يف شعر أيب متام /حممد نور رمضان يوسف؛ إشراف إبراهيم
حممد عبدهللا -.دمشق :جامعة دمشق ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،قسم اللغة العربية
وآداهبا 1433 ،هـ 2012-2011 ،م 740،ص (دكتوراه).
درس فيه الباحث الظواهر النحوية والصرفية يف شعر أِب متام حبيب بن أوس الطائي (ت 231
أمريا من أمراء البيان ،وقد استوعب يف شعره لغات العرب ،وجمازاهتا وأساليبها
هـ)؛ لكونه ً
وفنوهنا يف ضروب الكالم ،مع قدرة فائقة على االستنباط واالبتكار يف االستعمال.

واعتمد ديوانه املشفوع بشرح التربيزي أصالً يف توثيق شعره.
وجعل حبثه يف مدخل ومخسة فصول ،هي:
 حياة أِب متام وشعره. احلذف والتخفيف يف شعره. أهم الظواهر النحوية يف حروف املعاين يف شعره. صور قياس احلمل يف شعره. الضرورة الشعرية يف شعره. أثر تعدد الرواية يف املعىن والظواهر النحوية والصرفية يف شعره.وذكر الباحث أن بعض علماء العربية جوز االحتجاج بشعره يف اللغة والنحو والصرف مع
أتخره؛ ألنه مل خيرج فيها عن قوانني العرب ،وأن أهم مسات شعره متثل يف اإلكثار من ألوان
البديع ،واإلسراف يف فنونه ،واإلحلاح على املعاين الدقيقة املبتكرة ،والغموض الناتج عن اقتفاء
لغة أدب الصحراء والبادية ،وتتبع حوشي الكالم ،والتأثر ابلفلسفة وعلم الكالم..
التوظيف الدًليل للمعطيات الصرفية والنحوية يف ديوان ابن هانئ األندلسي (ت 362
هـ) /أتليف أمحد حممد عبدالراضي -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1434 ،هـ574 ،
ص.
درس فيه ديوان حممد بن هانئ األندلسي من خالل مستويني من مستوايت التحليل اللغوي:
املستوى الصريف ،فدرس فيه البنية الصرفية ،من صيغ امسية وفعلية ،وما هلا من معان يف الرتكيب،
مع مالحظة دور السياق يف ذلك.
املستوى النحوي ،فدرس البىن الرتكيبية املختلفة يف الديوان ،وما هلا من دور يف أداء املعاين
املختلفة.

مجعا ودراسة /عبدهللا بن ماجد
التوجيهات النحوية والصرفية عند أيب نصر القشريي :ا
املهنا -.الرايض :جامعة اإلمام ،كلية اللغة العربية 1434 ،هـ 420 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
اختيارات عمر بن إبراهيم الكويف [ت  539هـ] النحوية والصرفية /ندى بنت غامن

الغنام -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 293 ،ورقة (ماجستري).

اختيارات ابن إايز يف العلل النحوية والصرفية يف كتاب "احملصول يف شرح الفصول :شرح
فصول ابن معط يف النحو" /حممد بن احلسن الشيخي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
 1435هـ 167 ،ورقة (ماجستري).
اعرتاضات ابن الفخار على الفراء من خالل شرح اجلمل للزجاجي :دراسة حنوية صرفية/
مسلم بن محيدان املطريف -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 241 ،ورقة
(ماجستري).
اعرتاضات الشاطيب النحوية والتصريفية ًلبن مالك يف كتابه "املقاصد الشافية يف شرح

مجعا ودراسة /مرسل بن مسفر آل فهاد -.الرايض :جامعة اإلمام،
اخلالصة الكافية" ا
 1435هـ 340 ،ورقة (ماجستري).

ضا ودراسة /مشعان بن انزل
الفراء :عر ا
مآخذ أيب علي الفارسي النحوية والصرفية على ّ
اجلابري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 516 ،ورقة (دكتوراه).
نقد آراء أيب الفضل الرازي النحوية والصرفية يف "البحر احمليط" أليب حيان ،و"الدر
املصون" للسمني احلليب ،و"روح املعاين" لآللوسي :مجع ودراسة /حسن بن كرمي الزبيدي-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 244 ،ورقة (ماجستري).

املسائل النحوية والصرفية يف كتاب "النكت والعيون" للماوردي (ت  450هـ) :دراسة
وتقومياا /أنس بن علي الضوحيي -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 634 ،ورقة
(ماجستري).
تعقبات ابن ّبري للجوهري :دراسة صرفية حنوية /هدى بنت سعود العواد -.بريدة :جامعة

القصيم 1436 ،هـ 404 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

اخلطيب الشربين وجهوده النحوية والتصريفية /عبدالرمحن بن أمحد اإلمام -.كانو،
نيجرياي :دار األمة 1435 ،هـ 2 ،مج ( 1704ص) (أصله رسالة دكتوراه).
(حممد أمحد الشربين اخلطيب ،ت  977هـ ،فقيه شافعي كبري).
املسائل النحوية والتصريفية يف كتاب "درج الدرر يف تفسري اآلي والسور" لعبدالقاهر
مجعا ودراسة /منرية بنت علي العفالق -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ،
اجلرجاين :ا

 409ورقة (ماجستري).

التعليل النحوي والصريف عند اجملاشعي يف ابب األفعال من خالل كتابه "شرح عيون
ضا ودراسة /عبدهللا بن حممد العارضي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
اإلعراب" :عر ا

 1438هـ (حبث مكمل للماجستري).

اختيارات العين النحوية والتصريفية يف خنب األفكار /اعداد فوزية بنت أمحد الزهراين-.
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 462 ،ورقة (ماجستري).
خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر /للعالمة احملدث حممود بن أمحد
أيضا.
العيين (ت  855هـ) ،ومباين األخبار له ً

موقف الزركشي من اآلراء الصرفية والنحوية يف كتابه "النكت على العمدة يف األحكام":
عرض ودراسة /حممد روشيمي بن عبدهللا -. -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1434 ،
هـ 206 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مجعا ودراسة/
موقف أيب احلسن الباقويل من أيب علي الفارسي يف آرائه النحوية والصرفية :ا
ندى بنت صاحل احمليميد -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 2 ،مج (ماجستري).

موقف املرادي من آراء ابن عصفور النحوية والصرفية دراسة وتقومياا /سارة بنت علي
الكلثم -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 623 ،ورقة (ماجستري).
خمالفات الصبان النحوية والصرفية لألمشوين :دراسة وتقومياا /فاطمة بنت عيد املنصور-.
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 330 ،ورقة (ماجستري).
املسائل النحوية والتصريفية يف كتاب "اإلحتاف لطلبة الكشاف" لصاحل بن مهدي املقبلي:
مجعا ودراسة /نضار بنت أمحد الدهش -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 372 ،ورقة
ا
(ماجستري).

املسائل النحوية والتصريفية يف شرح األشعار الستة اجلاهلية /فاطمة بنت حامد القرين-.
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ 516 ،ورقة (ماجستري).
مجعا ودراسة /حصة بنت محد بن
شواهد شعراء بن أسد يف الرتاث النحوي والتصريفي :ا

عبدهللا -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 2 ،مج (ماجستري).

القواعد األساسية للغة العربية /أمحد اهلامشي (ت  1362هـ)؛ اعتىن به وضبط نصه حممد
أمحد عبداجلواد -.القاهرة :مكتبة الفنون واآلداب :مؤسسة اقرأ للنشر 1436 ،هـ،
 279ص.
حنوت فيه ترتيب األلفية ألهنا عند كافة العلماء مرضية،
عرف املؤلف موضوع كتابه بقولهُ :
وسرحت يف أسفار النحو النظر ،وجئت منها ابملبتدأ واخلرب ،ومجعت فيه لطائف التصريح،
وحتف األمشوين ،وحتقيقات الصبان ،ونتف اخلضري ،ودقائق الرضي ،وبدائع املغين ،ومع هذا
كله مجع إىل غزارة املادة سهولة املأخذ ،وإىل جودة الرتتيب دقة العبارة ،وظرف اإلشارة ،وإىل
كثرة التمرينات حسن االختيار ،لينتفع به املبتدئون ،وال يستغين عنه املنتهون.
عمان :دار الرضوان 1436 ،هـ 496 ،ص.
قواعد اللغة العربية /ايسر خالد سالمةّ -.
كتاب منهجي ،متيز بقواعده األساسية اليت هلا استعمال وظيفي ،وأبمثلته الضافية على كل
قاعدة لتيسري فهمها ،ومناذج إعرابية ،وقد تناول املؤلف هذه القواعد حتليالً وتفصيالً وإعر ًااب.
عمان :دار
قواعد اللغة العربية :تبسيط حنوها وصرفها وفن اإلعراب /عيسى السعديّ -.

املعتز 1434 ،هـ 340 ،ص.
وزع املؤلف موضوعات كتابه على أربعة أبواب ،حتدث فيها عن احلرف والكلمة واجلملة
وعالمات اإلعراب ،وعن الصرف وبعض موضوعاته ،كاملصادر واملشتقات وأمساء األفعال ،مث
عن فن اإلعراب ،فتطبيقات حنوية وصرفية على معظم ما تناوله الكتاب من املوضوعات
املختصة.
عمان :اجلنادرية للنشر،
النحو والصرف يف اللغة العربية /موسى عبدالقادر العزةّ -.
 1437هـ 202 ،ص.
أشار املؤلف إىل أن كتابه هذا خمتصر مفيد يف علوم النحو والصرف ،وواضح مبسط بعيد عن
تعقيدات الكالم.

حبث يف الفصل األول علم النحو :تعريفه ،ونشأته ،ووضعه ،واملدارس النحوية ،وأقسام الكالم،
واإلعراب.
ويف الثاين علم الصرف :تعريفه ،ميدانه ،امليزان الصريف ،الفعل اجلامد وغري اجلامد ،املمنوع من
الصرف.
املرشد يف التطبيقات النحوية والصرفية /أتليف حممد الزين زروق -.الدمام :مكتبة

املتنيب1434 ،هـ 240 ،ص.
أورد فيه مؤلفه مجلة من النصوص النثرية والشعرية ،هبدف تدريب الطالب على تطبيق ما
أخذه يف مواد النحو والصرف وفقه اللغة والصوتيات ،ولتمكينه من حتليل الرتاكيب
وتوجيهها ،وليكتسب بذلك مهارة التحليل اللغوي والضبط اإلعراِب.
عمان :دار دجلة1436 ،هـ 229 ،ص.
قواعد اللغة العربية /حممود حامد خضرّ -.
ركز فيه املؤلف على دراسة علوم العربية يف حبوث متناسقة عن النحو والبالغة واملعاين
والعروض والكتابة ،وأورد مناذج من اإلعراب يف ذلك.

مرجع الطالب يف قواعد اللغة العربية وإتقاهنا /املصطفى مبارك إيدوز -.بريوت :دار
الكتب العلمية1434 ،هـ 144 ،ص.
دروس يف قواعد اللغة العربية واإلعراب ،ذكر املؤلف أنه اعتمد يف تصنيفه على طرق ميسرة،
وشروح قريبة من أفهام الطالب ،مع تذييل كل ذلك ابألمثلة والنماذج اإلعرابية لكل قاعدة،
إضافة إىل عدد من التمارين اليت تساعد على تعميق فهمه لقواعد اللغة وإعراهبا.
الدروس العربية للمدارس اإلعدادية (املتوسطة) :السلسلة الثانية /مصطفى الغاليين
(ت  1364هـ) -.ط -.4بريوت :دار الكتب العلمية1435 ،هـ 4 ،جـ يف  1مج.

اجا ومتابعة من طلبة العلم وخاصة يف
كتاب تعليمي مشهور يف قواعد اللغة العربية ،لقي رو ً
دراساهتم النظامية ،فيعترب من الكتب اإلرشادية املكملة واملوضحة للمقررات الدراسية ،وخص
املؤلف كل مرحلة بكتاب مستقل هلا ،وهذه األجزاء األربعة للمرحلة املتوسطة.
قال يف مقدمته رمحه هللا" :توخينا فيه سهولة األسلوب ،ووضوح املعىن ،وحسن التنسيق،
للتسهيل على املتعلم ،وتعبيد الطرق للمعلم".
مبادئ اللغة العربية :قواعد وأحكام علمي النحو والصرف /عبدالعزيز قاسم حممد
الطائي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1434 ،هـ 365 ،ص.
مرشد لغوي عرِب ميسر لطالب الدراسة الثانوية فما فوق ،كما أشري إليه يف العنوان الشارح.
وجاء يف مخسة أبواب :احلروف العربية ،األمساء ،التوابع ،األفعال ،األساليب.
اللغة العربية :مبادئ يف النحو والصرف واإلمالء /شوقي املعري ،غسان السيد -.دمشق:

جامعة دمشق 1435 ،هـ 207 ،ص.
كتاب تعليمي وضع للطلبة اجلامعيني ،رمبا لغري املتخصصني ،وفيه مباحث ،وهي مبادئ ،يف
النحو والصرف واإلمالء ،رفدت بعدد وافر من الشواهد الشعرية ،واآلايت القرآنية ،وبعض
اجلمل ،مع عدد من التدريباتِ ،
وقدمت بلغة سهلة ،ووزعت على فقرات؛ لسهولة احلفظ
والتعلم.
قل َّ
ودل يف قواعد اللغة العربية /أمحد هاشم -.بريوت :الدار العربية للعلوم1436 ،
ما َّ

هـ 151 ،ص.
مجع املؤلف مسائله وفروعه يف أربعة أبواب :األمساء ،األفعال ،من أساليب اللغة العربية ،أشتات
جمتمعات.
واألشتات األخرية هي :الضمائر ،األمساء املمنوعة من الصرف ،التوابع ،العدد ،أنواع (لو)،
أنواع (ما) ،قواعد كتابة اهلمزة ،الضاد والظاء ،فوائد عامة ،أخطاء شائعة ،أمثلة يف اإلعراب.

قواعد اللغة العربية /حفن انصف ،مصطفى طموم ،حممد دايب ،حممود عمر؛ تدقيق
وضبط حممد عبدالسالم -.القاهرة :دار املاهر ابلقرآن :دار ابن كثري 1435 ،هـ175 ،
ص.
قواعد تعليمية للغة العربية وضعت لطلبة املدارس واملبتدئني خاصة ،ويف هذه الطبعة زايدة متارين
يف آخر كل ابب للتمرين عليها ،والتدريب على كيفية اإلنشاء ،والتطبيق على تلك القواعد.
رمي الفقي -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية
ملخص قواعد اللغة العربية /سعد مك ّ
للنشر 1435 ،هـ 215 ،ص.
قال املؤلف" :سلكت طري ًقا مبسطًا هلذا الكتاب ،متناوالً فيه قواعد اللغة العربية ابلشرح
والتوضيح؛ ليسهل على دارس القرآن الكرمي واللغة العربية فهم مقاصد الكتاب العزيز".
ملخص قواعد اللغة العربية :مرجع كامل لقواعد النحو والصرف  / ...فؤاد نعمة -.ط
 -.15القاهرة :املكتب العلمي للتأليف والرتمجة ،د .ت 214 ،200 ،ص.
عدم النظري واًلحتجاج به يف النحو والتصريف :دراسة وتطبي اقا /إبراهيم بن انصر

الشقاري -.الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،عمادة البحث العلمي،

 1436هـ 532 ،ص (أصله رسالة ماجستري).
"عدم النظري" دليل من أدلة النحويني اليت اعتمدوا عليها ،وأخذوا هبا يف بناء قواعدهم الراسخة.
وقد درس املؤلف موضوعه من خالل مثانية فصول ،هي:
 حقيقة "عدم النظري" واالحتجاج به. اعتداد النحويني بعدم النظري. مواضع االحتجاج بعدم النظري. القدح يف االحتجاج بعدم النظري. -دراسة املسائل النحوية والتصريفية اليت احتج فيها النحويون بعدم النظري.

 أثر عدم النظري يف النحو والتصريف.اعتضادا.
 االحتجاج بعدم النظرياعتمادا و ً
ً
 القواعد النحوية والتصريفية اليت بنيت على االحتجاج بعدم النظري.األخطاء النحوية والصرفية يف وسائل اإلعالم /رمسية علي أبو سرور -.القاهرة :دار النشر
للجامعات 1436 ،هـ 241 ،ص.
هدفت الكاتبة من بيان األخطاء اللغوية اليت يقع فيها اإلعالميون ،وتعليمهم الصحيح منها،
إىل احملافظة على جوهر اللغة العربية ،حىت ال يشيع اخلطأ بني الناس ،فاهلدف من الكتاب هو
حتقيق جمموعة من األهداف العلمية واللغوية اخلاصة ،مثل التحذير من خطورة اخلطأ على
القارئ أو اجملتمع ،وجتنب اجلدل احلادث بني نفر من الناس حول لغة اإلعالم ،وتوفري قائمة
من البياًنت واحلقائق اللغوية اليت أمكن التوصل إليها حول األخطاء اللغوية.
نوعا من عدم االهتمام،
وقالت يف مقدمتها " :ملست من خالل جتربيت الصحفية أن هناك ً
ورمبا االستهتار بصحة األداء اللغوي ،فضالً عن اجلهل مبواطن اخلطأ والصواب .واحلق أن
احلفاظ على اخلصائص اللغوية ألي أمة قرين بوجود األمة ذاهتا ،والعربية جديرة ابحلفاظ عليها،
كما أن أمتنا جديرة ابحلفاظ على خصائصها."...
قضااي التيسري الصرفية والنحوية عند الشيخ مصطفى الغاليين :دراسة وصفية حتليلية/
أسامة إمساعيل أبو غنب -.غزة :جامعة األزهر 1434 ،هـ 262 ،ص (ماجستري).
منازل النحو والصرف /كامل عويضة -.اجليزة :أطلس للنشر 1437 ،هـ 328 ،ص.
عمان :دار البداية 1437 ،هـ224 ،
قواعد تطبيقية ونصوص أدبية /سحر اخلليليّ -.

ص.

األصل النحوي (الالزم) وأثره يف النحو والصرف /عبدالعزيز بن علي الغامدي -.الرايض:
جامعة اإلمام 1437 ،هـ 490 ،ورقة (دكتوراه).
مسالك الرتاث يف النحو والصرف :خالصات ،موضوعات ،فصول ،للطالب واألساتذة
الشوا؛
واملختصني /ايسني طربوش (ت  1397هـ)؛ قدم له وهبة الزحيلي؛ اعتىن به أمين ّ
أشرف عليه واعتىن به مساح عثمان محشو -.دمشق :دار الشالح ،د .ت 2 ،جـ 1 +

جـ فهارس ( 1363ص).
معجم إعماًلت احلَْرف يف النحو واإلمالء والصرف /حممد حممود -.بريوت :دار املقتبس،
 1438هـ.

املورد النحوي :مناذج تطبيقية يف اإلعراب والصرف /فخر الدين قباوة -.ط،10
منقحة -.إستانبول :دار اللباب 1438 ،هـ.
تصميم كائنات تعلم رقمية وقياس فاعليتها يف حتصيل قواعد اللغة العربية لدى طالبات

املرحلة املتوسطة واجتاهاهتن حنوها /محدة سعيد الغامدي -.الباحة ،السعودية :جامعة
الباحة ،كلية الرتبية 1434 ،هـ 140 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

صدق احملتوى يف اختبارات مقرر النحو والصرف لطالبات الصف األول الثانوي مبدينة
الرايض /حنان بنت سعد اخلطايب -.الرايض :جامعة اإلمام ،معهد تعليم اللغة العربية،
 1434هـ 228 ،ورقة (ماجستري).
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منوذجا /حممد احلباس -.إربد ،األردن:
النحو العريب بني التأثري والتأثر :العلوم الشرعية
ا
عامل الكتب احلديث 1435 ،هـ 481 ،ص.
درس فيه املؤلف العالقة اليت تربط النحو ابلعلوم اإلسالمية ،على اعتبار أن النحو العرِب جزء
من هذه العلوم ،نشأ خلدمة الكتاب والسنة ،من خالل خدمته للغة التنزيل ،مثلما نشأت
العلوم اإلسالمية للغرض نفسه.
وجعله يف ثالثة أبواب:
 العالقات التارخيية بني النحو العرِب والعلوم اإلسالمية. األسس النقلية للنحو العرِب والعلوم اإلسالمية. األسس العقلية للنحو العرِب والعلوم اإلسالمية.وفصول الباب الثاين مهمة وطريفة ،هي:
 ظروف نشأة الرواية عند ِاحملدثني واللغويني.
 آداب الراوي عند الطرفني. طرق التحمل واألداء عندمها. علم اجلرح والتعديل عندمها. أحكام السند عندمها. أحكام املنت عندمها. أقسام احلديث واللغة من حيث القبول والرد.والباب األخري مقارنة يف القياس بني ِ
احملدثني والنحاة ،والعلة عندمها ،وأدلة أخرى.

من قضااي أصول النحو عند علماء أصول الفقه /أمحد عبدالباسط حامد -.الكويت:
جملة الوعي اإلسالمي 1435 ،هـ 331 ،ص.
املوضوعات اليت ًنقشها املؤلف:
 مفهوم اللغة والكالم عند علماء أصول الفقه. اللغة العربية توفيقية اصطالحية. داللة األلفاظ وطرقها عند األصوليني. وظيفة اللغة عند األصوليني وإثباهتا بني النقل والقياس. اللغة واملناسبة بني اللفظ واملعىن ،والوضعية والعرفية.القياس بني األصوليني والنحاة /الشيماء سعيد عثمان -.قنا :جامعة جنوب الوادي،
 1435هـ 178 ،ص (ماجستري).
اإلمجاع بني النحاة واألصوليني :دراسة وصفية حتليلية /مبارك علي بكري أبو زيد -.مصر:
جامعة جنوب الوادي 1435 ،هـ 171 ،ص (ماجستري).
رف الشذا بتعريف مسألة كذا /سراج الدين عمر بن رسالن البلقين (ت  805هـ)؛
َع م
عمان :أروقة
حتقيق حممد عايش ،ص ص ( .389 - 319ضمن :املكتبة البلقينيةّ -.

للدراسات والنشر 1436 ،هـ).
تطرق النحاة إىل مسألة (كذا) منذ عصر سيبويه ،يف ابب كناايت العدد وغريه ،كما تناوهلا
معا،
الفقهاء يف ابب اإلقرار وغريه ،ابلتحليل والتمحيص ،فهي مسألة مرتبطة ابلفقه والنحو ً
وتتجلى يف قول املقر" :له علي كذا درمهًا" ،أو "كذا كذا درمهًا" ،مع اختالف إعراب "درهم"
ابلرفع والنصب واجلر.

وأبو حيان األندلسي هو أول من أفرد هذه املسألة مبصنف خاص ،وهو كتاب "الشذا يف
مسألة كذا" ،فعرض هلذه املسألة ،وفصل أقوال النحاة املشارقة واملغاربة فيها ،وأبدى اعرتاضاته
على كل منهم ،وبني توجيهه يف املسألة .وقد رد عليه ابن هشام األنصاري يف رسالة مساها
"فوح الشذا يف مسألة كذا" ،وانتصر السراج البلقيين لشيخه أِب حيان يف هذه الرسالة...
أثر الصنعة النحوية عند ابن هشام األنصاري يف استنباط األحكام الفقهية وترجيحها/
حامد بن عبدالرمحن الغامدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 240 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
بيان حكم الربط يف اعرتاض الشرط على الشرط /تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي
عمان :أروقة للدراسات والنشر،
(ت  756هـ)؛ حتقيق ودراسة يوسف خلف حمَلّ -.
 1437هـ 128 ،ص.
وهو يف النحو ،والفقه الشافعي.
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"املفصل" للزخمشري /حممد احلبيب العالين -.تونس :دار
الشاهد القرآين يف كتاب
َّ
سحنون؛ بريوت :دار ابن حزم 1435 ،هـ 458 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة
الزيتونة).
بني فيه املؤلف كيفية توظيف الزخمشري الشواهد القرآنية يف الدراسة النحوية ،ومقاييسه يف
كتااب
اختيار القراءات ،وأبرز من خالل ذلك خصوصية كتابه "املفصل يف علم اللغة" ابعتباره ً
يف العربية وضع لتيسري الدراسة النحوية على طلبة العلم .وتقصى فيه املؤلف مقاييس الفصاحة
عنده ابعتبارها حمددة الختياراته يف العربية والتفسري.
وجعل كتابه يف أربعة أبواب:

 الشاهد القرآين يف الدراسة النحوية. الزخمشري النحوي املفسر. الشاهد القرآين عند الزخمشري. عمل الزخمشري يف الشاهد القرآين. خصائص الشاهد القرآين يف الدراسة النحوية.اًلستفهام يف معاين القرآن حىت هناية القرن الرابع اهلجري :دراسة حنوية دًللية /بثينة بنت
يوسف بومحيد -.األحساء ،السعودية :جامعة امللك فيصل 1434 ،هـ 342 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
األصول النحوية يف التوجيه اإلعرايب يف كتاب "البيان يف غريب إعراب القرآن" أليب
الربكات األنباري /أمحد عوض القرين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ390 ،
ورقة (ماجستري).
اجلانب النحوي عند مكي بن أيب طالب /خالد مسعود العيساوي -.إربد ،اًلردن :عامل
الكتب احلديث1435 ،هـ 226 ،ص.
حديث عن اجلانب النحوي عند العالمة مكي بن أِب طالب القيسي ،من خالل دراسة
وتعرف رأي العلماء فيه ،لبيان مكانته العلمية.
كتابه "مشكل إعراب القرآن"ُّ ،
ومهد املؤلف لكتابه ابحلديث عن إعراب القرآن واالحتجاج لقراءاته ،مث درس موضوعاته يف
ثالثة فصول:
 مكي بن أِب طالب وإعراب القرآن. -القضااي النحوية عند مكي.

 عالقة اإلعراب ابلتفسري.واملؤلف أستاذ الدراسات الصوتية والقراءات القرآنية بقسم اللغة العربية جبامعة طرابلس.
احلذف من الرتكيب وتوجيهه يف "معاين القرآن" للفراء :دراسة نظرية تطبيقية /عبدالرؤوف
بن وليد العرفج -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 590 ،ورقة (ماجستري).
عمان:
موقف أيب علي الفارسي من ّ
الزجاج يف كتابه "اإلغفال" /سيف بن سامل املسكريّ -.
دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 224 ،ص (أصله رسالة ماجستري من جامعة نزوى).

تعدد التوجيه النحوي للمصدر املؤول يف القرآن الكرمي وأثره يف التفسري /هاجر بنت
عثمان اجلغيمان -.األحساء :السعودية :جامعة امللك فيصل 1435 ،هـ 555 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
اخلالف النحوي يف بنية النص القرآين يف ضوء الدراسات احلديثة /أتليف شيماء رشيد
عمان :دار دجلة 1436 ،هـ 511 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة
حممد زنكنةّ -.
بغداد).
فصول الكتاب األربعة:
 اخلالف النحوي يف بنية النص القرآين عند النحويني يف ضوء املقام والسياقوأسباب النزول.
 اخلالف النحوي يف داللة مكوًنت النص القرآين وأزمنته عند النحويني يف ضوءاملقام والسياق وأسباب النزول.
 اخلالف النحوي يف بنية النص القرآين يف ضوء الدراسات احلديثة وحماوالتالتيسري.

 تقومي اخلالف النحوي يف بنية النص القرآين.التحليل اللساين للوصف العامل يف القرآن الكرمي :صوره وتوجيهه الزمن والنحوي
والدًليل /رابح أمحد بومعزة -.جدة :جامعة امللك عبدالعزيز ،مركز النشر العلمي،
 1435هـ 164 ،ص.
بعد مدخل "الوصف عند النحويني والدارسني العرب" ،درس املؤلف موضوعه من خالل ثالثة
فصول ،هي:
 نظرة النحويني والدارسني إىل البنية العميقة للوصف. صور الوصف املؤدي وظيفة الركن األساس يف القرآن الكرمي. صور الوصف املؤدي وظائف العنصر املتمم يف القرآن الكرمي.تعقبات حممد عبداخلالق عضيمة على النحويني يف كتاب "دراسات ألسلوب القرآن الكرمي"
يف القسم األول :عرض ودراسة /أسامة بن حسن جربيت -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1434 ،هـ 687 ،ورقة (ماجستري).
مفصل املكي وأواسطه /مجيلة بنت عبدالعزيز خياط -.مكة املكرمة:
اجلملة يف قصار َّ
جامعة أم القرى 1434 ،هـ 548 ،ورقة (دكتوراه).
استعماًلت "ما" يف القرآن الكرمي وشعر اًلحتجاج :دراسة حنوية دًللية /مىن زايد
السواط -.الطائف :جامعة الطائف 1434 ،هـ195 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اجلملة اًلعرتاضية يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية حتليلية /عبدالرمحن بن حممد اخلطيب-.
الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 613 ،ورقة (ماجستري).

املنونة يف القرآن الكرمي /هانئ بن
تطور الفكر النحوي العريب يف ضوء دراسة املنصوابت َّ

علي حواس[ -.الرايض] :املؤلف 1436 ،هـ 507 ،ص.

املنصوابت املنونة أكثر الظواهر اللغوية يف النص القرآين ،وهي من أكثر الظواهر اللغوية اليت
اختلف اللغويون واملفسرون يف حتديد وظيفة مفرداهتا النحوية ،كما يقول املؤلف.
ويرصد البحث التطور الكمي والكيفي احلاصل يف الفكر اللغوي عند العرب ،من خالل اهتمام
كبار علماء العرب واملسلمني ابلنص القرآين ،وخباصة املنصوابت املنونة فيه.
وقسم الباحث دراسته إىل قسمني كبريين:
األول :الدراسة الوصفية ،وفيها فصالن :األول يف حصر املنصوابت املنونة يف القرآن الكرمي،
وترتيبها هجائيًّا مرة ،حسب منهج املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،والثاين :تعليق
أصحاب مصادر الدراسة عليها وتوجيههم هلا.
والقسم الثاين :الدراسة التحليلية ،وفيها فصالن كذلك :األول :الربط بني الوجوه اإلعرابية هلذه
املنصوابت ،وبيان األعداد والنسب لكل وجه ،وقراءة ذلك وحتليله ،والثاين :بيان منهج كل
مجيعا.
مفسر يف إيراد هذه املنصوابت ،مث املقارنة بينها ً
أثر الوقف واًلبتداء يف حنو القرآن الكرمي /أجمد كامل العثمان -.بريوت :مؤسسة الضحى
للطباعة والنشر 1436 ،هـ 264 ،ص.

حتديد مواطن الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي جزء مهم من فهم نصه ،فهو مرتبط ابملعىن
ارتباطًا وثي ًقا ،وينعكس هذا على حمل اإلعراب للمفردة القرآنية.
وقد بني املؤلف يف حبثه العالقة املتداخلة والوثيقة بني علم النحو وعلم الوقف واالبتداء ،وجعله
يف أربعة فصول:
 جهود النحويني يف الوقف واالبتداء. -الوقف واالبتداء يف املرفوعات.

 الوقف واالبتداء يف املنصوابت واجملرورات. الوقف واالبتداء يف األفعال واحلروف.تقدمي املعمول على العامل يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية دًللية /وفاء بنت عثمان
الصبيحي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 219 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
املثىن وامللحق به يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية دًللية /عمر عبدهللا مقابلة-.
أنساق َّ
إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 218 ،ص.

تبني للمؤلف أن ألنساق املثىن وما يلحق به أمناطًا خمتلفة ،فكان منه ما اتفق لفظه واتفق
إعرابه ،أو اتفق لفظه واختلف إعرابه ،ومنه ما اختلف لفظه واختلف إعرابه ،والعكس ،أو
جتانس لفظه وجتانس إعرابه ،وغريها من األمناط اليت تشكل ظواهر متكررة يف حمكم كتاب هللا
العزيز .وقد تقرتب دالالته حينًا وتتباعد حينًا آخر حبسب أمناطه املتعددة وسياقاهتا املختلفة.
وجعل كتابه يف أربعة فصول.
اجلملة الفعلية يف آايت أحكام النساء يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية /منرية بنت حصيد
الشراري -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 372 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
عمان:
اإلعجاز اللغوي يف سورة آل عمران :دراسة حنوية أسلوبية /عطية انيف الغولّ -.

دار اجلنان 1436 ،هـ 351 ،ص.

التشكيل البنائي ألساليب التوكيد وأثرها يف إبراز املعاين يف القصص القرآين :سورة يوسف
أمنوذجا /عبدالرمحن حممد انصر البكر -.حائل :جامعة حائل 1436 ،هـ 135 ،ورقة
ا
(ماجستري).

أمنوذجا/
أثر املعىن يف التقدير النحوي يف سوريت النمل والقصص :كتاب "احملرر الوجيز"
ا

زمزم بنت أمحد سلمان -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1438 ،هـ (ماجستري).

املنصوابت يف سورة ص :دراسة حنوية تطبيقية /خالد بن جازي اجلهن -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 196 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
حروف املعاين يف سورة الزمر :عرض ودراسة تطبيقية /خالد بن علي اجلابري -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 179 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
حتليل مجلة الشرط وأثرها على املعىن التفسريي :دراسة تطبيقية لسور :الزمر ،غافر،
فصلت ،الشورى ،الزخرف ،الدخان ،اجلاثية /عبدهللا سليمان عبدالغفور -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1437 ،هـ (ماجستري).
صور اًلستبدال اًلطرادي يف البىن اللغوية اإلفرادية والرتكيبية :دراسة حنوية لسانية يف الربع
الثاين من القرآن الكرمي /رابح أمحد بومعزة -.جدة :جامعة امللك عبدالعزيز ،مركز النشر
العلمي 1437 ،هـ 235 ،ص.
اًلحتمال يف تعلق شبه اجلملة يف القرآن الكرمي وأثره يف التفسري /حميي الدين إبراهيم-.

املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 1045 ،ورقة (دكتوراه).
من أول سورة األنفال ،إىل آخر سورة القصص.

الفكر النحوي العريب بني فهم النص القرآين وأتثري سلطة العقل /كرمي حسني اخلالدي-.
عمان :دار الرضوان 1437 ،هـ 528 ،ص.
ّ
استجلى فيه أفكار النحويني األوائل ،وحدد اجتاهات مناهجهم ،وحترى عن منطلقات نظراهتم
وتوجيهاهتم وتفسرياهتم ،من خالل ثالثة فصول ،هي:
 أسس الفكر النحوي. فهم النص. الفكر النحوي وسلطة العقل.عمان :دار جرير،
دروس يف النحو القرآين :آايت اجمليء
ا
أمنوذجا /سناء منري اجلبوريّ -.

 1436هـ 336 ،ص.

املقطوع واملوصول يف الرسم القرآين :دراسة حنوية /شروق بنت حممد عبدالعال -.املدينة

املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 221 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

أمساء املعاين بني قواعد النحاة وأسلوب القرآن الكرمي /حممد املختار حممد املهدي-.
القاهرة :دار الفنار 1431 ،هـ 511 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
العنوان من الصفحة الداخلية ،وهو على الغالف :أمساء املعاين وعملها وأنواعها واستعماهلا يف
القرآن الكرمي .وهو جزء من رسالة دكتوراه جبامعة األزهر.
منوذجا /حممد جاسم
حنو النص يف اخلطاب القرآين :فواتح السور املبدوءة ابًلستفهام ا

عمان :دار كنوز املعرفة 1439 ،هـ.
اخللفّ -.

عمان :دار
املشكالت النحوية القرآنية بني اخلالف واإلعجاز /سامي حممد محامّ -.

جليس الزمان 1435 ،هـ 384 ،ص.

يبحث يف توجيه الشواهد اليت خرجت عن األصل النحوي يف القرآن الكرمي.
كما ال أبس به خرج عن هذه
واألصل أن تنتظم القواعد النحوية مجيع الظواهر اللغوية ،غري أن ًّ
انتظاما
القواعد يف القرآن الكرمي ،مما أرق النحاة واضعي تلك القواعد والقوانني ،اليت رأوا فيها ً
نقصا يف
للسان حبسب اجتهاداهتم ،فجاءت هذه الشواهد لرتد على النحاة أبهنم يعانون ً

قواعدهم وخلالً ،لعله لغفلتهم عن استقراء كل الشواهد املسموعة قبل الشروع يف تقعيد قواعدهم
تلك.
وقد هدف الكتاب إىل تقدمي معاجلة لغوية لتلك الشواهد القرآنية املشكلة للنحاة ،و ِ
لتبني
التأويالت النحوية هلا.
حتدث املؤلف يف الفصل األول عن مشكل ما ورد يف القرآن يف األفعال ،بعنوان :ما خالف
القاعدة النحوية يف األفعال ،ويف الثاين :ما خالف القاعدة النحوية يف األمساء ،والثالث :ما
خالف القاعدة النحوية يف األدوات.
ورتب الشواهد يف كل فصل حسب ترتيب السور يف القرآن الكري.
 -7النحو يف القراءات
أثر القراءات السبع يف التوجهات النحوية لدى مدرسة الكوفة /حممد احلبيب العالين-.

تونس :دار سحنون؛ بريوت :دار ابن حزم1435 ،هـ 439 ،ص (أصله رسالة دكتوراه
املرحلة الثالثة من جامعة الزيتونة).
كشف فيه املؤلف العالقة املتينة بني علم القراءات القرآنية وعلم التجويد وعلم األصوات العربية
الذي اهتم به القراء ،وكان جهدهم مادة علمية دقيقة وثرية اعتمد فيها لتأليف املعاجم والدراسة
النحوية.
وركز على أمهية القراءات السبع ومدى اعتماد حناة الكوفة وقرائها عليها.

وحاول الوقوف على بعض مقاييس القراء يف اختيار أوجه قراءاهتم زايدة على التواتر يف النقل
وموافقة رسم املصحف اإلمام.
ولفت نظر الباحثني املعاصرين املعتنني ابلدراسات القرآنية والنحوية وما تبسطه من قضااي حنوية
هلذه املادة الثرية اليت توفرها القراءات وتوظيفها توظي ًفا علميًّا.
وجعل موضوعه يف ثالثة أبواب:
 دور قراء الكوفة يف النهضة العلمية واللغوية. القراء السبعة وتوجهاهتم الصوتية. اختالف القراءات ساعد على التوجهات النحوية الكوفية.مجعا ودراسة وحتليالا /خلود بنت طالل
مطاعن اللغويني والنحويني يف القراءات السبع ا
احلساين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 465 ،ورقة (دكتوراه).
قضااي التسكني وآاثره بني قواعد النحويني وقراءات القراء العشرة /مربوك بن محود
الشايع -.حائل ،السعودية :جامعة حائل ،مركز النشر العلمي والرتمجة 1434 ،هـ،
 347ص (أصله رسالة دكتوراه).
يعىن املوضوع بدراسة اإلسكان يف القراءات العشر :أصوهلا وفرشها ،ففي األصول يتتبع حديث
كتب القراءات عن الساكن وأحكامه املختلفة ،ويف الفرش يتتبع القراءات القرآنية اليت اختلفت
يف تسكني حرف أو حتريكه ،سواء اختلفت أبنية الكلمة أم مل ختتلف ،وسواء اختلف نوع
الكلمة أم مل خيتلف ،إذ مهمة البحث هي تتبع السكون يف القراءات.
كما يعىن بتوجيهات النحويني لتلك القراءات ومواقفهم وآرائهم.
ويقع الكتاب يف اببني:
 السكون يف األبنية الصرفية.اإلسكان يف األمناط النحوية

اختالف القراءات العشر املتواترة يف أعمال املصدر ومشتقاته يف القرآن الكرمي :دراسة
حنوية /عبدهللا بن حامد النمري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ143 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التوجيهات النحوية للقراءات العشر يف سورة البقرة يف كتاب "معاين القرآن وإعرابه"
ضا ودراسة /عبده حممد حسني -.اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 120 ،ورقة
للزجاج :عر ا
(حبث مكمل للماجستري).
التوجيه النحوي والصريف للقراءات القرآنية الواردة يف الطهارة واحلج /إعداد حنان بنت
أمحد بياري -.الرايض :مركز ابن تيمية للنشر 1435 ،هـ 728 ،ص (أصله رسالة

ماجستري).
يهدف الكتاب إىل جتلية دور النحو العرِب يف حتديد املعىن – فاإلعراب فرع املعىن – وإبراز
الصلة بني علم القراءات وعلوم اللغة العربية ،وبني علمي الفقه والقراءات ،وعلم الفقه وعلوم
اللغة العربية ،والكشف عن دور القراءة يف االستشهاد على القاعدة النحوية والصرفية ،وإنصاف
القراءة الشاذة وجتلية آاثرها يف النحو والفقه ،وحصر القراءات الشاذة اليت خالفت الرسم
العثماين ومل يرتتب عليها اختالف احلكم الفقهي.
وذكرت الكاتبة أن للقراءات آاثرها الواضحة على قواعد اللغة ،حىت إهنا قد تسهم يف رد قاعدة
أو يف قبوهلا.
وأشارت إىل أن اختالف أوجه اإلعراب يف القراءة ذاهتا يؤدي إىل اختالف احلكم.
توجيهات ابن هشام النحوية للقراءات القرآنية يف كتابه "مغن اللبيب" :عرض ودراسة/
سامل محود اجلعيد -.الطائف :جامعة الطائف 1434 ،هـ 180 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

ضا ودراسة/
توجيهات ابن هشام النحوية للقراءات يف كتابه "شرح شذور الذهب" :عر ا
علي حسن عيد -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 124 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
التوجيهات واآلاثر النحوية والصرفية للقراءات الثالثة بعد السبعة /علي حممد فاخر-.
القاهرة :دار السالم 1434 ،هـ 725 ،ص.
درس فيه املؤلف توجيهات قراءات الثالثة يف األصول ،ألصحاهبا أِب جعفر املدين (ت 130
هـ) ،ويعقوب البصري (ت  205هـ) ،وخلف الكويف (ت  229هـ) ،مث اآلاثر النحوية والصرفية
فيها ،حيث مجع املتشابه من هذه القراءات ،وما توافق منها واحتد يف مضمونه ،جاعالً قراءة
حفص هي األصل.
وختم عمله مبلحقني:
-1

مجع يف األول قراءات الثالثة مفردة دون السبعة (حنو  200آية).

-2

موضعا من استشهادات النحاة بقراءات الثالثة خاصة ،مبينًا
وذكر يف الثاين (ً )20
يف كل موضع أمهات كتب النحو يف ذلك.

وقد سبق صدور الكتاب عام  1402هـ ،يف  331ص.
واملؤلف أستاذ يف كلية اللغة العربية جبامعة األزهر يف املنصورة.
ضا ودراسة/
توجيه الظواهر النحوية والصرفية يف قراءة عبيد بن عمري (ت  74هـ) :عر ا

عبدالرمحن بن معيض الرحيلي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 92 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
قراءة احلسن بن سعيد املطوعي [ت  371هـ] :دراسة حنوية /ليلى بنت سعود احلازمي-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ 221 ،ورقة (ماجستري).

املربد (ت  285هـ) النحوية والصرفية للقراءات القرآنية /مجع ودراسة حممد
توجيهات ّ
بن عبده حسن -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 229 ،ورقة (ماجستري).

التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية يف كتاب "احملصل يف شرح املفصل" للقاسم بن أمحد
اللورقي األندلسي ،املتوىف سنة  661هـ :عرض ودراسة /سعود بن علي الزهراين -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 532 ،ص (دكتوراه).
مجعا ودراسة /إميان بنت صاحل العتييب-.
توجيهات اهلذيل النحوية للقراءات القرآنية :ا
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 400 ،ورقة (ماجستري).
التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية يف كتاب "املفيد" للّورقي :عرض ودراسة /عبدالعزيز
بن عبداللطيف عبدالعظيم -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 518 ،ورقة (ماجستري).
املفيد يف شرح القصيد (وهو شرح للشاطبية) ملؤلفه علم الدين القاسم بن أمحد اللورقي (ت
 661هـ).
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف تفسري أيب الربكات النسفي /خالد عبدالتواب
عبدالقادر -.املنيا :جامعة املنيا 1436 ،هـ 343 ،ص (دكتوراه).
التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية يف كتاب "فتح الرمحن يف تفسري القرآن" جملري الدين
مجعا ودراسة /رمسي بنت انعم العمري -.الرايض :جامعة اإلمام 1438 ،هـ
العلمي :ا
(ماجستري).

التوجيهات النحوية للقراءات يف سورة البقرة من خالل كتاب "النهر املاد" أليب حيان:
ضا ودراسة /حممد بن انصر العجاجي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1436 ،
عر ا
هـ 174 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مسالك ابن جن يف توجيه القراءات يف كتابه احملتسب/سعد عبدهللا الدوسري -. -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1439 ،هـ (ماجستري).
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة يف كتاب "احملتسب" ًلبن جن :دراسة وصفية
عمان :دار أجمد 1437 ،هـ 180 ،ص.
حتليلية /حسناء عليان العنزيّ -.
عمان :دار أجمد،
احلمل على التوهم يف القراءات القرآنيةً /ليف بن حممد العنزيّ -.
 1437هـ 156 ،ص.
(التوهم ضرب من التأويل يف النحو).
التوجيهات النحوية للقراءات عند ابن اجلندي ،املتوىف سنة  769هـ يف كتابه "اجلوهر
ضا ودراسة /إبراهيم بن حممد العويرضي -.املدينة املنورة:
النضيد يف شرح القصيد :عر ا
اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).
 -8النحو يف احلديث الشريف
جواب سؤال عن اًلستدًلل ابألحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية /سراج الدين
عمر بن رسالن البلقين (ت  805هـ)؛ حتقيق حممد عايش ،ص ص .315 - 295
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1436 ،هـ).
(ضمن :املكتبة البلقينيةّ -.
كثريا من األحاديث النبوية الشريفة نُقل إلينا ابملعىن ،مما يُثبت
يتلخص رأي البلقيين يف هذا أبن ً
تدخل لغة الرواة فيها ،وهي – كما يرى – لغةٌ خارجة عن عصر االحتجاج؛ لذلك فال جيوز

إثبات قاعدة حنوية ابالعتماد عليها ،وال سيما إذا جاءت خمالفة ملا شاع من لغة العرب ،وإمنا
اعتضادا ملا ثبت يف اللغة العربية مما يوافق احلديث الشريف .وهو
جيوز االستشهاد به
استئناسا و ً
ً
يتابع يف رأيه هذا شيخه أاب حيان األندلسي.
مجعا وخترجياا ودراسة /ايسر بن عبدهللا الطريقي-.
الشواهد احلديثية يف األبواب النحوية :ا
املدينة املنورة :الناشر املتميز 1439 ،هـ (أصله رسالة علمية).

اجلملة الشرطية يف األحاديث القدسية :دراسة حنوية دًللية يف الكتب الستة /صفاء بنت
عبدالصمد البشاوري -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 219 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
ظاهرة التوازي يف احلديث النبوي الشريف :دراسة حنوية دًللية من خالل الصحيحني/
عطية عبدالرازق حممود -.املنيا :جامعة املنيا 1436 ،هـ 217 ،ص (دكتوراه).
املفعوًلت يف كتاب "اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان" :دراسة حنوية دًللية /سعد
بن محاد البلوي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 150 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
حنو حنو احلديث من صحيحي البخاري ومسلم رضي هللا عنهما وأرضامها/
النحو احلثيث َ
م

عمان :دار جليس الزمان 1437 ،هـ 733 ،ص.
سامي حممد محامّ -.
يدرس الكتاب توجيه األلفاظ والرتاكيب املشكلة اليت وردت يف متون األحاديث الشريفة يف
حنواي إعرابيًّا ،متناوًال ابلبحث والدراسة أقوال النحاة فيها،
توجيها ًّ
صحيحي البخاري ومسلمً ،
خروجا عن القواعد النحوية اليت
مستقصيًا األلفاظ والرتاكيب واألساليب اليت عدت يف ظاهرها ً
استقر عليها مجهور النحاة ،واجتهد املؤلف يف تبيان الوجه األقرب إىل العقل واملنطق ،وعدم
التكلف والتمحل.

غياب الفاعل احلقيقي :دراسة تركيبية دًللية يف أبواب من صحيح البخاري /أمساء بنت
إبراهيم آل جوير -.الرايض :جامعة امللك سعود 1435 ،هـ 223 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
رابط املخالفة يف الدرس النحوي :دراسة تركيبية دًللية مع التطبيق على صحيح البخاري/
خلود بنت خليل إشتيوي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 185 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
تعدي الفعل ولزومه يف "صحيح البخاري" :دراسة وصفية حتليلية /عوين إدريس أبو حلية-.

غزة :اجلامعة اإلسالمية 1432 ،هـ 185 ،ص (حبث مكمل للماجستري).

األبواب النحوية الدالة على التفسري :دراسة تطبيقية يف صحيح مسلم /بشائر بنت حممد
بن طالب -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 206 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
اجلملة الشرطية يف سنن أيب داود :دراسة حنوية حتليلية /سعاد مهجع العنزي -.املدينة

املنورة :جامعة طيبة 1433 ،هـ 165 ،ص (ماجستري).

أسلوب التوكيد يف "رايض الصاحلني" :دراسة حنوية /أيوب حممد أمني محد -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1436 ،هـ 478 ،ص (ماجستري).
املسائل النحوية يف "شرح مصابيح السنة" لزين العرب علي بن عبيدهللا املصري (ت 758
هـ) /أمحد بن ذايب الرحيلي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 299 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).

ضا
املسائل النحوية يف كتاب الطهارة من شرح سنن أيب داود للعين (ت  855هـ) :عر ا
ودراسة /موسى بن إسحاق بن محادي -. -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1434 ،
هـ 189 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اآلراء النحوية يف كتاب "عون املعبود شرح سنن أيب داود" أليب الطيب مشس احلق العظيم
وأتصيال ومناقشة /أمحد سك -.املدينة املنورة :اجلامعة
ضا
ا
آابدي (ت  1329هـ) :عر ا

اإلسالمية 1435 ،هـ 381 ،ورقة (دكتوراه).

املسائل النحوية والتصريفية يف شرح ابن رسالن الرملي (ت  844هـ) لسنن أيب داود:

مجعا وتوثي اقا ودراسة /تركية بنت علي القحطاين -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ،
ا
 560ورقة (ماجستري).
الشاهد احلديثي عند الشاطيب يف كتابه "املقاصد الشافية يف شرح خالصة الكافية" :دراسة
حتليلية /ماجد بن إبراهيم الرقيبة -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 343 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
الشواهد النحوية والصرفية للحديث النبوي يف "املقاصد الشافية" للشاطيب :دراسة
حتليلية /ذكرى فريح العنزي -.حائل :جامعة حائل 1436 ،هـ 128 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
الشواهد النحوية من احلديث النبوي يف كتاب "متهيد القواعد" لناظر اجليش ،إىل هناية
ابب التمييز /عائشة عبدهللا الصعب -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ339 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).

"متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد" ،حملب الدين حممد بن يوسف بن أمحد احلليب مث املصري،
املعروف بناظر اجليش (ت  778هـ).
شواهد األحاديث واألمثال يف كتاب التخمري لصدر األفاضل اخلوارزمي (ت  617هـ):
دراسة حنوية صرفية /خالد عبدالرمحن الشهري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1439هـ (ماجستري).
 -9كتاب سيبويه وشروحه
الكتاب :كتاب أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب امللقب بسيبويه :تصنيف منهجي وشرح
وحتقيق علمي /حممد كاظم الب ّكاء -.بريوت :منشورات زين احلقوقية 1435 ،هـ 6 ،مج.
ميز احملقق عمله يف حتقيق (الكتاب) من سابقه (عبدالسالم هارون) من خالل نقده له أبن
الكتاب "ظل أبو ًااب متالحقة ،ومسائل مزدمحة ،وفقرات متداخلة ،ال ختطيط يوضحها ،وال
مفيدا من جهود
تصنيف ينظمها" ،وأنه قرر إعادة نشره يف تصنيف منهجي وحتقيق علميً ،
املتقدمني ،وأنه اعتمد على التصنيف املنهجي ألبواب الكتاب على ما اتضح له يف رسالة
الدكتوراه "منهج كتاب سيبويه يف التقومي النحوي" ،وأنه قسم الكتاب قسمني ،مها :املقدمة
وأبواب النحو ،وأبواب الصرف واألصوات ،مث صنف أبواب كل قسم منها يف أجزاء ،وكل جزء
يف موضوعات حنوية.
وذكر أنه اعتمد يف التحقيق على نسخة كاملة نفيسة مل يطلع عليها أحد من الذين نشروا
الكتاب ،فيها إضافات مهمة وخمالفة لغريها ،وهي خمطوطة مكتبة األوقاف ببغداد ،كتبت سنة
 1132هـ ،إضافة إىل نسخ أخرى ،واالستفادة من ست نسخ من شروح الكتاب.
وقد سبق صدور الكتاب عن مؤسسة الرسالة ببريوت عام  1425ه ـ
واحملقق أستاذ النحو والصرف جبامعة الكوفة.

شرح أيب علي الفارسي على كتاب سيبويه /أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي (ت 356
هـ)؛ حتقيق حممد بن يوسف القاضي -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية 1437 ،هـ 2 ،مج.
هو نفسه "التعليقة على كتاب سيبوية" الذي سبق صدوره يف أكثر من حتقيق ،وهو أقدم شروح
الكتاب .وذكر احملقق أن عبارته سهلة وواضحة ال غموض فيها وال غرابة ،وأنه اعتمد يف حتقيقه
هذا على خمطوطة شهيد علي ابشا ابملكتبة السليمانية يف إستانبول.
الفصول واجلم َمل يف شرح أبيات اجلم َمل وإصالح ما وقع يف أبيات سيبويه ويف شرحها
لألعلم من الوهم واخللل /أليب عبدهللا حممد بن أمحد بن هشام األنصاري (ت  577هـ)؛
حتقيق حممد بن سعد الشقريان .املدينة املنورة :النادي األديب 1438 ،هـ.
السفر األول من شرح كتاب سيبويه /أليب الفضل قاسم بن علي الصفار البطليوسي (ت
بعد  630هـ)؛ دراسة وحتقيق عزيزة بنت سلطان الذبياين -.املدينة املنورة :جامعة طيبة،
 1435هـ 515 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
من "هذا ابب خيرب فيه عن النكرة ابلنكرة" ،إىل "هذا ابب ما جيري يف االستفهام من أمساء
الفاعلني واملفعولني جمرى الفعل كما جرى يف غريه جمرى الفعل".
جهود الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه /أتليف عبداجمليد بن صاحل اجلارهللا -.الرايض :دار
التدمرية1435 ،هـ 2 ،مج( .أصله رسالة دكتوراه).

دراسة لنسخيت الزجاج من كتاب سيبويه ،ونصوص من شرح الزجاج للكتاب تنشر ألول
مرة.
مجع فيه جهود الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه ،من خالل نص الكتاب وضبطه يف نسختيه
اللتني امتلكهما ،وشرحه لعبارة الكتاب والتعليق عليها ،وتفسريه أبنيته ،وشرحه ألبياته،
وانتصاره لسيبويه ،ومآخذه عليه.

ضا وتوثي اقا ومناقشة /مطر بن عائش
آراء سيبويه النحوية يف "التبيان" للعكربي :عر ا
الشاماين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
األعاريب املنسوبة إىل سيبويه يف "اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب :من أول سورة الفرقان
مجعا ودراسة /عبدالرمحن بن شهاب الدين -.املدينة املنورة :اجلامعة
إىل هناية سورة غافر :ا

اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث مكمل للماجستري).

مجعا ودراسة/
اعرتاضات السريايف النحوية والتصريفية يف شرح كتاب سيبويه على املربد :ا

عبدهللا بن عبدالرمحن املظيربي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).
موقف أيب علي الشلوبني من آراء سيبويه النحوية والتصريفية :مجع ودراسة /علي بن حامد
اهلاليل -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1439 ،هـ (دكتوراه).
مجعا ودراسة وتقومياا /فايزة علي العنزي -.الرايض:
انتصارات أيب عبدهللا الفارسي لسيبويه :ا

جامعة اإلمام 1436 ،هـ 674 ،ورقة (ماجستري).

أثر شرح الكتاب للسريايف يف شرح الشافية للرضي /فضة بنت مناور الشمري -.الرايض:

جامعة اإلمام 1437 ،هـ 342 ،ورقة (ماجستري).

ما روي عن اجلرمي يف الفرخ :مجع ودراسة /عادل بن محزة املغذوي -.املدينة املنورة:
جامعة طيبة 1435 ،هـ 210 ،ورقة (ماجستري).
"الفرخ" كتاب لصاحل بن إسحاق اجلرمي (ت  225هـ) .ويعين فرخ كتاب سيبويه.
ضا ومناقشة /خالد بن حممد
مفهوم عبارة سيبويه عند البغداديني يف غري شروح الكتاب :عر ا
العرايب -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 485 ،ورقة (دكتوراه).

كتاب سيبويه وأثره يف حناة الكوفة حىت القرن الرابع اهلجري /طاهر حممد اهلمس-.
دمشق :دار النوادر1435 ،هـ 864 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة دمشق).
يذكر املؤلف أن كتاب سيبويه هو قوام املدرسة البصرية ،أما مدرسة الكوفة فكانت غالبًا ما
تقف منه موقف الناقد على الرغم من أن حناهتا كانوا يستمدون منه مادة درسهم األوىل ،ومل
خيرجوا على قواعد النحو والصرف اليت ذكرها سيبويه.
ودرس املؤلف هنا كتاب سيبويه وبني أثره يف حناة الكوفة ،وجعله يف اببني كبريين ،حتتهما
فصول عديدة ،مها:
 حنويو الكوفة وأتثرهم بكتاب سيبويه. أثر كتاب سيبويه يف الظواهر النحوية والصرفية عند حناة الكوفة.الشرح املعاصر لكتاب سيبويه /هادي هنر -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1435 ،

هـ 4 ،مج.

عايش املؤلف كتاب سيبويه أكثر من ربع قرن ،وذكر أنه كان يكلف طلبته يف الدراسات العليا
بقراءة بعض موضوعاته الصوتية والصرفية والنحوية ،فكان أكثرهم غري قادرين على معرفة ما
كتااب يف لغة ال يعرفوهنا .لقد تغري كثري من مصطلحاته
يتحدث فيه سيبويه ،وكأهنم يقرؤون ً
وعباراته يف العصر احلاضر ،وأصبحت الكتب املدرسية واجلامعية تستعمل مصطلحات وعبارات
حنوية ذات طابع خيتلف عن منهاجه .فانربى املؤلف ملهمة شرح الكتاب وبيان عباراته أبسلوب
معاصر ومصطلحات مفهومة ،مع تعقيب واستدراك ومفاهيم لغوية طرحتها اللسانيات
املعاصرة .وهو عميد كلية اآلداب واللغات جبامعة جدارا للتميز.
قراءات يف عتبات "الكتاب" /حمرز بن يوسف بودية -.تونس :جامعة منوبة ،كلية اآلداب

والفنون واإلنسانيات 1433 ،هـ 258 ،ص.
دراسة وعرض ونقد لكتاب سيبويه ،من حيث أبوابه ،وعناوين فصوله ،وصياغته ،وبناؤه،
وخصائص اخلطاب النحوي فيه ،وقراءة يف بعض الكتب اليت ألفت فيه ،أو استفادت منه
وسهلته ،وذكر لطبعاته ومالحظات عليها..

مجعا ودراسة /غادة بنت سعد السعيدي -.مكة املكرمة:
األشباه والنظائر يف كتاب سيبويه ا

جامعة أم القرى 1434 ،هـ 615 ،ورقة (دكتوراه).

الواجب وغري الواجب يف كتاب سيبويه /أفراح بنت علي املرشد -.بريدة ،السعودية:
جامعة القصيم 1434 ،هـ 344 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
عمان :دار جرير 1436 ،هـ،
اًلنتصاف لسيبويه ممن َّ
جتىن عليه /خليل بنيان احلسونّ -.

 147ص.
رد فيه على كتابني ،أوهلما كتاب "سيبويه والقراءات" ألمحد مكي األنصاري ،واآلخر كتاب
"لتحيا اللغة العربية ...يسقط سيبويه" لشريف الشوابشي ،وهذا األخري ليس فيه شيء عن
سيبويه وكتابه ،لكن مبا أن اسم (سيبويه) رمز للعربية الفصحى كتب ذلك ،والذي أراده هو
"تسقط العربية الفصحى" ،اليت قال عنها :أًن أعترب أن اللغة هي إحدى عناصر ختلف العامل
ويغل طاقاته ،وهي تسهم
العرِب .وقال:
قيدا يكبِل العقل العرِب ُّ
"أصبحت مع مرور القرون ً
ْ
لألسف يف حرماننا من االنطالق إىل اآلفاق الرحبة اليت يفتحها العلم احلديث"!!
ظاهرة القبح يف كتاب سيبويه :دراسة وصفية حتليلية /أمحد عبدالاله عوض البحبح-.
عمان :دار دجلة 1437 ،هـ 599 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة عدن).
ّ
اعتىن سيبويه يف كتابه إببراز القبيح من الكالم ،ولعل ذلك راجع إىل حرصه على الفصيح من
اللغة ،حىت ال يدخلها ما هو أقرب إىل اللحن منه إىل الفصاحة.
وقد درس املؤلف هذه الظاهرة يف الكتاب :مفهومها ،ومشاهباهتا ،ومرادفاهتا ،وأسباهبا،
ومسائلها ،من خالل بيان القبح يف املقدمات النحوية ،ويف اجلملة الفعلية ،ويف اجلملة االمسية
ونواسخها ،ويف املنصوابت واجملرورات ،ويف التوابع واألساليب.
وذكر أن كتاب سيبويه من أوائل مؤلفات التصويب اللغوي ،إن مل يكن أوهلا املقدم.

ظاهرة السؤال َّ
املقدر يف كتاب سيبويه /عبدهللا بن حممد علي الصليمي -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1435 ،هـ 262 ،ورقة (ماجستري).
التحليل الدًليل للرتاكيب النحوية يف كتاب سيبويه /علي بن موسى بن حممد شبري-.
الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 990 ،ورقة (دكتوراه).
عمان :دار
اًلنتهاك النحوي :دراسة يف شواهد سيبويه الشعرية /صاحل علي الشيخّ -.
جمدًلوي 1437 ،هـ 226 ،ص.
يعين ابالنتهاك النحوي الضرورة الشعرية.
قال املؤلف :االنتهاك ظاهرة لغوية أدائية ،ميثل تقنة من تقنات خرق املعتاد وكسر القاعدة،
لغرض من أغراض التعبري ،وقد مثلته الضرورة الشعرية خري متثيل؛ ألهنا يف أغلب األحيان خروج
عن قواعد النحو واللغة .وهذا اخلروج يراد به االلتزام بقواعد الوزن والقافية القسرية.
وقدم (االنتهاك) يف الفصل األول بداللته اللغوية اليت انقسمت على أربعة مستوايت :التنقص،
واملبالغة ،وما انفك ،وكافيك.
وعنوان الفصل الثاين :مؤلفات االنتهاك.
والفصل الثالث :مظاهر االنتهاك (كحذف املضاف واملضاف إليه.)...
وقال يف اخلامتة :إن مظاهر التأويل يف النحو العرِب هي معاجلة ملا يسمى ابخلروج على أقيسة
النحاة وقوانينهم بوصفها مظاهر لالنتهاك ،وهذا اخلروج قد يسوغ مبحاولة إرجاعه إىل القاعدة
إبجياد وسائل مناسبة له ،وهذه الوسائل قد جلأ إليها النحاة جلعل النصوص اليت خرجت عن
النظام اللغوي متسقة مع ما وضعوه من قوانني ومعايري لالبتعاد عن التناقض الذي قد حيصل
بوجود هذه النصوص.
احلذف النحوي عند سيبويه يف ضوء النظرية اخلليلية احلديثة /عائشة مجعي -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 138 ،ص.

تذكر املؤلفة أن (احلذف النحوي) مسألة مهمة يف الدرس النحوي ،بيد أنه تشتت يف تراثنا
النحوي ،وأنه ال يوجد مؤلف بعنوان احلذف؛ ولذلك جاء كتاهبا هذا.
وانتهت إىل أن العدول عن وجه الكالم يكون بوجوه ،أمهها التقدمي والتأخري ،والزايدة واحلذف.
فاحلذف وارد يف اللغة ،وقد خيص الصيغ ،أو الرتاكيب.
تعبريا عن حاالت نفسية معينة ،كتحقري احملذوف أو
وأن املتكلم حيذف عناصر من كالمه ً
تعظيمه..
وقالت :استعمل سيبويه يف حديثه عن احلذف مصطلحات :احلذف ،واإلضمار ،واالختزال،
واإلجياز .هذه املصطلحات ليست من املرتادفات ،فاألول إسقاط ،والثاين إخفاء ،والثالث
إنقاص ،والرابع تقصري يف الكالم ،كما أن اإلضمار أعم من االختزال؛ ألنه حيتويه.
واملؤلفة مدرسة يف جامعة حيىي فارس بوالية املدية يف جنوب اجلزائر.
األصل يف كتاب سيبويه :دراسة حنوية تصريفية حتليلية /هند بنت عبدالعزيز السليمان-.
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 3 ،مج (دكتوراه).
سيبويه معتزليًّا :حفرايت يف ميتافيزيقيا النحو العريب /إدريس مقبول -.الدوحة :املركز
العريب لألحباث ودراسة السياسات 1436 /هـ 303 ،ص.
دراسة معمقة ،انطلق فيها املؤلف من دعوى انبناء النظر النحوي عند سيويه على األصول
الكالمية للفكر املعتزيل ،ودافع عن هذه الدعوى حىت آخر فصول الكتاب ،وهي أربعة:
 األصولية النحوية. املذهب الكالمي لسيبويه (إشكال االنتماء). املذهب الكالمي لسيبويه (جدلية األسلوب). جتليات العقائد يف النظر النحوي عند سيبويه.وكنموذج من استنتاجات املؤلف قوله" :الراجح الظاهر من أقوال سيبويه يف اللغة أهنا توفيق
وتواضع ،تشري إىل ذلك عباراته يف الكتاب ،وهو أمر يوافق فيه أصحابه املعتزلة ،الذين عُرف

عنهم القول ابملواضعة واالتفاق ،خالفًا ألهل السنة األشاعرة الذين قالوا ابلتوقيف ،وهذا ما
فهمه عنه أبو الفتح ابن جين يف اخلصائص".
واملؤلف من فاس ،حاز الدكتوراه يف اللسانيات من جامعة حممد بن عبدهللا ،عضو يف االحتاد
العاملي لعلماء املسلمني.
معايري القبول والرفض النسبية يف كتاب سيبويه /مرمي عابد اهلذيل -.مكة املكرمة :جامعة

أم القرى 1436 ،هـ 230 ،ورقة (دكتوراه).

دموع الشوابشي بني يدي سيبويه :مناقشة علمية لكتاب "لتحيا اللغة العربية :يسقط
سيبويه" /حممد حممد داود -.القاهرة :دار غريب 1437 ،هـ 188 ،ص.
مؤلف األصل :شريف الشوابشي.
التسمية يف كتاب سيبويه :دراسة حنوية /سعيد بن عبداخلالق الغامدي -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 176 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
التحسني يف كتاب سيبويه /مرمي بنت غازي العتييب -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ
(ماجستري).
 -10الكافية وشروحها
الوافية نظم الكافية /مجال الدين عثمان بن احلاجب (ت  646هـ)؛ حتقيق صالح بن
عبدهللا بوجليع -.الكويت :دار إيالف الدولية 1439 ،هـ.

شرح جنم الدين القمويل ،املسمى "غاية أماين الطالب يف شرح كافية ابن احلاجب" /دراسة
وحتقيق بدرية بنت قاسم تركستاين -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ980 ،
ورقة (دكتوراه).
من أول اجلوازم اليت جتزم فعلني ،إىل آخر الكتاب.
أمحد بن حممد القمويل ،ت  727هـ.
عمان :دار
شرح الكافية /أمحد بن حممود اجليلي األصفهندي (ت بعد  729هـ)ّ -.

النور املبني ،بعد 1430هـ 192 ،ص.
شرح لكافية ابن احلاجب يف النحو.
وهو إعادة تصويرية لطبعة املطبعة العامرة ابلقاهرة 1284 ،هـ.
ومؤلفه حممود بن عبدالرمحن األصفهاين ،املتوىف سنة  749هـ.
وأشري إىل أنه طبع جزء منه ،أصدره النادي األدِب ابلباحة (يف السعودية) عام 1426هـ ،طبع
بعنوان "شرح كافية ذوي األرب يف معرفة كالم العرب  ،"...وأصله رسالة دكتوراه ِ
قدم إىل
جامعة أم القرى.

شرح الكافية/أمحد بن حممود األصفهدي (ت بعد  729هـ).
حتقيقه يف كلية اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة 1439 ،هـ...
َّ
املوشح على كافية ابن احلاجب يف النحو /مشس الدين حممد بن أيب بكر بن حمرز اخلبيصي

عمار 1433 ،هـ،
عمان :دار ّ
(ت  731هـ)؛ حتقيق وتعليق شريف عبدالكرمي النجارّ -.

 2مج ( 896 ،32ص).
مزج فيه مؤلفه بني عدة كتب يف النحو ،واستفاد من علماء عصره ،ومتيز ابلتعليل النحوي ،فال
كثريا من
يكاد يرتك مسألة حنوية إال ويذكر تعليالً هلا ،وهذا من متطلبات تعليم النحو ،مما دفع ً
الطلبة إىل اإلقبال على هذا الكتاب ،ودراسته والتعليق عليه وشرح شواهده ،واعتمد للدرس
يف حلقات العلم.

كما اهتم ابلتطبيق النحوي ،الذي يساعد على فهم املسألة النحوية.
وأكثر من الشواهد الشعرية ،اليت بلغت أكثر من ( )500شاهد ،إضافة إىل النصوص القرآنية
أيضا من االحتجاج ابحلديث النبوي الشريف ،وأبقوال العرب النثرية..
والقراءات ،وأكثر ً
واملؤلف منسوب إىل "خبيص" ،قرية يف كرمان ابليمن ،وليس له سوى هذا املؤلف.
الكتاب الركن يف تقوية كالم النحوي :شرح كافية ابن احلاجب /ركن الدين علي بن أيب
بكر احلَديثي (ق  8هـ).

حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة 1434 ،هـ 1435 ،هـ...
ونسبة املؤلف إىل احلديثة ابلعراق ،وكان يف أواخر القرن السابع والثامن اهلجري.
الفوائد الضيائية ،وهو شرح اجلامي لكافية ابن احلاجب /نور الدين عبدالرمحن بن أمحد

اجلامي (ت  898هـ)؛ ابعتناء إلياس قبالن -.بريوت :دار الكتب العلمية1435 ،هـ،
 640ص.
من أهم شروح الكافية يف النحو للعالمة النحوي عثمان بن عمر بن احلاجب (ت  646هـ)
رمحه هللا ،شرحه عامل حنوي كبري عُرف ابملال جامي ،واشتهر شرحه بني طلبة العلم الشرعي
شرحا للكافية يف مقدمته! كما عدد ( )64حاشية على الفوائد
خاصة .وعدد حمققه (ً )98
الضيائية!
ومتيز الشرح حبل مشكالت الكافية ،واالستفادة من الشروح السابقة هلا ،مع إضافة زايدات،
مراعيًا حاجة املتعلمني فيه .وانتهى منه قبل وفاته بعام .وانتشر يف بالد املشرق.
بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة كافية ابن احلاجب /حممد بن أمحد بن احلسن بن داود
اليمن (ت  1062هـ).
حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ،بني األعوام  1435 – 1429هـ...

 -11ألفية ابن مالك وشروحها
ألفية ابن مالك ،أو اخلالصة األلفية /حممد بن عبدهللا بن مالك (ت  686هـ)؛ حتقيق
عبدالعامل حممد ال مقريدي -.القاهرة :دار غريب 1436 ،هـ 79 ،ص.
خلف ابن مالك منظومات خمتلفة يف النحو والصرف ،منها ألفيته (ألف بيت) ،وهي ملخص
ملنظومته األخرى "الكافية الشافية" يف ( )3000بيت.
وقد حظيت هذه األلفية مبكانة مرموقة بني طالب العربية ،فأصبحت متنًا ُحيفظ ويدرس،
وقامت عليه شروح وحواش.
وقد اعتىن احملقق هبذه األلفية من جديد من خالل ضبط أبياهتا ،بعد التعريف بناظمها.
وهو عضو هيئة التدريس يف كلية اآلداب بزوارة يف ليبيا.
اخلالصة يف النحو :ألفية ابن مالك /حتقيق عبداحملسن بن حممد القاسم -.املدينة املنورة؛
الرايض :احملقق 1439 ،هـ 127 ،ص.
منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك /أليب حيّان حممد بن يوسف األندلسي (ت

 745هـ)؛ حتقيق شريف عبدالكرمي النجار ،يس أبو اهليجاء -.إربد :عامل الكتب احلديث،

 1436هـ 4 ،مج ( 1624ص).
شرح مشهور على ألفية ابن مالك يف النحو والصرف ،استفاد منه أهل العلم ،وعرفوا فيه مكنة
العالمة أِب حيان األندلسي يف العربية وعلومها ،وإن ذكر أنه بناه على اإلجياز.
كثريا من اآلراء النحوية نقالً من كتب مفقودة ال نعرف عنها شيئًا ،ككتاب
وقد حشد فيه ً
كثريا من أقيسة الكوفيني ،وأورد فيه هلجات ،وشواذ قراءات،
"الواضح" لألنباري ،الذي نقل منه ً
إضافة إىل آراء حنوية بصرية .كما ذكر آراء أصحابه األندلسيني ،وكثري من حنوهم مفقود..
وذكر احملققان أن الكتاب نشرته أوالً بدون حتقيق يذكر اجلمعية األمريكية للمستشرقني عام
 1367هـ.

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،املوسوم بـ "توضيح اخلالصة" /عبدهللا بن يوسف بن
عمان :دار الفاروق،
هشام األنصاري (ت  761هـ)؛ حتقيق صاحل سهيل علي محودةّ -.

 1436هـ 568 ،ص.
ذكر احملقق أنه يطبع على ثالثة أصول خطية ألول مرة ،وهذه ما مييزه عن طبعات الكتاب
السابقة.
ويف أدىن عنوان الكتاب :معه "إعالم اهلمام بشرح ابن هشام على ابن هشام" ،وهو تعليقات
وحتل
مأخوذة من كتب ابن هشام األخرى املطبوعة منها وغري املطبوعة ،جتلي هذا الشرحُّ ،
مقفله ،وتكشف مشكله.
مقصد السالك إىل ألفية ابن مالك /مجال الدين يوسف بن احلسن ابن خطيب املنصورية
(ت  809هـ).
حتقيقه يف جلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1438 ،هـ...
املسعف واملعني يف شرح شرح ابن املصنّف بدر الدين /عز الدين حممد بن أيب بكر بن
مجاعة (ت  819هـ).
دراسة وحتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،
 1435 ،1434هـ..
التحفة املكية يف شرح األرجوزة األلفية :شرح ألفية ابن مالك يف النحو والصرف /أليب
العباس شهاب الدين أمحد بن حممد املقري املغريب املالكي (ت بعد  847هـ)؛ حتقيق
مجال عمراوي -.اجلزائر :دار احملسن؛ بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ 840 ،ص.
ذكر املؤلف أن عمله تقييد على ألفية ابن مالك رمحه هللا ،قال" :ليكون يل حظ يف دعاء
قارئها ،ويُضرب يل بسهم يف ثواب شارحيها".

وملا ُرزق جوار بيته احلرام سنة  847هـ شرع يف الشرح ،قال" :ومل أعتمد فيه إال على بدر
الدين ابن املصنف ،وابن عقيل ،وابن عصفور ،وابن جابر اهلواري شارح األلفية ،مع قواعد
أتنيسا وتنشيطًا للطالب،
حفظتها من أشياخي رمحهم هللا ،وأوردت يف بعض األماكن أسئلةً ،
وتدريبًا ،وفوائد وتنبيهات ينتفع هبا املبتدئ".
وحل اإلشكال بشرح ًلمية األفعال ،املشهور ابلشرح الكبري /حممد بن عمر
فتح األقفال ُّ

حبرق (ت  930هـ)؛ اعتىن به وعلق عليه عمار بن مخيسي -.بريوت :دار ابن حزم،

 1435هـ 298 ،ص.
شرح لنظم ابن مالك يف الصرف "المية األفعال" ،وهو مشهور بني طلبة العلم خاصة ،ذكر
الشارح أنه فتح مقفلها ،وحل مشكلها ،وأكثر أمثلتها ،ونبه على كثرة معانيها ،وطابق ما أشار
إليه ًنظمها ..وضم إىل ذلك فوائد وإشارات ،وتتمات وتنبيهات ،واخرتع هلا تقسيمات ،وأنه
مانعا من اخلطأ والتصحيف والتحريف..
جامعا بني اللغة والتصريفً ،
كتااب ً
جاء ً
هداية السالك إىل حترير "أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك" /أليب بكر بن إمساعيل
الشنواين (ت  1019هـ).

حتقيق طلبة أو طالبات الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض،
 1437هـ...
"أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك" ملؤلفه عبدهللا بن يوسف األنصاري (ت  761هـ).
إرشاد السالك النبيل إىل ألفية ابن مالك وشرحها ًلبن عقيل /حممد بن حممد البديري (ت
 1140هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن عوض الشمري -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1434 ،هـ 445 ،ورقة (ماجستري).
من بدابة ابب احلال ،إىل هناية ابب أبنية املصادر.

إرشاد السالك إىل فهم ألفية ابن مالك /حممد بن سعود الطرنباطي (ت  1214هـ)؛
دراسة وحتقيق علي بن حيىي عواجي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
 460ورقة (ماجستري).
من بداية ابب نون التوكيد ،إىل هناية ابب اإلدغام.
تنوير احلوالك من أرجاء ًلمية ابن مالك /حممد بن عبدالسالم الفاسي (ت  1214هـ).
حتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة1435 ،
هـ...
ويعين "المية األفعال" البن مالك (ت  672هـ) يف علم الصرف.
شرح أوضح املسالك ونظمه املسمى بكشف اخلفاء والغطاء /حممد بن محدون السلمي
(ت  1274هـ).
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1436 ،هـ... ،
وهو حممد الطالب بن محدون ابن احلاج السلمي.
النظم والشرح للمؤلف نفسه ،و"أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك" البن هشام األنصاري.
حاشية اخلضري [ت  1287هـ] على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك[ /حتقيق]
عطية هزرشي -.اجلزائر :جامعة اجلزائر 1437 ،هـ (دكتوراه).
حتقيق قسم منه؟
هتذيب التوضيح يف النحو والصرف /أمحد مصطفى املراغي ،حممد سامل علي؛ علق عليه
حسن عبداجلليل يوسف -.الرايض :دار الزهراء1436 ،هـ 526 ،ص.
هتذيب لكتاب "أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك" البن هشام األنصاري ،وإمتام ملا فيه من
نقص شاهد ،أو غموض يف مسألة ،وحذف خلالف رمبا ال يفيد ،مع اجتناب التطويل رغبة
يف االنتفاع به ،وتغيري لبعض عباراته املستغلقة بعبارات أسهل ،وإضافة فوائد ،كمسائل إعراب

اجلمل ،وأدوات الشرط ،واالستفهام ،ومعاين احلروف ،وإيراد أمثلة مبتكرة ،ووضع مناذج
وتطبيقات عقب كل ابب من أبواب التصريف.
شرح ألفية ابن مالك يف النحو والصرف /حممد بن صاحل العثيمني (ت  1421هـ)؛ مجعه
صالح الدين حممود السعيد .-القاهرة؛ املنصورة :دار الغد اجلديد1434 ،هـ1032 ،
ص.
معه :البهجة املرضية يف شرح األلفية /السيوطي .
مع فوائد هبية ًلبن عقيل العقيلي.
أيضا عن املكتب الثقايف للنشر ابلقاهرة عام
وأشري إىل أن شرح ابن عثيمني على األلفية صدر ً
1429هـ ،بتحقيق حممد علي سالمة.
وأفضلها الذي طبع إبشراف مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية بعنيزة ،وصدر يف
ثالثة جملدات عام 1434هـ.
الوسيط يف النحو /كاملة الكواري -.ط -.2بريوت :دار ابن حزم1432 ،هـ531 ،
ص.
شرح موجز أللفية ابن مالك ،وتقريب لبعض شروحها املشهور ،قالت الكاتبة" :جعلته على
ترتيب قطر الندى البن هشام ،ومجعت فيه بدائع ما سطره السابقون ،ولطائف ما كتبه
املعاصرون ،وأكثرت فيه من ضرب األمثلة وصناعة اإلعراب ،ليكون دربة للراغب ،وتذكرة
للطالب".
قالت" :وكان الباعث من أتليف هذا الكتاب تسهيل النحو للجيل املعاصر ،من طلبة العلوم
عوًن على حسن األداء ،وصواب النطق ،والسالمة من اللحن
وأصحاب الثقافات ،ليكون ً
ِ
املخل للمعىن".

ضا ودراسة /حممد
آراء الكسائي يف "توضيح املقاصد بشرح ألفية ابن مالك" للمرادي :عر ا
ساجد بن ويل حممد -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 228 ،ورقة
(ماجستري).
من بداية الكتاب ،إىل هناية ابب التعجب.
مجعا ودراسة/
دفاع الشاطيب عن ابن مالك يف املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية :ا

إعداد عبدالعزيز بن صاحل امليليب؛ إشراف نواف بن جزاء احلارثي -.املدينة املنورة :اجلامعة

اإلسالمية ،كلية اللغة العربية ،قسم اللغوايت1433 ،هـ 592 ،ص (رسالة ماجستري).
شرح الشاطيب على ألفية ابن مالك متميزة ،ففيه استفاضة يف الشرح ،ودقة يف تتبع املسائل

النحوية ،ورجع فيه إىل مصادر أصلية ،وبقي معه زهاء عقدين من الزمن ،وظهر يف عشرة
جملدات.
وإذا كان قد اعرتض على ابن مالك يف مواضع ،وأورد اعرتاضات بعض النحاة عليه ،كابنه
أيضا،
املعروف اببن الناظم ،وأِب حيان ،وابن هشام ،فإنه يدفع هذه االعرتاضات ويدافع عنه ً
كثريا.
ويورد األعذار له ً
وهذه الرسالة استخراج ودراسة ملا دافع به عنه يف شرحه ،من خالل ستة فصول :دفاعه عنه
يف أبواب األمساء ،واألفعال ،واحلروف ،وقضااي متفرقات ،وأبواب الصرف ،مث منهجه يف الدفاع
عنه.
القواعد األصولية النحوية عند الشاطيب يف املقاصد الشافية :تتبع وترتيب /رفيع بن غازي
السلمي -.جدة :جامعة امللك عبدالعزيز ،مركز النشر العلمي 1436 ،هـ 64 ،ص.
ذكر األستاذ رفيع أن "املقاصد الشافية يف شرح خالصة الكافية" للعالمة إبراهيم بن موسى
الشاطيب (ت  790هـ) من أكرب شروح ألفية ابن مالك ،وأمشلها وأعمقها ،وأنه لفت نظره
وجود قواعد أصولية يف النحو متناثرة بني أجزائه ،فتتبعها ونشرها جمتمعة ،وهي كثرية ،وفيها ما
يفضي إىل النظر واملناقشة ،واستخلص منها األصول والكليات ،ووضع عنوا ًًن مناسبًا لكل

أجبداي على ترتيب أجبد
أجبداي (وهو يعين ترتيبها على حروف املعجم ،وليس ًّ
قاعدة ،ورتبها ًّ
هوز.)..
اعرتاضات الشاطيب على آراء أيب العباس املربد النحوية والصرفية يف كتاب "املقاصد
الشافية يف شرح اخلالصة الكافية" /أشواق سليمان الرباهيم -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1435 ،هـ 145 ،ورقة (ماجستري).
مجعا ودراسة /حسان
اعرتاضات الشاطيب على ابن الناظم يف كتاب "املقاصد الشافية" :ا

بن نور بتوا -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 343 ،ورقة (ماجستري).

مجعا ودراسة /إبراهيم
موقف ابن الناظم من الكوفيني يف شرحه على ألفية ابن مالك :ا
دوكوري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث مكمل للماجستري).
عمان :دار ايفا العلمية 1436 ،هـ201 ،
التوابع بني األلفية والواقع /فهد خليل زايدّ -.

ص.
التابع هو االسم املشارك ملا قبله يف إعرابه مطل ًقا ،فيدخل فيه سائر التوابع ،وخرب املبتدأ.
وقد قام املؤلف بدراسة هذا املوضوع من خالل ألفية ابن مالك ،وحتليل معلوماته وتوضيحها،
وترتيب عناصره ،إضافة إىل تشكيل معظم الشواهد واألمثلة الواردة فيه ،وردها إىل أصحاهبا،
مع شرحه ،وبيان معاين مفرداته..
ضا
آراء الكسائي يف "توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك" للمرادي :عر ا

ودراسة /حبيب هللا بن عبدالرزاق حسن زي-.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1435 ،

هـ 222 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

من بداية ابب أفعال املدح والذم ،إىل هناية الكتاب.

النهج السالك لفهم ألفية ابن مالك /أمحد بن احساين الوردي -.الرابط :دار األمان،
 1435هـ 3 ،مج.
ورد يف التقدمي للكتاب أن هذا الشرح أللفية ابن مالك يف النحو ميتاز بزايدة توجيهات
واختيارات واعرتاضات وتصويبات معللة موجهة مهذبة.
وحكما راقية ،تسهم يف إصالح فكر
وآدااب
وأن أمثلته حتررت من التقليد ،وتضمنت أخالقًا ً
ً
الطالب ،كم تُعني على تقومي لسانه وتعبريه.
وأنه أمجل الدروس يف خالصات ،وركزها يف قواعد شاملة ،وأتبعها أبسئلة اختبارية ،وأخرى
لالمتحاًنت وللمراقبة.
املغن يف شروح األلفية :الكلمة واجلملة اًلمسية ونواسخها /جودة مربوك حممد -.القاهرة:

مكتبة اآلداب 1437 ،هـ 324 ،ص.

ذكر املعد أن شروح األلفية يف النحو زادت على األربعني ،وأنه اعتمد يف شرحه هذا على أهم
شروحها ،وهي :شرح األمشوين (ت  929هـ) ،وهو :منهج السالك إىل ألفية ابن مالك،
وأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري (ت  761هـ) ،وشرح ابن عقيل
(ت  769هـ).
شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،املسمى منهج السالك إىل ألفية ابن مالك ،ومعه
كتاب :واضح املسالك لتحقيق منهج السالك /حممد حميي الدين عبداحلميد؛ قدم له وأمت
حتقيقه عادل عبداملنعم أبو العباس -.القاهرة :دار الطالئع 1435 ،هـ 5 ،مج.
شرح ابن عقيل (ت  769هـ) على ألفية ابن مالك (ت  672هـ) /إعداد وتنسيق عماد
عمان :دار النفائس 1439 ،هـ 6 ،ج 880( ،ص).
علي مجعةّ -.

تيسري وتكميل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /حممد علي سلطاين -.دمشق :دار
العصماء 1436 ،هـ 5 ،مج.
شرح ميسر لشرح العالمة عبدهللا بن عبدالرمحن بن عقيل الشافعي (ت  769هـ) على ألفية
وختم كل حبث بعدد واف من األسئلة حتيط مبختلف جوانبه
ابن مالك يف النحو والصرفُ ،
ميداًن للتطبيق.
وجزئياته ،مع خمتارات من النصوص القرآنية والشعرية ،لتكون ً
اآلايت القرآنية اليت استشهد هبا ابن عقيل يف شرحه أللفية ابن مالك /يعقوب ولد حممد
عبدهللا -.نواكشوط :جامعة شنقيط العصرية 1437 ،هـ (ماجستري).
آراء الكوفيني النحوية يف "أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك" ًلبن هشام األنصاري:

ضا ودراسة /حممد محيدان الصبحي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
عر ا

 145ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).

خالصة شروح األلفية /عبداللطيف بن حممد اخلطيب -.الكويت :املؤلف؟ 1439 ،هـ،
 3جـ.
 -12نقد ألفية ابن مالك
شراح ألفية ابن مالك على األلفية :دراسة حتليلية موازنة /ابسم عبدالرمحن البابلي-.
مآخذ ّ

بريوت :دار الكتب العلمية 1435 ،هـ 701 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
مهد له ببيان أشهر املنظومات النحوية ،والتعريف اببن مالك ومنظومته ،مث عرف شراحها
وشروحهم عليها ،واملناهج املتبعة فيها ،واملوازنة بينها ،كما أورد مسائل االعرتاض حبسب تبويب
األلفية ،مبينًا رأي الشراح يف كل مسألة ،وقدم معلومات إحصائية ملسائل االعرتاض ،وأتبعها
مقدما موازنة بني مناهج الشراح يف االعرتاض على األلفية،
بتحليل قواعد البياًنت اإلحصائيةً ،
ومدى أتثر كل شارح بغريه من الشراح.

وبلغ جمموع مسائل اعرتاضهم ( )648مسألة ،واتفق أغلب الشراح على اعرتاض الناظم يف
( )22مسألة فقط ،واشرتكوا بتفاوت يف اعرتاض ( )290مسألة ،وانفردوا يف ( )336مسألة.
مواقف الشراح من أمثلة ابن مالك يف ألفيته حىت هناية القرن العاشر /إعداد وضحاء بنت
هزاع احلريب؛ إشراف ابراهيم بن صاحل احلندود -.بريدة :جامعة القصيم ،كلية اللغة العربية
والدراسات اًلجتماعية ،قسم اللغة العربية وآداهبا1433 ،هـ 438 ،ورقة (رسالة
ماجستري).
دراسة ملواقف شراح األلفية من أمثلة ابن مالك يف ألفيته ،وتوثيقها من مصادرها األصلية،
وتوضيحها مع مصطلحاهتا ابلشرح والبيان ،وأساليبها وطرقها وعللها املختلفة ،مع ذكر آراء
النحاة وحججهم حوهلا ،وتقوميها ،وترجيحها ...وبيان قيمتها العلمية.
ألفية ابن مالك :قراءة نقدية /طارق حممود -.القاهرة :دار النابغة 1435 ،هـ299 ،
ص.
يذكر املؤلف أنه تتابع على ألفية ابن مالك مدح املادحني دون نظرة موضوعية لتقوميها وما
فيها من جوانب القصور ومواطن الضعف وأنواع اخللل أو النقص أو االضطراب املنهجي فيها،
ونبه إىل "خطورة هذه اجلوانب على متلقي علم النحو بواسطة هذه املنظومات" كما يقول.
ووقف معها ست وقفات:
ًنقش يف األوىل الدواعي اليت حدت ابلناظم إىل صب القواعد النحوية يف هذا القالب املوزون
املقفى ،وانتهى إىل غياب الداعي الرتبوي التعليمي عن ذهنه.

الثانية قراءة يف أسلوبه يف النظم.
والثالثة تتبع فيه املؤلف أقسام وأبواب األلفية ،مبينًا ما غفل الناظم عن ذكره من املسائل اهلامة،
اليت ال ميكن لطالب أن يستغين عنها.
ظاهرا يف كل جوانب
الرابعة دراسة لطريقة ابن مالك يف عرض قضاايه النحوية" ،مبينًا ً
تناقضا ً
هذا العرض ،وأن الناظم مل يستقر على منط واحد أو منهجية واحدة يف عرضه "..كما يقول.
واخلامسة دراسة لرتتيب األبواب والقضااي النحوية يف األلفية ومدى تسلسلها تسلسالً منطقيًّا..

والسادسة دراسة آلراء ابن مالك يف ضوء منهجه يف االحتجاج ابلنصوص ،وأنه وجده تبىن
أحكاما خمالفة للمنهجية اليت أصل هلا يف كتبه.
ً
واملؤلف أستاذ بكلية اآلداب يف جامعة حائل.
تدليس ابن مالك يف شـ ـ ـ ـ ــواهد النحو :عرض واحتجاج /فيصـ ـ ـ ـ ــل بن علي املنصـ ـ ـ ـ ــور-.
الرايض :دار األلوكة1435 ،هـ194 ،ص.

يثبت املؤلف أن ابن مالك (ت  672هـ ــ) صاحب األلفية املشهورة يف النحو ،وضع ()688
بيت من الشــعر يف كتبه ،واســتشــهد هبا على كثري من مســائل النحو .وهي غري منســوبة ،تفرد
هبا ابن مالك ،كلها ال يوجد يف كتاب قبله.
وتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل إىل أن ( )43بيتًا منها منسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب إىل ابن مالك ،أو رجل من طيِئ ،وأن معظمها
وضــعت بعد عصــر االحتجاج ،وأن واضــعها هو نفســه يقينًا ،بدليل التفرد ،والنســبة ،واللفظ،
واملعىن ،وأن الص ـ ـ ــحيح يف احلكم عليه هو وص ـ ـ ــفه ابلتدليس ،وأنه ال جيوز أن يُرمى ابلكذب،
وال أن يربأ ألبتة ،وأهنا مل يبتدع هبا ش ـ ـ ـ ـ ــيئًا من األحكام ،وإمنا أوهم َمن بعده أبهنا من الش ـ ـ ـ ـ ــعر
الذي حيتج به ،فاتكؤوا عليها يف ترجيح بعض األقوال.
تدليس ابن مالك يف امليزان /إبراهيم بن سامل اجلهن -.املدينة املنورة :املؤلف1437 ،
هـ 218 ،ص.
(رد على كتاب "تدليس ابن مالك يف شواهد النحو :عرض واحتجاج" ملؤلفه فيصل بن علي
املنصور).
وضع ابن مالك للشواهد النحوية بني النفي واإلثبات /فيصل بن علي املنصور -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 179 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

 -13اآلجرومية وشروحها
آجروم الصنهاجي (ت  723هـ)؛ مراجعة
اآلجرومية يف علم اللغة /حممد بن حممد بن ُّ
ُّ

أمحد بن صاحل الطواين -.ط -.3الرايض :دار احلضارة 1436 ،هـ 92 ،ص.
منت مشهور يف النحو ،يقبل عليه طلبة العلم املبتدئني خاصة ،وقد طبع على هيئة مذكرة
مسطرة ،ليدون عليها املتعلم ما يستفيد من شرح وفوائد.

اآلجرومية يف أصول علم العربية /خالد بن عبدهللا األزهري (ت  905هـ)؛
شرح املقدمة ّ
حتقيق زكرايء توانين -.بريوت :دار ابن حزم 1436 ،هـ 203 ،ص.

وبعنوان :شرح اآلجرومية ،صدر بتحقيق حايف النبهان -.الكويت :دار الظاهرية1438 ،
هـ.
كتب أدىن العنوان من طبعة دار ابن حزم :حقق على تسع نسخ خطية.
اجلرومية [هكذا ،وذكروا جوازه] /حممد بن حممد الرعين ،املعروف ابحلطاب
املتممة ملسائل ّ

(ت  954هـ)؛ حتقيق صالح بن عبدهللا بوجليع -.دار إيالف الدولية 1438 ،هـ.

القالدة اجلوهرية يف شرح الدرة البهية نظم اآلجرومية /أمحد بن حجازي الفشن (ت حنو
 978هـ)؛ دراسة وحتقيق بدر بن حممد اجلابري -.ملدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،
عمادة البحث العلمي 1433 ،هـ 3 ،مج ( 1188ص ) (أصله رسالة ماجستري).
شهريا ملقدمة حنوية ذاع صيتها وانتشرت ،وتداولتها األجيال ،وهو (الدرة
يشرح الكتاب ً
نظما ً
البهية) للعمريطي (ت حنو  989هـ) ،وأما املقدمة فهي (اآلجرومية) البن آجروم (ت 723هـ).
وقد متيز الشرح مبا احتواه من نقول وآراء ومعلومات قل أن توجد يف غريه ،إضافة إىل أنه أقدم
شرح للنظم وأقرهبا إىل عصر الناظم ،ولصاحبة طريقة جذابة يف درسه ،فتسهل اإلفادة منه.

حل ألفاظ اآلجرومية /مشس الدين حممد بن أمحد املعروف ابلشربين
نور السجية يف ّ
اخلطيب (ت  977هـ)؛ حتقيق حممد علي املاحل -.بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،
هـ 192 ،ص.
شرح ملنت مشهور يف النحو (املقدمة اآلجرومية) لصاحبها حممد بن حممد بن آجروم الصنهاجي
(ت  723هـ) ،ومسيت مقدمة ألهنا توصل املشتغل هبا إىل املطوالت من كتب النحو واإلعراب.
والشارح من علماء الشافعية الكبار ،صاحب (مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج)
حيل ألفاظ املنت ،ويتمم ُمثلها،
وغريه .وقد وصف عمله أبنه شرح للمبتدئني واملتوسطني ،وأنه ُّ
ضاما إىل ذلك من الفوائد املستجادات ،والقواعد
ويوضح ما أشكل منها ،ويفتح ما أقفل منهاًّ ،
احملررات ،اليت وضعها يف شرحه على قطر الندى..
الدرة البهية نظم اآلجرومية /حيىي بن موسى العمريطي (ت  988هـ)؛ حتقيق صالح بن
حويل ،الكويت :دار إيالف الدولية 1438 ،هـ.
عبدهللا بوجليعّ -.
اآلجرومية /أليب بكر بن إمساعيل الشنواين (ت  1019هـ)؛
املواهب الرمحانية لطالب
ّ
دراسة وحتقيق عمر يوسف أمحد -.الرايض :جامعة اإلمام ،كلية اللغة العربية1433 ،
هـ 593 ،ص (ماجستري).
من ابب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب ،إىل هناية ابب البدل.
اآلجرومية /حتقيق حممد بن كامل املسندي -.الطائف :دار اجليل
شرح الكفراوي على ّ

اجلديد 1433 ،هـ 279 ،ص.
شرح فيه الشيخ حسن بن علي الكفراوي (ت  1202هـ) منت اآلجرومية يف النحو ،لصاحبه
بياًن للمعاين وإعر ًااب للكلمات ،مع
العالمة حممد بن حممد بن آجروم (ت  723هـ) تضمن ً
أمثلة ،وعليه تعليقات مفيدة من شرح الشيخ حممد بن صاحل العثيمني.

اآلجرومية /اعتىن به وضبط نصه عماد شعراوي -.القاهرة :دار ابن
شرح دحالن على ُّ

كثري 1436 ،هـ 136 ،ص.
اآلجرومية،
شرح مفيد للشيخ أمحد بن زيين دحالن املكي الشافعي (ت  1304هـ) ،على منت ُّ
آجروم الصنهاجي (ت  723هـ).
للغوي البارع حممد بن حممد بن ُّ
وذكر ُّ
املعد أن هذا الشرح واف ،وأنه من أهم الشروح ،فقد تناول مسائل النحو اليت تناوهلا
املنت ابلشرح الوايف واألمثلة املتعددة.
كما ذكر أنه أضاف بعض التعليقات استكماالً ألبواب مل يعطها حقها صاحبا املنت والشرح.
وأنه وضح مسائل مبهمة على طالب العلم املبتدئ.
وفيه أن الكتاب يطبع ألول مرة على نسخة خطية.
التحفة السنية بشرح املقدمة اآلجرومية /حممد حميي الدين عبداحلميد؛ قرأه وعلق عليه
نضال بن عبدالكرمي الربازي -.الرايض :دار اإلمام مسلم 1438 ،هـ.
اآلجرومية /حممد [أمحد] اهلامشي؛ اعتىن به حايف النبهان-.
التوضيحات اجللية يف شرح ّ
الكويت :دار الظاهرية 1437 ،هـ 199 ،ص.

تقريب التحفة السنية حباشية فيصل بن عبده احلاشدي -.اإلسكندرية :دار الوطن
اإلسالمي 1435 ،هـ 403 ،ص.

"التحفة السنية بشرح املقدمة اآلجرومية" كتاب للشيخ حممد حميي الدين عبداحلميد (ت
 1393هـ) ،ومت تعديله ليناسب املعاهد العلمية ابليمن قبل أن تلغى ،ومسي هذا املعدل:
"تقريب التحفة السنية" ،وأعاد احلاشدي طباعته بعناية جديدة .ومل يذكر اسم مؤلف األصل.
شرح املقدمة اآلجرومية /خالد بن صاحل توايت -.بريوت :دار ابن حزم1435 ،هـ316 ،
ص.

آجروم (ت  723هـ)،
اآلجرومية" للعالمة النحوي حممد بن حممد بن ُّ
شرح ميسر على "منت ُّ
وحنا حنوه يف تقعيده وتقسيمه األبواب والفصول ،مع إضافة قواعد وفوائد ،وجعل يف آخر كل
ابب جداول يستعني هبا الطالب على استيعاب ما تقدمه من قواعد متفرقة ،وصنع ملح ًقا
إعرابيًّا أعرب فيه ما تقدم من شواهد قرآنية وحديثية وشعرية ،وبني كيفية اإلعراب وصياغته.
عمان :دار الفتح 1436 ،هـ316 ،
التسهيل ملعاين املقدمة اآلجرومية /علي هاينّ -.
ص.
منت اآلجرومية للعالمة حممد بن حممد بن آجروم (ت  723هـ) منت مشهور يف النحو ،استفاد
منه طلبة العلم وما زالوا ،واعتمدته املدارس واملعاهد الدينية خاصة.
وهذا الكتاب شرح عليه مبا يناسب العصر ،وفيه مزاوجة بني القدمي واحلديث ،مع تدريبات من
القرآن الكرمي.
احلوار يف شرح اآلجرومية /أتليف السيد بن حسن الديب -.القاهرة :الدار العاملية
للنشر1434 ،هـ 976 ،ص.
مما متيز به هذا الشرح أنه عرض على طريقة السؤال واجلواب ،وأعربت فيه الشواهد النحوية
إعر ًااب تفصيليًا ،مما يعني على فهم القاعدة ،وأوردت تدريبات يف هناية كل ابب ،واستخدمت
التقسيمات اجلدولية ملزيد من الرتكيز والبيان ،واستشهد فيه ابلقرآن واحلديث..
عمان:
اآلجرومية ًلبن ُّ
دروس حنوية على منت ُّ
آجروم (ت  723هـ) /حممد أمحد عاموهّ -.

دار النور املبني 1437 ،هـ 271 ،ص.
وصف املؤلف كتابه هذا يف مقدمته القصرية أبنه دروس حنوية سهلة العبارة ،واضحة اإلشارة،
كتبها للمبتدئني يف هذا الفن ،سال ًكا مسلك اإلجياز .وبني أن ابن آجروم كان على مذهب
الكوفيني.

اآلجرومية /كامل عويضة -.اجليزة :أطلس للنشر1436 ،
التحفة البهية بشرح املقدمة ّ

هـ 172 ،ص.

فرغه وراجعه وأخرجه جمموعة من طلبة
شرح اآلجرومية /سليمان بن عبدالعزيز العيوين؛ ّ
العلم.؟ :أكادميية حنو 1438 ،هـ؟

اهلمامي -.الرايض :دار الصميعي،
اآلجرومية الواضحة الراجحة /حسن بن مخيس ّ

 1438هـ.

التحف النجرانية ابختصار األجرامية /قايد بن فيصل احلارثي -.املدينة املنورة :مركز
البصائر للبحث العلمي 1437 ،هـ؟
ومعه ملحق" :املنهاج املساعد لضبط القواعد" /عبدالرمحن بن عوف كوين.
أرجوزة زينة الفتيان ومصلحة املنطق والبيان :نظم التحف النجرانية ابختصار املقدمة
األجرامية /حممد آل رحاب.

نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1439/2/21هـ.
اجلداول املرضية شرح املقدمة اآلجرومية /رضا أمحد السباعي 93 ،ص.
كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1439/1/10هـ.
اخلالصة النحوية من املقدمة اآلجرومية وزايدات ،وهو تفقري وهتذيب واختصار /إعداد

مشاري بن حممد املطريي 1439 ،هـ (كتاب إلكرتوين).

 -14شذور الذهب وشروحه
منت شذور الذهب يف معرفة كالم العرب /عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت
حويل ،الكويت :دار إيالف الدولية،
 761هـ)؛ حتقيق صالح بن عبدهللا بوجليعّ -.

 1438هـ.

حاشية الفشن (ت  1061هـ) على شرح شذور الذهب ًلبن هشام /دراسة وحتقيق
صاحل بن حسني احلارثي -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 664 ،ورقة (ماجستري).
لب البذور شرح منت الشذور /داود بن سلمان التكرييت (ت  1360هـ)؛ دراسة وحتقيق
ُّ

عمان :دار غيداء 1436 ،هـ 456 ،ص.
محيد حسني القيسيَّ -.
شرح لكتاب " شذور الذهب يف معرفة كالم العرب" البن هشام األنصاري (ت  708هـ)،
صحيحا،
وتوضيح ملا أشكل على القارئ فهمه ،ومناقشة آلراء العلماء فيه ،وترجيح ملا يراه
ً
مع تعليله ،واستشهد ابآلايت واألحاديث واألمثال والشعر ،وله استدراكات واعرتاضات على
ممتزجا بكلماته ،متكفالً
خمتصرا ً
املصنف .ووصف أسلوبه يف الشرح بقوله" :أكتب عليه ً
شرحا ً
ِ
حبل عقده ونكاته ،على وجه لطيف ،ومنهج منيف".
 -15الكتب القدمية يف النحو
اخلصائص /عثمان بن جن (ت  392هـ)؛ حتقيق عبداحلميد هنداوي -.ط -.4بريوت:
دار الكتب العلمية 1434 ،هـ 3 ،مج.
كتـاب مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهور لعـامل حنوي فـذ ،يف أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول النحو ،مجع فيـه أبواب علم العربيـة ،واحتج هلـا
بنص ـ ــوص وأمثلة ،منها :مقاييس العربية ،ختص ـ ــيص العلل ،الدور ،احلمل على الظاهر ،عكس
التقدير ،إصـ ـ ـ ــالح اللفظ ،تالقي اللغة ،تدريج اللغة ،اختالف اللغات ،اتفاق املصـ ـ ـ ــاير ،ترافع
األحكــام ،تالقي املعــاين ،خلع األدلــة ،نقض العــادة ،تــدافع الظــاهر ،زايدة احلروف وحــذفهــا،
شجاعة العربية...

واملؤلف حنفي املـذهـب ،معتزيل املعتقـد ،أعور ،من املوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،أخـذ عن األخفش وأِب علي
الفارسي ،وصحب املتنيب ،ومات ببغداد.
املنصف :شرح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جن املتوىف سنة  392هـ لكتاب التصريف
لإلمام أيب عثمان املازين البصري (ت  247هـ) /حتقيق حممد عبدالقادر أمحد عطا-.
بريوت :دار الكتب العلمية 1435 ،هـ 704 ،ص.
ُّ
يعد هذا الكتاب حجة يف علم التصريف ،واألصل والشرح إلمامني كبريين من أئمة اللغة يف
اترخينا اإلسالمي.
قال ابن جين رمحه هللا يف مقدمته :هذا كتاب أشرح فيه كتاب أِب عثمان بكر بن حممد بن
بقية املازين رمحه هللا يف التصريف ،بتمكني أصوله ،وهتذيب فصوله ،وال َأدع فيه حبول هللا وقوته
كثريا من األشباه والنظائر إال أوردته ،ليكون
ً
غامضا إال شرحته ،وال ُمشكالً إال أوضحته ،وال ً
ومتقدما يف جنسه.
قائما بنفسه،
ً
هذا الكتاب ً
اباب لتفسري ما فيه من اللغة الغريبة ،فإذا فرغت من ذلك الباب
فإذا ُ
أتيت على آخره أفردت فيه ً
أوردت فصالً من املسائل املشكلة العويصة اليت تشحذ األفكارِ ،
وتروض اخلواطر...
شرح أبيات اجلم َمل /أليب احلسن علي بن إمساعيل بن س ْي َده البَطَلْيوسي (ت  458هـ)؛
حتقيق حممود حممد العامودي -.املدينة املنورة :النادي األديب 1439 ،هـ (أصله رسالة

دكتوراه 1410 ،هـ).

(كتاب اجلمل يف النحو للزجاجي ،ت  340هـ).

الغرة يف شرح اللمع /سعيد بن مبارك بن الدهان البغدادي (ت  569هـ).
َّ

حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
واللمع يف العربية البن جين (ت  392هـ).

الرد على النحاة /أليب العباس أمحد بن عبدالرمحن بن مضاء القرطيب (ت  592هـ)؛
حتقيق حممد إبراهيم البنا -.القاهرة :دار السالم 1438 ،هـ 139 ،ص.
شرح األمنوذج يف النحو للزخمشري /حممد بن عبدالغن األردبيلي (ت  647هـ)؛ دراسة
وحتقيق عدانن جاسم اهلزمياوي -.بريوت  :دار الكتب العلمية1434 ،هـ 400 ،ص

(أصله رسالة ماجستري).

ترجم احملقق لصاحب األصل وشارحه ،وحتدث عن املخطوط ،وذكر أمساء مثانية ممن شرحوا
األمنوذج ،أحد متون النحو املشهورة ،وعقد فصالً لـ(لن) التأبيدية ،وأشار إىل أن بعض العلماء
ذكروا أن الزخمشري قال يف األمنوذج إن (لن) تفيد التأبيد ،منهم ابن هشام وابن مالك وأبو
حيان ،وأنه مل جيد ذلك فيه ،ولكنه قال (التأكيد) ،فوقع التصحيف من قبل نساخ األمنوذج...
املقرب /علي بن مؤمن بن عصفور (ت  669هـ)؛ حتقيق زينب حممد اهلويج-.
شرح َّ
املنصورة :جامعة املنصورة 1437 ،هـ 716 ،ص (دكتوراه).
يسم فاعله.
من أوله ،إىل غاية ابب ما مل َّ
املفتاح يف شرح أبيات اإليضاح /أليب احلسن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي (ت
 669هـ)؛ دراسة وحتقيق رفيع بن غازي السلمي -.الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية 1436 ،هـ 2 ،مج ( 748 ،79ص).

"اإليضاح العضدي" ألِب علي احلسن بن أمحد الفارسي (ت  377هـ) ،وهذا شرح ألبياته،
وتنظيما ،كما أنه من أنفع
ذكر احملقق أنه من أوسع شروح أبيات اإليضاح ،وأفضلها ترتيبًا
ً
أخبارا.
أداب
ً
حنوا وصرفًا ولغة و ً
وعروضا و ً
كتب ابن عصفور وأمشلها مادة متنوعةً :
وللفائدة أذكر ما أورده احملقق يف مقدمته من أن كتاب "شرح شواهد اإليضاح" الذي حققه
عيد مصطفى درويش ،ونسبه البن بري ،وقام جممع اللغة العربية بنشره ،إمنا هو "شرح أبيات
اإليضاح" ألِب بكر حممد بن عبدامللك الشنرتيين ،وليس البن بري.

كتااب مستقالً كما ظن بعض املتأخرين ،وإمنا
كما ذكر أن "التكملة" ألِب علي الفارسي ليست ً
هي اجلزء الثاين املكمل لكتاب اإليضاح.
مسائل اإلمام النووي لإلمام ابن مالك النحوي /حتقيق وتعليق إايد بن عبداللطيف
القيسي -.بريوت :دار املقتبس 1435 ،هـ 80 ،ص.
أسئلة وجهها اإلمام النووي (ت  676هـ) رمحه هللا للعالمة اللغوي ابن مالك (ت  672هـ)
صاحب األلفية يف النحو ،وهي يف فهم وتوجيه بعض األلفاظ الواردة يف أحاديث نبوية ،وخاصة
يف حركات اإلعراب اليت تؤثر يف معانيها.
شيخا لآلخر ،فقد أخذ كالمها من اآلخر.
وكان كلٌّ ً
احملصول يف شرح الفصول :شرح فصول ابن معط يف النحو /مجال الدين احلسني بن بدر
عمان :دار عمار،
ابن إايز البغدادي (ت  681هـ)؛ حتقيق شريف عبدالكرمي النجارّ -.

 1431هـ 2 ،مج ( 1243ص).
الفصول اخلمسون كتاب حنوي مشهور للعالمة حيىي بن عبداملعطي ،املتوىف سنة  628هـ ،جاء
فيه بطريقة جديدة جيمع فيها القواعد النحوية .وهذا الكتاب أول شرح له ،اهتم فيه ابن إايز
ابلتعليل النحوي خاصة عند وجود أي حكم حنوي ،الذي ُّ
يعد وسيلة من وسائل فهم القاعدة
النحوية ،حىت قال فيه أبو حيان :أبو تعاليل! مع الرتجيحات النحوية املبنية على أصول
النحو ...ونقل منه الكثري من العلماء.
واحملقق أستاذ النحو والصرف جبامعة أم القرى.
قواعد املطارحة يف النحو /مجال الدين احلسني بن بدر بن ّإايز النحوي البغدادي (ت
 681هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن عبدالقادر الطويل -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1434هـ 558 ،ص.
عرض فيه املؤلف املسائل النحوية والصرفية ،واتبع األسلوب التعليمي ،فهو يطرح السؤال إثر
السؤال ليعلل يف كل مرة سبب اإلعراب وعلة النحو .وجعل كتابه يف مخس مقدمات :تقسيم

الكلمات ،يف العوامل ومذاهب النحويني يف تعريفها ،املعموالت وأقسامها ،اجلُمل ،احلروف
أبياات للعرب املوثوق بفصاحتهم واختذها
وأقسامها واستعماالهتا مما مل يذكره ساب ًقا .مث ذكر ً
النحويون شواهد إعرابية خمتلفة ،أوردها املؤلف وذكر وجوهها اإلعرابية املختلفة.
وأشار احملقق إىل أن ابن هشام األنصاري (ت  761هـ) أتثر به يف أتليفه كتاب "مغين اللبيب"،
تقسيما يشبه إىل حد كبري تقسيم ابن إايز ،وأن هذا خيالف ما ذهب إليه شوقي ضيف
فقسمه
ً
من أن ابن هشام يف تقسيمه كتابه املذكور مل يسبقه سابق يف هذا النمط.
حرز الفوائد وقيد األوابد /حممد بن يعقوب بن النحوية (ت  718هـ).
حتقيق طلبة من الدراسـ ـ ـ ــات العليا يف كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام يف الرايض1437 ،
هـ...
وهو شرح أللفية ابن معط.
شـ ـ ــرح اجلمل /أتليف أيب عبدهللا حممد بن علي املعروف اببن الفخار (ت  754ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)؛
حتقيق روعة حممد انجي -.بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ 2 ،مج.
شرح لكتاب (اجلُ َمل) للزجاجي (ت  340هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،الذي ورد أنه ما اشتغل به أحد إال وانتفع
به .وقد أقبل عليه العديد من علماء اللغة ،يش ــرحونه ويعلقون عليه ويفس ــرون ش ـواهده ،منهم
ابن الفخار ،الذي وصــفه لســان الدين ابن اخلطيب أبنه ســيبويه عصــره ،إمام أعالم البص ـريني
درس من لسان العرب...
من النحاة ،جدد ابألندلس ما كان َ
إيضاح السبيل إىل شرح التسهيل /أمحد بن يوسف السمني احلليب (ت  756هـ).

حقق يف جامعة اإلمام ابلرايض 1436 ،هـ...،

وبل الصدى /عبدهللا بن هشام األنصاري (ت  761هـ)؛ حتقيق خالد
شرح قطر الندى ّ
بن عبود ابعامر -.صنعاء :دار اآلاثر 1438 ،هـ.

شرح املقدمة ال مـم ْحسبَة :البحر الزاخر يف شرح مقدمة طاهر /شهاب الدين أمحد بن عثمان

صيص الزبيدي (ت  768هـ)؛ حتقيق سعود بن عبدالعزيز اخلنني -.الرايض :الصولتية
بن بم َ

للنشر 1436 ،هـ 690 ،ص.
شرح لكتاب :احملسبة يف علمي اللسان والقلم ،ملؤلفه طاهر بن أمحد بن اببشاذ (ت 469
هـ).
كشف اإلعراب يف شرح اللباب /مجال الدين حممد بن حممد األقسرائي ( ت بعد 776

هـ)؛ دراسة وحتقيق موسى بن انصر املوسى -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 2 ،مج
(دكتوراه).
إعانة اإلنسان على إحكام اللسان /عز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة الكناين (ت

 819هـ)؛ حتقيق وتعليق رايض منسي العيسى -.الكويت :جملة الوعي اإلسالمي،
 1438هـ 62 ،ص.
(يف النحو).
اإلجابة عن السؤاًلت النحوية السبعة ًلبن عقبة الفقيه /جالل الدين عبدالرمحن بن عمر

بن رسالن البلقين (ت  824هـ)؛ حتقيق حممد عايش ،ص ص ( 435 – 393ضمن:
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1436 ،هـ).
املكتبة البلقينيةّ -.

إجابة للجالل البلقيين رمحه هللا على أسئلة البن عقبة املغرِب ،أرسلها إليه سنة  823هـ يف
مبداي رأيه واعرتاضاته على كل منها .وقد أدرجها
القاهرة ،عرض فيها آلراء النحاة واملفسرينً ،
السيوطي ضمن كتابه "األشباه والنظائر يف النحو".
زعم ابن مالك أن
حذف عامل املؤكد امتنع بقوله تعاىل{ :فَطَِف َق َم ْسحاً
َ
أول هذه األسئلة هوُ :
وق و ْاأل َْعنَ ِ
ِاب ُّ ِ
اق} [سورة ص ]33 :هل هو مقبول أم ال؟
لس َ

الفتح الرابين يف الر ّد على البنياين /لبدر الدين حممد بن أيب بكر الدمامين (ت  827هـ)؛
حتقيق وتعليق محدي عبدالفتاح خليل -.القاهرة :مكتبة اآلداب1434 ،هـ 196 ،ص.

يليه ابلتحقيق السابق :القصيدة احلرابوية /عثمان بن عيسى البلطي (ت  599هـ)91 ،
ص.
رد فيه الدماميين على منهاج البنياين (أحد علماء اهلند) ،الذي اعرتض عليه يف ثالثة مواطن
من مؤلفات له ،ثالثة تتعلق أبمور لغوية حنوية.
وقصيدة احلرابوي لطيفة ،حتدى هبا النحاة يف عصره؛ ألنه جيوز يف قافيتها الرفع والنصب واجلر
والسكون ،ولكل وجه إعراب ومعىن خيتلف عن الوجه اآلخر .ومسيت حرابوية لتلوهنا كاحلرابء.
وأوهلا:
احلسن القوام
إين امرٌؤ ال يصطبيين الشاد ُن
ُ
النصب على التشبيه ابملفعول
قال املؤلف :جيوز يف ميم (القوام) الرفع على أنه فاعل (احلسن) ،و ُ
اجلر ابإلضافة ،والوقف ابلسكون..
به ،و ُّ
رسالتان يف مسألة الكحل /حممد بن سليمان الكافيجي (ت  879هـ)؛ دراسة وحتقيق
عادل حممد الشنداح -.دمشق :دار املاجد :دار العصماء 1436 ،هـ 32 ،ص.
الرسالتان يف النحو ،وتتعلقان ابلعلة ،فمن األصول اليت اعتمدها علماء النحو :العلة ،وهي
إنعام النظر املنطقي الذي يساعد يف الكشف عن األسرار الذهنية للرتاكيب النحوية.
والرسالة األوىل عنواهنا :نزهة األصحاب يف الكحل.
اًلقرتاح يف أصول النحو وجدله /عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ حتقيق
فجال -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية 1435 ،هـ 592 ،ص.
حممود بن يوسف ّ

وبذيله :اإلصباح يف شرح اًلقرتاح /للمحقق.
كتاب جامع يف أصول النحو ،شامل ألنواعه ،دقيق يف مباحثه ،مجع السيوطي مادته ممن
تقدموه من الذين كتبوا يف هذا الفن ،وخاصة ابن جين وابن األنباري ،وقد توصل ابستقرائها
إىل تقريرات وأنظار دقيقة ،وتوجيهات حنوية مفيدة.

وقام احملقق بشرحه ،فوضح جممله ،وبني غامضه ،وشرح ألفاظه املشكلة ،وجلى قواعده ابلدليل
والشاهد واملثال ،ودرس مسائله ،ورجح ابلدليل والتعليل.
علم اًلقرتاح :يف علم أصول النحو /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت
 911هـ)؛ حتقيق أمحد سليم احلمصي -.ط -.2بريوت :املؤسسة احلديثة للكتاب،
 1437هـ 175 ،ص.

مجع فيه مؤلفه قضااي لغوية متعددة تتعلق بفقه اللغة ،وأصول النحو ،والقراءات ،والشواهد،
واالحتجاج والعلل ،وغريها من املوضوعات اليت ماتزال مثار نقاش ،كما قال احملقق.
وقال املؤلف يف مقدمته :هذا كتاب غريب الوضع ،عجيب الصنع ،لطيف املعىن ،طريف
املبىن ،مل تَسمح قرحية مبثاله ،ومل يَنسج ًنسج على منواله ،يف ٍّ
علم مل أُسبَق إىل ترتيبه ،ومل أُت َقدم
إىل هتذيبه ،وهو "أصول النحو" ،الذي هو ابلنسبة إىل النحو كأصول الفقه ابلنسبة إىل الفقه...
وهكذا ورد العنوان على الكتاب يف هذه الطبعة ،وقد ذكر السيوطي أنه مساه "االقرتاح يف علم
أصول النحو".
شرح ألفية السيوطي يف النحو ،املسماة املطالع السعيدة يف شرح الفريدة /جالل الدين
عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ)؛ دراسة وحتقيق مشتاق صاحل
املشاعلي -.الكويت :مكتبة أهل األثر 1437 ،هـ 2 ،مج.
شرحا وافيًا ،وذكر أنه "كثري الفوائد
ألفية السيوطي يف النحو والصرف واخلط ،وقد قام بشرحها ً
جم الفرائد املفيدة".
العديدةُّ ،
وسبق أن حقق الكتاب.
مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911
هـ)؛ حتقيق الشربين شريدة -.القاهرة :دار احلديث 1434 ،هـ 3 ،مج.

أصل الكتاب للمؤلف نفسه ،الذي وصفه بقوله" :إن لنا أتلي ًفا يف العربية مجع أدًنها وأقصاها،
وجمموعا تشهد لفضله أرابب
كتااب مل يغادر من مسائلها صغرية وال كبرية إال أحصاها،
ً
و ً
الفضائل."...
مث وضع عليه هذا الشرح لريشد الطالب "إىل مقاصده ،ويُطلعهم على غرائبه وشوارده...
وتوضيح معانيه ،وتفكيك نظامه ،وتعليل أحكامه" كما قال يف املقدمة.
وهو يف النحو والصرف واإلمالء ،وغلب عليه النحو فصنفته فيه.
إظهار األسرار يف علم النحو /حممد بن بري علي البريكوي (ت  981ه ـ ـ ــ)؛ حتقيق وتعليق
يونس عبدهللا الد ّخي العبادي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1435 ،هـ 127 ،ص.
جعله املؤلف يف ثالثة أبواب :العامل ،واملعمول ،والعمل.
ومهد له احملقق مبقدمة عن املؤلف والكتاب ،مث النص احملقق بتعليقاته وحتقيقاته ،وتوض ــيحات
مفيدة.
داعي الفالح ملخبّآت اًلقرتاح /ملؤلفه حممد علي بن حممد عالّن الص ــديقي (ت 1057

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)؛ حتقيق حممد س ــامل الدرويش ،عز الدين أمحد عبدالعايل -.مص ـراتة ،ليبيا :أكادميية
الدراسات العليا :دار ومكتبة الشعب1431 ،هـ 2 ،مج.
شــرح لكتاب "االقرتاح يف علم أصــول النحو" لإلمام الســيوطي ،تتبع يف االقرتاح ابلشــرح كلمة
بكلمة.
موزعا يف أكثر من رسـالة علمية جبامعة األزهر ،منها للباحث سـعد
وأشـري إىل أنه سـبق حتقيقه ً
منصور عرفة1397 ،هـ (دكتوراه).
نتائج األفكار يف شرح اإلظهار /أتليف مصطفى بن محزة األطه يل (ت بعد  1085هــ)؛
خرج ش ـ ــواهده ووض ـ ــع حواش ـ ــيه غريد الش ـ ــيخ -.ط -. 2بريوت :دار الكتب العلمية،

 1433هـ 280 ،ص.

شـرح لكتاب "إظهار األسـرار" يف النحو ،ملؤلفه حممد بن بري علي البريكلي (ت  981هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)،
وفتح ملغلقاته ،وعليه تعليقات جملموعة من الفضـ ـ ــالء ،منهم حسـ ـ ــن مصـ ـ ــري ،وحسـ ـ ــن جليب،
وغريمها.
والشارح حنوي من علماء األتراك.
حواشــي البيتوشــي مع شــرح الفاكهاين املســمى جميب الندا إىل شــرح قطر الندى /عبدهللا
بن حممد الكردي البيتوشـي (ت  1221ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ)؛ دراسـة وحتقيق سـعد بن مليك العويف-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 553 ،ورقة (ماجستري).
من بداية ابب اإلشارة ،إىل هناية ابب املنادى.
ش ـ ــرح منت األلفية ،امللقب ابألزهار الزينية /أمحد زين دحالن (ت  1304ه) -.د .م:
مكتبة أهل األثر ،حنو  1434هـ 21 ،30 ،202 ،ص.
هبامشه :البهجة املرضية يف شرح األلفية /للسيوطي.

آبخره :منت اآلجرومية يف قواعد علم العربية /تصحيح أمحد أمني الشنقيطي.
الشرحان مصوران من طبعة مكة املكرمة :املطبعة املريية 1310 ،هـ.
واآلجرومية مصورة من طبعة املكتبة العلمية بتونس 1324 ،هـ.
اجملموعة الناصيَّة :موسوعة حنوية حافلة /...صنعة حممد نوري انص -.مدايت ،تركيا :دار
نور الصباح 1435 ،هـ 4 ،مج.
حتتوي هذه اجملموعة على:
 -نظم اخلالصة البن مالك (ت  672هـ).

 البهجة املرضية يف شرح الدرة األلفية للسيوطي (ت  911هـ). حاشية مريزا أبو طالب (ت  1237هـ) على البهجة. -حاشية حممد نوري ًنص األستلي على البهجة.

شرح الصدور بتوضيح منظومة الشذور /عبدامللك بن عبدالوهاب بن يوسف النقيب
املقدادي (ق  10هـ)؛ دراسة وحتقيق طارق بن هندي الصاعدي -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1434 ،هـ 399 ،ورقة (ماجستري).
من بداية ابب املنصوابت ،إىل هناية الكتاب.
الرائد اخلبري مبوارد اجلامع الصغري /فخر الدين عبدالغفار بن إبراهيم العلوي الزبيدي (ت
حنو  920هـ).
حتقيقه من قبل جمموعة من طلبة الدراسات العليا ،ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،
وجبامعة اإلمام يف الرايض 1434 ،هـ 1435 ،هـ...
حاشية احلكيم األحسائي على شرح األلفية للسيوطي يف علم النحو /حممد صاحل بن
عمان :دار النور املبني،
إبراهيم األحسائي (ت  1083هـ)؛ حتقيق أمحد العرفجّ -.
 1438هـ 3 ،مج.
الفالين الك ْشناوي السوداين (ت  1154هـ).
بلوغ األرب يف كالم العرب /حممد بن حممد ّ

حتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة 1434 ،هـ،

 1436هـ..
حاشية احلفن على شرح األمشوين /حممد بن سامل احلفن (ت  1181هـ)؛ دراسة وحتقيق
زكي معتق العمري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 445 ،ورقة
(ماجستري).
من بداية ابب نعم وبئس ،إىل هناية ابب النداء.

حواشي البيتوشي على شرح الفاكهي ،املسمى "جميب الندا إىل شرح قطر الندى" /عبدهللا
بن حممد الكردي البيتوشي (ت  1221هـ)؛ دراسة وحتقيق بدر بن محود اجلهن -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 671 ،ورقة (ماجستري).
من بداية املخطوط ،إىل هناية ابب العلم من اللوحة .1/72
حاشية اآللوسي شهاب الدين (ت  1270هـ) ،ومعها تتمة ولده نعمان (ت  1317هـ)
وبل الصدى ًلبن هشام األنصاري (ت  761هـ)؛ اعتىن به ذاكر
على شرح قطر الندى ّ
عمان :دار النور املبني1436 ،هـ 844 ،ص.
عودة احلمادي ،علي حميبس البصريّ -.
قام العالمة اللغوي عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري بعمل شرح على كتابه "قطر الندى
وبل الصدى" ،مث قام العالمة أبو الثناء شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي بعمل حاشية
نفيسة عليه ،ولكنه مل يكمله ،بل وصل إىل ابب احلال ،فقام ولده أبو الربكات خري الدين
نعمان بن حممود اآللوسي إبكماله ،ومساه "الطارف والتالد يف إكمال حاشية الوالد".
اجلواهر السنية على النظم احملاذي لآلجرومية /حممد بن أمحد العكاري الطرابلسي (ت
عمان :دار النور املبني 1437 ،هـ،
 1313هـ)؛ حتقيق ودراسة أمحد حممد جادهللاّ -.
 215ص.
النظم احملاذي لآلجرومية للمؤلف نفسه.
األعمال الكاملة للعالمة حممد بن أيب القاسم البوجليلي (ت  1314هـ) /دراسة وحتقيق
نبيل موساوي -.اجلزائر :دار زمورة 1436 ،هـ 4 ،مج.
األجزاء الثالثة األوىل منها :نور السراجي يف إعراب مقدمة الصنهاجي .يعين اآلجرومية.
واجلزء الرابع عنوانه :رسائل يف النحو ،وهي أربع:
 املبنيات. الكالم على املبنيات. -سؤال وجواب حول إعراب اسم اإلشارة.

 حقائق اآلجرومية. -16الكتب احلديثة
حاشية تيسري األسباب ملطالعة موصل الطالب شرح قواعد اإلعراب /حمسن بن جعفر
عمان :دار النور املبني،
بوممني (ت  1379هـ)؛ دراسة وحتقيق أمني سامل ابسليمانّ -.
 1435هـ 544 ،ص.
كتاب "قواعد اإلعراب" للعالمة عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت  761هـ)،
و"موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب" للغوي البارع خالد بن عبدهللا األزهري (ت  905هـ).
وقام الفقيه األصويل النحوي أبو حممد حمسن بن جعفر بن علوي بوُمنَي احلضرمي بعمل حاشية
على شرح األزهري ،مساها أوالً "تيسري األسباب ملطالعة موصل الطالب" ،مث "سلوة األلباب
يف مطالعة موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب".
الفرائد اللؤلؤية يف القواعد النحوية /علوي بن طاهر احلداد العلوي (ت  1382هـ)؛
دراسة وحتقيق عادل عبداملنعم أبو العباس -.عني مليلة ،اجلزائر :دار اهلدى 1436 ،هـ،
 128ص.
الدرر النحوية يف القواعد النحوية /عبدالفتاح بن حممد العاصمي املنشاوي (ق  14هـ)؛
حتقيق ودراسة صالح بن عبدهللا بوجليع -.الكويت :دار إيالف الدولية 1438 ،هـ؟
وبل الصدى /عبدالكرمي بن محادي الدابن (ت  1413هـ)؛ حتقيق
توضيح قطر الندى ّ

حيىي آل سيد ساجر الصيادي -.كركوك :مكتبة أمني؛ بريوت :دار ابن حزم 1438 ،هـ،

 486ص.

تيسري العزيز الوهاب حاشية كشف النقاب على ملحة اإلعراب /شرحها وعلق عليها
حممد مصباح بن إبراهيم بقلو -.بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية ،د  .ت  ،بعد
1430هـ؟ 328 ،ص.
ملحة اإلعراب منت مشهور يف النحو ،وهو للحريري صاحب "املقامات" ،و "كشف النقاب
عن ِ
خمدرات ملحة اإلعراب" البن العماد احلنبلي صاحب "شذرات الذهب يف أخبار من
ذهب" .والتعليق عليه من كاتب حبشي يبدو أنه من عصرًن ،ولكن مل تؤرخ وفاته ،وذكر يف
املقدمة أنه "مل جيلس للتدريس؛ ألنه وافته املنية يف سن مبكرة".
عمان :دار الفتح 1436 ،هـ،
بغية العبقري من أمنوذج الزخمشري /النعمان الشاويّ -.

 405ص.
شرح متوسط ممزوج على منت "األمنوذج يف النحو" ملؤلفه جار هللا حممود بن عمر الزخمشري
(ت  538هـ).
قال شارحه :مجعته من بعض الشروح املعتربة ،واحلواشي املعتمدة ملنت األمنوذج ،ولغريه من متون
علم النحو ،وزينته ابلشواهد واألمثلة القرآنية ،وشحنته ابلعلل النحوية ،مع ترتيب جديد،
وتبويب مفيد.
عبري العصر اجلامع بني الشذور والقطر /ملى الفقيه؛ راجعه ودققه حممود فاخوري-.
دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1436 ،هـ 467 ،ص.

كتاب شامل يف النحو ،مستخلص من كتاِب "شذور الذهب يف معرفة كالم العرب" ،و"قَطر
الصدى" للعالمة عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت  761هـ) ،بصياغة
الندى ُّ
وبل َ
َ
الكاتبة وترتيبها وشرحها وتبويبها وفق األصول النحوية ،وتفصيل للغامض واختصار للمزيد.
ومرورا بتبدل أحواهلا
وذكرت أنه حوى كل ما ال غىن عنه للناطق ابلضاد ،من أصول الكلمةً ،
وأشكاهلا ومواضعها وإعراهبا ،وانتهاء مبا حتتمله من إمدادات وإمكاًنت لغوية.

أجاه الشنقيطي 1439 ،هـ؟
اللؤلؤ املنثور يف اجلمع بني القطر والشذور /أمحد بن ّ

يليه :فتح الباري يف نظم القول يف تنوين جواري.

تقريب قطر الندى /حباشية فيصل بن عبده احلاشدي -.اإلسكندرية :دار الوطن
اإلسالمي 1435 ،هـ 592 ،ص.
وبل الصدى ملؤلفه العالمة اللغوي عبدهللا بن يوسف بن هشام األنصاري (ت
قطر الندى ُّ
 761هـ) ،وقام بتقريبه مدرسون يف املعاهد العلمية ابليمن قبل إلغائه ،وقد علق احلاشدي على
جوانب منه وقدمه للطبع .وذكر يف حاشية أن الكتاب آتى مثرته يف إخراج جيل من الشباب
عندهم حصيلة علمية ،وأنه منهم.
شرح الدرة اليتيمة يف علم النحو /حممد بن صاحل العثيمني -.عنيزة ،السعودية :مؤسسة
الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 1437 ،هـ 205 ،ص.

شرح ملنظومة "الدرة اليتيمة يف علم النحو" لناظمها سعيد بن سعد الرتميي احلضرمي (ت
 1354هـ) .والشرح املسجل يف األشرطة الذي أُعد إبشراف من املؤسسة املذكورة ،موجود
من بداية عالمات الفعل ،حىت املنصوابت من األمساء.
الفتوحات السنية بشرح املواهب اإلهلية يف املسائل النحوية مبحاذاة األلفية /حممد [بن
علي] احلمداين -.دمشق؛ بريوت :مؤسسة الرسالة 1436 ،هـ 669 ،ص.

األصل أرجوزة للمؤلف نفسه ،جاءت يف أكثر من ( )2000بيت ،يف علمي النحو والصرف،
وهذا شرحها ،ذكر املؤلف أنه شرح متوسط سهل العبارة ،واضح الداللة ،يستسيغه املبتدئ،
ويستحسنه الشادي ،وأنه آثر فيه األساليب احلية على األساليب املبتذلة ،كما نوع األمثلة،
وأطال الن َفس يف إعراهبا ،وتتبع فيه اجلزئيات والعلل.
واملؤلف إمام وخطيب من إقليم اتوًنت ابملغرب ،انتقل إىل الدار البيضاء.
النحو امليسر /أتليف حممد خري حلواين -.دمشق :دار العصماء :دار املأمون للرتاث،

1434هـ 2 ،مج ( 770ص).

مجع فيه املؤلف جل النحو العرِب ،وعاجله معاجلة حديثة اهتمت ابلتسهيل والتيسري.
وضعه ليكون زاد األديب – كما يقول – ومرجع الطالب ،وموئل ِ
املدرس.
وليجد فيه القارئ ما ِ
يسهل عويص النحو ،ويذلِل صعبه.
وليجد فيه ِ
املدرس شواهد جديدة مستقرأة من آي القرآن الكرمي ،ومن شعر العرب..
اللطائف املعتربة :شرح ألفاظ املنظومة امليسرة يف النحو /أتليف قاسم بن عبد النعيمي-.
كركوك  :مكتبة أمري؛ بريوت :دار ابن حزم1434 ،هـ 281 ،ص.
شرح ملنظومة املؤلف نفسه ،جاءت أبواهبا على وفق أبواب منت اآلجرومية .وهي رجزية سجعية،
بتوافق الفاصلتني من األبيات على حرف واحد.
التبيان يف قواعد النحو وتقومي اللسان /عبدالفتاح بن حممد مصيلحي -.القاهرة :مكتبة
العلوم واحلكم1435 ،هـ 205 ،ص.

ملتزما ِ
مبحل الشاهد ،وأتبع كل مبحث
ذكر مبادئ علم النحو ومباحثه ،وأعرب أكثر األمثلةً ،
أبسئلة للتعليم والتدريب ،وأتبعها ابمتحان هنائي.
وقال املؤلف :حاولت ربط علم اللغة بعلوم الشريعة والكتاب والسنة.
املوجز يف قواعد النحو /حممد دحروج -.القاهرة :أطلس للنشر ،اتريخ اإليداع 1433هـ،

183ص.

اجلزء األول من سلسلة "النحو امليسر" هدف منه مؤلفه إىل تقريبه  ،فأيده ابلشواهد واألمثلة.
النحو العريب :أحكام ومعان /أتليف حممد فاضل السامرائي -.دمشق؛ بريوت :دار ابن
كثري 1435 ،هـ 2 ،مج.
كتاب منهجي جيمع بني األحكام النحوية ومعاين النحو حبسب موضوعات األلفية.

موجزا،
رحا ً
وقد استقى معاين النحو من كتاب له هبذا العنوان ،وشرح معاين أبيات األلفية ش ً
كما عرض معاين أكثر الشواهد الشعرية ،واعتمد يف أكثرها على شرح حممد حميي الدين
عبداحلميد يف أثناء حتقيقه شرح ابن عقيل وغريه.
التعريف والتنكري بني الدًللة والشكل /حممود أمحد حنلة -.اإلسكندرية :دار املعرفة
اجلامعية 1435 ،هـ 231 ،ص.

حبث يف ظاهرة من ظواهر العربية شديدة التشعب والتداخل والتعقيد ،كما يقول املؤلف .وقد
حاول يف حبثه هذا أن يستنبط الوسائل املنهجية اليت يتخذها النحاة للوصول إىل حكم على
الكلمة بتعريف أو تنكري ،اليت هي يف الوقت نفسه متثل ضوابط االستعمال.
وجعل الباب األول للمعيار الداليل ،فدرس فيه الشيوع وعلم املخاطب واإلشارة إىل خارج.
والثاين للمعيار الشكلي ،وهو يف التوزيع واالستبدال والبنية الصرفية والظواهر النحوية.
النحو ومسائله /مزيد نعيم وآخرون -.دمشق :جامعة دمشق ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية 1435 ،هـ 400 ،ص.
موضوع القسم األول منه هو (األدوات النحوية) ،وقد بلغت ( )31أداة منسوقة على حروف
املعجم ،ذُكرت أحكامها ومعانيها مشفوعة ابلشواهد.
والقسم الثاين انعقد على مسائل خالفية بني حناة البصرة والكوفة.
وهو مقرر جامعي.
خمتصر "الوجيز يف األدوات النحوية" /إعداد سارة بنت حممد احمليسن -.عنيزة ،السعودية،
 1435هـ 36 ،ص.
اختصرت الكاتبة كتاب "الوجيز يف األدوات النحوية" ملؤلفه حسن حممود موسى النمريي،
وذكرت أهنا قسمته على أربعة أجزاء [تعين أربعة أقسام] :احلروف املفردة ،األدوات املكونة من
حرفني ،مث من ثالثة أحرف ،فما زاد عن ذلك.

ومل تتحدث عن الكتاب األصل ومؤلفه زايدة عن ذكر عنوانه ،وأنه لـ "النمريي" ،فبحثت عنه
يف املراجع اليت تورد العناوين القدمية فلم أظفر به ،مث أردت أن ِ
أعرف القارئ بسنة وفاة مؤلفه
فلم أجده يف املراجع القريبة ،وكنت أظنه مؤل ًفا قدميًا (تراثيًا) كما تدل عليه شهرته ،حيث يندر
يف هذا الزمان ،فضربت يف بطون كتب الرتاجم ومل أصل إليه ،فظننت أنه يعرف بشهرة أخرى
غري (النمريي) ...وبعد جهد علمت أنه معاصر من الشابكة.
عمان :دار اليازوري 1436 ،هـ،
النحو الوايف :قواعد وتطبيقات /ايسر خالد سالمةّ -.

 512ص.
اباب حرص املؤلف على أن يهىيء للقارئ موضوعات النحو كافة ،خالية من األخطاء،
يف (ً )14
مع كثرة التدريبات وتنوعها ،ومعطيات لتعرف النظام النحوي للغة العربية ،مع شرح وتوضيح،
مبنأى عن اخلالفات النحوية..
املختصر يف النحو :أمثلة وقواعد وتدريبات وامتحاانت /جودة مربوك حممد -.القاهرة:
مكتبة اآلداب 1435 ،هـ 304 ،ص.
قال املؤلف :هذا كتاب يشرح النحو العرِب ،ويفسر قضاايه العامة للقارئ الذي يريد أن يطل
على قواعد اللغة العربية ،من خالل تراكيبها وأمناطها املختلفة يف صورهتا املعاصرة.
واجتهد فيه لتبصرة الطالب بكيفية اإلعراب ،وتناوله من خالل مناذج معاصرة ،كما أورد أمثلة
عديدة وأجاب عنها..
واملؤلف أستاذ العلوم اللغوية جبامعة بين سويف.
أصول النحو العريب /حممود أمحد حنلة -.القاهرة :مكتبة اآلداب 1435 ،هـ 163 ،ص.
األصالن األساسيان اللذان اعتمد عليهما النحاة مها :السماع ،والقياس ،مث أضاف إليهما
بعض النحاة أصلني آخرين ،مها :إمجاع النحاة على حكم حنوي ،واستصحاب حال األصل
فيما مل يرد فيه دليل من مساع أو إمجاع أو قياس.
والصياغة املنهجية هلذه العلوم جمتمعة متت على يد ابن جين (ت  392هـ) ،وابن األنباري
(ت  577هـ) ،مث السيوطي (ت  911هـ).

ومهد املؤلف يف كتابه هذا ألصول النحو ببيان العالقة بينها وبني أصول الفقه ،وأثر علم أصول
الفقه يف نشأة علم أصول النحو ،ومنهجه ،ومصطلحاته ،مث أفرد لكل أصل من أصول النحو
األربعة حديثًا مفصالً ،مث كانت اخلامتة عن كيفية االستدالل عند تعارض األصول.
وقد سبق صدور الكتاب عام  1407هـ.
واملؤلف أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة اإلسكندرية.
التمهيد يف النحو /كامل عويضة -.القاهرة :أطلس للنشر 1435 ،هـ 220 ،ص.
جمموعة منتقاة من أبواب النحو العرِب ،ومسائل يف الصرف ،ذكر املؤلف أنه عرضها بشكل
مبسط يتناسب ومجيع املستوايت.
حتفة الطالب يف النحو واإلعراب /كامل عويضة -.اجليزة :أطلس للنشر 1437 ،هـ،
 208ص.
التوابع يف النحو العريب /حممود سليمان ايقوت -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية،
 1436هـ 206 ،ص.
أصله دروس جامعية يف النحو تدور حول التوابع ،اليت تشمل النعت ،والتوكيد ،وعطف البيان،
النسق ،والبدل.
وعطف َ
وللتوابع أصول وأقيسة وقواعد وضعها القدماء من علماء اللغة والنحو منذ عهد سيبويه (ت
 180هـ) .وذكر املؤلف أنه مل خيرج عنها ،وأنه أتى بنصوصهم ،وشرحها وعلق عليها.
وقدم أمثلة من آي الذكر احلكيم ،وبني نوعها ،مع اإلشارة إىل ما حيتمله التابع من وجه إعراِب
آخر إن وجد.
واملؤلف رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الشارقة.
وقد ورد عنوان الكتاب على الغالف "التوابع يف النحو والصرف" .والصحيح ما أثبت يف
صفحة العنوان.

عمان :دار ومكتبة الكندي1436 ،
األدوات النحوية :إعراهبا ومعانيها /سحر اخلليليّ -.

هـ 325 ،ص.
األداة يف اصطالح النحويني  -كما يف املعجم الوسيط  -هي اللفظة تستعمل للربط بني
الكالم ،أو للداللة على معىن يف غريها ،كالتعريف يف االسم ،أو االستقبال يف الفعل.
وذكرت الكاتبة أهنا قدمت هذا الكتاب ليليب حاجة طالب العربية يف فهم مادة النحو ،ملا هلذه
األدوات من أمهية يف إعراب الكلمات واجلمل ،فهي املفاتيح اليت تساعد الطالب يف اإلعراب
الصحيح.
ورتبت األدوات على حروف املعجم وأعربتها.
مثاله :حرف الغني :غري :اسم مبعىن (سوى) ...وليس غري :تعبري يستعمل يف االستثناء ،يلفظ
(غري)...
مرفوعا (غريُ) أو
ً
ً
منصواب َ
عمان :دار ايفا العلمية،
اجلموع يف اللغة العربية :دراسة متخصصة /فهد خليل زايدّ -.

 1437هـ 172 ،ص.
درس فيه مؤلفه ظاهرة من ظواهر اللغة العربية ،وهي اجلموع ،اليت يبدو فيها إغناء العربية بعدد
من طرائق اجلمع ،مما يتيح التعبري وفق داللة تراعي القلة والكثرة ،والتذكري والتأنيث ،من غري
حاجة إىل لواحق منفصلة ،كما تعطي القدرة على التعبري عن أدىن ما ير ُاد التعبري عنه ،يف إجياز
ودقة.
وجعله يف ثالثة أقسام ،وهي لألنواع املعروفة للجمع ،وهي :مجع املذكر السامل ،ومجع املؤنث
السامل ،ومجع التكسري.
كما حبث موضوع ما يستوي فيه اإلفراد واجلمع ،وهو :مجع العلَم املفرد ،ومجع العلَم املركب،
ومجع الذي ال مفرد له .وأورد يف آخرها مناذج من اإلعراب.
عمان :دار جليس الزمان،
أثر سعة الكالم يف التقعيد النحوي /زكراي حممد حريراتّ -.

 1437هـ 366 ،ص (أصله حبث مكمل لرسالة الدكتوراه من جامعة مؤتة).

استنتج املؤلف أن النحاة اهتموا ابلنثر كاهتمامهم ابلشعر يف وضع قواعد للنحو ،وأنه ال تفضيل
ألحدمها على اآلخر ،بل إن الشعر مل ِ
يغط اللغة كلها ،يف مستوايهتا مجيعها .وأشار إىل أن
عدم عزو الشاهد النثري إىل قائله قد يكون سببًا يف عزوف بعض النحاة عنه ،وال سيما
املتأخرون .وقال :قلما يرد الشاهد النثري بروايتني ،كما تستحيل روايته بثالث ،يف حني أن
الشاهد الشعري قد يرد بروايتني أو أكثر ،مما قد يكون بعضها ُخم ِر ًجا له عن القاعدة اليت سيق
من أجلها.
وقد حبث موضوعه من خالل أربعة فصول ،هي:
 العالقات اإلسنادية. املفاعيل. احملمول على املفعول به واملشبه به. التوابع ،األساليب ،اإلضافة ،العدد ،واألدواتعمان :دار جرير،
املفعول له :فضلة حنوية ذات وظيفة دًللية /عبدالفتاح أمحد احلموزّ -.

 1437هـ 130 ،ص.
ذكر املؤلف الفضالت النحوية ،كاحلال ،والتمييز ،واملنصوب على املصدر ،واملفعول فيه ،وله،
ومعه؛ وأهنا من وسائل تتميم املعىن بتطويل الرتكيب اللغوي وتوسعته ،وأتيت منصوبة.
وقد عزز مسائل كتابه ابلشواهد والتداريب ،يف مناذج معربة ،ونصوص متلوة أبسئلة ،واختيار
اإلجاابت الصحيحة..
واملؤلف أستاذ يف جامعة الكويت.
عمان :دار جرير،
املفعول معه :فضلة حنوية ذات وظيفة دًللية /عبدالفتاح أمحد احلموزّ -.

 1436هـ 112 ،ص.

عمان :دار جرير،
التمييز :فضلة حنوية ذات وظيفة دًللية /عبدالفتاح أمحد احلموزّ -.
 1436هـ 200 ،ص.
املبسط يف النحو وتطبيقاته :موسوعة حنوية /اندية رمضان النجار -.اإلسكندرية :مؤسسة
حورس الدولية 1436 ،هـ 316 ،ص.
عرضت فيه الكاتبة األساليب والرتاكيب النحوية ،وجعلته يف أربعة فصول:
 أساليب التفضيل ،التعجب ،املدح والذم ،الشرط ،القسم ،التنازع. االختصاص ،اإلغراء ،التحذير ،املنادى ،االستغاثة ،الندبة ،وما يلحق به من الرتخيم،مث االشتغال.
 التوابع :النعت ،التوكيد ،البدل ،عطف البيان ،عطف النسق. اإلضافة.الكايف يف النحو وتطبيقاته /صربي إبراهيم السيد -.القاهرة :مكتبة اآلداب 1436 ،هـ،
 2جـ يف  1مج ( 879ص).
عمان :دار كنوز املعرفة1436 ،
اجلليس يف النحو العريب /خدجية بنت سامل املقباليةّ -.

هـ 184 ،ص.

عمان :دار النفائس1438 ،
األساس يف علم النحو /أمحد بن راشد القيشي الشحيّ -.

هـ 613 ،ص.

احملصول يف النحو /أمين السيد أمحد اجلندي -.القاهرة :مكتبة زهراء الشرق 1436 ،هـ،
 2جـ.

 100فائدة يف النحو واإلعراب /عبدالرمحن بن عبدهللا أبو دجني  -.الرايض :دار
الصميعي 1436 ،هـ 121 ،ص.
اهلدية يف القواعد النحوية /اتمر عبداحلميد أنيس -.القاهرة :دار البشري للثقافة والعلوم،
 1438هـ.
اهلمامي-.
تقريب النحو /عطية األشقر ،مصطفى العنّاين؛ راجعه وضبطه وجيه فوزي ّ
الكويت :دار الظاهرية 1438 ،هـ.
 -17دراسات حنوية تراثية
اجلملة الطلبية يف ديوان العباس بن األحنف  188 – 103هـ :دراسة حنوية دًللية/
عبدهللا بن عيد اجلهن -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 206 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
الفراء واألخفش األوسط /بسمة رضا
الظاهرة النحوية يف تفسري الرتاكيب القرآنية بني ّ
عمان :األكادمييون للنشر1435 ،هـ 250 ،ص (أصله رسالة علمية).
احلالملةّ -.
دراسة للتوجهات النحوية اليت التقى فيها العاملان النحواين املذكوران ،للكشف عن مدى
اخلالف بني هذين العاملني من خالل كتاب "معاين القرآن" لكل منهما.
وحيىي بن زايد الفراء (ت  207هـ) رأس املدرسة الكوفية ،وكتابه املذكور هو الوحيد الذي يعترب
حنواي جاء عن الكوفيني.
كتااب ًّ
ً
وسعيد بن مسعدة املعروف ابألخفش األوسط (ت  215هـ) ُّ
مصدرا أصيالً من
يعد كتابه
ً
مصادر النحو واللغة ،الذي متثلت فيه آراؤه ،واليت اتبع فيها سيبويه ومتقدمي البصريني ،كما
متثلت فيه آراؤه اليت اتفقت مع آراء الكوفيني أمثال الفراء.

املنصوابت يف كتاب "معاين القرآن" للفراء :عرض ودراسة /فاطمة سويلم السليلمي-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 400 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أسلوب الشرط يف خبالء اجلاحظ :دراسة يف املستويني الرتكييب والدًليل /قمرية بنت سعيد
عمان :دار كنوز املعرفة1435 ،هـ 272 ،ص (أصله رسالة ماجستري).
الكنديّ -.
نوع اجلاحظ (ت  255هـ) يف استعمال األساليب الرتكيبية اللغوية يف كتابه (البخالء) ما بني
أساليب الشرط واالستفهام واالستثناء والتعجب والنداء واملدح والذم وغريها من األساليب
النحوية ،وأكثرها دور ًاًن أسلوب الشرط ،حيث بلغ عددها ( )794مرة يف الكتاب ،وردت
بصور خمتلفة ،من ذكر األركان الثالثة لألسلوب ،أو حذف أحدها ،أو حذف اثنني منها.
وهذا دراسة هلا يف املستوى الرتكييب والداليل.
الرؤية النحوية عند الطربي :قراءة يف جامع البيان عن أتويل القرآن /انصر الدين أبو
خضري -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث1435 ،هـ 265 ،ص.
يعد تفسري اإلمام الطربي (ت  310هـ) املرجع األول واألهم على ِ
ُّ
مر القرون ،يف تفسري النص

القرآين ،وقد أودع فيه الطربي أنواع العلوم والفنون ...ويسهم هذا الكتاب يف إيضاح التفكري
النحوي لديه ،يف تفسريه "جامع البيان عن أتويل آي القرآن" ،يف مصادره ،ومصطلحاته،
ومسائله اخلالفية ،ويف مذهبه النحوي ومنهجه.
متخصصا ،ابلرغم من تضلعه وفهمه العميق للمسائل
حنواي
قال املؤلف :مل يكن الطربي ًّ
ً
النحوية.
حنواي من مصطلحات الطربي ،جند غالبية
وقال :يف ضوء دراستنا ملا يزيد عن مثانني
مصطلحا ًّ
ً
هذه املصطلحات النحوية تنتمي إىل املذهب النحوي الكويف.
عمان :كنوز املعرفة 1437 ،هـ،
أبو الفرج األصفهاين والنحو /سعيد جاسم الزبيديّ -.

 176ص.

دراسة حنوية يف كتاب (األغاين) ألِب الفرج علي بن احلسني األصفهاين (ت  356هـ) ،الذي
عاما جلمع مادته ،وتوصل فيه الدارس إىل أنه مل ينحز إىل مذهب معني:
صرف فيه مخسني ً
بصري أو كويف ،إمنا كان أيخذ معارفه من شيوخ املذهبني .وأنه كان يعرض املسألة بوجوهها،
واخلالف فيها ،مث يدع للقارئ أن خيتار حينًا ،وقد يرجح ر ًأاي.
وجعل دراسته يف أربعة مباحث :االسم وما يتعلق به ،الفعل وما يتعلق به ،احلرف وما يتعلق
به ،مسائل متفرقة.
واملؤلف أستاذ النحو يف جامعة نزوى.
بناء اجلملة يف كتاب "قضاة قرطبة" للخشن [ت  361هـ] /عادل السيد الدسوقي-.
القاهرة :جامعة القاهرة 1437 ،هـ 549 ،ص (ماجستري).
مجعا ودراسة/
املسائل النحوية والصرفية يف تفسري القرآن ًلبن أيب زمنني (ت  366هـ) :ا
إعداد أريج بنت عثمان املرشد -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).

التعليل بكثرة اًلستعمال وقلته عند ابن الوراق (ت  381هـ) يف كتابه "علل النحو":
عرض ودراسة /عبداجمليد بن عثمان التميمي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1434 ،
هـ 148 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
علم العلل النحوية يف اللسانيات العربية عند أيب احلسن حممد بن عبدهللا الوراق /أمحد

عمان :دار األايم 1436 ،هـ 202 ،ص.
بومجعة بناينّ -.
ذكر املؤلف أن حممد بن عبدهللا الوراق (ت  381هـ) ُّ
يعد من املؤسسني لعلم أصول النحو،
من خالل كتابه (علل النحو) ،حيث كان اهتمامه منصبًّا على تفسري الفروع والشواذ ،وردها

إىل األصول ما أمكن ،ليثبت خضوع هذه اللغة لنظام دقيق حمكم ،ويربز علة وجود حكم
األصل يف الفرع.
وجاءت دراسته للموضوع من خالل ثالثة فصول ،هي:

 العلة النحوية :مفهومها ،تطورها ،شروطها ،قوادحها. العلة النحوية :مفهومها وأقسامها يف كتاب الوراق. آليات إجراء العلة وخصائصها يف كتاب الوراق.موقف الفارسي من آراء اجلرمي النحوية والصرفية /سويدة علي احلرتومي -.مكة املكرمة:

جامعة أم القرى 1434 ،هـ 2 ،مج (ماجستري).

اعرتاضات أيب علي الفارسي على آراء املربد النحوية /هويدا بنت حسني أبو اخليور-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 283 ،ورقة (ماجستري).
الواحدي النحوي من خالل كتابه "البسيط" /صاحل بن إبراهيم الفراج -.الرايض :جامعة
اإلمام ،عمادة البحث العلمي 1436 ،هـ 2 ،مج ( 1050ص) (أصله رسالة دكتوراه).
علما غز ًيرا
البسيط يف التفسري للعالمة املفسر علي بن أمحد الواحدي (ت  468هـ) تضمن ً
يف النحو ،أسهم يف الكشف عن معاين آايته ،وبيان غوامضه ،وإيضاح أحكامه ،واالحتجاج
للقراءات القرآنية ،وبيان وجوهها وعللها ،ولذلك اعتربه املؤلف صورة حية للتطبيق النحوي يف
التفسري ،فدرسه دراسة حنوية ،مبينًا معه مكانة الواحدي النحوية من خالل تفسريه ،وجعل
دراسته يف قسمني:
 آراء الواحدي النحوية يف البسيط :مجع وتوثيق ودراسة. املنهج النحوي عند الواحدي يف البسيط.شواهد الشعر النحوية يف التفسري البسيط للواحدي (ت  468هـ) :دراسة وتقومياا /آًلء
بنت منصور اليوسف -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 676 ،ورقة (ماجستري).

أثر علم النحو يف املباحث الكالمية :دراسة يف تفسري البيضاوي /حممد ذنون يونس
عمان :دار الفتح 1438 ،هـ 680 ،ص.
الفتحيّ -.
"سر صناعة اإلعراب" بني النحو والصوتيات الوظيفية :دراسة نقدية /فوزية سرير
ُّ
عمان :دار جمدًلوي 1436 ،هـ 535 ،ص.
عبدهللاّ -.
حتدثت الكاتبة يف الباب األول منه عن النحو العرِب والدراسات الصوتية ،وخصصت الباب
الثاين للبحث الصويت عند ابن جين (ت  392هـ) بني الدراسة والتنظري ،والثالث حول الوظيفية
وأثر الدراسات النحوية يف كتابه ِ
(سر الصناعة).
وتقول إهنا اجتهدت لإلجابة على سؤال :ما أثر الدراسات النحوية يف (سر الصناعة) ،الذي
حمضه ابن جين للدراسة الصوتية ،كما ذكرت أن كتابه هذا اشتمل على مجيع أحكام حروف
املعجم ،وأحوال كل حرف منها ،وكيفية مواقعه يف كالم العرب.
وأكدت صفاء البحث اللغوي العرِب ونقاء منبته.
واملؤلفة أستاذة اللغة العربية وآداهبا يف جامعة البليدة.
األثر النحوي يف "معامل التنزيل" للبغوي (ت  510هـ) :دراسة تطبيقية /حممود عبدهللا نور
الدين -.مصر :جامعة جنوب الوادي 1436 ،هـ 378 ،ص (ماجستري).
مجعا ودراسة/
اعرتاضات األمبَّذي [ت  860هـ] يف شرحه للجزولية على آراء ابن الطراوة :ا

عبدالرمحن بن عابد اجلابري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اللغة العربية،

 1433هـ 190 ،ورقة (ماجستري).
َملك النحاة واملسائل العشر املتعبات إىل احلشر /أمحد هاشم السامرائي -.دمشق :أمل
اجلديدة 1434 ،هـ 160 ،ص.

هو أبو نزار احلسن بن صايف البغدادي النحوي ،امللقب مبلك النحاة ،املتوىف سنة  568هـ،
وقد رأى أن مسائله النحوية العشر هذه من املشكالت املتعبات ،ومساها "املسائل العشر،
املتعبات إىل احلشر".
وجعل املؤلف حبثه يف فصلني :األول عن حياته ،واآلخر عن مسائله املذكورة :دراسة وحتليالً،
ونقدا وتوجيها.
ً
ومل تصلنا املسائل من أتليفه يف كتاب ،وإمنا حفظتها مصادر أخرى.
من ذلك :املسألة الثالثة:
ِ
املسك".
يب إال
ُ
قول العرب" :ليس الط ُ
فع "املسك" ،فهو خمالف للقياس...
استشكل ر َ
َ
السهيلي :منهجه وآراؤه النحوية يف كتابه "نتائج الفكر" /إعداد عبداملعني علي
الشاوش -.الزاوية ،ليبيا :جامعة الزاوية1434 ،هـ 290 ،ص.
أبو القاسم عبدالرمحن بن عبدهللا السهيلي (ت  581هـ) أحد األعالم املبدعني يف فنون العربية
ابألندلس ،وله آراء حنوية ضمنها كتابه "نتائج الفكر يف النحو" .وهذا الكتاب دراسة له ،يف
مخسة فصول:
حياة السهيلي.
 وصف كتابه ورصد مصادره. األصول النحوية يف كتابه. الشواهد النحوية فيه. -آراء السهيلي النحوية ومصطلحاته.

املسائل النحوية يف كتاب "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" أليب حيىي زكراي األنصاري:
مجعا ودراسة /عبدهللا عثمان املهدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ،
ا
 867ورقة (ماجستري).
من بداية كتاب بدء الوحي ،إىل هناية كتاب اجلهاد.
أسلوب القسم وجوابه يف "اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان" :دراسة حنوية دًللية/
هيوا حممد إبراهيم -.املنصورة :جامعة املنصورة 1436 ،هـ 255 ،ص (ماجستري).
عمان:
املدرسة الوصفية يف الدراسات النحوية /معاذ حممد اخلطيب [السرطاوي]ّ -.

اجلنادرية للنشر :دار ايفا العلمية 1435 ،هـ 161 ،ص.
حديث عن ابن مضاء القرطيب ومنهجه يف الدراسات النحوية ،ومقارنة ما توصل إليه من آراء
وأفكار قبل قرون عديدة (ت  592هـ) توصل إليه املنهج احلديث يف الدراسات اللغوية.
وجاء حديثه عن ذلك من خالل مخسة فصول.
عمان :دار الرضوان1436 ،
اجلهود النحوية أليب موسى اجلزويل /هاشم جعفر حسنيّ -.

هـ 352 ،ص.
يدرس جهود العالمة اجلزويل النحوية ،ببيان نتاجه النحوي ،وآرائه واجتهاداته يف املسائل
النحوية ،وما كان له من أثر يف دراسات الحقة .وحاول املؤلف البحث يف أمور دار فيها
اجلدل ،مثلما يتعلق مبنهج اجلزويل يف أتليف كتابه (القانون) ،وهل هو كتاب مستقل ،أم حواش
على مجل الزجاجي؟
وهو عيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت ،صاحب املقدمة اجلزولية املعروفة يف النحو ،املتوىف سنة
 607هـ.

قياس العكس يف اجلدل النحوي :دراسة أصولية يف كتب الفقهاء واألصوليني واملناطقة،
ودراسة إجرائية على مسائل اخلالف النحوي عند أيب الربكات األنباري /حممد بن علي
العمري -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة
العربية وآداهبا1435 ،هـ 2 ،مج ( 1287ص)( .أصله رسالة دكتوراه).
حاول فيه املؤلف تقومي العالقة بني أصول الفقه وأصول النحو ،ووضع منهج واضح لبناء تصور
كامل ألصول التفكري النحوي ،ويناقش أدلته اإلمجالية ،ويعرف القياس ،ويتتبع فروعه
وتفصيالته ،حماوالً ضبطه يف تقسيمات حاصرة جامعة ،مث يوجه الضوء إىل اجلانب الغائب من
القياس ،وهو قياس العكس ،ويقدم مناذج ألقيسة عكس بصرية وكوفية منتقاة ،تتجلى يف
دراستها أمهية فهم ابطن األدلة النحوية يف مسار اخلالف النحوي ومثراته ونتائجه ،مستعينًا يف
كل ما مضى مبا كتبه األصوليون واملناطقة واملفكرون العرب يف فلسفة األدلة ومنازعها العقلية.
واملؤلف أستاذ يف أصول النحو بقسم اللغة العربية يف جامعة امللك خالد أبهبا.

اختيارات أيب علي الشلوبني [ت  645هـ] يف شرح املقدمة اجلزولية الكبري :عرض وحتليل
ومناقشة /محدي عبدالفتاح مصطفى -.القاهر :املكتبة األزهرية للرتاث 1436 ،هـ،
 334ص.
عمان :دار الرضوان،
التعليل النحوي عند ابن إايز (ت  681هـ) /حسني صاحل عبيدّ -.

 1437هـ 400 ،ص.

التعليل رديف احلكم النحوي ومربره ،وهو ال يقتصر على ابب حنوي دون غريه.
اضحا يف كتابه
وقد اشتهر العامل النحوي احلسني بن بدر بن إايز ابلتعليل النحوي ،وبدا ذلك و ً
"احملصول يف شرح الفصول".
والكتاب بيان ملنهجه يف التعليل النحوي ،من خالل املعرب واملبين من األمساء واألفعال،
واملرفوعات والنواسخ ،واملنصوابت والتوابع ،وموضوعات أخر.

اللزوم والتعدي يف شرحي الفصيح "التحفة" و"اللباب" أليب جعفر اللبلي [أمحد بن
يوسف] ،ت  691هـ :دراسة وتقومي /هيفاء زامل الربكايت -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1434 ،هـ 261 ،ورقة (ماجستري).
مستوى الرتاكيب النحوية يف ضوء علم اللغة احلديث عند ابن مجزي يف التسهيل /حممد

حممود أبو حسني -.طنطا :دار النابغة 1436 ،هـ 2 ،مج (أصله رسالة دكتوراه من
جامعة اإلسكندرية).
يدور البحث يف فلك االستخراج اللغوي لرتكيبات حنوية حمللة بطرق التحليل الرتكييب ،وشواهده
مستقاة من كتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" ألِب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرًنطي
(ت  741هـ).
أوال مكانة ابن جزي النحوية ،مث كشف عن مدى ارتباط النحو ابلصرف
ولذلك بني املؤلف ً
عنده ،وأبرز موقفه من العلوم األخرى غري اللغوية ،وأوضح موقف العرب األوائل مما أتى به
الغرب األواخر.
وجاءت دراسته للتفسري املذكور يف ستة أبواب :الفصائل النحوية ،اجلملة ،بعض األبواب
النحوية ،اخلروج عن األصل ،األساليب ،التوابع.
مجعا
مواقف الصبّان [حممد بن علي ،ت  1206هـ] من زكراي األنصاري (ت  926هـ) :ا

ودراسة /فاطمة بنت علي احلوشاين -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 380 ،ورقة

(ماجستري).
عمان :دار اإلعصار العلمي:
الدرس النحوي يف شروح التلخيص /رعد هاشم العبوديّ -.

مكتبة اجملتمع العريب 1436 ،هـ 252 ،ص.
يعين الشروح اليت تناولت "تلخيص مفتاح العلوم".

والتلخيص حملمد بن عبدالرمحن القزويين (ت  739هـ) ،واألصل (مفتاح العلوم) ليوسف بن
أِب بكر السكاكي (ت  626هـ) ،وهو يف البالغة.
وجعل املؤلف دراسته يف اببني:
 مصادر شراح التلخيص النحوية ومناهجهم. اجلهد النحوي يف شروح التلخيص.البحث النحوي يف كتب فقه اللغة /للباحثة فيان رايض أديب القيسي -.بغداد :ديوان

الوقف السن 1434 ،هـ 441 ،ص.
حبث عن ظاهرة اإلعراب يف كتب فقه اللغة ،وحروف املعاين فيها ،وموضوعات حنوية أخرى،
مثل اللهجات العربية ،والتقدمي والتأخري ،واحلذف ،إضافة إىل احلديث عن كتب فقه اللغة عند
احملدثني.
احملدثني ،واخللط احلاصل يف مفهوم "فقه اللغة" لدى الباحثني َ
القدامى و َ
تعقبات أيب حيان األندلسي على ابن عصفور يف كتاب "ارتشاف الضرب من لسان
مجعا ودراسة /مىن غازي الثقفي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ،
العرب" :ا

 255ورقة (حبث مكمل للماجستري).

الضرب من لسان العرب" /أيوب جرجيس
اختيارات أيب حيان النحوية يف "ارتشاف َ
العطية -.القاهرة :دار احلكمة 1435 ،هـ 511 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
"ارتشاف الضرب" كتاب يف النحو ألِب حيان (ت  745هـ) ،اختصر به شرحه على تسهيل
ابن مالك ،الذي مساه "التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل" .وقد جاء مليئًا ابآلراء
النحوية والنقول اللغوية وغريها ،ورد على ابن مالك وغريه ،وشرح فكره وعلق عليه ،ورجح ر ًأاي
واختار ،واعتمد يف اختياراته غالبًا على السماع.
وعالم اعتمد
وقد تناول الباحث اختيارات أِب حيان يف كتابه املذكور ،مبينًا مدى وجاهتها،
َ
يف ترجيحه إايها.

وقد سبق صدور الكتاب عام  1425هـ ،بعنوان :االختيارات النحوية ألِب حيان يف ارتشاف
الضرب من لسان العرب :دراسة وحتليل.
تضعيفات أيب حيان النحوية يف كتابه "البحر احمليط" /بندر بن عبدالويل السلمي-.
الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 254 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
ما وصف ابلقليل يف "البحر احمليط" أليب حيان األندلسي :دراسة حتليلية /فوزية بنت
إبراهيم العويف -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،ه،ـ 279 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
اعرتاضات انظر اجليش على أيب حيان األندلسي يف اجملرورات من خالل كتاب "متهيد
القواعد بشرح تسهيل الفوائد" /طالل عويض املطريي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة،
 1436هـ 234 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
انتصار انظر اجليش ًلبن مالك من أيب حيان يف "متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد":
ضا ومناقشة /قاسم حممد عبدالسالم -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
عر ا

 702ص (دكتوراه).

ما خالف فيه انظر اجليش النحاة يف كتابه "متهيد القواعد" بني املعىن والصنعة /شيخة بنت
خالد احلبيل -.الدمام :جامعة الدمام 1437 ،هـ 345 ،ورقة (حبث مكمل لرسالة
املاجستري).
اًلحتجاج بشعر امرئ القيس يف النحو العريب :دراسة حنوية حتليلية /عاطف طالب
عمان :األكادمييون للنشر 1433 ،هـ 224 ،ص.
الرفوعّ -.

لشعر امرئ القيس شأو كبري ومنزلة رفيعة يف االحتجاج وبناء قواعد اللغة العربية ،لوقوعه حتت
منظومة االحتجاج اليت ُحددت مبئة ومخسني قبل اإلسالم ،ومبثلها بعده ،فهو من شعراء الطبقة
األوىل وأوهلم ،وشعره من أغىن املصادر اليت استقى منها النحاة قواعد اللغة العربية ،ومسائلها
الكلية واجلزئية .قاله املؤلف.
مث قسم دراسته إىل مخسة فصول:
األول :الشاهد النحوي واالحتجاج به.
الثاين والثالث والرابع :املرفوعات واملنصوابت واجملرورات للمسائل النحوية اليت تضمنتها الشواهد
النحوية اليت استخرجها النحاة.
اخلامس :مسائل حنوية متفرقة .وهي اليت مل تقع يف الفصول السابقة ،كالفعل املضارع املعرب
واملبين..
جن يف كتابه "اللمع" /خولة بنت سليمان احلريب -.الرايض:
شراح "اللمع" من ابن ّ
مواقف ّ

جامعة اإلمام 1434 ،هـ 465 ،ورقة (ماجستري).

مجعا
اعرتاضات ابن احلاجب واستدراكاته على الزخمشري يف "اإليضاح يف شرح َّ
املفصل" ا

ودراسة /عيدة بنت محدان احلريب -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 470 ،ورقة

(ماجستري).
حنو النص ذي اجلملة الواحدة :دراسة تطبيقية يف "جممع األمثال" للميداين /حممود قدوم-.
م
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ352 ،

ص (أصله رسالة دكتوراه من اجلامعة األردنية).
ُّ
جديدا من حقول الدرس اللغوي ،والغرض منه
حنو النص (أو لسانيات النص) حقالً ً
يعد ُ
توسيع دائرة النحو املعرفية ،واالنتقال به إىل ما فوق اجلملة من مقطع وفقرة ،وصوالً إىل نظرة
شاملة للنص ،وتطويره مبا يناسب اللسانيات احلديثة وحتليل اخلطاب.
والكتاب دراسة تطبيقية من هذا اجلانب عل كتاب "جممع األمثال" للميداين ،يسبقها فصالن:

 النص ذو اجلملة الواحدة :حدُّه وخصائصه وحنوه. النص ذو اجلملة الواحدة يف سياقه األصلي.ضا ودراسة/
آراء ابن سعدان النحوية يف كتابيه "خمتصر النحو" و"الوقف واًلبتداء" :عر ا

عادل بن عتيق الرحيلي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 135 ،ورقة
(ماجستري).
حممد بن سعدان الكويف ( 231 – 161هـ).
آراء أيب علي الفارسي النحوية وتطبيقها على كتاب "احلجة للقراء السبعة" /كرمية بنت
أمحد البشري -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 379 ،ورقة (ماجستري).
اعرتاضات أيب علي الفارسي على النحاة وأثرها على اخلالفني /مصطفى حممود شعبان-.
بريوت :دار املقتبس 1438 ،هـ (أصله رسالة دكتوراه).
ضا ودراسة /حممد جان
موقف ابن هشام األنصاري من آراء أيب علي الفارسي النحوية :عر ا
جربيل ابري -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 383 ،ورقة (ماجستري).

عمان :دار الرضوان1437 ،
التحليل النحوي عند ابن هشام األنصاري /وائل احلريبّ -.

هـ 608 ،ص.
التحليل النحوي كما عرفه األستاذ فخر الدين قباوة ،هو "متييز العناصر اللفظية للعبارة ،وحتديد
وظائفها الرتكيبية ومعانيها النحوية وعالقاهتا اإلعرابية ،وذكر األدلة على ذلك ابلنسق والنمط
تقديرا أو ًّ
حمال".
والصوت ،لفظًا أو ً

وأشار املؤلف إىل أن اإلعراب عند القدماء يقابل اصطالح التحليل النحوي الذي شاع يف
العصر احلديث ،وأورد قول األستاذ متام حسان" :إن اإلعراب حتليل للوظائف يف السياق،
حتليال ملعاين املفردات وال لداللة اجلملة".
وليس ً
وجعل كتابه يف مخسة فصول:
 أصول التحليل النحوي عند ابن هشام األنصاري. أدلة التحليل النحوي عنده. وسائل التحليل النحوي عنده. التعدد يف التحليل النحوي عنده. -اجتاهات التحليل النحوي وتطوره عنده.

اختالف العامل وأثره على املعىن :دراسة تطبيقية على كتاب "روح املعاين" لآللوسي :جزء
عم /أمحد علي الزبيدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 432 ،ورقة
َّ
(ماجستري).
حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه وأثره على املعىن يف كتايب "الكشاف" للزخمشري
و"التبيان" للعكربي :مجع ودراسة /ايسر بن عبدالعزيز السلمي -.مكة املكرمة :جامعة أم
القرى 1434 ،هـ 438 ،ورقة (ماجستري).
خمالفات ابن مالك النحوية للسريايف /مجع ودراسة حيىي بن عائض آل عبداهلادي -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 311 ،ورقة (ماجستري).

موازنة بني شرحي حيىي بن محزة العلوي وابن هطيل للمقدمة احملسبة ًلبن اببشاذ /منال
بنت حممد البطني -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم 1434 ،هـ 338 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
عمان :وزارة الثقافة 1436 ،هـ،
ابن اببشاذ وجهوده النحوية /راضي حممد نواصرةّ -.
 624ص.

جعل املؤلف دراسته يف أربعة أبواب:
تعرض يف األول لسرية حياة طاهر بن أمحد بن اببشاذ (ت  469هـ).
ويف الثاين حتدث عن املدارس النحوية يف عصره وموقفه منها ،مث مذهبه وآراؤه النحوية ،ومنهجه،
وأتثر منهجه ابلقرآن والسنة.
ويف الثالث ذكر مؤلفاته النحوية ،وآراء بعض العلماء فيه ،وألو ًاًن من الدراسات النحوية يف
مؤلفاته.
ويف الباب األخري ذكر ابلتفصيل مناذج من ثالثة من كتبه ،هي :املفيد يف النحو ،وشرح املقدمة
احملسبة ،وشرح اجلمل للزجاجي.
اختيارات ابن اببشاذ النحوية يف كتابه "شرح اجلمل" /خالد بن محدان احلازمي -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ 549 ،ورقة (ماجستري).
ضا
اعرتاضات ابن اببشاذ ( 469هـ) على الكوفيني يف كتابه "شرح مجل الزجاجي" :عر ا
ودراسة /الزبري بن إبراهيم املبارك .املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ151 ،

ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مجعا ودراسة
اعرتاضات الدمامين النحوية يف كتابه "املنهل الصايف يف شرح الوايف" :ا
وتقومياا /هند بنت عبدهللا الشعييب -.الرايض :جامعة اإلمام ،كلية اللغة العربية1437 ،

هـ 488 ،ورقة (ماجستري).

مآخذ الدمامين على النحاة يف كتابه "تعليق الفرائد" من بداية الكتاب إىل هناية املفعول
به /موسى بن زيد السلمي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).
والشمن يف كتابه "مواهب
اعرتاضات وحيي زاده النحوية على ابن هشام والدمامين
َّ
مجعا ودراسة /حممد عبدالرحيم علي -.املدينة املنورة:
األديب يف شرح مغن اللبيب" :ا
اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 654 ،ص (دكتوراه).
اآلراء املستغربة يف "مغن اللبيب" /حممد بن سعد ًليف السرحيي -.مكة املكرمة :جامعة
أم القرى 1435 ،هـ 218 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أثر الصناعة النحوية يف ترجيح املعىن عند الرسعن يف كتابه "رموز الكنوز يف تفسري الكتاب
العزيز" /مشاري بن عبدهللا احلريب -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم 1435 ،هـ269 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اعرتاضات ابن اخلباز املوصلي على النحويني من خالل كتابه "النهاية يف شرح الكفاية"/
طارق مطلق املطريي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 752 ،ورقة
(ماجستري).
من بداية الكتاب ،إىل هناية ابب املفعول به.
عواض الرحيلي-.
ظاهرة احلذف عند ابن جن يف كتاب "احملتسب" :دراسة حنوية /أمحد بن ّ

املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 2001 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

املسائل النحوية بني ابن عطية وأيب حيان والسمني احلليب يف "الدر املصون" /إعداد رمحة
حنش العمري -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 381 ،ورقة (ماجستري).
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب (ت  756هـ).
املعىن وتعدد التوجيه النحوي :دراسة يف شرح مشكالت احلماسة ًلبن جن /منصور بن
صالح الرويلي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1435 ،هـ 284 ،ورقة (ماجستري).
عمان :دار األايم1436 ،هـ،
اجلهود النحوية يف املعاجم اللغوية /عبداجلواد البيضاينّ -.

 214ص (أصله رسالة علمية).

يف املقدمة ما يشري إىل أن عنوان الرسالة األصلي هو "اجلهود النحوية يف صحاح اجلوهري"،
فالدراسة تقع على هذا املعجم وحده ،وليس يف املعاجم العربية كما ورد يف العنوان.
وجعله مؤلفه يف أربعة فصول:
 كتاب الصحاح :منهجه ومصادر أتليفه. األصول النحوية عند اجلوهري. اجلهود النحوية يف الصحاح. شخصية اجلوهري العلمية.أمنوذجا :دراسة
رسائل ابن حزم :دراسة يف رساليت "طوق احلمامة" و"يف مداواة النفوس"
ا

عمان :اآلن 1436 ،هـ 245 ،ص.
يف حنو النص /حنان سعادات عودةّ -.
حللت الباحثة رساليت ابن حزم الظاهري وفق مستوايت اللغة األربعة :املستوى النحوي،
واملعجمي ،والداليل ،والتداويل.
مث قارنت بني أدوات التماسك النصي بينهما لتصل إىل جمموعة من النتائج.

وهي تذكر متاثل املصطلحات التالية :علم النص ،ولسانيات النص ،ولسانيات اخلطاب ،وحنو
النص.
اجلهود النحوية عند السيوطي /راضي حممد نواصرة -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث،
 1437هـ 380 ،ص.
جعله املؤلف يف مخسة أبواب ،ومل جيعل هلا عناوين ،وحتت كل ابب فصول ،منها :آراء بعض
العلماء يف السيوطي ،موقف السيوطي من املدارس النحوية والقضااي اللغوية ،آراؤه النحوية
والصرفية واللغوية ،موقفه من القضااي النحوية يف القرآن الكرمي ،القيمة العلمية لبعض مؤلفاته،
أهم القضااي اليت انفرد هبا ،مؤلفاته يف اللغة والنحو والتصريف والبالغة والبديع والبيان ،مناذج
منها.
وقد سبق صدور الكتاب عام  1433هـ بعنوان :موقف جالل الدين السيوطي من املدارس
النحوية والقضااي اللغوية.
غرائب النحو والتوجيه الدًليل يف كتاب "غرائب التفسري وعجائب التأويل" للكرماين:
دراسة يف الرتكيب والدًللة /أمحد بن حسني املوسوي -.الرايض :جامعة امللك سعود،
 1436هـ 161 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
معاين النحو اجلرجانية :دراسة يف املفهوم واجلذور والعمل /ضياء الدين فاضل احلسين-.
عمان :أروقة للدراسات والنشر 1436 ،هـ 346 ،ص.
ّ
هتدف الدراسة إىل جتلية فكرة معاين النحو يف نظرية النظم اجلرجانية ،والوصول إىل القطع
بوجود جذور هلا يف كالم من سبق صاحب النظرية أو بعدمه ،والكشف عن معاين النحو يف
أتليف الكالم وصنع البالغة ،وحماولة الوصول يف هذا اجلانب إىل أجوبة ملواضع الغموض منه،
مث الوقوف على مواضع الضعف والثغرات يف النظرية وإبرازها.
وذكر املؤلف أن الغموض مسة ظاهرة يف نظرية النظم اجلرجانية ،وأن أغمض موضع منها هو
فاعلية (معاين النحو) يف صنع بالغة الكالم.

اًلحتجاج ابألشعار غري املنسوبة يف مصنفات النحويني :دراسة حتليلية نقدية /حسام فرج
حممد -.مصر :جامعة جنوب الوادي 1436 ،هـ 245 ،ص (ماجستري).
اعرتاضات أيب احلسن الباقويل النحوية يف كشف املشكالت وإيضاح املعضالت على
ضا ودراسة /عثمان أديوايل نيجريي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
الفراء :عر ا
 1436هـ (حبث مكمل للماجستري).
مستوى الرتاكيب النحوية يف ضوء علم اللغة احلديث عند ابن جزي يف "التسهيل" /حممد
حممود أبو حسني -.طنطا :دار النابغة 1436 ،هـ 2 ،مج (أصله رسالة دكتوراه من
جامعة اإلسكندرية).
التعليل النحوي عند ابن عادل يف كتابه "اللباب يف علوم الكتاب" وأثره يف توجيه املعىن
يف النصف األول من القرآن الكرمي /إمساعيل حامد اهلامشي -.املنصورة :جامعة املنصورة،
 1437هـ 469 ،ص (دكتوراه).
الفروق النحوية والدًللية يف تفسري "اللباب يف علوم الكتاب" ًلبن عادل الدمشقي /أمحد
حممد طويل -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ (دكتوراه).
ضا
التوجيهات النحوية للشواهد الشعرية يف كتاب "النوادر" أليب زيد والتعليقات عليه :عر ا

ودراسة /دايلو عبدالناصر -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 181 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
اجلملة اإلنشائية يف موشحات ابن سهل األندلسي :دراسة حنوية دًللية /إايد أمحد هباء

الدين -.املنصورة :جامعة املنصورة 1435 ،هـ 270 ،ص (ماجستري).

خصائص الرتكيب يف ديوان يزيد بن مفرغ احلمريي :دراسة حنوية دًللية /عمر عبدهللا
احلاج -.املنصورة :جامعة املنصورة 1435 ،هـ 261 ،ص (ماجستري).
العلل النحوية عند ابن أيب الربيع يف كتابه "البسيط" /حممد بن حسن الزهراين -.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ 199 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الوظيفة الدًللية للنحو يف شروح املعلقات /ملى عبدالقادر خنياب -.دمشق :متوز،
 1436هـ 293 ،ص.
مجعا ودراسة /فوزية بنت خلف العنزي -.الرايض:
املسائل النحوية يف تفسري املظهري :ا

جامعة اإلمام 1436 ،هـ 310 ،ورقة (ماجستري).
التفسري املظهري ،ملؤلفه حممد ثناء هللا العثماين املظهري (ت  1225هـ).

النداء وجوابه يف ديوان ابن زيدون :دراسة حنوية دًللية /حسن قادر حسن -.املنصورة:
جامعة املنصورة 1436 ،هـ 260 ،ص (ماجستري).
آراء الرضي النحوية يف شرح الكافية /حممد مسعود علي حسن -.اإلسكندرية :مؤسسة
حورس الدولية 1437 ،هـ 515 ،ص.
النحو العريب يف ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القدمية /حيىي عبابنة -.إربد :دار
الكتاب الثقايف1436 ،هـ 360 ،ص.
التأويل النحوي يف كتاب "اإلتقان يف علوم القرآن" جلالل الدين السيوطي (ت  911هـ)/
أمساء مسهوج الشمري -.حائل ،السعودية :جامعة حائل1436 ،هـ 170 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).

الشاهد الشعري بني أيب عبيدة واألخفش والفراء يف كتب "معاين القرآن" :دراسة حتليلية
مقارنة /إعداد فهد بن حامد الزماي -.حائل :جامعة حائل 1436 ،هـ 112 ،ورقة
(حبث مكمل لرسالة املاجستري).
اختيارات الصايغ النحوية يف كتابه "اللمحة يف شرح امللحة" :دراسة حتليلية /هدى بنت
سعيد الغامدي -.الدمام ،السعودية :جامعة الدمام 1436 ،هـ 653 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
آراء الفراء النحوية يف كتاب "القطع واًلئتناف" أليب جعفر النحاس يف أحكام الوقف
واًلبتداء /بندري بنت سعيد الغامدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1436 ،هـ،
 322ورقة (ماجستري).
ضا ودراسة /مسعود بن
التعليل النحوي عند ابن النحاس من خالل كتابه "التعليقة" :عر ا

عبدالسالم -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اللغة العربية 1439 ،هـ
(ماجستري).
ضا ودراسة /أسامة بن عبدالرزاق شرياين -.املدينة
حكاية إمجاع النحاة عند املربد :عر ا
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث مكمل للماجستري).
أمنوذجا (الفيشي،
النظرية النقدية يف دراسة املصطلح النحوي :حواشي شرح ال َقطر
ا
عمان :دار الفتح 1438 ،هـ؟
السجاعي ،اآللوسيّان) /حممد ذنون يونس الفتحيّ -.
املباحث النحوية يف شرح الزرقاين على املوطأ /ماجد رشدي الصفدي -.مكة املكرمة:
جامعة أم القرى 1439 ،هـ (ماجستري).

الزحيلي وجهوده النحوية يف كتابه "التفسري املنري" :دراسة وصفية /حممد إبراهيم محد-.
غزة :اجلامعة اإلسالمية 1438 ،هـ (حبث مكمل للماجستري).
 -18دراسات حنوية حديثة
النحو من اخلطوة األوىل /عبداحملسن الطبطبائي -.ط ،2مزيدة ومنقحة -.الكويت:
مكتبة آفاق1435 ،هـ 302 ،ص.
يتناول الكتاب أساسيات النحو ،ويعرضها املؤلف على شكل معلومات متتابعة ،تربطها فكرة
واحدة ذات فروع متعددة .ويذكر أنه نقل املادة العلمية من قواعد جامدة إىل معلومات مشوقة،
ممزوجة بقصص كثرية وأبيات وفرية ،وهي مشفوعة كذلك أبمثلة دقيقة خمتارة بعناية من القرآن
الكرمي واحلديث الشريف ...ومن األمثال واحلكم.
علم النحو العريب :رؤية جديدة ،وعرض نقدي ،مفاهيم املصطلحات /صربي َّ
املتوىل-.

ط ،جديدة منقحة ومزيدة -.القاهرة :مكتبة زهراء الشرق 1435 ،هـ 242 ،ص.
قال املؤلف" :هتدف هذه الدراسات إىل إرساء لبنة متواضعة يف سبيل تصحيح الوجهة النحوية،
حىت يؤدي النحو رسالته على أكمل وجه ،ويكو َن الوسيلة املطلوبة للغاية املنشودة اليت ال
خالف عليها ،وهي سالمة النطق ،وتقومي اللسان ،وإحكام املباين ،وفهم املعاين."...
أحياًن اجلدل العقيم
وذكر أنه سجل "بعض املآخذ على الفكر النحوي القدمي ،فقد كان يشوبه ً
بني آراء املدارس النحوية ،واإلغراق يف التنظري ،وإمهال التحقيق ،واحلظ املبخوس من روائع
النصوص عند التطبيق."...
وهو متهيد وثالثة أقسام:
 حماولة لصياغة نظرية ومصطلح. األسس العلمية للنحو العرِب. -الشواهد الشعرية على القواعد النحوية.

 معجم األدوات النحوية الالزمة للتفسري واإلعراب عند اإلمام السيوطي.واملؤلف أستاذ الدراسات اإلسالمية يف كلية اآلداب جبامعة القاهرة
ظاهرة النقل يف النحو العريب /أتليف مصطفى شعبان املصري -.اإلسكندرية :املكتب
اجلامعي احلديث1435 ،هـ 228 ،ص.
النقل يف اللغة يكون من املعىن األصلي للفظ عدوالً إىل معىن آخر لغاية أسلوبية معينة ،وحيدث
هذا بواحد من أمرين :التضمني ،والنيابة.
وهذا الكتاب دراسة لظاهرة النقل يف النحو العرِب من خالل ستة فصول ،هي:
 حدود النقل يف النحو العرِب. النقل يف األمساء. النقل يف األفعال. النقل يف حروف املعاين. النقل يف عناصر خمتلفة. النقل يف احلركات.دراسة نقدية يف التفكري النحوي العريب /صاحلة حاج يعقوب -.القاهرة :دار السالم،
1435هـ 158 ،ص.
فصول الكتاب الستة:
 االحتجاج اللغوي لدى النحويني القدامى. نظرية العمل وقضاايها يف دراسة حتليلية.احملدثني.
 قضية اإلعراب بني القدماء و َ -من مسائل العمل وقضاايه يف النحو العرِب.

 صفاء النحو العرِب من التأثريات األجنبية. موقف النحاة من فلسفة النحو.عمان :دار زهران،
قضااي حنوية بني التنظري واًلستخدام اللغوي /حممد سلمان السعديّ -.

1434هـ ،ج 240 :1ص.

قرب فيه املؤلف قضااي حنوية إىل طالب اجلامعات ،وأزال عنها الغموض واإلهبام ،وأعرب كل
األمثلة اليت أوردها ضمن الشروحات والتفصيالت ،وأنى عن الشذوذ النحوي ،وقدم أسئلة
متنوعة يف املوضوع وأجاب عنها...
البم َىن غري اإلسنادية يف حنو اللغة العربية /املصطفى بنّان -.القاهرة :دار الكلمة1434 ،هـ،

 104ص.

وجواب" ،أو حسب تعبري
البىن غري اإلسنادية هي ما تسميه كتب النحو "ابب حذف العامل ً
سيبويه" :ما ينتصب على إضمار الفعل غري املستعمل إظهاره".
وهذا حبث يف مفهومه ،من خالل ثالثة فصول:
 اإلسناد يف الفكر اللغوي العرِب. البىن غري اإلسنادية. احللول اللسانية إلشكال البىن غري اإلسنادية.واملؤلف متخصص لغوي ،رئيس حترير جملة الفرقان ،من الدار البيضاء.
دراسات حنوية /أمين عبدالرزاق الشوا -.دمشق :دار أفنان ،د .ت ،بعد  1430هـ،

 200ص.

قدم فيه مؤلفه دراسة نظرية وتطبيقية ملبادئ اللغة العربية ،متمثلة أبقسام الكالم :االسم ،الفعل،
احلرف ،اجلملة ،اسم الفعل ...بصورة أقرب إىل املنهجية يف االستيعاب والعرض املبسط،
والتطبيقات الرافدة لكل قسم من األقسام املذكورة.
عمان :دار
األحكام النوعية والكمية يف النحو العريب /صباح عالوي السامرائيّ -.
جمدًلوي1433 ،هـ 284 ،ص.
يعين املؤلف ابلنوعية :القوي ،والضعيف ،واجليد ،واحلسن ،والرديء ،والواجب ،واملمنوع،
وغريها.
وابلكمية :الكثري ،واملطرد ،والغالب ،والنادر ،وأشباه ذلك.
فصول الكتاب األربعة:
 ظاهرة اإللزام يف األحكام النحوية. اجلواز وصوره يف األحكام النحوية. تطور األحكام النحوية منذ النشأة إىل ابن جين. أدلة األحكام النحوية (االستدالل ابملنطوق ،االستدالل العقلي).قضااي حنوية يف علم العربية /السيد أمحد علي حممد -.القاهرة :دار اجلوهرة1435 ،هـ،
 310ص.
يضم بني دفتيه قضااي متعددة ،كباب النداء ،وابب االستغاثة ،وابب الندبة ،والرتخيم،
ُّ
واملنصوب على االختصاص ،والتحذير ،واإلغراء ،وأمساء األفعال ،وأمساء األصوات ،واملمنوع
من الصرف ،والنعت ،والتوكيد املعنوي ،والتوكيد اللفظي ،وعطف البيان ،وعطف النسق،
وابب البدل.
واملؤلف أستاذ النحو والصرف والعروض يف كلية العلوم جبامعة القاهرة.

عمان :أمواج للطباعة
مجلة الفعل املبن للمجهول يف العربية /حسن حممود شبانةّ -.
والنشر1435 ،هـ 278 ،ص
يقول املؤلف إن الفعل املبين للمجهول قسم مهم من أقسام اجلملة الفعلية ،اعتاد النحاة تناوله
ابلدراسة يف مؤلفاهتم حتت ابب كانوا يصطلحون عليه قبل ابن مالك بـ "ما مل يُسم فاعله" ،أما
ابن مالك فهو أول من ابتكر له مصطلح "النائب عن الفاعل".
وجعل مؤلفه يف أربعة فصول:
♦ اجلملة :مناهج دراستها ومفهومها وأقسامها.
♦ مجلة الفعل املبين للمجهول.
♦ الركن الفعلي يف مجلة الفعل املبين للمجهول.
♦ النائب عن الفاعل.
عمان :دار الرضوان1436 ،
اإلسناد يف العربية ومسائل أخرى /صباح عطيوي عبودّ -.

هـ 221 ،ص.
جمموعة من النظرات يف أصول العربية اليت ال ميكن االستهانة هبا ،أو التقليل من شأهنا ،فهي
مبثابة قوانني وضعت إبحكام لتفسري هذه اللغة وضبطها ،بتسهيل تعلمها ومعرفتها ،منها حبث
"اإلسناد وأنواعه" ،الذي جعله املؤلف يف ثالثة أنواع :التام ،والناقص ،واجلامد .ويعنون به
الربط والتعليق بني الرتكيب إلعطاء الفائدة من املعىن ،قال السيوطي يف مهع اهلوامع" :ألن
اإلفادة إمنا حتصل ابإلسناد ،وهو ال بد له من طرفني :مسند ومسند إليه".
واملسائل األخرى هي:
حقيقة التوهم عند النحاة.
املصطلح النحوي عند اخلليل.
مصطلحات حنوية بني البصريني والكوفيني.
حذف الفاعل يف العربية.

عمان :دار
بناء اجلملة العربية :مفهوم اجلملة الفعلية وأحكامها /مسية حممد السيدّ -.
املأمون 1435 ،هـ 234 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
اجلملة هي وحدة الكالم الرئيسة ،وموضوع الدرس النحوي ،وقد حبث املؤلف بناءها ،والفرق
بينها وبني الكالم عند النحاة واحملدثني ،وعناصر اجلملة الرئيسة ،وانقسامها إىل امسية وفعلية،
وشرطية وظرفية ،مث تناول الفعل وتعريفه ،وضوابطه املعنوية واللفظية ،والفاعل والفرق بينه وبني
املبتدأ ،واملفعول به :موقعه وتقدميه وأتخريه وحذفه..
ظاهرة الزايدة على اجلملة العربية :دراسة حنوية دًللية /حممد جواد حممد سعيد الطرحيي-.
بغداد :دار الكتب العراقية؛ بريوت :دار صادر1435 ،هـ 281 ،ص.
تناول فيه املؤلف ظاهرة الزايدة يف األمساء ،وأثبت وقوعها يف بعضها ،مث يف األفعال ،ومنها
أخريا الزايدة يف اجلملة عن طريق
زايدة كان وأخواهتا ،وإلغاء ظن وأخواهتا ،وزايدة احلروف ،و ً
اللغة األدبية ،متمثلة يف اآلايت الكرمية والشعر والنثر.
وغرض املؤلف يف كتابه الزايدة يف اجملال النحوي وليس الصريف.
قضااي لغوية بني اًلفرتاضات النحوية والواقع اللغوي /أيوب جرجيس العطية -.بريوت:
دار الكتب العلمية 1434 ،هـ 190 ،ص.

خاض املؤلف يف قضااي ومسائل حكم عليها (أو افرتض) النحويون بعدم جوازها ،أو
ورودها ،أو أهنا غري فصيحة ،واملتحدث هبا ملحن غري فصيح.

ويقول إنه وجد أن ما افرتضه النحويون خالف الواقع اللغوي ،لذا جاء البحث بتوصيف
جديد هلذه القضااي.
وجعله يف مخسة مباحث:
♦ أسلوب الشرط بني الصناعة واملعىن.
♦ تبادل أدايت الشرط (إ ْن) و(إذ) وأثره يف الداللة.

البت يف صحة استعمال (حبيث).
♦ ُّ
فع املؤن يف شيوع (كاد أ ْن).
♦رُ

♦ الصفة املركبة (املشبهة) بني االفرتاضات النحوية والواقع اللغوي.
عمان :دار املسرية1436 ،هـ،
يف اللسانيات وحنو النص /إبراهيم حممود خليل -.طّ -.3
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انتظمت أربعة فصول يف الباب األول الذي عقده املؤلف حتت عنوان (مقدمة يف اللسانيات)
حتدث فيه عن املدارس اللغوية املعاصرة ،والصوت ،والصرف ،والنحو.
والباب الثاين (دراسات يف أصوات العربية) فيه ثالثة فصول :صوتيات ابن سينا يف ضوء علم
اللغة احلديث ،مذهب سيبويه يف تتبع التغيري الفونولوجي يف صوائت العربية ،املقطع العروضي
يف ضوء الدراسات الصوتية.
والباب الثالث (دراسات يف حنو النص) فيه ثالثة فصول :من حنو اجلملة إىل حنو النص ،قواعد
التماسك النحوي عند عبدالقاهر اجلرجاين يف ضوء علم النص ،دراسة نصية.
واملؤلف أستاذ يف كلية اآلداب ابجلامعة األردنية.
يف الرتاكيب اللغوية /رانيا فوزي عيسى -.اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية1435 ،هـ،
 192ص.
يتضمن حبثني طويلني:
 أمثال املولدين :دراسة تركيبية. أساليب االستفهام يف شعر أِب فراس احلمداينيف اللسانيات املعاصرة :النظرية والتطبيق /جودة مربوك حممد -.القاهرة :مكتبة اآلداب،
 1435هـ 208 ،ص.

احتوى على مخسة مباحث:

 ثالثية القارئ والنص والسياق :مقاربة للشواذ النحوية تداوليًّا. ظاهرة الرواسب الرتكيبية وإشكالية استيعاب النص عند سيبويه. مقبولية حنو الشكل وأثر ممارسة الضغوط يف أداء الداللة. ظاهرة التالزم الرتكييب ومنهجية التفكري النحوي. إشكالية ثقافة االحنياز يف طريق االستشهاد اللغوي.واملؤلف أستاذ العلوم اللغوية ووكيل كلية اآلداب جبامعة بين سويف يف مصر.
هروم -.تونس :الدار التونسية للكتاب1435 ،
مالحظات على قواعد النحاة /البشري ُّ

هـ 206 ،ص.
حيتوي الكتاب على ست مسائل حنوية متنوعة تندرج يف جمملها ضمن النظرية التوليدية
والتحويلية ،حاول فيها املؤلف أن جيدد دراسة قواعد اللغة العربية على ضوء النتائج اليت توصلت
إليها النظرية املذكورة ،اليت أثرت يف الدراسات اللغوية احلديثة.
وهذه املسائل هي :البنية األساسية للجملة يف العربية ،املركب املوصويل ،املركب اإلضايف ،توزيع
املقوالت الفارغة أو املقوالت املسترتة ،املبين للمجهول ،األفعال املالزمة لصيغة فُعِل.
واملؤلف أستاذ يف كلية رقادة ابلقريوان .وقد قال يف املقدمة :قد يظن البعض بعد االطالع على
هذه املقدمة أين أتعمد التقليل من القيمة العلمية لنظرية النحاة ،وأين أدعو إىل التخلي عنها
لفائدة النظرية التوليدية والتحويلية .معاذ هللا أن أكون ممن يهلل للثقافات الوافدة ،ويكيل اللوم
واالنتقادات إىل الرتاث ،ولكين كذلك لست ممن مييل إىل االنغالق وإىل التشبث ابملاضي
بدعوى أنه الدرع الذي يقينا من غزو الثقافة الغربية اليت تستهدفنا..
واملؤلف حاصل على الدكتوراه يف اللسانيات من جامعة ابريس ِ ،7
ويدرس يف كلية رقادة
ابلقريوان.

احملصول يف النحو /أمين السيد أمحد اجلندي -.القاهرة :مكتبة زهراء الشرق 1436 ،ه ـ
(رأيت منه جـ 491 :1ص).
جمموعة حبوث ودراسات حنوية وصرفية ،وقد انتظم هذا اجلزء ثالثة حبوث تدور يف رحاب
القرآن الكرمي ،هي:
 األفعال ِالنصب واجلزم يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية داللية.
احملتملة
َ
 من قضااي الوقف واالبتداء بني أِب حامت السجستاين وابن األنباري :دراسة حنوية داللية. الظواهر النحوية والصرفية يف القراءات القرآنية يف شرح مقصورة بن دريد البن خالويه:توجيه ودراسة.
النحو الشايف /طالل وسام البكري -.محص :دار اإلرشاد 1436 ،هـ 181 ،ص.
شرح فيه املؤلف موضوعات ومسائل حنوية ،هي :اللوازم ،التبيينات ،املشرتك ،اجلمل
واملصطلحات اخلالفية واحلدود النحوية.
مسائل حنوية /إبراهيم بن سليمان الشمسان[ -.الرايض] :املؤلف 1436 ،هـ218 ،
ص.
من عناوين هذه املسائل:
 إال االستدراكية. تعدد املضاف. هجوم احلركات على احلركات. ينصب الفاعل كما جير. اجلر والرفع بعد مذ ومنذ. -إعراب ما انتهى أبلف.

 اسم اإلشارة ال حمل له من اإلعراب. الضمري املسترت اخرتاع حنوي. كاف التشبيه ليس امسًا. اإلمجاع يف النحو العرِب.تعدد رأي النحوي يف مسألة واحدة حىت القرن الثالث اهلجري :مجع ودراسة /مها بنت

مسفر الغامدي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1433 ،هـ 380 ،ورقة (دكتوراه).

التناقض عند النحويني يف القرون السبعة اهلجرية األوىل :دراسة وصفية حتليلية /عمر علي
اببعري -.الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 262 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
النحو واإلبداع :رؤية نصية لتأويل الشعر العريب القدمي /حمروس بمريّك -.القاهرة :دار
النابغة 1435 ،هـ 381 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من كلية دار العلوم جبامعة القاهرة).
اهلدف من تناول النص هو وضع احتماالته أمام القارئ ،وحتليله إىل مكوًنته اليت
بُين منها ،وبيان مدى متاسك أجزائه.
وجعل املؤلف دراسته يف مخسة فصول:
 أسس أتليف الكالم وإنتاج النص. املعىن النحوي الداليل وأثره يف أتويل الشعر. النص :مفهومه ،معايري تقسيمه.احملدثني.
 التماسك النصي بني القدماء و َ -من وسائل التماسك النصي.

اًلشرتاط يف النحو العريب /زكي بن صاحل احلريول -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ،
 2مج (دكتوراه).
التعريف والتنكري يف نص ميثاق األمم املتحدة بني مقوًلت النحويني والدرس اللساين/

ليلى عبدهللا آل محاد -.الرايض :جامعة امللك سعود ،قسم اللغة العربية 1434 ،هـ،
 183ورقة (حبث مكمل للماجستري).
نظام القول يف العربية :اخلصائص الرتكيبية والدًللية والتداولية /منصور مبارك ميغري-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ456 ،
ص (أصله رسالة دكتوراه).
األفعال القولية هي جمموعة األفعال اليت يستعملها املتكلمون يف اإلخبار عن األحداث الكالمية
احلاصلة يف األزمنة الثالثة.
وأُريد من دراسة خصائص الرتكيب يف هذه األفعال :الوقوف عند صورة إمضائها إىل املفاعيل
بعدها ،وأحكام هذه األفعال يف العمل واإلعراب.
وجعله مؤلفه يف أربعة أبواب:
 مداخل إىل قضية أفعال القول. ُّحد القول وضبط أبنيته األساسية.
 أقسام امللحق ابلقول الداللية والرتكيبية. يف القول واحلكاية.اجلملة بني التنظري والتطبيق /اندية رمضان النجار -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية
للنشر 1436 ،هـ 250 ،ص.
تناولت فيه الكاتبة اجلملة االمسية البسيطة واملوسعة (املنسوخة) ،وأردفتها بدراسة نواسخ
االبتداء ،مث اجلملة الفعلية ،وهي املبدوءة بفعل اتم (غري ًنقص) ،مث الفاعل وًنئبه ،وأضافت

أخريا يشتمل على املفعوالت اخلمسة ،إضافة إىل احلال ،والتمييز ،واالستثناء ،جامعة ما
فصالً ً
يتصل هبذه األنواع من قضااي ومسائل يلزم الطالب اإلحاطة هبا ،من خالل أمثلة العربية
وشواهدها ،وأمثلة تطبيقية جماب عنها.
واملؤلفة أستاذة العلوم اللغوية جبامعة حلوان.
عمان :الدار املنهجية للنشر 1437 ،هـ224 ،
الفروق النحوية /سعد حسن عليويّ -.

ص.
درس فيه املؤلف الفروق النحوية بني األمساء وما ُمحل عليها ،وكذلك األفعال ،واألدوات،
والتوابع ،واملعطوف بواو العطف وواو املعية ،مث متفرقات ،مثل الفروق النحوية بني اهلمزة وهل،
وبني ألفاظ اإلغراء واألمر ،وبني الفصل واالعرتاض ،وغريها.
والفروق النحوية تسلط الضوء على اجلوانب اليت تلتبس بني الصيغ والرتاكيب املتشاهبة ،سواء
جاءت على هيئة مفردات أم أساليب ،أم مجل .وذكر املؤلف أن يف كتابه هذا ما مل يذكره
السيوطي يف كتابه (األشباه والنظائر) ،وأنه قسم املادة العلمية على أكثر من مبحث ،كل
مبحث يتناول جمموعة من املتشاهبات.
واملؤلف أستاذ النحو يف جامعة اببل.
الفروق النحوية /حممد بن انصر الشهري -..الرايض :مكتبة الرشد 1438 ،هـ 2 ،جـ
(أصله رسالة علمية).
عمان :دار غيداء 1435 ،هـ144 ،
دراسات يف اللغة والنحو /علي مطر الدليميّ -.

ص.
وهي هذه البحوث:
 مسائل حنوية متفرقة رجحها أبو حيان يف "البحر احمليط". -مسائل خالفية متفرقة بني السريايف والنحاة.

 -العلة النحوية يف كتاب "اإلغفال" ألِب علي الفارسي (ت  377هـ).

 املصطلح اللغوي عند ابن سيده (ت  458هـ) يف كتابه "شرح املشكل من شعراملتنيب".
 اثبت بن أِب اثبت اللغوي وكتابه "الفرق".واملؤلف أستاذ يف جامعة األنبار.
التفاعل بني اإلفراد والرتكيب يف الدرس النحوي :دراسة وصفية حتليلية /وهيب بن صاحل
ابحيدرة -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 195 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
عمان :دار جرير 1436 ،هـ،
ظاهرة الفصل يف النحو العريب /حسني عباس الرفايعةّ -.

 98ص.

يف معرض تعريفه للفصل ذكر املؤلف أنه حاجز بني شيئني متالزمني نـُ ِزال منزلة الشيء الواحد،
فكل منهما آخذ حبُ ْجز اآلخر الحتياجه إليه ،وهبذا احلد يكون الفصل قد أُدير على مسألة
الرتاكيب النحوية اليت تغاير مصطلح الفصل يف النظر البالغي ويف الرسم اإلمالئي.
وجاءت دراسته يف اببني:
ذكر يف األول كنه هذه الظاهرة ،وحضورها يف أنظار النحويني والبالغيني واملفسرين.
وأفرد الثاين ملسائل هذه الظاهرة ،يف اجلمل االمسية ،والفعلية ،واجملرورات ،والتوابع ،وبعض
األساليب النحوية ،وما أحلق هبا.
عمان:
املطابقة النحوية يف اللغة العربية يف ضوء اللسانيات احلديثة /تشي تشي هوانجّ -.

أروقة للدراسات والنشر 1437 ،هـ 176 ،ص (أصله رسالة دكتوراه من اجلامعة

األردنية).
املطابقة النحوية وسيلة من وسائل الربط يف اللغة العربية ،ومدارها على العدد ،من إفراد وتثنية
ومجع ،واحلاالت اإلعرابية ،والتذكري والتأنيث ،والتعريف والتنكري ،وغري ذلك مما تشتد إليه

حاجة الدارس األجنيب بله العرِب إىل معرفته وإتقانه ،حيث يقعون يف هفوات عند تعلم مسائلها.
اًلشرتاط يف النحو العريب :مقاربة أصولية لكفاءة النظام ومسارات اًلنتظام /زكي بن صاحل

احلريول -.األحساء ،السعودية :النادي األديب 1437 ،هـ 666 ،ص (أصله رسالة
دكتوراه).

بناء اجلملة يف ديوان "أحالم النخيل" لعبدالعزيز عتيق :دراسة حنوية دًللية /أيوب صاحل

نوري -.املنصورة :جامعة املنصورة 1436 ،هـ 209 ،ص (ماجستري).

حنو النص بني النظرية والتطبيق /أمساء رأفت شهاب -.اإلسكندرية :دار الوفاء1437 ،
م

هـ 231 ،ص.

النحو والنص /يوسف أمحد جاد الرب -.القاهرة :دار غريب 1436 ،هـ 184 ،ص.
عمان :دار الوضاح؛ بغداد :مكتبة
دراسات يف النحو العريب /حسني حميسن البكريّ -.

دجلة 1436 ،هـ 121 ،ص.
وهي أربع دراسات:
 -نظرات يف النحو الكويف.

 األعراب وأثرهم يف النحو واللغة. عطف البيان بني القدماء واحملدثني. (ال إله إال هللا) بني النحويني واألصوليني.املعارضة والرتجيح يف النحو العريب :دراسة أتصيلية تطبيقية تقوميية /سناء يوسف فتح

الباب -.القاهرة :دار غريب 1437 ،هـ 266 ،ص.

العدول عن القرائن :دراسة حنوية دًللية يف شعر عزيز أابظة /صربي عبدالفتاح إبراهيم-.
الزقازيق :جامعة الزقازيق 1436 ،هـ 734 ،ص (دكتوراه).
القليل والنادر يف النحو العريب وعالقتهما ابلشواهد املصنوعة /علي حممد عبدالعظيم-.
الفيوم :جامعة الفيوم 1436 ،هـ 172 ،ص (ماجستري).
مظاهر املناسبة يف النحو العريب :دراسة وصفية حتليلية يف ضوء الفكر اللغوي املعاصر/
مصطفى شعبان املصري -.اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث 1437 ،هـ236 ،
ص.
أعماًل لغوية /الصحيب هدوي-.
اإلنشاء ابلقول :مقاربة حنوية تداولية لألوامر والنواهي ا

عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 168 ،ص (أصله رسالة علمية من املعهد العايل
ّ
للغات بتونس).

مسائل اًلنفراد ابلرأي عند النحويني  /منصور بن صاحل بن حممد بن علي -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 308 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
التأويل والتوجيه يف ضوء تعارض األدلة النحوية :دراسة تقوميية /حممد راضي حممد علي-.
بريوت :دار املقتبس 1438 ،هـ؟ (أصله رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة).
تغيري النحويني للشواهد :كتاب يشتمل على أكثر من مائيت بيت حرفها النحويون
لالستشهاد هبا /علي حممد فاخر -.ط ،2مزيدة ومنقحة -.القاهرة :مكتبة اآلداب،
 1435هـ 288 ،ص.

املؤلف له قصة مع الكتاب ،حيث تبني له الفرق بني أبيات شعر يف كتب النحويني وكتب
األدب ،مما دفعه إىل البحث والتحري ،ليجد أكثر من ( )200بيت حرفها النحاة ليستشهدوا
هبا يف آرائهم النحوية.
ويذكر أن األمر خطري ،فهو يتعلق أبمانة العلم ،ولذلك جعل أمره كبحث قضائي ،فيبدأ
ذاكرا يف احلاشية
ابلدعوى ،وهي أن هذا البيت شاه ٌد عند النحاة ،مث يبني وجه االستشهادً ،
بعض كتب النحو اليت استشهدت به ،مكتفيًا بثالثة أو أربعة منها ،منها كتاب سيبويه،
واملقتضب للمربد ،ومعاين القرآن للفراء ،ومغين اللبيب البن هشام ،وشروح املفصل والتسهيل
واأللفية ،وغريها ،مث يصدر احلكم ،وهو أن هذا البيت مغري يف قوله ،حمرف عن أصله ،ال
شاهد فيه ملا ذهب إليه النحاة .ورجع ألجل إثباته إىل كتب حنوية أخرى أشارت إىل هذا
التغيري ونبهت عليه ،كما رجع إىل جمموعات الشعر ودواوين الشعراء ،وإىل الكتب األدبية
املختلفة اليت جتمع القصائد واملقطوعات ،لتكون براهينه وأحكامه صادرة عن غريه ،ليكون
أدعى للصدق.
ذلك َ
وجعل دراسته يف ثالثة أقسام:
 الدراسة وأبيات الشواهد. أبيات الشواهد يف النحو والصرف. أبيات الصرف.واملؤلف أستاذ يف كلية اللغة العربية جبامعة األزهر يف املنصورة.
عمان :دار كنوز
الشكل والدًللة :دراسة حنوية للفظ واملعىن /عبدالسالم السيد حامدّ -.

املعرفة 1437 ،هـ 335 ،ص.
سبق صدوره عام  1423هـ.

النحو العريب املقارن يف ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القدمية /حيىي عبابنة-.
عمان :دار الثقافة؛ أربد :دار الكتاب الثقايف 1436 ،هـ 360 ،ص.
ّ

العقل املتألق :دراسة وصفية حتليلية جلهود الدكتور علي أبو املكارم النحوية /سامل خليل
األقطش -.القاهرة :دار غريب1435 ،هـ 318 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
كتااب تناولت النحو
علي حممد أبو املكارم من املكثرين يف التأليف النحوي ،إذ ألف (ً )18
ابلدراسة والتحليل من جوانب خمتلفة ،وقد غلب عليها املعاجلة املنهجية ألساليب القدماء يف
وضع النحو وتقنينه.
والكتاب دراسة جلهوده النحوية ،من خالل استقراء ما تضمنته كتبه من آراء ونظرات يف النحو
العرِب ،وجاءت يف مخسة فصول:
 يف اتريخ النحو العرِب. أصول التفكري النحوي عند أِب املكارم. منهج أِب املكارم يف دراسة الظواهر الرتكيبية. جهود أِب املكارم يف دراسة اجلملة. يف التعليم والتيسري النحوي عند أِب املكارم.جهود الدكتور حممد حممد أبو موسى البالغية :األدوات واإلجراءات /حممد بن مبارك
الصويغ -.الرايض :جامعة امللك سعود 1437 ،هـ 249 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
مجعا ودراسة /حسام حسن
اعرتاضات عباس حسن النحوية يف كتابه "النحو الوايف" :ا
عبدالسالم -.املنيا :جامعة املنيا 1437 ،هـ 214 ،ص (دكتوراه).
دراسات يف النحو واللغة /أمحد مطر العطية -.الرايض :املؤلف 1437 ،هـ 293 ،ص.

التقدمي والتأخري يف النحو العريب /يوسف حسني ابدي (ت  1433هـ)؛ دراسة وحتقيق
حممد أبو الناصر أبو غولة -.مصراتة :جامعة مصراتة 1439 ،هـ (ماجستري).
 -19النحو واًلستشراق
دراسات استشراقية حول الرتاث النحوي العريب /إعداد وترمجة عبداملنعم السيد جدامي،
عمان :دار كنوز املعرفة 1436 ،هـ 208 ،ص.
منتصر أمني عبدالرحيمّ -.
املقاالت اليت يتضمنها الكتاب مع أمساء كاتبيها:
 النحو العرِب واللحن /كيس فرستيج. جذور النحو العرِب /مايكل كارتر. حنويون يف كتاب سيبويه /رايف طلمون. أصل االصطالح النحوي العرِب /كيس فرستيج. مىت ظهرت الكلمة العربية "حنو" للمرة األوىل مبعىن "القواعد"؟ /مايكل كارتر. الرتاث اللغوي العرِب /كيس فرستيج.شبهات املستشرقني النحوية يف اآلايت القرآنية :عرض ودراسة /سليمان بن إبراهيم

النملة -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 121 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

 -20املسارد والكشافات
املصنفات املطبوعة يف مسائل اًلعرتاض النحوي حىت هناية القرن السادس اهلجري /إعداد
فاطمة بنت حممد اهلندي -.بريدة ،السعودية :جامعة القصيم 1437 ،هـ 311 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
الفهارس الشاملة ملؤلَّفات أيب علي الفارسيَّ ،
املتوىف سنة  377هـ /عبدهللا بن عمر احلاج
إبراهيم ،خالد حممد التوجيري ،سعيد علي العمري -.الظهران :جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن ،عمادة البحث العلمي؛ الرايض :مكتبة العبيكان 1436 ،هـ 935 ،ص.
كتااب من كتب أِب علي الفارسي اللغوي رمحه هللا تعاىل ،هي :احلجة
فهارس شاملة ألربعة عشر ً
للقراء السبعة ،اإلغفال ،اإليضاح ،التكملة ،املسائل البصرايت ،املسائل احللبيات ،املسائل
الشريازايت ،املسائل العسكرية ،املسائل العضدايت ،املسائل املشكلة املعروفة ابلبغدادايت،
املسائل املنثورة ،كتاب الشعر (شرح األبيات املشكلة اإلعراب) ،التعليقة على كتاب سيبويه،
مقاييس املقصور واملمدود.
وهي فهارس لآلايت ،واألحاديث واآلاثر ،واألمثال واألقوال والنماذج النحوية ،واألشعار
واألرجاز ،والكتب ،واألعالم ،واألماكن والبلدان ،واأللفاظ.
وبني املفهرسون الطبعات اليت اعتُمدت للفهارس ،والرموز املستخدمة لكل كتاب.
 -21اتريخ النحو
نش ـ ـ ــأة النحو العريب وتطوره واجتاهاته /أمحد حممد عبدالراض ـ ـ ــي -.القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية1434 ،هـ 2 ،مج.
جاء الكتاب يف جزأين.
تضـمن األول نشـأة النحو العرِب ،ومصـطلح املدرسـة واملذهب من حيث النشـأة واالسـتعمال،
احملدثني من عرب ومسـتشـرقني من وجود مدارس حنوية يف اتريخ النحو ،ويف
وموقف الدارسـني َ

ثالثة فصول منه تناول املدرسة البصرية ورجاهلا ومنهجها يف تقعيد النحو ،مث املدرسة الكوفية،
فالبغدادية.
والثــاين فيــه فصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن :تنــاول األول حركــة النحو يف بالد املغرب واألنــدلس ،واآلخر :احلركــة
النحوية يف مصر والشام ،حىت وصلت إىل املتأخرين من حناة مصر.
نشأة النحو العريب :دراسة ابستمولوجية للمنوال والتناسق النظري /أتليف منرية
القنوين -.بريوت :دار الكتب العلمية1435 ،هـ 334 ،ص.
قراءة للرتاث النحوي انطالقًا من املفاهيم املنهجية االبستمولوجية احلديثة ،وهي قراءة نقدية
جتاوزت فيه املؤلفة بواسطتها جمرد التاريخ والشرح إىل إعادة الصياغة والتقومي.
وقسمت حبثها على ثالثة أبواب ،ضمنتها االستدالل على أن النحو العرِب نشأ وتطور
ضمن مناويل تفسريية خمتلفة ،متتبعة حلقة من حلقات تطوره ،وهي احللقة املمتدة من القرن
الثاين إىل القرن الرابع للهجرة.
عمان :دار كنوز
يف اتريخ العربية :أحباث يف الصورة التارخيية للنحو العريب /هناد املوسىّ -.

املعرفة العلمية1435 ،هـ 224 ،ص.
فصوله األربعة:
 -اللهجات العربية والوجوه الصرفية.

 ظاهرة اإلعراب يف اللهجات العربية القدمية. الظاهرة النحوية بني الفصحى وهلجاهتا. التطور النحوي وموقف النحويني منه.إسهامات علم النحو يف بناء النقد العريب القدمي /حسن حممد علي ازروال -.إربد،
األردن :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 341 ،ص.
أبواب الكتاب اخلمسة:

♦خصائص اخلطاب النحوي.
♦بعض املباحث الصناعية لعلم النحو.
♦نظرية املعىن وارتباط علم النحو ببناء النقد العرِب.
♦ثواين املعاين أو االنتقال من النحو إىل النقد.
♦نظرية النظم يف امليزان.
واملؤلف أستاذ املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين مبكناس.
الفكر النحوي عند حناة األندلس يف القرنني السادس والسابع اهلجريني :دراسة وحتليل/
خالد عبدالرحيم عبدالاله -.القاهرة :مكتبة اآلداب 1435 ،هـ 560 ،ص (أصله رسالة
دكتوراه).
حاول فيه الباحث أن يسرب أغوار جهود حناة األندلس يف القرنني املذكورين يف جمال التصنيف
النحوي ،من حيث تيسري النحو العرِب على الدارسني ،وتذليل مصاعبه ،واتباع املنهجية املثلى
للتصنيف فيه ،ومدى أتثرهم بفكر حناة املشرق ابعتمادهم على مصنفاهتم وخدمتهم هلا ،وذكر
هنجهم النقدي ،مث تقومي هذا الفكر مبا له وما عليه.
وجاء البحث يف مخسة أبواب على الرتتيب التايل:
 منهج التصنيف عند حناة األندلس يف القرنني. فكرهم وأثر أشهر كتب املشارقة فيه. التحليل النحوي للموروث األندلسي يف القرنني. االجتاه النقدي عندهم. فكرة حناة األندلس يف القرنني :ما له وما عليه.عربية األندلس :دراسة يف النحو الوصفي واملقارن /حترير ماريبل فريو وآخرين؛ ترمجة علي
عبدهللا إبراهيم -.الرايض :دار جامعة امللك سعود للنشر 1437 ،هـ 469 ،ص.

أتثر حنويي األندلس أبيب علي الفارسي حىت هناية القرن السابع اهلجري /إمساعيل بن
عبدالرمحن السحيباين -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 590 ،ورقة (دكتوراه).
الدرس النحوي يف اجلزائر يف القرن الثاين عشر اهلجري ،الثامن عشر امليالدي :مناهجه
وطرائق تدريسه /بن دحان شريف -.اجلزائر :جامعة اجلزائر 1437 ،هـ (دكتوراه).
الدرس النحوي عند علماء توات من القرن  11هـ حىت القرن  15هـ :األعالم واملناهج
عمان :دار األايم 1437 ،هـ 328 ،ص.
وبوادر اًلجتهاد /عبدهللا عماريّ -.
(توات) اسم بربري أطلق على الواحات ،وهي منطقة عريقة تقع جنوب غرب صحراء اجلزائر،
وأخذت حاليًّا اسم (أدرار) ،وهي أرض ذات سباخ ،كثرية الرمال والرايح .وقد نشأت فيها
حركة علمية منذ أن دخلها اإلسالم عام  46هـ ،بينها احلركة اللغوية.
والكتاب يقدم صورة مرتابطة عن الدرس النحوي يف البيئة التواتية ،واتريخ ظهوره ،وأهم أعالمه،
وإلقاء الضوء على مفهوم النحو يف فكر علماء توات ،ودعوة إلحياء تراثهم.
 -22الفلسفة والنظرايت
نظرية حنو الكالم :رؤية عربية أصيلة /كرمي حسني انصح اخلالدي -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1435 ،هـ 368 ،ص.
خصص الباب األول لدراسة األسس اليت قامت عليها نظرية بناء الكالم.
والثاين خيصص النظرية يف الكالم ،أي اجلملة ،فيدرس حنو اجلملة ،من خالل دراسة العالقات
اليت تربط بني أركان اجلملة العربية ،كما درس خصائص أركان اجلملة ،من قوة وضعف وطول،
ومجود أو اشتقاق ،وما ميتاز به من حيث العدد والنوع ،وغري ذلك من اخلصائص.
ويف الباب الثالث عرض موضوع الداللة واملخاطب.

وذكر املؤلف أنه من خالل دراسة هذه األبواب الثالثة تتضح مالمح رؤية عربية جديدة،
مستنبطة من دراسة كم هائل من الكتب النحوية القدمية واحلديثة.
ويف اخلامتة أورد ( )30نتيجة متخض عنها الكتاب ،أوهلا :أثبت الكتاب أن النحو العرِب هو
حنو كالم ،أي (مجلة) ،وليس حنو مفردات يقوم على دراسة املوقع اإلعراِب للفظة ،كالفاعل،
واملفعول ،واحلال ،والتمييز ،واملضاف إليه ،وغريها من مواقع األلفاظ ،وهو حنو مبين على العقد
والرتكيب الذي جيري فيه إعراب املفردة.
منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية :مقاربة تداولية /معاذ بن سليمان الدخيّل-.
بريدة ،السعودية :اندي القصيم األديب؛ تونس :دار حممد علي احلامي للنشر1435 ،

هـ 304 ،ص (أصله رسالة ماجستري من جامعة القصيم).
استدل فيه على أن معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية تناظر مفهوم األعمال اللغوية كما
ضبطت يف النظرية التداولية اليت عرف هبا أوستني وسريل ،ورد بذلك علم املعاين إىل علم
اإلعراب ،وبني أن معاين الكالم هي اخليط الناظم ألبواب النحو.
ووزع موضوعات حبثه على مخسة فصول:
 املدخل النظري. عالقة معاين الكالم أبقسام الكلم وخصائصها. عالقة معاين الكالم ابجلملة االمسية. عالقة معاين الكالم ابجلملة الفعلية. عالقة معاين الكالم ابلعالقات بني اجلمل.التداولية يف الدراسات النحوية /عبدهللا جاد الكرمي -.القاهرة :مكتبة اآلداب1435 ،
هـ 240 ،ص.

عىن بدراسة
انتهى املؤلف إىل تعريف التداولية إىل أهنا "علم يتصل ابلظاهرة اللسانية ،حيث يُ َ
الكالم وما يتعلق به من سياق لغوي وغري لغوي ،لتحقيق كمال االتصال بني املتكلم ِ
(املرسل)،
واملستمع (املتلقي)".
قال :وهي بذلك ضاربة بسهم يف علوم شىت ،كالنحو والصرف والداللة...
حمضا ،بل هي علم جديد للتواصل ،يدرس الظواهر اللغوية
لغواي ً
علما ً
ويرى أن التداولية ليست ً
يف جمال االستعمال ،ويدمج ...فهي حلقة وصل مهمة بني حقول معرفية عديدة ،منها الفلسفة
التحليلية ممثلة يف فلسفة اللغة العادية ،وعلم النفس املعريف ممثالً يف نظرية املالءمة على
اخلصوص ،وعلوم التواصل ،ومنها اللسانيات بطبيعة احلال.
ووزع املؤلف موضوع كتابه على ثالثة فصول:
 التداولية :املفهوم واألهداف. التداولية بني الغرب والعرب. التداولية لدى النحاة العرب.النحو العريب واملنطق الرايضي :التأسيس والتأصيل /مها خري بك انصر -.ط -.2بريوت:
املؤسسة احلديثة للكتاب1435 ،هـ 588 ،ص.
من حبوث الكتـاب :أئمـة النحو املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،املنطق الرايضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اللغوي ،الثوابـت اللغويـة،
املتغريات ،النظرايت الرايضية يف الرتاكيب اللغوية.
واملؤلفة أستاذة النحو يف اجلامعة اللبنانية.
النحو العريب وعالقته ابملنطق /حممود حممد علي -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ،
 536ص.
انتهى املؤلف إىل القول أبن املنطق اليوًنين قد أثر يف النحو العرِب.

وقال يف ص ( :)493مل تكن نشأة النحو العرِب نشأة عربية خالصة ،ومل يبدأ العرب يف
اكتشاف ميادين اللغة والنحو من فراغ كامل ،بل إن األرض كانت ممهدة هلم يف بالد العراق
اليت عاصرت النحو اليوًنين ،واملنطق اليوًنين ،والنحو السرايين.
وقد ابلغ املؤلف عندما ذكر أن أاب األسود الدؤيل قد استفاد استفادة كبرية مما فعله السراين
حينما أرادوا ضبط اإلجنيل ،ورمسوا نقطة أو ُسطرية صغرية فوق احلرف أو حتته أو يف وسطه،
وبقيت األحرف كما هي ،فجاء أبو األسود وقام بتنقيط املصحف ،الذي يشبه إىل حد كبري
ما فعله السراين ،بزعمه!
وجعل حبثه يف تسعة فصول ،هي:
 البواكري األوىل للنحو واملنطق. التأثري اليوًنين والسرايين للنحو العرِب بني الرفض والقبول. التفسري األبستمولوجي لنشأة النحو العرِب. النزعة التجريبية يف كتاب سيبويه. مدرستا البصرة والكوفة وبداايت مزج النحو ابملنطق. مشروعية العالقة بني املنطق والنحو عند حناة القرن الرابع اهلجري. اجلدل بني املنطق والنحو وكيف حاول الفاراِب والغزايل تطويرمها. ابن حزم وإشكالية الثقافة املنطقية عند حناة األندلس. طغيان النزعة املنطقية عند متأخري النحاة.واملؤلف (حممود حممد علي حممد) من حمافظة سوهاج ،أستاذ الفلسفة جبامعة أسيوط.
اًلحتجاج العقلي يف النحو العريب /حتقيق حممد جواد حممد سعيد الطرحيي -.بغداد :دار
الكتب العراقية؛ بريوت :دار صادر1435 ،هـ 315 ،ص.

يذكر املؤلف أن بذرة اخلالف مث اجلدل واالحتجاج ُزرعت يف النحو منذ بداايته التأسيسية،
نتيجة االستقراء احملدود غري املقيد بضوابط عامة ودقيقة حتكمه ...وأن االحتجاج العقلي أصل
من أصول النحو مل حيظ ابلعناية والبحث كما حظيت أصوله األخرى ..وأنه خيتلف ويتفاوت
ورجحاًن من حنوي إىل آخر..
قوة
ً
وخصص املؤلف الفصل األول من موضوعه لدراسة االحتجاج يف الدرس النحوي البصري،
والثاين يف الدرس النحوي الكويف ،والثالث يف ألندلسي ،والرابع يف االحتجاج عند املتأخرين
من النحويني (ابن احلاجب وابن يعيش والرضي ،كأمثلة).
عمان :دار األايم1437 ،
التنظري يف علم أصول النحو العريب ونظرايته /عبدهللا عماريّ -.

هـ 156 ،ص.

وضح فيه مفهوم النحو العرِب واألصول اليت استقام بفضلها علم النحو.
وقسم عمله إىل مقدمة ومدخل ،تضمن التعريف بعلم النحو ونشأته ،وتطرق إىل موقف النحاة
من األصول النحوية ،املتمثلة يف السماع والقياس واإلمجاع واستصحاب احلال ،وعرج على
قضييت االستشهاد واملصطلح ،اللتني كان هلما األثر اجللي يف صرح النحو العرِب ،مث احلديث
عن نظرييت العلة والعامل وموقف النحاة منهما.
أثر املنطق األرسطي يف الفكر النحوي :دراسة يف "شرح ابن الناظم لأللفية" :مناذج وأمثلة/

عبدهللا بن حممد السعيد -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 122 ،ص.
حماولة من املؤلف إلثبات التأثري الذي تركته الثقافة املنطقية على النحاة يف الدرس النحوي بعد
القرن الرابع اهلجري ،من خالل مبحثني:
خصص األول للدراسة النظرية ،وحبث فيه عالقة املنطق ابلفكر النحوي.
وخصص اآلخر البن الناظم (حممد بن حممد بن مالك ،ت  686هـ) وشرحه أللفية والده يف
النحو والصرف ،مث شرع يف الدراسة التطبيقية.
وذكر أن الدرس النحوي بدأ بداية تنم عن فكر عرِب خالص ،وأن كتاب سيبويه ال توجد فيه
مصطلحات للمنطق األرسطي ،وأننا ال ننكر أتثر النحاة هبذا املنطق بعد القرن الرابع وما يليه،
قال" :حىت كاد املنطق أن ميسك بزمام التفكري النحوي ،أو مسك به".

وقال يف اخلامتة" :وهبذا نصل إىل قول منصف يدعو إىل عدم إلغاء التفكري املنطقي والفلسفي
يف النحو بشكل خاص ،إذ تفيدًن يف الوصول إىل قواعد كلية تسهل على غري املتخصص أن
يقوم لسانه".
وأورد قول األستاذ فؤاد علي خميمر " ...أما إذا خرجت عن األصول يف االستعمال إىل الغلو
واجلدل وتعليل التعليل واالتساع يف القياس مما يؤدي ابلقارئ إىل التعقيد وإرهاق الذهن ،فهذا
هو املنهج الفلسفي املنبوذ".
بناء النظرية النحوية العربية :دراسة يف اًلتساق والشمول والبساطة /إبراهيم بن سليمان
الالحم -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 228 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
اللسانيات العربية املعاصرة :نظرية تكلس الوحدات النحوية امللتبسة ابلنواسخ /تومان
عمان :دار كنوز املعرفة 1439 ،هـ.
غازي اخلفاجي ،خالد كاظم محيديّ -.
نظرية تشومسكي اللغوية :حقيقتها وصلتها ابلنحو العريب /صالح بن عبدهللا بوجليع-.
الكويت :دار إيالف الدولية 1439 ،هـ؟
املصطلحات التقييمية يف النظرية النحوية :األصول واملفاهيم /حممود بن سليمان
عمان :دار كنوز املعرفة 1438 ،هـ.
الرايميّ -.
 -23املدارس النحوية
اخلالف النحوي بني البصريني والكوفيني يف "اهلداية إىل بلوغ النهاية" ملكي بن أيب طالب
القيسي (ت  437هـ) /عبدالعزيز فرج املرميي -.املنصورة :جامعة املنصورة 1435 ،هـ،
 591ص (دكتوراه).

مسائل اخلالف النحوي بني البصريني والكوفيني عند ابن إايز البغدادي يف آاثره املطبوعة:
دراسة حتليلية نقدية /إعداد محود بن محاد الربعي؛ إشراف حممد بن إبراهيم السيف-.
بريدة ،السعودية :جامعة القصيم ،كلية اللغة العربية والدراسات اًلجتماعية ،قسم اللغة
العربية وآداهبا1434 ،هـ 406 ،ورقة (رسالة ماجستري).
مهد لبحثه حبديث عن احلسني بن بدر بن إايز (ت  681هـ) ،والتعريف بكتبه املطبوعة
واملخطوطة ،مث حتدث عن اتريخ اخلالف النحوي ومالمح تناول ابن إايز له ،مث ذكر اجتاهه
النحوي ،ومسائل اخلالف.
موقف األبّذي املتوىف سنة  680هـ من البصريني والكوفيني من خالل شرحه للجزولية:
دراسة وصفية حتليلية /فوزية بنت سعد القرين -.الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ،

 341ورقة (ماجستري).
اآلراء النحوية اليت انفرد هبا بعض البصريني يف كتاب "اإلنصاف" :عرض ودراسة /رائد
حممد صاحل الدرويش -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 127 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
"اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني" /عبدالرمحن بن حممد األنباري
(ت  577هـ).
مجعا ودراسة وتقومياا /سعاد بنت حواس احلواس-.
اآلراء البصرية يف املصادر الكوفية :ا
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
ضا ومناقشة /عبدهللا
اآلراء النحوية اليت انفرد هبا بعض الكوفيني يف كتاب "اإلنصاف" :عر ا
حممد عواجي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 160 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

موقف حناة اليمن من الكوفيني :من أول القرن السادس إىل هناية القرن العاشر اهلجري/
إعداد أمحد بن إبراهيم الطواين -.الرايض :جامعة اإلمام1437 ،هـ 2 ،مج ( 853ورقة)
(دكتوراه).
املذهب النحوي البغدادي /إبراهيم حممد جنا -.القاهرة :دار احلديث 1437 ،هـ253 ،
ص (أصله دكتوراه).
اخلالف النحوي يف شرح الكتاب للرماين (ت  384هـ) /منرية بنت انصر الغامدي-.
الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 1056 ،ورقة (دكتوراه).
مـا فـات كتـب اخلالف من مس ـ ـ ـ ـ ــائـل اخلالف يف مهع اهلوامع :دراس ـ ـ ـ ـ ــة حتليليـة /ابس ـ ـ ـ ـ ــم
عبـ ــدالرمحن البـ ــابلي؛ تقـ ــدمي حممود حممـ ــد العـ ــامودي -.بريوت :دار الكتـ ــب العلميـ ــة،
1433هـ 320 ،ص.
اس ـ ــتخلص املس ـ ــائل اخلالفية يف النحو بني مدرس ـ ــيت البص ـ ــرة والكوفة من كتاب "مهع اهلوامع"
للسيوطي .وبلغت املسائل املستدركة على كتب اخلالف ( )182مسألة ،غري املكررة يف كتب
مجيعا .مث أجرى املؤلف مقارنة بينها ،مبا فيها اهلمع ،ليقف على املس ـ ـ ـ ـ ــائل املش ـ ـ ـ ـ ــرتكة
اخلالف ً
بينها ،واملسائل اليت تفرد هبا كل مصدر عن غريه.
الدرس النحوي يف األندلس من القرن السادس حىت هناية القرن الثامن اهلجريني /أمين
هشام ايسني -.دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب 1436 ،هـ 656 ،ص.
حدد فيه معامل وأسس الدرس النحوي يف مرحلة ًنضجة من التفكري النحوي ابألندلس ،مع
ذكر أكابر علمائه وحناته ،مث الغوص يف مسائلهم وحتليالهتم النحوية ،للنفوذ إىل طريقة تفكريهم
اضحا سائغًا للعلماء
يف ارتقاء كل مسلك يؤدي إىل تيسري النحو العرِب وتبسيطه ،وجعله و ً
والباحثني.

وجاء الكتاب يف ستة فصول:
 فهم النحويني األندلسيني لنصوص النحويني املشرقيني. أثر املذهب الظاهري يف التفكري النحوي عند األندلسيني والثورة على النحو املشرقي. أثر توجيه النصوص القرآنية عند حناة األندلس ومفسريهم يف حناة الشرق. موقف حناة األندلس من أصول النحو عند املشارقة وأثرهم فيها. التعليل عند حناة األندلس وما قد نلمسه من أثر يف التفكري النحوي عند املشارقة. معامل الدرس النحوي يف األندلس.واملؤلف موجه اختصاصي ملادة اللغة العربية بوزارة الرتبية يف دمشق.
عمان :دار أجمد1435 ،هـ،
املدارس النحوية بني القدماء واحملدثني /حممود مجيل الرابعّ -.

 151ص.

حتدث فيه املؤلف عن املدارس النحوية البصرية والكوفية والبغدادية ،وخصائص كل مدرسة،
ومواقفها من مصادر السماع :القرآن الكرمي ،والقراءات ،واحلديث الشريف ،وكالم العرب ،من
نثر وشعر.
اخلالفات النحوية يف الضمائر :عرض ودراسة /عبدالرمحن آدم عبدهللا -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 199 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
 -24تيسري النحو وتعليمه
حماوًلت التيسـ ــري النحوي احلديثة :دراسـ ــة وتصـ ــنيف وتطبيق /حسـ ــن منديل العكيلي-.
بريوت :دارالكتب العلمية1433 ،هـ 245 ،ص.
فصوله األربعة:
 -مناهج التيسري النحوي املعاصر.

 التصنيف التارخيي حملاوالت التيسري النحوي.أمنوذجا).
 تيسري النحو العرِب بني احملافظة والتجديد (األستاذ عباس حسنً
 أسس انتخاب اآلراء النحوية لدى األستاذ عباس حسن.تبسيط قواعد النحو العريب /حممود شحاته -.القاهرة :دار العامل العريب 1437 ،هـ،
 403ص.
النحو التطبيقي /عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلثالن ،حممد كمال الشيخ ،بلقاسم حممد
محام -.السعودية :املؤلفون 1434 – 1432 ،هـ 2 ،جـ.

كتاب تعليمي يف النحو ،ذكر يف مقدمته أن أهم ما جيب تعلمه يف اللغة تعلم قواعدها الضابطة
لطريقة التخاطب هبا ،واملوجهة لكيفية استخدامها ،وفهم معانيها ،وإيضاح مدلوالهتا؛ لذا كان
هذا الكتاب ،ليستعيد به الطالب أهم األساسيات النحوية ،ولتنمو قدراته على فهم القواعد
تكلما وقراءة وكتابة ،ويتجنب موطن اللحن يف الكالم.
عن طريق التطبيق ،وليستخدم الفصحى ً
عمان :دار األايم؛ احللَّة،
النحو َّ
امليسر وتطبيقاته يف القرآن الكرمي /سعدون أمحد الربعيّ -.

العراق :دار الرايحني 1437 ،هـ 190 ،ص.
مدع ٍّم ابلشواهد القرآنية،
ذكر املؤلف أن كتابه جيمع بني األصالة والتجديد ،أبسلوب ميسرَ ،
فضال عن الشواهد الشعرية واألمثلة املصنوعة.
املشفوعة ابإلعراب وتبيني املعىنً ،
وهدف به طلبة اجلامعة ،وهو أستاذ اللغة والنحو جبامعة اببل.
املرشد يف تعليم النحو /حمسن حممد معايل -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية للنشر،
 1436هـ 389 ،ص.
تبصرة الطالب يف النحو واإلعراب /كامل عويضة -.اجليزة :أطلس للنشر 1437 ،هـ،

 224ص.

امليسر ابستخدام خرائط املفاهيم /هيام نصر الدين عبده -.الرايض :دار الزهراء،
النحو َّ

 1437هـ 365 ،ص.

عزو -.بريوت:
مبادئ النحو العريب الشامل لغري املختصني ابللغة العربية /حممد وحيد ّ
دار الوراق :دار ابن حزم 1437 ،هـ 257 ،ص.

النحو الوظيفي التطبيقي :وف اقا ملقررات النحو العريب يف املعاهد واجلامعات العربية،
الدراسات األولية والعليا /هادي هنر -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ،

 2مج ( 1401ص).
اجلداول النحوية وفق املناهج الدراسية /زيد إبراهيم الساعدي.
نسخة إلكرتونية 1439 ،هـ.
التعليم البنائي واملفاهيم النحوية :مناذج تطبيقية /سامية حممد حممود عبدهللا -.لبنان؛
اإلمارات :دار الكتاب اجلامعي1436 ،هـ 310 ،ص.
التعلم البنائي أحد النماذج التعليمية القائمة على الفهم من خالل الدور النشط للتالميذ يف
التعلم واملشاركة الفكرية يف األنشطة ضمن جمموعات أو فرق عمل .ويهدف هذا النموذج إىل
مساعدة التالميذ على بناء مفاهيم ومعارف علمية وفق مراحل :االستكشاف ،والتفسري (تقدمي
املفهوم) ،والتوسيع (تطبيق املفهوم) ،والتقومي.
وأعدت املؤلفة هذا الكتاب ملساعدة الطالب واملعلم لتيسري هذه العملية التعليمية.
ويف فصل (القواعد واملفاهيم النحوية) بينت الكاتبة مشكلة تدريسها ،مركزة على مظاهرها،
وأسباهبا ،ومقرتحات ملعاجلتها ،مث ذكرت االجتاهات احلديثة يف تدريس القواعد النحوية ،وأمهية
تعلم املفاهيم النحوية ،والعوامل املؤثرة يف تعلمها ،وتقوميها ،واكتساهبا.

وتعين ابملفهوم النحوي :التصور العقلي الذي يكونه تالميذ الصف الثاين اإلعدادي
للمصطلحات النحوية املقررة عليهم ،ومعرفة اخلصائص النحوية لكل مصطلح منها ،وحتديد
القاعدة اليت تضبط هذه اخلصائص ،حبيث يندرج حتته ما يتفق معه يف الداللة واخلصائص،
وخيرج منه ما ال يتفق معه.
النحو الشامل للطلبة اجلامعيني :تدريبات عملية /براك مربك العازمي ،حممد فتح الباب،
حويل ،الكويت :دار املسيلة1436 ،هـ 107 ،ص.
مبارك انصر العرميّ -.
حضرها ودوهنا عندما كان طالبًا يف اهليئة العامة
مجع حملاضرات رتبها وطبعها العازمي ،وقد َ
للتعليم التطبيقي بدولة الكويت ،وهي يف ستة أبواب :أقسام الكالم ،املنادى ،الفاعل ،احلروف،
اإلضافة ،التوابع.
وذكر أن هذه احملاضرات ختص األستاذين ايسر حسني وشرف الدين الراجحي ،ولكن الذي
ظهرت أمساؤهم حتت عنوان الكتاب هم من ذكرت.
واقعا ورؤى /مها خري بك انصر -.بريوت:
مناهج تدريس النحو العريب يف اجلامعات :ا
املؤسسة احلديثة للكتاب 1434 ،هـ 237 ،ص.
هتدف الدراسة  -كما تقول املؤلفة  -إىل أتسيس رؤية جديدة ميكن أن تساعد على حترير
الدراسات النحوية من اإلعادة والتكرار والتلقني.
وجعلتها يف ثالثة فصول:
 داللة املصطلح وجتلياته. واقع تدريس النحو العرِب يف اجلامعات اللبنانية. النحو العرِب بني التأصيل والتحديث.واملؤلفة أستاذة النحو العرِب واأللسنية العربية والنقد العرِب احلديث.
عمان:
لغتنا :تطبيقات ونصوص (اللغة العربية  /)99أتليف عاطف سليمان أبو جرارّ -.
مكتبة اجملتمع العريب1435 ،هـ 140 ،ص.

تعليم للنحو العرِب يف ست وحدات دراسية :املعرب واملبين من األمساء واألفعال ،الفعل
وأقسامه ،بعض املرفوعات ،بعض املنصوابت ،بعض حروف اجلر ومعانيها واإلضافة بنوعيها.
ونصا من الشعر اجلاهلي،
وتناول املؤلف يف الوحدة األخرية ابلدراسة قصة من القصص القرآينً ،
ونوادر خمتارة من كالم األعراب..
عمان :دار البداية 1435 ،هـ 2 ،جـ.
قواعد النحو واإلعراب /سحر سليمان اخلليلّ -.

يشتمل الكتاب على موضوعات أساسية يف قواعد علم النحو ،بدءًا من الكلمة وأقسامها،
ومرورا ابملعرب واملبين من األفعال واألمساء وغريها.
ً
واعتمد يف عرضه على شواهد من كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،إضافة إىل
شواهد من الشعر ،واختتمت كل وحدة أبسئلة.
وقد وضع الكتاب ليليب متطلبات اخلطة اليت وضعتها جامعة البلقاء التطبيقية يف األردن لتدريس
لتخصصي اللغة العربية والعلوم الشرعية لطلبة كليات اجملتمع.
مادة النحو
َ
دروس يف النحو العريب /وسام اهلرمزي -دمشق :دار نور الصباح؛ كركوك :مكتبة أمري،
 1435هـ 120 ،ص.
دروس عملية تعليمية من ِ
عاما للصفوف
مدرس َ
خرب النحو العرِب ،الذي علمه أكثر من (ً )30
ِ
للمدرس ،يف موضوعات االستفهام ،والنفي،
العلمية واألدبية ،فجاءت مواده وتطبيقاته عو ًًن
واالستثناء ،واملبتدأ واخلرب ،واملفعول به ،والتوكيد ،وألفاظ املدح والذم ،والتعجب ،والعرض
والتحضيض ،والتمين والرتجي ،وأنواع (ما).
مناذج حديثة لتدريس املفاهيم النحوية :عرض تطبيقي /ميسون علي جواد التميمي-.
عمان :دار الرضوان 1436 ،هـ 304 ،ص.
ّ
حمورا أساسيًّا لفهم النحو
ضم الكتاب سبعة فصول عن املفاهيم النحوية وما يتعلق هبا ،اليت تعد ً
واستيعابه ،وهي :النحو والقواعد النحوية ،املفاهيم النحوية ،صعوبة النحو ،مداخل تدريس
النحو ،اجتاهات حديثة يف تدريس النحو ،اختبارات يف النحو ،دراسات علمية يف النحو.

اجلليس يف النحو العريب /خدجية بنت سامل املقبالية؛ تقدمي إمساعيل بن انصر العويف-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1436 ،هـ 184 ،ص.
ّ
وتوضيحا للمتعلمني ،كما تقول ،فعاجلت فيه الصعوابت اليت يواجهها
وضعته املؤلفة تسهيالً
ً
املتعلم ،وسهلت بعض القواعد وقدمتها أبسلوب واضح ،مع مناذج لإلعراب ،ومتارين ،وأسئلة
نظرية ،مع مالحظات وتنبيهات..
أثر تعزيز الدخل اللغوي يف تعلم الرتاكيب النحوية لدى متعلمات اللغة العربية لغة اثنية/
مجيلة بنت حممد املطريي -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 216 ،ورقة (ماجستري).
أثر استخدام اًلختبارات اإللكرتونية يف تنمية بعض مهارات القواعد النحوية لدى طالب
الصف الثاين الثانوي مبحافظة املندق /صاحل أمحد الزهراين -.الباحة ،السعودية :جامعة
الباحة 1434 ،هـ 145 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أثر استخدام موقع إلكرتوين مقرتح مبن على الويب  2يف تنمية مهارات القواعد النحوية
لدى طالب الصف الثاين الثانوي مبحافظة العقيق /حممد سعد انصر الغامدي -.الباحة،
السعودية :جامعة الباحة 1435 ،هـ 168 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف تنمية املهارات النحوية لدى طالبات املرحلة الثانوية/
نورة بنت صويلح الصاعدي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 265 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).

فاعلية اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية املفاهيم النحوية لدى طالبات املرحلة الثانوية/
رهام بنت بكر األمحدي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1435 ،هـ 266 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
أثر استخدام أمنوذج برونر اًلستقبايل على اكتساب املفاهيم النحوية وتنمية اًلجتاه حنو

املادة لدى طالبات الصف األول الثانوي /نورة بنت سعيد آل راحلة -.أهبا :جامعة امللك
خالد 1436 ،هـ 231 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فعالية تدريس النحو ابستخدام اسرتاتيجية العصف الذهن يف التحصيل وتنمية مهارات
التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثاين الثانوي /مىن بنت سعد األمحري -.أهبا :جامعة
امللك خالد 1436 ،هـ 165 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية دمج اسرتاتيجييت خرائط املفاهيم وخرائط التفكري يف تنمية استيعاب املفاهيم

النحوية والتفكري األساسية لدى طالبات الصف الثاين الثانوي مبدينة تبوك /ليلى بنت
فالح العمراين -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 238 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).
حنو املدارس :املرحلة األوىل /كامل عويضة -.اجليزة :أطلس للنشر1437 ،
تعليم الدارس َ

هـ 235 ،ص.

هكذا ورد العنوان الشارح يف صفحة الغالف ،ويف املقدمة أنه يشمل مناهج الثالث سنوات
من املرحلة اإلعدادية.
أثر حقيبة تعليمية إلكرتونية يف التحصيل الدراسي لقواعد اللغة العربية لدى طالب املرحلة
املتوسطة /علي بن عبدهللا املنيعي -.الباحة ،السعودية :جامعة الباحة 1436 ،هـ200 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).

فاعلية اسرتاتيجية البيت الدائري يف تنمية املفاهيم النحوية لدى تلميذات املرحلة
املتوسطة /دًلل بنت مشعل احلجيلي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1437 ،هـ335 ،
ورقة (حبث مكمل لرسالة املاجستري).
برانمج قائم على التعلم املنظم ذاتيًّا لتنمية املفاهيم النحوية لدى تلميذات املرحلة املتوسطة
ابملدينة املنورة /فايزة غازي املطريي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،هـ235 ،

ورقة (ماجستري).
فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجية التعلم املدمج يف تنمية مهارات استخدام القواعد
النحوية لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبحافظة القنفذة /هيف أمحد الناشري -.الباحة،

السعودية :جامعة الباحة 1434 ،هـ 242 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

فعالية برانمج قائم على األلعاب التعليمية اإللكرتونية يف إكساب املفاهيم النحوية لدي
تلميذات املرحلة اًلبتدائية /نوف سلمان املزين -.املدينة املنورة :جامعة طيبة1435 ،
هـ 197 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية توظيف األلعاب اإللكرتونية التعليمية يف اكتساب املفاهيم النحوية لدى تلميذات
املرحلة اًلبتدائية /فاطمة حممد الزهراين -.الباحة :جامعة الباحة 1436 ،هـ 178 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).

فعالية تدريس اللغة العربية ابستخدام القصة يف تنمية مهارات التحدث لدى طالب الصف
األول اًلبتدائي /عبدهللا بن حيىي جربة -.أهبا :جامعة امللك خالد 1436 ،هـ317 ،

ورقة (حبث مكمل للماجستري).

 -25مناهج البحث يف النحو
املنهج التارخيي واملقارن يف الدراسات النحوية احلديثة /عدي حسني علي -.بغداد :دار
ومكتبة عدانن؛ الرابط :دار األمان 1437 ،هـ 216 ،ص.
عمان :مركز الكتاب األكادميي1437 ،
الباب النحوي :حبث يف املنهج /ليلى شكورةّ -.

هـ 156 ،ص.

موضوعه منهج التأليف يف النحو.
النحو منطق العربية :دراسة يف طرائق الربهنة واًلستنباط يف النحو العريب /عبدهللا جاد

الكرمي -.القاهرة :دار النابغة 1435 ،هـ 623 ،ص.
خصص الباب األول منه للمفاهيم واالهتمامات بني النحو واملنطق ،والباب الثاين للتوافق
دارسا احلدود والتعاريف بينهما ،ونظرية العمل والعامل بينهما ،والقياس والعلة
والتباين بينهماً ،
كذلك ،مث أثر املنطق يف ترتيب مسائل النحو وتبويبه.
أيضا :صلة النحو العرِب بعلوم الشريعة
واملؤلف أستاذ يف جامعة جازان ابلسعودية ،وله ً
اإلسالمية واللغة.
عمان :دار كنوز املعرفة1436 ،
أبو حيان التوحيدي والنحو /سعيد جاسم الزبيديّ -.

هـ 160 ،ص.

منهج الشيخ حممد حميي الدين [عبداحلميد] ،ت  1393هـ ،يف استدًلله ابلنصوص وأثره
يف احلكم النحوي :دراسة يف حتقيقاته النحوية /حممد عايد الشمري -.حائل :جامعة حائل،
 1436هـ 228 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

الشيخ عبدالكرمي املدرس وجهوده النحوية من خالل كتابه "رسائل العرفان" :دراسة وصفية
حتليلية /مطهر نور الدين املفيت -.أم درمان :جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،
 1436هـ (ماجستري).
اثنياا :علم الصرف
 -1الكتب القدمية
املقتصد يف شرح التكملة /أليب بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين (ت  471هـ)؛
عمان :دار جمدًلوي 1436 ،هـ،
حتقيق نعيم سلمان البدري ،زهري عبداحملسن سلطانّ -.

 1093ص.
أيضا .وهو
تكملة اإليضاح ألِب علي الفارسي ،ويعترب اجلزء الثاين من إليضاح العضدي ،له ً
يف الصرف ،بينما األول يف أبواب النحو.
وذكر احملققان أنه أوسع شرح ألوسع كتاب صريف مستقل متقدم.

نزهة الطرف يف علم الصرف ألمحد بن حممد امليداين (ت  518هـ) /شرح ودراسة يسرية
حممد إبراهيم حسن -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث :اجلزيرة للنشر 1435 ،هـ590 ،
ص.

ذكرت الكاتبة أهنا مل جتد من شرح كتاب امليداين هذا ،الذي احنصرت شهرته يف كتابه (جممع
األمثال) ،فعمدت إىل شرحه ،ووازنت بينه وبني (نزهة الطرف) البن هشام ،وجعلت الفصل
الثالث للكالم على أتثري كتاب (املفتاح) للجرجاين يف كتابه هذا.
وهو يف عشرة أبواب :مقدمة التصريف ومصطلحاته ،أبنية األمساء ،أبنية األفعال ،ألقاب
األنواع ،املصادر ،أمثلة الفاعل واألمر ،احلذف والزايدة ،القلب واإلبدال ،أحكام اهلمزة ،حل
العقد واألمثلة.

والكاتبة أستاذة اللغوايت يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية جبامعة األزهر ،فرع البنات
ابلقاهرة.
أبنية األفعال املشهورة بالمية األفعال /حممد بن عبدهللا بن مالك (ت  672هـ)؛ حتقيق
ومجع وتصحيح وترتيب بومية بن حممد السعيد بن أبّـيّاه الشنقيطي -.الكويت :لطائف

عمان :أروقة للدراسات والنشر 1437 ،هـ 174 ،ص.
لنشر الكتب والرسائل العلمية؛ ّ

يليه :نظم سبائك اللجني جبمع نظام ومباحث الالمية وطرة ابن زين.

شرح تصريف العزي /سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت  791هـ)؛ دراسة وحتقيق
عمان :دار الفتح 1438 ،هـ؟
حممد ذنون يونس الفتحيّ -.
مالح األلواح يف شرح مراح األرواح  /بدر الدين حممود بن أمحد العين (ت  855هـ)؛
حتقيق حممد السيد عثمان -.بريوت :دار الكتب العلمية1435 ،هـ 430 ،ص.
كتاب يف علم الصرف ،شرح فيه مؤلفه العالمة العيين "مراح األرواح" ملؤلفه أِب الفضائل حسام
الدين أمحد بن علي بن مسعود (ت  700هـ) ،الذي مجع فيه قواعد هذا العلم .وقد اشتمل
الشرح على حتقيقات وتعليالت صرفية مفيدة ،وشرحه آخرون غري العيين رمحه هللا.
املطلوب شرح املقصود /أمحد مشس الدين بن عبدهللا الرومي ،الشهري بـ(ديْ َك مقوز) (ت
 860هـ)؛ حتقيق إسحاق حسني روبلي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ
(ماجستري).
أجل ما ألِف يف ِ
شرح لكتاب "املقصود" املنسوب لإلمام أِب حنيفة رمحه هللا ،من ِ
فن الصرف.
الفالح شرح املراح /مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا (ت  940هـ)؛ حتقيق
حممد السيد عثمان -.بريوت :دار الكتب العلمية1435 ،هـ 445 ،ص.

كما حققه يف رسالة علمية :عمر شعيب -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
 478ورقة (ماجستري).
شرح ملختصر مشهور يف الصرف ،هو "مراح األرواح" ،ملؤلفه أِب الفضائل حسام الدين أمحد
بن علي بن مسعود (ت  700هـ) ،الذي مجع فيه أبسلوب خمتصر كل قواعد علم الصرف،
وذكر الشارح أنه زاد على الشرح "فوائد لطيفة من هذا الباب ،وقواعد شريفة ال يستغين عنها
شيخ وال شاب مما فزته من نكت مؤلفات املتقدمني ،وخنب مصنفات املتأخرين."...
عز امللّة الزجناين /مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب
حل ألفاظ تصريف ّ
الفتح الرابين يف ّ
الشربين (ت  977هـ)؛ دراسة وحتقيق عبداحلميد السيد دومة -.الكويت :دار الضياء،

 1438هـ.
تلخيص األساس يف التصريف /علي بن عثمان اآلقشهري (ت  1285هـ)؛ حتقيق وتعليق
حممد علي املاحل -.بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،هـ 189 ،ص.
يليه :شرح البناء واألساس /أليب الفيض حممد بن محيد الكفوي (ت  1174هـ).
تلخيص لكتاب "أساس البناء" ملؤلفه أمحد رشدي القره اغاجي (ت  1251هـ) .وكتاب
"األساس" شرح على "بناء األفعال" الذي ذكر أنه للموىل عبدهللا الدنقزي (ق  9هـ).
وهو شرح ألبيات الكافية واجلامي.
تنوير احلوالك من أرجاء ًلمية ابن مالك /حممد بن عبدالسالم الفاسي (ت  1214هـ)؛
دراسة وحتقيق سعود بن سعيد الرحيلي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
 410ص (دكتوراه).
من قوله يف ابب أبنية املزيد :وافعل ذا ألف يف احلشو رابعة البيت ،إىل هناية الكتاب.

سالمل اإلخوان إىل مواهب الرمحن :شرح منظومة يف أبنية األفعال /حممد بن أمحد ميدي
السوقي التادمكي (ت قبل 1314هـ)؛ حققها وقدم هلا حممد بن يعقوب الرتكستاين-.
املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1433 ،هـ 546 ،ص.
منظومة (مواهب الرمحن) للمؤلف نفس ـ ـ ــه ،وهي منظومة تعليمية يف الص ـ ـ ــرف ،تبحث يف أبنية
األفعال ،يف صـ ــورة شـ ــاملة ،لكنها اقتصـ ــرت على تناول معاين أبنية الفعل الثالثي املزيد ،وتقع
يف ( )203بيت .وهذا الكتاب ش ــرح له ،ومؤلفه من مايل ،ونس ــبته إىل مدينة هناك ،ينتس ــب
أهلها إىل الرببر.
علق على هذا التعريف األخ أمحد بن حممد احلسين من مايل فقال:
 ...مث إن (اتدمكــة) ال ينتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أهلهــا إىل الرببر فقط ،وهي كغريهــا من املــدائن الكربى،
ينتسـ ـ ــب أهلها إىل عدة أصـ ـ ــول ،وقد وصـ ـ ــلها الفاحتون العرب ،وتفيد بعض املصـ ـ ــادر أهنا من
كبريا للذهب،
ض ـ ـ ـ ـ ــمن فتوحات اجملاهد عقبة بن ًنفع الفهري ،ومل تزل منذ أن فتحت س ـ ـ ـ ـ ــوقًا ً
تتوارد عليها الرحالة يف بالد املغرب وغريها ،حىت إنه قيل س ـ ـ ــبب تس ـ ـ ــميتها بتادمكة أهنا مرت
عليها بعض القوافل من الرببر ،فشبهوها بلغتهم مبكة ،فقالوا (اتد مكة) ،أي :هذه مكة.
وقد وقفت أًن شــخصـيًّا عام 1425ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ على أطالهلا القدمية ،وأجرينا هنالك حبثاً ميدانيًّا يف
تلك املنطقة األثرية ،وقفنا فيه على كثري من قبور األجداد من األنصــار ،الذين أرخت ش ـواهد
قبورهم ما بني القرن السادس إىل الثامن ،وإىل ذلك اإلشارة يف هذا الرجز:
مذ "سبعة القرون" وارت بعضا
األرض
وقد أتكدًن من أن
َ
هناك  ،إذ دل عليها األثر
و"ستة من القرون" توثر
من ذاق طعم املوت يف "مخسمائه"
والح يف بعض صخور يت الفئه
من هجرة سهم املنون صرعه
وبعضهم عند "قرون أربعه"
أما أسرة الشيخ حممد بن الشيخ ِ
ميد ،فهي أسرتنا ،واملعروف من خمطوطات علمائها األقدمني
أهنا وص ــلت إىل (اتدمكة) يف القرن التاس ــع اهلجري ،قبل اجنالء أهلها عنها جلدب أو حرب،
قـ ــادمني من (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجلمـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة) من املغرب ،وهم من األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيني األدرعيني،
و(السـ ـ ـ ـ ــوقي التادمكي) نسـ ـ ـ ـ ــبتان إىل مسـ ـ ـ ـ ــمى واحد تعددت أمساؤه ،فتادمكة هي السـ ـ ـ ـ ــوق،
والسوق هو اتدمكة.

والش ـ ــيخ العالمة َحممد بن ِ
ميد ترمجت له س ـ ــاب ًقا حني علمنا ابش ـ ــتغال الدكتور احملقق وفقه هللا
ملنظومتـه وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحـه عليهـا ،ومل تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لـه قبـل إخراج الكتـاب ... ،ولعلهـا تـدرج يف الطبعـات
القادمة يف الكتاب.
شذا العرف يف فن الصرف /أمحد بن حممد احلمالوي (ت  1351هـ)؛ اعتىن به وضبط
نصه عماد شعراوي -.القاهرة :دار ابن كثري1435 ،هـ 208 ،ص.

حقق من نسخة خطية ،مع املقابلة بنسخ مطبوعة ،وذكر احملقق أنه استفاد من التعليقات اليت
مجيعا يف هامش الكتاب ،وأنه أضاف بعض الشواهد
وجدت يف حاشية املخطوطة ،وأثبتها ً
القرآنية اليت ِ
تقرب املعىن ،وتوضح القاعدة اليت يف نص الكتاب.
حاشية تدريج األداين على شرح التفتازاين على تصريف الزجناين /عبداحلق بن عبداحلنان
اجلاوي (ت  1324هـ)؛ اعتىن به حممد هادي الشمرخي املاردين -.داير بكر :مكتبة
َسيدا 1436 ،هـ 504 ،ص.

ومعه :شرح الكيالين لتصريف الزجناين /علي بن شهاب الكيالين.

عنوان الظّرف يف علم الصـ ـ ـ ــرف /هارون عدالرازق (ت 1336ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) -.الكويت :دار
الظاهرية 1439 ،هـ.
جمموعة الش ـ ـ ـ ــافية يف علمي التص ـ ـ ـ ــريف واخلط /ض ـ ـ ـ ــبطها واعتىن هبا حممد عبدالس ـ ـ ـ ــالم
شاهني -.بريوت :دار الكتب العلمية 1435 ،هـ 2 ،مج.
حتتوي هذه اجملموعة على منت الشـافية للعالمة عثمان بن عمر بن احلاجب (ت  646هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)
وعليها مخسة شروح ،هي:
 شرح الشافية /أمحد بن احلسن اجلاربردي (ت  746هـ). شرح الشافية /عبدهللا بن حممد النقره كار (ت  776هـ). -حاشية على شرح اجلاربردي /حممد بن أِب بكر بن مجاعة (ت  819هـ).

 املناهج الكافية يف شرح الشافية /زكراي بن حممد األنصاري (ت  926هـ). الفوائد اجلليلة يف شرح الفرائد اجلميلة /إبراهيم بن حسام شريفي الكرمياين (ت 1016هـ).
ثالث رسائل يف علم الصرف /حتقيق حممد صغريي [الفياليل] السجلماسي -.تطوان:
الرابطة احملمدية للعلماء ،مركز أيب الربيع السبيت للدراسات اللغوية األدبية 1436 ،هـ،
 126ص.
ختتص الرسالة األوىل والثانية ابلفعل املضارع املعتل اآلخر ،لتعلقهما ابملسائل املشهورة اليت
وجهت إىل العالمة البليغ القائم على العربية يف وقته أِب عبدهللا حممد بن عمر الرعيين التلمساين
الشهري اببن مخيس (ت  708هـ) ،لكنه مل جيب عليها ،فتصدى إىل اجلواب عن تلك املسائل
أبو العباس أمحد بن عبدالعزيز اهلاليل (ت  1175هـ) .وسار على هنجه العالمة حممد بن
التهامي الوزاين (ت  1311هـ) فكتب جو ًااب عنها ،بعنوان :التقرير النفيس يف املسائل ايل سئل
عنها أبو عبدهللا بن مخيس.
والرسالة الثالثة ِ
تبني حكم آخر الفعل املعتل اآلخر ،شرح فيها العالمة أمحد بن املعطي الشرقي
القادري التاديل (ت  1204هـ) أربعة أبيات نظمها اهلاليل املتقدم ذكره ،وقد ضمن شرحه
أيضا.
اجلواب عن مسائل ابن َمخيس ً
 -2الشافية وشروحها
كنز املطالب على شافية ابن احلاجب /أليب مجعة سعيد بن مسعود املاغوسي (ت 1072
هـ).
حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف ملدينة املنورة 1434 ،هـ...

شرح اجلاربردي على الشافية /حتقيق عثمان غزال -.القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث،
 1436هـ 2 ،مج ( 1375ص).
شرح العالمة فخر الدين أمحد بن احلسن اجلاربردي (ت  746هـ) عل الشافية يف علمي
الصرف واخلط البن احلاجب عثمان بن عمر (ت  646هـ) .وذكر يف مقدمته أنه أول شرح
له.
القيود الوافية يف شرح الشافية /حممد معني الدين بن حممد كمال الدين الفسائي (ت
عمان :دار الرضوان،
 1134هـ)؛ [دراسة وحتقيق] علي عباس عليوي األعرجيّ -.
 1436هـ 480 ،ص.
شرح لكتاب (الشافية) يف علم الصرف للعامل اللغوي عثمان بن عمر ،املعروف اببن احلاجب
(ت  646هـ) .وقد قدم احملقق ترمجة للمؤلف – وكالمها من الشيعة – وبني منهجه يف شرحه
هذا ،وذكر أصول النحو فيه ،وشواهده ،واخلالف الصريف فيه .مث حقق متنه.
ونسبة املؤلف إىل مدينة (فسا) مدينة بفارس ،والنسبة إليها :فسوي ،وفساوي ،وفسائي.
جهود ابن احلاجب التصريفية ،مع حتقيق كتابه "شرح الشافية" /غازي بن خلف العتييب-.
الرايض :جامعة اإلمام 1437 ،هـ( ،دكتوراه).
 -3الصرف يف القرآن الكرمي
معجم األوزان الصرفية لكلمات القرآن الكرمي /محدي بدر الدين إبراهيم -.القاهرة:
مكتبة ابن تيمية 1433 ،هـ 568 ،ص.
مجع فيه األوزان الصرفية لكلمات القرآن ،ونبه إىل أن الوزن الصريف خيتص ابألمساء املعربة
واألفعال املتصرفة ،فال ذكر لألمساء املبنية يف هذا املعجم ،وال األفعال اجلامدة ،وال احلروف.
وفعال يف القرآن ،ذكر
واكتفى مبثال واحد لكل وزن .وإذا جاءت الكلمة ابلوزن نفسه امسًا ً
مثاال لالسم وآخر للفعل.
ً

ووزعها على أوزان :الثالثي ،والرابعي ،واخلماسي ،والسداسي.
وسبق أن عرضت كتاب "املعجم املفهرس لألوزان الصرفية يف القرآن الكرمي" للكاتبة أشواق
حممد إمساعيل النجار ،الذي صدر عام  1435هـ ،فيكون صدوره بعد كتاب األستاذ محدي.
أبنية الفعل الثالثي يف النصف األول من القرآن الكرمي /زهراء عبداملنعم حسن -.القاهرة:
الدار العاملية للنشر 1437 ،هـ 178 ،ص.
البناء الصريف يف السور املكية /إبراهيم صرب الراضي -.دمشق :دار احلصاد 1435 ،هـ،
 238ص.
صور اإلعالل واإلبدال يف املشتقات األحد عشر واملصادر من خالل الربع الثاين من
القرآن الكرمي :حتليل للصيغ الصرفية وتوجهها الصويت والدًليل /رابح بومعزة -.دمشق:
دار مؤسسة رسالن 1436 ،هـ 232 ،ص.
ظاهرات اإلعالل واإلبدال من أهم الظواهر اللغوية؛ ألهنما تعنيان ابلتغريات الصرفية الصوتية اليت
تطرأ على احلروف ،اليت تتألف منها الكلمات .وقد توزعت صورها يف كتب اللغة مما كتبه
األجداد ،فكشف املؤلف عنها ومجعها يف هذا الكتاب ،مستمدًّا شواهدها من القرآن الكرمي،
وربطها ابملشتقات األحد عشر واملصادر ،ألمهيتها يف صياغة الكالم العرِب ،مع حتليل وشرح،
ووزع عمله على مخسة فصول:
 بناء الكلمات وصيغ املشتقات األحد عشر واملصادر وكيفية أوزاهنا. اإلعالل ابلقلب. اإلعالل ابلنقل. اإلعالل ابحلذف. -صور اإلبدال يف املشتقات األحد عشر واملصادر.

وقد سبق صدوره عام  1429هـ.
تيسري الصرف والتطبيق يف القرآن الكرمي /يسري السيد نوفل -.طنطا :دار النابغة،
 1437هـ 213 ،ص.
 -4الصرف يف احلديث الشريف
أبنية األفعال املزيدة وأثرها يف املعىن يف صحيح مسلم :دراسة وصفية تطبيقية /حسن بن
عثمان عباس -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اللغة العربية 1439 ،هـ
(دكتوراه).

األبنية املزيدة يف األربعني النووية :دراسة صرفية حتليلية /بندر بن عمري الصاعدي-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 154 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
 -5دراسات تراثية يف الصرف
الوظائف الصرفية والرتكيبية للمصدر الصريح يف كتاب سيبويه :دراسة حتليلية /بدور
عبداملقصود أبو جنينة -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس الدولية للنشر1434 ،هـ501 ،
ص (أصله رسالة دكتوراه من جامعة اإلسكندرية).
دراسة لتوضيح التعدد الوظيفي لصيغة املصدر الصريح ،ابلنظر إىل بنيتها الصرفية أو موقعها
داخل الرتكيب ،للوصول إىل املعاين الداللية اليت ختتلف من صيغة إىل أخرى ،ومن تركيب إىل
آخر ،وما ترتبط به هذه املعاين من أبعاد تداولية.
وجعلت املؤلفة كتاب سيبويه جماالً للتطبيق.
ووزعت موضوعات كتاهبا على مخسة فصول ،هي:

 الوظائف الصرفية للمصدر الصريح.مسندا إليه.
 املصدر الصريح ًمسندا.
 املصدر الصريح ً املصدر الصريح فضلة.اتبعا.
 املصدر الصريح ًمجعا ودراسة/
املسائل التصريفية اليت خالف فيها املربد سيبويه يف كتابه "املقتضب" :ا
مصطفى بن سرين عمر جنغ -. -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ113 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
إزالة القيود عن ألفاظ "املقصود" يف فن الصرف أليب حنيفة النعمان (ت  150هـ)/
عمان :دار النور املبني 1435 ،هـ176 ،
عبدامللك بن عبدالرمحن السعدي -.طّ -.2

ص.
ينسب منت "املقصود" يف الصرف ألِب حنيفة رمحه هللا ،وهذا شرح له ،منسجم مع مؤلفات
العصر من سائر الفنون والعلوم ،كما يقول الشارح .فرتب مسائله ،وفصل فصوله ،ووضح
قواعده ابألمثلة واألوزان ،وعلق عليه تعليقات..
وقد سبق طبعه عام  1393هـ.
الدراس ــات الص ــرفية يف ش ــروح الفص ــيح /أتليف أس ــامة حممد س ــويلم النعيمي -.دمش ــق؛
بريوت :مؤسسة الرسالة 1435 ،هـ 72 ،359 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
دراس ــة ص ــرفية وص ــفية حتليلية للش ــروح التالية لكتاب "الفص ــيح" للعالمة اللغوي أمحد بن حيىي
املعروف بثعلب (ت  291هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) :التلويح يف شـرح الفصـيح حملمد بن علي اهلروي (ت 433

هـ ـ ـ ــ) ،شرح الفصيح جلار هللا حممود بن عمر الزخمشري (ت  538هـ ـ ـ ــ) ،حتفة اجملد الصريح يف
شرح كتاب الفصيح ألمحد بن يوسف اللبلي (ت  691هـ).
ويليه :األدلة اهلامة على ص ـ ــحة األفعال اليت ردها ابن درس ـ ــتويه على العامة /أس ـ ــامة النعيمي،
سالم عساف جياد.
مناهل الرجال ومراضع األطفال بلبان معاين ًلمية األفعال /أتليف حممد أمني بن عبدهللا

األثيويب اهلرري -.بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية1433 ،هـ 279 ،ص.
شـ ـ ـ ــرح لالمية األفعال البن مالك رمحه هللا ،مبينًا فيه أبنية الفعل اجملرد وتصـ ـ ـ ــاريفه ،واملزيد فيه،
وما مل يس ـ ـ ـ ــم فاعله ،وأبنية أمساء الفاعلني واملفعولني ،واملص ـ ـ ـ ــادر الثالثية وما زاد على الثالثي،
فعل واملفعِل ومعانيهما.
وخصص اباب للم
ً َ َ َ
وسبق أن طُبع الكتاب عام 1404هـ ،مث عام 1428هـ..

الدرس الصريف عند القرطيب من خالل تفسريه "اجلامع ألحكام القرآن" :دراسة وصفية
عمان :دار دجلة 1437 ،هـ 331 ،ص (أصله
حتليلية /أمحد عبدالاله عوض البحبحّ -.

رسالة ماجستري من جامعة عدن).
قصد به الباحث إظهار مكانة القرطيب الصرفية ،وإظهار القيمة الصرفية لتفسريه.
وجعل حبثه يف أربعة فصول:
حتدث يف األول عن أهم املصادر اليت استند إليها القرطيب يف تقرير مسائله الصرفية.
وًنقش يف الثاين األبنية الصرفية املبسوطة يف تفسريه ،وما يرتبط هبا من ظواهر صرفية.
وعقد الثالث منها لظاهرة النيابة الصرفية يف تفسريه.
ويف الرابع حتدث عن منهجية القرطيب يف درسه الصريف.
واملؤلف أستاذ اللغوايت جبامعة عدن.

األمثلة واألبنية الصرفية املرفوضة يف كتاب "املنصف" ًلبن جن /هيفاء بنت صاحل
احلريب -.الرايض :جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 193 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

ضا ودراسة لباب األمساء /سعود
الرتاكيب املذمومة عند ابن السراج يف كتابه "األصول" :عر ا

بن سعد العتييب -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 214 ،ورقة (حبث مكمل

للماجستري).
مسائل الرتجيح بني الثمانين وابن يعيش يف شرحهما للتصريف امللوكي :دراسة موازنة/
انيف بن حسني احلارثي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1434 ،هـ 452 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
مسائل اخلالف التصريفية يف شرح اجلمل ًلبن الف ّخار /ملفي بن مصلح الصاعدي-.
املدينة املنورة :جامعة طيبة 1434 ،ه 242 ،ورقة (ماجستري).
القضااي الصرفية يف كتاب "األزمنة واألمكنة" أليب علي أمحد بن حممد املرزوقي األصفهاين
(ت  421هـ) /غراب بن جار هللا الثقفي -.الطائف :جامعة الطائف 1434 ،هـ213 ،
ورقة (حبث مكمل للماجستري).
ما اطرد فيه احلكم وختلفت عنه العلة وما ورد فيه الشذوذ يف مسائل اخلالف التصريفية
يف "اإلنصاف" لألنباري (ت  577هـ) :عرض ودراسة /محد ايسني ضرار -.اجلامعة
اإلسالمية 1435 ،هـ 142 ،ورقة (ماجستري).
ضا ودراسة /منال بنت حممد املندرج-.
اختيارات املرادي التصريفية يف شرحه للتسهيل :عر ا
بريدة ،السعودية :جامعة القصيم 1435 ،هـ 322 ،ورقة (ماجستري).

املسائل التصريفية يف تفسري "اهلداية إىل بلوغ النهاية" ملكي بن أيب طالب القيسي (ت
 437هـ) /أمسهان بنت علي القحطاين -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 375 ،ورقة
(ماجستري).
عمان :دار جرير1437 ،
الشاهد الشعري يف التصريف العريب /حسني عباس الرفايعةّ -.

هـ 152 ،ص.

املسائل التصريفية يف كتاب "التنبيه على شرح مشكالت احلماسة" ًلبن جن /سلمان بن
علي العمري -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ 493 ،ورقة (ماجستري).
الشماخ :دراسة صرفية حتليلية /حممد بن حبيب الرتمجي -.املدينة
األبنية املزيدة يف ديوان ّ

املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 195 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

األبنية املزيدة يف ديوان املثقب العبدي :دراسة صرفية /توفيق ساعد احملمدي -.اجلامعة
اإلسالمية 1435 ،هـ 130 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أبنية األفعال يف ديوان جران العود النمريي :دراسة صرفية حتليلية /أمحد بن حممد
الرشيدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 117 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
أبنية مجوع التكسري يف ديوان عروة بن الورد :دراسة صرفية تطبيقية /عبداحلميد بن معلث
احلجيلي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 126 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).

أبنية مجوع التكسري يف ديوان معن بن أوس املزين :دراسة وصفية تطبيقية /عوض بن سعد
الفريدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 198 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
أبنية األفعال الثالثية يف ديوان النمر بن تولب :دراسة صرفية دًللية /خدجية عبدهللا

الشنقيطي -.املدينة املنورة :جامعة طيبة 1436 ،هـ 263 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
 -6الكتب اجلديدة يف الصرف
دًلًلت األبنية العربية :املصادر واملشتقات /حممود حممود السيد الدرين -.الدمام:
مكتبة املتنيب1435 ،هـ 263 ،ص.

ذكر امليزان الصريف ،ومواضع زايدة احلروف ،وفرق بني زايدة اإلحلاق والزايدة ملعىن ،وذكر أوزان
األمساء الثالثية امللحقة ،والنحت ووجوهه ،واجلامد واملشتق ،وأبنية املصادر وأنواعها ،وأصل
االشتقاق ،واسم املفعول ،واسم التفضيل ،وأمساء الزمان واملكان ،واسم اآللة ،واألبنية القياسية..
الصرف والتطبيق /كامل عويضة -.القاهرة :أطلس للنشر ،اتريخ اإليداع 1434هـ،

 207ص.

الصرف أو التصريف علم يبحث يف أبنية الكلمات العربية لبيان ما يف حروفها من أصالة أو
زايدة أو حذف أو صحة أو إعالل أو إبدال.
والكتاب حبث يف هذا العلم ،وتطبيق له يف أمثلة ومتارين عدة.
الصرف العريب :أحكام ومعان /حممد فاضل السامرائي -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري،

1434هـ 255 ،ص.

كتاب منهجي جيمع بني األحكام الصرفية ومعاين األبنية.

ومن موضوعاته :امليزان الصريف ،الفعل الصحيح واملعتل ،حكم األفعال عند إسنادها إىل
الضمائر البارزة ،توكيد الفعل ،املصدر وأنواعه ،صيغ املبالغة ،اسم اآللة ،التأنيث ،اجلموع،
التصغري ،النسب..
دراسات يف علم الصرف /السيد أمحد علي حممد -.القاهرة :دار اجلوهرة1435 ،هـ،
 120ص

اشتمل على عدة مباحث صرفية ،من حيث أقسام الكلمة ،وامليزان الصريف ،والفعل من حيث
الصحة واالعتالل ،والتجرد والزايدة ،والتصرف واجلمود ،واللزوم والتعدي ،والبناء للفاعل
واملفعول ،والتأنيث والتذكري ،وأتكيد الفعل وعدمه ،وإسناد األفعال إىل الضمائر بتوكيد أو
بغري توكيد.
دراسات يف علم الصرف /جميد خري هللا الزاملي -.بريوت :دار الكتب العلمية1434 ،

هـ 223 ،ص.
جمموعة دراسات صرفية تربطها وحدة منهج ،هو العرض والتحليل جملموعة من األفكار
الصرفية ،مشلت اخلالف الصريف بني اخلليل وسيبويه ،وآراء ابن كيسان الصرفية ،وظاهرة
التصحيح مع وجود موجب اإلعالل يف العربية ،ومآخذ ابن هشام الصرفية على اجلوهري،
واملسائل الصرفية اليت خالف فيها املازين سيبويه.
منت جمموعة الصرف /مال حممد سعيد يلدرم -.داير بكر :جودي للنشر ،بعد 1430
هـ 15 ،ص.
هذا هو الكتاب الرابع عشر الذي يصنف لطلبة العلم من مدرسة الفرقان لتعليم السنة والقرآن،
وهو منت تعليمي يف علم الصرفِ ،
قدمت فيه معلوماته ابختصار ،وهي :حروف الزايدة ،أقسام
الفعل ،وأقسام االسم ،واألحوال العارضة.

مظاهر الرتكيب يف الكلمة العربية /هدى عبدالعاطي -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس
الدولية للنشر 1436 ،هـ 439 ،ص (أصله رسالة ماجستري من جامعة اإلسكندرية).
أبواب الكتاب وفصوله:
 الرتكيب يف األمساء (الرتكيب املزجي ،االلتحامي ،اإلسنادي العلمي ،اإلضايف،النحيت).
 الرتكيب يف األفعال (الرتكيب االلتحامي يف األفعال ،الرتكيب النحيت). الرتكيب يف حروف املعاين (الرتكيب االلتحامي يف حروف املعاين ،الرتكيب النحيت).صرف  -تركيب اللغة العربية /عبدالرزاق تورايب -.الدار البيضاء :دار توبقال1436 ،
هـ 373 ،ص.
يذكر املؤلف أن البنية الصرفية للغة العربية متسقة ومضبوطة ،وأهنا ال تشكل استثناء عن اللغات
الطبيعية األخرى ،وأن فيها مجالية ساحرة.
وجعل موضوعه يف اببني كبريين:
 صرافة الفعل :الزمن ،التطابق ،التناوابت ،التكرار. صرافة االسم :اإلعراب ،واحلد ،والوقف والرتخيم.ظاهرة اإلعالل يف العربية :دراسة صرف صواتية معاصرة :مناذج ومتثيالت /رفيق
البوحسين -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1436 ،هـ 173 ،ص.
موضوعاته من خالل مخسة فصول :اإلعالل والتحريك ،موقع اإلعالل يف اإلبدال ،السريورات
الصواتية للواو والياء ،إعالل األفعال ،احلمل يف سريورات اإلعالل.
ويف آخره :بعض القواعد الصواتية املهيكلة لظاهرة اإلعالل.
واملؤلف أستاذ يف جامعة سيدي حممد بن عبدهللا ابملغرب.

املشتقات يف الشوقيات :دراسة صرفية تركيبية دًللية /نواف بن انيف امليموين -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1434 ،هـ 302 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
البسيط يف الصرف العريب /كامل عويضة -.اجليزة :أطلس للنشر 1433 ،هـ ،اتريخ

اإليداع  2012م 344 ،ص.

جامعا فيه بني القدمي واحلديث،
أودع فيه قواعد علم الصرف يف اللغة العربية ،وبني موضوعاتهً ،
وحشد له أمثلة ،ونثر فيه فوائد.
الصرف وبناء الكلمة :تطبيقات وتدريبات يف الصرف العريب /فهد خليل زايد ،حممد
عمان :دار اإلعصار العلمي 1436 ،هـ 252 ،ص.
صالح رمانّ -.
بعد حديث عن أساسيات علم الصرف ،وبيان تصريف األمساء ،ذكر املؤلف مباحث صرفية
أخرى ،من مثل :اإلبدال ،واإلعالل ،واإلمالة ،والتحريك ،واحلذف.
وجعل الفصل األخري من كتابه يف (تصريف األفعال) ،فبني معاين األبنية ،وأقسام الفعل،
وتوكيد الفعل ..مث خلص موضوع علم الصرف الوظيفي.
مظاهر الرتكيب يف الكلمة العربية /هدى فتحي عبدالعاطي -.اإلسكندرية :مؤسسة حورس
الدولية للنشر 1435 ،هـ 438 ،ص (أصله رسالة ماجستري).

الكلمة الرتكيبية تتكون من عدد من املفردات (البسيطة) ،اليت تنتمي إىل طبقة معجمية واحدة،
أو إىل طبقات معجمية خمتلفة ،أو تتكون من أجزاء مقتطعة من عدد من املفردات.
وتعرف
ويهدف الكتاب إىل معرفة طرق بناء الكلمات املركبة (البسيطة) يف اللغة العربيةُّ ،
مكوًنهتا ،وذلك من خالل ثالثة أبواب ،فيها تسعة فصول ،وهي الرتكيب املزجي ،وااللتحامي،
واإلسنادي ،واإلضايف ،والنحيت .وبيان الرتكيب االلتحامي يف األفعال ويف حروف املعاين،
وكذلك الرتكيب النحيت.

وذكرت املؤلفة أن اللغة العربية غنية بطرق تركيب الكالم فيها ،فتستخدم املزج ،وااللتحام،
واإلضافة ،والنحت ،واإلسناد.
الصيغ الصرفية بني النحو واللسانيات :حبث يف السمات املفهومية واخلصائص الدًللية/
حممد الصحيب البعزاوي -.القريوان :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1435 ،هـ219 ،
ص.

استجلى فيه مؤلفه أهم اخلصائص املميزة ملفهوم الصيغة واملصطلحات املعربة عنه يف الرتاث
النحوي ،وبني العالقة بني اللسانيات احلديثة والنحو العرِب ،وتبني له أن هذا النحو يشتمل
على وسائل ميكن استغالهلا يف الوصف والتفسري.
وجعل دراسته يف اببني:
 الصيغة واملصطلحات املعربة عنها يف الرتاث النحوي ويف التفكري اللساين احلديث. الصيغ الصرفية يف نظام العربية بني الوضع واالستغفال.البنية الصرفية لألعالم /حممد هاضل الدوسري -.الطائف :جامعة الطائف 1434 ،هـ،

 191ورقة (حبث مكمل للماجستري).
علم الصرف العريب :أصول البناء وقوانني التحليل /صربي َّ
املتوىل -.القاهرة :مكتبة زهراء
الشرق 1435 ،هـ 230 ،ص.
يقوم علم الصرف على صون اللسان عن اخلطأ ،يف صياغة املوزون ،ومعرفة امليزان.
وتقوم حماولة املؤلف هنا على إرساء منهج حبث يف هذا العلم ،فقد جعل الوحدة املعجمية
أساسا لتوجيه الصيغ الصرفية ،واقرتح تسميتها "الكلمة النواة"؛ ألهنا مبثابة النواة لشجرة
ً
االشتقاق.

وذكر أن العالقة بني الوحدة املعجمية من جهة ،ومجيع الوحدات الصرفية والداللية من جهة
أخرى ،هي العالقة بني األصل وفروعه ،وهلذا جعل االسم املشتق وحدة التصنيف قرينًا ابجلهاز
الوراثي الذي يشمله (أو الوحدات الصرفية ذات الصلة به).
وجيزا حملاولته بشأن صياغة نظرية
وجعله املؤلف يف مخسة أبواب ،يسبقها متهيد ،قدم فيه ً
عرضا ً
عن علم الصرف العرِب ،مع اقرتاح املصطلح الذي تدعو اليه الضرورة العلمية ،وحتديد مفهومه.
والباب األخري هو :دور علم الصرف العرِب يف مواجهة ألفاظ احلضارة احلديثة.
واألبواب السابقة هي :اسم الفاعل (اجلهاز الوراثي السم الفاعل وجمموعة الوحدات الصرفية
ذات الصلة به) ،والصفة املبالغة ،والصفة املشبهة ،واسم املفعول.
وآبخره أربعة مالحق :معجم املعرب يف القرآن الكرمي ،قصيدة "اللغة العربية تنعى حظها بني
أهلها" حلافظ إبراهيم ،أبواب الفعل الثالثي اجملرد ،املعاين الصرفية للفعل املزيد.
بن املتَوىل املدينُّ الشافعي
واملؤلف – الذي ضبط امسه ونسبه هكذا:
ُّ
بن املُتَوىل ُ
صربي ُ
(والصحيح يف "بن" الثانية الكسر) – أستاذ الدراسات اإلسالمية يف قسم اللغة العربية بكلية
اآلداب يف جامعة القاهرة.
عمان :دار البداية 1436 ،هـ،
التعريف بقضااي علم التصريف /حممد حممود دحروجّ -.
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كتاب يف أصول علم الصرف ،وقواعده ومضامينه ،ومسائله وموضوعاته ،منهجي تقرييب ،ذكر
املؤلف أنه ينأى عن االختصار املخل ،والتطويل اململ.
تعم االسم والفعل.
وجعله يف ثالثة أبواب :الفعل ،الكالم على االسم ،أحكام ُّ
وجعل يف آخره مسائل للتمرين.
عمان :دار غيداء 1437 ،هـ144 ،
اجلموع يف كتب األمثال /صباح علي السليمانّ -.

ص.

املخالفة بني األبنية للتفريق بني املعاين أصل من أصول العربية /عبدالكرمي حممد جبل-.
القاهرة :مكتبة اآلداب 1436 ،هـ 219 ،ص.
أثر تعدد املرجعية يف بنية التصغري /فرحان شاهي الشمري -.حائل :جامعة حائل1436 ،
هـ 81 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
دراسات يف علم الصرف /إبراهيم عبدهللا ،نبيل أبو عمشة -.دمشق :جامعة دمشق،
 1436هـ 175 ،ص.
عمان :دار الوضاح:
ظاهرة النسب يف الدرس اللغوي /حسني حميسن البكري -.طّ -.2

عشتار 1435 ،هـ 123 ،ص.
ومسموعا.
مقيسا،
ً
مساه املتقدمون ابب اإلضافة .وهو إضافة شيء إىل شيء آخر .ويكون ً
وهو يف علم الصرف.

اهلمزة :دراسة صرفية /سناء يوسف فتح الباب -.القاهرة :دار غريب 1437 ،هـ363 ،
ص.
الوَن على نظم نيل املىن /شرح حممد بن عبدالعزيز نصيف؛ زاد عليه وأضاف
رشح َ
التمرينات أبو بكر بن سامل ابجنيد  -.جدة :دار األوراق الثقافية 1437 ،هـ.
لعله يف الصرف.
***

***

***

اجلزء الرابع
(العروض والقافية ،اللهجات العربية ،علم اللغة التطبيقي ،النقوش
العربية ،تراجم اللغويني)
الباب السابع
العروض والقافية
احلصار (ق  4هـ)؛ حتقيق
كتاب العروض /أليب عمر أمحد بن مضاء القرطيب املعروف اببن ّ

أيب مدين شعيب تياو الطوبوي -.الرابط :الرابطة احملمدية للعلماء 1438 ،هـ.

منظومة الرامزة يف علمي العروض والقافية ،املسماة ابخلزرجية /عبدهللا بن حممد اخلزرجي
عمان :أروقة للدراسات
األندلسي (ت  626هـ)؛ حتقيق وتعليق أمحد حممد فريدّ -.
والنشر 1439 ،هـ.
فن العروض /طاهر بن صاحل اجلزائري (ت  1338هـ)؛ حتقيق عدانن
متهيد العروض إىل ّ
عمر اخلطيب -.ط -.2اجلزائر :دار املعرفة الدولية 1436 ،هـ 69 ،151 ،ص.
يليه للمؤلف نفسه :تقريب اجملاز إىل مسائل اجملاز.
املنهل الصايف شرح الكايف يف علمي العروض والقوايف /عبدالقادر بن أمحد بن بدران (ت
 1346هـ)؛ حققه وعلق عليه منصور بن عبدهللا املشوح -.الرايض :دار الصميعي،
 1438هـ.

الضرورة الشعرية عند ابن هشام يف "مغن اللبيب" :مجع ودراسة /سعد سعدي
الصاعدي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 145 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
العروض يف ديوان أيب الطيب املتنيب ( 354 – 303هـ) /أعده حممد لطفي الدرعمي،
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حبث منشور يف ملف بشبكة األلوكة ( 1439/1/12هـ).
اجلداول يف العروض والقافية /مصطفى خوجه مراد -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء،
 1439هـ.
الباب الثامن
اللهجات العربية
املوازنة بني اللهجات العربية الفصيحة :دراسة لسانية يف املدونة والرتكيب /عبداجلليل
مراتض -.اجلزائر :دار هومة1434 ،هـ 222 ،ص.
جاءت فصول الكتاب حتت اببني ،وهي:
 املدونة. التقاط املدونة. إشكاليات إجزاء املدونة املسموعة. املوازنة بني الرتاكيب االمسية. -املوازنة بني الرتاكيب الفعلية.

 املوازنة بني الرتاكيب احلرفية والظرفية."املخصص" ًلبن سيده األندلسي /صدام ممدوح الرفوع-.
اللهجات املنسوبة يف معجم
َّ

عمان :وزارة الثقافة 1435 ،هـ 217 ،ص.
ّ
هدف املؤلف من كتابه إىل التعرف على منهج ابن سيده يف التعامل مع اللهجات ،ومعرفة
مصادره يف دراستها ،ومقارنة جهوده مع جهود العلماء السابقني له ،والكشف عن منهجه يف
نقدها ،وأسلوبه يف تصنيف اللهجات اجلنوبية والشمالية ،ومدى اعتداده ابللهجات العربية
النادرة.
وجاءت هذه الدراسة يف أربعة فصول ،وهي املستوايت :الصوتية ،والصرفية ،والنحوية،
والداللية.
لغات احلجازيني والتميميني يف "لسان العرب" ًلبن منظور :دراسة لغوية /هنال بنت إبراهيم
ربيع حممد -.الطائف :جامعة الطائف 1435 ،هـ 20 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
اللهجات العربية يف "تفسري التحرير والتنوير" ًلبن عاشور :دراسة لغوية /نوال بنت
عبدالعزيز الفحام -.اجملمعة ،السعودية :جامعة اجملمعة 1437 ،هـ 290 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
لغة أهل السواد يف املعاجم العربية :أتصيل وتوصيف /صفاء صابر البيايت -.ديب :مجعية
مجعة املاجد للثقافة والرتاث 1439 ،هـ؟
***

***

***

لغات جنوب اجلزيرة العربية 11 :لغة يف عممان واليمن والسعودية /عبدالرزاق القوسي-.
الرايض :اجمللة العربية 1437 ،هـ 232 ،ص.

مكة املكرمة :مفردات تراثية اجتماعية يف هلجة أهل مكة /إبراهيم عباس نتّو -.جدة:
املؤلف 1435 ،هـ 231 ،ص.
سرية تراثية اترخيية ملكة املكرمة من خالل هلجتها وثقافتها احمللية ،وبيان ملعىن لكل لفظة منها
يف مسرد قاموسي ،وتصريفها ،وما يشبهها أو يعادهلا يف هلجات أخرى ،ومرادفات أو مضادات
أحياًن لزايدة بيان
لفظية هلا كلما ًنسب ذلك ،مع سياق استعمال اللفظة ،وسرد مثل شعيب ً
املعىن.
مثالهَ :ش ْر َحك :مثلك.
عُمه :عمامة.
ِ
فاصخ :جمنون.
فاصخة :ليس عندها أي حياء.
كفران :متضايق جدًّا.
احاة :جمادلة ال تنتهي.
منَ َ
واملؤلف تربوي إداري أكادميي من مكة املكرمة ،لعله مقيم جبدة.
معجم هلجة حارة املعابدة :أكثر من ألف مفردة 1433 – 1361 :هـ /مجعه ورتبه وعلق
عليه عبدهللا بن أمحد ابلعمش 1437 ،هـ 220 ،ص.
حارة املعابدة مبكة املكرمة.
أجدادان قالوا /عمر أمحد مغريب -.جدة :املؤلف 1437 ،هـ 208 ،ص.
يف اللهجة احلجازية :أهل مكة وجدة.
ثروة لغوية :كلمات وتعابري يف هلجتنا عربية فصيحة أو أصلها عريب فصيح /حممد بن سعد
آل حيان -.الرايض :املؤلف 1437 ،هـ 132 ،ص.
جلأ املؤلف إىل بيان كلمات وألفاظ ابللهجة العامية هلا أصل يف اللغة العربية الفصيحة ،أو أهنا
فصيحة ولكن ال يعرف ذلك .وبني أنه عمل يف أعمال عديدة ،وعايش الكثري من األهل

واألجداد ،وخالط البدو واحلضر ،حىت صار له رصيد ال أبس به من الكلمات والتعابري اليت
تبني أهنا فصيحة ،مث جلأ إىل قواميس ومعاجم عربية واستخرج منها تلك الكلمات.
مثاله :نتش :النتش :استخراج الشوكة ابملنتاش (املنقاش).
اخلبخبة :رخاوة يف الشيء ،ولذا يقال :ثوبه ُخيَ ِ
بخب.
ُ
الشاوي :صاحب الشاء ،والراعي.
كرمي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
معجم صحيح حلن العامة /وائل حممد رايض ّ
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1438 ،هـ.
هلجة القصيم وصلتها ابلفصحى /بدرية بنت سليمان العاروك -.بريدة ،السعودية :اندي
القصيم األديب 1435 ،هـ 362 ،ص (أصله رسالة دكتوراه).
القصيم من بالد جند ،وقد قامت الباحثة بدراسة هلجتهم العربية وحتليلها بعد مجعها وتصنيفها،
لبيان ما فيها من خصائص هلجية يف األصوات والرتاكيب والداللة ،واستخالص القواعد اليت
سارت عليها اللهجة يف تطورها اللغوي ،مث نسبة ما فيها من ظواهر لغوية إىل أصوهلا يف
اللهجات القدمية ،وبيان مدى قرهبا وبعدها من الفصحى ،ابلنظر إىل آراء القدماء من علماء
اللغة.
معجم فصيح ألفاظ العوام يف منطقة القصيم /عبدهللا بن صاحل السهلي -.الرايض :دار
وجوه 1437 ،هـ 232 ،ص.
العامي الفصيح يف كالم غامد وزهران /مجع وترتيب حممد بن سعيد آل سلمان الغامدي-.
جدة :املؤلف 1437 ،هـ 998 ،ص.

الفصاحة يف منطقة الباحة :معجم ابلكلمات الفصيحة املستعملة يف احلياة اليومية/
عبدالرزاق بن محود الزهراين -.بريوت :اًلنتشار العريب ؛ الباحة :النادي األديب1434 ،
هـ 730 ،ص.
منطقة الباحة يف السعودية ،وتضم قبيليت زهران وغامد ،ومها قبيلتان عربيتان من أزد شنوءة.
وبقيت هذه املنطقة بعيدة عن التأثريات اللغوية األجنبية ،مما جعلها حتتفظ مبفردات وتراكيب
قريبة إىل اللغة العربية الفصحى.
والكتاب رصد للكلمات املستعملة يف احلياة اليومية ابملنطقة ،وتعرف جذورها وأصوهلا يف
املعاجم العربية ،واالستعانة ابملعاجم العربية إلثبات صحتها ،وأهنا عربية فصيحة .ورتبت كلماهتا
على حروف املعجم.
الشمري -.الرايض :دار
فصيح ألفاظ العامة يف منطقة جبلي مشَّر /عيد بن حممد الرميح ّ
كنوز إشبيليا 1436 ،هـ 295 ،ص.

بيان ألفاظ فصيحة ينطق هبا العوام من أهل البادية وكبار السن من قبيلة مشر ،اليت هي فخذ
من قبيلة طيء ،مبنطقة حائل يف بالد احلرمني .ورتبت الكلمات على حروف اهلجاء ،امسًا
فعال .
كانت أو ً
مثاله :الض ْهد :قال صاحب "النهاية يف غريب احلديث واألثر":
(ضهد) يف حديث شريح" :كان ال جييز االضطهاد وال الضُّغطة" ،هو الظلم والقهر ،يقال:
ض َهده وأضهده واضطهده .والطاء بدل من اتء االفتعال ،واملعىن أنه كان ال جييز البيع واليمني
َ
وغريمها يف اإلكراه والقهر.
ألفاظ الزمن يف اللهجة احلائلية :دراسة لسانية أتصيلية /بشري حامد الشمري -.حائل:
جامعة حائل 1436 ،هـ 131 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مستوايت اًلستعمال اللهجي يف منطقة حائل :دراسة حتليلية أتصيلية دًللية /مشاعل
مهناء الشمري -.حائل :جامعة حائل 1437 ،هـ 130 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

خصائص األبنية والرتاكيب يف هلجة فيفا /سوسن حيىي الفيفي -.أهبا :جامعة امللك خالد،
 1435هـ 85 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
ظاهرة لغوية يف هلجة القطيف :دراسة وصفية حتليلية يف األصوات والصرف والرتكيب/

آايت بنت جنيب آل عمران -.الرايض :جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 194 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
معجم لسان ظفار :جبايل  -عريب فصيح /أمحد بن حماد املعشن -.عممان :املؤلف،
 1435هـ 991 ،ص.

األلسنة العراقية :أمال وشجون يف الذاتية الثقافية /علي ثوين -.بغداد :دار ميزوبواتميا،
 1434هـ 496 ،ص.
قصد به مؤلفه التعريف ابملنتج اللساين العراقي وصريورة تطوره وكيفية حضوره اليوم.
وجعله يف مخسة أبواب وخامتة ،هي:
 مفاهيم لسانية. ألسنة سادت مث ابدت. بني األلسنة احملكية وألسنة ًنر الفتنة. ألسنة معلقة بني احملكي واملكتوب. العراقيون واملسامهات اللسانية. األرض تتكلم العراقية.واملؤلف مهندس معماري وابحث أكادميي عراقي مقيم ابلسويد.

مهىن العامري -.الرايض :جملة الفيصل1438 ،
الفصاح من مفردات اللهجة األحوازيةّ /

هـ.

معجم التحفة الوفائية يف العامية املصرية /وفا حممد القوين (ت  1317هـ)؛ حتقيق هشام
عبدالعزيز -.اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية 1437 ،هـ.
مميزات لغات العرب وختريج اللغات العامية عليها وفائدة علم التاريخ من ذلك /حفن
انصف -.ط -.2القاهرة :املكتبة األزهرية للرتاث 1434 ،هـ 44 ،ص.
ذكر يف تسعة مطالب خصائص بعض لغات العرب وتطبيقها على العامية املصرية ،وهي:
اإلبدال ،أوجه اإلعراب ،أوجه البناء والبنية ،فيما يرتدد بني اإلعراب والبناء ،التصحيح واإلعالل
وما يشبههما ،الزايدة والنقص ،اإلدغام والفك ،هيئة التلفظ ،املرتادف .وهو تصوير من نسخة
قدمية.
هلجة " أبو تَ ْشت" :دراسة صوتية صرفية /أشرف طاهر أمحد أبو زيد -.املنيا :جامعة
املنيا 1436 ،هـ 359 ،ص (ماجستري).
دراسة صوتية صرفية للهجة أعراب أمشيط مبحافظة املنيا /فاطمة أمحد عبدالباسط-.
املنيا :جامعة املنيا 1436 ،هـ 269 ،ص (ماجستري).
لغة األمة و لغة األم :عن واقع اللغة العربية يف بيئتها اًلجتماعية والثقافية /أتليف عبدالعلي
الودغريي -.بريوت :دار الكتب العلمية1435 ،هـ 336 ،ص.
أبوابه الثالثة:
 العربية وسؤال التنمية. -العربية وسؤال التعدد اللغوي.

 العربية وسؤال اهلوية :بني نزعة االنقسام والرغبة يف االلتحام (أو العربية يفسياق االزدواجية والدعوة للدارجة).
اًلزدواجية اللغوية األ ّمارة :ارتباك اهلوية وتصدعها :املغرب واملشرق /حممود الذوادي-.

تونس :ترب الزمان1434 ،هـ 245 ،ص.
هي اللغة األم عندما يرتاجع استعماهلا لصاحل لغة اثنية دخيلة ،ويعين ابألمارة عندما أيخذ املرء
يف لوم نفسه على استعماله لغة أجنبية بدل لغته األصلية ،يف شؤونه اخلاصة والعامة .وقد
ُرصدت هذه الظاهرة ،وإن مل تكن ابألكثرية ،لدى سكان اجملتمعات املغاربية واخلليجية بصفة
خاصة ،ويتعاطف معها املثقفون واملتعلمون ،حيث مييلون إىل استعمال اللسان األجنيب أكثر
من العرِب .ويرى املؤلف أن هذا ُّ
آتمرا على اللغة العربية.
يعد ً
وحبث املؤلف موضوعات كتابه من خالل أربعة أبواب:
 اللغة رمز متيِز اإلنسان يف العقل والنقل. تشخيص وضع اللغة العربية يف الوطن العرِب. اللغة الفرنسية األمارة ابجملتمعات املغاربية. معامل االزدواجية اللغوية األمارة ابجملتمع التونسي.بنية الشروع الرتكيبية والدًللية :دراسة مقارنة بني العربية الفصحى والعامية املغربية /أمحد
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 271 ،ص.
بريسولّ -.
معجم الفصحى والعامية يف اخلطاب الشعيب التونسي من الصراع واملواجهة إىل التكامل

والتوحد /عبداجلليل امليساوي -.تونس :الشركة التونسية للنشر 1432 ،هـ 489 ،ص.
كما هائالً من األلفاظ والكلمات املتداولة يف الكالم الشعيب بتونس ،وكشف
أصل فيه مؤلفه ًّ
عن "ضآلة احلدود الفاصلة بني الفصحى والعامية" فيه ،وصوالً إىل "إثبات أن ليست هناك
عامية تونسية ،وإمنا هناك لغة عربية ذات خصوصيات تونسية".

***

***

***

اللهجات العربية /إبراهيم حممد جنا -.القاهرة :دار احلديث 1437 ،هـ 126 ،ص.
اًلزدواجية اللغوية يف العربية ومقارابهتا العربية واًلسـتشـراقية /أتليف عبداملنعم جدامي-.
الرايض :جامعة امللك ســعود ،كرســي الدكتور عبدالعزيز املانع للدراســات العربية وآداهبا،
1434هـ 145 ،ص.
يعين ابالزدواجية :الفصحى والعامية.
وحبث فيه :مفهوم مصطلح االزدواجية اللغوية واترخيه يف اللسانيات االجتماعية ،تصورات
الباحثني للواقع اللغوي العرِب القدمي واحلديث ،منوذج استشراقي معاصر :فرضية املستشرق
اإلسباين فيدريكو كورينيت يف اتريخ االزدواجية اللغوية العربية وحتليلها.
املعىن واحد واللهجات متعددة /البدراوي عبدالوهاب زهران -.القاهرة :دار العامل العريب،
1434هـ 270 ،ص.
يتناول ظاهرة االختالف اللفظي الناشئ عن اختالف اللهجات العربية املتباينة ،مع اتفاقها
مجيعا يف داللة املعىن ،رغم اختالفها لفظيًا ،مث يرصد ذلك أبمثلة شارحة من القاموس اللغوي.
ً
مثاله :الرغبة واإلرادة:
يقولون يف بعض البالد العربية :أبغَى ،أي :أريد.
ويف بالد عربية أخرى يقولون :تريد ،إيش تريد.
ويف اإلمارات والكويت تقول الفتاة لصديقتها :أبيكش ،أي :أر ِ
يدك ،أو أريد ِ
منك شيئًا.
ويف مصر يقولون :عايز ،أو عاوز ،أو أًن عايزك ،أو تقول الفتاة لصديقتها :أًن عايزاك.
وهذه االستعماالت كلها عربية صحيحة.
بغى :يعين يريد...
فأ َ
أما قوهلم :إيش تريد ،أي :أي شيء تريد.

أما عاوز أو عايز ،فهي من :عاز الشيء يعوزه ،أي :طلبه وابتغاه وأراده...
وهذا الكتاب هو آخر ما كتبه املؤلف قبل وفاته ،وقد أمت أتليف مادته ،وحالت وفاته دون
كتابة مقدمة له.
فصل يف اللسانيات التارخيية :األصول العربية الفصيحة للهجات قبائل جبالة ابلشمال
منوذجا /عبداللطيف الوهايب -.طنجة:
املغريب يف ضوء علمي التأثيل والدًللة :بن عروس ا

سليكي أخوين 1435 ،هـ 393 ،ص.
حتدث املؤلف عن قبيليت بين عروس وسوماثة من جبالة ابلشمال املغرِب ،وأصل للهجة اجلبلية،
وبني جماالت التطور اللغوي فيها ،مث تطور النظام الصويت يف اللهجة اجلبلية ،واملستوى الصريف
اباب للحياة الدينية واالجتماعية هناك ،ومظاهرها
فيها ،والنحوي ،واللفظي ،والداليل .وخصص ً
اجلغرافية ،وعاداهتا وتقاليدها ..وغري ذلك.
الباب التاسع
علم اللغة التطبيقي

 -1علم اللغة التطبيقي (عام)
مدخل إىل علم اللغة التطبيقي /عصام الدين أبو زًلل -.اإلسكندرية :دار الوفاء1437 ،
هـ 119 ،ص.
قضااي ومشكالت يف علم اللغة التطبيقي وتعلم وتعليم اللغات /عبداملنعم حسن امللك
عثمان ،جاسم علي جاسم -.الرايض :مكتبة الرشد 1434 ،هـ 397 ،ص.
فيه مثانية فصول:
 -علم اللغة النفسي عند قدامى اللغويني العرب.

 أتثري اخلليل بن أمحد الفراهيدي واجلرجاين يف نظرية تشومسكي. نظرية التقدير عند النحاة العرب واملسلمني وأثرها يف حناة الغرب املعاصرين :تشومسكيجمدد النحو العرِب (يف ص  :129وقد يصدق قولنا أبن تشومسكي هو جمدد النحو
العرِب القدمي وحمييه والداعي إليه يف اللغة اإلجنليزية ويف علم اللغة احلديث ،مع تنكره
ألصله وجذوره).
 املبادئ اللغوية والنفسية والرتبوية لتعلم وتعليم اللغات األوىل والثانية. أسس ومبادئ تعليم اللغة العربية ما بني املعاصرة واخلصوصية. منوذج تطبيقي يف تدريس مهارات اللغة العربية بوصفها لغة اثنية وفق النظرية التكاملية.منوذجا.
 صعوابت تعلم اللغات بني تعلم اللغة األجنبية وتعلم اللغة الثانية :اللغة العربية ً دور اللغة العربية إسالميًا وعامليًا :التجربة املاليزية.اللسانيات التطبيقية التعليمية قدمياا وحاض ارا /عبدالقادر شاكر -.اإلسكندرية :دار الوفاء،

 1437هـ 187 ،ص.

قضااي معاصرة يف اللسانيات التطبيقية /صاحل انصر الشويرخ -.الرايض :مركز امللك
عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1439 ،هـ؟
لغواي
 -2معاجلة النصوص ًّ
اللسانيات النصية يف الدراسات العربية احلديثة :حبث يف األطر املنهجية والنظرية /خالد
محيد صربي -.الرابط :دار األمان؛ اجلزائر :منشورات اًلختالف 1436 ،هـ264 ،
ص.

فصوله األربعة:
 لسانيات النص يف التلقي العرِب :العوائق واإلشكاالت. لسانيات النص يف الكتاابت العربية :البداايت والتعريف ابلنظرية. لسانيات النص والرتاث العرِب :البحث عن جذور. مقارنة النص يف اللسانيات الوظيفية.القصدية يف الرتاث األصويل يف ضوء علم اللغة النصي /محادة أمحد حممد إمساعيل-.
القاهرة :دار اآلفاق العربية 1435 ،هـ 275 ،ص.

"القصدية" أحد املعايري اليت ينبغي أن تتوافر يف النص ،وترمي إىل معرفة العالقة بني لفظ املتكلم
أو منشئ النص ،واملقصد الذي يرمي إليه ،وذلك ألن األلفاظ قد ال تتطابق مع املقاصد ،بل
هدرا.
قد يكون اللفظ خمال ًفا للقصد ،وقد يعرض للمتكلم ما يلغي قصده فتصبح أقواله ً
والقصدية يف علم اللغة النصي والدراسات التداولية هلا معنيان:
أحدمها :النية واإلرادة.
واآلخر :مراد املتكلم.
وقد تناول الكتاب كال املعنيني.
أيضا العوارض اليت تعرض على املتكلم فتلغي قصده من كالمه.
وحبث ً
وكذلك الوسائل اليت تعني السامع على إدراك مراد املتكلم.
اجلملة اًلستئنافية :دراسة يف لسانيات النص /عبدهللا بن عبدالعزيز السلطان -.الرايض:
جامعة امللك سعود 1436 ،هـ 253 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).

 -3الرتمجة والتعريب
الرتمجة العربية من مدرسة بغداد إىل مدرسة طليطلة :دراسة يف التاريخ والنظرية /حسن
حبراوي -.الرايض :اجمللة العربية 1437 ،هـ 106 ،ص.
ترمجة الرتاث األديب العريب إىل اللغات األخرى بني املاضي واحلاضر /مساء زكي احملاسن-.
الكويت :مكتبة ومركز فهد بن حممد الدبوس للرتاث األديب :مكتبة أهل األثر1439 ،
هـ.
اًلحتمال الدًليل للقرآن الكرمي :آليات التأويل وإشكاليات الرتمجة /سعيد أكنيب عاملي-.
القاهرة :عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واًلجتماعية 1436 ،هـ 256 ،ص (أصله
رسالة دكتوراه من جامعة إلورن بنيجرياي).

يذكر املؤلف أن كتابه هذا صورة معدلة عن أصل رسالة علمية بعنوان "مشكالت االحتمال
الداليل يف األدوات النحوية :دراسة يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اليورابوية".
وجاء يف أربعة أبواب:
 مشكالت الرتمجة وخصوصية نقل معاين القرآن الكرمي. األداة :مفهومها ،خصائصها ،وأثر السياق يف ضبط دالالهتا. دراسة تقابلية لالحتمال يف معاين األدوات النحوية األحادية. دراسة تقابلية لالحتمال يف معاين األدوات النحوية الثنائية.نظرية التكافؤ يف نقل املعىن وتطبيقاهتا على ترمجة معاين آي القرآن الكرمي إىل اللغة
اإلجنليزية :دراسة حتليلية نقدية /عبد اللطيف س .عكاشة -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1438 ،هـ (دكتوراه).

اخلطة العامة لتنسيق التعريب يف الوطن العرِب :الواقع ،املشكالت ،احللول /حممود أمحد
السيد -.دمشق :جممع اللغة العربية1435 ،ه 104 ،ص.
عرضت الدراسة ملسرية التعريب على مدى نصف قرن ،وسلطت األضواء على املشكالت اليت
واجهت هذه املسرية ،وأابنت األسباب الكامنة وراء تعثر خطواهتا ،وخلصت بعد ذلك إىل
رسم خطة عامة لتجاوز الواقع ،وحتديد الوسائل الكفيلة بنجاح اخلطة.
الكلمة واملصطلح يف اللسان العريب :الصناعة والرتمجة /عمار ساسي -.إربد ،األردن:
عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 222 ،ص.
ذكر املؤلف أن صناعة املصطلح يف اللسان العرِب على أسسه األصيلة وآلياته املشروعة هو
أساس الفعل الرتمجي السليم ،وغري السليم هو الذي ال يراعي هذه األسس.
وجعل كتابه يف ثالثة فصول:
 من الصناعة إىل الرتمجة :الرؤية والفحص. من الصناعة إىل الرتمجة يف املؤسسة واإلشهار ومعجم الطفل. اخلطاب من لغة االختصاصات إىل ترمجة التحليل ونقده.واملؤلف مدير خمرب اللغة العربية وآداهبا يف جامعة البليدة ابجلزائر.
التعريب وصناعة املصطلحات :دراسة تطبيقية يف القواعد واإلشكاًلت /الصادق
خشاب -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 278 ،ص.
التعريب يف صفحات /حممد شليب عسل -.اإلسكندرية :دار الوفاء 1437 ،هـ163 ،
ص.
حتدايت النهوض ابلرتمجة يف العامل العريب /حسام حممد سباط -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1437 ،هـ 155 ،ص.

معجم املصطلحات األساسية يف الرتمجة األدبية /حممود عبدالغن -.بريوت :دار املتوسط،
 1439هـ.
 -4تعليم األطفال اللغة

أوًل :اللغة العربية – األعمال الشاملة ،تعليم)..
ضا :املرحلة اًلبتدائية ،يف ا
(ينظر أي ا
عمان :دار أسامة:
لغة الطفل ما قبل املدرسة بني اًلكتساب والتواصل :مقاربة لسانيةّ -.
نبالء انشرون وموزعون1436 ،هـ 200 ،ص (أصله رسالة جامعية).

ميتلك الطفل قدرة فطرية لتقبل املفردات اللغوية ،مث تكوينها واكتساهبا على مراحل حسب منوه
العقلي.
وقد درس املؤلف لغة الطفل ومنوها من خالل ثالثة فصول:
 اللغة بني االكتساب اللغوي والتواصل .أورد فيه مفهوم االكتساب اللغويومراحله عند الطفل :مرحلة ما قبل اللغة ،ومراحل اللغة احلقيقية.
 أثر البيئة يف اكتساب اللغة عند الطفل (األسرة ،واملؤسسات الرتبوية). دراسة ميدانية يف أربع مؤسسات تربوية بوالية تيارت اجلزائرية ،وهي حولاكتساب اللغة عند الطفل.
النمو اللغوي عند الطفل :دراسة ميدانية حتليلية /عطية سليمان أمحد -.القاهرة:

األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي 1435 ،هـ 144 ،ص.
تعرب الدراسة عن مراحل منو اللغة عند الطفل ،بدءًا مبيكانيكية النطق عنده وضعف الذاكرة،
وتسمية الشيء بصوته ،واإلدراك اللغوي.
مث أتيت مرحلة الكلمات ،ومعاجلة التطور املرحلي هلا ،والتفسري الصويت للظواهر املختلفة يف
البنية الكالمية عند الطفل.

مث معاجلة اجلمل وأنواعها املختلفة عنده ،وحاالت األصوات واألبنية والداللة يف هذه اجلمل.
والفصل األخري خاص ابلداللة ،وطرق اكتساب الطفل داللة املفردات واجلمل والعبارات.
اخلربات اللغوية يف رايض األطفال /أمحد علي كنعان ،فرح سليمان املطلق -.دمشق:
جامعة دمشق 1434 ،هـ 261 ،ص.
عرض فيه املؤلفان مفهوم اللغة ،ووظائفها ،ومراحل اكتساب الطفل هلا ،ومسات لغة الطفل،
تصورا عن أهداف مناهج رايض األطفال ،وخصائصها يف
والعوامل املؤثرة يف اكتساهبا ،وطرحا ً
جمال النمو اللغوي ،إضافة إىل احلديث عن مهارة االستماع أو االستقبال واألساليب املساعدة
على اكتساب تلك املهارة ،ومهارات القراءة والكتابة والتعبري والتهيئة هلا.
وعرضا جمموعة من األنشطة اليت هتدف إىل تطوير مهارات اللغة األساسية.
املهارات اللغوية عند األطفال /طارق عبدالرؤوف عامر -.القاهرة :دار اجلوهرة1436 ،
هـ 374 ،ص.
عنصرا أساسيًّا يف العملية الرتبوية ،واالهتمام
يذكر املؤلف أن املهارات اللغوية أصبح تعليمها ً
هبا صار من الوظائف األساسية للمدرسة ،فاملتعلم املبتدئ حيتاج إىل مستوى من هذه املهارات
على اختالف أشكاهلا ،كالقراءة والتعبري واالستماع خالل حياته اليومية ،داخل املدرسة
وخارجها ،والصعوابت اللغوية اليت تواجه املتعلم أثناء قيامه بواجباته املدرسية تؤثر يف تواصله
االجتماعي ،وجتعله غري قادر على نقل أفكاره إىل اآلخرين ،أو القيام أبعماله التعليمية بشكل
فعال.
وقد حبث موضوعه من خالل أحد عشر فصالً ،هي :املهارة ،اللغة ،املهارات اللغوية ،القراءة،
االستعداد والتشجيع على القراءة ،متطلبات ونظرايت القراءة ،الكتابة ،التحدث ،تعليم احملادثة،
االستماع ،تدريس االستماع.
واملؤلف مستشار اللجنة العلمية ابألكادميية املتحدة للتدريب واالستشارات.

املفرغة /إعداد ابسل كمال
فتح رب الربية يف تعليم كتابة احلروف العربية :طريقة احلروف َّ

طاحون[ -.األحساء ،السعودية] :املؤلف 1436 ،هـ 63[ ،ورقة].
طريقة جديدة (تقريبًا) يف كتابة احلروف ابللغة العربية ،وهو حفر احلروف على الورق املقوى
وتفريغها ،مث املرور ابلقلم عليه على الورق العادي.
كثريا على الطالب تعلم احلروف اجملرة ،ويساعد املربني
وذكر معده أن هذا األسلوب يسهل ً
وأولياء األمور كذلك.
وذكر أن كتابه أشكال :من الورق املقوى ،ومن البالستيك اللني ،وآخر قوي.
وصدر الكتاب ابلتعاون مع اجلمعية اخلريية للبحث العلمي ورعاية طلبة العلم بدمياط.
أثر استخدام السبورة التفاعلية يف اكتساب أطفال الروضة بعض املفردات اللغوية /أماين
حممد العسكر -.الرايض :كليات الشرق العريب 1434 ،هـ 206 ،ورقات (حبث مكمل
للماجستري).
تعليم اللغة العربية يف مرحلة رايض األطفال /سارة بنت عمر العبدالكرمي وآخرون؛ حترير
أمحد بن علي األخشمي -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة
العربية 1436 ،هـ 192 ،ص.
تضمن الكتاب مخسة فصول ،عرض فيها الباحثون املشاركون قضااي ذات أبعاد خمتلفة يف
سياق تعليم اللغة العربية يف مرحلة رايض األطفال ،وهي:
 معايري التعليم اللغوي مبدارس رايض األطفال /سارة بنت عمر العبدالكرمي. تنمية املهارات اللغوية لدى أطفال الروضة :األساليب واألنشطة والوسائل /حصة بنتعبدالعزيز الفارس.
 قراءة القصص يف رايض األطفال :األمهية اللغوية واملتطلبات الرتبوية /حممد بن عبدالعزيزالنصار.
 -التقومي اللغوي يف مرحلة رايض األطفال :األساليب واألدوات /حممد بن فؤاد احلوامدة.

 التوجهات البحثية يف جمال تعليم اللغة العربية مبدارس رايض األطفال /أمل بنت عبدهللااخلضري.
عمار -.الرايض :مركز
أدب األطفال وأثره يف تنمية لغة الطفل /حترير حممود بن إمساعيل ّ
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملي خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 273 ،ص (لغة الطفل

العريب؛ .)1

مجلة حبوث يف أدب األطفال ،عمادها االهتمام ابللغة ووسائل تنميتها لدى الطفل ،تدور
حول مخسة حماور ،وتنطلق من اإلحساس أبن اللغة وسيلة احملافظة على اهلوية ،ومصدر االعتزاز
ابلشخصية ،وأداة التعلم ،ووسيلة اإلبداع .وهذه احملاور هي:
 رايض األطفال وأثرها يف تنمية لغة الطفل /حممد بن عبدالعظيم بن عزوز. قصص األطفال وأثرها يف تنمية لغة الطفل /أمحد عبدالرزاق اخلاين. األًنشيد وأثرها يف تنمية لغة الطفل /عبدالرمحن أمحد كرم الدين. جمالت األطفال وأثرها يف تنمية لغة الطفل /وليد أمحد العناين. معاجم األطفال وأثرها يف تنمية الطفل /أمحد بن حممد هزازي.تنمية لغة الطفل يف وسائل اإلعالم املعاصرة /حترير حممود بن إمساعيل عمار -.الرايض:

مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 251 ،ص (لغة
الطفل العريب؛ .)2
ختص اللغة عند الطفل ،من خالل استثمار الوسائل اإلعالمية اليت يتعرض هلا ،لتنمية
حبوث ُّ
الذوق الفين لديه ،واحلفاظ على اللغة العربية ،واالعتزاز ابالنتماء إليها ،واحلرص على استعماهلا،
واالستمتاع مبزاايها ،واإلفادة من مرونتها ،وتطويعها عند احلاجة ملتطلبات احلضارة ،واستلهام
القيم الصاحلة لبناء جيل جديد ،يتفاعل وينتج يف جمال التقنية احلديثة.
وهي أربعة حبوث:

 املسرح وأثره يف تنمية لغة الطفل /عادل زكي حممد. الكاريكاتري وأثره يف تنمية لغة الطفل /صاحل بن علي أبو عراد. اإلعالم الرقمي وأثره يف تنمية لغة الطفل /عادل بن عبدالقادر املكينزي. برامج التلفاز وأثرها يف تنمية لغة الطفل /فرج بن دغيم الظفريي. -5اللغة العربية للناطقني بغريها
(كل ما صنف يف هذا املوضوع)
عمان :بيت
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا :قراءة وكتابة /أتليف حممد اللحامَّ -.
األفكار الدولية ،حنو 1433هـ ،ج 245 :1ص.
اعتبارا من األلفباء ،مع بيان كيفية نطقها
تعليم لكيفية قراءة وكتابة احلروف والكلمات العربية ً
ابحلروف الالتينية ،وتزويدها ابلرسوم واجلداول.
العربية للعامل :سلسلة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى /حممد عبداخلالق فضل
وآخرون -.الرايض :جامعة امللك سعود ،معهد اللغوايت العربية 1435 ،هـ 5 ،جـ.
جاءت هذه السلسلة يف عملية توازن وتكامل بني عناصر اللغة ومهاراهتا ،فقد نُظم كل كتاب
متدرجا من حيث املهارات والعناصر ،وجاءت عملية التنظيم هذه
تنظيما
ً
من الكتب اخلمسة ً
من خالل اثنيت عشرة وحدة ،مقسمة داخليًّا إىل دروس تدور حول موضوعات اختريت مفرداهتا
وتراكيبها وقواعد النحو فيها بعناية ،وتعاجل مهارات اللغة وعناصرها ،والكفايتني االتصالية
والثقافية ،بطريقة تكاملية.
ويتضمن كل كتاب من السلسلة ثالثة اختبارات ،أييت كل اختبار عقب االنتهاء من أربع
وحدات حتت مسمى (اخترب نفسك) ،و ُّ
يعد كل منها تعز ًيزا ملا تعلمه الطالب يف الوحدات
األربع.

وتستهدف السلسلة الراشدين الناطقني بلغات غري العربية ،بدءًا من املستوى املبتدئ املتوسط
حىت املستوى املتقدم.
وتتبىن استخدام اللغة العربية الفصيحة املعاصرة ،مبحتواها العرِب اإلسالمي ،وهي اللغة
املستخدمة للتدريس يف العامل العرِب ،واللغة اليت يتخاطب هبا ويفهمها املثقفون يف وسائل
اإلعالم.
العربية على اهلواء =  /Arabic on airإعداد خمتار الطاهر حسني؛ إشراف ومراجعة
حممود بن عبدهللا احملمود -.الرايض :العربية للجميع 1435 ،هـ 177 ،ص.
ملحق خيص احللقات الصوتية "العربية على اهلواء" لتعليم اللغة العربية للمتحدثني ابإلجنليزية،
درسا تعليميًّا ،وحيتوي كل درس على:
ويتألف من (ً )36
 مدخل ومتهيد ملوضوع الدرس. حوار يستهدف تقدمي موقف من مواقف احلياة اليومية الشائعة. سرد ألبرز األلفاظ اليت استخدمت يف احلوار ومعانيها. ملحوظات تشرح بعض القضااي اليت وردت يف احلوار وتعزز ابستخدام لغة وسيطة. جمموعة من التدريبات املنوعة لتعزيز املدخالت اللغوية. جمموعة من املفردات اإلضافية ذات العالقة ابلدرس ومعانيها.عمان :الدار املنهجية للنشر 1437 ،هـ،
اللغة العربية لغري الناطقني هبا /علي عمرانّ -.

 96ص.
من الكتب األولية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،أتبع فيه املؤلف كل معلومة وكل حرف
بصورة ،مع تدريبات منوعة ختدم مهارات النطق والقراءة والكتابة والفهم واالستعمال اللغوي،
وخصص مواضع للتدريب على النشاطات.

تواصل :سلسلة يف تعليم العربية للناطقني بغريها :املستوى املبتدئ /خالد حسني أبو
م
عمان :دار كنوز املعرفة 1436 ،هـ 208 ،ص.
عمشةّ -.
تواصل :سلسلة يف تعليم العربية للناطقني بغريها :احلروف العربية وأصواهتا /خالد حسني
عمان :كنوز املعرفة 1436 ،هـ 312 ،ص.
أبو عمشةّ -.
أجبد :سلسلة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها /أمحد نتوف ،حممد نور يوسف ،صربي
تركمان ،عتيق آيدن ،حسني بوًلت -.مالطية ،تركيا :جلنة أتليف سلسلة أجبد1437 ،
هـ.

جـ :1كتاب الطالب ،املستوى األول ،أًن وعاملي .ومعه كتاب التدريبات.
واملفرتض أن يكون يف ( )8جـ.
والسلسلة جمموعة من الوحدات التعليمية املعدة وفق املنهجيات التواصلية والتفاعلية ،وسلسلة
من النشاطات الشفهية والكتابية املتكاملة ،هبدف تنمية مهارات االستماع واحملادثة والقراءة
والتعبري والقواعد واإلمالء ،وتلبية احتياجات الطالب اللغوية والثقافية والفكرية.
وتتألف (سلسلة أجبد) من أربع مستوايت:
 املستوى األول :أًن وعاملي. املستوى الثاين :العامل من حويل. املستوى الثالث :موضوعات حيوية. املستوى الرابع :إنسانيات.وحيتوي كل مستوى على كتابني :كتاب الطالب ،وكتاب التدريبات .وتقنية الواقع املعزز ،ar.
اليت تتيح جمموعة من النصوص واحلوارات املسجلة صوتيًّا لتنمية املهارة املختلفة.
وميكن ربط الكتاب عن طريق برًنمج حاسوِب ابهلاتف ،إذ يتمكن كل طالب عنده الكتاب
وهاتف به تصوير أن يسلط كامريا الفيديو على عنوان الدرس أو صورته فيبدأ بسماع صوت
كامال.
يقرأ له النص ً
وتستند (سلسلة أجبد) إىل املبادئ اآلتية يف بناء احملتوى املعريف واللغوي:

 مبدأ االنتقال من األسهل إىل األصعب. مبدأ االنتقال من اللغة العربية العامة إىل اللغة العربية املتخصصة. -مبدأ فصل املهارات وف ًقا للمنهجية التواصلية.

 مبدأ تالزم الوحدات الدراسية مع جمموعة من املشروعات التعليمية. مبدأ التقومي املرحلي والتقومي النهائي.دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا /فانيا عبدالرحيم -.القاهرة :مكتبة اهلدي احملمدي،
 1437هـ ،جـ 126 :1ص.
***

***

***

تعليم العربية للناطقني بغريها يف ضوء اللسانيات التطبيقية /خالد حسني أبو عمشة-.
عمان :دار كنوز املعرفة 1436 ،هـ 221،ص.
ّ
هدف به الباحث حتديد صعوابت بناء اجلملة العربية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها
يف اجلامعات األردنية ،وعالجها يف ضوء النظرية اللسانية احلديثة ابالستناد إىل الواقع امليداين
لتعليم اللغة العربية ،ليتعرف واضعو مناهج اللغة مواطن صعوبة بناء اجلملة ،ودراسة الكيفية
املناسبة اليت ينبغي أن تقدم هبا ،وإلثرائها ابلتدريبات املناسبة لتذليل تلك الصعوابت.
عمان :دار جرير 1435 ،هـ،
يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها /داود عبدهّ -.
 212ص.
فصوله الثمانية:
 مالحظات حول وضع كتاب لتدريس حروف العربية وأصواهتا ،وكتاب لتدريس العربيةللمبتدئني من الناطقني بغريها.
 -تدريس قواعد تركيب اجلملة للدارسني الناطقني بغري العربية.

 املهارات اللغوية األربع والتدريب عليها. املعجم الذي حيتاج إليه دارسو العربية غري الناطقني هبا. أخطاء لغوية شائعة يف اإلعالم العرِب. مفردات شائعة يف اللغة العربية. مفردات شائعة يف القرآن الكرمي. -معلومات لغوية هتم الدارس.

دليل معلم العربية للناطقني بغريها /علي عبداحملسن احلدييب -.الرايض :مركز امللك عبدهللا
بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 71 ،ص.
ُّ
يعد معلم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حلقة الوصل بني اللغة العربية بثقافتها وقيمها،
وأفراد كثريين من خمتلف دول العامل ،وهو بذلك يف حاجة إىل أن يتعرف األطر العامة يف تعليم
هذه اللغة ،حىت يسهل عليه تعليمها.
وهذا الكتاب مرشد وموجه للمعلم ،من حيث طرائق تعليم اللغة ،وتعليم مهاراهتا وعناصرها،
وصعوابت ذلك وحلوهلا ،ومتطلباهتا ،واملستوايت املعيارية ملعلم العربية للناطقني بغريها ،وبرامج
أتهيل املعلمني وتدريبهم..
دليل متعلمي العربية الناطقني بغريها /حممود علي شرايب -.الرايض :مركز امللك عبدهللا
بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 56 ،ص.
وموجها
مرشدا
يتوجه الكتاب يف املقام األول إىل الطالب متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريهاً ،
ً
هلم ،يف عدة حماور ،هي :أمهية العربية ومرجعيات تعلمها ،اسرتاتيجيات وطرائق تعلم العربية،
إشارات حنو الثقافة العربية.
وذكر فيه أشهر مراكز ومعاهد تعليم العربية للناطقني بغريها ،وأبرز الكتب ومناهج تعليمها هلم.

عمار -.الرايض :مركز امللك
دليل ثقافة اللغة العربية للناطقني بغريها /حممود إمساعيل ّ
عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 64 ،ص.
تعريف ابللغة العربية وآداهبا للناطقني بغريها من خالل ثالثة حماور ،هي:
انتشارا.
 العربية اترخيًا و ً العربية مجاالً وجالالً. -العربية كتابة وفنًّا.

تقومي سلسلة كتاب "دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا" على ضوء معايري اجلودة /أمحد
بن صاحل الصبيحي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 2 ،مج (دكتوراه).
تقومي كتاب "دروس اللغة العربية" املستوى الرابع مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
هبا يف ضوء القيم اإلسالمية /أمين بن سويلم اجلريشي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1434هـ 146 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
فاعلية استخدام برجمية الوسائط املتعددة يف تفادي األخطاء اللغوية العربية لدى الناطقني
بغريها /عبداجلليل أابيومي عبدالرفيع -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية،
 1434هـ 136 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
العالقة بني الكفاايت اللغوية اًلتصالية والثقافية يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها :دراسة وصفية /بشري عيسى أمحد -.القاهرة :الدار العاملية للنشر 1436 ،هـ،
 101ص.
تنطلق الدراسة من حتديد ماهية الكفاايت الثالث املذكورة يف عنوان الكتاب ،مث النظر يف
العالقة اليت جيب أن تقوم بينها يف برامج تعليم العربية للناطقني بغريها ،من خالل ثالثة فصول.

واهلدف منه التعرف على هذه الكفاايت ،وأمهيتها ،واالستفادة منها يف ترقية برامج تعليم
العربية.
تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات
اللغوية /عبدالرمحن بن سعد الصرامي -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 170 ،ورقة
(ماجستري).
صعوابت تعلم مهارة القراءة لدى الطالب غري الناطقني ابلعربية من وجهة نظر معلمي
وطالب معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية :دراسة ميدانية /ميمون بن أمحد
السلمي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 139 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
تقومي تدريبات كتاب القراءة ،املستوى الرابع ،يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
هبا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي /عبدالرمحن بن

عبدهللا القرين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 172 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
األخطاء اإلمالئية الشائعة يف كتاابت الطالب اآلسيويني مبعهد تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة :دراسة حتليلية /حممد بن سلمان احلريب-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 114 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مقررات القراءة يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعة اإلسالمية يف ضوء
معايري اجلودة :دراسة تقوميية /أمحد بن حممد شيخ -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1434هـ 252 ،ورقة (ماجستري).

تقومي اًلختبارات التحصيلية ملقرر دروس اللغة العربية مبعهد تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا يف ضوء معايري اًلختبار اجليد /خليوي سامر العياضي -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 147 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
تقومي تدريبات كتب القراءة مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء تصنيف

بلوم للمجال املعريف /عبدالرمحن بن ضيف هللا اهلرساين -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1434 ،هـ 156 ،ورقة (حبث مكمل للدكتوراه).

صعوابت تعلم األصوات العربية لدى الدارسني مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من وجهة نظر الدارسني :دراسة وصفية /ماجد سامل
السناين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 196 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
تصور مقرتح ملركز مصادر التعلم يف معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية
ابملدينة املنورة يف ضوء معايري اجلودة /مالك أنس كرسوم -.اجلامعة اإلسالمية1435 ،
هـ 134 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الكفاايت الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من وجهة نظر املعلمني /مشاري بن عبدهللا احلريب-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 114 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
واقع استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة
املنورة للتقنيات التعليمية /حممد بن حسن احلارثي -. -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1434هـ 119 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

تقومي اختبارات حتديد املستوى للطالب امللتحقني لدراسة برانمج اإلعداد اللغوي مبعهد
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة /أمحد بن عبدالسالم
السحيمي -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 119 ،ورقة (حبث مكمل
للماجستري).
فاعلية الربانمج القائم على الوسائط املتعددة يف تنمية مهارات الكتابة لدى طالب معهد
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة /صالح بن ملهي
السحيمي -.اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 334 ،ورقة (دكتوراه).
العربية للمبتدئني من الناطقني بلغات أخرى :دراسة حتليلية تقوميية /عبدهللا بن عبدالرمحن
الفوزان -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ 227 ،ورقة (ماجستري).
أثر استخدام الصورة يف تعلم املفردات ملتعلمي العربية لغة اثنية :دراسة شبه جتريبية على
املبتدئني /علي بن إبراهيم الدوهان -.الرايض :جامعة اإلمام 1435 ،هـ 129 ،ورقة
(ماجستري).
صعوابت تعلم القرآن الكرمي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى /بدر عودة
املرواين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ،معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،
 1435هـ 252 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
واقع تعليم اللغة العربية يف منطقة يوجياكرات اإلندونيسية والرؤية املستقبلية من وجهة نظر
املسؤولني والدارسني /رضي عبدهللا -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ،
 223ورقة (حبث مكمل للماجستري).

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها :الرؤى والتجارب /حترير خالد حسني أبو عمشة ،رائد
عمان :كنوز املعرفة للنشر 1436 ،هـ 800 ،ص.
عبدالرحيم ،أمحد صنوبرّ -.
عُقد "املؤمتر األول لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها" يف إستانبول عام  1436هـ (2015
م) بتنظيم وإشراف من معهد قاصد لتعليم اللغات ابألردن ،ومؤسسة اصطنبول للتعليم
واألحباث (إيثار) برتكيا ،وجامعة النجاح الوطنية بنابلس.
وغطت أحباث املؤمتر املوضوعات واجملاالت اآلتية:
 معلم العربية للناطقني بغريها :إعداده وأتهيله وتكوينه.ونقدا وأتلي ًفا.
عرضا ً
 املناهج التعليميةً : طرائق وأساليب تدريسية إبداعية يف تعليم العربية. استخدام التقنية يف الغرفة الصفية. مذاهب جديدة يف تعليم العربية :التدريس املبين على املضمون واملهام اللغوية. تدريس املهارات اخلمسة :القراءة والكتابة واالستماع واحملادثة والثقافة. تدريس العربية للناطقني بغريها ألغراض خاصة. جتارب ًنجحة يف تعليم العربية للناطقني بغريها.ورشة العمل الدولية :تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتقنياته يف كليات اإلهليات برتكيا
2015/10/4-3م -.مالطيا ،تركيا :جامعة إينونو ،كلية اإلهليات 1436 ،هـ2015 ،
م 240 ،ص.
افتتحت ورشة العمل الدولية اليت تناولت موضوع "تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتقنياته
يف كليات اإلهليات برتكيا" أعماهلا ابلكلمات االفتتاحية ،مث عقدت أربع جلسات وفق الربًنمج
اآليت:
اجللسة األوىل :نظام تدريس اللغة العربية يف كليات اإلهليات ومناهجه.

اجللسة الثانية :املعلم الناجح :أداؤه وأدواته.
اجللسة الثالثة :الطالب :أداؤه وتنشيطه وتقوميه.
اجللسة اخلتامية :تقومي الورشة.
وقد خرجت الورشة مبجموعة من التوصيات واملقرتحات عُ ِرضت يف آخر الكتاب حتت عنوان:
(البيان اخلتامي) ،وسوف يعرض الكتاب ويذكر بيانه اخلتامي يف العدد ( )22من جملة الكتاب
اإلسالمي إن شاء هللا.
األخطاء النحوية يف صوغ الفعل املضارع واستخدامه لدى الطالب األتراك يف جامعة
منوذجا :دراسة حتليلية /أمحد بن عبدهللا الشنقيطي -.املدينة املنورة :اجلامعة
مرمرة
ا
اإلسالمية 1436 ،هـ 210 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
جتارب تعليم اللغة العربية يف دول القارة اإلفريقية :عرض وتقدمي /صاحل بن عبدهللا الشثري

وآخرون -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية1437 ،
هـ 203 ،ص.

واقع تعليم اللغة العربية يف منطقة ابملي يف جنوب توغو /يولو سليمان -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 103 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
واقع تعليم اللغة العربية يف منطقة جنجا بشرق أوغندا /مجيل سامل أمباابيل -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 114 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مشكالت تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ابملدارس العربية يف مجهورية مايل /يوسف
احلسن ميغا -.الرايض :جامعة امللك سعود 1435 ،هـ 151 ،ورقة (حبث مكمل

للماجستري).

دراسة تقوميية حملتوى كتاب "تعليم اللغة العربية" يف مايل على ضوء الثقافة اإلسالمية:
منوذجا /عثمان إجناي -.املدينة املنورة:
"مدرسة دار احلديث العربية اإلسالمية" يف مباكو ا
اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 125 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

واقع تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف املدارس األهلية بوًلية أيو النيجريية يف

وجهة نظر املعلمني /عكاشة إدريس -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ،
 104ورقة (حبث مكمل للماجستري).

األخطاء اإلمالئية يف األلف املتطرفة واحلروف اليت تكتب وًل تنطق واليت تنطق وًل تكتب
لدى طالب معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة:
دراسة تطبيقية /ايسر عوض العويف -.اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 118 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
مشكالت تعليم مهارة اًلستماع يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة
اإلسالمية ابملدينة املنورة :دراسة حتليلية تقوميية /حممد قاسم حممد غفور -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 113 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
األخطاء النحوية يف ابب املستثىن لدى طالب املستوى الرابع مبعهد تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني هبا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة /عبدهللا بن سعد القحطاين -.اجلامعة
اإلسالمية 1435 ،هـ 133 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
دور معلم اللغة العربية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالب معهد تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة /ماهر بن حامد الذبياين-.
اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 210 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

األنشطة اللغوية غري الصفية يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعة
اإلسالمية ابملدينة املنورة :دراسة تقوميية /عبدالواحد عويد السحيمي -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 117 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
تقومي األداء التدريسي للطالب املعلمني األجانب مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

هبا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة يف ضوء التفاعل الصفي /أمحد مخيس عواجي-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 198 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
برانمج تدرييب لتنمية مهارات التفكري لدى معلمي معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
هبا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة يف ضوء برانمج الكورت /سامل صالح السليمي-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 315 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
حتليل األخطاء اإلمالئية لدى طالب املرحلة الثانوية يف مدرسة مركز التعليم العريب
اإلسالمي مبدينة ساكييت يف مجهورية بنني /أديشيعن ضياء الدين أكتسا -.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ 133 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
تصوير مقرتح لتعليم النحو ابستخدام أمناط اجلملة لطالب معهد تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية /حسني حممد السفياين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
 1436هـ 109 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
عالقة حفظ القرآن الكرمي مبهارات األداء يف القراءة اجلهرية لدى متعلمي اللغة العربية
الناطقني بغريها /عبدالعزيز مايون آن الصين -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1435 ،
هـ 178 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

جتارب تعليم اللغة العربية يف أمريكا الشمالية :عرض وتقومي /حترير بدر بن انصر اجلرب-.
الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ257 ،
ص.
بدأ االهتمام ابللغة العربية يف أمريكا بعد احلرب العاملية الثانية ،مث صارت مطلبًا عسكرًّاي
واستخبارًّاي ودبلوماسيًّا ،وزاد اإلقبال عليها بعد أحداث  11سبتمرب بنسبة  ،%46ويف عام
 1420هـ ( 2009م) بلغ عدد امللتحقني بدراستها ( )35083طالبًا ،وأصبحت اللغة العربية
ضمن قائمة أشهر اللغات األجنبية يف اجلامعات والكليات األمريكية.
ونظرا ملا يعانيه تعليمها وما
وجاءت هذه الدراسات انطالقًا من االهتمام الكبري هبذه اللغةً ،
يواجهه من حتدايت حقيقية ،وذلك لغياب الطرق املوحدة ،واملناهج التعليمية الكافية ،والكفاية
املهنية للمعلمني ،فسلطت الضوء على تعليم اللغة العربية أبمريكا الشمالية ،ودرست اترخيها،
وواقعها ،ومناهجها ،ومشكالهتا ،وآفاق تطويرها ،وهي ست دراسات:
 واقع تعليم اللغة العربية يف الوالايت املتحدة األمريكية :عرض وتقومي /بسام خليلفرجنية.
 جتارب قياس الكفاءة يف اللغة العربية يف الوالايت املتحدة األمريكية /مهدي العش. املناهج واآلليات واالجتاهات املتبعة يف تعليم اللغة العربية يف الوالايت املتحدة األمريكيةوسبل تطويرها /عبدالكايف البرييين.
 التحدايت اليت تواجه تعليم اللغة العربية يف الوالايت املتحدة األمريكية /حممود عبدهللا. سبل تطوير تعليم اللغة العربية يف الوالايت املتحدة األمريكية /حممد عبدالسالمأنصاري.
 جتربة تعليم اللغة العربية يف املكسيك :عرض وتقومي /موسى كاردونيو كارسيا.واقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف الوًلايت املتحدة األمريكية /رشيد أمحد
أمحدي -.اجلامعة اإلسالمية 1435 ،هـ 172 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).

فاعلية اسرتاتيجية خرائط التفكري يف تنمية املفاهيم النحوية لدى متعلمي اللغة العربية
الناطقني بلغات أخرى /حممد امتياز أمحد -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1435 ،
هـ 184 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
مشكالت منهج اللغة العربية ابملدارس الثانوية احلكومية يف مجهورية مايل من وجهة نظر
معلميها /آدم صوغودوغو -.الرايض :جامعة امللك سعود 1435 ،هـ 144 ،ورقة (حبث
مكمل للماجستري).
أثر التغذية الراجعة يف تعلم املفردات لدى متعلمات اللغة العربية لغة اثنية /حصة عبدهللا
القرين -.الرايض :جامعة اإلمام ،معهد تعليم اللغة العربية 1434 ،هـ 177 ،ورقة
(ماجستري).
أثر استخدام األلعاب التعليمية يف تنمية مهارات القراءة لدى متعلمات اللغة العربية من
غري الناطقات هبا /أريج بنت سليمان العرين -.الرايض :جامعة اإلمام 1434 ،هـ225 ،
ورقة (ماجستري).
وحدة مقرتحة يف ضوء التعلم النشط وأثرها يف تنمية مهارات فهم املقروء لدى متعلمي
اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى /حممد خليل حممد الرماضني -.املدينة املنورة :اجلامعة
اإلسالمية 1435 ،هـ 235 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
منوذجا /حممد إبراهيم
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ألغراض خاصة :غرض السياسة ا

عمان :دار وائل 1437 ،هـ 219 ،ص.
اجلراحّ -.

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة برًنمج تعليمي متكامل ،خيتلف عن برامج التعليم األخرى
يف جوانب.
وقد جاء حبث هذا املوضوع يف دراسة نظرية وأخرى تطبيقية ،وذلك من خالل أربعة فصول،
هي:
 مفهوم تعليم اللغة ألغراض خاصة. طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها واسرتاتيجياهتا. مفهوم السياسة وارتباطها ابالقتصاد والتجارة واالستعمار وتصريف أمور احلياةاالجتماعية.
 املهارات األساسية (القراءة والكتابة واحملادثة واالستماع).درسا يف املوضوع.
وآبخرها (ً )13
استثمار العامية يف تدريس األساليب النحوية العربية للناطقني بغريها /دًلل حممد
عمان :دار جليس الزمان 1436 ،هـ 179 ،ص.
العسافّ -.
األسلوب النحوي طريقة للتعبري تؤدي وظيفة داللية يعرب عنها برتكيب معني يشتمل على أداة
وتنغيما.
نربا ً
أو صيغة متيزها .وأوضح ما تكون األساليب النحوية يف األداء الكالميً ،
اجتاها وظيفيًّا يف تعليم اللغة العربية الفصحى كافة ،وال
وتذكر الكاتبة أن استثمار العامية ميثل ً
سيما األساليب النحوية؛ ألنه يعتمد على تدريس وظيفة األسلوب النحوي يف االستعمال
اللغوي الطبيعي ،ال على ضبط الرتكيب والشكل اإلعراِب.
وحبثت هذا املوضوع من خالل ثالثة فصول:
 األساليب النحوية العربية وتعليمها للناطقني بغريها وظيفيًّا. التقاطعات بني الفصحى والعامية يف األساليب النحوية. -دراسة تطبيقية.

سيميائية الصورة يف كتب تعليم اللغة العربية :حنو استثمار تيبوغرايف أمثل يف مواقف التعلم
واكتساب اللغة العربية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها /أسامة زكي السيد
علي -.الرايض :جامعة اإلمام ،عمادة البحث العلمي 1437 ،هـ 480 ،ص.
منوذجا:
سيميائية الصورة يف كتب تعليم العربية للناطقني بغريها :سلسلة الطريق إىل العربية ا

دراسة حتليلية تقوميية /عبدهللا بن عبدالعزيز احلسن -.الرايض :جامعة اإلمام 1436 ،هـ،

 277ورقة (ماجستري).
تقومي برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء معايري تعليم اللغة العربية كلغة
أجنبية /أمل حممد فتحي علي -.املنصورة :جامعة املنصورة 1436 ،هـ 229 ،ص
(ماجستري).
تقومي برجميات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى وفق معايري استخدام التقنية يف
التدريس /حممد عيد مرزوق اجلهن -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1436 ،هـ،
 118ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أنشطة لغوية لتعليم العربية للناطقني بغريها :توظيف األلعاب اللغوية :املستوى املتوسط/
عمان :دار كنوز املعرفة 1437 ،هـ 200 ،ص.
أسامة زكي العريبّ -.
اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 565 ،ص.
أحباث خمتارة من مؤمترات معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية يف فرنسا من السادس  2012م إىل
التاسع  2015م.
معظمها حبوث يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

قضااي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 565 ،ص.
أحباث خمتارة من مؤمترات معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية يف فرنسا من السادس  2012م إىل
التاسع  2015م.
معلّم اللغة العربية للناطقني بغريها -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية 1437 ،هـ 490 ،ص.
أحباث خمتارة من مؤمترات معهد ابن سينا يف فرنسا من السادس  2012م إىل التاسع 2015
م 1436 – 1433( .هـ).
معاين زايدات األفعال يف الدرس اللغوي :اسرتاتيجيات التدريس للناطقني ابإلجنليزية /هناء
عبدهللا يوسف عبدهللا -.إربد ،األردن :عامل الكتب احلديث 1437 ،هـ 258 ،ص.
الرتابط النحوي والتماسك النصي يف املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية لغة اثنية /ظافر
بن علي الشهري -.الرايض :جامعة اإلمام 1438 ،هـ 257 ،ورقة (دكتوراه).
األوزان العشرة للناطقني بغري العربية :النظرية والتطبيق :املعلم واملتعلم :من املستوى
عمان :دار كنوز
املبتدئ إىل املتميز /خالد حسني أبو عمشة ،هبة عبداللطيف شنيكّ -.

املعرفة 1439 ،هـ.

 -6تقنية التعليم ووسائله
تكنولوجيا تعلم اللغة العربية يف احللقة األوىل من التعليم األساسي /تيسري عبداجلبار
عمان :مركز الكتاب األكادميي 1436 ،هـ242 ،
اآللوسي ،ميساء أمحد أبو شنبّ -.

ص (أصله رسالة علمية).
من فصول الكتاب :مفهوم اللغة ،أمهية اللغة العربية ،األسباب الدافعة إىل استخدام الوسائل
التكنولوجية يف تعليم اللغة العربية للحلقة األوىل من التعليم األساس ،واقع اللغة العربية يف الوطن
العرِب يف احللقة األوىل ،...بعض جتارب تطوير وحتديث تعليم اللغة العربية يف الوطن العرِب،
بعض جتارب الدول املتقدمة يف تطوير وحتديث تعليم اللغة ،تكنولوجيا تعلم اللغة العربية يف
احللقة األوىل ،...تطوير مهارات اللغة العربية وفق معطيات التكنولوجيا املعاصرة ،التجربة
امليدانية :مواد املعاجلة التجريبية...
وحبذا لو استخدم املؤلفان لفظ "التقنية" بدل "التكنولوجيا" ،وخاصة أهنما يكتبان يف موضوع
اللغة العربية.
فاعلية األلعاب اللغوية يف تنمية مهارات احملادثة والتفكري اإلبداعي لدى تلميذات املرحلة
اًلبتدائية /بدرية حمسن الطلحي -.الطائف :جامعة الطائف 1434 ،هـ 277 ،ورقة
(حبث مكمل للماجستري).
فاعلية برانمج قائم على األلعاب التعليمية اإللكرتونية يف حتسني حتصيل اللغة العربية لدى
طالبات املرحلة اًلبتدائية /أمل معجب احلمدان -.الباحة ،السعودية :جامعة الباحة،
 1435هـ 169 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
أثر توظيف الصور املتحركة يف تنمية مهارات التعبري اللغوي لدى طالب الصف الرابع
األساسي مبحافظات غزة /حممد مصطفى الزق -.غزة :جامعة األزهر 1435 ،هـ
(ماجستري).

 -7القراءة واملطالعة
الرزم التعليمية إلتقان القراءة العربية /إعداد فهد بن عبدهللا العمر -.بريدة ،السعودية:
املؤلف 1437 ،هـ 138 ،ص.
برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات تدريب القراءة يف ضوء دراسة بريلز لدى معلمي اللغة
العربية يف املرحلة اًلبتدائية /أديب بن علي مطري -.أهبا :جامعة امللك خالد1436 ،
هـ 351 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
عمان:
ألوان من النشاط الالمنهجي يف مبحث اللغة العربية /إعداد فتحي صادق جرارّ -.

املؤلف 1436 ،هـ 118 ،ص.

عاما ونيف ،قضاها يف حقل الرتبية والتعليم.
ذكر املؤلف أن كتابه هذا حصاد مخسني ً
ونثرا ،من أًنشيد ومتثيليات ومسرحيات ومسابقات ،إىل قصائد
ويتضمن
ً
شعرا ً
نصوصا أدبية ً
مناسبات .وهتدف إىل تعزيز حب اللغة العربية يف نفوس األبناء ،كي يقبلوا على تعلمها
وممارستها يف شغف ويسر.
أيضا إىل تعزيز القيم الوطنية والقومية والدينية هلم.
وذكر أهنا هتدف ً
الباب العاشر
النقوش العربية
نقوش ح ْسمى :كتاابت من صدر اإلسالم مشال غرب اململكة /عبدهللا عبدالعزيز

السعيد -.الرايض :اجمللة العربية 1439 ،هـ.

الباب احلادي عشر
تراجم اللغويني
عبقرية معلّم :اخلليل الفراهيدي وأثره يف اللغة العربية /حممد زايد بركة -.اخلرطوم :املؤلف،
اتريخ اإليداع  1435هـ 126 ،ص.
بني فيه أثر اخلليل يف اللغة العربية من حيث النقط والشكل والدراسات الصوتية ،وخاصة كتابه
اباب ألصالة أعماله.
"العني" ،مث أثره يف النحو والصرف ،والعروض والقوايف ،وخصص ً
أبو الفضل العباس الرايشي (ت  257هـ) :حياته وآراؤه /عادل داخل املطريف -.املدينة
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1434 ،هـ 162 ،ورقة (حبث مكمل للماجستري).
الرايشي لغوي راوية من أهل البصرة.
إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني /عبدالباقي بن عبداجمليد اليماين (ت  743هـ)؛
حتقيق عبداجمليد دايب -.ط -.2الرايض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية 1437 ،هـ 518 ،43 ،ص.
يرتجم لطائفة من العلماء الذين برعوا يف دراسة اللغة العربية وحنوها ،واشتهروا يف هذا احلقل.
خمتصرا لطي ًفا يرتجم عن أحوال النحويني واللغويني ،ممن اشتهر
قال مؤلفه :أحببت أن أضع
ً
خمتصرا ،على سبيل اإلمكان ،فيما بلَغين علمه ،ليعلم الناشئ يف
مبصنف ،مطوًال كان أو
ً

الصناعة أرابب هذه البضاعة ،ومن تقدمه من أولئك اجلماعة ،على سبيل االختصار ،متجنبًا
يف اإلطالة واإلكثار ،مرتبًا على حروف املعجم ،ليكون أسهل للكشف.
وصدرت الطبعة األوىل منه عام  1406هـ.
احلدائق الوردية يف سري وتراجم علماء النحو والصرف والعربية /كامل عويضة -.اجليزة:
أطلس للنشر 1437 ،هـ 288 ،ص.

ضيمة :سرية حياة /تركي بن سهو العتييب -.السعودية :املؤلف1438 ،
حممد عبداخلالق عم َ

هـ.

دليل علماء اللغة العربية يف الصني /خليل لوه لني -.الرايض :مركز امللك عبدهللا بن
عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 71 ،ص.
منحصرا فيمن حصلوا على درجة
اصدا لعلماء العربية األوائل يف الصني ،مث
جاء الدليل ر ً
ً
األستاذية الرمسية بتعريف موجز هبم ،وأوهلم ترمجة (حممد مكني) رمحه هللا (ت  1398هـ)،
الذي وصف أبنه "عالمة اإلسالم ،والعامل ابللغة العربية ،واخلبري ابلرتمجة يف اتريخ الصني
احلديث".
دليل علماء اللغة العربية والباحثني يف علومها يف إندونيسيا /نور املرتضى بن حممودي بن
نور هاشم ،خالصني بن إمام سريازي بن مسود ،حممد فيصل -.الرايض :مركز امللك عبدهللا
بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 1436 ،هـ 186 ،ص.
يهدف الدليل إىل مجع وتدوين ترمجات علماء اللغة العربية يف إندونيسيا؛ للتعريف هبم ،ولربطهم
ابلعلماء واملهتمني ابلعربية يف أحناء العامل ،ولتعزيز حملها مع املتخصصني فيها داخل إندونيسيا.
وجعل يف مخسة فصول:
ُ
 علماء اللغة العربية. رؤساء احتاد املدرسني للغة العربية إبندونيسيا. الباحثون يف تعليم اللغة العربية. الباحثون يف علم اللغة. -الباحثون يف األدب العرِب.

علماء فاس يف اللغة والنحو /عزيز اخلطيب ،احلسني زروق ،عبداللطيف اخلاليب -.فاس:
املؤلفون1434 ،هـ 177 ،ص.
يقدم صورة موجزة عن محاة لغة القرآن وخدامها مبدينة فاس املغربية ،منذ نشأهتا حىت وقتنا
املعاصر .وعنوا ابلعلماء الذين تلقوا العلم ابملؤسسات العلمية األصيلة ،كجامعة القرويني ،أو
على الشيوخ خارج املؤسسات ،وشهدت هلم املصادر ابلعلم ،ومن كانت هلم صلة ابللغة أو
يسا أو أتلي ًفا ،أو صلة ختصص وتربيز .ومل يذكروا من املؤلفات إال ما يندرج ضمن
النحو ،تدر ً
ذينك العلمني.
وقد مت ترتيب الرتاجم على حروف املعجم ،وطالت صحبة املؤلفني معه ست سنوات.
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