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 "مْاقف ّأفهاز"

 أ. أىْاز احلل                                                            

قف ّأفهاز" مً مؤلفات الدنتْز مثام٘ فٔصل )األضتاذ "مْاٍرا الهتاب بعيْاٌ 

ّلُ  .(ؤحسو لهيا-املطاعد بكطه اللغ٘ العسبٔ٘ ظامع٘ مْالىا آشاد الْطئ٘ األزدٓ٘

 دلاالت رلتلف٘.تتياّل ّنتب مرتمج٘ مً العسبٔ٘ ّإلَٔا  عدٓدٗ مؤلفات

ٍّرا الهتاب الرٖ حنً بصددِ اآلٌ ٓتضنً دلنْع٘ مً البحْخ ّاملكاالت العلنٔ٘ 

ٓػتنل علٙ تطع٘ عْخ علنٔ٘، ُىػس مععنَا يف دلل٘ "البعح عات رلتلف٘. يف مْضْ

 .بداز العلْو ىدّٗ العلناء، لهياؤمؤضط٘ الصحاف٘ ّاليػس  الصادزٗ عً اإلضالمٕ"

بٔينا قدو الهاتب بعض ٍرِ املكاالت يف اليدّات ّاملؤمتسات الدّلٔ٘ ّالْطئ٘ يف 

 اهليد.

أما املكال٘ األّىل فَٕ بعيْاٌ "األضلْبٔ٘ بني 

درّزٍا العسبٔ٘ ّمفأٍنَا الغسبٔ٘"، فبدأٍا 

ّاصطالحًا  املؤلف بتعسٓف مْدص لألضلْب لغً٘

ادع العسبٔ٘ ّالغسبٔ٘، ّألكٙ الضْء يف ضْء املس

علٙ ىػأتَا ّتطْزٍا يف العصس احلدٓح، 

ّىاقؼ االجتاٍات املدتلف٘ لألضلْبٔ٘، ّخته الباحح املكال٘ باحلدٓح عً عالق٘ 

 األضلْبٔ٘ بعله اللغ٘ ّاليكد ّالبالغ٘.

ٍرِ  تػتنل. ّاملكال٘ الجاىٔ٘ ٍٕ "الرتمج٘ العسبٔ٘ يف عَد السضْل ّاخلالف٘ الساغدٗ"

ص الباحح يف الباب األّل علٙ بابني باإلضاف٘ إىل مكدم٘ ّمتَٔد، ّزّناملكال٘ 

ه، ا علٙ ىػاط الرتمج٘ العسبٔ٘ يف عَد السضْل صلٙ اهلل علُٔ ّضّلخاًص اتسنًٔص

ط يف الباب الجاىٕ مً ٍرِ املكال٘ الضْء علٙ الرتمج٘ العسبٔ٘ ّىػاطات الرتمج٘ ّضّل

 يف عَد اخلالف٘ الساغدٗ.

                                                           


 .، أتسابسادٓؼ، اهليدحسو لهياؤقطه اللغ٘ العسبٔ٘، دامع٘ مْالىا آشاد الْطئ٘ األزدٓ٘،  

 اضه الهتاب: مْاقف ّأفهاز

 اضه املؤلف: د. مثام٘ فٔصل

 إحطاٌ، لهياؤ الياغس: مهتب٘

 و2222الطبع٘ األّىل: 
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 171عدد الصفح٘: 

 قساءٗ يف نتاب
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املكال٘ الجالج٘ ٍٕ بعيْاٌ "أبْ ىصس الفازابٕ ّمطاٍناتُ العلنٔ٘ مع إغازٗ خاص٘ إىل ّ

قدو الباحح يف الباب األّل تسمج٘  .نتابُ "إحصاء العلْو" ّتػتنل علٙ ثالث٘ أبْاب

مْدصٗ ألبٕ ىصس الفازابٕ، ّحتدخ يف الباب الجاىٕ عً مطاٍناتُ العلنٔ٘ ّمهاىتُ 

ص علٙ نتابُ "إحصاء ّامليطل، ّيف الباب الجالح زّن املسمْق٘ يف دلال الفلطف٘

- ا مً أقْال العلناء ّالباحجني حْل ٍرا الهتاب، فيكل علٙالعلْو"، ّىكل نجرًي

ٍرا الكْل حلطني علٕ ذلفْظ عً ٍرا الهتاب: "ٓعد نتابُ "إحصاء  -ضبٔل املجال

 ". العلْو" بدآ٘ التفهري يف تدًّٓ دّائس املعازف ّتألٔف املْضْعات

"التعلٔل املغين علٙ ضيً الدازقطين للػٔذ مشظ احلل  ٍٕ بعيْاٌّاملكال٘ السابع٘ 

الععٔه آبادٖ دزاض٘ حتلٔلٔ٘". قطه الباحح ٍرِ املكال٘ إىل بابني فكدو يف الباب األّل 

أما ّىبرٗ عً حٔاٗ العالم٘ مشظ احلل الععٔه آبادٖ ّإضَاماتُ العلنٔ٘ ّاألدبٔ٘، 

ً نتابُ "التعلٔل املغين علٙ ضيً الدازقطين" ّقاو بتطلٔط الضْء الباب الجاىٕ فَْ ع

علٙ ٍرا الهتاب باإلغازٗ إىل بعض األخطاء اليت ّقع فَٔا بعض الباحجني ّاحملككني 

 الطابكني بػأٌ العالم٘ الععٔه آبادٖ ّمؤلفاتُ.

ناء ّاملكال٘ اخلامط٘ ٍٕ "ٍل يف الكسآٌ نلنات أعذنٔ٘؟ )دزاض٘ حتلٔلٔ٘ آلزاء العل

الهلنات األعذنٔ٘ قضٔ٘  عًّٓدّز احلدٓح يف ٍرِ املكال٘  ،العسب ّاملطتػسقني("

، ّقاو الباحح بعسض آزاء العلناء العسب حْل ٍرِ الكضٔ٘، يف الكسآٌ الهسٓه

ّمْقف العلناء الرًٓ أثبتْا ّدْد نلنات أعذنٔ٘ يف الكسآٌ الهسٓه ّنرلو 

ضاف٘ إىل تكدٓه آزاء الباحجني مً مْقف العلناء الرًٓ زفضْا ّدْدٍا فُٔ باإل

املطتػسقني الرًٓ حاّلْا الطعً يف األصال٘ اللغْٓ٘ لهالو اهلل عً طسٓل دزاضاتَه، 

مجٔع آزاء املطتػسقني باألدل٘ ّاحلذر الدامغ٘ املأخْذٗ مً علٙ ّزد الهاتب 

 مؤلفات علناء الغسب أىفطَه.

" قاو فَٔا اْط٘ منْذًدبً بطيف أدب السحالت: زحل٘ ا ّاملكال٘ الطادض٘ "الفهاٍ٘

ْط٘ للدالل٘ علٙ ما ناىت كتبطات الفهأٍ٘ مً زحل٘ ابً بطاملؤلف بتكدٓه بعض امل

ٍرِ السحل٘ مً زّح الفهاٍ٘ ّالدعاب٘، ّقدو الباحح ٍرِ املكال٘ بأضلْب  بُ تتنتع

 . زائعّ ممتع
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دٖ العبكسٖ تفطري ضْزٗ الفاحت٘ للعامل اهلي عًّيف املكال٘ الطابع٘ ٓدّز احلدٓح 

" "تسمجاٌ الكسآٌباضه ص فَٔا الهاتب علٙ تفطريِ مْالىا أبٕ الهالو آشاد، ّزّن

 هلرِ الطْزٗ. ّمما ميتاش بُ مً خصائص

"التجكٔف اللغْٖ لألطفال عً طسٓل أدب األطفال"، ّتػتنل  ّعيْاىَاّاملكال٘ الجامي٘ 

ّالعامٔ٘"  ط٘ مباحح ٍّٕ "اختباز األضلْب" ّ"الفصحٍٙرِ املكال٘ علٙ مخ

"تبطٔط األضلْب ّالعبازات"، اىتكاء الهلنات ّاملفسدات" ّ"الرتاخ" ّ"االقتباع مً ّ

غتٙ للتجكٔف اللغْٖ لألطفال عً طسٓل أدب  دزاض٘ حتلٔلٔ٘ جلْاىبّقاو الباحح ب

 األطفال.

الهاتب  ٘ اآللٔ٘ بني الْاقع ّاملأمْل". ضّلطاألخريٗ فَٕ "الرتمجّأما املكال٘ التاضع٘ ّ

و ىبرٗ تازخئ٘ عً الرتمج٘ اآللٔ٘ الضْء علٙ الرتمج٘ اآللٔ٘، ّقّد  ٍرِ املكال٘يف

باإلضاف٘ إىل إبساش أٍنٔتَا ّضسّزتَا ّأىْاعَا املدتلف٘، ّذنس أٍه الربامر 

ّاألىعن٘ اليت مت اضتددامَا للرتمج٘ اآللٔ٘ يف رلتلف مساحل تطْزٍا، ّخص 

"ىعاو الرتمج٘ اآللٔ٘ العصبٔ٘"، ّقدو ّ عاو الرتمج٘ اآللٔ٘ اإلحصائٔ٘"بالرنس "ى

 املؤلف يف ىَآ٘ املكال٘ التْقعات اليت ميهً أٌ ىتطلع إلَٔا يف الرتمج٘ اآللٔ٘.

 ٍرِ املكاالت العلنٔ٘ تاب٘يف ن ّرللص٘ دًَْدا دبازٗالدنتْز مثام٘ فٔصل  برل

تلف٘. مْضْعات متيْع٘، ّأطلع الدازضني ّالكساء علٙ مْضْعات رلاليت تتطسم إىل 

 ع. ممتّضَل حْخ ّاملكاالت العلنٔ٘ ّاألدبٔ٘ بأضلْب ّمتتاش مجٔع ٍرِ الب

 ا لطالب اللغ٘ العسبٔ٘.أدعْ اهلل ضبحاىُ ّتعاىل أٌ ٓهٌْ ٍرا الهتاب ىافًع




