حيثيات
موضوع القرار اخلامس عشر جملمع اللغة العربية يف مكة املكرمة
«استعمال لفظ (الشباب) للذكور واإلناث»

الخطاب األول يف استعماالت لفظ (الشباب)
تخلص استعماالت لفظ (الشباب) يف كالم العرب إلى ثالثة استعماالت:
االستعمال األول( :الشباب) مصدر أقيم مقام االسم:
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المذكر والمؤنث ً
والج ْم ُع؛ ألنَّه َم ْصدَ ٌر
والم َؤنَّث
َ
المذك َُّر ُ
يست َِوي يف الوصف به ُ
َخ َل ٌق ،و َث ْو ٌب َخ َل ٌق ،فالقاعدة فيه أنه ْ
ِ
األصلِ.
في ْ

(شاب) للمذكر فقط:
االستعمال الثاين( :الشباب) اسم جمع
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والخالصة :أن لفظ (الشباب) إن استعمل جم ًعا فإنه ال يستوي فيه المذكر والمؤنث ،بل هو
(شاب) للمفرد المذكر ،أما المؤنث فله لفظه الذي يختلف عن المذكر جم ًعا وإفرا ًدا،
جمع
ٍّ
مصدرا فإنه سواء أقيم مقام
اب ،وشابات) ،أما إن استعمل
فالمفردة المؤنثة (شابة) وجمعها( :شو ُّ
ً
االسم أو الصفة فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث واهلل أعلم.

الخطاب الثاين:
هل يصح استعمال الشباب جمعا لإلناث؟
ورد لفظ "الشباب" يف كالم العرب بمعان ،أشهرها أربعة:
االستعمال األول:
اسم بمعنمما الفءممال والة،اوممة ،وهممع ررة ممة امررممة بمملك المراهخممة وال ه لممة ،ا ء مميف يف
تة،ر،ها ،ونص بعض ال غ رلك ا ا أهنا رك ست اشرة إلا اونءلك ووالولك سنة.
ورنه ق ل بشار:
ال كالفءا المه،ي يف رهطه ** ذو شلبة كهل ،وال ذو شباب
االستعمال الثاين:
رص،ر ل فعل "شب الغالم رشب" :أي ب غ رب غ الرجال.
وقممم ،رممممءعمل المصممم،ر "شمممباب" يف رعنممما ال ،ممميف ،لممممء ي لمممه المممم كر والمفمممرد
و رواهممماف لخممال :رجممل شممباب ،ورجممالن شممباب ،ورجممال شممبابف كممما رخممال :ارممرأة شممباب،
واررأتان شباب ،ونم ة شباب .وك لك كل رص،ر اسءعمل و،فا.
وق ،ذهب المجمع ال غم ي الخماهري إلما قلمان النعمت بالمصم،ر ال ما لمرأي ال غم رلك
ثياًا ثثال :جال
بخصره ا ا المماع ،رد يف أة ،قراراته رما نصمه« :جاا الععا بالمصار
ا
صوم وعرل و اضا ،وثع هذا يذهب العحاة إلى أنه ثقصو على السماع .وتًى اللجعا  -اساتعا اًا
قياسا ثطً اًا بالشًوط التا ضابط
إلى ثا ذهب إليه بعض المحققين  -أن العع بالمصر ثقيس ا
بها ثا سمع ،وه  -1 :أن يكون ثفً اًا ثذ اًا -2 .أن يكون ثصر َ ثالث ٍّ  ،أو بوزنه -3 .أال يكون
ثيميا».
وق ،اجءمعت الشروط المم ك رة يف المصم،ر "شمباب"ف بنمال ا ما رأي المجممع رم مك
النعت به كما تخ ّ،م.

االستعمال الثالث:
جمممع "شمماب" ،وهم جمممع ال نللممر لممه ،كممما ذكممر ذلممك بعممض ال غم رلك ،ل م ن رراد مما
ل ش ّبان ،وه هب ا ال جه رخءص بال ك رف ألنه جمع و،يف لم كر ااقل.
ورنه ق ل جررر:
تف،رك باآلبال يف كل ر طك ** شباب قررش ،وال ه ل الجةاجح
االستعمال الًابع:
اس جمع ا ا رأي بعض ال غ رلك .ورك ذلك ق ل الشاار:
ولخ ،غ،وت بمابح ررح ** ورعع شباب ك ه أ لل
وه هب ا ال جه رصح إطالقه ا ا جمعع ال ك ر واإلناث رنفردرك ،ورخء طلك.

ويتبين ثما تقرم أن استعمال الشباب ثععى الجمع يصاح للاذ و واانااث ،باعتباا ين:
أحرهما :استعماله ثصر ا ا ثععى الوصا ،،ييساتوف يياه الماذ ً والمفاًً ويًوعهماا ،وذلا
وي اقا لًأف المجمع اللغوف القاهًف بقياس العع بالمصر .
اسم جمع على أف لبعض اللغويين؛ ييصح إطالقه على جمع
والثاين :استعماله باعتبا ه َ
الذ و وااناث.

ردود على الخطاب رقم  2453بخصوص استعمال لفظ «شباب» للجنسين

أ.د .عبدالرحمن بودرع:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
مسودة قرار يتعلق باستخدام كلمة «شباب» جمعا ّ
للذكور واإلناث.
هذه ّ
أن الشوواهد ال تمنو أن يودل تحو لفو الشوباب ّ
أن هذا االقرتاح ج ّيد يؤ ّيده ّ
ويبدو ّ
الوذكور
واإلناث جميعًا.
واأله ّم من ذلك ّ
أن هذا الجم أصبح يطلق اليوم على جمي الشبان والشابات مون غيور تمييو
ذكور من إناث ،ومن باب تيسير االستعمال اللفظي وااللتصار اعتماد هذا اللفو للجمو بنوع ْيوه.
واهلل أعلم.
سعادة رئيس مجم اللغة العربية على الشبكة ،يحفظه اهلل.
أن الشووباب جم و شوواب للمووذك،رّ ،
اطلع و علووى الورقووة التووي تفيوود ّ
وواب جم و شووا ّبة
وأن الشو ،
للمؤنّث ،وهما جمعان مختلفان ي ْخلص ك واحد منها لم ْعناه.
ني على اجتهاد باألدلة والشواهد.
والرأي عندي أنه رأي وجيه ألنه م ْب ّ

أ.د .محمد جمال صقر:
السالم عليكم.
تسلم الخطاب ،بارك اهلل فيكم
وإهنووا لمسووةلة لطيفووة جووديرة بالتنبيووه ،وفيهووا تفصووي ؛ إذ توجيههووا إنمووا هووو بووداللتها ،وداللتهووا
باستعمالها ،وهي ربما استعمل للذكور واإلناث معا أو للذكور فقط .فةما استعمالها لإلناث فقط
فغير معروف .واهلل أعلم.

د .عبداهلل األنصاري:
وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته
أرى أن ما ذكره صاحب المقالة يف تعريف كلمة (الشباب) صوواب يف مجملوه ،وهوذه المفوردة
مما كثر استعماله يف عصرنا ،وأصاهبا شيء من التطور الداللي الذي ينبغي االلتفوات إليوه واعتبواره
يف مث هذه المقالة
فقول الكاتب« :فيقال :هؤالء رجال شباب أي ش ،بان ،ون ْسوة شباب أي شا ،بات  ،»..قد تخطتوه
شوواب ووو كموا ذكور
الداللة العرفية اآلن ،فكلمة «شباب» ال توصف هبا النسووة ،وإنموا يقوال :نسووة
ّ
الكاتب وو ونسوة شبائب ،يف جم ش ،ب ٍة ،كضرة وضرائر؛ كما ذكر بعض أه اللغة .وال يقوال :نسووة
شباب.
والشببة وصف للشبان ،فيقال :هم شببة؛ أي شبان.
والقول وو أيضا وو أن يقال :هم شباب ،وهم شببة ،بدال من :رجال شباب.
ومما ينبغي التنبيوه عليوه :أن قاعودة تغليوب الموذكر يف هوذا معتوةة ،فيقوال للشوبان مون الوذكور
واإلناث كلهم :شباب ،تغليبا إذا كان الجمي مرا ًدا ،وال داعي لتخصيص اإلناث بموا يخصوهن مون
الوصف .واهلل أعلم.

أ.د .عباس السوسوة:
وتفصيال.
ً
تسلمته وأوافق عليه جملة

أ.د .صادق عبداهلل أبو سليمان:
تحيايت لكم بتحية اإلسالم.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
أدعو لكم بالتوفيق يف لدمة اللغة العربية وقضاياها ،وبعد:

فو ن كلمووة «الشووباب» أراهووا توودل علووى الجنسووين؛ لووذيو الداللووة هبووا علووى ألسوونة المعاصوورين
وكتاباهتم ،إضافة إلى سالمة بنيتها العربية الموروثة .هذا م إمكانيوة داللوة الجمو علوى الجنسوين
كما يف جم المذكر السالم يف قوله تعالى{ :وم ْريم ا ْبن ع ْموران ا ،لتوي أ ْحصون ْ ف ْرجهوا فنف ْخنوا فيوه
م ْن روحنا وصد ،ق ْ بكلمات ر ِّبها وكتبه وكان ْ من ا ْلقانتين}.
وكما يتضح يف اآلية؛ ف ن مريم عليها السالم وصف بةهنا من القانتين.
وب ،وامورأة شو ،بة ،يعنوي مون
وجاء يف المحكم ولسان العرب« :وحكى ابن األعرابوي :رجو ش ،
،
الشباب» .وإذا صدقني فهمي فهذا النص فيه دلي على الجواز.
واهلل أعلم.

رأي الدكتور عبدالعزيز الحربي رئيس المجمع

أرى أن صددددقرر للر مع يف ك م ع «لمشدددد

» رم تصددددقي ،عمما م ج إ ي ،ممما م م ر

لمإ مم :
أحدها :بم ن لم قمق .
الثاين، :سددددم

إ
ب؛عان ا ي قجصددددقل ي لميف
مي جيفم أر ج مك م ي ك جإمعا م لمعع

مي ك

جمطق لم؛ ما.
ق
ر ذلن أمللن  ،م ن.
الثالث :رررد سؤلل ،مى لم يف ك ب شأيم ،ي جقل ص م ج لز ،طال م ،عى لمم ،مي (لمذ ل
رلأليثى).
الرابع :ثلة لم م دجي لمإي تس ى ب مش
الخامس :أن مفظ لمش

ا رمها.

مي لألمف ظ لمإي ت؛قل د لمق ل م أصعه ا رم م؛م .

رمي يظل م ميف ع لم ؛ ين لمإي أرردهت لم ؛ جا رجق أن لم مك مي ،طال م ،عى لمم ،مي مي
لمفإم ن رلمفإم

تضممق مقلئلة لمعع ا رمخ مف مع مق ل.

ر ق قرصق لم ؛ ين رلأل لل م لمخط

لألرل لمذي أ م ،مى لم مالء لألا ض مي ق .

رخالص م أرله م ذل:
 -1الجواز ،باعتبارات:
أحدها :أن «لمشدددد

» جللد بم لم ل ع لم ق؛ ْ لج لم ؛لرا ا ر،طالي لمشدددد

امم ،عى لمذ ر

رلإلي ث أر لمصمفمي م ً؛ جش م لم يف ز لم لس .
الثاين :أيم جصقي رض ً؛ ،عى لمصمفميا

تصقي أمف ظ :لمم سا رلألطف لا رلمشم خ .امق ل:

ي دي لألطف لا ردلر لمشدددم خا رمقجم لمشددد

ا رممم مم ت؛ مى« :ثا مإم ي ل شدددم ًخ »ن ا إلي ث

جقخعي م ذمك ب م ضك ك ب مإععمب..

الثالث :لمإععمبا ر

م ك خالف امم.

 -2المنع، :ذل ن لم للد لإلي ث ر ق يا رك لجم تقل ،عى لمإخ صمصن ألن لم؛لف لمع مب
لسإ؛ مم م لمذ ر.

مسودة القرار الخامس عشر للمجمع:
استعمال لفظ الشباب جمعا للذكور واإلناث
الحمدُُهللُوالصالةُُوالسالمُُعلىُرسولُُاهللُُ،وعلىُآلُهُوصحبُهُومُنُواالهُ،وبعدُ:
فقدُطُرحُعلىُالمجمعُ ٌ
سؤالُعنُحكمُإطالقُلفظ ُالبظب عُعلظىُالظ وورُواإلنظ ُ،،وعلظىُاإلنظ ُ،
خ صظظ؛فُفاحظظ لُالمو ظظو ُإلظظىُالمختصظظ نُمظظنُالمجمع ظظ نُوم ظظرعمُ،وبعظظدُاالطظظال ُعلظظىُالظظردودُ
والمن قب تُخلصُإلىُاآليتُ:
ُأنُلف ُ(البب ع)ُيطلقُإجم ع ُعلىُجمعُال وورُ،ويصحُإطالقهُعلىُالظ وورُواإلنظ ُ،معظ ُ،مظنُب عُالتغل بُ.
ظريحُعلظظىُإطظظالقُلف ظ ُ"البظظب ع"ُعلظظىُالنس ظ ُخ صظظ؛فُولكظظنُيمكظظنُ
ُلظظمُيظظردُلُاللغظظ؛ُدل ظ ٌ ُُصظ ٌ ُاالستئن سُبامورُلُإج زةُذلكُ،وعيُ:
ل
ُلُقظرارُلظهُق سظ ُ؛ُُالوصظ ُب لمصظدرُ
األولُ:أنُلف ُ"البب ع"ُمصدرفُوقدُأج زُالمجمعُالقظ عر
ببروطُ،لمُيتخل ُُواحدُمنه ُلُلف ُ"البب ع".
لُ
الثاينُ:أنُلف ُ"البب ع"ُوص ُمنقولُمنُالمصدرُ،ق مُمق مُاالسمُ.وعوُهب اُاالعتب رُيختلظ ُعظنُ
لف ُ" ُّ
البب ن"ُال

ُعوُجمعُصريحُلل وورُ،لُمق ب ُلف ُ"البواعُ"ُجمع ُلإلنظ ُ،،ووالعمظ ُوصظ ٌ ُ

محضُ.
ٌ
الثالثُ:ذورُص حب ُاللس نُوالتظ ُأنُُلفظ ُ"شظب ع"ُاسظمُُجمظعُ،واسظمُُالجمظعُ-م لبظ ُ-الُيخظتصُُ
ب ل وورُ.
الرابعُ:اعتبظ رُالعظرفُاللغظو ُالطظ رُ..ُ،،والُسظ م ُإذاُان ظمُإل ظهُمراعظ ةُجظ نبيُالت سظ رُ،والتطظورُ
الدالليُ،ببرطُُوجودُُتخريجلُُلغو ٍّ ُ،وقدُوجدُ.
ويوصيُالمجمعُُب ستعم لُاللف ُف م ُوُ عُلهُ،وعوُجمعُُالظ وورُ،مظعُجظوازُُدخظولُاإلنظ ُ،معهظمُ
تغل ب ُ.ف الُعنُداللتهُعلىُمصدرُفعلهُ،والمرحل؛ُالعمري؛ُالمعروف؛ُ.
واهللُُالموفُقُواله د ُإلىُسُوا ُُالسب ُُ.
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أ.د .أحمد مطلوب الناصري (رئيس المجمع العلمي العراقي -بغداد):
األستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي المحرتم.
رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية.
تحية طيبة ،وبعد:
فقد اطلعت على ما جاء يف رسالتكم عما قيل علن كلملة (الشلبا ) أيجلو تلككيراا وتأنيثهلا،
وأقول :إن الكلمة مصدر (شب) فهي مصدر ال جمع وتنطبق على المككر والمؤنث.
أما الفتى فهو (شا ) والجمع شبان ،والفتاة فهي (شابة) والجمع شابات وشوا  ،وال حاجة
إلى التفاصي المككورة ألن اللغة أيسر.
وفقنا اهلل لما فيه خدمة لغة القرآن الكريم.

د .عبداهلل األنصاري(عضو المجمع):
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
شكرا جزيال لرئيس المجمع سلمه اهلل وفريقه العلمي وفق اهلل الجميع لمرضاته.
وخالصة المقالة الثانية أراالا أوفلق وأليلق باالختيلار للتفريلق بلين الملككر والمؤنلث ،وعلدم
قياسا على اللغات األخرى.
الخضوع الدعاء استوائهما يف الوصف ً
وأنبه على أن المحافظة على اللغة العربية الفصلحى (المعياريلة) أمانلة دينيلة ووطنيلة وقوميلة،
والتفريط فيها تحت أي مربر خطأ ال مسوغ له ،والمحافظلة عللى نموذجهلا الفصلي الصلحي ملن
أام ما يتميز به المجمع اللغوي ،فال ينبغي التهاون فيه بسبب ما يجد ملن آراء ألفلراد أو مؤسسلات
قللد تللرى تجللاو خضللو ًعا لمللا يسللتجد مللن اسللتعماالت وقياسللات لللم تعهللداا العربيللة ،فقللرارات

المجامع اللغوية وآراء علماء اللغلة واسلتعماالت المعاصلرين والقيلا
اللهجات العامية أو القيلا

عللى اللغلات األخلرى أو

عللى النلادر والشلاذ...ونحو الك األملور ،كلهلا ليسلت أدلل ًة تقلوم هبلا

مقيسا على جمهور كالمها ،فال ينبغلي الركلون
الحجة يف تجويز ما لم تتكلم به العر  ،وال ما ليس ً
إليها ،ب يجب سد ك ذريعة تؤدي إلى خرق اللغة الفصحى يف مستوااا اللكي نجلد يف كتلا اهلل
وكللالم رسللول اهلل صلللى اهلل عليلله وسلللم وكللالم العللر وأسللاليبها إبللان سللالمة سللالئقهم ،لكلليال
تتعرض العربية يف مستوااا القوي القويم للكوبان واالضمحالل كما يحص لسائر اللغات.
فالمأمول من رئيس المجمع لل أعانه اهلل ل او وفريقه العلمي أن يجعلوا اكا األمر نصب أعينهم
عند التعرض ألي قرار أو فتوى يف اللغة العربية ،وفق اهلل الجميع وسدد آراءام يف حفظ لغة كتلا
اهلل وتراث اإلسالم.

د .محمد عبدالتواب مفتاح (قسم النحو والصرف والعروض  -كلية دار العلوم  -جامعة
الفيوم):
بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تسلمت الخطا  ،وجزاكم اهلل خيرا.
الكي يظهر لي استعمال كلمة الشبا للككور فقط ،أو للككور واإلناث م ًعا تغليبا.
وأما استعمالها لإلناث فحسب فغير معروف.
واهلل تعالى أعلم.

أ.م.د .مفرح السيد عبد البر سعفان (أستاذ النحو والصرف المساعد يف قسم اللغة العربيةة
بكلية اآلداب جامعة المنوفية):
معالي األستاذ الدكتور  /عبد العزيز بن علي الحربي ،رئيس المجمع الموقر.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
فقد تسلمت خطابكم الكريم بخصوص استعمال لفظ (الشبا ) لجمع المؤنث.
وإنني أتفق مع ما ذكر السادة العلماء األجالء ،ولكنني أتشرف بإضافة النقاط اآلتية:
أوال :كلمة (شبا ) الي يف األصل مصلدر للفعل (شلب) ،وال يجلو اعتبارالا جملع شلا
وذلك ألن و ن (فعال)  -بفت الفاء والعين  -ليس ملن ضلمن صلي جملوع التكسلير المعروفلة يف
اللغة العربية .كما ال يجو اعتباراا اسم جمع ألن اسم الجمع يدل يف أص وضلعه عللى الجملع،
ولكنه ليس له مفرد من لفظه مث كلمات :قوم ،وإب  ،وغنم...
فكلمة (شبا ) اي مصدر ،والمصدر يجو النعت به ،فيلتزم اإلفراد والتككير.
فكما نقول :رج عدل ،ورجالن عدل ،ورجال علدل ،واملرأة علدل ،وامرأتلان علدل ،ونسلوة
عدل.
ككلك يجو أن نقول :رج شبا  ،ورجالن شبا  ،ورجال شبا  ،وامرأة شلبا  ،وامرأتلان
شبا  ،ونسوة شبا .
ثانيا :قد حدث لهك الكلمة نوع من التطور الداللي.
فنظللرا لكثللرة اسللتعمال الرتكيللب الوصللفي (رجللال شللبا ) ،فقللد حللكف الموصللوف (رجللال)
وأقيمت الصفة (شبا ) مقامه ،فاكتسبت منه معنى الجمع ،حتى توام النا

أهنا  -يف حلد ذاهتلا-

جمع تكسير للمفرد (شا ) مع أهنا يف األص مصدر للفع (شب).
ثالثا :نظرا ألن الشائع اآلن يف اسلتعمال لفلظ الشلبا الو أن تطللق عللى اللككور دون اإلنلاث
فإنني أقرتح أن يبقى االستعمال على اكا الوضع ،وذلك ألمن اللبس بين الرجال والنساء.

فلو قلنا مثال :يف القاعة عدد من الشبا .
أو :قابلت عددا من الشبا .
لم يعلم المقصود هبا :أام من الرجال أم من النساء؟
فليس ك ما يجو قياسا يص التكلم به ،ب يجو كسلر القاعلدة النحويلة أو الصلرفية إذا أدى
تطبيقها إلى الوقوع يف اللبس.
وعلى سبي المثال :فمع أن جمع(فاعللة) القياسلي الو صليغة (فواعل ) مثل  :فاكهلة وفواكله،
وناصية ونواص ،وجارية وجوار ،و قاعدة وقواعد.....
فإننا نجمع كلمة (جامعلة) عللى صليغة جملع المؤنلث السلالم ،فنقلول( :جامعلات) وال يصل
جمعها على (جوامع) نظرا لما يؤدي إليه ذلك من الوقوع يف اللبس .ألننا لو قلنا ملثال( :المجللس
األعلى للجوامع) بدال من (المجللس األعللى للجامعلات) لتلوام النلا

أنله مجللس تلابع للو ارة

األوقاف وليس تابعا لو ارة التعليم العالي.
وبناء على اكا فإنني أقرتح أن يبقى لفلظ الشلبا داال عللى اللككور دون اإلنلاث ألملن الللبس
بينهما.
وفقنا اهلل جميعا لما فيه الخير.
وتفضلوا بقبول وافر التحية وعميق التقدير واالحرتام.

أ .صالح العوض(عضو المجمع):
سعادة األستاذ الدكتور عبدالعزيز الحربي  /رئيس مجمع اللغة العربيلة عللى الشلبكة العالميلة
حفظه اهلل ورعا .
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

تلقيت خطابكم الكريم الكي ترغبون فيه منا إبداء الرأي حول كلمة (شبا ) لجمع الجنسلين،
وعليه فأنا أتفق مع رأي من رأى من مالئنا الفضالء بجوا اا على النحو اآليت:
 يجو إطالقها على الشبا منفردين. يجو إطالقها على الجنسين يف حال تشلاركا يف العمل  ،بحيلث تطللق عللى مجموعلة تضلمفتيانًا وفتيات يف عم ما.
 يكون إطالقها على الفئتلين ملن بلا التغليلب اللكي اتفلق العلملاء عللى شليوعه يف العربيلة،وأمثلته كثيرة يف المنقول من تراثنا ونصوصنا األصيلة المحتج هبا.
 ال تطلق على الفتيات حين ال يكون بمعيتهن شبان.وتقبلوا صادق ودي ودعوايت الخالصة للجميع بالسداد.

أ.د.عباس السوسوة(عضو المجمع):
تسلمته وقرأته ،وأوافق على صيغة القرار ،ولكم الشكر

أ.د .عبدالقادر سالمي(عضو المجمع):
سعادة األستاذ الدكتور :عبد العزيز بن علي الحربي سلمه اهلل.
سعادة أعضاء مجمع اللغة العربية ،سلمكم اهلل
الج ْمللع متللى اسللتعم مصللدر ًا فللأن َ
ْزل منزلللة االسللم أو الصللفة ،فإنلله يسللتوي فيلله المللككر
فللإن َ
والمؤنث ،و او ما تحقق لل"ش َبا " .واو مكاب أيدْ ته بعض شوااد األقدمين و جرى على أ ْلسنة
األخالف ،فوا َفق وجهًا من القيا وشاع يف االستعمال ،وأمِن اللبس فيه .لكا ال نمللك إال ْ
أن نقلر
بصوا ما انتهى إليه أعضاء مجمعنا بشأنه.

د .سليمان يوسف خاطر(عضو المجمع):
وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.
حياكم اهلل وبارك فيكم وتقب جهودكم يف خدمة العربية وجعلها خالصة لوجهه الكريم.
اطلعت على الدراسة وما كتبه بعض األساتيك من أعضاء المجللس العلملي للمجملع الملوقر،
وبناء على ما ورد من نقول وشوااد موثقة ال أرى ما يمنع إطالق لفظ (الشلبا ) عللى الجملع ملن
الجنسين ،كما يجلري بلكلك االسلتعمال المعاصلر ،دون إطالقله عللى جملع النسلاء وحلدان ألن
ذلك مما لم أجد له سماعا عن العر وال قياسا معتربا .واهلل الموفق.

أ.د .صادق عبداهلل أبو سليمان (عضو المجمع):
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ال اعرتاض لي على القرار ألنه ال يخالف نظام اللغة العربية يف تجويز إطالق لفظ واحد عللى
المككر والمؤنث معا.
واهلل الموفق والمستعان

أ.د .بهاء الدين عبدالرحمن (عضو المجمع):
سعادة رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد فقلد اطلعلت عللى آراء بعلض اللزمالء يف المجملع يف
استعمال كلمة الشبا لجمع الككور واإلناث ،فللم أجلد فيهلا أدللة مقنعلة ،فالوصلف بالمصلدر ال
يمكن جعله قياسا ،ولو أجزنا ذلك لص أن تقول :امرأة أك بمعنى امرأة آكلة ،وال يجو ذلك.
وأما من ادعى أن الشبا اسم جملع فلليس يف البيلت المسلوق دالللة عللى أنله اسلم جملع بل
البيت شااد على أن شبابا جمع شا .

فال تبقى إال حجة التغليب ،كما لو قلنا :اند ملن الكتبلة ،والتغليلب يفهلم ملن سلياق الحلال أو
المقال ،و ال يختص بوصف معين ،وال يحتاج ما كان اكا شأنه إلى اتخاذ قرار.
وقد تتبعلت اسلتعمال كلملة الشلبا يف الشلعر فوجلدهتا يف الغاللب تعنلي المرحللة العمريلة إن
كانت معرفة بأل ،وتعني جمع شا إن كانت نكرة.
لكلك ال أرى ثم داعيا إلصدار قرار بشأن استعمال اك الكلمة.
وكتبه هباء الدين عبد الرحمن  -مكة المكرمة  1439 /4 /21ال

د .حسان موغازي:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،أما بعد فلإن اللوارد يف اسلتعمال (الشبا )وصلفا أن تكلون
للككور من ذلك ما ورد يف قول األعشى (على نغم المتقار ):
َو َقدْ أ ْغلِ َق ْت َح َل َقات الش َبا ِ  ...فأنى لي اليو َم ْ
أن أستفيصا
َ
فأما عن استعمالها وصفا لإلناث بأن يقال :أين النساء الشبا ؟
فلم أعثر له على نظير مما بين أيدينا من مصادر اللغة يف عصر االحتجاج.
وأرا استعماال سائغا ،ال مانع منه بجوار قولنا :أين النساء الشابات؟
أحييكم أيها الكرام.
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د .عبداهلل األنصاري:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
سعادة رئيس المجمع سلمه اهلل.
بعد االطالع على مسودة القرار المتعلق بداللة كلمة (الشباب) وما رافقها من آراء وبحوث
تبين لي أن القرار لم ُي َصغ صياغة موافقة لما أجمع عليه جمع من المجمعييين ،وميههم سيعادة
الرئيس.
فقد تبين من جمهور اآلراء اإلجماع على:
1ي إطالق كلمة (الشباب) على الذكور واإلناث مختلطين.
2ي إطالقها على الذكور.
3ي عدم جواز إطالقها على اإلناث إذا انفردن عن الذكور.
هذه خالصة ميا يمكين الخيرو بيه مين اآلراء المصياحبة لمسيودة القيرار ،ويف هيذه الخالصية
إجابة وافية للسؤال المطروح يف مقدمة المسألة.
أما الصياغة الواردة يف مسودة القرار فموهمة؛ إذ تخلو من نتيجة واضحة ،ففيها الخلوص إليى
ما يليي« :وعلييه فينن المجميع ال يير مانعيا مين إطالقِيه عليى الهّيوعين ،أو عليى مسيمى ِ
روع َيي يف
ً
َ
ُ َ ى
الوصف» ،وهذا كالم عام ،ليس فيه إجابة واضحة للسؤال المطروح ،وليس فييه تعييين لميا
تسميتِه
ُ
ُتطلق عليه هذه اللفظة .واهلل تعالى أعلم.

د .عباس السوسوة:
اطلعت على مسودة القرار الخامس عشر ،وأوافق عليه .ولكم تحيايت.

أ.د .مفرح سعفان:
معالي األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن علي الحربي.
رئيس المجمع الموقر.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
فقد تشرفت بتسلم خطابكم الكريم ومرفقاته بخصوص استعمال لفظ ( الشباب).
وإنهي أتفق مع معاليكم يف جميع ما ذكرتموه يف مسودة هذا القرار.
وفقكم اهلل وأدام عليكم فضله وكرمه.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير واالحرتام.

أ .أحمد سالم الشنقيطي (باحث ومدقق لغوي بالمجمع):
أنا موافق على صيغة مسودة القرار..
فأميا إطييالق الشييباب علييى الييذكور ،أو علييى الييذكور واإلنيياث مختلطييين سييواء كييان وضييعا أم
تغلي ًبا ..فهذا مما ال خالف فيه ،وهو األولى.
وأما استعماله لجمع اإلناث خاصة فال يعرف ،ولم يهقل شيء من ذلك ،وإن كان بعي

كيالم

محتمال جواز هذا االستعمال ،لكين يهبغيي إبقياهه يف إطيار
ً
اللغويين عن معاين لفظ الشباب وصيغه
ضيق ،مرتبط بالحاجة إليه ،مع داللة القرائن وعدم اللبس .وال أر إجازة هذا االستعمال بنطالق.

د .مصطفى شعبان
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تسلمت كتابكم الكريم وأتفق ميع رأ سيعادة األسيتاذ اليدكتور رئييس المجميع يف أن صيدور
قرار للمجمع يف كلمة "شباب" وما تصدق عليه مما ُيحتا إليه ،وأشكر أسياتذيت وشييوخي اليذين
أدلوا بدالئهم يف مهاقشة هذه القضية ،و ُألخص رأيي يف التالي:

ال مانع من إطالق لفظ (الشباب) على النوعين الذكور واإلناث باعتبارات ثالثة:
األول :أن يكون (الشباب) مصيدرا ُأقييم مقيام االسيم بمعهيى حداسية السين وال ُفتُيو ِة والعه ُفيو ِ
ان
ُ َ
ت
َ
ً
ان َشبابِه ،وهي يف ريع ِ
وال ُقو ِة ..والمصدر يستو فيه الهوعان ،فيقال :هو يف ريع ِ
وهيم يف
يان َشي َبابِ َهاُ ،
َ َ
َ
َ َ
ُ
وهن يف ريع ِ
ريع ِ
ان َش َبابِ ِهن.
ان َش َبابِ ِهمُ ،
َ َ
َ َ
الثااا  :أن يكييون (الشيباب) مصييدرا أقيييم مقييام الصي ِ
يفة :ف ُيقييال :هييؤالء رجي ٌ
يباب ،ونِسييو ٌة
يال شي ٌ
َ ُ
َ
َ
ً
أيضيا؛ ألنيه مصيدر كميا قيالواٌ :
رجيل َعيد ٌل،
شباب ،ويستو يف هذا االستعمال الميذكر والمؤنيأ ً
ٌ
يع؛ ألنيه َمصيدَ ٌر فِيي
والجم ُ
والم َؤنيأ َ
الميذك ُر ُ
وامرأ ٌة َعد ٌل ،فالقاعدة فيه أنيه يسيت َِو يف الوصيف بيه ُ
أيضا بنجازة مجمع اللغة القاهر .
األص ِل ،و ُيستأنس يف قياسية وصف الهساء خاصة بي(الشباب) ً
وهبذين االعتبارين ال اضطرار إلى اللجوء إلى قاعدة التغليب.
وو ِصييف بييه كمييا يف قولييك :فِتيي ٌ
يباب ،و َفتَيييا ٌ
يان شي ٌ
الثالااث :أن يكييون (الشييباب) اسييم جمييعُ ،
اعتبارا بقاعدة التغليب .وكذلك يف حالة اإلضافة فال أر مان ًعا مين ذليك
شباب ،فال مانع من ذلك
ٌ
ً
ِ
ِ
ب الهسياء،
فيجوز:
وصيح ُ
يب الهسياءَ ،
شيباب الهسياء (عليى معهيى شيابا الهسياء) ،كميا يجيوزَ :رك ُ
ُ
ِ
الهساء.
ف
وضي ُ
َ
وأرى أن المنع وجي ٌه باعتبارين:
األول :إذا ُعد (الشباب) اسم جمعٍ ،وكان المراد اإلنياث وحيدهن ،وال قريهية تيدل عليى إرادة
الهوعين معا ِ
قابليت
اللبس بين الذكور واإلناث فيمهع استعمال (الشباب) لإلنياث ،فهقيول:
يف
وخ َ
ُ
ُ
ً
وقابلت شيابا (إذا أردنيا جماعية اإلنياث) أمهًيا لليبس بيين اليذكور
شبا ًبا (إذا أردنا جمع الذكور)،
ُ
واإلناث.
الثااا  :أن يكييون (الشييباب) اسييم جمييع وجيياء موصييو ًفا وكييان المييراد تخصيييص اإلنيياث دون
(شباب ناجحا ٌ ) لعدم الهظير من السماع ،ولغلبة التذكير يف مثل هذا الهوع مين
الذكور فال يجوز:
ٌ
االستعماال .
وتقبلوا خالص ود وصادق تقدير وإجاللي لحضراتكم ،ودعائي لكم بالتوفيق والسداد.

أ.د .مصطفى علي الجوزو:
الحربي حفظه اهلل.
علي
ّ
سعادة األستاذ الدكتور عبد العزيز بن ّ
تحية طيبة ،وبعد:
فقييد قييرأ االقييرتاح المتّصييل باسييتعمال كلميية شييباب جم ًعيا للييذكور واإلنيياث ،وآراء أعضيياء
وعيول عليى
فقر عهد أن صياحب االقيرتاح قيد بيذل جهيدً ا محميو ًدا يسيتحق الثهياءّ ،
المجمع فيهّ ،
أيضا محل تح ّفظ ،وذلك:
مسوغا مقهعة مبدئ ىيا ،لكهّها ً
ّ
المجرد ،وليس على االستعمال؛ وصحيح أن ابن جهي يؤكّيد ّ
أن
 -1ألنّه بهي رأيه على القياس
ّ
ّ
ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم ،لكهّه يستدرك ّ
بأن العرب امتهعت أحيا ًنا «من الكالم بما
يجوز يف القياس» كرتكهم ماضي الفعل واالستغهاء بماضي فعي ٍل آخير يرادفيه ،أو تيركهم المضيارع
دائما باألد ّلية
واالكتفاء بماضيه ،أو استعمال المصدر دون الفعل ،الخ .ون َفى إمكان استدراك اللغة ً
والقياس.
أن االستعمال ّ
ّ -2
يدل على:
ّ :1-2
األعيم األغليب بمعهيى المرحلية العمر ّيية ا ّلتيي بيين الطفولية
أن كلمة شباب تستخدم يف
ّ
والكهولة.
نص معجم «لسان العرب» وغيره عليى
 :2-2وأنّها تستخدم ً
قليال بمعهى الش ّبان الذكور؛ وقد ّ
شيواب ،وليم يقيل ّ
إن الشيباب اسيم جميع ،عليى اليرغم مين
لشاب ،وجعل جمع شيا ّبة
كوهنا جم ًعا
ّ
ّ
ب ،وامر َأ ٌة َشبةٌ ،يعهي من الش ِ
باب .والدليل على استعمالها جم ًعا
إيراده قول ابن
األعرابيَ :ر ُجل َش ٌّ
ّ
مذكّرا قول القاضي أبي القاسم التهوخي (  342هي)« :شباب بهي َشي َ ِ
يب إذا انتَدوا» ،وقيول
بان ش ٌ
ُ
ً
ّ
حجا (  391هي):
الشاعر
العباسي ابن ّ
ّ
َ
ّ
الشباب ما ُخلقوا  ...إ ّ
صالب( ...وكالم فيه فحش).
ال
الملوك
إن
َ
َ

وقول الشاعر اللغو ّ القاسم بن علي الحرير ّ (  516هي)َ « :
الشيم ت
الشباب ُ
ييب
وشاق
والش َ
َ
ّ
َوش ُي ُه».

كيل ذليك ّ
فرجوع واو جمع الذكور إلى الشباب ،ووصف الشباب بصفا ميذكّرةّ ،
ييدل عليى
التذكير .ويالحظ ّ
كثيرا ما تجييء يف طبياق ميع جميع ميذكّر ،وهيو األمير اليذ يكياد
أن هذه الكلمة ً
يؤيد تذكيرها ،وذلك يف نحو قول ابن م ّيادة (  149هي):

حال دونَها  ...بهو ٍ
رجيها وقد َ
أسد كهالنُها وشبا ُبها؟
َ
وكيف ُت ّ

ِ
ِ
وللشباب» ،وقول عبد الملك بين عبيد اليرحيم
للكهول
وقول ابن مهاذر (  169هي)« :وصا ًة
يباب َتسيامى لل ُعلييى
الحيارسي ( نحييو  190هيي) ،يف القصيييدة المشيهورة المهحوليية للسيموأل« :شي ٌ
ّ
ُ
الشباب على الشيوخِ ».
علي
التهوخي (  384هي)« :تخ ّير ُ
َ
ّ
وكُهول» ،وقول المحسن بن ّ
ميثال :الملكيا الشيباب ،نظيير قيول الشياعر :المليوك الشيباب؛ وال
 -3أنّه ال يستساغ القولً ،
شيباب  ....إذا انتيدوا ،عليى ميا قيدّ مها ،وليم أسيتطع أن
القول :الشباب انتدي َن ،نظير قول الشاعر:
ٌ
أظفير بشياهد أو مثيل واحيد علييى اسيتعمال كلمية شيباب جم ًعيا للمؤنييأ ،وهيذا ك ّليه ّ
ييدل علييى ّ
أن
القياس على كالم العرب ال يصلح يف هذا المقام.
ولذلك أوسر عدم التمسك بذلك االقرتاح .صحيح ّ
أن أكثر الشواهد التي أورد ُتها هيي لشيعراء
ّ
ّ
بالمتيأخرين يف الكيالم عليى معياين األلفيا
متأخرين ،لكي ّن أهيل اللغية يستشيهدون ،أحيانًيا كثييرة،
والعبارا  ،كما تعلمون .على أنّه ال يخفيى عليى أمثيالكم ّ
أن اإلنياث يمكين وصيفهن بالشيباب إذا
ذكورا وإنا ًسا.
مثال :حضر شباب القرية
د ّلت الكلمة على اجتماع الجهسين م ًعا ،فهقول ً
ً
ذلكم رأيي ،وعسى أن يكون فيه َمقهع.
واقبلوا موديت وتقدير

القرار الخامس عشر للمجمع:
استعمال لفظة «الشباب» جمعا للذكور واإلناث
ِ
نبي بعدَ ه .أ ّما بعدُ :
الحمدُ هلل وحدَ ه ،والصال ُة والسال ُم على من ال َّ
ظاللة ل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المكرمة نظر يف الموضووووو ِل المِدَّ ِم ليأ ب و ِ
َّ
ظة
وووِن
العربية بمك َة
اللغة
مجمع
فإن
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المجلس العلمي
عرض المو ضو ِل على
الذكور
باب» ،و طالقِها على جم ِع
«ال
واإلناث .وبعدَ
ِ
أعضاء المجم ِع ومناق تِأ ،انتهى لى اآليت:
ومناق تِأ ،ثم على
ِ
ُ
فيكون معناه ال تا َء ،وحداث َة
شب َي ِ ب»؛
طلق ،و ُيرا ُظ بأ
 ل ُظ «الباب» ُي ُ
مصدر ال ع ِل « َّ
ُ
ِ
الذكور مِن ال ِ
ُ
اإلناث َمعهم تغليبا ..وهذا ما ال
ظخول
جوز
السوووون .كما ُيط َل ُق على جم ِع
تيان ،وي ُ
ِ َ
الف فيأ.
ِخ َ
طالف ل ِ
ِ
ِ
ظ «ال و ِ
وووباب» على
قياس ُيؤيدُ صووووح َة
لم ُين َِ ْل يف
ووومال ْأو ْ
المِثور اللغوي سو ْ
 ْوجأ ٍ
اإلناث خاصة؛ َّال على ٍ
ِ
بعيد.
َّ
ِ
ِ
وعلى هذا؛ َّ
ويجوز طال ُقأ
بالذكور،
وووباب» وصووو ْ خاص
المجمع َي َرى أن ل َظ «ال
فإن
ُ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
اإلناث خاصة،
يجوز طال ُقأ على
التغليب ات اقا ،وال
واإلناث مجتم َعين على سبي ِل
الذكور
على
ُ
ال على ٍ
نختاره..
قول مرجوحٍ ال
ُ
ستعمال األل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ساليب ،و ِ
ِ
هور
يثار الم
اظ واأل
اللغة يف ا
مراعاة قوانين
المجمع ب
 ُيو ِصيُ
ِ
ِ
واآلراء على الضعي ِ المرجوحِ .
األقوال
مِن
ِ
ِ
المِلوف الم و ِ
المجمع َّ
اللغة -جا َء جوابا
وهور يف
يخرج عن
قراره هذا -و ْن لم
 ُيؤكدُْ
ُ
أن َ
ٍ
ِ
ِ
الصواب فيأَ ،
قبل ْ
الِرار ،فكان لِزاما عليأ ُ
أن يتصدّ ى لذلك َمن
بيان
سؤال متكر ٍر يف موضو ِل
عن
ِ
ؤخر عن ِ
ال ي ِ
ُ
الحاجة.
وقت
حسنُأ،
ُ
والبيان ال ُي َّ ُ
ِ
ٍ
محمد وعلى ِلِأ وصوووحبِأ
اهلل على نبينا
واهلل الموف ُق والهاظي لى سوووواء السوووبيلِ ،وصووولى ُ
وس َّلم.

