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 -أنموذًجا –التصحيح المغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة الكاتب( 

adhkirat Titab Kontemporaries (Correction for CLinguistic 

odelM aAs  –) blkatiA 

 م.د. عبد المطمب نجيب شياب أحمد

M.D. Abdul Muttalib Najeeb Shehab Ahmed 

 ية ىيتقسم ترب –المديرية العامة لتربية األنبار 

 :الممخص

فهـو يبـين  وسم هذا البحث بـ)التصحيح المغوي عند المعاصرين كتاب أسعد داغر أنموذًجـا. 
حقيقة المحن عند العمماء العرب ومعانيـ  وجـذور هـذل الكممـةا كمـا بينـا مـنهف المؤلـع فـ  التعامـ  مـ  

لـع تطـور الصـيف الخطأ وتصحيح  لهذا الخطأ وكيفيـة تعامـ  مـ  الحـروع والصـيف وكيـع عـالف المؤ 
 والداللة مضمًنا ذلك المغات االوربية ف  نقدلا ثم بينا األخطاء الت  وق  بها المؤلع 

Abstract 

This Search is marked as (The linguistic correction for 

contemporaries, Asaad Daghers as a sample. Book This search explains the 

melody truth for Arab scientists, its meanings and the roots of this word. We 

also explained the method of the author in dealing with the mistake, and his 

correction and his dealing with the letters and the Patterns and how he dealt 

with the development of patterns and induction. He included European 

languages in his criticism and we explained the mistakes that have been 

committed by the author. 
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 :لمقدمةا

عمــم مــن ال نبــّ  بعــدلا وعمــم يــواف  نعمــ  ويكــافَ مزيــَدلا والصــبلة والســبلم الحمــد ح حمــدًا 
 آل  وصحب  وُجندل وبعد:

فـبل كــك أن الحـديث عــن ظـاهرة المحــن قـد يطــو ا وذلـك ألّن كممــة المحـن بــدأت منـذ بــواكير 
كان البصُر ثاقبًا لك  كاردٍة وواردة مما يتمفظ ب  العرب ا فتق  العين عمم هـذا المفـظ بالخطـأ  إذالمغةا 

ُعرضــة لمتطــور والتغييــرا وانهــا تخضــ   -أيــة لغــة – )المغــة)أو الصــوابا ومــن المناســب أن نقــو  أّن 
   .1).لقوانين مختمفة رأينا أثارها ف  ك  ما سمع من كبلم العاّمة عمم مّر العصور.

ّن المغة تعد كائنًا حّيًا تخض  لقوانين أو عوامـ  التطـور فـ  أي زمـان ومكـانا وال ُيتصـور  وا 
تطــور المغــوي ينكــأ مــا ُيســمم المحــن المغــوي الــذي نحــن الأن المغــة جامــدة ال تتحــرك ونتيجــة لمراحــ  

  دلبصد

لتركيـــب وال يخفـــم عـــن الكثيـــرين أّن الخطـــأ المغـــوي يتخـــذ أكـــكااًل عـــّدة تخـــص بنيـــة الكممـــة وا
ّنما يكم  مختمع المغـات فـ  العـالما وبعـد  النحوي والداللةا وهذا أمٌر ال يقتصر عمم المغة العربيةا وا 
انتكار المحن بسبب االختبلط باألعجام بدأ المغويون بتأليع الكتب الت  تهتم بتصحيح الخطأا وظهـر 

 . وغيـر ذلـكا واسـتمر التـأليع كتاب )مـا تمحـن فيـ  العامـة لمكسـائ .ا وكتـاب )أدب الكاتـب البـن قتيبـ
 حتم يومنا هذا معالًجا قضايا لغوية مهمة 

ولم تكن مسألة تصحيح المفظ عكوائية ب  ُحددت لها معـايير ُيحكـم مـن خبللهـا عمـم صـحة 
   ئالمفظ معتمدًة عمم كبلم العرب الفصيح بعد جمع  واستقرا

قــد حــاو  كثيــر مــن العممــاء فــ  العصــر الحــديث التعــرض لظــاهرة المحــن واصــبلح الخمــ  ف
الواق  فيهاا ودراسة العبلقة بين المحن والتطور المغويا وقد بينا أهمية المغة عند أسعد داغر وحرصـ  

المغـوي خمبًل من أقوا  الكّتابا سيما أّن الخطـأ صبلح ما يرال إعمم إيقاع المهجات العامية ومحاولت  

                                                           

  438 الحن العامة والتطور المغوي .1)
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بدأ يتس  ك  يوم نطاق ا ويتجمم ذلك من خبل  نقدل الحروع والتراكيب وتطور الصيف وداللتهاا وهو 
 ببل كك جانب مهم من جوانب المغة العربية

 ولقد اقتضم البحث أن يكون ف  مبحثين:

ا ثــم تكممــت عــن مــنهف وكــذلك معانيــ تناولــت فــ  األو : معنــم المحــن عنــد العممــاء العــرب 
  ومنهف أسعد داغر ف  التصويب المغوي الكتابا

مــنهف المــادة المغويــة فــ  التصــحيح وقســمتها إلــم فقــرات بــدأت وتناولــت فــ  المبحــث الثــان : 
بنقد استعما  الحروع والصيف وتطور هذل الصيف ومعالجتهاا ثم ذكرت نقَد التطور الصـوت  والمغـات 

ذكرت األخطـاء التـ  وقـ  بهـا أسـعد و د األخطاء القديمة نقاالوربية ف  نقد المؤلع ثم ختمت المبحث ب
 داغر 

 بأبرز النتائف ثم بقائمة المصادر  وختمت البحث

 فاح أسأ  أن يكون هذا العم  مقبواًل عنَد َمْن يقرأل ونافعًا إلم الغْير 

 المبحث األول
 معنى المحن

هنـا بكممـة المحـن هـو: مخالفـة العربيـة الفصـحم فـ  األصـواتا ال كك ف  أن الـذي نقصـدل 
وحركــات اإلعـراب أو فــ  داللــة األلفـاظ ومعانيهــاا وهــذا المعنــم أو فـ  الصــيفا أو فــ  تركيـب الجممــة 

التـ   األمثمـة والمحـدثينا وَيظهـر ذلـك فـ  مألـع فـ  لحـن العامـة مـن القـدامهو الـذي قصـَدل كـَ  َمـن 
   .1)عالجوها ف  كتبهم

ــ : عــّدة تطمــك كممــة )المحــن. عمــم معــاٍن و  )لمحــن ســتة معــانا )جمعهــا )ابــن بــري. فــ  قول
   .2)..الخطأ ف  اإلعرابا والمغة والغناء والفطنةا والتعريضا والمعنم

                                                           

 خيـر الكـبلم فـ  التقصـ  عـن أغـبلط العـواما و 97 اومـا تمحـن فيـ  العامـةا 2/474 االعقد الفريـد .1)
  66 اصبلح غمط المحدثين لمخطاب ا إ97 االبن بال 

  17/265 لسان العربا مادة )لحن.ا. (2
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)المحــن: إســقاط اإلعــرابا والفهــم والفطنــة    ومعنــم القــو  واإليمــاءا )وذكــر الخــوارزم  أن 
  .1)..والمغة    وترجي  الصوت

إلــم الخميفــة عبــد ولعـّ  أقــدم نــص وردت كممــة )المحــن. فيــ  بمعنــم الخطـأ فــ  الكــبلم ُينســب 
اإلعــراب جمـــا  ))         ا فقــد ُروي عنـــ  أنــ  قــا :.2)الممــك بــن مــروانا أحــد خمفـــاء الدولــة األمويــة

الثـوب )المحن ف  الكبلم أقبح مـن التفتيـك فـ  )ا وقا  أيضًا .3)..لموضي ا والمحن هجنة عمم الكريع
  .4)..والجدري ف  الوج 

ا فقـد روي .5)قد وردت كممة )المحن. بمعنم الخطـأ عمـم لسـان الحجـاج بـن يوسـع الثقفـ  و
أّن  سأ  النحوي يحيم بن يعمرا فقا  ل : )أتسمعن  ألحـن عمـم المنبـرا فأجابـ  قـائبًل: األميـر أفصـح 

ُقـْ  ِإْن چا فألّح عمي  بالسؤا ا عندئٍذ أجاب  فقا : )حرًفا.ا فسأل  عن ا فقا : تقو  ف  القرآن من ذلك.
ْخـَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكـْم َوَعِكـيَرُتُكْم َوَأْمـَواٌ  اْقَتَرْفُتُموَهـا َوِتَجـاَرٌة تَ  ْخَكـْوَن َكَسـاَدَها َوَمَسـاِكُن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنـاُؤُكْم َواِ 

 ا فرف  أحب والوج  أن تقرأ بالنصب عمم أنها خبر كان .6)چْوَنَها َأَحبَّ   َتْرضَ 

ــــ  خطــــأ فــــ   نفهــــم مــــن ذلــــك أّن المحــــن الــــذي وقــــ  مــــن الحجــــاج كــــون بمعنــــم الخطــــأ  ألّن
  .7)عراباإل

الخطــأ فــ  الكــبلم فــ  بدايــة العصــر األمــوي كــذلكا ولكنهــا لــم ُعرفــت كممــة )المحــن. بمعنــم 
لـم يفطـن إلـم هـذا المعنـما وظـّن أنهـا  المعنم بعد بدلي  أن أحد الخمفاء األمـويينكاعت بهذا تكن قد 

  .1)جاءت بمعنم )الفطنة.

                                                           

  95مختصر الوجول والنظائرا . (1
  13 اا ولحن العامة والتطور المغوي6/418ُينظر: تاريخ الطبريا . (2
  2/216 اا وُينظر: البيان والتبيين2/479العقد الفريدا . (3
  1/65 اا وُينظرا بهجة المجالس2/479العقد الفريدا . (4
  6/493ُينظر: تاريخ الطبريا . (5
  24التوبة من اآلية: سورة  .6)
  14 اُينظر: لحن العامة والتطور المغوي .7)
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ولع  أقدم نص كعري وردت في  كممة المحن ف  معنم الخطأ ف  الكبلم يعود إلم كعر بن 
  مالك بن أسماء بن خارج 

 يقو  مالك:

 منطققققققققققققٌح صققققققققققققا ٌب وتمحققققققققققققن  أحيققققققققققققا
 

 (2)مقققققا كقققققان لحًنقققققاًنقققققا وخيقققققر الحقققققديث   
 

الســابكا مــن  كــبلم ابــن بــري ولعــ  اســتعما  )المحــن. بمعنــم المغــة هــو المعنــم الثــان  فــ  
خــبل  ذلــك يبــدو أّنــ  أســبك زمًنــا مــن اســتعمال  بمعنــم الخطــأا إذ ورد فــ  أحاديــث يرجــ  بعضــها إلــم 

ا وأرى أّن هـــذا .3)..تعممـــوا الفـــرائض والســـنن والمحـــن ))ا فقـــد روي عنـــ  أّنـــ  قـــا : .)الخميفـــة عمـــر 
 ا.4)لســـببينا األو : إّن المـــراد مـــن هـــذا القـــو  تعممـــوا المحـــنا أي: الخطـــأ لتحتـــرزوا منـــ  المعنـــم بعيـــد

والثــان : وجـــود روايــة ثانيـــة فـــ  كتــاب الجـــاحظ تبــين وجـــود تحريـــع فــ  الـــنص والروايــة الثانيـــة تقـــو  
فـذذا كـان المقصـود بـالمحن الخطـأ فكيـع يطمـب أن  ا.5)))تعمموا النحو كما تتعممون السنن والفرائض..

 ؟نتعمم 

 تذكرة الكتاب ومنهج :

عمــم عــّدة تمهيــد مطــّو  يكــتم  بأنــ  يبــدأ  عنــد الحــديث عــن هــذا الكتــاب نســتطي  أن نقــو :
عـن  بالحـديثفقرات أوصمها إلم عكر فقـرات تتنـاو  كـ  واحـدٍة منهـا جانبـًا مختمفـًا عـن اآلخـر فبـدأها 
ويتطـور عمـم ميولـ  إلـم الكتابـة كـعرًا ونثـرًا منـذ الطفولـةا وذكـر أن هـذا الميـ  أخـذ يقـوى فيـ  وينضـف 

تعاقـــب الســـنين وتتـــاب  األيـــام والكـــهورا ممزوجـــًا برغبـــة كـــديدة فـــ  تـــوخ  وقْصـــد الصـــحيح الفصـــيحا 

                                                                                                                                                     

  14ُينظر: لحن العامة والتطور المغويا . (1
  2/531ا ومجالس ثعمبا 1/147 اا والبيان والتبيين1/16البيت ف  سمط الآلل ا  .2)
  5/241ا والنهاية ف  غريب الحديثا 1/7ُينظر: أمال  القال ا  .3)
  5/242 االنهاية ف  غريب الحديثُينظر:  .4)
  2/219 اُينظر: البيان والتبيين .5)
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  خدمة المغةا واجتناب الركيك والضعيع من القو  والكبلما وقد دأب عمم هذا أربعين سنة قضاها ف
  .1)ومكتغبًل بها ف  التعميم ونظم الكعر وترجمة وكتابة المقاالت

الطويمـة مـن الرسـائ  والمقـاالت وم  ك  ما طالعت  ف  أثناء هذل السنين  ))يقو  ف  كتاب : 
ا وأكاروا فيها إلم الخطأ الكائ  المستفيض ف  أقبلم الكتاب والكعراء وعمـم ألسـنة دالت  وضعها النقا

صــبلح المتكممــين والخطبــاءا كنــت أرى بعــين الحــزن واألســع ا أن الفائــدة الُمْرتجــاة مــن نقــد الناقــدين وا 
  .2)..لخطأ المغوي يتس  ك  يوم نطاق االمصمحين ضعيفة    وأن 

يمكن القو  أّن تكرار األخطاء الت  يق  بها الكّتاب والمؤلفـون يكـك  جرًسـا نبهـ  إلـم وضـ  
ر عميــ  مــن الكممــات والتراكيــب التــ  يخطــَ الكّتــاب فــ  اســتعمالها فيحــاو  كتــاٍب يضــّمن كــ  مــا يعثــ

 عمم أصح الوجول  -حسب ما يرال صواًبا–اصبلحها 

وقب  الكروع فـ  طبـ  هـذا الكتـاب عرضـ  عمـم العبّلمـة والمحقـك أحمـد تيمـور باكـاا فنظـر 
  .3)في  فأعجب ب ا ونّبه  عمم أمور عدة ذكرها ف  موضعها

مـا يجعمنـا مذين يغارون عمـم المغـة العربيـة لالعم  من القبو  واالرتياح عند ا  هذا ظوقد ح
 نكير إلي   

 منهف ف  الكتاب ف  التصويب المغوي:

عمــد أســعد داغــر فــ  خّطــِة إصــبلح  التــ  ســاَر عميهــا فــ  هــذا الكتــاب َعَمــَد إلــم رؤيــة مــن 
الخطـأا مـن  ْكـرفـ  الغالـب عمـم ذِ  تقّدمُ ا وكيع كانوا يتعاممون عند وجود الخطأا فوجـدهم يقتصـرون

فساَر ف  تصـحيح  عمـم ذكـر الخطـأ ثـم يبـين ا .4)غير أن يبّينوا َوْجه  ولم يمتزموا تصحيَح هذا الخطأ

                                                           

  401 :ا ولحن العامة والتطور المغوي11ُينظر: تذكرة الكاتبا . (1
  4/11 اتذكرة الكتاب ف  أغبلط الكتاب والمحررين وتصحيحها. (2
  11ُينظر: تذكرة الكاتبا  .3)

  413ُينظر: لحن العامة والتطور المغويا . (4
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 وقد بذلُت جهدي ف  تدارك هـذا الـنقصا فمـم أكـر إلـم ))يقو :  الصحيح ف  المفظ أو التركيبا فنرال
  .1).سبب  وقرنت  بذصبلح . تُ نْ بَ خطٍأ إاّل أ

فالفائدة عندل أن تبين الخطأ ثم تمحق  بذكر الصوابا ونذكر عمم سبي  المثـا  ال الحصـرا 
  ألّن معنــم صـــادك صـــار -والكـــبلم ألســعد داغـــر –كــأن تقـــو : )صــادك عمـــم الكــ ء.ا وهـــو خطــأ 

صــديًقاا فالصــواب أن ُيقــا : )أجــاز الكــ ء أو أقــرل. ومــن الجــدير بالــذكر أّن المؤلــع الحــظ أّن هنــاك 
ا يجاوز حّد التنبي  عمم الخطأ إلم تخطئة الصحيح وتفنيد الصوابا ولعّ  بعضهم يتعمد ذلك ف  فريقً 

 نقد الكتب والمقاالت جرًيا وراء التكف  والني  ممن ينتقد كبلم  

أّن ذلــك ) ولّمــا كثــر الخطــأ أي: وقــوع الخطــأا حــاو  أســعد داغــر أن يعــرع الســببا فوجــد )
هما  المغةيعود إلم أربعة أمور: المغة    .2)..العاميةا وكثرة السماع  ف  المغةا والنق  والتقميدا وا 

ذلك خروج بعض الباحثين والدارسينا وَيعنـ  بهـم المؤلـع والـذي سـّماهم )خـوارج م   وترافك
قـــاموا عمـــم المغـــةا يطعنـــون فـــ  قواعـــدها وأحكامهـــا    وُيبـــالغون فـــ  خـــوارج الـــذين الاألدب. ))هـــؤالء 

  .3).آرائهما وتسفي  أحبلمهم.ازدرائهما وتضمي  

فـ  سـبي  ويخفون موا وسيمًة يكيدون لمغة المكايد وبّين كدة خطرهم عمم المغة  ألنهم ال يعد
  .4)تحصيمها الفخاخ والمصايد

والذي زاد الطيَن َبّمًة أّن سيو  المهجات العامية طالت جمي  النـاطقين بالمغـة العربيـة آنـذاكا 
مجمـ  لغـوي يتـألع مـن د اتساع نطاقها وكيوعها بككٍ  ُمخيعا مما دعـا إلـم ضـرورة إنكـاء سّ جمما ي

ليتمكنــوا مــن وضــ  الكممــات والتعــاريع التــ  تتعّمــك  .5)صــفوة عممــاء المغــةا فــ  مصــر وســوريا والعــراك
 بذلك العمم 

                                                           

  9/12تذكرة الكاتبا . (1
  22 -17ُينظر: أدب الكاتبا . (2
  22ا المصدر نفس . (3
  23ا المصدر نفس  ُينظر: . (4
  5/25المصدر نفس ا . (5
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يتطمــب وال كـّك أّن إنكــاء هكــذا مجمــ  يجمــ  خيــرة عممـاء المغــة مــن مختمــع البمــدان العربيــة 
مااًل كثيًرا  لضمان استمراريت  وحافًزا لهؤالء العممـاء لبـذ  كـ  مـا بوسـعهم لبلرتقـاء بـالواق  المغـوي إلـم 
أعمم الدرجاتا ولع  المعنَ  من هذا الكبلم هم األغنياء ليتبرعوا بوقع يكف  ريعـ  لئلنفـاك عمـم هـذا 

 المجم  

ذا كــــم  جوانــــب مختمفــــة فــــ  نقــــو  أّن أســــعد داغــــر فــــ  كتابــــ  هــــ ولعــــ  مــــن المناســــب أن
تصحيحات ا منها الصرفية والنحوية والمغوية ونُدَرْت معالجتـ  لمجوانـب الصـوتيةا وكانـت هـذل الجوانـب 

 مبعثرًة ال رابط بينها فوّزعها عمم صفحات الكتاب 

 المبحث الثاني
 منيج المادة المغوية في التصحيح

ربعمائــة فقـرة ال رابــط بينهـاا ولــيس هنــاك قـد جمــ  المؤلـع مادتــ  المغويـة فــ  ســٍت وثبلثـين وا
ثر بعضا فحاو  إصبلح األخطاء الت  يق  بها بعض الكتـاب إف  تتاب  الفقرات بعضها  منهف محدد

وغاية عمم  هذا هو خدمة المغةا حتم ينق  المفـردات ف  استعماالتهم  وذلك بذثبات ما يظّن  صوابًاا 
ا وهنا ال بّد أن نـذكر أّن أسـعد داغـر تـأثر باليـازج  كثيـًرا والمركبات المغوية من صدأ الخطأ واالهما 

فعالف حوال  خمًسا وثبلثين فقرة متكابهة مع  ف  األسموب تماًماا كما أّن  ال يـذكر كثيـًرا مـن المراجـ  
  ف  كتاب 

 َوَسنقع عمم معالجت  النقدية وتصحيحات  فنجعمها ف  عناوين وفقرات كاآلت :

 نقد استعمال الحروف:  -1

أكثر فقرات  تعالف أخطاء استعماالت حروع الجرا وليَس فيها من أخطاء الصوت قد كانت 
فمــن أمثمــة األخطــاء األولــم اســتعما  حــرع الجــر )عــن. مكــان حــرع الجــر )عمــم. فــ  ا .1)إال القميــ 

                                                           

  406ُينظر: لحن العامة والتطور المغويا . (1



 
 

 
184 

 
 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  السادسالعدد: 

 ISSN = 2073-6614  pp: 481- 496 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب

قـولهم: )ال يخفـم عـن القـراء. مث  قولهم: )أنافت الدراهم عن المائة. بـداًل مـن )   عمـم المائـة. ومثـ  
  .1)بداًل من )    عمم القراء.

مثااًل آخر عكس ما قمنـال آنفـًاا وهـو أنـ  اسـتعم  )عمـم. مكـان )عـن.ا وقـد ضـرب واستعم  
أمثمًة كذلكا )مث : )أجاب عمم سؤال . بداًل ِمن )أجاب عن سـؤال .ا ومثـ : )ذهـب يفـتش عميـ . بـداًل 

  .2)من )َذَهب يفتش عن .

ولمزيد من اإليضاح يمكن أن نأت  بأمثمـة أخـرى تبـين حقيقـة ذلـكا منهـا قـولهم: زارل اسـتناًدا 
عمــم وعــدِل لــ  بالمســاعدةا فيعــّدون الفعــ  )اســتند. بــالحرع )عمــم. والصــحيح أن ُيعــّدا الفعــ  بــالحرع 

 ا والباحث يمي  إلم هذا الرأي .3))إلم. وهذا ما أكار إلي  أسعد داغر

ك قولهم: التقم ب ا فيعّدون الفع  بالباء والذي ُسم  عن العرب لقَي  وَتمقّـالا ومن األمثمة كذل
والقـــال والتقـــالا وكمهـــا بمعنـــم اســـتقبم  وصـــادف ا وبيـــان ذلـــك أّن الفعـــ  يتعـــدى بنفســـ  فـــبل حاجـــة إلـــم 

  .4)الباء

فيقا : ومن  قولهم: يُأسُع ل  فيعّدون الفع  )أسع. بالبلما والصواب تعديت  بالحرع )عمم. 
 يأسع عمي ا والدلي  عمم ذلك قو  الكاعر:

 غيققققققققققققر منسققققققققققققوٌف عمققققققققققققى زمققققققققققققنٍ 
 

 (5)ينقضقققققققققققققققققي بقققققققققققققققققاليم  والحقققققققققققققققققزن   ***
 

 نقد الصيغ:  -2

عــالف المؤلــع فــ  كتابــ  أخطــاء الصــيفا أي األخطــاء التــ  تتعّمــك فــ  بنيــة الكممــةا والــذي 
 أحد مستويات المغة أن  يسمي  المغويون والنحاة الصيف الصرفية وهو كما معموم لدى الكثيرين 

                                                           

  406ا لحن العامة والتطور المغويا 46 -45ُينظر: تذكرة الكاتبا . (1
  406والتطور المغويا لحن العامة . (2
  36 اُينظر: تذكر الكاتب .3)
  36 اُينظر: المصدر نفس  .4)
  3/210 اواس ف  كرح الكواهد الكعرية ف  أمات الكتب النحويةالبيت ألب  ن .5)
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الصيف المي  إلم استعما  صيغة )َفَعالة. فـ  المصـادرا  ومن األمثمة عمم استعما  أخطاء
وذكر لنـا مثـااًل يبـّين ذلـك )ويقولـون فـبلن كـديد النزاقـةا وكثـرة الطياكـةا وأمضـوا عقـد الكـراكةا ودخـ  

 ا والصـواب فـ  األو : النــزك دليــ  عمـم عـدم المياقــةا واضـطرب الفكـر وقبلقـة البــافـ  النقاهـةا وهـو 
والمنــــوكا والثــــان : الطــــيشا والثالــــث: الكــــركةا والرابــــ : النقــــ  والنقــــولا والخــــامس: الميــــكا والســــادس: 

  .1)القمك.

والضــابط فــ  هــذل المقولــة أّن الضــمير  ومــن األمثمــة األخــرى قــولهم: )يــا مــن خنــت الــوطن.
يقتضــ  أن يكــون ضــمير غيبــة عمــم كــ  حــا  ليطابقــ ا وال  –وأقصــد )َمــن. -العائــد إلــم الموصــو  

يجوز العدو  عن  إلم ضمير الحاضرا وما ورد من ذلك ف  الكعر ألجأت  ضرورة الوزنا م  النظـر 
 أن ُيقا : يا من خان الوطن  -عمم رأي –واب إلم أّن ذلك ال يق  إاّل نادًراا وال يخض  لمقياسا والص

ولعــ  هــذا الكــبلم فيــ  نظــر  ألّن الضــمير جــاز مطابقتــ  لمــتكمم أو الخطــابا وجــاز مطابقتــ  
  .2)السم الموصو  ف  الغيبة

 معالجتو لتطور الصيغ والداللة:  -3

الصــيف أمــا مــا يخــص تطــور الصــيفا فقــد ذكــر لنــا مجموعــًة مــن األمثمــة تبــين َنْقــَدل فــ  هــذل 
ا ومثّـ  لنـا بأمثمـة متنوعـة منهـا: .3)ضـياع المتعـدي بـالهمزة مـن الكـبلم ومن أمثمـة التطـور فـ  الصـيف:

وعّبـر رمضـان عبـد التـواب عـن ذلـك بأنهـا ال زا  كـائعًا فـ   ا.4))عتك العبيد. بداًل مـن )أعتـك العبيـد.
كبلمنا ف  مثـ  )َكَرَمـُ . و )َتَعَبـُ . و)َخَرَجـ . والتـ  فقـدت  هـذل الكممـات والصـيف همـزة التعديـة بعـد أن 

  .5)لخإكانت هذل الصيفا )أْكرَم . و)أْتَعبُ . و)أخرج .    

                                                           

  98تذكرة الكاتبا . (1
  2/24ُينظر: النحو الواف ا  .2)

  407لحن العامة والتطور المغويا . (3
  407ا ولحن العامة والتطور المغويا 48الكاتبا ُينظر: تذكر  .4)

  407ُينظر: لحن العامة والتطور المغويا . (5
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أّمـــا مـــا يخـــّص تطـــور الداللـــة بـــالتعميم فقـــد اســـتعم  كممـــة )التعريـــب. فـــ  معنـــم النقـــ  إلـــم 
  .1)مها نق  الكممة بمفظها من لغة أجنبية إلم المغة العربيةالعربية مطمقًاا وأص

وهـــذا الكـــبلم مجمـــ  أو بعيـــد  ألّن طريقـــة العـــرب فـــ  التعريـــب تـــتمخص فـــ  أمـــرينا األو : 
تغيير ف  أصوات المفظ بصـوت غيـر عربـ  الصـوت الـذين بـين الفـاء والبـاء فيـ  اسـتبد  صـوت البـاء 

الثان : إلحاك المفظ الدخي  بـوزن مـن األوزان العربيـة بزيـادة أصـوات فرندا   –أو الفاءا فقالوا: افرنت 
   .2)عمي  أو حذع أصوات من ا ومثال : درهم الذي ألحقول بهجرع

ـــ : هذبـــٌة مـــن  وقـــد جـــاء فـــ  لســـان العـــرب أّن التعريـــب مصـــدر الفعـــ  عـــّربا وعـــّرب منطق
  .3)المحن

أّن فيهــا معنــًم أرفــ  كــأًنا مــن معنــم ولعــ  المــولعين باســتعما  كممــة )تعريــب. ُيخيــ  إلــيهم 
 )ترجمة. أو أنها أقدم وأفصح وهو ببل كك زعم باط  

 نقده التطور الصوتي:  -4
فيمـــا يخـــص التطـــور الصـــوت  لـــم يـــذكر لنـــا صـــاحب الكتـــاب إال مثـــااًل واحـــدًاا وهـــو قـــولهم: 

المجهورة تأثرت بالحاء ا فذكر لنا الدكتور رمضان عبد التّواب أن الّزاي .4))يسحع. بداًل من )يزحع.
المهموسةا فانقمبت إلم النظير المهموس وهو السينا وذلك من أنواع التأثر الّرجع  الناقص ف  حا  

  .5)االتصا 

 

 

                                                           

  30ُينظر: تذكرة الكاتبا . (1
  59فق  المغة لمثعالب ا  .2)
  1/5893ُينظر: لسان العربا  .3)

  2/176ا واصبلح المنطكا 85ُينظر: تذكرة الكاتبا . (4
  407المغويا  ُينظر: لحن العامة والتطور. (5
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 المغات االوربية في نقد المؤلف:  -5

  

نب  المؤلع إلم أن بعض الكممات الموجودة ه  مستعارة من المغات األوربيـة مثـ : مـارشا 
ة )مـــارش. عمـــم مــا ُيـــنظم وُيمحـــن لمتغنــ  وهنـــا ال بـــّد أن نســأ ا هـــ  أّن المغـــة وتطمـــك كممــ ا.1)ألمــاس

العربيـة ضــاقت عمـم رحبهــا واتســاعها حتـم التمســوا التوســ  فـ  اســتعما  هــذل الكممـة النــافرةا فجعموهــا 
تطمــك عمــم نكــيد الممــك أو ســبلم الممــك؟ فممــاذا تقــو : مــارش الممــكا وال تقــو : ســبلم الممــك أو نكــيد 

نمــا نقمــت مــن المغــات االجنبيــةا  الممــكا كمــا عــرع أن بعــض التعبيــرات ال أصــ  لهــا فــ  العربيــةا وا 
لنا بمثاٍ  آخر وهـو   ا ومثّ .2)وضرب لنا مثااًل عمم ذلكا كقو  القائ  )زيد صادك بك  معنم الكممة.

ــًا فــ  عــالم  السياســة واألدب. ــًا يبــّين .3))لعــب الفقيــد دورًا مهّم حقيقــة أن بعــض ا وذكــر لنــا مثــااًل ثالث
األلفاظ قد اسُتعيرت من المغات االوربية مث  قولهم )كان بخيبًل بهذا المقدار حتـم إنـ  كـان يقتـر عمـم 

وال يمكن أن نسّمم بذلك  ألن األلفاظ الموجودة فـ  هـذل النصـوص ليسـت غريبـة عـن العربيـة  .4)نفس .
 لخ امث  )صادكا معنما الكممةا دورًاا الفقيدا المقدار.    

نمــا توظيــع هــذل األلفــاظ مختمــٌع عــن الســابك بمعنــم أن قــدرل األقــدمين تفــوك بكثيــر قــدرة و  ا 
 المحدثين لذلك بأن الفرك ف  التعبيرات 

 asالعجيـَب فـ  األمـر أنـ : يصـحح )الكـاع. المنقولـة عـن المغـات األجنبيـة بمعنـم  ير أنّ غ
ا وذكــر كبلمــًا آخــر يعيــب فيــ  .5)فــ  االلمانيــة مــثبًل وُيســميها: كــاع االستقصــاء alsو فــ  االنجميزيــة 

البــدي  ومعنــم ذلــك اســتعما  صــيغة بصــفت  كــذا أو بصــفة كونــ  كــذا: )ويقولــون: أمضــم فــبلن عقــد 
االتفـــــاك بصـــــفت  وزيـــــرًا لمداخميـــــةا وافتـــــتح فـــــبلن الجمســـــة بصـــــفة كونـــــ  نائـــــب رئـــــيس الجمعيـــــة وهـــــذا 

                                                           

  127ا 44ُينظر: تذكر الكاتبا  .1)
  407ا وُينظر: لحن العامة والتطور المغويا 382تذكرة الكاتبا . (2
  41ُينظر: تذكر الكاتبا . (3
  123المصدر نفس ا . (4
  408لحن العامة والتطور المغويا . (5
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ا وعّبر أن العربية ف  غنًم عن ذلك بما هو ألطع .1)ف  المغة ليس منها بك ء.االستعما     دخي  
 بـّينَ و وأعذب وأصح وأصوب  وذلك ألن العربية ف  أعمم مقامـات الفصـاحة وأعمـم درجـات الببلغـةا 

  المثـا  األو  ُيســتغنم د )بصـفت . و)بصـفة كونـ . فقـا  فـلنـا طريقـة الـتخّمص مـن هـذل األلفـاظ وأقصـ
. بحــرع الجـــّر الكــاعا فُيقــا : أمضـــم عقــد االتفــاك كــوزيٍر لمداخميـــةا وُيقــا  لهــا  كـــاع عــن )بصــفت 
  .2)االستقصاء

افتـتح فـبلن الجمسـة كنائـب الثان  فيقا :  واستغنم ف  المثا  الثان  بالكاع نفسها عن المفظ
  .3)رئيس الجمعيةا أو بأن يقا : نائبًا عن رئيس الجمعيةا أو بالنيابة عن رئيس الجمعية

يــن عثــر أوعّبــر الــدكتور رمضــان عبــد التــّواب عــن غرابتــ  واندهاكــ  عــن هــذل الكــاع ومــن 
عميها أسعد داغرا وذكر أن  لم يجد لها أثرًا ف  كتب النحوا ولم يعثر لها عمم مثا  ف  تاريخ األدب 

  .4)العرب  القديم رغم كثرة البحث واالستقصاء

 األخطاء القديمة ونقد ه  ليا:  -6

عطيت  الستة كتـبا وأخـذت السـبعة األقـبلما وعة من األخطاء القديمة ومنها: )أمجم ذكر لنا
ون: مـا فعمـت فـ  درة الغـواص: )ويقولـا وهذا ُيذكرنا بقـو  الحريـري .5)وقبضُت التسعة وعكرين جنيها.

  .6)لخ.الثبلثة األثواب    إ

وذكـــر مثــــااًل آخـــر عــــن األخطـــاء القديمــــة وهـــ  اســــتعمالهم لفـــظ )قرايــــا. جمعـــًا لكممــــة قريــــة 
  .7).ف  القرايا والضياع والصواب: قًرىفيقولون: )وهو يجو  

                                                           

  33ا وتذكرة الكاتبا 408المصدر نفس ا . (1
  408ا والتطور المغويلحن العامة . (2
  408ُينظر: المصدر نفس ا . (3
  408ُينظر: المصدر نفس ا ص. (4
  95تذكرة الكاتبا . (5
  22/56درة الغواصا . (6
  103تذكرة الكاتبا . (7



 
 

 
141 

 
 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  السادسالعدد: 

 ISSN = 2073-6614  pp: 481- 496 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب

  .1)وقد أكار لهذا الزبيدي ف  كتاب  لحن العوامّ 

 األخطاء التي وقع بيا أسعد داغر:  -7

فــ  كثيــر مــن األخطــاءا وال ســّيما  قَــ َ داغــر وَ ذكــر الــدكتور رمضــان عبــد التــّواب أن أســعد 
القياس الخاطَ وأكار إلم أن أسعد داغر قد تنّبـ  هـو بنفسـ  إلـم ذلـك فـ  بعـض األحيـان مثـ  قولـ : 

ا ومثـ  بمثـا  .2)..)ويقولون أخذ عمي  ضمانةا وطالب  بالضمانة كأنهم يقيسون الضمانة عمم الكفالة)
اء    والصـواب أن يعـّدى بـالبلم فُيقـا : ال بـرا فيعدون أكثرت بال)ال يكترث بهذا األم)آخر وهو قول : 

ا وقد أضـاع إلـم مـا ذكـرُل مـن األخطـاء القديمـة مثـااًل عـن .3).يكترث لؤلمرا أي ال يعبأ ب  وال ُيبال .
وممـــا يخطئـــون فـــ  اســـتعمال  محجـــة الصـــواب: كممـــة )ثمـــان. مؤنـــث ثمانيـــةا فيمنعونهـــا مـــن )العـــدد )

ويقولــــونا فكانــــت المعمقــــات ثمــــان   هــــا مجموعــــة عمــــم صــــيغة الجمــــ  األقصــــمالصــــرع ُمتــــوهمين أن
  .4)..والصواب: ثمانيًاا ألنها اسم مفرد وليست جمعاً 

أمثمة غيرها ال يتس  المقام بذكرها مما يبين منهج  ف  تصحيح بعض األلفـاظا ولكـْن  وذكر
تركيـــزل عمــم األخطـــاء المغويـــة  يجــب االنتبـــال إلــم أنـــ  رّكـــز عمــم األخطـــاء المغويــة الحديثـــة أكثـــر مــن

 القديمةا واح أعمم بالصواب 

 الخاتمة:

 ف  هذا البحث إلم نتائف عديدة أهمها: َخمصتُ لقد 

  تؤّرخ لظاهرة المحن ف  العربية من الكتب المهمة الت بيان أهمية الكتابا فالكتاب   -1
 القديمة باألخطاء المغوية المعاصرة وقّمة تناول  األلفاظ اهتمام    -2
 حاو  إصبلح الخم  الواق  ف  األلفاظ الت  يعتقد المؤلع خطأها   -3

                                                           

  1/173ُينظر: لحن العواما لمزبيديا . (1
  39تذكرة الكاتبا . (2
  410 -409 الحن العامة والتطور المغوي. (3
  90تذكرة الكاتب: . (4
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التاريخيــة ِلــَبْعض الكخصــيات التــ  وردت فــ  اهــتم إلــم جانــب التصــحيح المغــوي بالمســائ    -4
 الكتاب 

 حاو  إيصا  فكرَة أّن التطور المغوي ال يسير ببل ضابط وال بعكوائية   -5
 لم يذكر أغمب المصادر الت  راجعها ف  كتاب  ولم يكر إليها   -6
ومـــن أبـــرز النتـــائف التـــ  توصـــمت إليهـــا المغـــة العربيـــة ليســـت لغـــًة جامـــدة بـــ  هـــ  لغـــة حّيـــة   -7

 يصيبها التطور عمم مّر العصور 
 حرص المؤلع عمم لغتنا العربية والدفاع عنها دون تعصب أو غمو  -8
 ية بما استطاع إلي  سبيبًل حاو  إيقاع سيو  المهجات العام -9

نمـــا يكـــف  ذلـــك بـــذكر الصـــواب -10 كمـــا يـــرال –لـــم يكتـــِع أســـعد داغـــر بـــذكر األخطـــاء المغويـــة وا 
 ا ف  حين أّن كثيًرا ممن سبق  ف  هذا المجا  يكتف  بذكر األخطاء فقط -مناسًبا

 المصادر:

  العمميةا بيروت دار الكتبا ا أب  محمد عبد اح بن مسمم بن قتيبةأدب الكاتب البن قتيبة -1
 م 1956صبلح المنطك: البن السكيتا تح: أحمد كاكرا وعبد السبلم هارونا القاهرةا إ -2
 م 2008صبلح غمط المحدثينا أبو سممان الخطاب ا مؤسسة الرسالةا إ -3
 م 1960ضدادا محمد بن قاسم األنباريا تح: محمد أبو الفض  ابراهيما الكويتا األ -4
 م 1954محمد أبو الفض  ابراهيما القاهرةا  أمال ا الكريع المرتضما تح: -5
 ه 1324األمال ا ألب  عم  القال ا بوالكا  -6
  1962بهجة المجالس وأنس المجالسا البن عبد البرا تح: محمد مرس  الخول ا  -7
 م 1948البيان والتبيينا لمجاحظا تح: عبد السبلم هارونا القاهرةا  -8
 -يــك: محمــد أبــو الفضــ  إبــراهيما مصــرتــاريخ الطبــريا أبــ  جعفــر بــن جريــر الطبــريا تحق -9

 م 1960القاهرةا 
.ا 1354تـــذكرة الكاتــــب فــــ  أغــــبلط الكتـــاب والمحــــررين وتصــــحيحهاا أســــعد داغــــر )ت  -10

 م 1923القاهرةا 
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خير الكبلم ف  التقص  عـن أغـبلط العـواما عمـ  بـن بـال  القسـطنطين ا تحقيـك: دكتـور  -11
 م 1983ا 2حاتم صالح الضامنا مؤسسة الرسالةا بيروتا ط

ما مطبعــة 1871ليــزج  –درة الغــواص فــ  أوهــام الخــواصا لمحريــريا تحقيــك: توربيكــة   -12
 ه 1299الجوائب باستنابو ا 

 م 1936سمط الآلل  ف  كرح أمال  القال ا تح: عبد العزيز الميمن ا القاهرةا  -13
كرح الكواهد الكـعرية فـ  أمـات الكتـب النحويـةا محمـد حسـن الكـّرابا مؤسسـة الرسـالةا  -14

 م 2007 -ه1427ا 1ا طبيروت
 م 1953 -1948نا القاهرةا يالعقد الفريدا ابن عبد رّب ا تحقيك: أحمد أمين وآخر   -15
سماعي  أبو منصور الثعـالب ا تحقيـك: عبـد إفق  المغة لمثعالب ا عبد الممك بن محمد بن  -16

 م 1998الرزاك المهديا 
 -راء الكـــركا مصـــرلحــن العامـــة والتطـــور المغـــويا د  رمضـــان عبـــد التـــّوابا مكتبـــة زهـــ  -17

  2القاهرةا ط
لحـن العـوام ألبــ  بكـر محمـد بــن حسـن الزبيــديا تحقيـك: الـدكتور رمضــان عبـد التــّوابا   -18

 م 1964القاهرةا 
 م 1955بوالكا بيروتا  -لسان العربا ابن منظور االفريق   -19
 ما تمحن في  العامة لمكسائ ا عم  بن حمزة الكسائ ا تحقيك: رمضان عبد التواب  -20
  1960ثعمبا تح: عبد السبلم هارونا القاهرةا مجالس  -21
 ه 1310مجم  األمثا ا لمميدان ا القاهرةا  -22
 ه 1345مختصر الوجول والنظائرا لمخوارزم ا نكر مصطفم الزرقاا حمبا  -23
 م 1957معجم المؤلفين )تراجم ُمصنف  الكتب العربية.ا عمر رضا كحالةا دمككا  -24
 ه 1346الجزائريا القاهرةا  المبلحنا البن دريدا نكر ابراهيم إطفيش -25
 ا حاهر الــزاويا ومحمــود الطنــالحــديث واألثــرا البــن األثيــرا تــح: طــالنهايــة فــ  غريــب ا -26

 م 1963القاهرةا 


