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 بكلمٍة منه ُكّنا، وكانت حٌاتنا

 لم تزْل أْلطافه فً كل درب َتُحفُّنا

لِّ والمْسكنة  رجْوناك رّبنا  بالذُّ

 ٌا عظٌم المّن أن ال ُتحبط أعمالنا

 أهدي ثمرة جهدي هذا: 

ٌْت من رٌاحٌن َكِلمه، أبجدٌات العبودٌة لواهب العزة ورافع الدرجات..   إلى الذي اْستق

ًّ محمد، الّصادق األمٌن..   إلٌك حبٌب رّب العالمٌن، إلى النب

 ً بسراج العلم، وجذوة اإلٌمان، أبً الغالً..وإلى الذي أنار حناٌا ضلوع

وإلٌِك مدرسَة الّصبر، ونبَع الفضٌلة، إلى التً هّذبت روحً بآٌات القرآن، وذكر الواحد 

 المّنان، 

 إلى أّمً الحبٌبة..

وإلى الذي علّمنً فّن االجتهاد واالحتساب، فؤحال جدب نفسً جنة خضراء، إلٌك 

 زوجً محمد..

 ّوة، إلى الذٌن أرجو بتربٌتهم رضام من غٌر حول مّنً وال قوإلى الذٌن ُرزقته

 ٌمان، ورسٌل .. والرحمن، وُسكنى الجنان، إلى أبنائً: لٌن، 

 

 

 مٌساء محمد ناظم صوالحة

 

 

 

 إهداء
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 شكس وعسفاٌ

 

 قال عهٍه انصالة وانسالو: " يٍ ال ٌشكس انناض ال ٌشكس اهلل "

 

فإًَ أمحد اهلل تعاىل انري أعاَين عهى إمتاو هرا انعًم، وأسأنه  وبعد:

عصّ شأَه أٌ ٌبازكه وٌتقبهه، كًا أتىجه بانشكس اجلصٌم إىل أستاذي انفاضم اندكتىز َصس 

اهلل انشاعس، نًِا برنه يٍ جهد يبازك يف اإلشساف عهى هرا انعًم، وأشجً 

ندكتىز َاصس اندٌٍ أبى خضري، واندكتىز شكسي  أٌضًا إىل األفاضم أعضاء جلنت اننقاش، ا

 عًس يسهى، وأسأل اهلل تعاىل أٌ ٌبازك جهىدهى وٌسفع دزجاهتى يف اندٍَا واَخسة.
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 ممخص

 

أس ـ مجمع المغة العربية بالقاهرة ف  مسألة التصحيح المغويأ وقد ظ ر ذلؾ جمًيا ف  مصّ فات 
التصحيح المغوي الحدي ةأ إذ استش د مؤلفوها بالقرارات العممية الصادرة عف المجمعأ وذلؾ بوصف  هيئة 

 عممية تم ؿ العمؿ المغوي الجماع .

ة متداولة بيف أهؿ المغةي ليعرض ا بعد طوؿ بحث وتمحيصأ ويت اوؿ المجمع بالدراسة قضايا لغوي
 بصورة واضحة ومختصرةأ يتبّيف مف خبلل ا مدى صحة أو خطأ األسموب المغوي المستخدـ.

يغمب عمى قرارات المجمع ابتداؤها بكممات تدؿ عمى   ج  ف  تجّ ب مخالفة  واميس المغةأ و  
ى اإلباحة ذلؾأ فإف أغمب قرارات  ُتست ؿ بألفاظ تدؿ عم إذ إف األصؿ ف  األشياا اإلباحةأ وب اا عمى

أ وقّمما ُيست ّؿ قرار م  ا بمفظ يعّبر عف الم ع أو عدـ الجوازأ إضافة إلى مجموعة مف وجواز االستعماؿ
حة أو الصوابأ إذ صيغت بعض  القرارات ابتُدئت بكممة تدؿ عمى  سبة المسألة المدروسة إلى الصج

 حدى الكممتيف: )تصحيح(أ و)تصويب(.القرارات مبدواة بإ

فق  مجمع المغة العربية يسير وَ وقد حاولت الباح ة مف خبلؿ هذر الدراسة استشراؼ الم  ج الذي 
ف  قضية الحكـ بصحة االستخداـ المغوي لمفظ مف األلفاظ أو تركيب مف التراكيبأ وذلؾ مف أ بالقاهرة

 1934ف عاـ الت  صدرت عف المجمع ف  المدة الواقعة ما بي القرارات المجمعية عي ة مف خبلؿ دراسة
 صت إلى مجموعة مف ال تائج أهم ا:ميبلديأ وقد خم1986و

يعتمد مجمع المغة بالقاهرة عمى الم  ج الوصف  ف  معالجت  المسائؿ المغويةأ إذ إ   يت اوؿ بالدراسة  - 
ما قّدم  العمماا مف قواعد تتصؿ بتمؾ  معظـ الظواهر المغوية المستحد ةأ ويحاوؿ تفسيرها ف  ضوا

 المسائؿأ أو يقيس عمي ا.

يغمب عمى مجمع المغة بالقاهرة سموؾ   ج التجويز واإلباحة لك ير مف االستعماالت المغوية الحدي ةأ  -
مقار ة مع استعماالت لغوية أخرىأ وذلؾ تماشًيا مع  أ ـ صحت ا أبغّض ال ظر عف  سبية فصاحت ا
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ضع ا ف  سبيؿ جعؿ المغة العربية متماشية مع العصر الحديث وتطورات أ ومتجافية عف أهداف  الت  و 
 ف  العبارات واألساليب المغوية. التحجر

ظ رت صبغة التصحيح المغوي ف  قرارات المجمع مف خبلؿ  سبة المسائؿ الت  ت اولت ا تمؾ القرارات  -
ف  إحدى دالالت  الت  بّي ت ا الباح ةأ ولـ إلى الصحةأ وهو ما يعّبر ع   مصطمح التصحيح المغوي 

 إال ف  قرار واحد.  أيوظؼ المجمع داللة التصحيح بمع ى التقويـ وتغيير االستخداـ المغوي الخاطئ
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Abstract 

 

The Arabic Language Academy in Cairo has always participated in the 

issue of linguistic correction. This has been manifested in the modern 

linguistic correction classifications whose authors quoted  the linguistic 

decisions taken by the Academy since it represents a collective linguistic 

endeavor in the Arab world. The Academy searches certain linguistic issues 

in depth in order to clearly and briefly  formulate its decisions in regard to 

the correct and incorrect usage of a certain linguistic term or expression 

used in everyday communication. 

Most of the decisions taken by the Academy start with words that permit 

the usage of the linguistic term or expression under scrutiny; it seldom 

initiates its decisions with words that do not allow the usage of a certain 

item. In addition, the Academy  starts its decisions with words that show 

the percentage  of correctness of the studied issue. Some of the decisions 

were initiated with words such as “correction” or “alignment”. 

The researcher tried to figure out the methodology adopted by the 

Academy in Cairo in the issue of judging the correctness of the linguistic 

usage of a certain lexical item or a structure through examining a sample of 

the Academy decisions issued between 1934-1986. The researcher 

concluded the following: 

- The Language Academy in Cairo adopts the descriptive method in 

dealing with the linguistic issues. It studies and analyzes many of the 

contemporary linguistic phenomena and tries to explain them in light 

of what linguists have proposed of rules related to such issues or 

employs the method of analogy in its decisions. 

- The Academy ,in general, adopts the philosophy of acceptability and 

permissibility for many of the modern linguistic usages regardless of 

their closeness to the standard variety of Arabic. This comes as a 

consequence with the objective of the Academy in making Arabic 
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responsive to the modern era and its developments and away from 

fossilization in its linguistic styles and expressions. 

- The tendency of linguistic correction appeared in the decisions of the 

Academy through the percentage of  the issues dealt with. Finally, it 

should be noted that the Academy does not employ the concept of 

linguistic correction with the meaning of changing the wrong usage  

except in one of its decisions; rather it uses the concept for the mere 

purpose of linguistic correction. 
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 المقدمة

الذي أسرج ق اديؿ العمـ بمداد مف  ورأ فأخرج ب  أقواًما مف غياهب الج الة إلى الحمد هلل 
شواهد الحضورأ والصبلة والسبلـ عمى ال ب  األمّ أ الصادؽ الوعدأ والسّيد الحصورأ صبلة 

 وسبلًما متصمة إلى يوـ البعث وال شورأ وبعد:

والمحافظة عمى أصول اأ وحرًصا  أ ذرت بعض الج ات العممية ج ودها خدمة لمعربية فقد 
الذي ا برى لمدفاع عف  أعمى جعم ا لغة العصرأ ومف جممة تمؾ الج ات مجمع المغة العربية بالقاهرة

. وقد تبّوأ مف مصطمحات وغيرهاالعربيةأ وتسخيرها لئلحاطة بكّؿ ما ي ب ؽ عف المجاالت العممية 
والج ات العممية الت  تعمؿ لصالح  أجمع المغة العربية بالقاهرة مكا ة مرموقة بيف المجامع المغويةم

المغةي فتبّ ت ك ير م  ا قراراِت المجمع وآراارأ واستش د مؤلفو كتب التصحيح المغوي باإلجازات الت  
 .أقرها المجمع ف  مسألة التصحيح المغويّ 

 أدراسات لغوية مختمفةي إذ اختص بعض ا بتعريؼ المجمع وقد كاف المجمع القاهري موضوع 
وتتّبع مسيرت  المغوية تاريخًياأ وا فردت دراسات أخرى بتص يؼ أعماؿ المجمع المغوية واألدبيةأ 
وت اولت مجموعة  ال ة ج وَد المجمع ف  مجاالت محددةي كج ودر ف  موضوع الم جات العربيةأ 

 ف  ال حو والصرؼأ وغير ذلؾ مف الموضوعات. والترجمةأ والتعريبأ وكذلؾ ج ودر

( موقؼ مجمع المغة العربية بالقاهرة مف قضية التصحيح المغوي) أما هذر الدراسة وع وا  ا
إذ  أفإ  ا ُتع ى بالكشؼ عف موقؼ المجمع مف قضية شائكة وم مةأ وه  قضية التصحيح المغوي

يف ئتحتمؿ واحًدا مف اإلجرا –ب اا عمى المعا   المغوية ل ذا المصطمح  –إف عممية )التصحيح( 
 اآلتييف:

أول ما: إصبلح خمؿ ماأ مف خبلؿ رصد ذلؾ الخمؿأ واتخاذ اإلجرااات الم اسبة لمعالجت  وتقويم .  
 : ا ت اج خطوات معي ة ف  سبيؿ الحكـ بصحة ش ا ماأ أو  سبت  إلى الصحة.اآلخرو 

ية إلى مجاؿ المغة يمكف تعريؼ )التصحيح المغوي( بأ   تعبير لغويأ وب سبة هذر العمم
يكشؼ عف م  جية محددةأ تُتّبع بغية تحقيؽ الصحة والسبلمة الستعماؿ لغوي معيفي إما بتسويغ 
 ذلؾ االستعماؿ و سبت  إلى الصحة المغويةأ أو بتخطيئ أ وما يترتب عمى ذلؾ مف إصبلح  وتقويم .
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مجمع المغة العربية بالقاهرة لتستبيف موقف  مف هذر القضيةي وذلؾ ِلما  وقد اختارت الباح ة
يتمتع ب  المجمع مف مكا ة عممية رفيعةأ جعمت  أهبًل الكتساب  قة ك ير مف العامميف ف  الحقؿ 

كو   المجمع األك ر اهتماًما بقضايا التصحيح المغويأ كما أ   تولى إصدار  أ إضافة إلىالمغوي
التحقيؽ ف  صحة المغويةأ كالمعجـ الكبيرأ والمعجـ الوسيطأ وم ؿ هذا يحتاج إلى  بعض المعجمات
قبؿ إ بات ا ف  المعجـأ ولـ ُيعرؼ حتى اآلف إف كاف ه اؾ مجمع تولى إخراج معاجـ الكممة الواحدة 

 .كالت  أصدرها المجمع المصري  لغوية شاممة
ف  قضية الحكـ  المجمع القاهرياستشراؼ الم  ج الذي يسير وفق   إلى هذر الدراسة تسعى

أو تركيب مف التراكيبأ وذلؾ مف خبلؿ دراسة القرارات  أبصحة االستخداـ المغوي لمفظ مف األلفاظ
 اإلجابة عف األسئمة اآلتية:  كما أ  ا ت دؼ إلىالمجمعية ف  حقوؿ لغوية مت وعة. 

 ة التصحيح المغوي ؟ ما موقؼ المجمع مف قضية/ مسأل •

الت  ارتضاها المجمع إلجازة استعماؿ لغوّي محَدث؟ وعبلـَ يعتمد ف  تخطئة  سسما األ •
 استعماؿ آخر؟ 

ما مواقؼ المجمع مف قضية التصحيح المغوي ف  مستويات المغة؟ هؿ تساهؿ ف  مستوى  •
والداللة؟ وما  أحووال  أوالصرؼ أوتشّدد ف  آخر؟ أـ كاف عمى م  ج واحد ف  مسائؿ الصوت

 الم طمقات الت  ارتضاها ف  كؿ مستوى؟

هؿ يجد الدارس ف  كتب  ؟ما أ ر مواقؼ المجمع ف  كتب التصحيح المغوي الحدي ة •
التصحيح المغوي قرارات المجمع ف  المسائؿ المبحو ة؟ وكيؼ يتمّقى مؤّلفو تمؾ المصّ فات رأي 

 المجمع؟ 

 مف مجموعة عرضت إ  ا إذ التحميم أ الوصف  الم  ج اسةوقد اتّبعت الباح ة ف  هذر الدر   
 موقؼ وبّي ت أوالتمحيص بالدراسة  اتوت اول مت وعةأ لغوية حقوؿ ف  المجمع عف الصادرة القرارات
 بيف الحججأ تمؾ  وع وبّي ت المجمعي ساق ا الت  الحجج ع د ووقفت أمت اولةال المسألة مف المجمع
وما  المجمع موقؼ بيف وقار ت المسألةأ ف  القدماا العربية عمماا رأي ف   ظرتو  وقياسّيةأ سماعّية

 مؤّلفات ف  ذاؾ المجمع موقؼ أ ر عمى الضواسّمطت و ذهب إلي  القدماا ف  تمؾ المسألةأ 
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 ممّ مةي أم مة تخّير إلى عمدت الباح ة فإف أالمغة لجوا ب شاممة الدراسة تكوف وحتى. المحد يف
 ومسائؿ معجميةأ ومسائؿ صرفّيةأ ومسائؿ أةسابالدر  المجمع ت اول ا صوتّية مسائؿاختارت  بحيث
 .إمبلئية ومسائؿ  حويةأ

الت  تمك ت الباح ة مف االطبلع عمي ا ف  موضوع هذا البحثي فيمكف أما الدراسات السابقة  
 :إجمال ا فيما يأت 

 رسالة وه  :(ومعجًما ومصطمًحا تنظيرًا المغة ترقية مناىج بالقاىرة، العربية المغة مجمع أعمال)-1
 ـ   بباريسأ السربوف جامعة ف  وقّدم ا ـ1972 س ة أالحمزاوي رشاد محمد بإعدادها قاـ دكتورار

ـأ وقد أحال ا 1975ُترجمت إلى العربيةأ وصدرت عف كمية اآلداب والعمـو اإل سا ية بتو سأ س ة 
األولى م  أ عف دار الغرب اإلسبلم  ف  بيروتأ الحمزاوي فيما بعد إلى كتابأ إذ صدرت الطبعة 

 : ه  أبوابأ أربعة مف رسالت  تكو ت وقد ـأ1988س ة 

 .المجمع  شأة: األوؿ الباب -

صبلح ا المغة تأصيؿ ومشاكؿ المجمع: ال ا   الباب -  . وتطبيًقا ت ظيًرا وا 

 . التوليدية ت ااوبطاق العربية بالمغة المتعمقة المغة مجمع قرارات: ال الث الباب -

 .العممية الحصيمة: المعاصر والمعجـ الحديث العمم  المصطمح: الرابع الباب -

وتحاوؿ تقديـ صورة عامة عف  بالقاهرةأ العربية المغة مجمع تاريخ عمى تركز ورسالة الحمزاوي
 عف بعيدة الدراسة السابقة إف القوؿ ويمكف أأعماؿ المجمع الم جزة خبلؿ الس وات األولى مف إ شائ 

 .بدايات  ف  المجمع تدرس أ  ا كما أالدراسة هذر موضوع

 :4391_ 4391 عاًما خمسين في العربية المغة مجمع_ 2

 خمسيف ف  المجمع ت اول  ما كؿ في  وعرض ـأ1984 س ة ضيؼ شوق  أصدرر كتاب هو 
 مف المؤلؼ حاوؿ إذ بالمجمعأ تعريفية دراسة ُيعد وهو الكتابأ إصدار وقت إلى  شأت  م ذ أعاًما
 حد عمى -   األعبلـ أعضائ  عمى الضوا وتسميط أبالقاهرة العربية المغة بمجمع اإلشادة خبلل 
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 أالمبذولة العممية بالج ود التعريؼ خبلؿ مف أالمجمع لذلؾ األبعاد واضحة صورة وتقديـ – تعبيرر
 .المّدة تمؾ ف  حققوها الت  المغوية واإل جازات

 نياية إلى وتقويًما ودراسة جمًعا :بالقاىرة العربية المغة لمجمع والتصريفية النحوية القرارات)-3
 ـأ2113 س ة أبالرياض التدمرية دار عف صادر كتاب وهو ،(م4331 عام والستين الحادية الدورة
 خالد حاوؿ حيث  ـأ1998 ػ ه1419 عاـ الماجستير درجة صاحب ا ب ا  اؿ أعممية رسالة وأصم 

 ومدى والصرؼأ بال حو المتصمة المجمع قرارات مف مجموعة تقديـ العصيم  فارس بف سعود بف
 أّدت الت  كما سعى إلى الكشؼ عف األسباب المتقدموفأ ال حويوف لما قّدم  ومخالفت ا موافقت ا
 ال حوية بالقرارات اختصت الدراسة هذر إف القوؿ ويمكف. بإجماؿ قرارات  يصدر أف إلى بالمجمع
 ف   وهو أالقرارات تمؾ ع  ا تصدر  الت  المسائؿ تمؾ ف  ال حاة أقواؿ وبّي ت فدرست ا يفيةأوالتصر 
 والقياس السماع مف موقف  فيبيف يال حوية باألصوؿ المجمع قرارات ارتباط مدى يبيف الدراسة   اية

 .عمي ا اختيارر وقع الت  القرارات تمؾ ف  المجمع م  ج خبلل ا مف يست بط أ تائج بمجموعة ويخرج

 عمي ا قامت الت  األسس إلى تطرق ا حيث مفمتق  مع هذر الدراسةي ودراسة العصيم  ت
 وج ات وتبياف أوشرح ا أباستفاضة القرارات تمؾ ت اوؿ إلى باإلضافة والتصريفيةأ ال حوية القرارات
إضافة إلى أ  ا لـ  أوالداللة المعجـ قضايا وال أاألصوات قضايا تت اوؿ لـ دراست  أف في اأ إال ال ظر
 .اإلمبلا قضاياتت اوؿ 

 عمى يقوـ مقارفأ تحميم ّ  وصف  بم  ج الموضوع سيت اوؿهذا البحث  فإف كم  هذا وفوؽ  
 .غيرر إلي  ذهب وما المجمع إلي  ذهب ما بيف االختبلؼ ومواطف االلتقاا مواطف تمّمس

 :(م 4391 عام حتى القاىرة في العربية المغة مجمع لدى النحوي التجديد مظاىر)-4

 تقدـ أطروحة وأصم  أ2118 عاـ األردفأ ف  الحديث الكتب عالـ عف صادر كتاب وهو
 أحدث ه  الدراسة وهذر الدكتورارأ درجة ل يؿ اليرموؾ جامعة إلى ال يجاا أبو ياسيف الباحث ب ا

 العصيم  دراسة مف موضوعات ا ف  قريبة أ  ا كما القاهرةأ ف  العربية المغة بمجمع ع ًدا الدراسات
 ال حويةأ لؤلساليب ت اول ا ه  أال يجاا أب  رسالة ب ا تميزت الت  اإلضافة أف إالّ  الذكرأ اآل فة
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 وتعميق  المتكمميفأ وكبلـ أالمعاصريف كتابات ف  الشائعة األساليب بعض عرض خبلؿ مف وذلؾ
 يت اول  مالـ وهو أال حو تيسير المجمع محاوالت عرض إلى إضافة  حويةأ وج ة مف عمي ا

 .دراست  ف  العصيم 

 إجازات  وأ ر م  أ المجمع وموقؼ المغوي التصحيح موضوعب تختص لـ الدراسة هذر أف إال
وذلؾ عمى الرغـ مف تقييـ الباحث لطريقة المعالجة المغوية الت  تمت ب ا  أالكتب تمؾ أصحاب ف 

 أال حويأ وتعميق  عمى بعض ا إف كاف قريًبا مف الصواب بعض القرارات المجمعية المتعمقة بالمستوى
ت درج ضمف المستوى ال حويي  أإضافة إلى أف المادة المدروسة ف  الرسالة السابقةأو إف ابتعد ع  أ 

ـأ وحاوؿ  1984حتى عاـ  أإذ ت اوؿ الباحث القرارات ال حوية الصادرة عف المجمع مف بداية  شأت 
فقد ت اولت في ا  هذريحوي ع د المجمع خبلؿ المدة المذكورةأ أما الرسالة تقّص  مظاهر التجديد ال 

الباح ة مسائؿ لغوية ت تم  إلى المستويات المغوية الخمسةأ وذلؾ ُبغية التعرؼ عمى موقؼ المجمع 
  مف التصحيح المغوي مف خبلؿ تمؾ المسائؿ.

وقد َبَ ت الباح ة دراست ا عمى قسميف أساسييفأ اشتمؿ كؿ قسـ م  ما عمى مجموعة مف 
المباحثأ إذ ارتأت ضرورة التقديـ لموضوع الرسالة بمقدمة  ظرية مؤسجسةأ وهو ما أعّدت  ف  القسـ 

يةأ القضية األساسية ف  هذا البحث ه  التصحيح المغوي ع د مجمع المغة العربفاألوؿ مف الدراسةأ 
فقّدمت فكرة عف موضوع التصحيح المغويأ ولـ تخَتر البدا بالتعريؼ بمجمع  المغة بالقاهرةي وذلؾ 

وتتّبع مسيرة المجمع التاريخية م ذ  شأت أ إضافة إلى أ لوفرة الدراسات الت  اختصت ب ذا الموضوع
كةأ ه  مف قضية حّساسة وشائ أأف مقصود الدراسة هو الكشؼ عف موقؼ ج ة عممية معروفة

 قضية التصحيح المغوي.

لمف وـ التصحيح المغويأ إذ جاا ذكر ذلؾ ف  المبحث  إطاًرا لغوًيا واصطبلحًيافقّدمت 
األصوؿ والقواعد المغوية الت  احتكـ  دراسةبعد ذلؾ حاولت الباح ة  األوؿ مف القسـ األوؿ لمدراسةأ

ً ا لمعامميف ف  حقوؿ إلي ا القدماا ف  موضوع التصحيح المغويأ وه  الت  أصبحت ف يما بعد موجج
المغة المت وعةأ وُمحَتكمات أساسية ُيعتمد عمي ا ف  موضوع التصحيح المغويأ وقد كاف ذلؾ ف  

 مف القسـ األوؿ.   المبحث ال ا
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موضوع التصحيح المغوي ع د القدمااأ إذ ال بد مف صورة عف  الباح ة بعد ذلؾ قّدمت
 مف القسـ  فس . لثهذا المجاؿأ وهو ما كاف ف  المبحث ال ا التعرؼ عمى إ جازات األوليف ف 

الج ود الحدي ة ف   بعض فقد استقصت الباح ة مف خبلل  أأما المبحث الرابع مف هذا القسـ
 اعتماًداموضوع التصحيح المغويي لتحدد زم ًيا موقع المجمع مف تمؾ الج ودأ وقد اعتمدت الباح ة 

 (الحديث ف  العصر التصحيح المغوي )حركة عمى كتاب أف  موضوع االستقصاا هذا اأساسيً 
لمحمد ضاري حماديأ إذ إف هذا الكتاب هو األوؿ ف  هذا المجاؿ. كما ألقت الباح ة الضوا عمى 

 وا في ا.وقعبعض الم اهج المغوية الت  سمك ا المصحجحوف ف  العصر الحديثأ وبّي ت ال غرات الت  

لتتمّكف الباح ة بعد ذلؾ مف هو م اد وتأسيس ال بّد م  ي  أراسةاألوؿ مف هذر الدفالقسـ 
سبر أغوار الم  ج العمم  الذي يسمك  المجمع ف  معالجة ك ير مف القضايا المغوية المت وعةأ وذلؾ 

 ،است امف خبلؿ أم مة ُمم جمة لمختمؼ مستويات المغة المعروفةأ وهو ما قّدمت  ف  القسـ ال ا   مف در 
عممية تمّ ؿ  بوصف  هيئةإذ است ّمت القسـ بمدخؿأ ذكرت مف خبلل  مجمع المغة العربية بالقاهرة 

العمؿ المغوي الجماع أ وعّرجت عمى ج ودر األولى ف  مجاؿ التصحيح المغويأ كما قّدمت  بذة 
 تعريفية عف القرارات المغوية الصادرة ع  .                         

تمّ ؿ مستويات المغة المختمفةأ أ عمدت الباح ة إلى مجموعة مف القرارات العمميةبعد ذلؾ  
وت اولت ا بالدراسةي لتستبيف م  ج المجمع ف  معالجة تمؾ القضاياأ وقد وّزعت تمؾ القضايا ف  
 خمسة مباحثأ أّول ا ُخصص لمقرارات الصوتيةأ و ا ي ا لمقرارات الصرفيةأ و ال  ا لمقرارات ال حويةأ

 ورابع ا لمقرارات المعجميةأ وخامس ا لمقرارات اإلمبلئية.

وقد عرضت الباح ة القرار الواحد كما صدر عف المجمع ف  صيغت  ال  ائيةأ وتتّبعت ما 
قّدم  األولوف ف  مواضيع تمؾ القراراتأ وقار ت ذلؾ مع ما ا ت ى إلي  المجمع مف إجازات وقواعد 

 .بخصوص تمؾ المسائؿ

توّضح مف خبلل  م  ج المجمع ف  دراسة القرار  بعد ذلؾ ضرورة تقديـ مبحث رأت الباح ة 
 أجمع مف األصوؿ المغوية المعروفةالواحدأ ومدى استئ اس  بآراا القدمااأ كما بّي ت مواقؼ الم
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وكيؼ وّظف ا ف  معالجة المسائؿ المختمفةأ وعّرجت عمى المواضيع المغوية الت  ت اول ا المجمع 
بّي ت مدى توّسع المجمع ف  مجاالت معّي ة عمى حساب مجاالت أخرىأ وحاولت تقديـ بالدراسةأ و 

 تفسير لذلؾ التراوح.

إلى طريقة المجمع ف  صياغة القرارات العمميةأ  أكما أشارت الباح ة ف  المبحث  فس 
أف ما صدر عف المجمع هو الصحيحأ  أوبّي ت أ ر تمؾ الصياغة ف  اعتبار ك ير مف أهؿ المغة

وأظ رت مدى  قت ـ بتمؾ اإلجازات الت  ا طوت عمي ا قرارات المجمع المت ّوعةأ وأبرزت أ ر قرارات 
جازات  المغوية ف  مؤلفات التصحيح المغويأ وذلؾ مف خبلؿ أم مة مت وجعة عالج ا  المجمع وا 

توصمت  أصحاب تمؾ المؤلفات ف  ضوا قرارات المجمع. وختمت الباح ة دراست ا بأهـ ال تائج الت 
 إلي ا ف   هذا الموضوع. كما قّدمت قائمة بالمصادر والمراجع الت  اعتمدت عمي ا ف  دراست ا هذر.

 ف يعتري  ال قصأ وتشوب  األخطااأ وبعدأ فإف هذا العمؿ هو ج د المقّؿأ الذي ال مفّر مف أ
 أف يعي    عمى تقويـ ما ع رت في أ فالخير كّم  م  أ والزّلة م   ومف الشيطاف. تعالى وأسأؿ اهلل
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 تعريف التصحيح المغوي :المبحث األول

 األصول والمحتكمات المغوية :المبحث الثاني

 التصحيح المغوي عند القدماء :المبحث الثالث

  .المحدثين بعض التصحيح المغوي عند :المبحث الرابع

 

 

 

 

 

   

 
 

 المبحث األول

 تعريف التصحيح المغوي

ف موضوع   التصحيح المغوي اخُتمؼ ف   قديـ حديثأ ُبذلت ف  دراست  ج ود ك يرةأ وا 
هو إيما  ـ  أولعؿ الباعث األساس  لك ير مّمف أّلفوا ف  هذا المضمار تسميت  وطريقة ت اول أ

إلى إظ ار  أبضرورة المحافظة عمى لغت ـ و واميس اأ إذ سعوا بكؿ ما أوتوا مف عمـ ف  مجاؿ المغة

 

 

 األول القسم

 (التصحيح المغوي بين القدماء والمحدثين)
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الصحيح مف االستعماالت المغوية فيما يخطئ في  ك ير مف أهم اي وذلؾ بغية رسـ معالـ واضحة 
 لكؿ مف ي شد الصحة والصواب ف  االستعماؿ المغوي. 

وطبيعة هذر الدراسة تستمـز التقديـ لموضوع التصحيح المغوي وتتّبع أصول أ وهو ما ستُبّي    
ط الضوا عمى بعض الجوا ب ف  مجاؿ التصحيح المغوي ي لتسمّ القسـ مف الدراسةالباح ة ف  هذا 
 قديًما وحدي ًا. 

ؿ بالمغة عمى أّف هذر المسألة تتص (المغوي)إلى كممة  (التصحيح)تدؿ  سبة مصطمح و  
أ وذلؾ وفقا لمغرض الذي ُيخصص مف أجؿ مف الممكف  سبة التصحيح لمجاؿ آخروعموم اي إذ 

وغيرها مف أ واع التصحيحأ  أمعالجت أ ف  اؾ تصحيح الشرائع والعقائدأ وتصحيح المفاهيـ واألفكار
 .أما موضوع هذر الدراسة ف و ُي سب إلى المغة

 التصحيح لغة واصطالًحا

ُة  أأ فالُصحأ بالضـ(ص ح ح)ترتد كممة التصحيح إلى األصؿ  التصحيح لغة: -أ ح  والصج
َحاُح بالفتح: تدؿ كم ا عمى ذهاب المرض أبالكسر  (1).والبرااة مف كؿ عيب أوالص 

وهو يعّبر عف خمّو أ ئبمع ى بر يأت  أيًضا  (2)بمع ى جعؿ الش ا صحيًحا (َصح  )واألصؿ  
فُيقاؿ ف  العبادات: صّحت الصبلةأ ويكوف المقصود إسقاط قضائ اأ يبطم  أو يعيب أ  العمؿ مما

 (3).وخبلؼ ذلؾ يع   بطبل  ا

َحةُ )و  عتمد ب ا تصدر األفعاؿ عف موضوع ا السميـأ والصحيح ما يُ  أحالة أو ممكة (الصج
َحاحُ  (4).عمي   (5).(اسَتَصح  )و أفبلف مف عمت  (َصح  )فيقاؿ  أوذهاب المرض أفخبلؼ السأْقـِ  يأما الص 

                                                           
(1)

 ، مادة )صحح(، وت. د والنشر، للطباعة الفكر دار ط،. د هارون، السبلم عبد تحقٌق اللغة، مقاٌٌس معجم أحمد، الحسٌن أبو فارس، ابن

الفٌروز آبادي، مجد الدٌن محمد ، و(صحح) مادة ،1997 بٌروت، صادر، دار ،1ط العرب، لسان مكرم، بن محمد الدٌن جمال منظور، ابن

 م، مادة )صحح( 2118قاهرة، بن ٌعقوب، القاموس المحٌط، مراجعة أنس الشامً، وزكرٌا جابر، د. ط، دار الحدٌث، ال
(2)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صحح(. 
(3)

 ت،. د القاهرة، الفضٌلة، دار ط،. د المنشاوي، صدٌق محمد ودراسة تحقٌق التعرٌفات، معجم الشرٌف، السٌد محمد بن علً الجرجانً،

 م، مادة )صحح(. 1959رضا، أحمد، معجم متن اللغة، د. ط، دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، و مادة )صحح( ،
(4)

 الجرجانً، معجم التعرٌفات، مادة )صحح( 
(5)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صحح(.  
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حَ )مصدر مف  (التصحيح)و        :ويدؿ عمى إصبلح الخطأأ فيقاؿ (فع ؿ)عمى وزف  (صح 
َح الش ا ْحُت الكتاب والحساب تصحيًحا (1)أأي جعم  صحيًحا أَصح  إذا كاف سقيًما  أوُيقاؿ: َصح 

 (2).فأصمحت خطأر

( عمى وزف )أْفَعَؿ( بمع ى َصَمَحأ فقد ورد  (3)أا أي أزاؿ مرض اهلل فبل ً  (َصّححَ )و  و)أَصح 
 (4)أي َصح  أهم  وماشيت ي صحيًحا كاف هو أو مريًضا. أقول ـ: أَصح  الرجؿ

أي وجدت   (َفأْصَحْحُت ُ )ا اأ وأتيت فبل ً أي وجدر صحيحً  (أفعؿ)الش ا عمى وزف  (أْصَححَ )و 
  (5).اصحيحً 

 (6).بمع ى برئأ فيقاؿ استصح فبلف مف عمت  (استَفَعؿَ )عمى وزف  (اْسَتَصحَ )و
ة)و ة :بمع ى البريئة مف األوبااأ فيقاؿ (الَمْفَعَمة)عمى وزف  (الَمَصح    .أرض َمَصح 
  (7).بمع ى البريا مف كؿ عيب وريب (الَفعيؿ)عمى وزف  (الَصحيحُ )و

ما اسُتجمعت أركا   وشرائط   :ف و ف  العبادات والمعامبلت أااصطبلحً  (الَصحيحُ )أما 
  .عمى حسب ما استعممت ف  الحسيات أا ف  حؽ الحكـبحيث يكوف معتبرً 

  .واستكممت قوت  أما اعتدلت طبيعت  :ف  الحيواف (الَصحيحُ )و
ف وُ  :مف األفعاؿ (الصحيحُ )و ال مزة والتضعيؼ  تجدما سممت أصول  مف حروؼ العمةأ وا 
  .ف  أحدها
  (8).ا بأصم  ووصف هو ما يكوف مشروعً  :البيعمف  (الَصحيحُ )و
 
عف م م  إلى  أهو ما اتصؿ س در ب قؿ العدؿ الضابط :ف  الحديث ال بوي (الَصحيحُ )و

 (1).مف غير شذوذ وال عمة أم ت ار
                                                           

(1)
 بٌروت، العلمٌة، الكتب دار ،1ط الهنداوي، الحمٌد عبد تحقٌق األعظم، والمحٌط المحكم إسماعٌل، بن علً الحسن أبو سٌده، ابن

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صحح(.و ، مادة )صحح(، م2111
(2)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صحح(. 
(3)

الزبٌدي، السٌد محمد مرتضى الحسٌنً، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقٌق حسٌن نصار، مراجعة جمٌل سعٌد وعبد الستار  
 ، مادة )صحح(.1969الكوٌت، وزارة اإلرشاد، واألنباء، الكوٌت، فراج، د. ت، مطبعة حكومة 

(4)
 مادة )صحح(.ابن سٌده، المحكم والمحٌط األعظم،  

(5)
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صحح(.  

(6)
  مادة )صحح(.الزبٌدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  

(7)
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صحح(. 

(8)
ٌّات : معجم فً المصطلحات والفروق اللغوٌة، قابله على نسخة خطٌة ووضع فهارسه:   الكفوي، أبو البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً، الُكل

 مادة )صحح(.، 1998، مإسسة الرسالة، بٌروت، 2فهارسه: عدنان دروٌش ومحمد المصري، ط
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يتضح مما سبؽ أف المع ى المعجم  لمادة )صحح( يعّبر عف السبلمة والبرااة مف أي 
 أـ خطًأ. أأـ مرًضا أعيًباخمؿأ سواا أكاف ذلؾ الخمؿ 

وتت ّوع الداللة الصرفية ل ذر المادةأ وذلؾ باختبلؼ الصيغ الت  تكوف عمي اأ فمف خبلؿ 
 واإلزالة لش ا ما. أوتغيير الحاؿ أتضعيف ا: )صّحح( يتجمى مع ى اإلصبلح

وبزيادة ال مزة عمى أول ا )أْصَحَح( يظ ر مع ى مصادفة الش ا عمى صفة معي ةأ وه   
 ف  هذا المجاؿ: الصحة واالستقامة. 

( يتحقؽ مع ى )الَبْرا( )بالفتح(  ومف خبلؿ زيادة ال مزة والسيف والتاا عمى بدايت ا: )اسَتَصح 
 والشفاا. 

وهو ِ شداُف الصحة  أح( ف  مصب واحدوتمتق  دالالت تمؾ األوزاف الصرفية لمادة )صح
 والسبلمة. 

 التصحيح اصطالًحا: -ب
فيما عرض  الشؾ والخبلؼي ليدؿ  (صح  )كتابة "ف  اصطبلح عمماا المغة:  (التصحيح) 

  (2)."ومع ى عمى صحت  روايةً 
أو  سبت  إلى الصحةأ ويظ ر ذلؾ  أعف الحكـ بصحة ش ا ما (التصحيح)وقد يعّبر مف وـ 

 (3)(تصحيح الحديث ع د اإلماـ ابف الصبلح)ا ف  عمـ الحديث ال بويأ فف  الدراسة ال قدية جميً 
ف  داللة واضحةأ ه  الحكـ بصحة حديث  بوي معيفأ فيذكر اإلماـ ابف  (التصحيح)يتحدد مف وـ 

ا يوضح  صً  – (مقدمة ابف الصبلح)المعروؼ بػ  (معرفة أ واع عموـ الحديث)ف  كتاب   –الصبلح 
  :مف خبلل  م  ج  ف  تصحيح األحاديث وتحسي  اأ فيقوؿ

ا صحيح اإلس ادأ ولـ  جدر ف  أحد إذا وجد ا فيما  روي مف أجزاا الحديث وغيرها حدي ً "
ا عمى صحت  ف  ش ا مف مص فات أئمة الحديث المعتمدة المش ورةأ فإ ا الصحيحيفأ وال م صوصً 

 (4)."عمى جـز الحكـ بصحت ...ال  تجاسر 

                                                                                                                                                                             
(1)

 . 31هـ، 1415إلسكندرٌة، ، مركز الهدى للدراسات، ا7الطحان، محمود، تٌسٌر مصطلح الحدٌث، ط 
(2)

، مكتبة لبنان 1التهانوي، محمد علً، كشاف اصطبلحات الفنون والعلوم، تقدٌم وإشراف رفٌق العجم، تحقٌق : علً دحروج، ط 

ة، ، مكتبة اآلداب للنشر، القاهر1. والسٌوطً، جبلل الدٌن، معجم مقالٌد العلوم فً الحدود والرسوم، ط449، 1996)ناشرون(، بٌروت، 

. والمنشاوي، محمد صدٌق، قاموس مصطلحات الحدٌث النبوي، تقدٌم محمود عبد المنعم، د. ط، دار الفضٌلة، القاهرة، د. ت، 45م، 2114

42 . 
(3)

الملٌباري، حمزة عبد هللا، تصحٌح الحدٌث عند اإلمام ابن الصبلح، د. ط، جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم اإلسبلمٌة، قسنطٌنة،  

 . 4ئر، د. ت، الجزا
(4)

، 1986الشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن الصبلح، علوم الحدٌث البن الصبلح، تحقٌق نور الدٌن عتر، د. ت، دار الفكر، دمشق،  

16– 17 . 
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مف كؿ  أوالسبلمة أوالتماـ أيعبر عف الكماؿ (الصحيح)و (الصحة)المع ى االصطبلح  لػ ف
  .ما يمك   أف يبخس الش ا حق 
 تتضُح داللة الحكـ بصحة ش ا ما (التصحيح)االصطبلح  لكممة وباال تقاؿ إلى المع ى 

  .أ أو  سبت  إلى الصحةوسبلمت 
يف ئا مف اإلجراتحتمؿ واحدً  –ب اا عمى المعا   المغوية السابقة  – (التصحيح)فعممية 

 تييف:اآل
إصبلح خمؿ ما مف خبلؿ رصد ذلؾ الخمؿأ واتخاذ اإلجرااات الم اسبة لمعالجت   :أول ما 
 .وتقويم 

 .أو  سبت  إلى الصحة أا ت اج خطوات معي ة ف  سبيؿ الحكـ بصحة ش ا ما :واآلخر 
 :بالصيغة اآلتية (التصحيح المغوي)مية إلى مجاؿ المغة يكوف تعريؼ وب سبة هذر العم      

بغية تحقيؽ الصحة والسبلمة الستعماؿ لغوي تُتَبع  أيكشؼ عف م  جية محددة أهو تعبير لغوي
 وما يترتب عمى ذلؾ مف  أذلؾ االستعماؿ و سبت  إلى الصحة المغويةأ أو بتخطيئ  سويغمعيفي إما بت

  .إصبلح  وتقويم 
 الفرق بين التصحيح والتصويب:

التصويب )أ هو (التصحيح المغوي)بمصطمح  تجدر اإلشارة إلى أف مصطمًحا آخر يرتبط 
لتبياف السبب الذي مف أجم  اختارت  أبّد مف إيراد المعا   الت  يحتمم ا هذا المصطمح أ وال(المغوي

  .ف  هذر الدراسة (التصحيح)الباح ة استخداـ مصطمح 
 :فيقاؿ (1)أوهو أصؿ يدؿ عمى  زوؿ ش ا واستقرارر قراَرر (َصَوبَ )فالتصويب ف  المغة مف 

 أالسماُا األرَض  (صابت)و (2)أولـ ُيخطئ ال دؼ أُجزأي قصد ولـ يَ  أالس ـ  حو الرمية (صابَ )
 أصاب)و (4)أأي فجع  ب  (أصاب  بكذا)إذا لـ يخطئأ و أالس ـ القرطاس (أصابَ )و (3)أأي جادت ا

 (7)أأراق  وصّب  :الماا (و)صّوبَ  (6)أأو أرادر أجاا بالصواب (أصابَ )و (5)أأخذ وت اوؿ أي (م  
ب )و  (8)أأي خفض  :رأس  (صّوبَ )و أي رآر  (استصاَب )و (استْصَوَب ُ )و (9)قاؿ ل  أصبت :(صو 

                                                           
(1)

 ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، مادة )صوب(.  
(2)

 ب(. رضا، أحمد، معجم متن اللغة، مادة )صوابن منظور، لسان العرب، مادة )صوب(، و  
(3)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صوب(. 
(4)

 المصدر السابق نفسه. 
(5)

 رضا، أحمد، معجم متن اللغة، مادة )صوب( 
(6)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صوب(.  
(7)

 رضا، أحمد، معجم متن اللغة، مادة )صوب( 
(8)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صوب( 
(9)

 المصدر السابق نفسه. 
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ي ابة)و (1)أاصوابً  وهو خالص ماا السحابأ فكأ  ا  (الصوب)الخيار مف كؿ ش اأ كأ   مف  (الصأ
 (2).مشتقة مف ذلؾ
 (3).ف و األمر ال ابت الذي ال يسوغ إ كاررأ وهو خبلؼ الخطأ أااصطبلحً  (الصواب)أما 

إال إذا كاف  (صواب)والصواب إطبلؽ االستقامة عمى الحسف والصدؽأ إذ ال يقاؿ لمكبلـ المستقيـ 
ا ما يكوف مطابقً ” :اأيضً  (الصواب)و (4).(صواب)فبل يقاؿ ل   أااأ أما إذا كاف المستقيـ قبيحً حس ً 

 (5).”لؤلمر ف   فس 
ف  مقابمة غير البلئؽأ وتارة بمع ى الحؽ ف  مقابمة  ألىوهو يستعمؿ تارة بمع ى األوْ 

إال أف الخطأ والصواب يستعمبلف ف  المجت داتأ والحؽ والباطؿ يستعمبلف ف   (6)أالخطأ
 (7).المعتقدات

لمتعبير عف ورقة مطبوعة مستقمة تبّيف صواب األخطاا  (التصويب)واسُتخدـ مصطمح 
 (8).الت  لـ تبلحظ أ  اا الطبع أالموجودة ف  ال ص

 .تعّبر عف ظفر الوج ة المقصودة (َصَوبَ )فالمعا   المعجمية الت  تحتمم ا مادة 
إراقة  :لتمؾ المادةي ف   تدور حوؿ الصيغ الصرفيةلدالالت الت  يؤدي ا اختبلؼ وتت ّوع ا 

الحكـ بصواب الش ا و اإلحاطة باألمر ومجا بة الخطأأ و تخفيض الرأس وت كيس أ و الماا وصّب أ 
 .وصحت 

  .وكماؿ الصحة أأما المع ى االصطبلح  لمصواب فيعّبر عف تماـ السداد
فإف الصواب يعّبر عف الدقة المت اهية ف  اإلحاطة باألمر المقصودأ   اا عمى ذلؾأوب

صابة ال دؼ الم شودأ ال المقاربة م  ما كما هو األمر ف     .(التصحيح)وا 
وهذر الدراسة تبحث ف  الوجور الصحيحة الت  أتاح ا الباح وف ف  مجاؿ االستعماؿ المغويأ 

أ أما (أصح)و (صحيح)وجود  (التصحيح)األمر ف  والم  ج الذي اتبعور ف  التصحيحأ إذ يحتمؿ 
إال أّف  .عمى اإلطبلؽ (األصح)أل   ال يحتمؿ إال وج ة محددة ه   فمختمؼي (الصواب)األمر ف  

ألوج  مختمفة ف  ك ير مف مباح  اي أتاحت ألهؿ الت  توصؼ بأ  ا حّمالة  أطبيعة المغة العربية

                                                           
(1)

 المصدر السابق نفسه.  
(2)

 ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، مادة )صوب(.  
(3)

 الجرجانً، معجم التعرٌفات، مادة )صوب(. 
(4)

 . 54العسكري، أبو هبلل، الفروق اللغوٌة، تحقٌق محمد إبراهٌم سلٌم، د. ط، دار العلم والثقافة، القاهرة، د. ت،  
(5)

 الحدود والرسوم، مادة )صوب(.السٌوطً، معجم مقالٌد العلوم فً  
(6)

 مادة )صوب(.التهانوي، كشاف اصطبلحات الفنون والعلوم،  
(7)

 مادة )صوب(.المصدر السابق،  
(8)

 م، مادة )صوب(.1984، مكتبة لبنان، بٌروت، 2وهبة، مجدي، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب، ط 
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عد يُ  (التصحيح)فإف مصطمح   اا عمي يوب أاالستفادة مف تمؾ الطبيعة أالمغة والباح يف ف  عموم ا
  .األ سب لتوظيف  ف  هذر الدراسة

لمصطمح  مرادًفاوتجدر اإلشارة إلى أف  مة مف الباح يف استخدموا مصطمح )التصويب( 
راوحوا بيف ف إدراك ـ الفرؽ بيف المصطمحيفأ بؿ إ  ـ )التصحيح(أ ولـ تصدر ع  ـ أي مبلحظة لتبيّ 

كتب ـأ فبعض ـ  ع اويفأ وقد ظ ر ذلؾ جمًيا ف  استخداـ المصطمحيف ف  معالجة المسألة  فس ا
وبعض ـ سّمار )معجـ الصواب المغوي(أ وبعض ـ أ (معجـ األغبلط المغوية المعاصرة) سّمى كتاب 

 سّمار )معجـ أخطاا الكتاب(.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 نيالمبحث الثا

 المغويةاألصول والمحتكمات 

تقوـ المغة العربية عمى موروث لغوي أصيؿأ أرسى دعائم   مة مف أهؿ المغة وخاصت اأ  
وقد استمد هذا حث يّمـ وج   شطر تمؾ الدراسات. ا ا طمؽ م   كؿ بافكاف ذلؾ الموروث أساسً 

ف  تأصيم   أس متمف الم  جية الت   يو فاذ سطوت  ف  المغوييف البلحقيف أالموروث قوة تأ يرر
تاحة المجاؿ الستكماؿ ك ير مف جزئيات   ا يً وحفظ  أواًل   ا.أ وا 
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وال ا وية )االجت ادية(  أواألسس ال ابتة أمجموعة األدلة :والمقصود بالم  ج ف  هذا المقاـ 
ع د است باط ـ أحكام ـ ف  مسائؿ هذيف  أالت  يست د إلي ا عمماا ال حو والمغة ف  التفكير

 .(1)الموضوعيف

ي سبوف األصوؿ إلى مجاؿ ال حوأ  أوالمبلحظ أف الباح يف ف  حدي  ـ عف األصوؿ المغوية 
 الت  عالجت هذر المسألة هو )أصوؿ ال حو(. (2)فالتعبير المستخدـ ف  ك ير مف الكتب

ولعؿ الذي دفع ـ إلى قصر هذا العمـ عمى تمؾ األصوؿ هو تأليؼ مجموعة مف الكتب  
وف  المقابؿ  .م ؿ م  ج ال حاة ف  البحث ال حوياعتقد أصحاب ا أ  ا ت أوالرسائؿ ف  أصوؿ ال حو

مصطمح )أصوؿ وّظؼ لذا سي .(3)ال توجد أي كتب خاصة ُأّلفت ف  م  جية أصحاب فق  المغة م بلً 
 ال حو( ف  مجاؿ الحديث عف األصوؿ والمحتكمات المغوية.

 تعريف )أصول النحو(:

 . (4)"أدلة ال حو الت  تفرعت م  ا فروع  وفصول "ُيعرؼ عمـ أصوؿ ال حو بأ    

وُيعّرؼ أيضا بأ  : "عمـ ُيبحث في  عف أدلة ال حو اإلجمالية مف حيث ه  أدلت أ وكيفية االستدالؿ 
 .(5)وحاؿ المستدؿ" أب ا

إلى  أواالرتفاع عف حضيض التقميد أوفائدت  "التعويؿ ف  إ بات الحكـ عمى الحجة والتعميؿ 
وال ي فؾ ف   أال يعرؼ وج  الخطأ مف الصواب يبقاع االطبلع عمى الدليؿأ فإف المخمد إلى التقميد

 .(6)أك ر األمر عف عوارض الشؾ واالرتياب"

                                                           
(1)

 .8م، 2111، سلسلة دراسات، بغداد، 1ل الفكر اللغوي العربً فً دراسات القدماء والمحدثٌن؛ طالظالمً، حامد ناصر، أصو 
(2)

نظر مثبلً: اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة لؤلنباري، واالقتراح فً أصول النحو للسٌوطً، وفً أصول النحو لؤلفغانً، ٌُ  
 وارتقاء السٌادة فً علم أصول النحو للشاوي.

(3)
 .75الظالمً، أصول الفكر اللغوي العربً فً دراسات القدماء والمحدثٌن،  

(4)
األنباري، أبو البركات عبد الرحمن كمال الدٌن، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة، تحقٌق سعٌد األفغانً، مطبعة الجامعة  

 .81، 1957السورٌة، 
(5)

، دار 2بط وتعلٌق عبد الحكٌم عطٌة، مراجعة وتقدٌم عبلء الدٌن عطٌة، طالسٌوطً، جبلل الدٌن، االقتراح فً أصول النحو، ض 

 .21م، 2116البٌروتً، 
(6)

 .81األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  
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لبلستدالؿ عمى األساسيات الت  ا ب قت ع  ا  ُيوّظؼتعبير  :فاألصوؿ ف  مجاؿ المغة 
 لدىفإف هذر األصوؿ ه  محط تقدير واحتراـ  ى ذلؾي اا عمالقواعد واألحكاـ المغوية المت وعةأ وب

 أهؿ المغة وخاصت اأ كما أ  ا تعد المرجعية األساسية ل ـ.

مف المغوييف الذيف است بطوا م  ج العمماا القدماا  جماعة أوقد رسـ معالـ تمؾ األساسيات 
ع د  –إلي ا ُيحتكـ الت  ُعد ت فيما بعد أصوال لغوية  –ف  التفكير ال حويي إذ تظ ر األساسيات 

ف لـ يصرحوا بذلؾ. عمماامف وائؿ األ  ال حوأ وا 

لمتوفى س ة وا أمف أوائؿ ال حاة البصرييف الذي ُيعدّ  فيقوؿ ابف سبلـ ف  ابف أب  إسحاؽ 
 .(1)العمؿ"ال حوأ ومد القياسأ وشرح "كاف أوؿ مف بعج  هػ(117)

وكذلؾ الخميؿ بف أحمد  (هػ149ت)وقد سار عمى ال  ج  فس  تمميذر عيسى بف عمر ال قف   
ولـ يخالؼ  .الذي كاف يسمؾ   ج التعميؿ والقياسأ ويعتمد عمى السماع (هػ175ت)الفراهيدي 
والتعميؿ. وكذلؾ اهتـ ال حاة  أوالقياس أف  االعتماد عمى السماع مف سبق هػ( 180ت)سيبوي  

أ يعتمدوف عمى ومف جاا بعدرأ كالفراا و عمب (ػه189ت)الكوفيوف بالسماعأ إذ كاف الكسائ  
 .(2) القياسي فيقيسوف عمى كؿ ما سمع عف العرب

دوف أف تُفرض عمي ـ فرضاأ  أيتضح مما سبؽ أف ه اؾ مسارات سمك ا المغويوف القدامى 
صبحت فأ فكا ت كالدستور تحكم ـ وتوج  ـأ وقد أات ـ وبصيرت ـ المغويتبؿ وج ت ـ  حوها سميق

حاوؿ  أفردت ل ا مؤلفات خاصةأُ ف أُقصدت بالدراسة والتمحيص تمؾ المسارات فيما بعد أصواًل 
 ماا.مف أعماؿ المغوييف القد –األصوؿ  –أصحاب ا مف خبلل ا است باط ا 

فتتجمى ف  السماع والقياسأ  أأما األصوؿ األساسية الت  تحدث ع  ا ال حاة ف  هذا المجاؿ 
مف األصوؿ األساسيةأ وع د آخريف مف  (3)اعتُبرا ع د بعض ال حاة أيضاؼ إلي ما أصبلف آخراف

                                                           
(1)

ف، مصر، ، دار المعار2األندلسً، أبو بكر محمد بن الحسن الزبٌدي، طبقات النحوٌٌن واللغوٌٌن، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، ط 

. وذكر هذا أٌضا: الشاوي، ٌحٌى بن محمد أبً زكرٌا، ارتقاء السٌادة فً علم أصول النحو، تحقٌق عبد الرزاق 31القاهرة، د. ت، 

 . 7، 1991، دار األنبار، بغداد، 1السعدي، ط
(2)

 .9 – 7الشاوي، ٌحٌى بن محمد أبو زكرٌا، ارتقاء السٌادة فً علم أصول النحو،  
(3)

ٌُشار إ   لى أولئك النحاة فً هذا المبحث.س
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واستصحاب الحاؿ. ولعؿ الذي يحتـ عمى الباح يف ف  مجاؿ  أاألصوؿ ال ا ويةأ وهما اإلجماع
هو ورودهما ع د القدماا والمحد يف مّمف  ياألصوؿ ال حوية اعتبار السماع والقياس أصواًل أساسية

 أالت  قد تظ ر ع د بعض ـ أألؼ وصّ ؼ ف  هذا المجاؿأ بغّض ال ظر عف األصوؿ األخرى
 وتسقط ع د آخريف.

إذ ذكر ف   أ(1)مف أوائؿ العمماا الذيف أّلفوا ف  مجاؿ أصوؿ ال حوابف ج    وقد يكوف 
ف لـ يراع في ا الترتيب واألولوية ف  تقديـ أصوؿ  (خصائص)ال حدي ًا عف معظـ هذر األصوؿأ وا 

أ (4)اإلجماعو  أ(3)االستحسافو أ (2)معي ة عمى أخرىأ فقد تحدث بترتيب  الخاص عف القياس
ف لـ يذكرر ب ذر التسميةأ إذ أ وذكر باًبا (5)والسماع ُيعرؼ مف ع وا   أ   يعبر عف االستصحابأ وا 

  (6)قاؿ: "باب ف  إقرار األلفاظ عمى أوضاع ا األَوؿ ما  لـ يدع داع إلى الترؾ أو التحوؿ"

بوصف   –صاحب )األصوؿ ف  ال حو(  –وقد يتسااؿ أحدهـ: لماذا لـ ُيذكر ابف السراج 
األصوؿي إذ يوح  ع واف كتاب  بذلؾي فُيرّد عمى ذلؾ بالقوؿ إف ابف السراج أّوؿ مف أّلؼ ف  مجاؿ 

أّصؿ لمقواعد ال حويةأ ولـ يذكر م  ج ال حاة ف  وضع تمؾ القواعدأ عمى الرغـ مف تطبيق  تمؾ 
  .(7)األصوؿ ف  عمم أ فكتاب  يوصؼ بأ   دراسة تطبيقية لمباحث عديدة ف  ال حو

فقد قصد بالدراسة هذر األصوؿ بعد ابف ج  أ إذ خصص كتاب  )لمع األدلة  يأما األ باري 
كؿ ف  أصوؿ ال حو( لمحديث عف أصوؿ ال حو وأقساـ أدلت أ كما ذكر حدي ًا عف تمؾ األصوؿ ف  

 .(8)( و)اإل صاؼ ف  مسائؿ الخبلؼ(العربية)اإلغراب ف  جدؿ اإلعراب(أ و)أسرار  مف كتب  اآلتية:

 .(8)الخبلؼ(

                                                           
(1)

 .78الظالمً، حامد، أصول الفكر اللغوي العربً فً دراسات القدماء والمحدثٌن،  
(2)

 .66 /3، 41 /2(، 391، 357، 117، 115، 97) /1الخصائص، ابن جنً،  
(3)

 .133 /1المصدر السابق، 
(4)

 .189 /1المصدر السابق،  
(5)

 .66 /3، 5 /2، 99 /1المصدر السابق،  
(6)

 .457/ 2ابن جنً، الخصائص،  
(7)

 .11، وحسان، األصول، 9الشاوي، ارتقاء السٌادة،  
(8)

 .18م، 2116، دار غرٌب، القاهرة، 1أبو المكارم، علً، أصول التفكٌر النحوي، ط 
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. فاأل باري (1)واستصحاب حاؿ أوقياس أذكرها األ باري ه  كاآلت :  قؿواألصوؿ الت   
مقترً ا بالقياس واستصحاب  اأأساسيً  لة عمى السماعأ ويعتبرر أصبًل يستخدـ مصطمح ال قؿ لمدال

 دليميف أساسييف مع .بوصف ما  أالحاؿ

األفغا   ف  معرض تقديم  لكتاب )اإلغراب ف  جدؿ اإلعراب( أف األ باري  سعيد وقد ذكر 
هو أوؿ مف أّلؼ ف  فف أصوؿ ال حوأ وأ   ال ي ازع  أحد ف  هذر األولية التاريخيةأ ولـ ي سج عمى 
م وال  أحد مدة أربعمئة س ةأ حتى جاا السيوط  فألؼ كتاب  )االقتراح( ف  عمـ أصوؿ ال حوأ 

ية ل فس  بشأف التأليؼ ف  هذا الموضوعأ ويست كر األفغا   عمى السيوط  ذلؾ االدعاا واّدعى األول
مدرج ف  كتاب )االقتراح( وأف السيوط   قؿ ك يًرا  أويرى أف أك ر فصوؿ )لمع األدلة( ف  األصوؿ

 .(2) واإلغراب أم ؿ اإل صاؼ أعف كتب األ باري األخرى

وتوّسع ف  ذلؾأ ورّتب  أفاد مما جاا ب  األ باريوقد يكوف ه اؾ احتماؿ بأف السيوط  است 
وأصوؿ ال حو كما  (3) -كما عّبر عف ذلؾ أحد الباح يف–األدلةي فاّتسـ م  ج  بالتماسؾ واالستقامة 

م  ا  أاالستصحابأ وأدلة أخرى  ا ويةو القياسأ و اإلجماعأ و ذكرها السيوط  كاآلت : السماعأ 
 .(4)االستدالؿ بعدـ الدليؿ ف  الش ا عمى  في أ واالستحساف

ف   ال تخرج عف األصوؿ الت  ت اول ا القدمااأ  أأما أصوؿ ال حو كما ت اول ا المحد وف 
ف اخُتمؼ ف  تسمية بعض ا وترتيب اي فف  كتاب  يرتب  (ارتقاا السيادة ف  عمـ أصوؿ ال حو)وا 

االستصحابأ ويذكر و القياسأ و اإلجماعأ و سيوط أ فيذكر السماعأ الشاوي األصوؿ كما يرتب ا ال
. وه  كما وردت ف  كتاب )أصوؿ ال حو العرب (: (5)واالستحساف أأدلة أخرى كاالستدالؿ بالعكس

                                                           
(1)

 .81، 46 -45األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  
(2)

 .22 – 21دل اإلعراب ولمع األدلة، األنباري، اإلغراب فً ج 
(3)

 .26م، 1987، دار العلوم العربٌة، بٌروت، 1نحلة، محمود، أصول النحو العربً، ط 
(4)

، دار 2السٌوطً، جبلل الدٌن، االقتراح فً أصول النحو، ضبط وتعلٌق عبد الحكٌم عطٌة، مراجعة وتقدٌم عبلء الدٌن عطٌة، ط 

 .139، 137، 79، 73، 39م، 2116البٌروتً، 
(5)

 .22الشاوي، ارتقاء السٌادة فً علم أصول النحو،  
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كاآلت :  (األصوؿ) . ويرتب ا تماـ حساف ف  كتاب (1)القياسأ واستصحاب الحاؿو اإلجماعأ و السماعأ 
 .(2)القياسو االستصحابأ و السماعأ 

القياسأ ويضيؼ إلي ما فيما بعد و ف  : السماعأ  أأب  المكاـر عم  أما األصوؿ ع د 
 .(3)االستحساف واالستصحاب

االستصحابأ و اإلجماعأ و القياسأ و واألصوؿ الت  ستعرض ف  هذا المبحث ه : السماعأ  
األصوؿ األخرى ف  كتب  واالستحساف. وقد اختارت الباح ة هذا الترتيب لورود السماع مقدًما عمى

أل   يعبر عف إجماع  ياألصوؿ القديمة والحدي ةأ يمي  القياسأ أما اإلجماع فقد ُوضع بعد القياس
ال خبلؼ بي  ـ أي أ    أأو قيست عمى مسائؿ مشاب ة أال حوييف ف  المسائؿ الت  ورد في ا سماع

وا ف  األصوؿأ وقد يكوف السبب عمي اأ عمى الرغـ مف عدـ ورود اإلجماع كأصؿ ع د بعض مف أّلف
أو وافقت شروط القياس ف  مسألة ماأ  أهو بدي ية االعتبار لممسائؿ الت  ورد في ا سماع أف  ذلؾ

 دوف الحاجة إلى وضع ا تحت أصؿ اإلجماع.

 

السماع  :بعد األصميف األساسييف أفقد ورد ع د األ باري والسيوط  يأما استصحاب الحاؿ 
. وأخيًرا االستحساف (5)عمى القياس تماـ حسافأ بي ما قّدم  (4)ع د المحد يف والقياسأ وكذلؾ ورد

"إف العمماا اختمفوا  :أ وقاؿ األ باري في (6)غير مستحكمة أالذي قاؿ في  ابف ج   إف عمت  ضعيفة
 أ وقاؿ في  ما قال  السابقوف.(8)وذكرر السيوط  تحت ع واف أدلة شتى (7)ف  األخذ ب "

 السماع األصل األول:

                                                           
(1)

 .139، 95، 75، 29نحلة، محمود، أصول النحو العربً،  
(2)

م، 2111حسان، تمام، األصول: دراسة إبستٌمولوجٌة للفكر اللغوي عند العرب: النحو، فقه اللغة، الببلغة، د. ط، عالم الكتب، القاهرة،  

69 ،115 ،149. 
(3)

 .119، 73، 33أبو المكارم، علً، أصول التفكٌر النحوي،  
(4)

 ٌُنظر مثبلً: نحلة، محمود، أصول النحو العربً، وأبو المكارم، علً، أصول التفكٌر النحوي. 
(5)

 .115، 62حسان، تمام، األصول،  
(6)

 .133 /1ابن جنً، الخصائص،  
(7)

 .133 األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة، 
(8)

 .141السٌوطً، االقتراح فً علم أصول النحو،  
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األصؿ األوؿ مف أصوؿ ال حوأ وقد ذكرر ب ذر التسمية ابف ج   ف  السماع هو  
أ وقد أشار تماـ حساف إلى أف السماع (2)أ بي ما عّبر ع   األ باري بمصطمح ال قؿ(1)(خصائص )

أشمؿ مف ال قؿي أل   ربما اشتمؿ عمى الروايةأ وه  )ال قؿ( وعمى مشاف ة األعراب )الت  قد تكوف 
فقد ال يشتمؿ عمى السماعأ إال أ   قاؿ باستطاعة تسمية ال قؿ  يبالرحمة أو الوفادة(أ أما ال قؿ

. ولعؿ الذي (3)ب)السماع( وجَعَؿ كبًل مف هذيف المصطمحيف صالًحا لمداللة عمى ما يدؿ عمي  قري  
ي قدم  هو احتماؿ قمب التصور الذ أالذي دفع )تماـ حساف( إلى المساواة أخيًرا بيف المصطمحيف

ع  ماأ فالم طؽ يوح  بخبلؼ ما قاؿأ إذ إف ال قؿ هو الذي قد يشتمؿ عمى السماع مباشرة مف 
القائؿ المباشر أو غير المباشرأ  ـ  قؿ الكبلـ المسموع  لآلخريفأ وب اا عمى ذلؾ ف و األشمؿأ أما 

 السماع فقد ال يشتمؿ بالضرورة عمى ال قؿأ فيكوف مجرد سماع.

"هو الكبلـ العرب  الفصيح )الم قوؿ بال قؿ الصحيح( الخارج  :اري ال قؿ بقول وقد عّرؼ األ ب 
. أما السيوط  فذكرر باسـ السماع كما فعؿ ابف ج  أ وعّبر ع   (4)عف حّد القمة إلى حّد الك رة"

 بقول : "هو ما  بت ف  كبلـ مف يو ؽ بفصاحت أ فشمؿ كبلـ اهلل تعالى وهو القرآفأ وكبلـ  بي  

عف  أإلى أف فسدت األلس ة بك رة المولديفأ  ظًما و  ًرا أقبؿ بع ت أ وف  زم   وبعدروكبلـ العرب 
 .(5)"أ ف ذر  بل ة أ واعأ البّد ف  كؿ م  ا مف ال بوتمسمـ أو كافر

"السماع ما  قم  العمماا مف  صوص لغوية بشروط ا المحددةأ  :وعّرف  بعض المحد يف بقول  
 .(6)ومصادرها األساسية" أالمغة واعتبروها مف أصوؿ

ه  األساس المعتمد لكؿ مف يسمع أو ي قؿ أو  أفالمادة المغوية الصادرة عف ال اطقيف ب ا 
بعض ا يرويأ وهذر العمميات تعّبر عف السع  لئلحاطة بالمادة المغوية األصميةأ وه  مرتبطة 

إف لـ يكف ه اؾ مف  أيؤت  أكم أ وال مجاؿ ال فصاؿ أحدها عف اآلخرأ فالسماع وحدر ال ببعض
ف طريؽ الكتابة موهو ما ُيعبر ع   بالروايةأ وقد يكوف  أي قؿ ما ُيسمعأ وهذا ال قؿ قد يكوف مشاف ة

                                                           
(1)

 .99 /1ابن جنً، الخصائص،  
(2)

 .81األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  
(3)

 .61حسان، تمام، األصول،  
(4)

 .81األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  
(5)

 .39السٌوطً، االقتراح فً أصول النحو،  
(6)

 .28، 2112خان، محمد، أصول النحو العربً، د. ط، مطبعة جامعة محمد خٌضر، بسكرة،  
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ه   أأي التدويفأ إال أف الوسيمة الت  اعتمدها العرب لتحصيؿ المادة المغوية عف أهم ا األصمييف
 و قم ا شف ًيا لمم تميف بدراست ا. أ ـ روايت ا ومف أاستماع ـ وحفظ ـ ووعي ـ لممادة المسموعة

تجدر اإلشارة إلى أف ال قؿ الذي تحدث ع   العمماا ليس ممقى عمى عواه  أ بؿ هو محكـو  
. وه  الفصاحةأ (1)المغةأ إذ تست تج تمؾ الشروط مف تعريؼ األ باري لم قؿ عمماابشروط وضع ا 

 أف طريؽ السماع أو ال قؿممغويوف لتحصيؿ المادة المغوية والس دأ والتواتر. فالضوابط الت  حّددها ال
 –الت  وضع ا ال حاة -ال يجوز األخذ إال ع  اأ وذلؾ لتحقؽ الشروط  أتوح  بوجود جماعة معي ة

 في اأ كما أف األخذ ع  ـ مرهوف بآلية محددة تضمف الدقة المت اهية  ف  ذلؾ األخذ.

وتتم ؿ ف   أه  أدلة قطعية مف أدلة ال حو أأساسيةوال قؿ أو السماع يشمؿ  بل ة مصادر  
 .(2)  ًرا سواا أكاف شعًرا أـ أوكبلـ العرب أوالحديث ال بوي أالقرآف الكريـ

 

 القرآن الكريم:

الت  ه  اختبلؼ ألفاظ الوح  المذكور  أالمقصود بالقرآف ف  هذا المجاؿ القرااات القرآ ية 
أ وتعرؼ أيًضا بأ  ا عمـ بكيفية أداا (3)تخفيؼ وت قيؿ وغيرهمامف  أأو كيفيت ا أف  كتبة الحروؼ

 .(4)بعزو ال اقمة أواختبلف ا أكممات القرآف

حد كؿ قرااة وافقت العربية ولو بوج أ ووافقت أ"ه   -ع د الجزري– والقرااة الصحيحة 
وال يحّؿ إ كارهاأ بؿ ه   أأ وصّح س دهاأ ف ذر القرااة ال يجوز رّدهاالمصاحؼ الع ما ية ولو احتمااًل 

 أسواا أكا ت عف األئمة السبعة أووجب عمى ال اس قبول ا أمف األحرؼ السبعة الت   زؿ ب ا القرآف

                                                           
(1)

 .81األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  
(2)

 .33نحلة، محمود، أصول النحو العربً،  
(3)

الفضل إبراهٌم، د. ط، مكتبة دار التراث، القاهرة، د. الزركشً، بدر الدٌن محمد بن عبد هللا، البرهان فً علوم القرآن، تحقٌق محمد أبو  

 .318 /1ت، 
(4)

 .49ابن الجزري، محمد بن محمد، منجد المقرئٌن ومرشد الطالبٌن، اعتنى به: علً بن محمد العمران، د. ط، د. ت،  
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أطمؽ  يأـ عف غيرهـ مف األئمة المقبوليفأ ومتى اختؿ ركف مف هذر األركاف ال بل ة أأـ عف العشرة
  .(1)أـ عّمف هو أكبر م  ـ" أةأو باطمةأ سواا أكا ت عف السبع أأو شاذة أعمي ا ضعيفة

 احتجاج المغويين بالقراءات القرآنية:

يكف ال حاة عمى م  ج واحد ف  موضوع القرااات القرآ يةي فم  ـ مف رّد بعض اأ وَقِبؿ لـ 
 . (2)بعًضا آخرأ وم  ـ مف جعؿ القرااات كم ا حجة

–وتختمؼ طبيعة االستقراا لمغة القرآ ية بيف ال حاةي إذ وقؼ بعض ـ مف القرااات القرآ ية 
موقؼ الحذرأ وجعؿ بعض ـ اآلخر القرااات القرآ ية كم ا مجااًل  -الت  تخالؼ قرااة الجم ور

متفقوف عمى أ  ـ جميًعا أ إال أو الب اا عمى الظواهر المغوية المختمفةقواعدهـأ الستقرائ ـأ واست باط 
مبدأ واحدأ يمكف اعتبارر أساًسا لعممية االستقرااأ وهو وجود لغة شائعة ك يرةأ وأخرى قميمة  ادرةأ فإذا 
صّحت لغة القرااة الشاذةأ أو لغة القرااة الت  عمي ا أحد القراا السبعةي فإف صحت ا ال تع   قوت ا 

 .(3)قميؿ ال تب ى عمي  القواعدوفصاحت اأ بؿ تع   أ  ا لغة مسموعةأ ولك  ا قميمةأ وال

وب اا عمى ذلؾأ يمكف تفسير ما ذهب إلي  بعض الباح يف ف  مسألة احتجاج البصرييف 
والكوفييف بالقرااات القرآ يةي إذ قالوا إف كمتا المدرستيف عرفتا االحتجاج بتمؾ القراااتأ إال أف 

 . (4)  ج ا القائـ عمى التوسع ف  الروايةالمدرسة الكوفية كا ت أك ر توسًعا ف  ذلؾ المجاؿي وفًقا لم

وقد ذهب بعض ـ إلى أف موقؼ ال حوييف والمغوييف مف القراااتي ال يختمؼ في  كوف  عف 
القرااات موقًفا مجا ًبا لمصوابأ وهؤالا ال حاة لـ يكو وا بصريأ وأف ك يًرا مف ال حاة وقفوا مف بعض 

هػ( والزجاج 285هػ( والمبرد )ت 209الماز   )ت كم ـ بصرييفي وا  ما كاف م  ـ بصريوفأ أم اؿ
  .(5)(ػه207هػ( والفراا )ت189هػ( وكاف م  ـ كوفيوفأ أم اؿ الكسائ  )ت310)ت 

                                                           
(1)

مد الضباع، د. ط، المطبعة ابن الجزري، محمد بن محمد، النشر فً القراءات العشر، أشرف على تصحٌحه ومراجعته: علً مح 

 .9\1التجارٌة الكبرى، د. ت، 
(2)

 .37انً، محمد، أصول النحو العربً،الحلو 
(3)

 .39انً، محمد، أصول النحو العربً،الحلو 
(4)

 .102التنقاري، صالح، موقف النحاة من القراءات، دراسة تؤصٌلٌة، مجلة الدراسات اللغوٌة واألدبٌة، د. ت،  
(5)

الدلٌمً، عبد العزٌز، الدراسات النحوٌة واللغوٌة فً البحر المحٌط، رسالة دكتوراة، إشراف الدكتور حسام سعٌد، جامعة بغداد،  
 .80، م1992
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عمى القياس يمكف القوؿ إف م  ج بعض ال حاة الذيف تشددوا ف  قبوؿ القرااة الواحدةي يقوـ 
ل جة أو  يخالؼ قواعدهـ مف  صوصالست باط الحكـ مف ال صوص الشائعة المطردةأ واعتبار ما 

وما جاا مف  تركيًبا شاًذا ُيحفظ وال ُيقاس عمي أ ولو كُ رأ فالقرااة ُسّ ة متبعة ع د ال حاة كم ـأ
القرااات عمى الشائع المطرد مف ال صوصي قاسوا عمي أ وما اشتمؿ عمى تراكيب مخالفةأ حفظور 

   ولـ يقيسوا عمي .

 الحديث النبوي: 

 .(1) "من قول وفعل وتقرٌر وصفة ُيعرؼ الحديث ال بوي بأ   "ما ُأ ر عف ال ب  

وهو أف يكوف متواتًراأ بحيث يبمغ عدد  أوقد ذكر األ باري شرًطا لبلحتجاج بالحديث ال بوي 
فذهب إلى أ   ُيستدؿ  أ. أما السيوط (2) قمت  إلى حد ال يجوز في  عمى م م ـ االتفاؽ عمى الكذب

بالمفظ المرويأ وذلؾ قميؿ جًداي ألف معظـ األحاديث ُرويت بالمع ىأ إذ تداول ا   بما  بت أ   قال  
األعاجـ وغيرهـ قبؿ أف تدّوفأ وقاموا بروايت ا حسب ما ف موهاأ وربما زادوا و قصوا وأحد وا تغييرات 

 .(3)ك يرة عمى المفظ األصم 

ك يرة متفقة ف  ألفاظ اأ وهذا يدؿ عمى أ  ا مسموعة ومحفوظة كما  ه اؾ أحاديثأف إال 
، وال ٌنفً ذلك وجود أحادٌث مروٌة بالمعنى، ال سٌما األحادٌث الطوال التً ه  مف الرسوؿ 

ٌغلب علٌها الطابع القصصً، واألحادٌث التً تحمل عبارات توحً بعدم التؤكد المطلق كقولهم 

 "ولعله قال كذا".

إذ كاف مف ال حاة مف م ع  يفقد اختمؼ أموقؼ ال حاة مف االستش اد بالحديث ال بويأما  
وأب  حيافأ وكاف م  ـ مف جّوز االستش اد بالحديث  أكابف الضائع أاالستش اد بالحديث مطمًقا

وابف هشاـ األ صاريأ إضافة إلى جماعة أخرى مف  أ وابف مالؾأستراباديرض  الديف األك أمطمقاً 

                                                           
(1)

، وانظر: العثٌمٌن، محمد بن 142، 1981،المكتب اإلسبلمً، بٌروت، 4الصباغ، محمد، الحدٌث النبوي: مصطلحه، ببلغته، كتبه، ط 

 .5، 1994، مكتبة العلم، القاهرة، 1لح الحدٌث، طصالح، مصط
(2)

 .84 – 83األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  
(3)

 .43السٌوطً، االقتراح فً أصول النحو،  
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الذي أجاز االحتجاج  أم ؿ الشاطب  أوقفوا موقًفا وسًطا بيف الما عيف مطمًقا والمجوزيف مطمًقاال حاة 
 .(1)   ب قؿ ألفاظ اباألحاديث الت  اعتُ 

فحجت ـ ف   أبالحديث ال بوي لدعـ قواعدهـ وآرائ ـ ال حويةا ال حاة الذيف تركوا االستش اد أم 
لكا ت ل  مكا ة القرآف ف  إ بات  يو تأكدوا مف ذلؾأ ولعدـ تأكدهـ أف ذلؾ لفظ الرسوؿ : ذلؾ

جّوز الرواة ال قؿ بالمع ىأ فعمى سبيؿ الم اؿ ُتروى القصة الت  حد ت ف  زما   فقد القواعد الكميةأ 
  بأك ر مف صيغةأ إذ إف المع ى هو المطموب والمقصود ع د ك ير م  ـأ وساعد عمى ذلؾ عدـ

هو وجود ك ير مف المحف ف   :الرواة عمى الحفظ. واألمر ال ا  شيوع الكتابة والتدويفأ واتكاؿ 
 (2)األحاديث الت  ُرويتأ ألف معظـ  الرواة كا وا غير عربأ وال يعمموف لساف العرب بص اعة ال حو

وأ بتوا  أرّدوا عمى اعتراضات الما عيف أوالذيف أجازوا االحتجاج واالستدالؿ بالحديث ال بوي 
بأف األصؿ الرواية بالمفظأ  :صحة استدالل ـأ فأجابوا عمى الما ع األوؿ وهو تجويز الرواية بالمع ى

ذا ما حصؿ تغيير ف   أيكوف تجويز الرواية بالمع ى احتمااًل عقمًيا أوب اا عمي  ال يقيً ا بالوقوعأ وا 
إضافة إلى تدويف بعض  ُيحتج بكبلم  ف  المغةأ أاأللفاظأ فإف ذلؾ يصدر عف عرب  فصيح

الصحابة األحاديث ال بوية زمف الرسوؿ 
قبؿ أف يشيع التدويف فيما بعدأ وهذا يع   وجود أحاديث   

ك يرة مروية ومحفوظة بمفظ ال ب   فس  
وهو وقوع لحف ف  بعض األحاديث  أأ وأما الما ع ال ا   

عمى الك ير  أيؤّ ر هذا القميؿ المعروؼ ف و قميؿ جًداأ ولـ يحتجْج ب  أحدأ وي بغ  أف ال أالمروية
 .(3)المو وؽ بصحت 

 أوالمجوزيف مطمًقا لبلستش اد بالحديث ال بوي أوال حاة الذيف توسطوا مذهب الما عيف مطمًقا 
يم م ـ الشاطب  الذي جّوز االحتجاج باألحاديث الت  اعت   ب قؿ ألفاظ ا. وقد قّسـ الحديث قسميف: 

ار دوف لفظ أ وهذا لـ يستش د ب  أهؿ المغةأ وقسًما اهتـ  اقم  بمفظ أ قسمًا اهتـ  اقم  بمع 

                                                           
(1)

 .25 – 19الحدٌثً، خدٌجة، موقف النحاة من االحتجاج بالحدٌث الشرٌف،  
(2)

 .44السٌوطً، االقتراح فً أصول النحو،  
(3)

 .52 – 51األفغانً، سعٌد، فً أصول النحو،  
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أ ف ذر يصح االستش اد ب ا ف  العربيةأ وبّيف الشاطب  كاألحاديث الت  ُقصد ب ا بياف فصاحت  
 .(1)أف ابف مالؾ لـ يفّصؿ هذا التفصيؿ الذي ال بد م  

مف  يمكف القوؿ ب اا عمى ما تقدـ: إف ع اية المسمميف بكؿ ما صدر عف  بي ـ محمد  
ٹ  ٹ   ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :كا ت بتأ ير قول  تعالى أقوؿ أو فعؿ كا ت دقيقةأ وتحري ـ أللفاظ  كما ه 

فإف تمقي ـ  أكا وا مف الفصحاا ال قات أ وألف صحابة رسوؿ اهلل (4-3ال جـ: ) چٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  
 فجائز أف يكوف م    أكاف بمزيد مف الحذر واالهتماـ. أما تعدد الرواية لمحديث الواحد أقوال  

عف أفضؿ وهو الذي عرؼ ع   إجابة كؿ شخص بحسب أحوال  وظروف أ ف  م ؿ حدي   
ـ الت  أ  ـ إف الج ود الت  بذل ا أهؿ الحديث ف  تتبع س د الحديث الواحدأ وم اهج (2)األعماؿ

عممية دقيقةأ وما ي طبؽ عمى القرااات القرآ ية مف شروط  يسمكوها لمعرفة صحة األحاديث المروية
وموافقت   ي طبؽ عمى الحديث ال بويي إذ إف صحة الس د وتواتر الم قوؿ ع    ألتحقؽ الصحة في ا

أف يستش د بحدي   الصحيح  أتفرض عمى الذي استش د بالقرااات الصحيحة ألوج  مف وجور العربية
. 

 كالم العرب:

إلى أف فسدت األلس ة بك رة  أقبؿ اإلسبلـ وبعدر أوالمقصود ب  ما ُ قؿ عف العرب مف شعر و  ر  
 .(3) المولديف وشيوع المحف

وبعض  أ ـ هذيؿ أوأسد أوتميـ أوهـ قيس أوالعرب المأخوذ ع  ـ هـ الذيف يو ؽ بعربيت ـ 
أ ولـ يؤخذ عف غيرهـ مف القبائؿأ وال عف حضري م  ـ أو مخالط (4)وبعض الطائييف أك ا ة

 .(5)الحضر

                                                           
(1)

 .13 – 12 /1البغدادي، خزانة األدب،  
(2)

البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم، صحٌح اإلمام البخاري، قام على نشره: علً بن حسن الحلبً األثري، د. ط،  

، كتاب الجهاد والسٌر، باب 272 /2، كتاب اإلٌمان، باب من قال: إن اإلٌمان هو العمل، 22 /1، 2116الزهراء لئلعبلم العربً، القاهرة، 

 فضل الجهاد والسٌر.
(3)

نحلة، ، و79، وترزي، فإاد حنا، فً أصول اللغة والنحو، د.ط، دار الكتب، بٌروت، د.ت، 39السٌوطً، االقتراح فً أصول النحو،  

 .61، 57محمود، أصول النحو العربً، 
(4)

 .47السٌوطً، االقتراح فً أصول النحو،  
(5)

 .48 – 47الشاوي، ارتقاء السٌادة فً علم أصول النحو،  
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وقد بّيف ابف ج   ف  )خصائص ( السبب الذي أدى بالعمماا إلى األخذ عف أهؿ الوبر  
وترؾ األخذ عف أهؿ المدرأ إذ إف عمة ذلؾ ه  ما حدث لمغات الحضر مف فساد واختبلؿأ ولو 

 .(1)ولـ تفسد لغت ـي لوجب األخذ ع  ـ كما يؤخذ عف أهؿ الوبر أ ـبق  أهؿ مدي ة ما عمى فصاحت

ه  قيد شرطيف وضع ما عمماا المغةأ أحدهما  أفالمادة المغوية الم قولة مف كبلـ العرب 
واآلخر بالمكافأ وليس هذا التحديد خبط عشواا أو  تيجة تمييز قبم ي بؿ هو  أيتصؿ بالزماف

وج ة لمفصيح الذي ال تخالط  شائبة  -ب اا عمي - مدتاعتُ خبلصة استقصاا عمم  مضبوطأ 
 أو يؤ ر في  أد ى تأ ير. أالمحفأ إذ هو ف  م أى عف كؿ ما قد يخرج  مف دائرة الفصيح

 أ. وقد قّسـ العمماا الشعراا إلى طبقات(2)وكبلـ العرب كما يرى ال حاة يتضمف الشعر وال  ر 
حتج ب أ والشعراا الذيف ال يجوز االحتجاج بشعر بشعرهـ ويُ ستش د الشعراا الذيف يُ  ُحّدد مف خبلل ا

واألعشىأ وال ا ية تشمؿ  أأ كامرئ القيسفتشمؿ الشعراا الجاهمييف أاألولى أي م  ـأ أما الطبقة
ويقاؿ ل ـ  أوحسافأ وال ال ة تشمؿ المتقدميف أوهـ الذيف أدركوا الجاهمية واإلسبلـ كمبيد أالمخضرميف

والفرزدؽأ والرابعة تشمؿ المولديفأ ويقاؿ  أكجرير ألذيف كا وا ف  صدر اإلسبلـاإلسبلميوفأ وهـ ا
 .(3)وأب   واس أكبشار بف برد أل ـ المحد وفأ وهـ مف بعدهـ

وأضاؼ بعض المصّ فيف طبقتيف: طبقة المحد يف )وجعؿ الطبقة الرابعة مقتصرة عمى 
وهـ الذيف جاؤوا بعد  أكأب  تماـأ وطبقة المتأخريف أالمولديف( وهـ الذيف جاؤوا بعد المولديف

ف األولى وال ا يةي فإ   ال خبلؼ ف  مسألة االستش اد بشعرهماأ االطبقتأما . (4)كالمت ب  أالمحد يف
 أوعبد اهلل بف أب  إسحاؽ أإال أف أبا عمرو بف العبلا -أيًضا–شعرها ب ُيستش د ال ال ةوالطبقة 

ف  بعض  أوأم ال ما أوالكميت أكا وا يمّح وف الفرزدؽ ي بف شبرمةوعبد اهلل أوالحسف البصري
 (5)األبياتأ كما أ  ـ اعتبروهـ مف المولديف أل  ـ كا وا ف  عصرهـ.

                                                           
(1)

 .5 /2ابن جنً، الخصائص،  
(2)

 .96حسان، تمام، األصول،  
(3)

 .6 – 5 /1، والبغدادي، خزانة األدب ولب لباب العرب، 489 /2السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها،  
(4)

 .67نحلة، محمود، أصول النحو العربً،  
(5)

 .6 /1البغدادي، خزانة األدب،  
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أ (1)وعمى رأس ـ سيبوي  أاستش د بشعر هذر الطبقة ك ير مف ال حاة تجدر اإلشارة إلى أ   
ال حوي( تص يؼ اإلسبلمييف طبقة  ال ةأ وأقر وقد رفض أبو المكاـر ف  كتاب  )أصوؿ التفكير 

 أوالكميت أبحجية ال صوص الت  أخذت ع  ـأ ألف طعف هؤالا ال حاة ف  بعض أبيات لمفرزدؽ
 .(2)ال يع   إسقاط االحتجاج بسائر أشعارهـ أوذي الرمة

وهو رأي  ستش د بكبلـ مف يو ؽ ب  م  ـأبشعرهاأ وقيؿ يُ  ال ُيستش دفإ    يوأما الطبقة الرابعة 
الزمخشريأ وكذلؾ رأي شارح  المحقؽأ الذي استش د بشعر أب  تماـ ف  أك ر مف موضع ف  

 أوالمحد وف أوهـ المولدوف أوما تبلها أأ إال أف ال حاة أجمعوا عمى أف شعر الطبقة الرابعة(3)شرح 
 . (4)ومف جاا بعدهـي ال يجوز االحتجاج بشعر شاعر م  ا أوالمتأخروف

كاستش اد أب   –عمى حد تعبيرهـ  –ويبقى استش اد بعض ال حاة بشعر المو وؽ بفصاحت ـ 
أ واستش اد الزمخشري بشعر أب  تماـ (5)عم  الفارس  ببيت شعرّي ألب  تماـ ف  كتاب  )اإليضاح(

ابعة تماًما يخرج عف رأي األغمبية الذيف است  وا شعراا الطبقة الر  اأأ اجت اًدا فرديً (6)(كشاف )أيًضا ف  
لصار مف حؽ  يتماًما مف دائرة االستش اد واالحتجاجأ ولو ُفتح الباب عمى مصراعي  ف  هذا المجاؿ

كؿ  حوي أو مفسر استفصاح الشاعر الذي يرى في  أمارات الفصاحة وشروط ا مف وج ة  ظررأ 
المحف أ ألف يتيح المجاؿ لمطاع يف ف  ال وابت مف األصوؿأ والموروث المغويوهذا مف شأ   أف 

أّ ر بطريقة أو بأخرى ف  إ تاج األدباا والشعرااأ وب اا  يالذي شاع ف  عصر المولديف والمحد يف
  عمي  ف ـ يفتقدوف السبلمة وال قاا المغوَييف الَمذْيف حظ  ب ما شعراا الطبقتيف األولى وال ا ية.

 القياساألصل الثاني: 

                                                           
(1)

 .68نحلة، محمود، أصول النحو العربً،  
(2)

 .68، وانظر: نحلة، محمود، أصول النحو العربً، 54 – 52أبو المكارم، علً، أصول التفكٌر النحوي،  
(3)

 .7 – 6 /1البغدادي، خزانة األدب،  
(4)

 .68محمود، أصول النحو العربً، نحلة،  
(5)

 .112، 1969، 1الفارسً، أبو علً، اإلٌضاح العضدي، تحقٌق وتقدٌم حسن شاذلً فرهود، ط 
(6)

 /1م، 1977، دار الفكر، 1الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود، الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل، ط 
221. 
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)لغة( بأ   التقديرأ إذ يقاؿ ِقْسُت الش ا القياس هو األصؿ ال ا   مف أصوؿ ال حو ويعرؼ  
 .(1)إذا قّدرت  عمى م ال  أأقيُس َقْيًسا فا قاس أوعمى غيرر أبغيرر

. وقد ذكر األ باري أف القياس ف  (2)وهو ف  االصطبلح يعّبر عف رّد الش ا إلى  ظيرر 
  أ م  ا أف القياس يعبر عف تقدير الفرع بحكـ األصؿأ وأورد أقوااًل أخرى تعبر ع أعرؼ العمماا

جراا حكـ األصؿ عمى الفرع"أ وقول ـ أ"حمؿ فرع عمى أصؿ بعمة "القياس إلحاؽ الفرع باألصؿ  :وا 
 .(3)"اعتبار الش ا بجامع". وذهب إلى أف هذر الحدود متقاربة :بجامع" وقول ـ أيًضا

واآلخر  أفالقياس مصطمح يعبر عف عبلقة معي ة بيف شيئيفأ يوصؼ أحدهما بأ   أصؿ 
فرع. والقياس قديـ ف  المغةأ إال أف استخدام  ك ر أ  اا تدويف قواعدهاأ إذ كاف البد مف الكشؼ عف 

ف  سبيؿ صياغة قاعدة كميةأ وتوضيح ما يحتمؿ  أالحاالت المتشاب ة الت  ت درج تحت حكـ واحد
 .(4)أف يكوف قد شذ عف هذر القاعدة

وهو المقيس عمي أ ويعرؼ ع د ال حاة بأ   ال صوص  أصؿاأل أّول ا :(5)ولمقياس أربعة أركاف 
 ـأ أف طريؽ السماعمال صوص المغوية الم قولة عف العرب المو وؽ بكبلم ـأ سواا أكاف ال قؿ 
. والركف ال ا   هو (6)الروايةأ وهو القواعد ال حوية الت  وضع ا ال حاة بعد مبلحظة هذر ال صوص

. أما الركف ال الث ف و (7)ـ العرب تركيًبا أو حكًما)المقيس( ويعرؼ بأ   المحموؿ عمى كبل الفرع
أو  أأو القبح أأو الضعؼ أأو الم ع أأو الجواز أويعرؼ بأ   ما قضى في  ال حاة بالواجب أالحكـ

أ ويراد ب ا تفسير الظاهرة المغويةأ وال فوذ إلى ما ورااهاأ وشرح األسباب العمة. وأخيًرا (8)الرخصة
  (10).وقد وضع عمماا المغة شروًطا لكؿ مف هذر األركاف.(9)عمي  الت  جعمت ا عمى ما ه 

                                                           
(1)

 سان العرب، مادة )قوس(.ابن منظور، ل 
(2)

 .153الجرجانً، معجم التعرٌفات،  
(3)

 .93األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  
(4)

 .119ترزي، فإاد حنا، فً أصول اللغة والنحو، د. ط، دار الكتب، بٌروت، د. ت،  
(5)

 .81االقتراح فً أصول النحو، ، والسٌوطً، 93األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  
(6)

 .95أبو المكارم، علً، أصول التفكٌر النحوي،  
(7)

 .25، 1997، دار الشروق، األردن، فلسطٌن، 1الزبٌدي، سعٌد جاسم، القٌاس فً النحو العربً: نشؤته وتطوره، ط 
(8)

 .87خان، محمد، أصول النحو العربً،  
(9)

 .115م، 2111فرٌقٌا الشرق، المغرب، أبً، د. ط، الحلوانً، محمد خٌر، أصول النحو العر 
(10)

 .1/118بن جنً، الخصائص، وا، 129ترزي، فإاد، فً أصول اللغة والنحو، و، 82السٌوطً، االقتراح فً أصول النحو، ٌُنظر:   
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عمى يد الخميؿ  أوحكـ أوعمة أوفرع أمف أصؿ أوقد تشّكؿ القياس ال حوي ب مط  الت ظيري 
. فالقياس تطور عمى (1)بف أحمدأ الذي اعتمد عمى القياس ف  وضع أصوؿ ال حو وأب ية الصرؼ

وعمى يدي تمميذر سيبوي  تطوًرا بارًزاأ إذ لـ يتوقؼ األمر ع د القياس عمى الظواهر المطردة  أيدي 
الت   -لتطبيؽ األصوؿ  أإيجاد مسائؿ لـ يرد م  ا ش ا ف  كبلـ العرب إلى فقطأ بؿ تعدى ذلؾ

عمي اأ وهو  وع مف االستقرااأ ولك   استقراا ل ماذج يستخرج ا العقؿ ف  ضوا  -استُ بطت
يجاد حكـ ل ا أألساليبا . فالقياس ع د البصرييف أصبح وسيمة (2)ب اا عمى ما جاا ف  كبلم ـ أوا 

بإ شاا   ـُيف ـ اهتمام أوأساس إيضاحأ وب اا عمى ذلؾ أبعد أف كاف وسيمة تص يؼ ألخمؽ المغة
  (3) ماذج  ظرية افتراضية لـ ُتسمع عف العرب.

والكوفيوف يتفقوف مع البصرييف ف  معايير األخذ عف العرب الفصحااأ إال أ  ـ تعامموا مع 
المسموع تعامبًل أقرب إلى الم  ج الوصف  م   إلى الم  ج القياس  التعميم أ الذي تبّ ار البصريوفأ 

 . (4)فكما أ  ـ وّسعوا مف دائرة االستش اد بمف و قوا في أ وهذا ما لـ يقبم  معظـ البصريي

 اإلجماعاألصل الثالث: 

مف  أأ وف  االصطبلح هو "العـز التاـ عمى أمر(5)واالتفاؽ اإلجماع ف  المغة هو العـز 
. واألصوليوف يفرقوف بيف اإلجماع الشرع  واإلجماع المغويي فإذا كاف (6)جماعة أهؿ الَحؿج والَعْقد"

كالتحميؿ والتحريـأ أو الوجوب واالمت اعأ كاف  أاإلجماع يتصؿ بحكـ شرع  مف أحكاـ الشريعة
كإجماع ـ عمى  أإجماًعا شرعًيا ي تـ  ب  عمماا أصوؿ الفق أ أما إذا كاف اإلجماع يتصؿ بحكـ لغوي

ُيع ى ب  عمماا أصوؿ  أوال يكوف ف  األفعاؿأ فذلؾ إجماع لغوي أأف الجر خاص باألسماا

                                                           
(1)

 .62صالح، محمد سالم، أصول النحو: دراسة فً فكر األنباري، 
(2)

(، 1986)نقبلً عن مهدي المخزومً: الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي: أعماله ومنهجه، )بٌروت  115نحلة، محمود، أصول النحو العربً،  

234. 
(3)

 .111 – 119السابق،  
(4)

 .65الزبٌدي، سعٌد، القٌاس فً النحو العربً: نشؤته وتطوره،  
(5)

 ، القاموس المحٌط، مادة )جمع(.آباديالفٌروز و ن منظور، لسان العرب، مادة )جمع(اب 
(6)

 .12 – 11الجرجانً، معجم التعرٌفات،  
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رع  واإلجماع المغويي يتم ؿ ف  أف مخالفة اإلجماع الشفالفرؽ األساس  بيف اإلجماع  .(1)ال حو
 الشرع أ في ا مخالفة لمشرعأ بي ما مخالفة اإلجماع المغوي ال يترتب عمي ا إ ـ أو حرمة. 

أول ا: إجماع الرواةأ  (2)يشمؿ  بل ة أ واع –كما عرض ل  العمماا  -واإلجماع المغوي  
 .ويعّبر عف اتفاؽ الرواة عمى رواية معي ة لبيت شعري ما

و ا ي ا: إجماع العربأ وقد ذكر السيوط  ف  كتاب  )االقتراح( هذا ال وع مف اإلجماعأ ولـ   
وال إجماع الرواةأ وقاؿ إف إجماع العرب أصؿ ُيعتد وُيحتج ب أ وذلؾ ف  حاؿ  أيذكر إجماع ال حاة

  (3).الوقوؼ عمي  إمكاف

 

. وقد  قؿ (4)المصريف البصرة والكوفةال حاةأ والمقصود ب  إجماع أهؿ و ال  ا: إجماع   
السيوط  قوؿ أحدهـ: "إجماع ال حاة عمى األمور المغوية معتبرأ خبلًفا لمف تردد في أ وخرُقُ  مم وع 

هو الذي ُيع ى ب  هذا المبحثأ وهو  -إجماع ال حاة  –. وال وع ال الث مف اإلجماع (5)ومف  ـ ُرد "
 يعتمد عمى ال وعيف األوليف ف  ك ير مف مسائم .

واإلجماع أصؿ مف أصوؿ ال حو العرب أ ويتفؽ عمى ذلؾ ال حاة الذيف أّلفوا ف  هذا المجاؿأ  
أ (8)أوالشاوي (7)أوالسيوط  (6)أكابف ج   أسواا م  ـ مف ذكرر كأصؿ مستقؿ عف األصوؿ األخرى

الذي  أيذكرر مستقبًلأ بؿ اعتبرر ضم ًيا مف األصوؿ المتفؽ عمي ا كاأل باريأ ومف لـ (8)أوالشاوي

                                                           
(1)

 .79نحلة، محمود، أصول النحو العربً،  
(2)

 السابق نفسه. 
(3)

 .74السٌوطً، االقتراح فً أصول النحو،  
(4)

 .73السٌوطً، االقتراح فً أصول النحو، 
(5)

 .74السابق،  
(6)

 .189 /1ابن جنً، الخصائص،  
(7)

 .73النحو، السٌوطً، االقتراح فً أصول  
(8)

 .55الشاوي، ارتقاء السٌادة فً علم أصول النحو،  
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 يف الذيف أّلفوا ف  مجاؿ مف المحدَ  جماعةأ و (1)ذكر ف  )لمع األدلة( أف "اإلجماع حجة قاطعة"
 .(4)ومحمد خاف (3)أأ وعم  أب  المكاـر(2)كتماـ حساف أاألصوؿ ال حوية

إلى أف هذا  -است اًدا إلى المع ى المغوي واالصطبلح  لئلجماع  –وقد ذهب أحد الباح يف  
المع ى )األصؿ  شأ مع  شأة  حو مدرسة الكوفةأ ووضع ا ألصول ا وم  ج اأ إذ إف )االتفاؽ( وهو 

يدؿ يع   بالضرورة وجود فريقيف يتفقافأ أما المع ى االصطبلح  ف (المغوي الذي يعبر ع   اإلجماع
فإ   ال يمكف القوؿ بوجود  أت سجـ المتأخرة في ما مع السابقةأ وب اا عمى ذلؾ أعمى وجود مدرستيف

ف  المرحمة الت  سبقت ظ ور مدرسة الكوفةأ  –بمع اها االصطبلح   –)اإلجماع( ف  مسألة ما 
 .(5)ويمكف القوؿ بذلؾ بعد ظ ورها

خاصأ ألف اإلجماع معروؼ ع د أهؿ ولعؿ هذا الكبلـ ي طبؽ عمى إجماع ال حاة بشكؿ  
محددةأ بطريقة  ُسمعتعمى رواية ما  –م بًل  –المغة قبؿ ظ ور المدرسة الكوفيةأ فبل خبلؼ بي  ـ 

أ ر ف  تجمية ال وع  أغير ذلؾأ إال أ   كاف لظ ور مدرسة الكوفة ـأ احدي ً  ـسواا أكا ت قصيدة أ
 لث مف اإلجماع وهو إجماع ال حاة.ال ا

ب اا عمى  –هما السماع والقياسأ وال يجوز  أأصؿ معتمد عمى أصميف أساسييف فاإلجماع 
اإلجماع أصؿ  أي إفالخروج عمى القواعد المب   عمى أساس ا الم صوص أو المقيس عمي أ  –ذلؾ 

 ا وي م ب ؽ عف أصميف أساسييفأ وهو ف  قوة حجت  يغمؽ باب الخرؽ والرد ف  حق أ فبل يجوز 
رأي  المب    أ فيقدـ(6)في والتعمؽ  أإذا كا ت تمؾ المخالفة مّمف ُيش د ل  بسعة العمـألحد مخالفت  إال 

المب   عمى أساس مف العمـ متيفأ فيكوف ف  قوت  م افًسا لمرأي القائـأ فإّما أف يساوي  ف  درجة 
ما أف يمغي   إذا  بت باألدلة القطعية خطؤر أو ضعف . يالصحةأ وا 

 استصحاب الحالاألصل الرابع: 
                                                           

(1)
 .98األنباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة،  

(2)
 .149، 115، 69حسان، تمام، األصول،  

(3)
 .119، 73، 33أبو المكارم، علً، أصول التفكٌر النحوي،  

(4)
 .65، 27خان، محمد، أصول النحو العربً،  

(5)
 .25م، 2111، عالم الكتب، القاهرة، 2حسٌن، رفعت حسٌن، اإلجماع فً الدراسات النحوٌة، ط 

(6)
 .189-1ابن جنً، الخصائص،  
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. أما (1)االستصحاب لغة: الدعوة إلى الصحبة. وكؿ ما الـز شيًئا فقد استصحب  
تختمؼ ف  الصياغة  أفقد ورد ع د أصحاب أصوؿ الفق  بتعريفات ك يرة ياالستصحاب اصطبلًحا

وه  "أف ما  بت ف  الزمف الماض  فاألصؿ بقاؤر ف  الزمف المستقبؿ.  ألك  ا تعبر عف داللة واحدة
 .(2)وهو مع ى قول ـ: األصؿ بقاا ما كاف حتى يقـو الدليؿ عمى تغيير حال "

ع د عدـ دليؿ  أواالستصحاب ف  ال حو هو "إبقاا حاؿ المفظ عمى ما يستحق  ف  األصؿ 
 .(3)ال قؿ عف األصؿ"

سبؽ هو قاعدة أصولية ف  الفق  وال حوأ فإذا لـ يوجد دليؿ فاالستصحاب ب اا عمى ما  
فر الدليؿ السماع  أو افإف األصؿ ُيستصحبأ كما أ   ف  ال حو إذا لـ يتو  أشرع  عمى مسألة ما

أي يستصحب أصؿ  أمسألة معي ةي فإف حاؿ المفظ يبقى عمى ما يستحق  ف  األصؿ ف القياس  
 .(4)الوضع

عمى مسألة )األصؿ والفرع(أ فاألصؿ أواًل والفرع  ا ًياأ كما ُيب ى ويقوـ استصحاب الحاؿ  
حاؿ -الحاؿ  ُيستصحبحتى يجّد جديدأ أي  أاألصؿ ويبقى حاؿ األصوؿ والفروع عمى ما ه  عمي 

حتى يوجد دليؿ. وتبقى المسألة ف    اية األمر مرتبطة باألصؿ والعدوؿ عف أصؿ  -األصؿ
ريوف هذا العدوؿ  وعيف: مطرد يقاس عمي أ وغير مطرد )الشاذ( الوضعأ وقد قسـ ال حويوف البص

 .(5)يحفظ وال يقاس عمي 

                                                           
(1)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )صحب(. 
(2)

، 18وآدابها، ج خلٌل، عاطف، استصحاب الحال بٌن أصول الفقه وأصول النحو، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرٌعة واللغة العربٌة 

. والشوكانً، محمد بن علً، إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول، تحقٌق وتعلٌق أبً حفص 335هـ، 1427، ربٌع األول 36ع

 .974 /1م، 2111، دار الفضٌلة، الرٌاض، 1سامً بن العربً األثري، تقدٌم عبد هللا بن عبد الرحمن السعد وسعد بن ناصر الشثري، ط
(3)

 .46نباري، اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة، األ
(4)

الجراح، عبد المهدي، والهزاٌمة، خالد، استصحاب الحال فً أصول النحو: قراءة ورأي، مجلة اتحاد الجامعات العربٌة لآلداب، المجلد  

 .346م،2111السابع، العدد الثالث، 
(5)

 .346، 345السابق،  
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إال  أأ كقول ـ: األصؿ ف  الب اا السكوفاستدؿ في ا ال حاة باألصؿ ك يرة والمسائؿ الت   
حتى يقوـ دليؿ عمي ا مف االشتقاؽ و حورأ  ألموجب تحريؾأ واألصؿ ف  الحروؼ عدـ الزيادة

 .(1)واإلس اد أوقبوؿ اإلضافة أوالتذكير أوالت كير أواألصؿ ف  األسماا الصرؼ

واستصحاب األصؿ مف األصوؿ ال حوية الت  كاف ال حويوف يستدلوف ب ا م ذ القرف ال ا    
ف لـ يكو وا يتعارفوف عمي  ب ذا االسـ الذي  ا بعدأ إذ كا وا يعبروف ع   ل  فيم وضعال جريأ وا 

بعبارات مت وعة م  ا: )البقاا عمى أصؿ الكممة(أ أو )إجراا األمور عمى أوضاع ا اأُلوؿ(أ أو أف 
 .(2))األصؿ كذا(أ وما شاب  ذلؾ

استدالالت  ف  مم ا  أف كتاب سيبوي  الذي يعد أقدـ كتب ال حو والصرؼإيمكف القوؿ  
أساتذت أ أو مما است بط  هو  فس  مف خبلؿ دراسات  لظواهر  باالستصحاب سواا مما حكار عف أحد

"باب ما ي صرؼ وما ال ي صرؼ"  ذكر ف  بدايةذلؾ أ    األم مة عمى أ ومف(3)المغة العربية وأساليب ا
 صرؼ ت : أف أي صفة عمى وزف )أفعؿ( ال وه أقاعدة أصمية ف  م ع بعض األسماا مف الصرؼ

ف ذر الفعؿ المضارع لممتكمـ وحدرأ  حو أحمرأ أخضرأ وأفضؿأ  اف  ال كرة والمعرفة لمشاب ت 
الكسرة وال الت ويف.  ـ طبؽ دليؿ االستصحاب عمى المصغر مف هذر األسماا  الكممات ال تقبؿ

 (أحيمر)و ر(أخيض)بقاعدة م ع الصرؼ الذي صار أصبًل جديًدا في اأ فقاؿ: "فإذا أحقرت قمت: 
 (4)تحقررأ مف قبؿ أف الزيادة الت  أشب  ب ا الفعؿ مع الب اا  ابتة" أ ف و عمى حال  قبؿ أف(أسيود)و

إبقاا حاؿ المفظ عمى " :استصحاًبا لمحاؿأ وهذا ما ذهب إلي  األ باري ف  تعريؼ االستصحاب بأ  
 .(5)"ما يستحق  ف  األصؿ ع د عدـ دليؿ ال قؿ عف األصؿ

أ إال أ   (6)ّدر إيار مف األدلة المعتبرةوع أوعمى الرغـ مف اعتداد األ باري باستصحاب الحاؿ 
دليؿأ أال  يصرح بأف "استصحاب الحاؿ مف أضعؼ األدلةأ ول ذا ال يجوز التمسؾ ب  ما وجد ه اؾ

ؾ ب  ف  إعراب االسـ مع وجود دليؿ الب اا مف شب  الحرؼ أو تضمف مسترى أ   ال يجوز الت
                                                           

(1)
 .137ل النحو، السٌوطً، االقتراح فً أصو 

(2)
 .211م، 2111، شمس للنشر والتوزٌع، القاهرة، 1: تارٌخ وتؤصٌل، طبدماصً، قاسم، أصول النحو 

(3)
 .138بدماصً، قاسم، أصول النحو،  

(4)
 .193 /3سٌبوٌه، الكتاب،  

(5)
 .141، قاسم، أصول النحو، بدماصً، و46األنباري، اإلغراب،  

(6)
 .141اإلعراب ولمع األدلة، األنباري، اإلغراب فً جدل  
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مع وجود دليؿ اإلعراب مف مضارعت  االسـأ  أمع ارأ وكذلؾ ال يجوز التمسؾ ب  ف  ب اا الفعؿ
 .(1)وعمى هذا قياس ما جاا مف هذا ال حو"

فاستصحاب الحاؿ قاعدة أصولية ُيعتد ب اأ إال أف هذر القاعدة ُسرعاف ما ت تقض إذا ما وجد  
ُيعتمد ع د  -الذي هو مف دعامات أصوؿ الفق  أساًسا-دليؿ يستأهؿ العدوؿ ع  اأ وهذا األصؿ 

باعتبارر  أواالعتماد عمي  أالفق  ما لـ يوجد دليؿ شرع  يغّيررأ وهذا يدؿ عمى االعتداد ب عمماا 
ف كاف احتماؿ  قض  وارًدا ع دهـ إذا ما ُوجد دليؿ  خطوة أولى ف  معالجة ما يستجد مف مسائؿأ وا 

يؤدي إلى ذلؾ ال قض. كما أف استصحاب الحاؿ يتصؿ بالقياس بسبب أو بآخرأ إال أف ذلؾ ال 
أو اعتبار أحدهما تابًعا بالضرورة لآلخرأ فبل يمكف اعتبار  أيع   الدعوة إلى المساواة بي  ما

 أاستصحاب الحاؿ جزًاا أو مرحمة مف مراحؿ القياسأ ألف الحكـ ال حوي المب   عمى أساس القياس
بخبلؼ بعض األحكاـ ال حوية القائمة عمى أساس  أال يمكف بأية حاؿ مف األحواؿ تغييرر أو رّدر

  ا.مة بقوة إذا ما وجد دليؿ ي قضالت  تكوف فرصة تغييرها والعدوؿ ع  ا قائ أاستصحاب الحاؿ

 االستحساناألصل الخامس: 

أ وقيؿ هو طمب األحسف (2)االستحساف لغة مف )الُحسف(أ وهو ف  المغة "عّد الش ا حسً ا" 
 .(3)واألخذ بما هو أرفؽ لم اس أمف األمورأ وقيؿ أيًضا هو ترؾ القياس

وردت ف  كتب  أفقد قيمت في  تعريفات ك يرة أأما االستحساف ف  اصطبلح األصولييف 
ف كا ت وسائؿ التعبير  عف ذلؾ األصوؿأ وه  تكاد تتفؽ جميًعا عمى أف ف  االستحساف ترًكاأ وا 

أو أي  أعّبر بالتخصيص فم ـعّبر بالعدوؿأ وم   فم ـبالترؾأ وم  ع   عّبر  مف ـمختمفةأ فم  
 .(4)وسيمة أخرى تؤدي هذا المع ى

                                                           
(1)

 .142السابق،  
(2)

 .19ابن منظور، لسان العرب، مادة )حسن(، والجرجانً، معجم التعرٌفات،  
(3)

 .117الكفوي، الكلٌات،  
(4)

 .37م، 2117، مكتبة الرشد، الرٌاض، 1تطبٌقاته المعاصرة، ط –حجٌته  –أنواعه  –الباحسٌن، ٌعقوب، االستحسان: حقٌقته  
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 أ"العدوؿ ف  مسألة عف م ؿ ما ُحكـ ب   ظائرهاويمكف تعريؼ االستحساف اصطبلًحا بأ     
ويكشؼ عف وجود حرج ع د إلحاؽ تمؾ الجزئية ب ظائرها ف   ألوج  يقتض  التخفيؼ أإلى خبلف 

 .(1)الحكـ"
ضعيفة غير مستحكمةأ إال  (خصائص )ف   كما ذكر ابف ج   ف   يأما عمة االستحساف 
مف غير ضرورةأ كقمب  أرؾ األخؼ إلى األ قؿا مف االتساع والتصرؼأ ومف ذلؾ: ت وعً أف في  

ف  م ؿ قول ـ )الفتوى( و)البقوى( و)التقوى(أ فاألصؿ في ا أف تكوف باليااأ  أالياا واًوا ف  األسماا
وقمبوا الياا في ا واًوا مف  أأل  ا مف )فت ( و)بق ( و)وقى(  )يق (أ ولكف العرب خالفوا هذا األصؿ

غير عمة قوية توجب قمب اأ إذ مف الممكف إبقاؤها عمى حال ا مف غير مخالفة ش ا مف األصوؿأ 
لك  ـ قمبوا الياا واًوا استحساً ا لمقمبأ ولمتفريؽ بيف االسـ والصفةأ وقد اختاروا االسـ وأحد وا 

يشترؾ مع  أيدؿ عمى ضعف ا أف االسـأل   أخؼ مف الصفةأ وهذر عمة ضعيفةي و  ياإلعبلؿ في 
وزف واحد لجمع التكسير ف  بعض الكممات )صفات  ف  الصفة ف  أشياا ك يرةأ م  ا اشتراك ما

وأسماا(أ إذ ُتجمع الصفة )حسف( جمع تكسير عمى وزف )ِفعاؿ( فيقاؿ )ِحساف(أ وُيجمع االسـ 
 .(2))جبؿ( جمع تكسير كذلؾ عمى الوزف  فس أ فيقاؿ )ِجباؿ(

يعترض  بعض المبس  أيمكف القوؿ إف االستحساف ع د بعض األصولييف وال حوييف 
وهو طمب  –. ولعؿ المقصد مف االستحساف (3)والتداخؿأ وهو ع د آخريف ُيعد عمبًل بال وى والتش  

ف كا ت العمة الت  يقدم ا المستحسف ضعيفة غير مستحكمة  هو الذي دفع  –االتساع والتصرؼأ وا 
ف وال حوييف إلى رفض هذا الدليؿأ أو احتساب  مف األدلة الضعيفة الت  ال ُيعوؿ بعض األصوليي

وكماؿ  أوالتحكـ بالعمة مف خبلؿ تخصيص اي في  ُبعد عف الصحة أعمي اأ ألف ترؾ قياس األصوؿ
التصور المغوي السميـأ إال أف ال حاة الذيف لـ يغمقوا باب االستحسافأ بؿ أدرجور ضمف أصوؿ ال حو 

االستدالؿأ اعتبرور بعّدر ضمف الموج ات ال حوية وقواعد  ـأ أسواا باحتساب  أصبًل ضعيًفا أالعرب 

                                                           
(1)

ْول فً شرح منهاج األصول للقاضً ناصر الدٌن عبد هللا البٌضاوي، ومعه حواشٌه   ابن الحسن، جمال الدٌن عبد الرحٌم، نهاٌة السُّ

 .411 /4المفٌدة المسماة )سلم الوصول بشرح نهاٌة السول( تؤلٌف محمد بخٌت المطٌعً، د. ط، عالم الكتب، د. ت، 
(2)

 .134 – 133 /1ابن جنً، الخصائص،  
(3)

الكٌبلنً، عبد الرحمن، نظرٌة االستحسان عند األصولٌٌن وإمكانٌة التجدٌد فً التوصٌف والتوظٌف، بحث مقدم لندوة فقه العصر  

 .5ومناهج التجدٌد الدٌنً والفقهً، وزارة األوقاف والشإون الدٌنٌة، سلطنة عمان، د. ت، 

بالحرج الذي يكت ؼ هذا  مف شأ  ا أف تشعر الدارس أاألمر المغوي بضوابطمقبواًل ف  حالة ُشفع 
 ضعف . األمر الذي يع   أالدليؿ
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 لثالمبحث الثا

 التصحيح المغوي عند القدماء
 

استخدام ـ هذا عمى الرغـ مف عدـ  أ)التصحيح المغوي( ع د العرب القدماا ُعرؼ
خاصة بعد مخالطة  أأ فقد ت ب وا إلى مشكمة وقوع ك ير م  ـ ف  شباؾ األخطاا المغويةالمصطمح

 األعاجـ ل ـ.
هو اال حراؼ عف قواعد العربية وس   ا  أوالمقصود باألخطاا المغوية ف  هذا المجاؿ

 )المحف(. معروفةأ وهو ما ُأطمؽ عمي  قديًماال
 

 :المحن والخطأ والغمطالفرق بين 
والمحفأ فذهب إلى أف الخطأ يدؿ  أوالغمط أإلى الفروؽ الداللية بيف الخطأ أشار العسكري 

 والغمط يدؿ عمى وضع الش ا ف  عمى أي وج . وف صواًباعمى خبلؼ الصوابأ وال يمكف أف يك
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صرؼ الكبلـ عف ج ت أ  ـ فيدؿأ عمى  أأما المحف ف   فس . غير موضع أ ويجوز أف يكوف صواًبا
 .(1)عرابصار اسًما الزًما لمخالفة اإل

 والمحفأ إال أ  ا استخدمت جميًعا أوالغمط أالداللية بيف الخطأوعمى الرغـ مف الفروؽ 
تعارؼ المغويوف عمى مصطمح  ف  مجاؿ التصحيح المغويأ فقديًما الذيف أّلفوا أولئؾبمع ى واحد ع د 

)المحف(أ وخصصوا مؤلفات تحمؿ ف  ع وا  ا ومضمو  ا هذر الكممةأ وتبع ـ آخروف عّبروا عف 
 ممة )األخطاا( أو )األغبلط(.المقصود  فس  مف خبلؿ ك

وقد قّؿ استخداـ مصطمح )المحف( ف  التعبير عف مشكمة لغوية معي ةأ وحّؿ مكا   مصطمح 
ا ما ساوى الباح وف بيف ومصطمح )الغمط( ف  مؤلفات أخرىأ وغالبً  أ)الخطأ( ف  عدد مف المؤلفات

 داللة المصطمحيف. 
لة بيف المغوي( إلى المساواة ف  الدولعؿ الذي دفع الباح يف ف  مجاؿ )التصحيح ال

تستدع  المعالجة  أ)األخطاا( و)األغبلط( هو تعبير كؿ واحد مف المصطمحيف عف مشكمة ما
ال يمكف تخريج  عمى أي وج  مف الصحةي أل   ف  ذات   أالمغويةأ فالخطأ الذي هو خبلؼ الصواب

 لتصحيح.يعّبر عف العدوؿ عف األصؿ ومفارقت أ وهو يستأهؿ التغيير وا
هو بحاجة إلى إعادة  أوكذلؾ الغمط الذي يدؿ عمى وضع الش ا ف  غير مكا   الم اسب

 ىحدإأ أل   يستدع  التغيير الذي هو أ وهذا يدخؿ ف  باب التصحيح أيًضالتصحيح مسارر يتوجي 
 الدالالت الرئيسة الت  تعّبر ع  ا مادة )صحح(.

ال م اص مف تتبع هذر الكممة إ   بكممة )المحف(ي فمرتبًطا تراث التصحيح المغوي  لما كافو 
 مف حيث داللت اأ و شأت اأ وتأ يرهاأ بغية تتبع حركة التصحيح المغوي ع د العرب القدماا.

 
 تعريف المحن

ذكر أهؿ المغة لمحف معا   مختمفةأ ومف خبلؿ تتبع ما ذكرور ف  معاجم ـ وكتب ـأ يمكف  
 : يمكف إجمال ا فيما يأت ف مع ى القوؿ إف كممة المحف تحمؿ أك ر م

 الخطأ واالنحراف:  -1

                                                           
(1)

 .55-54اهٌم سلٌم، د. ط، دار العلم والثقافة للنشر والتوزٌع، القاهرة، د. ت، العسكري، أبو هبلل، الفروق اللغوٌة، تحقٌق محمد إبر 
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ذا أخطأ ف  اإلعراب  (1)أج ت  الصحيحة ف  العربيةعف  إذا ماؿ ب  يف  كبلم  فَ حَ لَ  :يقاؿ  أوا 
صرف   إذا يوُيقاؿ أيًضا: َلَحَف ف  كبلم  (2)أي ك ير الخطأأ أولّحا ة أفبلف لّحاف وصؼ بقول ـ:يُ ف

 (4)ترؾ الصواب ف  القرااة وال شيد و حو ذلؾأ :المحف أيًضا يع  و  (3)لغاز.عف موضوع  إلى اإل
 (5)أي خّطأر. فبلف آخري فَ ح  ولَ 

 التورية والبعد عن المباشرة: -2

ً ا: قمت ل  ما  ُت ل  لحْ حَ ولَ  أو يخفى عمى غيرر أيف م  ع   أي قاؿ ل  قواًل  يً ال  لحْ  فَ حَ لَ  :يقاؿ
 (6)ويخفى عمى غيرر. أيف م  ع  

 الفطنة والذكاء: -3

أي َفِ ـٌ َفِطٌف ب اأ يصرف ا إلى أي وج  شااأ  أهو َلِحف بحجت و  (7)أالَمْحف الفط ة يقاؿ:
 (8)ف ال اسأ أي يفاط  ـ ويغالب ـ لفط ت  ودهائ .ف بحجت  مف صاحب أ وفبلف يبلحِ وفبلف ألحَ 

إ كـ ": ال بوي الحديثوف   (9)أإذا ف ـ وفطف لما ال يفطف ل  غيرر يف و َلِحفٌ  َلِحَف الرجؿو 
فأقض  ل  عمى  حو مما أسمع  يف بحجت  مف بعضحَ أ ولعؿ بعضكـ أف يكوف ألْ تختصموف إل ّ 

 (10)فإ ما أقطع ل  ب  قطعة مف ال ار". يفبل يأخذرأ ام  أ فمف قطعت ل  مف حؽ أخي  شيئً 

                                                           
(1)

 ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، مادة )لحن( 
(2)

الجوهري، أبو نصر إسماعٌل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربٌة، مراجعة محمد تامر وأنس الشامً وزكرٌا جابر، د. ط، دار  

 )لحن( م، مادة2119الحدٌث، القاهرة، 
(3)

، دار الكتب العلمٌة، 1الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد، أساس الببلغة، تحقٌق  محمد باسل عٌون السود، ط 

 م، مادة )لحن(.1998بٌروت، 
(4)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )لحن(. 
(5)

اجعة أنس الشامً وزكرٌا جابر، د. ط، دار الحدٌث، القاهرة، الفٌروز آبادي، مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب، القاموس المحٌط، مر 
 م، مادة )لحن(.2118

(6)
الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربٌة، مادة )لحن(، والزمخشري، أساس الببلغة، مادة )لحن(، وابن منظور، لسان العرب، مادة  

 )لحن(، والفٌروز آبادي، القاموس المحٌط، مادة )لحن(
(7)

 اح اللغة وتاج العربٌة، مادة )لحن(الجوهري، صح 
(8)

 الزمخشري، أساس الببلغة، مادة )لحن( 
(9)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة ) لحن ( 
(10)

 6/213النووي، اإلمام محًٌ الدٌن أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرف، صحٌح مسلم بشرح النووي، د. ط، مكتبة اإلٌمان، المنصورة، د. ت،  
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عف  أعف أب  إسحاؽ أشريؾ: المغةي إذ روي عف   الت  َتحتمم ا كممة المحف أيًضامف المعا 
وقيؿ:  (1)غت ـأف اليمفأ أي بمُ حْ الُمسّ اة بمَ  العـر (16 سبأ:)  چڤ  ڤ  چ ف  قوؿ اهلل عز وجؿ:  أأب  ميسرة

أي مف  حوي ومذهب  الذي أميؿ إلي أ وأتكمـ ب أ  "ف قوم حْ    وال مف لَ حْ ليس هذا مف لَ "وقيؿ: 
أي تكمـ بمغت أ وقد ُروي أف القرآف  زؿ بَمَحِف قريش أي  ياالرجؿ يمَحف لْح ً  فَ حَ ولَ  (2)يع   لغت  وِلْسَ  أ

 (3)أي بمغت ـ.

 

 الترتيل أو التطريب -5
بالزيادة  يأزاؿ الش ا عف ج ت  الصحيحة أ   إذا قرأ كذلؾأل أهو يقرأ باأللحاف يقاؿ:

 (5)وفحُ اأ أي طّرب في ا وقرأ بألحاف ولُ لّحف ف  قراات  تمحي ً و  (4)وال قصاف ف  تر م .

 اف ال اس إذحَ لْ وفأ ويقاؿ هو أَ حُ ف مف األصوات المصوغة الموضوعةأ وجمع  ألحاف ولُ حْ والمَ 
  (6).كاف أحس  ـ قرااة أو غ اا

 :فحوى الكالم ومعناه -6

لى  أوفيما صرف  إلي  مف غير إفصاح ب  أف كبلم أ أي ف  فحوارحْ عرفت ذلؾ ف  لَ  :يقاؿ وا 
محمد: ) چ  ٹپ  پ   پ  ٹ چ الى:هذا المع ى ذهب كؿ مف ابف فارس والجوهريأ وعمي  فّسروا قول  تع

  (7)ف هو فحوى الكبلـ ومع ار.حْ بالمَ  بأف المقصود (30

هو االبتعاد عف الفصيح والصحيح مف القوؿأ  أفالمع ى األوؿ الذي تذكرر معاجـ المغة لمحف
 واال حراؼ عف المألوؼ مف القواعد. 

 والتعمية عف المقصود.  أهو البعد عف اإليضاح أوالمع ى ال ا   الذي تحتمم  هذر الكممة
                                                           

(1)
 241، 1987ن القاسم، األضداد، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، د. ط، المكتبة العصرٌة، بٌروت، األنباري، محمد بابن  

(2)
 الزمخشري، أساس الببلغة، مادة )لحن( 

(3)
 ابن منظور، لسان العرب، مادة ) لحن( 

(4)
 ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، مادة )لحن( 

(5)
 الزمخشري، أساس الببلغة، مادة )لحن( 

(6)
 منظور، لسان العرب، مادة ) لحن(ابن  

(7)
 ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، مادة )لحن(، والجوهري، صحاح اللغة وتاج العربٌة، مادة )لحن( والزمخشري، أساس الببلغة، مادة )لحن(.  

     المغة: -4
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كالخطأ واال حراؼ  ُذكرتأأما المع ى ال الث لػ )المحف( فيبتعد عف المعا   السمبية الت  
وتقديم ا بأسموب متميز  أوالقدرة عمى اإللماـ بفكرة ما أر عف مع ى إيجاب  هو ال باهةليعبّ  يوالتعمية
 ومق ع.

والمع ى الرابع )لمحف( هو داللت  عمى )المغة(ي ولعؿ الذي حدا بالعرب إلى اعتبار الم جة 
عدوؿ عف ف يعبر عف الهو تميزها عف بقية الم جات بسمات لغوية معي ةأ وبما أف المح يالواحدة لحً ا

بال سبة لم جة أخرىأ والعكس صحيحأ فكؿ  تبر أصبًل عيُ  عّما فإف الم جة الواحدة تميؿ وج ة معي ةي 
ت فرد بمبلمح لغوية تختمؼ عف م يبلت اأ وهذا االختبلؼ هو الذي  أل جة )لغة( مف الم جات العربية

 أدى إلى تسمية كؿ ل جة أو لغة مف لغات العرب لحً ا.

الخامس لػ )المحف( ف و داللت  عمى الترتيؿ أو التطريبأ فكؿ م  ما يعد لحً اي ألف أما المع ى 
أ وال يسير ف  تبلوت  أو غ ائ  عمى وتيرة يتبلعب ب برات صوت  صعوًدا أو هبوًطا أأحدهمامف يقـو ب

 واحدة.

قصودأ والمع ى السادس لػ )المحف( هو الذي يعّبر عف السياؽ الذي يف ـ مف خبلل  المع ى الم
فيقاؿ: عرفت ذلؾ مف سياؽ كبلم أ إذ قد ال يصرح المتكمـ بغرض  بشكؿ مباشر ويكتف  باإليحاا 

 .ف  االستعماؿ العام  )التمحيف( وهو ما يطمؽ عمي  أحياً ا أة معي ةإليصاؿ فكر 

فالمعا   الت  ذكرها أهؿ المغة لمحف متقاربة مف حيث الداللة الت  يحتمم ا كؿ واحد مف تمؾ  
تتجمى بوضوح ف  المعا    أمعا  أ إذ إّف داللة البعد عف المباشرةأ والميؿ عف الوج ة المعروفةال

 السابقة. 

هو الذي يتعمؽ  أيمكف القوؿ إّف المع ى األقرب لموضوع الدراسة  اا عمى ما سبؽيوب 
وبعٌد عف الفصيحأ ومخالفٌة  أبالخطأ ومخالفة المتفؽ عمي  مف القواعد. فالمحف زيٌغ عف الصحيح

 لؤلصوؿ المغوية. 
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أمر ال يمكف  في  بشكؿ قطع  عف أي  أالمحف الذي يعبجر عف الخطأ المغوي يمكف القوؿ إف 
ألف العصمة مف الخطأ ليست ألحد مف البشر. إاّل  يفرد أو جماعة م ما بمغت فصاحت ـ و ضجت

ظ ر لمحف آ ار واضحة ف  بيئة لغوية يوع ا  سبًياأ فقد ال تتفاوت ف  ذأف هذر المشكمة المغوية ت
 معي ةأ وقد يشيع المحف ف  بيئة أخرىأ فُتمَمس آ ارر جمية بيف أهؿ تمؾ البيئة. 

  المرحمة الت  موضوع  شأة المحف ف  المغةأ وحاولوا تقصّ  (1)وقد ت اوؿ بعض الدارسيف 
ظ ر في ا وشاعأ فقد ذهب الزبيدي إلى أّف المحف لـ يظ ر إاّل بعد ا تشار اإلسبلـ بيف الشعوبأ 

ولـ تزؿ العرب ت طؽ عمى سجيت ا ف  صدر إسبلم اأ وماض  جاهميت اأ حتى أظ ر اهلل "يقوؿ: 
أ واجتمعت في  األلس ة اإلسبلـ عمى سائر األديافأ فدخؿ ال اس في  أفواًجاأ وأقبموا إلي  أرسااًل 

 (2)."المتفرقةأ والمغات المختمفةأ ففشا الفساد ف  المغة والعربية

فالزبيدي يرى أف المحف لـ يظ ر إاّل بعد ذيوع اإلسبلـ بيف القبائؿ والشعوب المختمفةأ ف و  
كا ت ي ف  وجود المحف ف  العصر الجاهم  وف  صدر اإلسبلـأ إاّل أف اال تقادات المختمفة الت  

توج  لبعض الشعراا الجاهمييف ُتْشِعر بوجود مشكمة ماأ قد تكوف خروًجا عف اإللؼ المغوي واألدب  
 ومخالفة لمذوؽ العرب  األصيؿ. 

 ومف هذر اال تقادات ما قد عاب  طرفة بف العبد عمى المتممس ع دما سمع قول :  

 (3)َدـِ ُمكْ  ةُ ي  رِ عَ يْ الص    ِ يْ مَ عَ  اجٍ  َ بِ  ِر ضارِ تِ احْ  دَ  ْ عِ  ـ  اسى ال َ ت َ أَ  دْ وقَ    

 (4)فقاؿ طرفة: است وؽ الجمؿي ألف الصيعرية سمة تكوف ف  ع ؽ ال اقة ال ع ؽ البعير. 

يعد عيًبا يعبر عف خروج عمى رؤية عربية سائدة ف  ذلؾ الوقتأ وهذا الخروج  أف ذا اال تقاد 
 االستعماؿ. تخط ا ذلؾ  ويترتب عمي بال سبة لم قاد آ ذاؾأ 

                                                           
(1)

، 2د أبو الفضل إبراهٌم، طٌُذكر منهم: أبو بكر محمد بن الحسن الزبٌدي، وٌظهر ذلك فً كتابه طبقات النحوٌٌن واللغوٌٌن، تحقٌق محم 

، وسلك مذهبه مصطفى صادق الرافعً فً كتابه تارٌخ آداب العرب، مراجعة وضبط: عبد هللا المنشاوي 11، 1984المعارف، دار 

 .211 /1، المنصورة، جامعة األزهر، د. ط، د. ت، ومهدي البحقٌري، مكتبة اإلٌمان
(2)

 .11حوٌٌن واللغوٌٌن، الزبٌدي، أبو بكر محمد بن الحسن، طبقات الن 
(3)

 .321، 1971دٌوان شعر المتلمس الضبعً، تحقٌق حسن كامل الصٌرفً، د. ط، معهد المخطوطات العربٌة، جامعة الدول العربٌة،  
(4)

م، 2114إبراهٌم، طه، تارٌخ النقد األدبً عند العرب من العصر الجاهلً إلى القرن الرابع الهجري، د. ط، الفٌصلٌة، مكة المكرمة،  

27 . 

 نشأة المحن 
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إاّل أف كممة )المحف( لـ تظ ر ع د ال قاد الجاهمييفأ إضافة إلى عدـ وضوح م  ج خاص  
 ف  مجاؿ االستخداـ المغوي لمشعراا الجاهمييف أو غيرهـ.  أبالتصويب أو التخط ا

هو ما ت اقم  العرب مف  أالت  ظ ر في ا المحف مرحمةولعؿ الذي دفع الزبيدي إلى تحديد ال 
وبعض أصحاب  تستقبح المحف وتذم أ إذ رووا عف أب  الدرداا    مدالرسوؿ محم سوبة إلى  أقواؿ

(1)."أرشدوا أخاكـ" : أ فقاؿ رسوؿ اهللفمحف أقرأي رجبًل  أ   قاؿ: سمع ال ب   -ض  اهلل ع  ر -
 

فاستقبح رمي ـ  أبقوـ يرموف مرّ  -رض  اهلل ع    -أف عمر بف الخطاب  ومما روور أيًضا 
 (2)أ فقاؿ عمر: "لح كـ أشد عمّ  مف فساد رميكـ"." حف قـو متعمميف"فقاؿ: ما أسوأ رميكـ! فقالوا: 

فكتب عمر ألب  موسى بضرب  "مف أبو موسى األشعري"وهو الذي ورد إلي  كتاب أول   
 .(3)الكاتب سوًطا

أف تسرب إلى قرااة بعض ـ وسعوا إلى محاربت  بعد  أولقد ت ب  المسمموف لخطورة المحف 
مف القرآف الكريـأ وكاف ذلؾ  ا مف المسمميف أف يقرئ  شيئاأحدً  ا سأؿلمقرآف الكريـأ إذ ُروي أف أعرابي  

قول  إلى فمما وصؿ  أفأقرأر رجؿ سورة برااة -رض  اهلل ع  -فة عمر بف الخطاب ف  ع د خبل
فقرأها بكسر البلـأ فقاؿ األعراب :  "رسول "كممة  جرّ  (3التوبة: ) چ چچ   ڃچ  چ  ڃ  ڃ  ڃچ  تعالى:

 -رض  اهلل ع   - ف رسول  فأ ا أبرأ م  "أ فبمغ عمرم اهلل مف رسول ؟ إف يكف اهلل برئ "أو قد برئ
رسوؿ اهلل؟" فأعاد األعراب  عمى مسامع  قرااة تبرأ مف  أمقالة األعراب  فدعارأ فقاؿ ل : "يا أعراب 

ل : "ليس هكذا يا أعراب "أ فقاؿ: "كيؼ  -رض  اهلل ع    -فقاؿ عمر   الرجؿأقرأها عمي  كما اآلية 
فقاؿ األعراب : "وأ ا واهلل أبرأ ممف برئ اهلل   چ چچ   ڃچ  چ  ڃ  ڃ  ڃچ ه  يا أمير المؤم يف؟" فقاؿ 
أف ال ُيقرئ القرآف إاّل عالـ بالمغةأ وأمر أبا األسود  - رض  اهلل ع   -ورسول  م  "أ فأمر عمر 

 (4)الدؤل  أف يضع ال حو.

                                                           
(1)

، دار 2النٌسابوري، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم، المستدرك على الصحٌحٌن، دراسة وتحقٌق مصطفى عبد القادر عطا، ط 

 . 477 /2م، 2112الكتب العلمٌة، بٌروت، 
(2)

 . 244األنباري، األضداد، ابن  
(3)

 . 9ت،  األفغانً، سعٌد، من تارٌخ النحو، د. ط، دار الفكر، د. 
(4)

، مكتبة المنار، 3األنباري، أبو البركات كمال الدٌن عبد الرحمن بن محمد، نزهة األلباء فً طبقات األدباء، تحقٌق إبراهٌم السامرائً، ط 

 . 21 – 19م، 1985الزرقاء، األردن، 
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وعمى الرغـ مف الج ود الت  بذل ا أهؿ المغة آ ذاؾ ف  الحد مف ظاهرة المحفأ إاّل أّ   شاع  
المحف واست جا   ف  تمؾ المرحمةأ ف ذا عمر  إذ تك ر األخبار المروية بشأف ذـّ  أف  العصر األموي

إف الرجؿ ليكمم   ف  الحاجة يستوجب اأ فيمحف فأرّدر ع  اأ وكأ   أقضـ حب "بف عبد العزيز يقوؿ: 
الرماف الحامض لبغض  استماع المحفأ ويكمم   آخر ف  الحاجة ال يستوجب ا فُيعربأ فأجيب  إلي ا 

 (1)."التذاًذا لما أسمع مف كبلم 

المحف ف  الكبلـ أقبح مف التفتيؽ ف  ال وبأ والجدري "رووا عف عبد الممؾ بف مرواف قول : و  
  وئچ أ   خطب ال اس يوـ عيدأ فقرأ ف  خطبت :  أو قموا عف لحف الوليد بف عبد الممؾ (2)."ف  الوج 

 (3)التااأ فقاؿ عمر بف عبد العزيز: عميؾ وأراح ا م ؾ! بضـ  (27الحاقة: )چ وئ وئ

 :اأف هاروف الرشيد قاؿ لب ي  يومً  واستمر المحف عمى حال  ف  العصر العباس أ إذ ُيروى 
ما ضّر أحَدكـ لو تعّمـ مف العربية ما ُيصمح ب  لسا  ؟ أيُسرأ أحدكـ أف يكوف لسا   كمساف عبدر "

  (4)"وأمت ؟

فتكّمـ بكبلـ  ألرشيدا عمى اولـ يسمـ مف المحف ال حوي المش ور الفّرااأ إذ روي أ   دخؿ يومً  
 "أتمحف يا يحيى؟"فقاؿ الرشيد لمفّراا  "إ   قد لحف ييا أمير المؤم يف"لحف في أ فقاؿ جعفر بف يحيى: 

يا أمير المؤم يف! إّف طباع أهؿ البدو اإلعرابأ وطباع أهؿ الحضر المحفأ فإذا حفظت أو "فقاؿ: 
ذا رجعت إلى الطبع َلَحْ تُ  أكتبت   (5)فاستحسف الرشيد كبلم .أ "لـ ألحفأ وا 

ودخوؿ ال اس مف األمـ  أفممكة المساف ع د العرب كا ت سميمة قبؿ مخالطت ـ األعاجـ 
 أعمي  فُيردأ المختمفة ف  ديف اإلسبلـأ ولعّؿ أحدهـ يقوؿ: تمؾ ه  ال تيجة السمبية لظ ور اإلسبلـأ 

ظ اأ بؿ إّف تمؾ العوامؿ مجتمعة أس مت تكّفؿ بحفظ  وحف أبأف اهلل الذي أ زؿ القرآف بالمغة العربية
ف  حفظ اإلرث المغوي الخاص بالعرب األقحاحأ و ب ت عمى ضرورة رسـ المعالـ المغوية أماـ كؿ 

                                                           
(1)

 . 245 – 244األنباري، األضداد،  ابن 
(2)

 .318 /2م، 1983، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 1تحقٌق مفٌد محمد قمٌحة، ط ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، العقد الفرٌد، 
(3)

والرافعً،  9/353، 2111، دار ابن كثٌر، دمشق، 2ابن كثٌر، أبو الفداء إسماعٌل، البداٌة والنهاٌة، تحقٌق محمد حسان عبٌد، ط 

د. ط، مكتبة اإلٌمان، المنصورة، جامعة البحقٌري،  المنشاوي ومهديمصطفى صادق، تارٌخ آداب العرب، مراجعة وضبط : عبد هللا 

 . 217 – 216 /1األزهر، د. ت، 
(4)

 . 168 ./1م، 1922القلقشندي، أبو العباس أحمد، صبح األعشى، د. ط، دار الكتب المصرٌة، القاهرة،  
(5)

 . 173 /1المصدر السابق،  
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أ وذلؾ بفعؿ مخالطت ـ  مريد لمغة العربيةأ إضافة إلى تقدـ العرب ف  مختمؼ المجاالت والعمـو
عمى  األعاجـ حفاًظايصيف عمى عدـ مخالطت ـ غيرهـأ ولو أف العرب ظموا م كفئيف عمى ذوات ـأ حر 

 سميقت ـ وألس ت ـ لما ازدهروا وارتقوا كغيرهـ مف األمـ. 

 مواجية المحن

-واإلرشاد والحث عمى تج ب المحف الوعظ ف  أ تم مت لمواج ة المحف بذؿ العمماا ج وًدا 
وكاف ذلؾ ف  صدر اإلسبلـأ كما بدأت  (1)أحّد التقريع ومعاقبة مف يمحف اوبمغت أحيا ً  –كما تقدـ 
ب اأ ولعؿ أولى تمؾ المحاوالت  ُتعتمد وُي تدىمحاوالت تأسيس ألصوؿ قواعد المغةأ  المرحمةف  تمؾ 

وقد اختمفت الروايات بشأف الحاد ة الت  كا ت السبب المباشر  أما وضع  أبو األسود الدؤل   ه
طاب أمر أبا األسود الدؤل  بوضع قواعد ال حو بعد ف عمر بف الخإوراا تدويف تمؾ القواعدأ فقيؿ 

 أ"رسول " بجر (3التوبة: ) چ  چچ   ڃچ  چ  ڃ  ڃ  ڃچ  :أف لحف أحد المسمميف ف  قرااة قول  تعالى
أخذ أبو األسود الدؤل  ال حو عف عم  بف أب  "و قموا عف أب  عبيدة معمر بف الم  ى وغيرر قول ـ 

 .(2)"طالب رض  اهلل ع  
ا عف صعصعة بف صوحاف قاؿ: جاا أعراب  إلى عم  بف أب  طالب فقاؿ: "يا وي أيضً ورُ  

چ  ـ عمّ  وقاؿ:أمير المؤم يف كيؼ تقرأ هذر الحروؼ: ال يأكم  إال الخاطوف؟" كؿٌّ واهلل يخطوأ فتبسّ 

يا أمير المؤم يفأ ما كاف اهلل ليسمـ عبدرأ  ـ التفت إلى  قاؿ صدقت (37الحاقة: ) چٹ  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ  
ا يستدلوف ب  عمى فقاؿ: إف األعاجـ قد دخمت ف  الديف كافةأ فضع لم اس شيئً  أأب  األسود الدؤل 

 (3)والخفض. أوال صب أصبلح ألس ت ـأ فرسـ ل  الرفع
وقاؿ: يا أبا األسود: إف هذر  أكما ذكروا أف زياد بف أبي  بعث إلى أب  األسود الدؤل  

وُيعرب ب   أا يصمح ب  ال اسوأفسدت مف ألس ة العربأ فمو وضعت ل ـ شيئً  أالحمراا قد ك رت
قعد عمى اوقاؿ ل :  أوكرر إجابة زياد إلى ما سأؿأ فوج  زياد رجبًل  أكتاب اهللأ فأبى أبو األسود

طريؽ  عمىفقعد ذلؾ الرجؿ وتعّمد المحف في أ  أطريؽ أب  األسودأ فإذا مّر بؾ فاقرأ شيًئا مف القرآف
بكسر البلـأ  (3التوبة: ) چ  چچ   ڃچ  چ  ڃ  ڃ  ڃچ وقرأ:  أأب  األسودأ فمما مّر ب  رفع صوت 

                                                           
(1)

 . 9األفغانً، سعٌد، من تارٌخ النحو،  
(2)

 . 21 – 19هة األلباء فً طبقات األدباء، األنباري، نز 
(3)

المتقً الهندي، عبلء الدٌن علً المتقً بن حسام الدٌن، كنز العمال فً سنن األقوال واألفعال، ضبط وتفسٌر الشٌخ بكر حٌانً، تصحٌح  

 . 284 – 11م، 1985، مإسسة الرسالة، بٌروت، 5الشٌخ صفوت السقا، ط
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فاستبعد أبو األسود ذلؾ وقاؿ: عّز وج  اهلل تعالى أف يبرأ مف رسول أ ورجع مف فورر إلى زياد فقاؿ: 
 (1).يا هذا قد أجبتؾ إلى ما سألت...

كّرـ اهلل -جي  مف اإلماـ عم  بف أب  طالب أبا األسود الدؤل  دّوف تمؾ القواعد بتو ولعّؿ  
وهو  (2)إذ سئؿ مرة مف أيف لؾ هذا ال حو؟ فقاؿ: "لّفقت حدودر مف عم  بف أب  طالب"أ -وج  

ـَ تفّكر يا ا مفكرً الذي دخؿ عمى اإلماـ عم  كّرـ اهلل وج   فوجدر مطرقً  أمير المؤم يف؟" اأ فقاؿ: "في
ا ف  أصوؿ العربية"أ فقمت ل : "إف فعمت هذا أبقيت أ فأردت أف أص ع كتابً الح ً  فقاؿ: "سمعت ببمدكـ

َ ُ  أف  في ا هذر المغة العربية"أ  ـ أتار بعد أياـأ فألقى إلي  صحيفة في ا بعض القواعد األساسية َوَوج 
 (3)وأف ي حو  حوها. أُيكمؿ تمؾ القواعد

الروايات الت  تزعـ أف أبا األسود الدؤل  رفض طمب زياد بف أبي  بشأف وضع قواعد كما أف  
ُعرضت عمى أب  األسود ب ذا الشأفأ قد  ألم حوأ قد ال تكوف صحيحةي ألف  مة مبادرات سابقة

يكوف أقواها ما طمب  عم  بف أب  طالب م  أ ومف المؤكد أف أبا األسود لـ يتواف ف  ت فيذ ذلؾ 
أف أبا األسود لـ يدّوف تمؾ القواعدأ وأّف زياد  افُترضذي صدر مف إماـ وخميفة راشديأ ولو األمر ال

بف أبي  طمب م   ذلؾي فمف المستبعد أف يرفض أبو األسود دعوة ك ذرأ وهو الذي ُعرؼ ع   ا
 غيرت  عمى المغة العربية. 

 
 استمرار المحن في األلسنة:

 
اأ والحط مف شأف المحا يفأ ُيعد مف خطوات تتصؿ بذـ المحف واحتساب  عيبً  ا ُت جإّف ما  

اأ فكا ت محاوالت إرساا قواعد لغوية أ إاّل أف ذلؾ ليس كافيً مواج ت  والحّد م  خطوة تم يدية ل
ا ُي تدى ب اأ ولـ تطؿ الس وف عمى ذلؾ العمـ كباق  الف وفأ وا  ما اكتمؿ وضع  ا ومرجعً لتكوف أساسً 

وذلؾ لشعور العرب بالحاجة إلي  قبؿ كؿ عمـأ وقد تكاتفت ج ود العمماا لتدوي   حتى  ضج  (4)اقبم 
ف  العصر األمويأ  ـّ شاع ال حو بعد ذلؾ وكُ رت المؤلفات في أ وصار ُيعم ـ ف   فُوضعواكتمؿأ 

                                                           
(1)

 . 21األنباري، نزهة األلباء فً طبقات األدباء،  
(2)

 . 22المصدر السابق،  
(3)

، دار الفكر 1القفطً، جمال الدٌن أبو الحسن علً بن ٌوسف، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقٌق : محمد أبً الفضل إبراهٌم، ط 

 . 39 /1، 1986العربً، القاهرة، مإسسة الكتب الثقافٌة، بٌروت، 
(4)

 . 35، دار المعارف، القاهرة، د. ت، 2الطنطاوي، محمد، نشؤة النحو وتارٌخ أشهر النحاة، ط 
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د الممؾ بف المساجد وحمقات العمـأ كما ت اول  الموال  والمتعربوفي إذ يروى أف الشعب  )سمير عب
 (1)فقاؿ: "لئف أصمحتمور إّ كـ ألوؿ مف أفسدر". أمّر بقوـ مف الموال  يتذاكروف ال حو )مرواف

إاّل أف المحف لـ يجتث مف ألس ة معظـ ال اسأ بما في ـ بعض األمراا والخمفااأ إذ كاف مف  
أف اب   الوليد كاف لحا ةأ وذكروا أ   قيؿ لموليد  أب ف   فس عبد الممؾ بف مروافئأعظـ المصا

ا ا: "إف العرب ال تحب أف يتولى عمي ا إال مف يحسف كبلم ا"أ فجمع أهؿ ال حوأ ودخؿ بيتً يومً 
 (2)ليتعمـأ فأقاـ ستة أش ر  ـ خرج أج ؿ مف يـو دخؿ!

حا يفأ إال أ   لمحف والمّ اأما عبد العزيز بف مرواف فقد ُعرؼ ع   حرص  عمى المغةأ ومقت   
ا ل أ فقاؿ: "إف َختَ   فعؿ  دخؿ عمي  يشكو ص رً ا! فقد ُحك  ع   أف رجبًل لـ يسمـ مف المحف أيضً 

ب  كذا وكذا". فقاؿ ل : "ومف ختََ ؾ؟" وفتح ال وف. فقاؿ: "َخَتَ    الختّاف الذي يختف ال اس". فقاؿ 
يعرؼ ال حوأ وكاف ي بغ  أف تقوؿ: مْف َختَُ َؾ عبد العزيز لكاتب : "ما هذا الجواب؟" فقاؿ: "إّف الرجؿ 

بضـ ال وف". فقاؿ: "واهلل ال شاهدُت ال اس حتى أعرؼ ال حو"أ وأقاـ ف  بيت  جمعة ال يظ رأ ومع  
 (3)وهو مف أفصح ال اس. أمْف يعّمم  العربية  ـّ صمى بال اس الجمعة األخرى

أف المقصود مف إيرادها ف  هذا  وقد يكوف ف  الروايات السابقة ش ا مف المبالغةأ إال
 المبذولة ف  مواج ة المحف والحد م  .هو إظ ار الج ود  أالمقاـ

فالمحف الذي فشا بيف العرب لـ ي حصر بفعؿ المؤلفات ال حويةأ والتحفيزات المادية والمع وية  
مف الخمفاا واألمراا بحّؽ مف ال يمحفأ عمى الرغـ مف مساهمة تمؾ العوامؿ ف  إيجاد بيئة خصبة 
لمت افس اإليجاب  بيف بعض ـ مف حيث الحرص عمى تصحيح األلس ة وت قيؼ الم طؽأ وذلؾ مف 

 خبلؿ التبحر ف  األصوؿ العربيةأ وال  ؿ مف مظا  ا األصيمة. 
وألف المحف استمر ف  ألس ة العامةأ ولـ يسمـ م   ك ير مف العمماا والبمغااأ ظ رت الحاجة  

 ح ي ة إليجاد مص فات تختص بالمحف وتسعى لمواج ت .
 مصنفات المحن 

خبلؿ القرف ال ا   ال جري الذي  المحف ف  العراؽأ وذلؾموضوع كا ت بداية التأليؼ ف   
إذ ظ ر أوؿ كتاب ف  هذا المجاؿأ  (4)برز في  أعبلـ مدرست  البصرة والكوفة مف ال حاة والمغوييف

                                                           
(1)

 .215 /1، والرافعً، مصطفى، تارٌخ آداب العرب، 317/ 2ابن عبد ربه، العقد الفرٌد،  
(2)

 . 216 /1، والرافعً، مصطفى، تارٌخ آداب العرب، 9/352ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة،  
(3)

، وذكرت الرواٌة ذاتها فً كتاب العقد الفرٌد البن عبد ربه؛ ولكن صاحب اللحن فٌها هو الولٌد بن عبد 246األنباري، األضداد،  ابن

ٌُنظر: العقد الفرٌد   .  2/319الملك، 
(4)

لجمهورٌة العربٌة قدور، أحمد، مصنفات اللحن والتثقٌف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري، د. ط، منشورات وزارة الثقافة فً ا 

 . 55، 1996السورٌة، دمشق، 
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هػ( وتمت  مص فات أخرى ف  189ت) (1)الذي ُي سب لمكسائ  "ما تمحف في  العواـ"وهو كتاب 
 (3)هػ(أ وأدب الكاتب البف قتيبة244ت) (2)الموضوع  فس أ م  ا: إصبلح الم طؽ البف السجكجيت

ت قيؼ المساف "هػ( و379ت) (5)لمزبيدي "لحف العواـ"هػ(أ و291ت) (4)هػ( والفصيح ل عمب276ت)
 هػ( وغيرها مف المؤلفات. 501ت) (6)البف مك  "وتمقيح الج اف

في ا  وقد كاف هـّ هؤالا المؤلفيف ف  لحف العامة أف يجمعوا طائفة مف األلفاظ الت  ُيخطئ 
ف األوائؿ مف أفوار وع إلى المادة الت  جمع ا المغويو وي بتوا خطأها مف خبلؿ الرج أال اس ف  زما  ـ

 (7)العرب.
ا لمم  ج الذي وفقً  ضمف دراست أ وص ف ا لتصحيح المغويكتب ا (8)أحد الباح يف ت اوؿوقد  
الذي لـ يتخذ طريقة محددة ف  الترتيبأ بؿ  ل اأوّ فكا ت كتب المحف القديمة  بل ة أص اؼأ سمكت أ 

المحف  ُسردت في  الكممات مباشرة دوف اعتماد م  جية معي ةأ وي درج تحت هذا الص ؼ معظـ كتب
لمكسائ   "ما تمحف في  العامة" القديمةأ ويمكف التم يؿ عمى هذا الص ؼ مف خبلؿ كتاب

 .هػ(516ت) لمحريري "درة الغواص"وكذلؾ كتاب  أهػ(189ت)
تمؾ الفصوؿ مسائؿ  شمؿأسموب التقسيـ إلى فصوؿي بحيث ت اعتمدف و الذي  أما الص ؼ ال ا   

أدب "هػ( و244ت) أبف السكيتال كتاب "إصبلح الم طؽ" متشاب ة لمعالجت اأ ويتم ؿ هذا ال وع ف 
 هػ(.379ت) أمزبيديل "لحف العواـ"هػ( و291ت) أ عمبل "الفصيح"هػ( و276ت) أبف قتيبةال" الكاتب

وفًقا لمترتيب  المدروسة المواد إدراجمف خبلل ا إلى  مؤلفوها سعىف   الت   أما كتب الص ؼ ال الث 
  .هػ(597ت)البف الجوزي  (9)"تقويـ المساف"أ م ؿ كتاب ال جائ 

وقد صّرح بعض مؤلف  تمؾ الكتب بأ  ـ جمعوا موادهـ مف كتب السابقيف ف  هذا المجاؿي فقد ذكر 
 أواألصمع  أأ   جمع كتاب  مف كتب العمماا بالعربية كالفّراا (تقويـ المسافالجوزي ف  كتاب  )ابف 

 (10).ومف تبع ـ مف أئمة هذا العمـأ وا  ما ل  في  الترتيب واالختصار أوأب  حاتـ أوأب  عبيد

                                                           
(1)

، مكتبة الخانجً، القاهرة، دار الرفاعً، 1الكسائً، أبو الحسن علً بن حمزة، ما تلحن فٌه العامة، تحقٌق رمضان عبد التواب، ط 

 م. 1982الرٌاض، 
(2)

ٌت، أبو ٌوسف ٌعقوب بن إسحاق، إصبلح المنطق، شرح وتحقٌق أحمد ش  كِّ اكر، وعبد السبلم هارون، د. ط، دار المعارف، ابن السِّ
 مصر، د. ت. 

(3)
 ابن قتٌبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم، أدب الكاتب، تحقٌق محمد الّدالً، د. ط، مإسسة الرسالة، بٌروت، د. ت.  

(4)
 ثعلب، أبو العباس، الفصٌح، تحقٌق ودراسة عاطف مدكور، د. ط، دار المعارف، مصر، د. ت.  

(5)
 .1964، المطبعة الكمالٌة، عابدٌن، مصر، 1الزبٌدي، أبو بكر محمد بن حسن، لحن العوام، تحقٌق رمضان عبد التواب، ط 

(6)
، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 1ابن مكً، أبو حفص عمر بن خلف، تثقٌف اللسان وتلقٌح الجنان، تقدٌم مصطفى عبد القادر عطا، ط 

 م. 1991
(7)

 . 71م، 2111، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 2لحن العامة والتطور اللغوي، ط عبد التواب، رمضان، 
(8)

 . 78 /1م، 1988، دار مصر للطباعة، 4نصار، حسٌن، المعجم العربً : نشؤته وتطوره، ط 
(9)

 ، دار المعارف، د.ت.2ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، تقوٌم اللسان، تحقٌق عبد العزٌز مطر، ط 
(10)

 . 31 – 29ن الجوزي، تقوٌم اللسان، اب 
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يتصؿ بآلية ترتيب المواد ف  تمؾ  (حسيف  صار)التص يؼ الذي اعتمدر الباحث  لعؿو 
المص فاتأ وال يصدؽ في  وصؼ الم  ج بالمع ى الواسع الذي يتضم  أ فالتص يؼ السابؽ ال 

  .فيف لممقياس الصواب يوضح  ظرة المص ّ 

وجود  زعتيف متعارضتيف ف  مص فات المحف حتى القرف العاشر تجدر اإلشارة إلى  
 زعة التوسع  واألخرى  المقياس الصواب أ واختيار الفصيح وحدرأ  زعة التشدد ف أوالهماأ (1)ال جري

مف غير تدقيؽ ف   أبقبوؿ ما جاا عف العرب أالتوسع ف  المقياس الصواب  والتقميؿ مف التخطئة
ومف تبع ـ مف المتأخريفأ كابف  أدرجة االحتجاج ب أ ويم ؿ ال زعة األولى معظـ المص فيف األوائؿ
 السجكجيتأ وابف قتيبةأ و عمبأ والزبيديأ والحريريأ وابف الجوزي.

اأ ف و ال يقؼ ع د المسموع عف العرب  ص   أحدهماأما أصحاب ال زعة ال ا ية ف ـ فريقافأ  
الذي  (2)"ابف مك "يختمؼ عف أصحاب  زعة التشدد إال ف  درجة االحتجاج ب أ ويمّ ؿ هذا الفريؽ 

ا عمى ل جة عربية معروفةأ ولك   يرفض يميؿ إلى التوسع ف  قبوؿ ما  طقت ب  العامةأ وكاف جاريً 
ف كاف صوابً  التوسع ف  قبوؿ  وقد أدىاأ أي تطور ف  االستعماؿ ال س د ل  مف كبلـ العرب وا 

اشر لم جرةي الم جات وعدـ التدقيؽ ف  المسموع عف العرب إلى ظ ور اتجار جديد ف  القرف الع
الذي َيُعّد كؿ  (3)"بحر العواـ"يسعى لّرد العام  إلى الفصيحأ ويم ؿ هذا االتجار ابف الح بم  صاحب 

أ وكذلؾ فصيحة - م ؿ غير معروؼ زما   ومصدررتست د إلى بيت مج وؿ القائؿ أو  -كؿ لغة 
ا مف مسائؿ ويصّوب ا أل  ا جرت عمى عادة ال اسأ إضافة إلى توظيف  ك يرً  أك يرة يسّوغ أقوااًل 

 .(4)وغيرهـ مف العمماا لصالح تصويب  أالخبلؼ بيف البصرييف والكوفييف

تقييد الفصيح والجائز وعدـ  أوف إلى  زعة التوسعالذيف ي تم أأما أصحاب الفريؽ ال ا   
أ وكذلؾ (5)"اباالقتضاب ف  شرح أدب الكتّ "ف العربأ فيم م ـ ابف السيد صاحب عا بالمسموع  ص  

                                                           
(1)

 . 62قدور، أحمد، مصنفات اللحن والتثقٌف اللغوي حتى القرن العاشر هجري،  
(2)

 ابن مكً، تثقٌف اللسان وتلقٌح الجنان.  
(3)

دار غرٌب  ،1ابن الحنبلً، رضً الدٌن محمد بن إبراهٌم بن ٌوسف، بحر العّوام فٌما أصاب فٌه العوام، تحقٌق شعبان صبلح، ط 

 .2116للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، 
(4)

 . 66قدور، أحمد، مصنفات اللحن والتثقٌف حتى القرن العاشر الهجري،  
(5)

ابن السٌد، البطلٌوسً، أبو محمد عبد هللا بن محمد، االقتضاب فً شرح أدب الكتاب، تحقٌق مصطفى السقا وحامد عبد المجٌد، د. ط،  

 م. 1996ٌة، القاهرة، دار الكتب المصر
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أ الذي أدخؿ ف  (2)"شرح درة الغّواص"والخفاج  صاحب  (1)أ"ذيؿ الفصيح"البغدادي ف  كتاب  
ف كاف شاذً  أيداالحتجاج ما سمع عف العرب دوف تحد لقبيمة مف األم مة الت  لـ  أو لغة أأو قميبًل  أاوا 

 . (3)اواست د إلى المجاز ك يرً  أترد ف  الفصيح

ا ا ف  مجاؿ المحف توصؼ بالك رةأ والغرض م  ا جميعً ا وحدي ً فالمص فات الت  ُأّلفت قديمً  
هو رصد األخطاا المغويةأ ومف  ـ تصحيح اأ وقد اختمفت م اهج تمؾ المص فات ف  التعامؿ مع 

المغوية الت  اعتمدها كؿ ا لممعايير كما تبايف المقياس الصواب  في اأ وذلؾ وفقً  المواد المغويةأ
 أ إضافة إلى مواقؼ مؤلفي ا مف األصوؿ المغوية. مص ؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

البغدادي، موفق الدٌن أبو محمد عبد اللطٌف بن الحافظ بن أبً العز، ٌوسف، ذٌل فصٌح ثعلب، نشر وتعلٌق محمد عبد المنعم الخفاجً،  

 م. 1949، مكتبة التوحٌد، 1ط
(2)

معارف، مطبعة الجوائب، قسطنطٌنٌة، ، نظارة ال1الخفاجً، أحمد شهاب الدٌن، شرح درة الغّواص فً أوهام الخواص للحرٌري، ط 

 هـ. 1299
(3)

 . 69قدور، أحمد، مصنفات اللحن والتثقٌف اللغوي حتى القرن العاشر هجري،  
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 :رابعالمبحث ال

 المحدثين بعض التصحيح المغوي عند

ف    - ف  مجاؿ التصحيح المغوي ف  العصر الحديث -تم مت أولى محاوالت العامميف  
ـ عمى يد المستشرؽ 1871وكاف بدا ذلؾ عاـ  القديمة والحدي ةأ التصحيح المغوي مؤلفات  حصر

أ شأ أوؿ قائمة لكتب )لحف العامة( و شرها ف  مقدمة تحقيق  لكتاب )درة  الذياأللما   )توربيك (أ 
جمع ا ب حاوؿ رمضاف عبد التوا أ ـ ظ رت قوائـ أخرى (1)أالغواص ف  أوهاـ الخواص( لمحريري

بعض ا وصؿ إلي ا كامبًل  أمكّو ة مف ا  يف وخمسيف كتاًبافكا ت حصيمة دراست  قائمة  أاوتمحيص 
 أوبعض ا وصمت م    صوص متفرقةأ والقوائـ الت  جمع ا ه  قائمة توربيك  أبيف مخطوط ومطبوع

عاـ  أالديف الت وخ أ وقائمة عز 1934عاـ  أـأ وقائمة عيسى اسك در المعموؼ1871عاـ 
ـأ 1956عاـ  أـأ وقائمة حسيف  صار1953عاـ  أـأ وقائمة حسف حس   عبد الوهاب1936

قوائـ أخرى م ؿ قائمة المستشرؽ  لـ يذكرأ و (2)ـ1956عاـ  أوقائمة المستشرؽ اإليطال  ريزيتا و
ـ وقائمة )جورج كوالف( 1963عاـ  أـأ وقائمة مصطفى الش اب 1894األلما   )فيم ـ ألورد( عاـ 

ـأ 1967عاـ  أـأ وقائمة عبد العزيز مطر1966عاـ  أـأ وقائمة عبد الحميد العموج 1965 عاـ
. (3)وقائمة إبراهيـ السامرائ  ف  العاـ  فس أ وهو العاـ الذي ظ ر في  كتاب رمضاف عبد التواب

ال دؼ مف هذر القوائـ هو التعرؼ عمى الكتب القديمة الت  ُألفت ف  مجاؿ التصحيح المغويأ و 
 لتتبع التاريخ  لتمؾ المص فات.وا

 تراث التصحيح المغوي في العصر الحديث عند )محمد ضاري حمادي(:أواًل: 

أ فذكر أف ه اؾ (4)تحدث )محمد ضاري حمادي( عف تراث التصحيح ف  العصر الحديث 
خطاا الصادرة ُيع ى بمعالجة األ أوآخر خاًصا أعاـترا ًا عاًما يقصد األخطاا المغوية الشائعة بشكؿ 

                                                           
(1)

، وحمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، د.ط، 72عبد التواب، رمضان، لحن العامة والتطور اللغوي، 

 .16م، 1981الثقافة واإلعبلم، الجمهورٌة العراقٌة، دار الرشٌد، منشورات وزارة 
(2)

 .84، 82، 81، 79، 76، 72عبد التواب، رمضان، لحن العامة والتطور اللغوي، 
(3)

 .17حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(4)

 .176 – 35حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
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أو ديوافأ ويشمؿ الم اظرات المغوية الت  كا ت تدور بيف المغوييف حوؿ  أأو صحيفة أعف مؤلؼ
 أاآلخريف اقضية لغوية معي ةأ وبياف وج ات ال ظر المختمفة الت  تؤدي بأصحاب ا إلى تخط 

 والحكـ عمى وج ة  ظرهـ بالصحة. 

ف  العصر التخطئة والتصويب مف أوائؿ الذيف أّلفوا ف  مجاؿ  أوُيعد أبو ال  اا األلوس  
إذ قاـ بدراسة كتاب الحريري )درة الغّواص(أ ودّوف مبلحظات  عمي أ واستعاف بشرح  (1)أالحديث

الخفاج  لػ)الدرة(أ وأجرى مواز ة بيف كؿ مف مبلحظات الحريريأ ومبلحظات  الخاصةأ ومبلحظات 
)غاية لى ترتيب المادة المدروسة عمى  ظاـ المعجـأ ف  كتاب سّمار الخفاج أ وا ت ى ب  المطاؼ إ

أقدـ آ ار  وهو يعدّ  (2)اإلخبلص بت ذيب  ظـ درة الغواص( المعروؼ باسـ )كشؼ الطرة عف الغرة(
 .الحديث ف  العصر التصويب

الذي اتخذ مف الجرائد والمجبلت ميداً ا لمعمؿ ف  مجاؿ  أظ ر إبراهيـ اليازج  بعد ذلؾ 
الت  صدرت  األولى الس ةتميزت وقد ـأ 1898)الضياا( وذلؾ عاـ  التصحيح المغويأ إذ أ شأ مجمة

ولـ يمتـز اليازج  أ ف  ذلؾ الوقتفي ا لغة الصحافة  تقدبمقاالت  ُ  (3)أالسابعة الس ةو  أفي ا المجمة
 .(4)أوردها دوف ترتيب معيف ظاًما محدًدا ف  معالجة المسائؿ الت  ت اول اأ بؿ 

الخضر م س  مقاالت  التصويبية ف  جريدة )األفكار(أ  و شر أحمد أب ـ1915وف  عاـ  
)حوؿ الغمط والفصيح ع وا    جمع تمؾ المقاالت ف  كتاب  ـ و شر مقاالت أخرى ف  جرائد مت وعةأ

ـأ 1921س ة  (6).  ـ ظ رت مقاالت أسعد خميؿ داغر بع واف )تذكرة الكتاب((5)عمى ألس ة الكتاب(
 (تذكرة الكتابػ )ُوّج  ل أأ وما ُوّج  لمغة الجرائد لميازج في ا بترتيب محدد كما فعؿ اليازج  متـزـ يول

  .(7)وُخطئ صاحب اأ وُرّد عمى تمؾ اال تقاداتلداغرأ حيث ا تقدت 

                                                           
(1)

 .35، مادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌثح
(2)

 م.1883األلوسً، أبو الثناء شهاب الدٌن السٌد محمود أفندي، كشف الطرة عن الغرة، د. ط، المطبعة الحنفٌة، دمشق، 
(3)

 – 1914الضٌاء، مجلة علمٌة أدبٌة صحٌة صناعٌة، لصاحبها الشٌخ إبراهٌم الٌازجً، السنة السابعة، مطبعة المعارف، مصر، 

 449، 421 – 417، 387 – 385، 356 – 353، 324 – 321، 292 – 289، 261 – 257، 228 – 225، 195 – 193م، 1915

– 452 ،482 – 484 ،513 – 516 ،545 – 548 ،577 – 581 . 
(4)

 36حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(5)

 م.1963منسً، أحمد أبو الخضر، حول الغلط والفصٌح على ألسنة الكتاب، د. ط، مطبعة المدنً، القاهرة، 
(6)

 م.2112داغر، أسعد خلٌل، تذكرة الكاتب، د. ط، كلمات عربٌة للترجمة والنشر، القاهرة، 
(7)

 41-41حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
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 في العصر الحديث: -في مجال التصحيح المغوي -الموروث العام 

التراث العاـ ف  التصحيح المغوي قسميفي أحدهما التراث المص ؼ عمى  ظاـ  )حمادي( قّسـ    
مف مص ف  التراث  ةعاجم تي فقد اتج (1)المعجـأ واآلخر المص ؼ عمى غير  ظاـ المعجـ

ورأوا ف  ذلؾ الترتيب تيسيًرا عمى مف أراد الرجوع إلى م ؿ تمؾ التصحيح  العاـ إلى  ظاـ المعجـأ 
ضمف  ـ1939س ة الذي ظ ر  (2)كتاب )أخطاؤ ا ف  الصحؼ والدواويف( المصّ فات. وُيعدّ 

 حيث رّتب الزعببلوي المواد المعاَلجة حسب مصّ فات التصحيح المغوي الت  الَتزمت  ظاـ المعجـأ
 .(3)أوائؿ الكمـ

لزهدي  (4)معجـ )الكتابة الصحيحة( أالمص فات الت  اعتمدت ال ظاـ المعجم ومف أبرز 
ـأ حيث قصد مؤلف  مف خبلل  تصحيح األخطاا ف  1968أ الذي ظ ر عاـ حسف جار اهلل

 .(5)مجاالت أوسع مّما كاف عمي  ـ اتسع  طاؽ معجم  ليشمؿ  أالمؤسسة الت  يعمؿ في ا

مف أوسع معاجـ التصحيح الحديث وأغزرها  ألمعد ا   (6))معجـ األخطاا الشائعة( عدّ يُ كما  
ـأ وكاف العد ا   ي شر م    ماذج ف  مجمة 1973وأغزرها مادةأ وقد ظ ر هذا المعجـ س ة 

)األديب( ف  بيروتأ ويعتمد عمى استفتاا المجامع العربية والمكتب الدائـ لت سيؽ التعريب بالرباطأ 
مسألة لغويةأ وقد  (1187)يشتمؿ عمى ـ لّما غُزرت المادة المغوية لدي أ رأى أف يضع ا ف  معجو 

 (7)رتّب ا حسب الحرؼ األصم  األوؿ.

 

األخطاا عمى  أما المؤلفات الت  آ رت  ظاـ الفصوؿ بداًل مف  ظاـ المعجـأ فقد قسمت    
)لساف صاحب كتاب  شقير المب ا   وُيعدّ أ أقساـأ بحيث تجمع كؿ قسـ مف األخطاا صفات مشتركة

                                                           
(1)

 .62، 35، حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث
(2)

ٌُعد هذا المصنف نواة المعجم الذي انشؤه الزعببلوي فٌما بعد، وعنوانه: )معجم أخطاء الكتاب(، انظر: الزعببلوي، صبلح الدٌن، معجم 

 م.2116اء الكتاب، د. ط، دار الثقافة والتراث، دمشق، أخط
(3)

 43حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(4)

 م.1991، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، 5جار هللا، زهدي حسن، الكتابة الصحٌحة، ط
(5)

 48حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث،
(6)

 م.1983، مكتبة لبنان، بٌروت، 2العدنانً، محمد، معجم األخطاء الشائعة، ط
(7)

 51-51حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 



68 
 

قد سار عمى أ و (2)مف أوائؿ المصّ فيف ف  هذا المجاؿ (1)ا تقاد العربية المعاصرة(غصف لب اف ف  
وي شرها ف   أالذي كاف يكتب فصواًل طويمة ف  التصويب المغوي أإبراهيـ الم ذر الدرب  فس 

إلى المجمع الفصوؿ الت  كاف ي شرها ف  رسالة قّدم ا ـأ  ـ جمع 1921الصحؼ العربية عاـ 
كغيرر  -الذي تعرض  (3)بدمشؽأ وا ب ؽ عف ذلؾ كتاب  المسمى باسم  )كتاب الم ذر( العمم  العرب 

أ وقد  تج عف كتاب )الم ذر( (4)لبل تقادات والتعميقات بيف مؤيد ومعارض –كغيرر مف المص فات 
أ خمص مف خبلل  إلى أف الم ذر (5)كتاب مستقؿ لمصطفى الغبليي   هو ) ظرات ف  المغة واألدب(

 .(6)وخطأها وه  صحيحةأ وصحح ألفاًظا خاطئة الم ذر ا تقد ألفاًظا

 المجامع المغوية في التصحيح المغوي:بعض  دور

ف   –مف خبلؿ األبحاث المغوية  أتجّمى  شاط بعض المجامع المغوية ف  التصحيح المغوي
وقد ظ ر ذلؾ ف   أ(7)الخاصة بتمؾ المجامعالت  كا ت تُ شر ف  المجبلت  -مجاؿ التصحيح المغوي

ف  مجمة المجمع العمم  العرب  بدمشؽأ إذ ُ شر بحث بع واف )ع رات األقبلـ( وذلؾ ابتداا مف 
ـأ 1927عاـ  الذي صدر (8)السابع ـ حتى المجمد1921المجمد األوؿ لممجمة الذي صدر عاـ 

ُرصدت ف  دوف اإلشارة إلى اسـ كاتب البحثأ كما أف األخطاا الت  وكاف بح  ا بتوقيع المجمع 
البحث وعولجت لـ تكف م سوبة لؤلشخاص الذيف صدرت ع  ـأ وا  ما سيقت دوف عزوأ كما إ  ا لـ 

 تكف ضمف ترتيب محدد.

مف داخؿ المجمع  أوقد تعرض المجمع العمم  بدمشؽ لمردود واالعتراضات والم اقشات  
أف تمؾ  إلى وخارج أ وقد أشارت بعض اال تقادات الت  خرجت مف المجمعييف )مف داخؿ المجمع(

 . (9)كتب بقمـ المجمعييف كم ـأ وأف بعض ـ هو الذي كتبالمقاالت لـ تُ 

                                                           
(1)

 م.1891شقٌر، شاكر، لسان غصن لبنان فً انتقاد العربٌة المعاصرة، د. ط، المطبعة العثمانٌة، لبنان، 
(2)

 62،كة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث،حمادي، محمد ضاري، حر
(3)

 م.1927ابن المنذر، إبراهٌم، كتاب المنذر، د. ط، مطبعة االجتهاد، بٌروت، 
(4)

 66-64حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(5)

 م.1917الغبلٌٌنً، مصطفى، نظرات فً اللغة واألدب، د. ط، المطبعة العصرٌة، بٌروت، 
(6)

 68-67حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(7)

 .85السابق،  
(8)

 .219، 1921مجلة المجمع العلمً العربً، الجزء السابع، تموز، 
(9)

 .87 – 85حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
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ألحمد العوامري  دراسات تضمفي (1) ـ ظ ر المجمد األوؿ مف مجمة المجمع المغوي المصري
ـ إلى 1934وث وتحقيقات لغوية مت وعة( واكبت المجمة مف المجمد األوؿ عاـ العوامري بع واف )بح
وبال سبة لممجمع العمم  العراق أ فقد  شر ف  مجمت  مبح ًا واسًعا . (2)ـ1939المجمد الرابع عاـ 

أ وقد ُقّسـ إلى أجزاا وُ شر ف  المجمة عمى (3)بع واف )مبحث ف  سبلمة المغة( لمصطفى جواد
وا ت اا بالمجمد الرابع عاـ  أـ1950 الذي صدر عاـ أابتداا مف المجمد األوؿ مراحؿأ وذلؾ

 . (4)ـ1959

الذي قّدـ ف  العدد األوؿ مف المجمد األوؿ مف مجمت   أوكذلؾ مجمع المغة العربية األرد  
وهو بحث تصحيح   (5)بع واف )العشري اتأ العشري يات( أـ مقااًل ل اصر الديف األسد1978عاـ 

 .(6)كاف قد  شرها ف  مجمة المجمع المغوي المصري قبؿ ذلؾ أب  الكاتب مباحث أخرى مما مةوصؿ 

 .(6)ذلؾ

 في العصر الحديث:  –في مجال التصحيح المغوي  -الموروث الخاص 

ُيقصد ب  الج ود الخاصة ف  مجاؿ التصحيح المغويأ الت  لـ تصدر عف مؤسسات بح يةأ  
بالخبلفات المغوية الت  كا ت تدور بيف )أحمد فارس الشدياؽ( وآخريف مف  ويمكف القوؿ إ  ا تبدأ

ُتعّد هذر الخبلفات بداية ال قد األدب  العرب  الحديثأ والم طمؽ األساس  لمم اظرات  وقدمعاصري أ 
المغوية الت  تبعت اأ وكاف مف أبرز تمؾ المساجبلت المغويةأ ُمعاركة الشدياؽ لسميماف الحرائري 

س أ الت  كاف ميدا  ا صحيفة الحرائري )البرجيس( ف  باريسأ وصحيفة الشدياؽ )الجوائب( ف  التو 
)ال جـ ال اقب ف  المحاكمة بيف البرجيس وقد ا ت ت تمؾ الُمعاركة المغوية بظ ور كتاب أ (7)األستا ةأ

                                                           
(1)

 .138، 1935 – 1934مجلة مجمع اللغة العربٌة الملكً، الجزء األول، المطبعة األمٌرٌة، القاهرة، اكتوبر، 
(2)

 91حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(3)

 91السابق،  
(4)

 .167، 1956راقً، بغداد، مجلة المجمع العلمً العراقً، المجلد الرابع، الجزء األول، مطبعة المجمع العلمً الع
(5)

 .139م، 1982، 2م، ط1978مجلة مجمع اللغة العربٌة األردنً، المجلد األول، العدد األول، كانون الثانً، 
(6)

 91حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(7)

 .97حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
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بعيد أ حاوؿ صاحب  مف خبلل  تقديـ تحكيـ لغوي (1)البرجيس والجوائب( لعبد ال ادي  جا اإليباري
 .عف اال حياز ألي مف الطرفيف

)الج اف(أ  مجمة)الجوائب( و  صحيفة ف  التصحيح المغوي بيفأخرى دارت مساجبلت كما 
براهيـ اليازج  أبيف الشدياؽ أإ ر خبلفات لغوية ـأ وقد  تج عف تمؾ الخبلفات 1871وذلؾ عاـ  أوا 

وهو أ (2)يؿ عبد السيد المصريكتاب )سمواف الشج  ف  الرد عمى إبراهيـ اليازج ( لميخائظ ور 
وعمى صاحب مجمة الج افأ كما دخمت أطراؼ أخرى ف   أويرّد عمى اليازج  أي تصر لمشدياؽ

 .(3)وذلؾ لبل تصار لميازج  أو لمشدياؽ أساحة المساجبلت المغوية

 :نماذج مختارة من التصحيح المغوي في المعاجم والمصنفات األدبية

اهتـ بعض العامميف ف  ميداف التصحيح المغوي بمعالجة األخطاا المغوية الت  وقع في ا 
 يعدأ و معجًما مف المعاجـ المغويةأ سواا القديمة والحدي ة –أّلؼ أو  سخ أو حقؽ  -بعض مف
 شر تحقيقات  المعجمية ف  جريدة األهراـ المصريةأ ف  هذا المجاؿأ إذ برز مف عمؿ الكرمم  أ

 شوب خبلفات لغوية بيف  أوكا ت  تيجة تمؾ التحقيقات (4)ع واف )أغبلط المغوييف األقدميف(ب وذلؾ
مؤيد ومعارضأ وقد ا تُقد الكرمم  ف  تسميت  تمؾ المقاالت )أغبلط المغوييف األقدميف( لما ف  هذر 

قات لغويةأ وليس ف  أك رها التسمية مف مبالغة وت ويؿأ إذ لـ تكف تمؾ المقاالت إال بحو ًا وتحقي
 تيجة  أسبب  التصحيؼ والتحريؼ يلمقدمااأ بؿ إف ك يًرا مما آخذ ب  الكرمم  أصحاب المعاجـتغميط 

 .(5)خمؿ ما ف  ال سخ أو الطبع

باديأ وذلؾ ف  كتاب  )الجاسوس آكما ا تقد أحمد فارس الشدياؽ )القاموس المحيط( لمفيروز   
بادي ف  قاموس أ آالتعريفات الت  أوردها الفيروز قصور  الشدياؽ ا تقد حيثأ (6)عمى القاموس(

                                                           
(1)

 ، ولم تتمكن الباحثة من الحصول علٌه.97مذكور فً مإلف محمد ضاري حمادي: حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث،  الكتاب
(2)

 م.1872، مطبعة الجوائب، األستانة، 1المصري، مٌخائٌل، سلوان الشجً فً الرد على إبراهٌم الٌازجً، ط
(3)

 98الحدٌث، حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر 
(4)

 م.1933الكرملً، األب أنستناس ماري، أغبلط اللغوٌٌن األقدمٌن، د. ط، مطبعة األٌتام، بغداد، 
(5)

 .115 – 112حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(6)

 م.1881الشدٌاق، أحمد فارس، الجاسوس على القاموس، د. ط، مطبعة الجوائب، قسطنطٌنٌة، 
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 أوت اوؿ أخطاار  ج  المغويأ ب ماوا تقد طريقة ترتيب مفردات  وخمط  الفصيح بغيررأ واضطر 
 . (1)وغير ذلؾ مف األمور المتصمةف أ وتحري أوتصحيف 

حظ  دي ةأ فعمى سبيؿ الم اؿ كما التفتت حركة التصحيح المغوي إلى المعجمات العربية الح
و)المعجـ الوسيط( لمجمع  (3)و)الم جد( لمويس معموؼ (2)كؿ مف )محيط المحيط( لبطرس البستا  

ت اوؿ )محيط المحيط( لبطرس البستا   إبراهيـ  حيث صيب  مف الت قية والتصحيحأ ب (4)المغة العربية
أ وت اوؿ )الم جد( لمويس المعموؼ (5)اليازج  ف  كتاب )ت بي ات اليازج  عمى محيط البستا  (

عد اف الخطيب الوسيط َ  أ وت اوؿ المعجـَ (6)ك يروف أبرزهـ مصطفى جواد ف  مقال  )أوهاـ الم جد(
الت   شرها ف  حمقات متتابعة ف  مجمة مجمع المغة  (7)ف  مقاالت  ) ظرات ف  المعجـ الوسيط(

 .(8)العربية بدمشؽ

ُوّج ت أ ومف ذلؾ اال تقادات الت  (9)ات العمـو المختمفةكما شمؿ الج د التصحيح  معجم 
م بًل أ فالت  أصدرها المكتب الدائـ لت سيؽ التعريب ف  الرباط ألممعاجـ العممية العربية المتخصصة

فاضؿ  وتبع امعجـ الكيمياا الذي أصدرر المكتبأ  أ قدت المج ة األرد ية لمتعريب والترجمة وال شر
حوؿ معجـ الكيمياا لممكتب الدائـ لت سيؽ التعريب ف  الوطف العرب   الطائ  ف  )مبلحظات

حيث أس ب ف  مأخذر عمى هذا المعجـ مف حيث )االختبلؼ ف  صيغة المصطمح  (10)بالرباط(

                                                           
(1)

 .115 – 113حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(2)

 م.1987البستانً، بطرس، محٌط المحٌط، د. ط، مكتبة لبنان، بٌروت، 
(3)

 ، المطبعة الكاثولٌكٌة، بٌروت، د. ت.19معلوف، لوٌس، المنجد، ط
(4)

 م.2114لدولٌة، ، مكتبة الشروق ا4مجمع اللغة العربٌة بمصر، المعجم الوسٌط، ط
(5)

الٌازجً، إبراهٌم، تنبٌهات الٌازجً على محٌط البستانً، جمعها وحل رموزها: سلٌم شمعون وجبران النحاس، د. ط، مطبعة صبلح 
 م.1933الدٌن، االسكندرٌة، 

(6)
والسنة  587 – 586، 1928مجلة لغة العرب: مجلة شهرٌة أدبٌة علمٌة تارٌخٌة، الجزء األول من السنة السادسة، كانون الثانً، 

 .878 – 876، 314 – 312السابعة: 
(7)

، 496 – 481، 277 – 267، 172 – 169م، ص1963مجلة المجمع العلمً العربً )دمشق(، المجلد الثامن والثبلثون، كانون الثانً، 

. والمجلد األربعون والمجلد الثانً 421 – 414، 275 – 254، 77 – 65: 1964. والمجلد التاسع والثبلثون عام 659 – 651، 496

 .712 – 691، 459 – 451، 234 – 229، 58 – 52: 1967واألربعون عام 
(8)

 .128 – 121حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(9)

 .137السابق، 
(10)

 .119 – 111م، المجلد الثالث والعشرون، 1973مجلة المجمع العلمً العراقً، مطبعة المجمع العلمً العراقً، بغداد، 
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 .(1)عما لو ترجـ عف المغة اإل جميزية( أالعرب  لممادة  فس ا ع دما يأخذ المصطمح مف المغة الفر سية

 .(1)اإل جميزية(
 قد الكرمم   أأ فعمى سبيؿ الم اؿ(2)التصحيح المغوي بالمص فات األدبيةكما اعت ت حركة   

وتحميبلت ـ استعماالت ـ  أإضافة إلى ع ايت ـ بمغة الشعراا .(3)تاريخ آداب المغة العربية لجرج  زيداف
استعماالت ـ المغوية وعرض ا عمى قوا يف المغة العربيةأ ومف ذلؾ ما كتب  إبراهيـ اليازج  ف  لغة 

وهو الشرح المسمى  ألديواف المت ب  أف    اية شرح والدر  اصيؼ اليازج  أآخذ عمي اوالم أالمت ب 
أ وع   إبراهيـ السامرائ  بتصحيح أخطاا أبرز (4))العرؼ الطيب ف  شرح ديواف أب  الطيب(

أ إذ ضرب أم مة مف (5)ف  كتاب  ) لغة الشعر بيف جيميف( أالشعراا العراقييف ف  القرف العشريف
وكشفت ل  أخطاا ك يرة ف   أاستعماالت ـ ومخالفات ـ عف وج  المغة الفصحىأ وُ قد حافظ إبراهيـ

 .(6)ومقاالت إلبراهيـ الماز   أمقاالت لط  حسيف

قاموا ب قد بعض ال صوص العربية  أتجدر اإلشارة إلى أف  مة مف المصححيف المغوييف 
لكتاب المجازات ال بوية لمشريؼ  أفىأ ك قد مصطفى جواد لطبعة محمد محمود مصطالمحققة
  . (8)لكتاب وفيات األعياف البف خمكاف أو قد عم  جواد الطاهر لطبعة إحساف عباس (7)الرض 

الت  لـ تسمـ مف ا تقادات المصححيف الدواويف الشعريةأ  بعض وكذلؾ األمر بال سبة لتحقيؽ
ف  مقاالت ومباحث معي ةأ طالب في ا كاتبوها بتصحيح اال حراؼ المغويأ  المغوييفأ إذ يتجمى ذلؾ

                                                           
(1)

 .111م، المجلد الثالث والعشرون، 1973مجلة المجمع العلمً العراقً، مطبعة المجمع العلمً العراقً، بغداد، 
(2)

 .141حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(3)

 52م: 1912، المجلد الثانً: الجزء األول: جزٌران 453 – 447، 397 – 392م: 1911مجلة لغة العرب، الجزء األول من شهر تموز 

 .91 – 82م: 1914، والمجلد الرابع 82 – 73: 1913، والمجلد الثالث 219 – 215، 146 – 139، 62 – 52
(4)

ط، دار األرقم  الٌازجً، ناصٌف، العرف الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب، صّوب نصوصه وضبطها وقدم لها عمر فاروق الطباع، د.
 األرقم بن أبً األرقم، بٌروت، د. ت.

(5)
 .1981، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، 2السامرائً، إبراهٌم، لغة الشعر بٌن جٌلٌن، ط

(6)
م، ولم تتمكن الباحثة من 1911 /3 /5م، 1911 /2 /24م، 1911 /11 /24المقاالت فً جرٌدة العلم القاهرٌة فً أعدادها الصادرة فً 

 .147من الحصول علٌها، ولكنها موجودة فً كتاب حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث لمحمد ضاري حمادي، 
(7)

 .245 – 212م، 1958مجلة المجمع العراقً، المجلد الخامس، 
(8)

 م.1977، مإسسة الرسالة، بٌروت، 1الطاهر، علً جواد، مبلحظات على وفٌات األعٌان، ط
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و قد إبراهيـ عبد  (1)ك قد عامر محمد بحيري لطبعة حسف كامؿ الصيرف  لديواف عمرو بف قميئة
 .(3)اوغيرهم (2)عبيد اهلل بف قيس الرقياتلطبعة محمد يوسؼ  جـ لديواف  أالرحمف محمد

ضمف اهتمامات المصححيف  -أيًضا  –فقد كا ت  أيتصؿ ب ا مف لحفأما لغة العامة وما   
ُع   واضعوها مف خبلل ا بإرجاع العام  إلى أصم  األوؿأ  أإذ ظ رت مؤلفات ك يرةالمغوييفأ 

أ وكاف (4)أقصياها عف األصؿ العرب  الفصيح أوالكشؼ عما اعترى األلفاظ العامية مف تغير وتبدؿ
أ ولعؿ م ويعيدها إلى أصم ا الذي إلي  ت ت ألج الم جات الحدي ةه اؾ تراث تصحيح  جديد يعا

ه  أوفر الم جات العربية الحدي ة حًظا مف هذر الج ودأ فقد ُألؼ ف   المصريةأ الم جة العامية
 .(5)أصول ا مص فات خاصة م  ا )التحفة الوفائية ف  المغة العامية المصرية( لمحمد وفا القو  

يتم ؿ ف  عرض الج ود المبذولة  أُقّدـ ف  الجزا األوؿ مف هذا المبحثيمكف القوؿ إف ما 
بال سبة لمعصر الحديثأ وقد أورد )حمادي( ف  كتاب  عرًضا مفّصبًل لتمؾ  أف  التصحيح المغوي

الج ودأ إذ ُتعّد دراست  األولى ف  مجاؿ حصر المص فات الت  ُخصصت لمتصحيح المغوي ف  
ت اول  األساليب المغوية الت  ا ت ج ا بعض المصّححيفأ وتبياف موقف ـ العصر الحديثأ إضافة إلى 

 مف بعض القضايا ذات الصمة بت مية المغة وتطورها.

 أمثمة عمى المناىج المتبعة في كتب التصحيح المغوي الحديثة ثانًيا:

شممت مجاالت مت وعةأ واتخذت  أيبلحظ أف حركة التصحيح المغوي ف  العصر الحديث 
صدرت عف بعض الباح يف  أا تقادات لغوية ك يرة أمختمفةأ وأ   تمخضت عف هذر الحركة م اهج

يعتري تمؾ الم اهج الت  يسمك ا المصححوف  أف  هذا المجاؿأ وتعبر هذر اال تقادات عف خمؿ معيف
 المغويوف.

                                                           
(1)

، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، 2م، ط1966مجلة معهد المخطوطات العربٌة، المجلد الثانً عشر، الجزء الثانً، نوفمبر 

 .165 – 143م، 1997القاهرة، 
(2)

 .393 – 379م ، 1959مجلة معهد المخطوطات العربٌة، المجلد الخامس، الجزء األول، ماٌو 
(3)

 .154 – 153د ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، حمادي، محم
(4)

 .157السابق، 
(5)

 م.1892، بوالق، 1القونً، محمد وفا، التحفة الوفائٌة فً اللغة العامٌة المصرٌة، ط



74 
 

الذيف أّلفوا ف   وقد ا تقد أحد الباح يف م اهج بعض المصححيف المغوييفأ إذ ذهب إلى أف
كا وا لـ يتفقوا عمى مقياس محدد يرجعوف إلي  ف  تحديد الخطأ والصوابأ وا  ما  أالمحف قديًما وحدي ًا

طائفة متساهمةأ تبيح كؿ صيغة وردت أ و طائفة متشددةأ تقؼ ع د األفصح وترد ما سوار: طائفتيف
 تميزت أعمى وج  الخصوص ا م  ةوالمتأخر  أالمغوي مؤلفات التصحيحأ ومع ى ذلؾ أف عف العرب
يجد االستعماؿ  أتصحيح المغويف  كتب ال لمتأمؿأ فاظ ر في ا الت اقض واالضطرابو  (1)بالفوضى
 .ىخر أ جماعةع د  أً أو ُمخط مردوًدا و  أمف المغوييف جماعةع د  جائًزا وصحيًحاالواحد 

عمى  أمرهـ اجمعو لـ ي المصّححيفأف   ه أالمغوي صحيحف  حركة التعمة االضطراب و  
ي حيث اختمؼ المغويوف حوؿ بعض الصيغ واأللفاظ الت  ساسيةموقؼ واحد مف بعض القضايا األ

وبعض ـ يرفض ا أل  ا لـ تسمع عف  أئ مف يأخذ ب اسمعت عف العربأ فبعض ـ يجيزها وال يخطّ 
لؾ أف القديمة والحدي ةأ ومف ذ صحيحقبائؿ مو وؽ بفصاحت اأ وهذا االضطراب موجود ف  كتب الت

)الحماسة(أ  الصحيح هو قول ـ )سحاب( ويرى أف عمى وزف (2)بعض ـ يخطئ مف يقوؿ )الحماس(
 .(3)ولكف الزبيدي ف  التاج يرى أف )الحماس( كممة صحيحةأ وقد تكمـ ب ا بعض العرب

ه  القياسأ فكما اختمؼ موقف ـ مف السماع  أوالقضية ال ا ية الت  اختمؼ حول ا المغويوف 
مف ذلؾ أف بعض المغوييف يرفض و وبعض ـ يم ع أ  أاختمؼ مف القياسأ إذ إف بعض ـ يأخذ ب 

)زهور( جمًعا لػ )زهر( و)أمجاد( جمًعا لػ )مجد( ويروف أف الجمع الصحيح لؤلولى )أزهار( وأما 
ُيبلحظ  أآراا المغوييف ف  جمع هاتيف الكممتيف بأعتتال ا ية فمـ يسمع عف العرب جمع اأ ولكف إذا تـ 

عمى )قمب( أف جماعة م  ـ أجازت هذا ال وع مف الجمعأ فيقاؿ: )زهور( و)أمجاد(أ إذ إ  ـ يقيسو  ا 
 .(4)و)قموب( و)سقؼ( و)سقوؼ( و)فرخ( و)أفراخ( و)بيت( و )أبيات( و )ز د( و)أز اد(

ف  اؾ بعض األلفاظ  ور الدالل  لبعض األلفاظأكما يختمؼ موقؼ المغوييف مف ظاهرة التط  
الت  توظؼ لمتعبير عف مع ى محددأ إال أف داللت ا تختمؼ مع مرور الزمفأ وقد وقع م ؿ هذا 

                                                           
(1)

 .62م، 2114، المكتبة العصرٌة، بغداد، 1العزاوي، نعمة رحٌم، فصول فً اللغة والنقد، ط
(2)

 .118م، 1986، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، 2معجم الخطؤ والصواب فً اللغة إلمٌل ٌعقوب، ط ورد تفصٌل ذلك فً
(3)

 .63العزاوي، فصول فً اللغة والنقد، 
(4)

 .64 – 63العزاوي، فصول فً اللغة والنقد ، 
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االختبلؼ عمى ك ير مف الكممات العربيةأ وكاف موقؼ القدماا مف تمؾ الكممات هو قبول اأ وحجت ـ 
ولى الت  ُيحتج ب اأ إال أ  ـ لـ يقبموا ما حدث مف ف  ذلؾ أف التطور جرى عمي ا ف  العصور األ

 .(1)كممات أخرى بعد العصور األولى ف  تطور

 اريقً فإال أف آراا المغوييف المعاصريف والمتأخريف تباي ت اتجار هذر الظاهرةأ فكا وا فريقيف:   
ل  مف مع ىأ ئ مف يستعمم ا ف  غير ما وضعت خطّ يُ و  أأي تطور دالل  لمكممة ال يقبؿ امتشددً 

جيز استعماؿ الكممات الت  تطورت معا ي ا وتغيرت يو  أقبؿ التطور الدالل ي أمتساهبًل  اريقً وف
ف ( ويرى أف ر الرجؿ الخبر( بمع ى )حرّ دالالت ا خبلؿ العصورأ فم بًل ه اؾ مف يخطئ قول ـ )حوّ 

ض ( ولك ؾ تجد أي )بيّ ر ال وب( ض( فقد كا وا يقولوف )حوّ ر( استعممت ف  األصؿ بمع ى )بيّ )حوّ 
 .(2)أهؿ المغة ستقرارر بيفوا ذيوع ر( وذلؾ للغوييف آخريف يجيزوف االستعماؿ الجديد لكممة )حوّ 

 إزاا لمعرب والدخيؿأ إذ ا قسـ الُمصّححوفويختمؼ موقؼ المغوييف أيًضا مف قضية ا  
وتجدر عامبًل مف عوامؿ  أخذ المغوي عف غير العربالمعرب والدخيؿ فئتيف أيًضا: فئة تجيز األ

 (3) .وائؿ فقطوترى أ   مف حؽ العرب األ أت مية المغةأ وفئة ترفض 

وقد أدى ذلؾ الت اقض ف  اآلراا المغوية الت  ا ت ت إلي ا جماعة مف المصححيف المغوييف 
ووصف ـ إياها بالمضطربةي إذ إف االستعماؿ المغوي  إلى ا تقاد بعض الباح يف م اهج المصححيفأ

ح آخر يم ع ا هو ذلؾ سبب أ و ويخطئ مف يستعمم  ألذي يبيح  أحد المصححيفي يقابم  ُمصحج
 . (4)أدلة إ بات المغة وعوامؿ ت ميت اإزاا موقف ـ اختبلؼ 

 

                                                           
(1)

 .65العزاوي، نعمة، فصول فً اللغة والنقد،  
(2)

 .65. والعزاوي، نعمة، فصول فً اللغة والنقد، 122 ٌعقوب، إمٌل، معجم الخطؤ والصواب فً اللغة،
(3)

 .66العزاوي، نعمة، فصول فً اللغة والنقد، 
(4)

 .67السابق، 
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اضطراب الم  جأ هو سمة ك ير مف المؤلفات الحدي ة ف  مجاؿ التصحيح  يمكف القوؿ إف 
 المغويأ إذ يظ ر ذلؾ االضطراب مف مبلحظة بعض األمور الت  يقع في ا بعض المصححيفي

ف    ـبضطراوا أ خبلف عمم ـ ـ  ماأ أمر عمى وح ّ ـعمي أ  ي ّب وفف  الخطأ الذي   ـوقوعك
 . (1)أ ومشاكؿ أخرىأو ت ّبت ةدوف رويّ   قم ـأ إضافة إلى قياس الواحدماستعماؿ ال

تمؾ هـ صححيف قديًما وحدي ًاأ ومف أف  م اهج بعض المُ ُرصدت بعض ال غرات العممية وقد 
ة م  ا: االعتماد عمى السماع ختمفم ف  صور التسرع ع دهـتجّمى وقد  يف  التغميطال غرات: التسرع 

 . (2)السابقيف دوف تأمؿ أو بحثأ واالعتماد عمى مرجع لغوي واحدال اقصأ وتكرار ال قؿ عف 

دوف التفات إلى القياسأ تمّسؾ بعض الُمصّححيف بف  فراط ومف ال غرات أيًضا اإل
الضرورات الت  َتخرج عف األحكاـ المعروفة وتخالؼ القياسأ فبعض الُمصححيف لـ يعبؤوا بإباحة 

 تإذا اطرد صيغةأف ال إلى عمماا المغةفم بًل: ذهب أ القدماا تمؾ الضرورات ضمف شروط معي ة
قاس عمي  تخذ أصبًل يُ أ لك   ال يُ ا فس  ااتباع السمع الوارد ب  وجبعف القياس  تف  االستعماؿ وشذ

إذا  اعتبارر فصيًحاخبلؼ بيف أئمة المغة البصرييف والكوفييف ف  قبوؿ ما خالؼ القياس و وال أ (3)غيرر
أ م ؿ قبول ـ جمع )مصيبة( عمى )مصائب( الت  أجمعت العرب عمى (4)تعماؿكاف مطرًدا ف  االس

غّمطوا جمع )مصيبة( عمى )مصائب( المصححيف  إال أف بعضهمزها والقياس في ا )مصاوب(أ 
 .(5)القياس )مصاوب( وقالوا إف

يعد  غرة ف  م  ج بعض المصححيف  أكما أف اإللزاـ بأحد الوج يف أو األوج  الجائزة 
أحدهما: اإللزاـ بأفصح الوج يف المغوييف الجائزيف  ألزام  ذو اتجاهيفاإل ارالمغوييفأ إذ إف هذا المس

 كروي  أما يرار وارًدا عمى األصح واألفصح قرّ صحح يُ ورّد الوج  اآلخر الفصيحأ فالمُ  أف  االستعماؿ
استعماؿ )َ عؽ  ت الفصاحةأ ومف أم مة ذلؾ: تخط اامف درجعمى درجة ذلؾ ولو كاف  سوىما 

                                                           
(1)

 .61 – 55ٌعقوب، إمٌل، معجم الخطؤ والصواب فً اللغة، 
(2)

ربعون، السنتان الحادٌة عشرة النملة، خالد بن إبراهٌم، مراجعات فً التصحٌح اللغوي، مجلة الدرعٌة، العددان الرابع والخامس واأل

 .668 – 663م، 2119مارس  – 2118والثانٌة عشرة، دٌسمبر 
(3)

 .99 /1ابن جنً، الخصائص، 
(4)

 .211حمادي، محمد ضاري، حركة التصحٌح اللغوي فً العصر الحدٌث، 
(5)

 .147الشائعة، ، والعدنانً، معجم األخطاء 672النملة، خالد بن إبراهٌم، مراجعات فً التصحٌح اللغوي، 

 :الحديثة مظاىر اضطراب المناىج الخاصة بكتب التصحيح المغوي 
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ابف هشاـ المخم  عمى هذا  جيبأ وي(1)أف الصواب هو ) غؽ( بالغيف بحجة أالغراب( بالعيف
و غؽ بغيف معجمة وغير معجمةأ فبل  أالتضييؽ المغوي باإللزاـ: "جاا ف  كبلم ـ:  عؽ الغراب

 . (2)مع ى إل كارر عمى العامةأ ولكف  غؽ بالغيف معجمة أحسفأ وكذا حكى صاحب كتاب العيف"

وال يخفى ما ف  هذا الم حى اإللزام  مف مبالغة ف  التشديدأ إضافة إلى الخروج عف مذهب 
 (3)ب اختبلؼ المغات وكم ا حجة(أ إذ ذكر ابف ج   ف  )باأئمة المغة ف  قبوؿ ما سمع عف العرب

أ   إذا كا ت ه اؾ لغتاف قريبتيف مف بعض ما ف  القياس واالستعماؿأ فإ   ال يجوز رّد إحداهما 
ظ ار وجور القوة ف  تمؾ المغة المختارة عمى صاحبت اأ مع  باألخرىي ولكف يجوز اختيار إحداهماأ وا 

 .صحيحتاف اال  تيف العمـ أف

لحكـ بالخطأ عمى استعماؿ لغوي ماأ دوف الت بتأ واالست اُد إلى وج  فالتساهؿ ف  إطبلؽ ا
عمى الرغـ مف فصاحت ي ُيعد إجحاًفا بحؽ المغةأ وتضييًقا ال طائؿ  أورْفُض ما عدار ألغوي محدد
 ُيرجى م  . 

اإللزاـ التضييؽ المغويأ مف خبلؿ اإللزاـ بمذهب لغوي محددي ف و  ما االتجار ال ا   ف أ 
أ والدعوة إلى تبّ   آرائ  ال حويةأ وقد ترّتب عمى ذلؾ اإللزاـأ استبعاد المذاهب البصري بالمذهب

ال حوية األخرىأ كالمذهب الكوف أ مع العمـ أف ك يًرا مف المسائؿ الت  تعرض ا المذاهب األخرىأ 
 .(4)وتخالؼ في ا المذهب البصريأ ه  عمى قدر مف الدقة والصحة المغوية

                                                           
(1)

، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 1ابن مكً، أبو حفص عمر بن خلف، تثقٌف اللسان وتلقٌح الجنان، تقدٌم وضبط مصطفى عطا، ط

 .43م، 1991
(2)

وتعلٌم البٌان، ابن هشام اللخمً، أبو عبد هللا محمد بن أحمد، المدخل إلى تقوٌم اللسان الفراهٌدي، الخلٌل بن أحمد، العٌن، مادة )نعق(، و 

 .59م، 1995، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 1تحقٌق مؤمون بن محًٌ الدٌن الجّنان، ط
(3)

 .11 /2ابن جنً، الخصائص، 
(4)

 /6م، 1981السٌوطً، جبلل الدٌن، همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع، تحقٌق عبد العال مكرم، د. ط، دار البحوث العلمٌة، الكوٌت، 
 .677 – 676، والنملة، خالد بن إبراهٌم، مراجعات فً التصحٌح اللغوي، 131ٌل، معجم الخطؤ والصواب فً اللغة، . وٌعقوب، إم171
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والخروج  أدارسة لؤلمورتتفؽ عمى حسـ أمرها لغوًياأ ف ذا الحسـ مب   عمى مُ  أف    اية المطاؼ
 ب تائج مقبولة لدى معظـ األطراؼ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هما  يفالمذ أالعمؿ التصحيح  قديًما وحدي ًا ال يخمو مف الخمؿ واالضطرابيمكف القوؿ إف  
أًيا كا ت قدرة العامميف في أ إال أف هاتيف السمتيف تظ راف بوضوح  أمات العمؿ البشريتاف مف سِ مَ سِ 

إذا كاف العمؿ فردًياأ وتت اقص حّدت ما إذا اشترؾ ف  هذا العمؿ أك ر مف طرؼ ُيش د لمواحد م  ا 
لكفااة العمميةأ فتجتمع تمؾ األطراؼ لمدارسة مسائؿ لغوية معي ةأ وتختمؼ اآلراا وتمتق أ إال أ  ا با
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 مدخل

 التصحيح المغوي في المستوى الصوتيالمبحث األول: 

 التصحيح المغوي في المستوى الصرفيالمبحث الثاني: 

 التصحيح المغوي في المستوى النحويالمبحث الثالث: 

 التصحيح المغوي في المستوى الداللي )المعجمي(المبحث الرابع: 

 التصحيح المغوي في المستوى الكتابي )اإلمالئي( المبحث الخامس:

 التصحيح المغوي مسألة منيج المجمع فيالمبحث السادس: 

 

 

 

 

 
 

 الثاني القسم

 عند مجمع المغة العربية بالقاىرة()التصحيح المغوي 



81 
 

المغوية عمى الرغـ مف صدورها ضمف مجمة  لبحوثالخاصة بالمجمع كما تقدـ ذكررأ إال أف هذر ا
فإ  ا ال تحمؿ توقيع أ وا  ما الواحدة م  ا بقمـ عضو مف األعضااأ فعمى سبيؿ الم اؿ كتب  أالمجمع

 .(1) رة مف ع رات األقبلـ أو بحث طريؼ ف  أي الشرطية"عبد القادر المغرب  مقااًل بع واف: "إقالة ع

وكتب محمد رضا الشبيب  ف  العدد ال ا   عشر مف المجمة: "إصبلح ما حرف  األعاجـ مف  
. وكتب عبد الستار فراح ف  العدد  فس  مف المجمة: "تصحيحات لمساف (2)أسماا األعبلـ والبمداف"

  العدد السابع وال ما يف مف المجمة مقااًل بع واف "تصحيح أ وكتب إبراهيـ السامرائ  ف(3)العرب"
يعبر عف موافقة المجمع  أفإف ارتضاا لج ة المجمة  شر هذر التحقيقات أ. ومع ذلؾ(4)التصحيح"

 المضموف الذي جاا ب  أولئؾ الباح وفأ واعتمادر ال تائج الت  خمصوا إلي ا.

العربية بالقاهرة ف  مجاؿ القرارات  وقد ظ رت صبغة اإلجماع بوضوح لدى مجمع المغة 
المغوية الصادرة ع  أ إذ باف ذلؾ ف  معرض التقديـ لكتاب )مجموعة القرارات العممية ف  خمسيف 
عاًما( الذي جاا في  أف المجمع اهتـ بتمحيص البحوث والدراسات المغوية الت  تت وع موضوعات ا ف  

ا العامةأ وبحوث ف  مجاؿ الترجمةأ لمغة وأوضاع جوا ب مختمفةأ إذ إف ه اؾ دراسات ف  أقيسة ا
وكتابة األعبلـ األج بيةأ ودراسات ف  وضع المصطمحات والمعجماتأ وأخرى ف  تيسير  أوالتعريب

خروج المجمع بقرارات  أوالكتابة العربيةأ وقد كا ت  تيجة ذلؾ االهتماـ والتمحيص أال حو والصرؼ
يمكف تشبي  ا بوجور التشريع أو مواد القوا يفأ وقد حرص  أو تائج معي ة أوضوابط  ابتة أمحددة

المجمع عمى أف تخضع تمؾ القرارات والضوابط لمزيد مف الفحص والمذاكرةأ األمر الذي يضمف ل ا 
 .(5)والقبوؿ ال صيب التاـ مف التزكيةأ

لغوية ه   تاج دراسات عميقة لمسائؿ  أفالقرارات المغوية الصادرة عف مجمع المغة العربية 
 مت وعةأ وه  بم زلة الفيصؿ بيف المختِمفيف ف  ال ظر إلى تمؾ المسائؿ.

                                                           
(1)

 .321مجلة مجمع اللغة العربٌة، الجزء الثامن، 
(2)

 .37السابق، الجزء الثانً عشر، 
(3)

 .171السابق، الجزء الثانً عشر، 
(4)

 .133السابق، الجزء السابع والثمانون، 
(5)

، إخراج ومراجعة محمد شوقً أمٌن وإبراهٌم 1984 – 1934مجمع اللغة العربٌة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما  

 م، ج )البٌان والتعرٌف(.1984الترزي، د. ط، الهٌئة العامة لشإون المطابع األمٌرٌة، القاهرة، 

 مدخل

يعّد مجمع المغة العربية بالقاهرة أبرز هيئة عممية تم ؿ العمؿ المغوي الجماع . وقد تم مت  
 شرها ف  المجمة  ألمسائؿ لغوية مت وعة بحوثبمجموعة  أج ودر األولى ف  مجاؿ التصحيح المغوي
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بعيًدا عف  أومواكبة الحياة المغوية العصرية أوبما أف السع  إلى الحفاظ عمى المغة العربية  
هو مف األهداؼ األساسية الت  وضع ا المجمع  صب عي ي أ  أالخروج عف وج ة الصواب المغوي

أف تكوف موجً ا ودليبًل لموصوؿ إلى الصحيح مف االستعماالت  أ  هذر القراراتفإف المفترض ف
المغوية. ف ؿ كا ت قرارات المجمع كذلؾ؟ وهؿ ظ رت صبغة التصحيح المغوي ف  تمؾ القرارات 
الحاسمة؟ أـ أ  ا لـ ت ت ج سبيؿ التصحيح المغوي واكتفت بسرد القواعد ال حوية المعروفة؟  ـ ما 

ي است دت إلي  تمؾ القرارات إف ظ رت في ا صبغة التصحيح المغوي؟ وهؿ كا ت ه اؾ المحتكـ الذ
محاذير واضحة اتجار استعماالت لغوية معي ة ُحكـ عمي ا بالخطأ أو الضعؼ الشديد؟ هذا ما تحاوؿ 
الباح ة كشف  ف  هذا الجزا مف الدراسةأ وذلؾ مف خبلؿ ت اوؿ بعض قرارات المجمع ف  مجاالت 

 ختمفة.لغوية م

 

 

 

 

 

 
 المبحث األول

 التصحيح اللغوي في المستوى الصوتي

 :القرار األول

(1)" بُ رَ ا العَ يَ بِ  تْ قَ طَ تي نَ الَ  ةِ ورَ ى الص  مَ عَ  بِ ر  عَ المُ  مِ باالسْ  قُ طَ نْ " يُ  
 

                                                           
(1)

 .189ة العربٌة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما لمجمع اللغ 

صدر هذا القرار ف  الجمسة ال ال ة وال بل يف مف الدورة األولى لمجمع المغة العربية بالقاهرةأ 
أ (1)ُمدرج ف  كتاب )مجموعة القرارات العممية ف  خمسيف عاًما لمجمع المغة العربية بالقاهرة(وهو 

 (2)إضافة إلى ذكرر ف  العدد األوؿ مف مجمة المجمع.
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 تعقيب وتعميق:

ُيعد هذا القرار مف جممة قرارات المجمع الت  ُع يت بموضوع التعريب و ّظمت قواعدرأ إذ إف 
عرب قديـ ِقدـ احتكاك ا ب قافات األمـ األج بية ع  اأ وقد وّظؼ القرآف الكريـ تاريخ التعريب ع د ال

ك يًرا مف األلفاظ المعّربة الت  كاف العرب يتكمموف ب ا ف  زما  ـأ كما ت اوؿ عمماا المغة القدماا 
 هذا الموضوع ف  كتب ـأ وأوردوا عدًدا مف الضوابط والقواعد المرتبطة ب .

المعّرب تتصؿ بالمستوى الصوت ي وذلؾ مف حيث التغيرات الت  تطرأ وطريقة  طؽ المفظ 
لكممات المعّربةأ با فيما يتعمؽعمى المفظ المعّربأ كاإلبداؿ الحاصؿ ف  مجاؿ الصوامت والصوائت 

والحذؼ واإلضافةأ والتأّ ر ببعض الصفات الصوتيةأ كالشدة والرخاوةأ والج ر وال مسأ والتفخيـ 
 مف األمور ذات الصمة.والترقيؽأ وغيرها 

وف  قرار المجمع السابؽ إلزاـ ب طؽ المفظ المعّرب عمى طريقة العرب ف   طق ـأ فالقرار 
يحدد مسألة معي ة ف  موضوع التعريبأ وه  طريقة ال طؽأ إذ إف العرب تطرقوا ف  معالجت ـ هذا 

ئ أ أو إبقائ  كما هوأ كما ير ب ايوتغ أالموضوع إلى مسائؿ ك يرةأ م  ا تغيير حروؼ المفظ المعّرب
تطرقوا إلى رسـ المفظ المعّربأ واستحداث حروؼ جديدة تقابؿ حروؼ المفظ األج ب أ إضافة إلى 

 االشتقاؽ وال حت مف المفظ المعّربأ وغيرها مف األمور المتصمة.

ومف خبلؿ تتبع ما أوردر القدماا بشأف التعريبأ ُيبلحظ أف أغمب ـ ُيفسر التعريب عمى أ   
وف   (صحاح المغة)أ إذ جاا ف  العرب عمى طريقة العرب ف  المفظ استعماؿ المفظ األعجم  ع د

. وقد ذكر سيبوي  (3)أف تعريب االسـ األعجم  هو "أف تتفّور ب  العرب عمى م  اج ا" (لساف العرب)

                                                           
(1)

 السابق نفسه . 
(2)

 . 37مجلة مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، العدد األول،  
(3)

 ور، لسان العرب، مادة )عرب(.ظالجوهري، صحاح اللغة، مادة )عرب(، وابن من 
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ل ظاـ  أف العرب سمكوا مذهبيف ف  تعريب ـ المفظ األعجم أ أول ما هو مذهب تطويع (الكتاب)ف  
مف  احية صوتية  أوفي  يتعرض المفظ األعجم  إلى اال خراط ف   ظاـ العربية (1)العربية وأصوات ا

وصرفيةأ ويمكف أف ي قسـ هذا المذهب قسميف: أّول ما التطويع الصوت  دوف الب ائ أ وفي  تتغير 
ما غيروا الحرؼ أصوات الكممات األعجمية دوف التعرض ل ظام ا األعجم أ إذ يقوؿ سيبوي : "ورب

أ وآُجٍرأ وُجْرُبز".  (2)الذي ليس مف حروف ـأ ولـ يغيرور عف ب ائ  ف  الفارسيةأ  حو: ِفِر دأ وَبّقـٍ

الذي ُتغير في  ب ية المفظة األعجميةأ إضافة إلى  أهو التطويع الب ائ  والصوت  اآلخرو 
تغيير أصوات اأ يقوؿ: "لما أرادوا أف يعربور ألحقور بب اا كبلم ـ كما يمحقوف الحروؼ بالحروؼ 

 (3)العربية".

حسبما يرى  –أما المذهب ال ا   الذي سار وفق  العرب ف  تعريب ـ المفظ األعجم  
أول ما: مطاوعة المفظ  –أيضا  –باعأ وهو ي قسـ قسميف ف و مذهب المطاوعة واالت -سيبوي 

والصرف أ يقوؿ سيبوي : "وربما تركوا  أالصوت  أبسبب مما مت  وم اسبت  ل ظاـ العربية ياألعجم 
االسـ عمى حال  إذا كا ت حروف  مف حروف ـأ كاف عمى ب ائ ـ أو لـ يكفأ  حو ُخراسافأ وُخر ـأ 

 (4)."والُكرُكـ

عة المفظ األعجم  عمى الرغـ مف اختبلف  ل ظاـ العربية الب يوي والصرف أ : مطاو اآلخرو 
وربما تركوا االسـ عمى حال  إذا كا ت حروف  مف حروف ـأ كاف عمى ب ائ ـ أو لـ " :وقوؿ سيبوي 

 (6)يوضح هذا االتجار. (5)"يكفأ  حو ُخراسافأ وُخر ـأ والُكرُكـ 

يتضح مما سبؽ أف سيبوي  ال يشترط وجوب خضوع الكممة المعّربة لوزف عرب أ إذ إ   
يعرض مذاهب العرب ف  تعامم ـ مع المفظ المعّربأ ولـ يعترض عمى مف أخذ األلفاظ المعّربة دوف 

                                                           
(1)

المعاصرة، مذكرة مقدمة لنٌل درجة  اهر الدخٌل فً اللغة العربٌة: دراسة فً األسالٌبظوحّشانً، سلٌمان، م ،314/ 4سٌبوٌه، الكتاب،  

 -2112الماجستٌر فً اآلداب واللغة العربٌة، إشراف: عّمار شلواي، جامعة محمد خٌضر، الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، 

2113 ،187. 
(2)

 .314/ 4سٌبوٌه، الكتاب،  
(3)

 السابق نفسه. 
(4)

 .314/ 4سٌبوٌه، الكتاب، 
(5)

 .314/ 4سٌبوٌه، الكتاب،  
(6)

 .188 -187حّشانً، سلٌمان، مظاهر الدخٌل فً اللغة العربٌة،  
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 –إلحاق ا بأب ية كبلـ العربأ كما أف عدـ إ كارر استخداـ العرب بعض األلفاظ األعجمية كما ه  
يؤكد مذهب  ف  عدـ اشتراط   –تغيير ب ائ ا أو حروف ا إذا كا ت موافقة لحروؼ العرب  دوف

إخضاع المفظ األج ب  لب اا المفظ العرب أ إال أ   يعترض عمى استخداـ المفظ األعجم  بحروف أ إذا 
 كا ت مخالفة لحروؼ العربية وأصوات ا.

يب إلى إيجاد الحروؼ العربية وقد التفت سيبوي  ومف سار عمى   ج  ف  موضوع التعر 
البديمة ف  حاؿ كا ت حروؼ المفظ األعجم  مخالفة لحروؼ العربأ إذ جاا ف  )الكتاب( باب 

 -أ ذكر سيبوي  مف خبلل  أف إبداؿ الحروؼ ع د العرب (1)ع وا   )باب اطراد اإلبداؿ ف  الفارسية(
أ فُيختار مف الحروؼ العربية مّطرد ف  كؿ حرؼ ليس مف حروف ـ –ف  بعض الكممات األعجمية 

 ما كاف قريًبا مف الحروؼ األعجمية.

وُ قؿ عف ابف دريد قول  إف ه اؾ حروًفا ال تتكمـ ب ا العرب إال ضرورةأ فإذا اضطروا إلي ا 
حّولوها ع د التكمـ ب ا إلى أقرب الحروؼ مف مخارج اأ ومف تمؾ الحروؼ: الحرؼ الذي بيف الباا 

وه   (G)م ؿ )بور( اذا اضُطروا قالوا )ُفور( وم ؿ الحرؼ الذي بيف القاؼ والكاؼ والجيـ (P)والفاا
  (2)لغة سائدة ف  اليمف  م ؿ )َجَمؿ( إذا اضُطروا قالوا: )كمؿ( 

يؤدي إلى  يإال أف إحبلؿ األصوات العربية مكاف األعجمية و طق ا بالعربية وكتابت ا كذلؾ 
لمقصودي خاصة إذا ما كاف ف  العربية كممات تما ؿ الكممات المعربةأ المبس واالبتعاد عف المع ى ا

الب ااأ  (ؿكمُ ) م بل: م ؿ )كمؿ( معرب )جمؿ( حيث إف )كمؿ( ف  العربية مف االكتماؿأ فيقاؿ
وكذلؾ األمر ف  الكممة المذكورة أعبلر )فور( إذ توح  كتابت ا عمى هذر الصورة إلى أ  ا مف 

 ( اإل اا)يفور( )فوًرا(.)الفوراف(أ فيقاؿ )فار

كما ذكر الجواليق  أف العرب ك يًرا ما يجترئوف عمى تغيير األسماا األعجمية إذا استعمموهاأ 
فيبدلوف الحروؼ الت  ليست مف حروف ـ إلى أقرب ا مخرًجاأ والتغيير الذي يحدث عمى الكممات 

                                                           
(1)

 .4/316سٌبوٌه، الكتاب،  
(2)

، دار الكتب 1ابن فارس، أبو الحسٌن أحمد، الصاحبً فً فقه اللغة العربٌة ومسائلها وسنن العرب فً كبلمها، تعلٌق أحمد بسج ط 

 .31-29، 1997العلمٌة، بٌروت، 
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حرؼأ أو إبداؿ حركة األعجميةأ قد يكوف بإبداؿ حرؼ مف حرؼأ أو زيادة حرؼأ أو  قصاف 
 (1)بحركة أو إسكاف متحرؾأ أو تحريؾ ساكف.

 –كم ا  –إذ إ  ا  –عمي ـ السبلـ  –ف طريؽ اإلبداؿ: أسماا األ بياا مومما غّيرر العرب 
لياسأ إال أربعة أسماا ه : آدـأ وصالحأ وشعيبأ ومحمد. سحاؽأ وا   (2)أعجميةأ  حو: إبراهيـأ وا 

المغة قول ـ ف  الحروؼ الت  يكوف البدؿ في ا بال سبة وقد  قؿ السيوط  عف بعض أهؿ 
لممعّربأ وأ  ا عشرة: خمسة يّطرد إبدال اأ وه  الكاؼأ والجيـأ والقاؼأ والبااأ والفااي وخمسة ال 

ف  كؿ حرؼ ليس مف والزايأ فالبدؿ المّطرد هو يّطرد إبدال اأ وه  السيف والشيف والعيف والبلـ 
أ الكاؼ في  بدؿ مف حرؼ بيف الكاؼ والجيـأ فأبدلوا في  الكاؼأ أو القاؼأ حروف ـ كقول ـ: ُكْرَبجَ 

 حو )ُقْرَبؽ( أو الجيـأ  حو )جورب(أ وكذلؾ )ِفِر د( هو بيف الباا والفااأ فمرة تُبدؿ م  ا البااأ ومرة 
إسماعيؿ( تَُبدؿ م  ا الفاا. وأما ما ال يطرد في  اإلبداؿأ فكؿ حرؼ وافؽ الحروؼ العربيةأ كقول ـ: )

أبدلوا السيف مف الشيفأ والعيف مف ال مزة وأصم  ) إشمائيؿ(أ وكذلؾ )َقْفَشميؿ( أبدلوا الشيف مف 
الجيـأ والبلـ مف الزايأ واألصؿ )قفجميز( وأما القاؼ ف  أول  فتبدؿ مف الحرؼ الذي بيف الكاؼ 

 (3)والجيـ.

ف  مقدمت  أ   تطرؽ لذكر ولـ يغفؿ ابف خمدوف طريقة  طؽ األصوات األعجميةأ إذ يصرح 
الت  تختمؼ بعض حروف ا عف حروؼ المغة العربيةأ وقد حاوؿ تقريب  أك ير مف األلفاظ األعجمية

الذي ال مقابؿ ل  ف   أتمؾ الحروؼ مف الحروؼ العربيةأ وذلؾ مف خبلؿ رسـ الحرؼ األعجم 
وؼ ب يئة تختمؼ عّما يتعارؼ بطريقة تجعم  متوسًطا بيف حرفيف عربييفأ وقد رسـ تمؾ الحر  أالعربية

وه  الت  تتوسط بيف الصاد والزايأ  أعمي  العرب بال سبة لحروف ـأ فم بًل ذكر الصاد المعجمة
المتوسطة بيف الكاؼ العربية  أوترسـ صاًدا ف  داخم ا شكؿ الزايأ وكذلؾ )الكاؼ( ع د البربر

                                                           
(1)

رب من الكبلم األعجمً على حروف المعجم، تعلٌق خلٌل المنصور، ط  ، دار الكتب 1الجوالٌقً، أبو منصور موهوب بن أحمد، الُمعَّ

 .7، 1998العلمٌة، بٌروت، 
(2)

، 135م، 2111، 5ٌة، ً، مجلة األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة واإلنسانظلٌلى، صدٌق، طرائق قدماء اللغوٌٌن العرب فً التعرٌب اللف 

 .12والجوالٌقً، المعرب،
(3)

السٌوطً، عبد الرحمن جبلل الدٌن، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها، ضبط وتصحٌح محمد جاد المولى بك وآخرون، د.ط، منشورات  

 .1/274المكتبة العصرٌة، صٌدا، بٌروت، د.ت، 
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أو القاؼأ إذ رسم ا كاًفا و قط ا ب قطة الجيـ واحدة مف أسفؿأ أو ب قطة القاؼأ  أوالجيـ أالصريحة
 (1)واحدة مف فوؽ أو ا  تيفأ لمداللة عمى أف هذا الصوت متوسط بيف الكاؼ والجيـ أو القاؼ.

وطريقة  أولـ يختمؼ   ج المحد يف مف المغوييف عف القدماا ف  تصوير الحروؼ األعجمية
 طق اأ إذ حاولوا استحداث صورة جديدة لتمؾ الحروؼأ ُبغية تقريب ا مف الحروؼ العربيةأ وراعوا ف  

 (2)إخضاع الصوت األعجم  لم ظاـ الصوت  العرب . أمسألة التعريب الصوت 

بشأف طريقة  طؽ  –إف قرار مجمع المغة العربية بالقاهرة  أيمكف القوؿ ب اا عمى ما تقدـ
بارزتاف ف  ك ير مف قضايا التعريبأ وهما سمتاف  أي أى عف الفوضى واالضطراب –لمعرب المفظ ا

يُسّد باب االجت اد ف   يإذ إف الدعوة إلى  طؽ الحروؼ األعجمية بالطريقة الت   طقت ب ا العرب
الت  ت طؽ بمغات أخرىأ  أهذر المسألةأ ألف العرب القدماا لـ يكو وا بمعزؿ عف األمـ األخرى

تمؼ ف  أ ظمت ا وأصوات ا عف لغت ـ العربيةأ فاقترضوا م  ـ ألفاًظا تختمؼ ف  بعض حروف ا عف تخ
حروف ـ العربيةأ وهذا لـ يم ع ـ مف إضفاا صبغت ـ العربية عمى تمؾ األلفاظأ فغّيروا وبّدلوا في ا بما 

 .العربية يت اسب مع أ ظمة لغت ـأ ودعوا إلى تقريب مخارج األصوات األعجمية مف م يمت ا

فقرار المجمع السابؽ يتفؽ مع ما ذهب إلي  القدماا ف  عدـ إغبلق ـ باب األخذ عف 
ولكف بشرط إخضاع هذر األلفاظ لما يتوافؽ مع ال ظاـ  –ف  مجاؿ األلفاظ المغوية  –األعاجـ 

 .الصوت  العرب 

 :القرار الثاني

 (3)اطٍ قَ نِ  الثِ ثَ بِ  ( فاءً  ڨ :"v) " فُ رْ الحَ  بَ تَ كْ يُ  نْ أَ  عُ مَ جْ المَ  لَ بِ قَ  

 تعقيب وتعميق:

                                                           
(1)

م، 2114، دار ٌعرب، دمشق، 1خلدون، تحقٌق عبد هللا محمد الدروٌش، ط ابن خلدون، ولً الدٌن عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن 

1/122. 
(2)

 .318م، 1987، دار الغرب اإلسبلمً، بٌروت، 1مراد، إبراهٌم، دراسات فً المعجم العربً، ط 
(3)

فً كتاب مجموعة القرارات العلمٌة  صدر هذا القرار فً الجلسة الثانٌة والثبلثٌن والثالثة والثبلثٌن من الدورة الرابعة، والقرار ُمدرج 

 .197 -196فً خمسٌن عاًما لمجمع اللغة العربٌة، 
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هذا القرار ضمف مجموعة مف القرارات الت  أصدرها المجمع بشأف موضوع كتابة   يأت 
وعمى الرغـ  (1)عجميةأ وتحت ع واف: )قرارات كتابة األعبلـ األعجمية بحروؼ عربية(.األعبلـ األ

مف أف ظاهر القرار يوح  بتعمق  بالجا ب الكتاب  لمحروؼ ف  المغةي إال أف العبلقة ِجدأ و يقة بيف 
المكتوب والم طوؽ بال سبة لمحروؼ واألصواتأ وب اا عمى ذلؾ فإف تعريب الحروؼ األعجمية 

بأ إضافة إلى تطرؽ يتصؿ بتعريب األصواتأ وي تـ بالطريقة الت  ُي طؽ مف خبلل ا الصوت المعر 
 القرار لمسألة استحداث رموز لغوية جديدة تعبر عف األصوات الُمعربة.

وقد يقوؿ قائؿ إف موقؼ المجمع ف  هذا القرار يت اقض مع موقف  ف  القرار السابؽ بشأف 
 إف  :لقوؿبا طؽ المفظ المعرب عمى الصورة الت   طقت ب ا العربأ إال إ   يمكف الرد عمى ذلؾ 

 ةز لغويو استحداث رمال تع   رفض   أ طؽ المفظ المعرب بط الت  حددها المجمع ف  مسألةالضوا
ف إبداؿ الحروؼ ع د العرب إمى الرغـ مف ذكر سيبوي  عأ فةالمعرب تمؾ األصواتعبر عف ت ةجديد

مطرد ف  كؿ حرؼ ليس مف حروف ـأ فُيختار مف الحروؼ العربية ما  أف  بعض الكممات األعجمية

ُ قؿ عف ابف دريد قول  إف ه اؾ أصواًتا ال تتكمـ ب ا  إال أ   (2)الحروؼ األعجميةكاف قريًبا مف 
العرب إال ضرورةأ ومف تمؾ األصوات: الصوت الذي بيف الباا والفااأ والصوت الذي بيف القاؼ 

 .(3)والكاؼ والجيـ

ومّ ؿ عمي ا بكممة )ِفِر د( إذ إف الحرؼ  أالسيوط  القوؿ  فس  ف  هذر األصوات ذكر وقد  
وبالفاا مرة أخرىأ  أ( وقاؿ إف العرب يكتبو   بالباا مرةPاألوؿ مف هذر الكممة هو بيف الباا والفاا )

ألف الصوت المقصود يتراوح لفظ  بيف هذيف الصوتيف. وكذلؾ مّ ؿ عمى الصوت الذي بيف الكاؼ 
 .4(Gاؼ والجيـ )والجيـ بكممة )ُكْرَبج( فذكر أف الكاؼ في  بدؿ مف حرؼ بيف الك

 أفطريقة ال طؽ تختمؼ عف الرسـأ وعمى الرغـ مف ذكر العرب أف  طؽ الصوت المعرب
يكوف كما ُي طؽ الصوت العرب  القريب ف  مخرج  مف ذلؾ المعربي إال أ  ـ  طقوا األصوات 

                                                           
(1)

 .196مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما لمجمع اللغة العربٌة،   
(2)

 .4/316سٌبوٌه، الكتاب،  
(3)

 .31 – 29ابن فارس، الصاحبً، فً فقه اللغة،  
4
 .1/274السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة،  
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المعربة بكيفية مختمفةأ تتميز عف  طؽ الصوت العرب  األصيؿأ فقول ـ إف ه اؾ صوًتا بيف الباا 
يقتض  بالضرورة  طق  بكيفية خاصةأ ليست كما ُي طؽ صوت الباا وال الفااأ فالعرب  أوالفاا

عترفوف ب ذر األصوات المعربةأ وال ي كرو  اأ وهـ يحاولوف قدر المستطاع ردها إلى األصوات ي
العربيةأ إال أف بعض تمؾ األصوات المعربة ال يمكف إحبلؿ األصوات العربية مكا  اأ فتكوف ل ا 

  خصوصيت اأ وهذا ما عّبر ع   المجمع ف  القراريف السابقيف.

أ يةعجمف  مقدمت  لؤلصوات األتطرؽ  إف ابف خمدوف ألسابؽتقدـ القوؿ ف  القرار ا وقد
وبّيف رؤيت  اتجار التعامؿ مع هذر األصواتأ ف و لـ يكتِؼ بتبييف الصوتيف العربييف المذيف يقع 
بي  ما الصوت األعجم أ بؿ عمد إلى ابتكار رمز يعّبر عف ذلؾ الصوت األعجم أ كما أ   أشار 

مسألة رسـ الرمز الذي يعبر عف الصوت األعجم أ إذ جاا ف  إلى المصدر الذي أفاد م   ف  
كما هو ف  كممة )الصراط(  ف   أالمقدمة أ   اقتبس ذلؾ مف رسـ أهؿ المصحؼ حروؼ اإلشماـ

 .(1)قرااة خمؼ

كتابة األصوات األعجمية بصور مف الحروؼ العربية  فس اأ كا ت سائدة يمكف القوؿ إف 
مف كتبة المصحؼ  لجماعةف  بعض تجميات ا ع د العربأ ولعؿ السبؽ ف  هذا المجاؿ يعود 

 ف  بعض القرااات المتواترة. أالشريؼأ الذيف وضحوا بالرسـ طريقة  طؽ بعض األصوات

لمتعبير  أس القاهرة بشأف معالجة الحرؼ العرب   ف الخطوة الت  أقدـ عمي ا مجمع قد تكوفو 
مف باب التيسير والتقريب بيف الصوت األعجم  والرمز العرب  المستحَدثأ  عف الصوت األعجم ي

 مف تأدية الصوت المعرب بطريقة واضحة ودقيقة. أإذ يتمكف ال اطؽ مف خبلؿ  طؽ هذا الرمز

وتجّ ب الكّد الذه   ف   أالدافع وراا ابتداع م ؿ هذر الرموزأ هو ابتغاا الدقة لعؿو 
ف تم يؿ الصوت إاستحضار الطريقة الم اسبة ل طؽ الصوت األعجم  ف  الكممة المعربةأ إذ 

األعجم  مف خبلؿ كتابت  بحرؼ عرب  أصيؿ ي أى بالقارئ عف الكيفية الصحيحة ل طؽ ذلؾ 

                                                           
(1)

 .1/122ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،  
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لمقصود بالكيفية الت  ُيؤدى ب ا الصوت العرب أ خاصة إذا لـ يكف عمى الصوتأ في طؽ الصوت ا
 ع د بالكممة الُمعربة الت  تحوي ذلؾ الصوت األعجم .

جرائ  بعض التغييرات عمي ا لمتعبير عف األصوات  وبال سبة الختيار المجمع حروًفا عربيةأ وا 
ف كا ت ال ُتعد م  اأ َفُصَوُر  أالمعربةي فإ   ال يبتعد عف المألوؼ مف حروؼ ال جاا العربية وا 

الحروؼ المعربة تقترب مف الحروؼ العربية األصمية شكبًل و طًقاأ وال ضير ف  ابتداع م ؿ تمؾ 
 الحروؼ ف  ظؿ اتساع دائرة التعريبأ ودخوؿ هذر الحروؼ ف  ك ير مف الكممات المعّربة.

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 التصحيح المغوي في المستوى الصرفي

 القرار األول:

 (1)"مالِ عْ األَ وَ  ِب ناصِ المَ  ابِ قَ لْ في أَ  نيثِ أْ الت   ةِ المَ عَ  ونِ دُ بِ  ةِ أَ رْ المَ  فِ صْ وَ  ازِ وَ جَ  مُ دَ "عَ 

صدر هذا القرار ف  الدورة الرابعة واألربعيف لمؤتمر مجمع المغة العربيةأ الذي ُعقد ف  المدة  
آذار )مارس( حتى تاريخ ال امف عشر مف  13الموافؽ الواقعة مف تاريخ الرابع مف ش ر ربيع اآلخر 

 ـ.1978آذار )مارس( س ة  27هػ الموافؽ 1398ربيع اآلخر س ة 

                                                           
(1)

 .128مجمع اللغة العربٌة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما،  
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وكا ت لج ة األصوؿ قد قّدمت دراسة ف  هذا الموضوعأ وا ت ت إلى القرار اآلت : "يجوز  
شرط ذكر أف يوصؼ المؤ ث بالتذكير ب –اسًما كاف أو صفة  –ف  ألقاب الم اصب واألعماؿ 

الموصوؼ م ًعا لمبسأ فيقاؿ: فبل ة أستاذأ أو عضو أو رئيس أو مديرأ است اًدا إلى ما  قم  ابف 
كاف  –وبعد عرض  ف  مؤتمر المجمع –السكيت عف العرب وما أوردر مف أم مة". إال أف هذا القرار 

ةأ وبخاصة حيف تك ر محّؿ  قد األك ريةأ فمـ يقت عوا بوجود ضرورة ُممّحة لمخروج عمى قواعد المغ
األسماا المشتركة بيف الرجاؿ وال سااأ وفازت األغمبية بالتصويت معم ة ضرورة التفرقة بيف الذكر 

 .(1)واأل  ى ف  ألقاب الم اصب واألعماؿ

 تعقيب وتعميق: 

يتصؿ موضوع هذا القرار بمسألة التذكير والتأ يث ف  العربيةأ ويت اوؿ تحديًدا قضية وصؼ  
أو  أأو عضو أالت  يغمب أف يتقّمدها الرجاؿأ كقول ـ فبلف وزير أبألقاب الم اصب واألعماؿالمرأة 

إذا ما تقمد واحد م  ما أحد هذر  أرئيس... وقد توصؿ المجمع إلى ضرورة التفريؽ بيف الذكر واأل  ى
ة فيقاؿ فبل ة عضوةأ وفبل ة رئيسةأ وفبل  أالم اصبأ وذلؾ بإضافة عبلمة التأ يث لؤل  ى

هو تعرض القدماا لم م ا وبّت ـ ف  أمرهاأ إذ أورد الفراا  أمستشارة... والم ير لمجدؿ ف  هذر المسألة
ف  كتاب  )المذكر والمؤ ث( أف العرب كا ت تذّكر م اصب قد تشغم ا المرأةأ كقول ـ )أمير ا امرأة( و 

 ما يكوف ف  الرجاؿ دوف )فبل ة وص  ب   فبلف( و )وكيؿ فبلف(أ وقاؿ: "إ ما ُذّكر هذا أل   إ
أجرور عمى األك ر مف موضعي . وتقوؿ: )مؤذف  أال ساا أك ر ما يكوفأ فمما احتاجوا إلي  ف  ال ساا

إ ما يكوف  أب   فبلف امرأة( و )ش ودر  ساا( و )فبل ة شاهد ل (أ ألف الش ادات واألذاف وما أشب 
 ااأ قاؿ عبد اهلل بف هماـ السمول :لمرجاؿأ وهو ف  ال ساا قميؿأ وربما جاا ف  الشعر بال 

 (2)مؤم ي ا ةَ ميرَ  ا أَ لبايعْ    دٍ  ِ بِ  وْ أَ  ةَ ر  بَ فمو جاا بِ   

                                                           
(1)

م 2115 – 8 – 22، آخر دخول للموقع ٌوم السبت  www.majma.org.joموقع مجمع اللغة العربٌة األردنً على الشبكة العنكبوتٌة:  

 مساًء. 3337الساعة 
(2)

البٌت مذكور فً كتاب )المذكر والمإنث( البن األنباري، تحقٌق محمد عبد الخالق عضٌمة، د. ط، المجلس األعلى للشإون اإلسبلمٌة،  

 ، وفً لسان العرب مادة )أمر( ولكن باختبلف بسٌط: )ولو جاءوا برملة... (.143، 1981لجنة إحٌاء التراث، القاهرة، 



91 
 

وليس خطأ أف تقوؿ )وصية( و )وكيمة( إذا أفردت ا وأوردت ا بذلؾ الوصؼأ قاؿ ابف أحمر  
  (1) لـ يذكر في  ال اا: فيما

 (2) " عابُ  ا كَ  اممُ أَ  ةً بَ ض  خَ مُ   ا َ  ا وُعزْلَت عَ فميت أميرَ                     

ليس بغريب عمى  أفم ؿ هذا االستعماؿ وارد عف العربأ وتذكير المؤ ث وتأ يث المذكر 
تخمو مف عبلمات التأ يثأ كقول ـ: )امرأة  أالعربيةأ إذ إف ك يًرا مف الصفات الت  تختص باإل اث

هو أف هذر  أؿ هذا االستعماؿحائض( و )طاهر( و )طامث( و )طالؽ(أ والذي دعا العرب لم 
أ فاألذف العربية تألؼ بعض الصفات (3)األوصاؼ ال حّظ  في ا لمذكورأ وا  ما ه  خاصة باإل اث

عمى الرغـ مف اختصاص ا باإل اثأ كما تألؼ وجود عبلمات تأ يث  أالخالية مف عبلمات التأ يث
 (4)ف  بعض الصفات الخاصة بالذكورأ كقول ـ )فبلف م كرة مف الم اكير( و )إ   لراوية وعبلمة(

إضافة إلى وجود بعض الكممات الت  تستعمؿ لمداللة عمى المؤ ث والمذكر مًعاأ فيقاؿ: امرأة 
 ت فعوؿ بمع ى فاعؿأ وامرأة )جريح( ورجؿ )جريح( إذا كا ت )صبور( ورجؿ )صبور( إذا كا

 .(5))فعيؿ( بمع ى مفعوؿ

هو  أوالذي دعا المغوييف إلى قبوؿ هذا الخروج عف قواعد المطابقة ف  التذكير والتأ يث 
م ؿ تمؾ الصيغأ وورود آيات مف القرآف الكريـ عمى هذا  –الذيف يحتج بعربيت ـ  –استعماؿ العرب 

ڦ  ڦ    ڤ  ڤ   ڤ  چ  تعالى: أ وقول (56األعراؼ: )چى    ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   چكما ف  قول  تعالى: ال مطأ 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   چفم بًل ف  قول  تعالى:  أ(78يس: ) چں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  تعالى: وقول  (17)الشورى: چ

تدؿ عمى أف الوصؼ جاات لفظة )قريب( عمى وزف )فعيؿ( وذلؾ ألف )فعيبل( ف  الصفة  چۅ  ى    
قائـ و ابت ودائـ ف  صاحب أ بخبلؼ )فعيمة( الت  في ا تجدد وحركة متغايرةأ كما أف إضافة عبلمة 
التأ يث إلى صيغة )فعيؿ( تكوف غالًبا لئلشعار بأف الفعؿ لـ يقع بعد بالمفعوؿأ أما صيغة )فعيؿ( 

وطرؼ  أقول ـ كؼ خضيب فإ ما تدؿ عمى أف الوصؼ  ابت ف  صاحب  أو كال ابتأ وم اؿ ذلؾ

                                                           
(1)

 .142 األنباري، المذكر والمإنث، 
(2)

 .55الفراء، أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد، المذكر والمإنث، تحقٌق رمضان عبد التواب، د. ط، مكتبة دار التراث، القاهرة، د. ت،  
(3)

 السابق نفسه.
(4)

 .61السابق،  
(5)

 .137الرٌاض، د. ت، الحمبلوي، أحمد بن محمد، شذا العرف فً فن الصرف، تقدٌم وتعلٌق محمد عبد المعطً، د. ط، دار الكٌان،  
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كحيؿأ فكأف )خضيًبا( و)كحيبًل( صفتاف تدالف عمى أف ذلؾ الش ا طبيع  في ماأ وم م  قول ـ 
)ذبيح(أ إذ ال يقاؿ )ذبيح( إال لما ُذبح فعبًلأ أما )الذبيحة( فإ  ا تطمؽ لئلخبار عف الش ا المتخذ 

ـْ تذ أ وف  (1)بح بعدأ وا  ما ه  هدؼ لمذبحلذلؾ الفعؿ الذي يصمح ل أ فقد  قوؿ )ذبيحة( وه  حية ل
ال يخفى أسموب  عمى أهؿ المغة  أهذا إشارة إلى ببلغة التعبير القرآ   الذي جاا بمساف عرب  مبيف

 وسبروا أغوارها. أالذيف ألفوا م ؿ هذر االستعماالت البميغة أاألقحاح

 أعبلمة تأ يث ف  ألقاب الم اصب واألعماؿ مف غيروبالعودة إلى مسألة وصؼ المرأة  
يمكف القوؿ إف استحقاؽ بعض ال ساا م ؿ هذر األلقاب ليس بغريب عمى العربأ فقد كا ت بعض 

ف كاف هذا األمر  باتوم دو  يبلتالقبائؿ تول  عمي ا ال ساا دوف الرجاؿأ وتتخذ م  ف وك ع  اأ وا 
وؿ م ؿ هذر المسألة مف  احية لغويةأ فوضحوا السبب غريًبا ف  ذلؾ الوسطأ ولـ ُيغفؿ أهؿ المغة ت ا

وراا تذكير العرب بعض الم اصب الت  شغمت ا ال سااأ وأرجعوا ذلؾ إلى أف م ؿ هذر األعماؿ تشيع 
 ف  أوساط الرجاؿ أك ر م  ا ف  ال ساا.

ذي فُيمكف رّدر إلى إرادت  رفع المبس ال أأما م ع المجمع إجازة م ؿ ذلؾ االستعماؿ المغوي
يترّتب عمى وصؼ المرأة بمقب مذّكر مف ألقاب الم اصب واألعماؿأ إذ تك ر أسماا األعبلـ 

إف كاف ذكًرا أو  أالمشتركة بيف الذكور واإل اثأ وهذا يع   عدـ رفع المبس واالشتبار بالموصوؼ
... وغيرها أ  ىأ  فعمى سبيؿ الم اؿ: ُتطمؽ أسماا كػػػػػػ)رجاا( و)مجد( و)رأفت( و)يماف( و)إيبلؼ(

ف تقّدمت عمى المقب أو الُمسّمى الوظيف  ليست  مف األسماا عمى كؿ مف الذكور واإل اثأ وه  وا 
 .إف كاف ذكًرا أو أ  ى يكفيمة بتبييف ج س صاحب االسـ

تذكير بعض المتعمقة بويمكف التعميؽ عمى التعميؿ الذي بسط  القدماا لتوضيح المسألة 
بأ   يغمب عمى الرجاؿ تقمأد م ؿ تمؾ الوظائؼأ  أف  حاؿ كاف الموصوؼ أ  ى أألقاب الم اصب

اشتمال ا عمى  –قديًما  –وقّمما تشغؿ امرأة م ؿ تمؾ الم اصبي بالقوؿ إ   يغمب عمى أسماا اإل اث 
عبلمة تأ يث تمّيزها عف أسماا الذكورأ وهذا ُيعيف عمى استظ ار الموصوؼ إف كاف ذكًرا أو أ  ىأ 

                                                           
(1)

المرزوقً، مرزوق عطٌوي، صٌغة فعٌل: دراسة نحوٌة صرفٌة داللٌة، رسالة ماجستٌر، إشراف محمود محمد الطناحً، جامعة أم  

 .156 – 155م، 1987القرى، 
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أف األمر اختمؼ فيما بعدي إذ كُ رت الم اصب الت  يتقّمدها الرجاؿ وال ساا عمى حد سوااأ إضافة  إال
 إلى شيوع أسماا اإل اث الت  تخمو مف عبلمة التأ يثأ وتصمح أف ُتطمؽ عمى كبل الج سيف.                        

 القرار الثاني: 

 ("اِعلَ وَ ى )فَ مَ ( عَ اِعلٍ )فَ  عِ مْ جَ  ازُ وَ "جَ 

أصدر المجمع قراًرا بشأف جواز جمع فاِعؿ عمى فواِعؿأ وقد جاا القرار ف  كتاب )ف  
 أصوؿ المغة( و ص  كما يأت :

 دَ رَ ما وَ ، وذلك لَ لِ واسِ وبَ  لٍ : باسِ وَ حْ ، نَ واِعلَ عمى فَ  -لٍ عاقِ  رٍ ك  ذَ مُ لِ  -لٍ فاعِ  عِ مْ جَ  نْ مِ  عَ " ال مانِ 
  (1)" المِ الكَ  صيحِ في فَ  ثيرةِ و الكَ تِ مَ ثِ مْ ن أَ مِ 

صدر القرار السابؽ ف  الجمستيف )التاسعة( و)الخامسة والعشريف( مف مؤتمر الدورة 
)التاسعة وال بل يف( لمجمع المغة العربية بالقاهرةأ إذ ُعرض عمى المج ة أف مّما يك ر استعمال  بيف 

 ـ )بواسؿ( ف  عمى )فواعؿ(أ م ؿ قول –صفة لمذكر عاقؿ  –الكتّاب والمتكّمميف: جمُع )فاِعؿ( 
جمع )باسؿ(أ وقد درست المج ة ما ُقدجـ ف  هذا الموضوعأ ورأت أ   ال ضرورة لمقوؿ بإطبلؽ القياس 
ف  هذر المسألةأ وا ت ت المج ة إلى القرار اآلت : ) ال ما ع مف جمع فاعؿ وصًفا لمذكر عاقؿ عمى 

فصيح الكبلـ( إال أف المجمس اشترط فواِعؿأ  حو باسؿ وبواسؿأ وذلؾ لما ورد مف أم مت  الك يرة ف  
 (2)حذؼ كممة )وصًفا( مف القرارأ فُحذفتأ وكاف القرار بصيغت  الت  ُقدجمت آ ًفا.

أما الشواهد الت  است د إلي ا الباح وف إل بات صحة ذلؾ االستعماؿأ ف   مأخوذة مف 
لمقدمااأ وقد ُألحقت تمؾ الدراسات المعاجـ القديمةأ إضافة إلى الشواهد الشعرية وال  رية الم سوبة 

 .(3)بالقرار

                                                           
(1)

 .2/42مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، فً أصول اللغة،  
(2)

 السابق نفسه. 
(3)

 .49 -2/43اهرة، فً أصول اللغة، مجمع اللغة العربٌة بالق 
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ذكر سيبوي  أف األصؿ ف   إذت اوؿ القدماا هذر المسألة ضمف موضوع الجموع وأ واع اأ 
كما يقاؿ )قوادـ( و)أواخر( جمع )خالد( إذا كاف اسًما لذكرأ أف ُيجمع جمع تكسيرأ فيقاؿ: خوالدأ 

ف هذا أجدر وقاؿ إأ قول ـ )الفوارس( ف  جمع الصفة لكممة )فارس(ف  جمع )قادـ( و)آخر(أ وذكر 
أف يكوفأ والدليؿ عمى ذلؾ أ  ـ يقولوف ف  جمع القوـ الذيف يك ر في ـ اسـ )خالد( أو )َحاتـ(: 

 (1)الم البة(وذلؾ كما يقولوف )الم اذرة( و))الخوالد( و)الحواتـ( 

ال ُيجمعاف كما ُيجمع )قادـ ال اقة( وذكر ف  موضع آخر أف )والد( و)صاحب( و حوهما  
ألف هذر الكممات تعبر عف صفة ماأ ول ا مؤ ث ُيجمع بفواعؿأ فأرادوا التمييز بيف المؤ ث والمذّكر. 
وجاا ف  حاشية الكتاب  قبًل عف السيراف أ أف سيبوي  قد ذكر )والًدا( و)صاحًبا( قبؿ التسمية ب ماأ 

صواحب( إذا أراد جمع صاحبأ وكذلؾ ال يقوؿ )أوالد( ألف وأضاؼ بأ   ب اا عمى ذلؾ ال يقوؿ ) 
هاتيف الكممتيف صفتافأ فُيقاؿ والدأ ووالدةأ وصاحب وصاحبةأ والصفة إذا كا ت عمى فاعؿ لممذكر 

أ ولكف بعد تسمية بعض ال اس بػ )صاحب( (فاِعموف)العاقؿي ال ُتجمع عمى فواِعؿأ وا  ما ُتجمع عمى 
رى األسمااأ فُيقاؿ ف  جمع ما )صواحب( و)أوالد( إذا ُقصد ب ما جمع و)والد( فإ  ما ُأجريا مج

 .(2)األسماا ال الصفات لمذكور العاقميف. 

كما ذكر ابف خالوي  ف  كتاب  )ليس ف  كبلـ العرب( أف )فاِعؿ( ُتجمع عمى أوزاف مختمفةأ 
ف  هذا السياؽ هو  م  ا )فواِعؿ( م ؿ )حاِجب( و)حواِجب(أ إال أ   عّمؽ بأف المقصود بالحاجب

حاجب العيفأ ألف )فواِعؿ( ال يكوف جمًعا لفاعؿ المذكرأ إال إذا كاف لغير العاقؿأ ويأت  لفاِعؿ 
 .(3)المؤ ثأ وشّذ )فوارس( و) واكس( و)هوالؾ(

أما المرزوق ي فقد عّمؽ عمى قوؿ  عمب: )فارس عمى الخيؿ( بقول : مصدر )فارس( 
)الَفراسة( و)الُفروسة(أ و)الفروسّية( م سوبة إلي اأ وجمع  )فواِرس( و)فْرساف(أ وذكر أف الجمع 

عمى القياسأ  يجئ)فرساف( جاا عمى القياسأ ألف فاعبًل يجمع عمى )ُفعبلف(أ وأما )فواِعؿ( فإ   لـ 
ألف باب   أف يكوف جمع )فاعمة( صفة لآلدم أ و)فاِعؿ( اْسًماأ وم اؿ الفاِعمة )ضاربة( و)ضوارب( 

                                                           
(1)

 .3/399سٌبوٌه، الكتاب،  
(2)

 414 -3/413، سٌبوٌه، الكتاب
(3)

 .332م، 1979، مكة المكرمة، 2ابن خالوٌه، الحسٌن بن أحمد، لٌس فً كبلم العرب، تحقٌق أحمد عبد الغفور عطار، ط 

 تعقيب وتعميق:
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و)كافرة( و)كوافر( أما م اؿ الفاعؿ: )كاهؿ( و)كواهؿ( و)غارب( و)غوارب(أ وأضاؼ المرزوق  بأف 
ب استخدموا ه اؾ كممات أخوات لػ )كواهؿ( و)غوارب( م  ا قول ـ )هوالؾ( و) واكس( وذكر أف العر 

 .(1)هذا الجمع لم ؿ هذر الكمماتي أل  ا ال َتمتَِبس

وجاا ف  )شرح جمؿ الزجاج ( البف عصفور: أف الكممة إذا كا ت عمى وزف )فاَعؿ( 
( و)خواِتـ(أ أما إذا كا ت الكممة عمى  ُجمعت عمى )فواِعؿ( وم اؿ ذلؾ )طاَبؽ( و)طوابؽ( و)خاتـَ

صفةأ فإذا كا ت اسًماأ ُجمعت عمى )فواِعؿ(  حو )قاِسـ(  وزف )فاِعؿ( ف   قد تكوف اسًما أو
 .(2)و)قواسـ( و)كاِهؿ( و)كواهؿ(

: وقد ُيجمع عمى )فواِعؿ( لمعاقؿأ ولـ ُيسمع م   ف  الكبلـ إال (3)وقاؿ ف  موضع آخر
 )فواِرس( و)هواِلؾ( و) واِكس(.

ِرس( و)هواِلؾ( وقد أورد ابف الحاجب ف  كتاب  ) اإليضاح ف  شرح المفصؿ( أف )فوا
و) واِكس( شاذة عف قاعدة جمع الوصؼ لممذكر العاقؿ عمى وزف )فاِعؿ(أ إذ إف قول ـ )فواِرس( ال 

أو لمؤ ث عاقؿأ ألف العرب ال تقوؿ )امرأة  أيؤدي إلى الَمبس واختبلط األمر بأف الجمع لمذكر عاقؿ
واِلؾ( واألم اؿ تخرج عف القياس ف  فارسة(أ وقول ـ )هواِلؾ( جاا ف  الم ؿأ إذ قالوا )هاِلؾ ف  ال 

ك ير مف األحيافأ أما ) واِكس( فقد جاا كضرورة شعريةأ وال ُيعتد ب أ وذكر أيًضا إجازة جمع 
)فاِعؿ( عمى )فواِعؿ( إذا كاف يدؿ عمى غير العاقؿأ إذ يقاؿ لمذكور مف الخيؿ )رواِفس(أ وذلؾ ألف 

مؤ ث العاقؿأ أحياً ا ف  مفردرأ وأحياً ا أخرى ف  ُيعامؿ معاممة ال يجمع ما ال ُيعقؿ مف المذكر
عوممت تمؾ المعاممةأ ودّلؿ عمى صحة  يصفات  وأخبارر وأحوال أ وألف هذر الصفات ه  لغير العاقؿ

ذلؾ بقول  إف )َأْفَعَؿ( ُمذكر )ُفْعمى( ال ُيجمع عمى )ُفَعؿ(أ بي ما )ُفعمى( ف  المؤ ث ُتجمع عمى 
)ُأَخر( جمع )آخر( أل   لميوـأ  و (184البقرة:)  چ  ڇڇچ   چ  ڇ  چ : تعالى)ُفَعؿ(أ ودليؿ ذلؾ قول  

( ال يعقؿأ لذا ُأجرى مجرى )ُأخرى(أ ويستوي ف  ذلؾ األسماا الت  في ا تاا واألسماا  أولكف )اليـو

                                                           
(1)

 .127الثعلب، تحقٌق سلٌمان العاٌد، د.ط، د.ت، المرزوقً، أبو علً أحمد بن محمد بن الحسٌن، شرح الفصٌح  
(2)

، 1998، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 1ابن عصفور، أبو الحسن علً، شرح جمل الزجاجً، تقدٌم فّواز الشّعار، إشراف إمٌل ٌعقوب، ط 

3/132. 
(3)

 .3/134السابق،  
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ذكر والمؤ ث ف  المع ىأ فبل فرؽ بيف احتواا االسـ مالخالية م  اأ ألف ال دؼ هو التفريؽ بيف ال
 .(1)كحاِئضأ وحاِسر أأو عدـ احتوائ  عمي ا أالتاا عمى

أما )ابف هشاـ( فقد ذكر ف  )أوضح المسالؾ( أف الجمع )َفواِعؿ( َيطرد ف  مواضع سبعة: 
االسـ الذي عمى  وف  (16العمؽ: ) چ   وئ    وئې  چ كما ف  قول  تعالى: أف  )فاِعمة( اسًما أو صفة

( و)قاَلب(أ أو  وزف )َفْوعؿ( كجْوهرأ وكْو رأ أو )َفْوعمة(أ كصْومعة وزْوبعةأ وف  )فاَعؿ( كػ )خاتـَ
)فاِعبلا( كما ف  ) قاِصعاا( و)راِهطاا(أ وف  )فاِعؿ( كػ )جائز( و)كاِهؿ(أ وف  وصؼ عمى 

شاِهؽ(أ وشّذ عف ذلؾ )فواِرس( )فاِعؿ( لمؤ ث كػ )حائض( و)طالؽ( أو لغير العاقؿ كػ )صاِهؿ( و)
 .(2)و) واِكس( و)سواِبؽ( و)هواِلؾ(

إال ف  )فواِرس(  أ)فواِعؿ( جمع )فاِعؿ( لـ تأت صفة لمذكر عاقؿ أف (3)وجاا ف  )المزهر(
و)هواِلؾ( و) واِكس(أ ألف األصؿ ف  )فواِعؿ( أف تأت  جمًعا لفاِعمة كػ )ضاربة( و)ضوارب( أو 
جمع صفة مؤ  ة كػ )حائض( و)حوائض( أو جمع مذكر غير عاقؿ كقول ـ: جمؿ )بازؿ( و)بواِزؿ( 

ؿ لحدوث المبسأ أل   وال مجا أوعّمؿ سبب جمع )فاِرس( عمى )فواِرس( ألف الفارس يدؿ عمى الذكر
ال ُيقاؿ امرأة )فاِرسة(أ وأما )هواِلؾ( فقد ورد ف  الم ؿأ إذ يقاؿ " هاِلؾ ف  ال واِلؾ"أ واألم اؿ يأت  

 في ا  ما ال يأت  ف  غيرها. وأما ) واِكس( فقد جاا ف  بيت شعر لمفرزدؽ كضرورة شعرية إذ قاؿ:

 (4)ارِ صَ األبْ  اِكَس وَ  َ  ابِ قَ الرج  عَ ُخضُ           ـْ  ُ تَ يْ أَ رَ  يدَ زِ ا يَ وْ أَ رَ  اؿُ جَ ذا الرج ا ِ وَ 

ُذكر أف  إذكما ورد تبياف هذر المسألة ف  كتاب )حاشية الصّباف عمى شرح األشمو  (أ 
)فواِعؿ( هو مف أم مة جمع الك رةأ وأ   يّطرد ف  سبعة أ واعأ أول ا )َفْوعؿ( ف  م ؿ )جوهر( 
و)جواهر( و ا ي ا )فاَعؿ( ف  م ؿ )طاَبع( و)طوابع( و ال  ا )فاِعبلا( ف  م ؿ )قاصعاا( و)قواصع( 

)كاهؿ( و)كواِهؿ(أ وخامس ا ورابع ا )فاِعؿ( سواا أكاف عمًما أو غير عمـأ  حو ) جابر( و)جواِبر( و
)فاِعؿ( الت  تأت  صفة لمؤ ث عاقؿأ م ؿ )حاِئض( و)حوائض( وسادس ا )فاِعؿ( الت  تكوف صفة 

                                                           
(1)

ى العلٌلً، د.ط، وزارة األوقاف والشإون الدٌنٌة، إحٌاء ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان، اإلٌضاح فً شرح المفصل، تحقٌق موس 

 .1/545التراث اإلسبلمً، الجمهورٌة العراقٌة، د.ت، 
(2)

 .321-4/321ابن هشام، أوضح المسالك، إلى ألفٌة ابن مالك،  
(3)

 .2/74 السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة،  
(4)

 266دٌوان الفرزدق،  



97 
 

لمذكر غير عاقؿ م ؿ )صاِهؿ( و)صواِهؿ(أ وسابع ا )فاِعمة( م ؿ )ضاِربة( و )ضواِرب( و) اصية( 
)فواِعؿ( تطرد ف  )فاِعؿ( صفة  و) واٍص(أ واست د ف  هذا الكبلـ إلى ما جاا ب  سيبوي  مف أف

 .(1)لمذكر غير عاقؿ

يمكف القوؿ إف ال حاة جمعوا )فاِعؿ( عمى )فواِعؿ( بشرط أف ال يدؿ عمى المذكر العاقؿأ 
إال أ  ـ است  وا بعض الكممات الت  يكوف مفردها عمى وزف )فاِعؿ( وتدؿ عمى المذكر العاقؿأ 

هو  يع( ولعؿ السبب الذي دفع ـ إلى م ع هذا الجمعكقول ـ )بواسؿ( و)هوالؾ( و) واكس( و)خواش
سعي ـ إلى التفريؽ بيف الجمع الداؿ عمى المذكرأ واآلخر الداؿ عمى المؤ ثأ إذ إف الجمع )فواِعؿ( 
يدّؿ ف  أحد تجميات  عمى المؤ ث العاقؿأ فيقاؿ ف  جمع )ضاربة( )ضوارب( و)كافرة( )كوافر( 

 و)فاطمة( )فواطـ(...

ـ يجمعوف االسـ الداؿ عمى المذكر العاقؿ الذي يكوف وز   )فاِعؿ( عمى مع العمـ أ  
)فواِعؿ( فيقولوف ف  جمع االسـ )خالد( )خوالد( و)جابر( )جوابر( و)حامد( )حوامد(أ وب اا عمي  

 يكوف مقصودهـ إخراج )فاِعؿ( الداّؿ عمى وصؼ المذكر العاقؿ مف دائرة الجمع عمى فواِعؿ...

لقدماا بًدا مف جمع بعض الكممات عمى وزف )فواِعؿ( الت  واِحُدها يدّؿ ومع ذلؾ لـ يجد ا
 عمى وصؼ المذكر العاقؿأ وَوْزُ   )فاِعؿ(.

ولـ يبتعد مجمع المغة العربية بقرارر الذي أصدرر ب ذا الشأف عّما ذهب إلي  ال حاةأ إذ إف 
ارات  األخرى الت  تتصدرها القرار السابؽ يوح  باستعماؿ هذا الجمع ضمف ضوابطأ وذلؾ بخبلؼ قر 

 كممات تعّبر بقوة عف اإلجازة وصحة االستعماؿ.

واهر المغوية الحدي ةي يفرض ظف  المجمع ف  تعامم  مع الظّ ولعؿ الم  ج الوصف  الذي يو 
ر ف  م ؿ هذر المسألةأ وما يقترب م  اأ والبحث ف  الشواهد المغوية الت  تبيح م ؿ هذا ظعمي  ال 

االستعماؿأ ف و ليس مواِفًقا لما ذهب إلي  ال حاةأ أي أ   ليس فصيًحاأ إال أ   يقع ضمف حاالت 

                                                           
(1)

 .198-4/197شرح اآلشمونً على ألفٌة ابن مالك، الصّبان، حاشٌة الصّبان:  
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كممات القميمة است  ائية ارتضاها ال حاة القدمااأ وأجازوا تداول اأ ما يع   اضطرارهـ إلى إباحة هذر ال
 الخارجة عف القاعدة المعروفةأ وهو ما ذهب إلي  المجمع أيًضا.

   لـ إلى أوقد عّبر المجمع عف الحرج الذي يكت ؼ هذا االستعماؿ بقول : )ال ما ع(أ إضافة 
ُيطمؽ الع اف ل ذا االستعماؿأ فمـ تأِت كممات ف  القرار تدؿ عمى ذلؾأ كقول  م بًل )مطمًقا( وهو ما 

 المتعمقة بالجموع والمشتقات الصرفية. –خاصة  –رر ف  ك ير مف قرارات  يذك

ى وصؼ كما أف المجمع وافؽ عمى هذا القرار بشرط إسقاط كممة )وصًفا( الت  تدؿ عم
)لمذكر عاقؿ( الت  تحتمؿ أف يكوف المقصود اسـ الشخص الذي يحمؿ  المذكر العاقؿأ وأبقى عبارة

م بًلأ وب اا عمى ذلؾ يمكف القوؿ إف صياغة القرار ب ذر الصورةأ  صفة معي ةأ كالبسالة والخشوع
 توافؽ ما ذهب إلي  ال حاة ف  هذر المسألة.
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 الثالثالمبحث 

 التصحيح المغوي في المستوى النحوي

 القرار األول:

ى لَ إِ  ةِ افَ ضَ اإلِ )أل( وبِ  خولِ دُ بِ  ريفَ عْ يا الت  ابِ سَ تِ (، واكْ رٍ يْ ى )غَ مَ )أل( عَ  خولِ دُ  ازُ وَ جَ "
 (1)"ةٍ فَ رَ عْ مَ 

أف كممة )غير( إذا وقعت بيف ضديف ال قسيـ  –وفاًقا لجماعة مف العمماا  –تختار المج ة  "
ذا كا ت )أؿ( تقع ف  الكبلـ معاقبةأ فإ    ل ماأ تتعرؼ بإضافت ا إلى ال ا   م  ما إذا كاف معرفة. وا 
يجوز دخوؿ )أؿ( عمى )غير( فتفيدها التعريؼ ف  م ؿ الحالة الت  تعرفت في ا باإلضافةأ إذا قامت 

 (2)قري ة عمى التعييف"

 :عميقتعقيب وت

يسّوغ هذا القرار استخداـ ك ير مف الكتاب والمتحدج يف تعبير )الغير( الذي ُيقصد ب  الطرؼ 
 (3)اآلخر أو المغاير. وقد ُأدرجت كممة )غير( ف  كتب ال حو القديمة ف  سياؽ الحديث عف اإلضافة

                                                           
(1)

صدر هذا القرار فً الجلسة التاسعة من مإتمر الدورة الخامسة والثبلثٌن لمجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، والقرار ُمدرج فً ) كتاب فً  

، 1987-1934ً األلفاظ واألسالٌب من ، والقرارات المجمعٌة ف145، ومجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاماً،2/171أصول اللغة( 

29 
(2)

 .2/171كتاب فً أصول اللغة ،  
(3)

. الصبان، أبو العرفان محمد بن علً، حاشٌة 1/153، وابن السراج، األصول فً النحو، 4/289ٌُنظر مثبل : المبرد، المقتضب،  

، وابن هشام، مغنً 2/366الصبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك، تحقٌق طه عبد الرإوف سعد، د.ط، المكتبة التوفٌقٌة، د.ت، 

 .2/453اللبٌب، 



111 
 

)غير( مف األسماا المتوغمة ف  اإلب اـأ فقد  ف  مؤلفات ـ اعتبارهـ ال حاةوالذي يذكرر أ (1)واالست  اا
كبلًما مفادر أف مف األسماا ما ُيضاؼ إلى معارؼأ إال أ  ا ال  (األصوؿ)ذكر ابف السراج ف  

تتعرؼ ب اي أل  ا ال تعّبر عف ش ا محددأ وذلؾ م ؿ قول ـ )م مؾأ وشب ؾأ وغيرؾ(أ ألف قول ـ 
أ أو لو  أ أو عمم أ أو أشياا أخرى ك يرة أ واألمر )م مؾ( يحتمؿ أف يكوف م يؿ المخاطب ف  طول 

ذات  ي طبؽ عمى )شب ؾ(أ أما قول ـ )غيرؾ( ف و  كرةأ ألف كؿ ش ا م ؿ الش ا عداؾ ف و 
 .(2))غيرؾ(

إلى الغموض واإلب اـ الذي تكت ف  كممة )غير(  –مف قبؿ  –وقد ت ب  صاحب المقتضب   
ال يكوف إال  كرةأ أل    (مررت برجؿ غيرؾ" )  م ؿ: فذهب إلى أف تعبير أحدهـ بقول  )غيرؾ( ف

. وعمي  فإف كممة )غير( ُتعّد مما ال يقبؿ التعريؼ لشدة إب ام أ ويؤيد (3)"مب ـ ف  ال اس أجمعيف
ما قيؿ ف  شرح األشمو   عمى ألفية ابف مالؾي إذ قيؿ إف إضافة  –إضافة إلى ما سبؽ –ذلؾ 

و )م ؿ( ال ُيزيؿ إب ام ا إال بأمر خارج عف اإلضافةأ كوقوع بعض الكممات م ؿ )غير( أو )شب ( أ
چ )غير( بيف ضديفأ م ؿ قوؿ القائؿ: )رأيت الصعب غير ال ّيف(أ و)مررت بالكريـ غير البخيؿ( و 

إ   بوقوع )غير( بيف ضديف يرتفع إب ام اأ ألف ج ة  إذ (7الفاتحة) چچ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ  
 .(4)المغايرة تتعيفأ بخبلؼ ُخموها مف ذلؾأ كقولؾ: )مررت برجؿ غيرؾ(

ف   فمج ا كممة )غير( بيف ضديف مت اقضيف كفيؿ بإكساب ا درجة مف درجات التعريؼأ وا 
كبقية األسمااي وذلؾ لك رة لـ ترَؽ إلى كماؿ ذلؾأ أما إضافت ا إلى الضمائر فبل يكسب ا التعريؼ 

 االحتماالت الت  قد ُيعَبر ع  ا مف خبلؿ تمؾ اإلضافة.

                                                           
(1)

، وابن 2/69ل للزمخشري، ، وابن ٌعٌش، شرح المفص55اللمع فً العربٌة،، وابن جنً، 231 الزجاجً، الجمل فً النحو،نظر مثبل: ٌُ  

 .3/277، والسٌوطً، همع الهوامع، 2/453هشام، مغنً اللبٌب، 
(2)

 .1/153ابن السراج، األصول فً النحو، 
(3)

 .4/288المبرد، المقتضب،  
(4)

 .2/366الصّبان: شرح األشمونً على ألفٌة بن مالك، الصّبان، حاشٌة  
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أما مسألة دخوؿ )أؿ( عمى )غير( فمـ يرد عف العرب م ؿ ذلؾ االستعماؿأ بؿ إف سيبوي    
ليس باسـ متمكفأ أال  أيًضا صرح بعدـ دخوؿ األلؼ والبلـ عمى )غير( إذ قاؿ ف  الكتاب: "و)غير(

 .(1)ترى أ  ا ال تكوف إال  كرةأ وال ُتجمعأ وال تدخم ا األلؼ والبلـ"

 

  ا اسـ تعمؿ في  العوامؿأ وما بعدها ال أو  (2) ف )غير( تبلـز اإلضافةأأوف  ِذكر ال حاة  
( التعريؼأ إشارة صريحة إلى عدـ جواز تعريف  بػ )أؿ (3)-ألف إضافت ا إلي  الزمة-يعمؿ في  سواها 

 ألف اإلضافة والتعريؼ بػ )أؿ( ال يجتمعاف مًعا.

أ وقد تقدـ أف )غير( ال تتعرؼ تعريف اكما أف الغرض مف إدخاؿ )أؿ( عمى االسـ هو  
ف كا ت ف  بعض الحاالت تكتسب درجة مف درجات التعريؼأ وذلؾ إذا وقعت بيف ضديف  مطمًقاأ وا 

دخاؿ   )أؿ( التعريؼ عمي اأ فإ   لـ يرد عف العرب.مت اقضيفأ أما قطع ا عف اإلضافة وا 

 -يمكف التعميؽ عمى ما استش د ب  مجمع المغة العربية إل بات جواز دخوؿ )أؿ( عمي ا  
بقول : "م ع قوـ دخوؿ األلؼ  أبإيراد ما  قم  ال ووي عف أب   زار الحسف بف أب  الحسف ال حوي

ال تتعرؼ باإلضافة ال تتعرؼ باأللؼ والبلـأ والبلـ عمى )غير( و)كؿ( و)بعض(أ وقالوا هذر كما 
)فعؿ الغير ذلؾ(أ و)الكؿ خير  :قاؿ: وع دي أ   تدخؿ البلـ عمى )غير( و)كؿ( و)بعض(أ فيقاؿ

المعاقبة لئلضافةأ  حو تدالف عمى ا ممف البعض(أ وهذا ألف األلؼ والبلـ ه ا ليستا لمتعريؼأ ولك  
أ (ف بيف فك ا وفك اأك)إ ما هو  (4)ؾج   َفْأَرَة ِمْسٍؾ ُذِبَحْت ف  ُسؾج كَأّف َبْيَف َفكج ا والفَ قوؿ الشاعر: 

( ُيحمؿ عمى ف ذا أل   مف  ص عمى أف )غير( تتعرؼ باإلضافة ف  بعض المواضعأ  ـ إف )الغير
)والكؿ( ُيحمؿ عمى )الجممة(أ و)البعض( ُيحمؿ عمى )الجزا(أ فصمح دخوؿ األلؼ والبلـ )الضد(أ 

ويحاوؿ إف هذا االستش اد ضعيؼي أل   يتمسؾ بطرؼ محدد مف المسألةأ  -(5)ا الوج "أيًضا مف هذ

                                                           
(1)

 .3/479سٌبوٌه، الكتاب،  
(2)

 .2/453ٌُنظر مثبل: ابن هشام، مغنً اللبٌب،  
(3)

 .2/69ابن ٌعٌش، شرح المفصل للزمخشري،  
(4)

بٌت فً وبالضبط السلٌم، وقد ورد هذا الجاء فً النص األصلً: )كان بٌن فكها والفك(، إال أن األصل إدراج البٌت بالطرٌقة الصحٌحة  
  .)لسان العرب( مادة )فكك(

(5)
 4/65النووي، أبو زكرٌا محًٌ الدٌن بن شرف، تهذٌب األسماء واللغات، د.ط، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، د.ت،  
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تقديـ حكـ  حوي ب اا عمى تمؾ الجزئية الت  ت اول اأ مستبعًدا المعطيات المطروحة ف  المسألة 
 فس اأ فالمتفؽ عمي  بيف ال حاة أف كممة )غير(  كرة وال تتعرؼ كمًياأ بغّض ال ظر عف االست  اا 

بوقوع ا بيف ضديف الخاص الذي يرفع ع  ا اإلب اـ الخالصأ دوف إكساب ا التعريؼ تماًماأ وذلؾ 
مف خبلؿ إضافت ا لواحد م  ماأ والمعروؼ أف )غير( تبلـز اإلضافةأ أما القوؿ بقطع ا عف 

ضافة )أؿ( التعريؼ عمي ا  ألف التعريؼ بأؿ مقابؿ لئلضافةأ ومؤٍد لمغرض الذي  –اإلضافةأ وا 
  حددها العمماا عمى فإف هذا األمر قد ي طبؽ عمى تعبيرات أخرى ُتست  ى م  ا الكممات الت –تؤدي  

ذا م ح بعض القدماا كممة )غير( است  اا يمكف مف خبلل   أ  ا موغمة ف  اإلب اـ كػ )غير(أ وا 
جازة إدخاؿ  اعتبارها عمى درجة مف درجات التعريؼي فإف ذلؾ ال يع   قياس ا عمى باق  الكممات وا 

 )أؿ( التعريؼ عمي اأ خاصة وأف سيبوي  م ع دخول ا عمي ا مطمًقا.

أما تصريح المجمع بأف تعريؼ )غير( أمر تقتضي  الحاؿأ وعمى األخص ف  لغة  
ألف  يبعًدا عف الفصاحةتج ًبا لمصوابأ و  أرض عمي  بالقوؿ: إف ف  هذا الرأيي فقد ُيعت(1)القا وف

المسألة الواحدة إذا قطع ال حاة القدماا األمر بشأ  اأ وجب اتباع رأي ـ في اأ واستُ كرت مخالفت ـأ 
 ألف األدلة الت  قّدم ا َمف بعدهـ وتخالؼ وج ة  ظرهـي أضعؼ مف الت  استدؿ ب ا األوائؿ.

وال ضير ف  اختيارهـ بديبًل عف هذر الكممة المختَمؼ ف  تعريف ا كأف يقاؿ )الطرؼ اآلخر(أ  
 أو )اآلخروف(.

 القرار الثاني:

 ":ك دِ ؤَ ى المُ مَ ( عَ نِ يْ و )العَ ( أَ سِ فْ )الن   ظِ فْ لَ  ديمِ قْ تَ  ازُ وَ " جَ 

أصدر المجمع قراًرا ف  مسألة تقديـ بعض ألفاظ التوكيد عمى المؤك دأ وجاا  ص القرار 
 كاآلت :

                                                           
(1)

 .29، 1987-1934القرارات المجمعٌة فً األلفاظ واألسالٌب من مجمع اللغة العربٌة،  
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توكيًدا، بل  ربانِ عْ يما ال يُ ، ولكن  وكيدِ نى الت  عْ في مَ  ك دِ ؤَ عمى المُ  نِ يْ أو العَ  سِ نفْ ال   ظِ فْ لَ  مُ د  قَ تَ  "ُيجازُ 
 ، وإلجازةِ ابِ ت  والكُ  مماءِ العُ  ةِ عن خاص   ثورِ أْ ذلك في المْ  لِ ثْ مِ  ورودِ ، وذلك لِ ةِ ممَ في الج   عِ وقِ المَ  سبِ حَ بِ 

 .(1)عيو"عمى مانِ  ي  مونَ شْ األَ  يةِ ( في حاشِ انِ بّ )الص   قيبِ عْ ( لو، ولتَ عيَش يَ  ( و)ابنِ ي  رِ شَ خْ مَ )الز  

  

 تعقيب وتعميق:

هو أحد ضروب التوكيدأ ويكوف بإعادة  أالتوكيد بألفاظ محددة تختمؼ عف لفظ المؤك د 
. (2)المع ى المقصود بمفظ آخرأ كقوؿ أحدهـ: مررت بزيد  فس أ وبكـ أ فسكـأ وجاا   زيد  فس 

ومف األلفاظ الت  ُتَوظؼ ف  تأكيد المع ى: )ال فس( و)العيف( و)أجمع( و)أجمعوف( و)جمعاا( 
 . (3)و)ُجمع( و)ُكّؿ( و)كبلهما( و)كمتاهما(

األلفاظ مقد ـ عمى اآلخرأ فم بًل: )ال فس( و)العيف( مقدماف عمى )ُكّؿ(أ و)ُكّؿ( مقّدـ  وبعض هذر
أك ر مف غيرها  -ال فس والعيف وكؿ -أ إضافة إلى شيوع استخداـ األلفاظ السابقة (4)عمى )أجمع(

 ف  مجاؿ التوكيد المع وي.

الرتبة المحفوظةي إذ إف  ومما يحكـ استخداـ التوكيد عموًما والتوكيد المع وي خصوًصا: 
أ فيقاؿ )حضر الرجؿ  فس (أ أو )تكمـ األمير عي  ( فال فس والعيف ف  (5)المؤكجد يأت  بعد المؤك د

 .(6)هذا المقاـ هما لرفع المجاز عف الذاتأ وال بّد مف اتصال ما بضمير عائد عمى المؤك د

تيب األصم  ف  أسموب التوكيدأ يتضح ومف خبلؿ تتّبع ما قّدم  العمماا بال سبة اللتزاـ التر  
أف المقصود م  ا ما عرؼ ع د ال حاة ف  باب التوكيد مع التوابعأ وهذا ما أشار إلي  الكفوي ف  

                                                           
(1)

 . 149ع اللغة العربٌة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما، مجم 
(2)

 .2/21ابن السراج، األصول فً النحو،  
(3)

 .2/221ابن ٌعٌش، شرح المفصل للزمخشري،  
(4)

 .2/231السابق،  
(5)

ه العلوم فً اللغة العربٌة، جامعة عبٌزة، عائشة، دراسة وظٌفٌة ألسلوب التوكٌد فً القرآن الكرٌم، رسالة مقدمة لنٌل شهادة دكتورا 

 84م، 2119-2118الحاج لخضر بباتنة، الجمهورٌة الجزائرٌة الشعبٌة، إشراف االستاذ الدكتور السعٌد هادف، 
(6)

 .274م، 2114، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 4ابن هشام األنصاري، أبو محمد عبد هللا جمال الدٌن، شرح قطر الندى وبلِّ الصدى، ط 
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. "ويدؿ (1)كتاب  ب ص  عمى أف وجوب تأخير التأكيد إ ما هو ف  التأكيدات االصطبلحية ال المغوية
يسمى بالتوكيدأ وبيف حدي  ـ عف فكرة التوكيد ف   ذلؾ عمى تفط   إلى الفرؽ بيف تص يؼ ال حاة ما

. فألفاظ التوكيد المع وي إذا كا ت لغرض التوكيد وجب أف يسبق ا (2)أبواب متعددة وأشكاؿ مت وعة"
المؤك د وأف تكوف م م  ف  الضبط اإلعراب أ وأف ُيضاؼ كؿ واحد م  ا إلى ضمير مذكور يطابؽ 

فرادأ وما يتصؿ بذلؾأ ليربط بيف التابع و المتبوعأ وهذا الضمير ال المؤك د ف  التذكير والتأ يث واإل
 .(3)يجوز حذف  وال تقديرر

يمكف القوؿ إف التأكيد ف  مجاؿ ال حو كما ت اول  القدماا ُيدرج ضمف التوابعأ وصيغت   
ددة تتبع معروف ي فإما أف يكوف بتكرير المفظ أو الجممة وهو التوكيد المفظ أ أو باستخداـ ألفاظ مح

المفظ المقصود بالتأكيدأ ف   تابعة لما قبم اأ ومضافة إلى ضمير يطابؽ المتبوع ف  التذكير 
والتأ يث واإلفراد والت  يةأ وف  حاؿ تقديـ أحد ألفاظ التوكيد المع وي عمى المؤك د كقول ـ )كّؿ الدراهـ(  

ف كاف و)عيف الش ا( و) فس الرجؿ( فإف ذلؾ التعبير ال ُيعد مف قبيؿ  التوكيد ال حوي المعروؼأ وا 
يؤدي مع ى التوكيدأ وقد ت ب  القدماا ل ذا االستخداـ المغويأ إذ أورد ابف ج   ف  خصائص  أف 

المعتاد ل أ إال أ  ا بمع ى بعض التعبيرات المغوية ال تأت  عمى َسْمت التوكيدي إذ ال يكوف في ا المفظ 
ک   ک  ک  چ  وقول  تعالى: (23ال مؿ:) چٱ    ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  پ  پ  پ چ التوكيدأ ومف ذلؾ قول  تعالى:

( 76يوسؼ  ) چڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  چ وقول  تعالى:  (62الزمر:) چ  گگ
الحالة ال يصح إعراب  . وف  هذر(4) 

. إال أف تقديـ لفظ )ال فس( أو )العيف( (5)لفظ التوكيد توكيًداأ بؿ يجب إعراب  حسب موقع  ف  الكبلـ
عمى المؤك د ف  مع ى التوكيد قد يؤدي إلى لبسي ألف هذيف المفظيف يعّبراف عف جوهر )العيف( 

أ فف  قول ـ ) فس الش ا( إشارة إلى  قطة أو جزئية أساسية (6)الش ا وأساس أ أو عف جزا م ـ في 
تحتمؿ في أ وأحياً ا تعّبر كممة )ال فس( عف )سّر وجود الش ا( وك   . وكذلؾ كممة )العيف( الت  

أهّم ا عضو اإلبصارأ إذ المع ى األوؿ الذي يتبادر إلى الذهف ع د تمقي  قوؿ  أأك ر مف داللة
                                                           

(1)
 .1167الكفوي، أبو البقاء أٌوب بن موسى، الكلٌات، 

(2)
 .85عبٌزة، عائشة، دراسة وظٌفٌة ألسلوب التوكٌد فً القرآن الكرٌم،  

(3)
 3/514، دار المعارف، مصر، د.ت، 3حسن، عباس، النحو الوافً،ط 

(4)
 .2/457ابن جنً، الخصائص،  

(5)
، معهد البحوث العلمٌة 1شرح الخبلصة الكافٌة، تحقٌق عبد الرحمن العثٌمٌن، ط الشاطبً، أبو إسحاق إبراهٌم، المقاصد الشافٌة فً 

 25، 2117وإحٌاء التراث اإلسبلمً، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
(6)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )نفس(، وانظر: القاموس المحٌط، مادة )عٌن( 
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عمى الرغـ مف دور السياؽ  أ)عيف الرجؿ( هو العيف الحقيقية الت  يبصر ب ا ذلؾ الرجؿ :أحدهـ
 الذي يحدد لممتمق  المع ى المقصود.

عيف الكتاب( إشارة إلى قراات  المضموف وف  قوؿ أحدهـ )قرأت  فس الكتاب( أو )قرأت  
أو الفكرة الرئيسة في أ وهذا يختمؼ عف قوؿ آخر: )قرأت الكتاب  فس ( أو )قرأت  أاألساس  لمكتاب

صفحة صفحة سواا  أالكتاب عي  ( إذ الداللة المحتممة ف  هذا التعبير قد تكوف قراات  لمكتاب كم 
ؼ التعبير السابؽ الذي حّدد مجاؿ القرااة ف  محتوى معيف أكا ت تمؾ القرااة متأّ ية أو عابرةأ بخبل

 أو باًبا معيً ا ي طبؽ عمي  الوصؼ بأ   عيف الكتاب أو  فس . أمف الكتابي قد يكوف فصبًل 

كسيبوي   -وف  است اد المجمع إلى ورود استخداـ أسموب التوكيد ب ذر الصورة ع د القدماا  
 -(1)إف العرب تقوؿ: "  زلت ب فس الجبؿ و فس الجبؿ مقابم " الذي قاؿ ف  سياؽ حدي   عف التوكيد

إشارة إلى استبعادر الداللة الت  تحتمم ا هذر الكممةأ فقد يكوف المراد وسط الجبؿ أو قمت  عمى 
يكوف ال زوؿ مقتصًرا عمى م طقة ّبر عف الجزا األساس  ف  الش اأ فاعتبار أف كممة ) فس( تع

ف  م ؿ قول ـ  أالذي ُيؤَخر في  لفظ التوكيد عف المؤك د أتعبير اآلخرمحددة مف الجبؿأ بخبلؼ ال
ف  أي م طقة م  أ  أ) زلت بالجبؿ  فس ( إذ يحتمؿ المع ى أف يكوف المقصود ال زوؿ بالجبؿ المحدد

سواا أقتصر ال زوؿ عمى تمؾ الم طقة الت  ال تعد الجزا األساس  ف  الجبؿأ أو شمؿ ال زوؿ معظـ 
 ؿ المقصود.م اطؽ الجب

وقد استخدـ ابف السراج تعبير ) فس الجبؿ( ف  سياؽ غير التوكيدأ إذ قاؿ بضعؼ تعبير  
أحدهـ )قمَت  فُسؾ( "ألف ال فس لـ تتمكف ف  التأكيدأ أل  ا تكوف اسًماأ تقوؿ ) زلت ب فس الجبؿ( 

 .(2).. ".و)خرجت  فس ( و)أخرج اهلل  فس (

تكوف اسًما ذا  أالت  ه  مف ألفاظ التوكيد المع ويإذ يظ ر مف توضيح  أف كممة ) فس(  
تخرج عف سياؽ التوكيد ال حوي المعروؼأ إذ ف  قول ـ  فإ  ا  اا عمي أداللة كغيرها مف األسمااأ وب

)أخرج اهلل  فس ( يكوف المقصود ب فس  روح أ وتعرب مفعواًل ب أ وكذلؾ قول ـ ) زلت ب فس الجبؿ(أ 

                                                           
(1)

 .2/379سٌبوٌه، الكتاب،  
(2)

 2/21ل فً النحو، ابن السراج، األصو 
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أو أهـ م طقة في أ ألف هذر الجممة سيقت إلى جوار جمؿ  أيغمب أف يكوف المقصود وسط 
وليس المقصود  أوسر حيات  أاسُتخدمت في ا كممة ) فس( لمداللة عمى الروح الت  ه  أساس الجسد

 ب ا أداا غرض التوكيد.

مف البمغاا المتقدميف والمتأخريفأ  جماعةإال أف توظيؼ هذا األسموب لـ يكف بعيًدا عف 
ويظ ر ذلؾ مف خبلؿ استقصاا قاـ ب  أحد الباح يفأ إذ رصد بعض المواطف الت  استخدـ في ا كؿ 

 (هػ471ت)والجرجا    (ػه392ت)وابف ج    (ػه 276 توابف قتيبة ) (هػ255ت)مف الجاحظ 
مف ضروب  اؾ بوصف  ضربً وذلأ (1)وغيرهـأ هذا األسموب ف  مؤلفات ـهػ( 577ت)واأل باري 

ف لـ يكف خاضًعا لشروط التوكيد ال حوي المعروؼ.  التوكيدأ وا 

ليس ذات  المستفاد  ييمكف القوؿ إف المع ى الذي يستفاد مف تقديـ المفظ المؤكجد عمى المؤك د 
مف تأخير المفظ المؤكجد عمى المؤك دأ ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الم اؿ اآلت : )لـ أقابؿ كّؿ الموظفيف(أ 
إذ يختمؼ المع ى ف  هذا التعبير عف م يم  ف  قول ـ )لـ أقابؿ الموظفيف كّم ـ(أ فف  الم اؿ األوؿ 

احدأ فكأف مقصودر هو لقاؤهـ مًعا ف  الوقت ي ف  المتكمـ فكرة لقائ  الموظفيف مجتمعيف ف  وقت و 
 فس أ ولـ يتمكف مف ذلؾ. أما الم اؿ ال ا  ي فيحتمؿ أ   أراد مقابمت ـ دوف أف يشترط اجتماع ـ مًعا 

 ف  وقت المقابمةأ فيكوف قد قابؿ جزًاا م  ـ ولـ يتمكف مف مقابمة اآلخريف.

ي وه  ) فس( و)عيف( و)كؿ( تحتمؿ إف بعض ألفاظ التوكيد المع و  -أيًضا  -يمكف القوؿو  
داللة مستقمة ف  ذات اأ إضافة إلى استخدام ا ف  مجاؿ التوكيد المع وي كتابعأ وقد صّرح العمماا 

هو تأّخر المؤكجد عف المؤك د أل   مف التوابعأ  أأف األسموب المشترط ألداا غرض التوكيد ال حوي
ما بمج ا لفظ بعدر يختمؼ ع  أ  يوالغاية م   ه  التركيز عمى المفظ المقصود إما بالتكرارأ وا 

واألصؿ اتباع األسموب الذي وضع  العمماا وبّي ورأ ألف استخداـ الصيغة األخرى الت  تتم ؿ ف  
ف كا ت خارج سياؽ التوكيد المع وي بصيغت  ال حوية المعروفة  -تقديـ المفظ المؤكجد عمى المؤك د  وا 

غة ف  مجاؿ التوكيد المع وي ع د ال اشئيف مف المتعمميف وغيرهـ قد تؤدي إلى إحبلؿ تمؾ الصي -
                                                           

(1)
، عالم الكتب الحدٌث، إربد، 1، ط1948أبو الهٌجاء، ٌاسٌن، مظاهر التجدٌد النحوي لدى مجمع اللغة العربٌة فً القاهرة حتى عام 

 68-67،م2118األردن، 
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مف المتكمميف والكتّابأ وهذا ما حصؿ فعبًلأ إذ ال يكوف مقصد األغمبية مّمف يقدموف المفظ المؤكجد 
أو أساس أ وا  ما يكوف غرض ـ األساس  هو  أأو حقيقت  أعمى المؤك د هو التعبير عف ك   الش ا

 كيد المع وي ذات أ وهو ما ال يعد صحيًحا ف  ذلؾ المجاؿ.التعبير عف التو 

وعمى الرغـ مف الفرؽ الدقيؽ بيف الحالتيف ف  موضوع التوكيدي إال أف هذا الفرؽ قد يتبلشى 
إذا ما اعتُبر )ك  ( الش ا أو أساس  ضمف فكرة التوكيدأ ألف المتكمـ يسعى إلى تأكيد فكرت  مف 

ل  إيصاؿ فكرت  إلى المتمق  بشكؿ مباشرأ وقد تكوف مسألة تقديـ  خبلؿ االستعا ة بتعبيرات تضمف
المفظ المؤكجد عمى المؤك د تجمًيا واضًحا مف تجميات ذلؾ التعبيرأ فيتـ التأكيد بجوهر الش ا الُمتحّدث 
ع  أ أو أهـ ش ا في أ بدال مف تأكيدر بكمجيت أ وذلؾ مف خبلؿ إتباع  بكممة تدؿ عمى ذلؾي فتعبير 

هـ بقول  )قرأت  فس الكتاب( ال يبتعد عف أسموب التوكيد المعروؼ )قرأت الكتاب  فس ( إذا ما أحد
أو أهـ جزئية في أ وهذا  أحتى ُيست بط جوهرر أُأخذ بعيف االعتبار أ   ال بد مف اإلحاطة بالكتاب كمج 
 ما يحصؿ فعبل ف  حاؿ قرااة الكتاب كمج  ورقة ورقة.

لتقديـ والتأخير الت  ت ّب  ل ا عمماا المغةأ إذ إف )التقديـ( أسموب إضافة إلى أهمية فكرة ا
ببلغ  معروؼأ ُيرجى مف خبلل  التأكيد عمى األمر الُمقّدـأ بغّض ال ظر عف األصؿ والفرع ف  

إلى تقديـ المفظ المؤكجد عمى  –قديًما وحدي ًا  -المسألة الواحدةأ وهذا ما دفع ك يًرا مف المتكمميف
المراد  ُبغية التركيز عمى فكرة التوكيدأ و قؿ المتمق  إلى المفظ المؤكجد مباشرة قبؿ ذكر األمر المؤك د

ع د أغمب المتكمميفأ إال أف هذا ال يع   تغيير قواعد التوكيد المعروفةأ  توكيدرأ وهذا ما حصؿ فعبًل 
وال يؤ ر ف  طريقة إعراب اأ فكما ال يجوز إعراب المبتدأ المؤخر خبًراأ ال يجوز إعراب المفظ المؤكجد 

 .لذي تقدمت دراست المقد ـ توكيًداأ وهذا ما  ّب  عمي  المجمع ف  صياغت  ال  ائية لمقرار ا
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 القرار الثالث:

 (1)"ةِ ي  بِ رَ العَ  ةِ غَ في الم   اوِ الوَ ( بِ نْ و )ال( و)لَ ( أَ نْ )لَ ( وَ مْ )لَ  نَ يْ بَ  عُ مْ "الجَ 

يرد ف  التعبير العصري م ؿ قول ـ: )إف صورت ا لـ ولف تغيب ع  أ وم ؿ قول ـ إف " 
موقفؾ ال ولف يغير رأي (أ ويرد عمى هذيف التعبيريف الجمع بيف )لـ( و)لف(أ أو بيف )ال( و)لف(أ 
ولـ يرد ذلؾ ف  المأ ورأ ويرى المجمع تسويغ الصيغتيف عمى أ  ما مف باب ت ازع العامميف معمواًل 

يف الذي يجعؿ العمؿ ف  المعموؿ لمعامؿ ال ا  أ مع السعة ف  تطبيؽ تمؾ واحًداأ أخًذا برأي البصري
 (2)القاعدة عمى الحروؼ"

 تعقيب وتعميق:

ي اقش هذا القرار مسألة الت ازع ف  الحروؼأ ولـ ُيعرؼ عف القدماا إقراُرهـ هذا ال وع مف  
إذ مف المتفؽ عمي   -(3)ر لمتعبير عف هذر المسألةبغض ال ظر عف توظيف ـ مصطمًحا آخ –الت ازع 

بمعموؿ متأخرأ حيث يكوف المعموؿ  أأو أك ر أأف الت ازع هو ارتباط عامميف متقدميف أبيف ال حاة
مطموًبا لكؿٍّ م  ماأ والعامبلف قد يكو اف فعميفأ أو اسميفأ أو فعبل واسًماأ أو فعبل واسًما يشب   ف  

 ع  ـ أف الت ازع يكوف بيف حرفيف.أ ولـ ُيؤ ر (4)العمؿ

إذ  وقد فّسر العكبري الت ازع ف  العمؿأ مف خبلؿ إيرادر شرًحا يوضح مف خبلل  مف وم  ل أ
لفظ واحدأ وصح عمؿ كؿ واحد م  ما في ي فأوالهما قاؿ: "إذا كاف معؾ فعبلفأ والمعموؿ في  

ف  تمؾ المسألةي وهـ الذيف ذهبوا إلى أف األولى ف  العمؿ رأي الكوفييف  دكما يور  (5)بالعمؿأ ال ا  "

                                                           
(1)

ٌُنظر: فً   .3/156أصول اللغة،  صدر القرار فً الجلسة السادسة من الدورة السابعة واألربعٌن لمإتمر مجمع اللغة العربٌة، 
(2)

 .156/ 3فً أصول اللغة، 
(3)

لم ٌذكر القدماء مصطلح التنازع فً مإلفاتهم، ولكنهم قّدموه بالصورة التً تعبر عنه، وقد ظهر مصطلح التنازع فٌما بعد، وُسمً عند  

 4/72، والمبرد، المقتضب، 1/73ٌُنظر مثبل: سٌبوٌه، الكتاب، بعضهم اإلعمال، 
(4)

، واألزهري، 2/186، وابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك، 4/72، والمبرد، المقتضب، 1/73مثبل: سٌبوٌه، الكتاب، ٌُنظر  

 .137/ 5، والسٌوطً، همع الهوامع، 475شرح التصرٌح، 
(5)

، دار الغرب اإلسبلمً، 1ٌن، طالعكبري، أبو البقاء، التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن، تحقٌق عبد الرحمن العثٌم 
 .252م، 1986بٌروت، 
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هو األوؿأ إال أف العكبري يورد أدلة مف السماع والقياسأ ي بت ب ا صحة رأي البصرييف ف  إعماؿ 
 وستقؼ الباح ة عمى تمؾ األدلة فيما بعد. .(1)ال ا  أ كما يعرض أدلة الكوفييف إل بات وج ة  ظرهـ

بّيف ف  كتاب  )تذكرة ال حاة( أف العوامؿ إذا طمبت العمؿ ف  معموؿ ماي أما أبو حيافأ فقد 
فإف هذر العوامؿأ إما أف تطمب المعموؿ متفقةأ أو مختمفةأ فإف طمبت  متفقةأ  حو )جاا وذهب 
خالد( و)صافحت وعا قت خالًدا( فإف ف  المسألة  بل ة مذاهبي أول ا مذهب سيبوي  ومف تبع أ إذ 

هو مذهب الكسائ   أإعماؿ أي ما شئتأ واختاروا إعماؿ ال ا  أ والمذهب ال ا   ذهبوا إلى جواز
شئتأ واختاروا إعماؿ األوؿأ والمذهب ال الثأ هو ومف تبع أ وقد ذهبوا إلى جواز إعماؿ أي ما 

مذهب الفراا الذي ذهب إلى أف العامَميف مًعاأ يعمبلف ف  هذا المعموؿ الواحدأ وال يجوز الحذؼ 
م ؿ هذر المسألةأ وال اإلضمارأ بشرط أف ال يكوف أحد العامميف معطوًفا عمى اآلخر  ع در ف 

 .(2)خالد(بحرؼ ال يتطمب المشاركة ف  المع ىي كقوؿ أحدهـ )جاا أو ذهب 

ذا طمبت هذر العوامؿ المعموؿ مختمفةي فالعامؿ األوؿ إما أف يطمب مرفوًعاأ أو ال يطمبأ  وا 
فإف كاف األوؿ يطمب مرفوًعاأ فاعبًل أو مفعواًل لـ ُيسـّ فاعم أ كما ف  قوؿ أحدهـ )أكرم   وأكرمت 

ذهب إلي  ف  خالًدا( فإف ف  م ؿ هذر المسألة  بل ة مذاهبي أول ا مذهب سيبوي أ وهو ذات  الذي 
يسمؾ   -أيًضا–حاؿ طمبت العوامؿ المعموؿ متفقةأ والمذهب ال ا  أ هو مذهب الكسائ أ وهو 

الذي بّي   ف  حاؿ طمبت العوامؿ المعموؿ متفقةأ أما المذهب ال الثأ وهو مذهب  أمذهب   فس 
قبؿ الذكرأ كما فإ   يقوؿ بوجوب إعماؿ األوؿي ألف إعماؿ ال ا   يؤدي إما إلى اإلضمار الفرااي 

يقوؿ سيبوي أ أو إلى حذؼ الفاعؿأ كما يقوؿ الكسائ أ وكؿ م  ما غير جائز ع د الفرااأ فأوجب 
  .(3)إعماؿ األوؿ لمتخمص مف ذلؾ

وذكر السيوط  ف  )همع ال وامع( رأي الفراا ف  مسألة )تعمؽ العامميف باسـ ما( وألي 
يعمبلف في أ إف اتفقا ف  اإلعراب المطموبأ  حو  م  ما يكوف حؽ اإلعماؿي إذ قاؿ " كبل العامميف

                                                           
(1)

، دار الغرب اإلسبلمً، 1العكبري، أبو البقاء، التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن، تحقٌق عبد الرحمن العثٌمٌن، ط
 .252م، 1986بٌروت، 

(2)
 .343، 1986مإسسة الرسالة، بٌروت، ، 1األندلسً، أبو حٌان، تذكرة النحاة، تحقٌق عفٌف عبد الرحمن، ط 

(3)
 .344السابق نفسه،  
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)قاـ وقعد زيد( فجعم  مرفوًعا بالفعميفأ كما ُيس د لممبتدأ خبر إفأ وكما ُيرفع )م طمقاف( ف  )زيد 
  .(1)وعمرو م طمقاف( بالمعطوؼ والمعطوؼ عمي  مًعاي أل  ما يقتضيا  "

وبّيف السيوط  أف الجم ور م عوا ذلؾ "لئبل يجتمع مؤ راف عمى أ ر واحدأ وذلؾ مفقود ف  
الخبريف عف مبتدأأ كما هو واضح ف  مسألة )زيد وعمرو م طمقاف( ألف اال  يف في ما كؿ واحد 
م  ما جزا عمةأ فالعمة مجموع ماأ بخبلؼ مسألة الفعميفأ إذ ال يصح إس اد كؿ مف زيد وعمرو 

وذكر أيًضا أف األقرب مف العامميف أحؽ بالعمؿ ف  االسـ مف األسبؽ ع د  (م طمقاف)إلى  وحدر
البصرييفي وذلؾ لقرب  وسبلمت  مف الفصؿ بيف العامؿ ومعمول . واألمر مختمؼ ع د الكوفييفأ 
الذيف يروف أف األسبؽ أحؽ بالعمؿ ف  االسـي وذلؾ لسبق أ وسبلمت  مف تقديـ مضمرر عمى 

 .(2)مفسرر

كما ذكر السيوط  أ   ف  حاؿ عمؿ األوؿ ف  االسـأ وُألغ  ال ا  أ فإ   يجب اإلضمار 
ف  ال ا  أ فيقاؿ م بًل )قاـ وقعدا الزيداف( وف  حاؿ ُألغ  عمؿ األوؿ مف العمؿ ف  االسـأ وُأعمؿ 

 ال ا   في ي فإ   يضمر ف  األوؿأ كقوؿ القائؿ:

 (3)وال َخْيَر ف  ِخبلؼ الَخميؿخاَلفا   ولـ ُأخاِلؼ خميم         

وذهب الكسائ أ وهشاـأ والس يم أ وابف مضااأ إلى أ   ُيحذؼي ا طبلًقا مف رأي ـ إجازة 
لى ذلؾ ذهب  حذؼ الفاعؿأ وذلؾ لتج ب اإلضمار قبؿ الذكرأ المخالؼ لؤلصوؿ المعروفةأ وا 

 .(4)وؿ ف  تمؾ الحالة) ال تصح المسألة إال ب ( فأوجب إعماؿ األ الفرااأ إذ ُ قؿ ع   قول 

وأما األدلة الت  بسط ا كؿ مف البصرييف والكوفييف إل بات صحة تصورهـ ف  مسألة إعماؿ 
احتج الكوفيوف عمى صحة م  ج ـ بأف واحد مف العامميفأ وأي ما أحؽ بالعمؿي فقد كا ت كاآلت : 

ا  بأبيات شعرية أعمؿ في ا المتقدـ أولى باإلعماؿ مف خبلؿ اعتمادهـ عمى ال قؿ والقياسأ إذ احتجو 
 وأهمموا ال ا  أ م  ا قوؿ امرئ القيس: أالشعراا العامؿ األوؿ

                                                           
(1)

 .5/137السٌوطً، همع الهوامع،   
(2)

 .5/137السٌوطً، همع الهوامع،   
(3)

 .5/140البٌت قائله مجهول، وقد ورد فً الهمع   
(4)

 .141-5/140السٌوطً، همع الهوامع،   
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  (1)قميٌؿ مف الماؿِ  -بْ مُ طْ ولـ أَ -فا   كَ         يشةٍ عِ ى مَ ْد َ ى أِلَ عَ سْ ما أَ  ف  فمو أَ  

 حيث ُأعمؿ الفعؿ األوؿأ ولو ُأعمؿ ال ا   ل صب )قميبًل(أ ولـ يرور أحد بال صب.

 آخر:وقاؿ 

 (2)اابَ رَ  َعَب الغُ  ـْ ِ  ِ يْ بَ ُت بِ عْ مِ ى           سَ مَ يْ آُؿ لَ  ؿَ م  حَ تَ  ا أفْ ولم   

 إذ ُأعمؿ األوؿأ ولذلؾ  صَب )الغراب( ولو أعمؿ ال ا   لوجب أف يرفع.

كما اعتمد الكوفيوف عمى القياس ف  إ بات صحة توج  ـأ وقالوا إف الفعؿ األوؿ سابُؽ  
لقوة االبتداا  يصالح لمعمؿ كالفعؿ ال ا  أ وأل   مبدوا ب  كاف إعمال  أولىالفعؿ ال ا  أ وهو 

هماؿ ال ا   استغ اؤهـ عف اإلضمار قبؿ  أوالع اية ب أ وذكروا أيًضا أف مما يؤيد إعماؿ األوؿ وا 
 .(3)الذكر ف  العامؿ األوؿ الذي يؤدي إلي  إعماؿ ال ا   أ كقوؿ أحدهـ: شربا وتم ؿ العاطشاف

ي مؿ البصريوف توظيؼ ال قؿ والقياس ف  إ بات صحة م  ج ـ القائؿ بإعماؿ العامؿ ولـ  
ُأعمؿ الفعؿ  أ إذ(96:الك ؼ) چ   وئ  وئ  وئ  وئ  وئچ فاستش دوا بقول  تعالى: أال ا   بداًل مف األوؿ

 (19 :الحاقة) چں  ں  ڻچ  :ال ا   وهو )ُأفِرْغ( ولو أعمؿ الفعؿ األوؿ لقاؿ: أفرْغُ  عمي أ وقول  تعالى
 )اقرؤور(. إضافة إلى استش ادهـ بشعر الفرزدؽ: :ال ا   وهو )اقرؤوا( ولو ُأعمؿ األوؿ لقاؿ فُأعمؿ

 (4)اِشـِ هَ ف َمَ اٍؼ وَ مِ  سٍ مْ شَ  دِ بْ و عَ  ُ         بَ  ِ ب  سَ ُت وَ بْ بَ سَ  وْ َ ْصًفا لَ  ف  كِ لَ وَ  

ظ ار الضمير فأعمؿ ال ا   ولو أعمؿ األوؿ لقاؿ )سببُت وسّبو   ب   عبد  شمس( ب صب )ب  ( وا 
 ف  )سّب  (.

كما ذكروا أف القياس يقتض  قرب الفعؿ ال ا   إلى االسـ مف الفعؿ األوؿأ وليس ف   
إعماؿ ال ا   دوف األوؿ  قض لممع ىأ فكاف إعمال  أولىأ ويستش دوف بقوؿ أحدهـ )حس ت بصدرر 

                                                           
(1)

 .39، دار المعارف، د.ت، 4طدٌوان امرئ القٌس، تحقٌق أبو الفضل إبراهٌم،  
(2)

 .81البٌت مذكور، فً كتاب اإلنصاف فً مسائل الخبلف لؤلنباري وغٌر معزو لقائله،  
(3)

 255، والعكبري، التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن، 13/79األنباري، اإلنصاف فً مسائل الخبلف، المسؤلة،  
(4)

عدالً لو سببٌت وسّبنً    بنو عبد شمس من مناف وهاشم، دٌوان الفرزدق، شرح وضبط علً الرواٌة فً دٌوان الفرزدق: ولكن  

 .616م، 1987دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ، 1فاعور،ط
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عمؿ الفعؿ في أ ألف الباا أقرب إلي  م  أ ولـ ي أإذ جرى إعماؿ الباا ف  المعطوؼ (1)وصدِر زيد(
 (2)وليس ف  إعمال ا  قض مع ىأ فكاف إعمال ا أولى.

فالشواهد الت  قّدم ا ال حاة إل بات صحة توج  ـ ف  إعماؿ األوؿ أو ال ا   بال سبة لمعوامؿ  
عمى الرغـ مف تبايف قوة الحجج  –الت  تسبؽ المعموؿ )المت اَزع في ( ت بت صحة إعماؿ أي م  ما 

إال أف ورود م ؿ تمؾ اإلعماالت ال حوية ف  كبلـ العرب الُمحتج بعربيت ـ  –الت  يقدم ا كؿ فريؽ 
وأشعارهـأ إضافة إلى ورودها ف  آيات القرآف الكريـ واألحاديث ال بويةي ي بت صحة إعماؿ أي مف 

 العامميف.

دماا بشأف العوامؿ الت  تسبؽ المت اَزع في  تتعمؽ بكوف إضافة إلى أف األحكاـ الت  ذكرها الق 
أ ولـ يذكر القدماا أحكاًما تتعمؽ بت ازع الحروؼ ف  معموؿ ماأ بؿ إ  ـ لـ العوامؿ أسماا أو أفعااًل 

 لت ازع الحروؼ. -أساًسا –يتطرقوا 

الحروؼأ  أما المتأخروف مف ال حاةأ فقد سار بعض ـ عمى   ج القدمااأ فمـ يتطرقوا لت ازع 
 اأ إذ ذكر ابف هشاـ أف الت ازع ال يقع بيف حرفيفأ وال بيف حرؼ ت ازعوصرح آخروف بعدـ جواز 

أ إذ قاؿ " إ   ال مدخؿ لمحروؼ ف  باب (توضيح المقاصد)أ وكذلؾ ذكر المرادي ف  (3)وغيرر
 . (5)أ إضافة إلى األشمو   الذي ذهب إلى أ   ال ت ازع بيف حرفيف(4)الت ازع

الذي عّمؽ عمى  أفُيذكر م  ـ الصّباف أالذيف أجازوا إعماؿ الحروؼ مف ال حاة المتأخريفأما  
قوؿ األشمو   بشأف امت اع الت ازع بيف الحروؼي لضعؼ الحرؼأ وفْقد شرط صحة اإلضمار ف  

ألف " ألف الحروؼ ال يضمر في اأ إذ ذهب الصّباف إلى إجازة الت ازع بيف الحروؼأ  أالمت ازعيف
اد باإلضمار ف  هذا الباب ما يشمؿ اعتبار الضمير ولو مع حذؼأ كما ف  ضربت وضرب   المر 

                                                           
(1)

 . 1/74جاء فً ) الكتاب( لسٌبوٌه: ) خّشنُت بصدره وصدر زٌد(، الكتاب،  
(2)

 252، والعكبري، التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن، 83-13/81األنباري، اإلنصاف فً مسائل الخبلف،   
(3)

  .192/ 2ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك، 
(4)

، دار الفكر 1سلٌمان، ط المرادي، ابن أم قاسم، توضٌح المقاصد والمسالك بشرح ألفٌة ابن مالك، شرح وتحقٌق عبد الرحمن علً 

 .2/629م، 2111العربً، القاهرة، 
(5)

الصّبان، محمد بن علً أبو العرفان، حاشٌة الصّبان: شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك، تحقٌق طه عبد الرإوف سعد، د.ط، المكتبة  

 .2/146التوفٌقٌة، د.ت، 
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(20المزمؿ:) چ  ڃڃ  ڃچ  چ  ڃ    چ: زيٌدأ وهذا يتأتى ف  الحروؼ كما ف  قول  تعالى
(1)

أشار و  " 
: تعالىمستداًل بقول  " الت ازع بيف حرفيفأ  (2)إلى إجازة )ابف العمج( (شرح التصريح)األزهري ف  

: ت ازع )إف( و)لـ( ف  )تفعموا(أ وُرّد بأف )إف( تطمب م بًتاأ و)لـ( أ فقاؿ(24البقرة:) چ وئ  وئ  وئچ
 ." (3)تطمب م فًياأ وشرط الت ازع االتحاد ف  المع ى

فالصّباف يجيز اإلضمار أو حذف  ف  الحروؼ كما هو ف  األفعاؿأ إال أ   لـ يأِت بشاهد  
حرفيف. أما ابف العمج الذي أشار إلي  األزهري ف  شرح أ ف و يرى ف  قول  يتضمف الت ازع بيف 

بيف )إف( و)لـ( ف  الفعؿ )تفعموا(أ والحؽ أ   ال  ت ازًعا  (24البقرة:) چ وئ  وئ  وئ  وئ  وئچ : تعالى
ت ازع في أ إذ إف الشرط ف  هذا السياؽ هو بيف أمريفي أحدهما هو )عدـ فعم ـ( و ا ي ما هو وجوب 
اتقائ ـ ال ار الت  وقودها ال اس والحجارةأ فالعامؿ ف  الفعؿ )تفعموا( هو حرؼ ال ف )لـ(أ وال شؾ 

 يف )إف( و)لـ( ف  هذا الفعؿ.ف  ذلؾأ أي أ   ال ت ازع ب

ذلؾ  م ؿ رؽ القدماا لت ازع الحروؼأ وعدـ وروديمكف القوؿ إ   عمى الرغـ مف عدـ تط 
ت ازع أف إجازة بعض ال حاة المتأخريف  إال أف ذلؾ ال يع   خطأر. كما الت ازع ف  أشعارهـ وكبلم ـأ

ف الحروؼ ال ُتعد دليبًل  ُوجدت شواهد شعرية و  رية ف  واضًحا عمى صحة ذلؾ االستخداـأ وا 
زما  ـ تؤيد توظيؼ ت ازع الحروؼي إذ ال ُيحتج بتمؾ الشواهد الت  تمت عصر االحتجاجأ ولكف ذلؾ 
ال يم ع قياس ـ مسألة مستحد ة ك ذر عمى ما يشب  ا مف مسائؿ سابقة ُوضعت ل ا أحكاـ واضحةأ 

 كت ازع األسماا واألفعاؿ.

بالجواز تماشًيا مع   ج  العاـ ف  تجويز ك ير مف الظواهر الُمستحد ةأ وهذا يع   أف المجمع أخذ 
وف  ذلؾ توسيع وتس يؿ يجعؿ المغة العربية تجاري العصر الحديث وتطورات أ وتجافًيا لمتحّجر ف  

 العبارات واألساليب.

                                                           
(1)

األشمونً على ألفٌة ابن مالك، تحقٌق طه عبد الرإوف سعد، د.ط، المكتبة  الصّبان، محمد بن علً أبو العرفان، حاشٌة الصّبان: شرح

 .146/ 2التوفٌقٌة، د.ت، 
(2)

ذكر السٌوطً فً )بغٌة الوعاة( أنه ضٌاء الدٌن بن العلج، وهو صاحب البسٌط، وقد أكثر أبو حٌان وأتباعه من النقل عنه، ولم ٌقف  
ٌُنظر: السٌوطً، جبل ، 1ل الدٌن، بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن والنحاة، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، طالسٌوطً على ترجمة له، 

 .1965مطبعة عٌسى البابً الحلبً، 
(3)

األزهري، خالد بن عبد هللا، شرح التصرٌح على التوضٌح أو التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو، تحقٌق محمد باسل عٌون السود،  

 .477م، 2111بٌروت، ، دار الكتب العلمٌة، 1ط
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 المبحث الرابع

 ي(معجمي )اللداللالتصحيح المغوي في المستوى ا



115 
 

هذا المبحث قراريف ا  يفأ يتصؿ أحدهما بمسألة التعريبأ واآلخر بمسألة الترجمةأ يت اوؿ 
وهاتاف المسألتاف مف أبرز المسائؿ الت  ُع   ب ا مجمع المغة العربية بالقاهرةأ فقد رأى المجمع أ   

وال  ضة التك ولوجية الحدي ةأ فأجازر ضمف  أمم بد مف المجوا إلى التعريب ف  ضوا التقدـ الع ال
 -مف غير ضوابط  – ي وذلؾ لمحد مف تدفؽ سيؿ الكممات األج بية إلى المغة العربيةقواعد محددة

أ وتتصؿ معظـ هذر الوسائؿ بفق  المغة  واتبع وسائؿ مت وعة ف  سبيؿ تعريب مصطمحات العمـو
  .(1)وقواعدهاالعربية 

وكذلؾ األمر بال سبة لترجمة المصطمحات والتعبيرات األج بيةي إذ حدد طرائؽ عممية ف  
سبيؿ وضع مقابؿ ل ا ف  العربيةأ مف خبلؿ الت قيب عف ذلؾ المقابؿ ف  كتب المغة والعمـو القديمةأ 

ال لفإذا وجد المقابؿ العرب  الذي ي اسب الكممة األج بية ويعّبر ع  اي فإ   يعتمدهاأ  جأ إلى المجاز وا 
 .(2)عربية ما أمكفأو االشتقاؽ وغيرها مف قوا يف المغة المعروفةأ وذلؾ لتكوف أصول ا 

 أوال: في التعريب:

 ""الش ْفَرةِ  ةِ مَ مِ كَ  ةُ اللَ دَ  

 جاا ف  كتاب األلفاظ واألساليب الصادر عف مجمع المغة العربية القرار اآلت :

، فاءِ اإلخْ  دَ صْ قَ  موزِ بالر   ةِ تابَ عمى الكِ  ةِ اللَ مد  ( لِ ةِ رَ )الش فْ  ةَ مَ مِ كَ  ةُ رَ عاصِ المُ  ةُ غَ الم    مُ دِ خْ تَ سْ تَ "
في  الش ْفرةُ  دُ رِ تَ  ذلكَ ، وكَ ةِ لَ وْ مد  لِ  ةِ ي  ياسِ الس   ةِ زَ يَ جْ األَ  نَ يْ بَ  ةِ ي  وماسِ مُ بْ الد   التِ راسَ في المُ  ةٍ وبخاصَ 

 .نى الر ُقومِ عْ مَ وسيقى بِ المُ 

 ةَ مَ مِ الكَ  لُ مِ عْ تَ سْ ىا، تَ رِ يْ غَ  وْ أَ  ةِ نائيّ الثُ  ماتِ جَ عْ المُ  نَ مِ  ةِ ديثَ الحَ  ةِ يّ ربِ العَ  صادرِ المَ  َض عْ بَ  َبْيد أن  
موز يو رُ فِ  بُ تَ ت ُتكْ د كانَ ) الِجْمُد(، وقَ  وَ ىُ  ةِ ي  بِ رَ العَ  يمِ دِ )الَجْفر( في قَ  ن  وياًل عمى أَ عْ )الَجْفر( تَ  ةِ صيغَ بِ 

                                                           
(1)

 .13البع، محمد رمضان، المجمع اللغوي فً القاهرة ودوره فً تعرٌب المصطلحات الحدٌثة، ورقة بحث، د. ط، د. ت،  
(2)

م، 1988، من منشورات مجمع اللغة العربٌة األردنً، عّمان، 2خلٌفة، عبد الكرٌم، اللغة العربٌة والتعرٌب فً العصر الحدٌث، ط 

235. 
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من  ةٌ بَ ر  عَ يا مُ ن  يا عمى أَ مَ بَ قْ تَ  نْ ( أَ ةِ رَ )الش فْ  ةِ مَ مِ كَ  شيوعِ نظرًا لِ  ةُ نَ جْ وترى الم   .التِ وْ والد   وائنِ بالكَ  باءِ لإلنْ 
(cypher)  َ(1)."حُ تْ الفَ  وَ ىُ وَ  ةِ بَ ر  عَ المُ  غِ يَ في الص   يورِ شْ عمى المَ  دُ مِ تَ عْ يَ يا فَ طُ بْ ا ضَ م  وأ 

 تعقيب وتعميق:

ُيعّد هذا القرار مف ُجممة قرارات المجمع الُمختصة باأللفاظ واألساليب الت  تعالج الجا ب 
الدالل  ف  ك ير مف الكممات الدارجة عمى ألس ة أهؿ المغة.  وكممة )الش فرة( عربية األصؿأ إذ 

ل ذر الكممة وردت ف  المعجمات العربية القديمة ب ذر الصيغةأ إال أف المع ى الذي ذكرت  المعجمات 
حمد أف الش فرة ) بفتح الشيف( ه  السكيفأ أيختمؼ عّما أوردر ل ا المجمعي إذ ذكر الخميؿ بف 

 وجمع ا )الش ْفُر( و )الشجفار(.

 كذلؾ ُيعبر عف حرؼ الوادي أي حاّفت  بكممة )الش فير(أ وم  ا شفير ج  ـأ أما )الشأْفُر(
 (2)والمقصود ب  َم بت الُ دب مف العيف. )بضـ الشيف( ف و )ُشْفُر( العيف

وتحت مادة )َشَفَر( أف الشيف والفاا والراا أصؿ واحد  (مقاييس المغة)كما أورد ابف فارس ف  
يدؿ عمى حد الش ا وحرف أ وَشفيُر البئر َحدأرأ و)الشأْفر( م بت الُ دب مف العيفأ وذكر أيًضا 

أ ولـ يذكر مع اهاأ إال أف المحقؽ وّضح المقصود ب ا ف  )الش فرة( بفتح الشيفأ وقاؿ إ  ا معروفة
هامش الصفحة الت  ُذكرت في اأ فقاؿ: إ  ا السكيف العريضةأ كما ذكر مقولة بعض ـ: "ما بالدار 
 أُشْفر" وبّيف أف المقصود بالشأفر ف  هذا السياؽ هو )المرا(أ فالمع ى: أ   ليس ف  الدار ذو ُشفر

 (3)ليس ف  الدار عيف تطرؼ.أي )ذو عيف( كما يقاؿ 

عّما قّدم  الخميؿ وابف  (أساس الببلغة)وال تختمؼ المعا   الذي ذكرها الزمخشري ف  
أو القبرأ و)الشأْفر( م بت ال دبأ ويمكف  طق   أأو البئر أفارسأ إذ بّيف أف )الش فير( هو حافة ال  ر

                                                           
(1)

 .14واألسالٌب، الجزء الثالث،  ظجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، كتاب األلفام 
(2)

 ، مادة )شفر(2113، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 1الفراهٌدي، الخلٌل بن أحمد، معجم العٌن، ترتٌب وتحقٌق عبد الحمٌد هنداوي، ط 
(3)

 ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، مادة )شفر(. 
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بالدار ُشْفر وَشْفر" و "ما رأيت م  ـ ُشفًرا بضـّ الشيف أو فتح اأ وذكر أف مف المجاز قول ـ "ما 
 (1)وَشْفًرا" أي أحًداأ ومع ار ذا ُشفر أو َشْفر.

أف )الش ْفرة( )بفتح الشيف( ه  السكيف العظيمةأ وحرؼ  (مختار الصحاح)وذكر الرازي ف  
 (2)كؿ ش ا )ُشْفرر( و )شفيرر( كالوادي و حور.

أف )الشأْفر( )بضـ الشيف( هو أصؿ م بت الشعر ف  الجففأ  (القاموس المحيط)وجاا ف  
و احية كؿ ش ا )ُشفرر(أ وذكر أيًضا تفسير قوؿ بعض ـ )أراؾ بشٌر ما أحاَر ِمْشَفٌر( أي أغ اؾ 

استدلمت ب  عمى كيفية أْكِم أ  يالظاهر عف سؤاؿ الباطفي أل ؾ إذا رأيت َبَشَرُر سميً ا كاف أو هزيبًل 
أي د ت لمغروبأ والش ْفرُة السكيف العظيمةأ  أقّؿ وذهبأ و) َشّفَرت( الشمس :ؿ تشفيًراو)َشف َر( الما

 (3)وعيش )ُمش َفٌر( أي ضّيؽ قميؿ.

المعا   ذات ا الت  ذكرها السابقوفأ وأضاؼ إلي ا  (تاج العروس)فقد أورد ف   أأما الزبيدي
وال بلؾأ وب  ُيفّسر قوؿ أحدهـ "تركت  عمى ِمْشَفر  )الِمْشَفر( الذي ُيعب ر ب  عف الَمَ عة والقوةأ والشدة

 (4)لم بلؾ. كما يقاؿ )َشّفَر( الش ا تشفيًرا أي استأصم . ةاألسد"  أي ُعرض

وجاا ف  معجـ )متف المغة( أف )الش ْفرة( "كممة مَوّلدةأ وه  تع   المراسمة السرية المب ية 
قد تكوف مأخوذة مف )الَجْفر( الذي يطمؽ مجاًزا عمى رموز ال يحم ا إال المتواضعوف عمي اأ وأ  ا 

 (5)عمى العمـ المك وف"

معجـ المصطمحات العربية ف  المغة )أما كممة )الشجْفرة( )بكسر الشيف( فقد وردت ف  
إلى جا ب مصطمحات أخرىأ ه  )الكتابة بالشجْفرة( و)عمـ الَجْفر( وذلؾ لمتعبير عف الكتابة  (واألدب

 (6)يف م ا إال مف يعرؼ مفتاح ا.ال  أبرموز محددة

                                                           
(1)

 الببلغة، مادة )شفر(.الزمخشري، أساس  
(2)

 م، مادة )شفر(1986الرازي، محمد بن أبً بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، د.ط، مكتبة لبنان، بٌروت،  
(3)

 الفٌروز آبادي، القاموس المحٌط، مادة )شفر(. 
(4)

 الزبٌدي، تاج العروس، مادة )شفر(. 
(5)

 رضا، أحمد، معجم متن اللغة، مادة )شفر(. 
(6)

 .219، معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واآلداب،وهبة 
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ُيبلحظ مما تقدـ أف القدماا عرفوا كممة )الش ْفرة( وأف الصيغ الت  ذكروها تحت مادة )َشَفَر( 
كما وردت ف  معجـ المصطمحات العربية ف   –كم ا بفتح الشيف أو ضّم اأ ولـ ترد ع  ـ بكسرها 

مع ى الذي يذكرر القدماا ل ذر الكممة يدور حوؿ كما أف ال –المغة واألدب وغيرها مف الكتب المتأخرة 
)حّد الش ا وحرف ( و)م بت الُ دب مف العيف( و)السكيف الحادة( إضافة إلى توظيف ـ هذر الكممة ف  
سياؽ الحديث عف باطف األشياا واألشخاصأ ويظ ر ذلؾ مف خبلؿ المقولة )أراؾ بشٌر ما أحاَر 

 ) ذهاب الش ا وغياب (. لتشفير( مف  )َشف َر( يع  )ا ِمْشَفٌر( كما ذكرت بعض المعاجـ أف

أما المعاجـ المتأخرةي فبعض ا كمعجـ )متف المغة( يورد المعا   السابقة ويضيؼ إلي ا 
كمعجـ  –المع ى الحديث الذي يعّبر عف المراسمة السجرية ب اا عمى رموز محددةأ وبعض ا 

د ل ذر الكممةأ وذلؾ تحت ع واف )الشجفرة( بكسر يكتف  بذكر المع ى الُمَولّ  –المصطمحات العربية 
 الشيف.

هو إتاحة توظيف ا داللًيا  أومقصود المجمع مف خبلؿ القرار السابؽ ف  كممة )الشجْفرة(
لمتعبير عف الش ا بالرموز قصد التعمية واإلخفاا. وقد أشار المجمع مف خبلؿ القرار إلى استعماؿ 
بعض المعاجـ كممة )الشفرة( بصيغة )الجفر( اعتماًدا عمى استخداـ القدماا )الَجْفر( بمع ى )الِجْمد( 

ار المخف  مف األمورأ ويقرر أخيًرا قبوؿ استخداـ الذي كا ت تكتب في  رموز لمت بؤ بالغيبأ واستظ 
ويضبط ا بفتح الشيفأ وذلؾ حسب المش ور ف  الصيغ   (cypher)كممة )الش فرة( عمى أ  ا معربة 

 المعربة. 

إال أ   مف خبلؿ تتبع ما أوردر القدماا بشأف كممة )الَجْفر( تبي ف استخداُم ـ إياها لمداللة 
)ولد الشاة الذي )استجفر( أي صار ل  بطف وَسَعة جوؼ( كما تستخدـ عمى معاف مختمفة م  ا: 

ولـ  (1)لمداللة عمى )البئر أو الحفرة مف األرض(. ويقاؿ )أْجَفَر ا ( فبلف أي )قطع ا وترؾ وصم ا(
تذكر أي مف المعجمات داللة )الَجْفر( عمى العمـ المك وف أو الكتابة بالرموزأ كما ورد ف  المعاجـ 

ف  سياؽ  –الت  است د إلي ا المجمع ف  م اقشة قراررأ وقد يكوف المقصود بعمـ الَجْفر الحدي ة 

                                                           
(1)

الفراهٌدي، معجم العٌن، مادة )جفر(، وابن فارس، مقاٌٌس اللغة مادة ) الجفر( والزمخشري، أساس الببلغة، مادة ) جفر(، والفٌروز  
 آبادي، القاموس المحٌط، مادة )جفر( والزبٌدي، تاج العروس، مادة ) جفر(.
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هو الكتاب المتعارؼ عمي  ع د الشيعةأ وهو )كتاب الَجْفر( الذي  –الحديث عف التواصؿ بالرموز 
أ عمى اإلماـ عم  بف أب  طالب  يقوؿ في  بعض أئمة الشيعة إ   الكتاب الذي أمبلر ال ب  محمد 

وأف هذا الكتاب هو غير القرآف الكريـأ وفي  ما يحتاج ال اس إلي  إلى يوـ القيامةأ إضافة إلى تََ بأِئ  
بك ير مف األمور الت  تخفى عمى ال اسأ وُسّم  بكتاب الَجْفري أل   موضوع ف  جمد شاة ليست 

(1)بالكبيرة وال بالصغيرة.
 

  أف هذا الكتاب ال يعرؼ ل  س د إلى اإلماـ عم أإال أف المتفؽ عمي  بيف المسمميف وأئمت ـ
 (2)بف أب  طالب.

فتسمية الكتاب بالَجْفرأ ه   سبة لجمد الشاة الموضوع كدّفة أو غبلؼ لما يّدعي  الشيعة مف 
 عمى اإلماـ عم  بف أب  طالب )كّرـ اهلل وج  (.   عمـ أمبلر ال ب  محمد 

فرة( كمعرب لمفظ ذكر صراحة ف  قرارر استخداـ كممة )الش   أف المجمع - أيًضا – يبلحظو 
تقارب ف  طريقة  طق ا الكيفية الت  ُي طؽ ب ا المفظ  أفقّدـ صيغة معربة (cypher)األج ب  
إال أف هذر الصيغة المعربة ل ا وجود ف  المغة العربيةأ وداللت ا ال تقترب مف  (cypher)األج ب  

ة بفتح الشيف كممة عربية أصيمةأ وه  ف  الوقت ذات  كممة معربة مف لفظ الداللة الجديدةأ فالش فر 
 (cypher)وُحذفت أخرىي لتقترب مف المفظ األج ب  األصم   أأج ب ي ُحّورت في  بعض الحروؼ

أ إضافة إلى أف إحداهما ومختمفتيف مضموً ا تعريب وجود كممتيف متما متيف شكبًل وقد  جـ عف هذا ال
واألخرى معربة كما أراد ل ا المجمع أف تكوفأ وكاف األجدر بالمجمع تعريب هذر الكممة  أعربية

بطريقة مختمفة عف الكممة العربية األصميةي ألف ذلؾ يرفع المبس واإلشكاؿ الذي يتحصؿ مف كوف 
كأف يقاؿ  أالكممتيف بالصيغة  فس اأ فمو أف المجمع جعؿ الكممة بكسر الشيف بدال مف فتح ا

فرة( لُس ؿ التمييز بيف الكممة العربية والكممة المعربةأ ولما حصؿ اشتراؾ لفظ  بيف عرب  )الشج 
 ومعربأ وما يترتب عمى ذلؾ مف استحضار المعا   القديمة والحدي ة الت  تحتمم ا كممة )الش فرة(.

                                                           
(1)

بن الحسن، بصائر الدرجات، من مجموعة مصادر الحدٌث الشٌعٌة، تحقٌق الحاج مٌرزا حسن كوجه باغً، د.ط،  الصفار، محمد 

 .171مطبعة األحمدي، طهران، د.ت، 
(2)

 .181، 3، الجزء18مجلة المنار، المجلد  
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 :ثانًيا: في الترجمة

 " ةِ عَ قْ البُ  " َتْمشيطِ  ةُ لَ اَل دَ  

وهو )تمشيط البقعة( وكاف  ص  أبالقاهرة قرارر ف  أحد التعبيرات الشائعةأصدر مجمع المغة 
 القرار كاآلت :

ما  ةِ فَ رِ عْ ومَ  وِ تيشِ فْ نى تَ عْ مَ بِ  كانِ المَ  شيطُ مْ م: تَ يُ لُ وْ قَ  ةِ ي  رِ صْ العَ  بيراتِ عْ في الت   ثَ دَ حْ تَ ا اسْ م  مِ "
 وَ يُ ، فَ عيدٍ بَ بَ  ةِ ي  بِ رَ ن العَ عَ  َس يْ لَ  وِ تِ اللَ وفي دَ  وِ تِ صيغَ في  وُ إن  ، فِ مٌ جَ رْ تَ مُ  عبيرَ ىذا الت   ن  أَ  عْ . ومَ ى فيوِ فَ ُيخْ 
 جوزُ ذا يَ ى ىَ مَ . وعَ يٌ ياسِ قِ  ثيرِ كْ مت  لِ  ي  الثِ الث   عيفُ ضْ ، وتَ ّواهُ وسَ  وُ مَ م  خَ  رَ الش عْ  َمش طَ  لِ عْ الفِ  نَ مِ 
 (1)".شيطُ مْ الت  

 تعقيب وتعميق:

و)الَتْمشيَط(ي إذ جاا ف  معجـ )العيف( أف )الُمْشَط( عرؼ العرب القدماا )الَمْشَط( 
و)الُمُشَط( لغتافأ و)الِمْشَطُة( ضرب مف )الَمْشط(أ و)الماِشَطُة( ه  الت  ُتحسُف ) الَمَشاَطة(أ 
إضافة إلى )الُمْشط( الذي ُيعبر ب  عف سبلميات ظ ر القدـ. ويقاؿ )َمِشَطْت( يدر َتْمَشُط َمَشًطاأ وهو 

 (2)الرجؿ الشوَؾ أو الِجْذَع فيدخؿ م   ف  يدر. أف َيَمس  

وذكر ابف فارس ف  )مقاييس المغة( أف الميـ والشيف والطاا كممة واحدة وه  )الُمْشط(أ 
و)َمَشَط( شعرر َمْشًطاأ و)الُمَشاطة( ما سقط مف الشعر إذا ُمِشطأ ويطمؽ عمى سبلميات ظ ر القدـ 

 (3).لفظ ) الُمْشط( وذلؾ عمى مع ى التشبي 

َمَشَطْت الماشطةأ وه  حس ة الِمْشطةأ وسقطت ُمشاطت أ ويقاؿ  :وجاا ف  )أساس الببلغة(
 (4)ا كسر ُمْشُط رجم أ وضرب ال اسج بُمشط  وبَمشط  و بِمشط  وبأمشاط .. :مجاًزا

                                                           
(1)

 .53واألسالٌب، الجزء الثالث، ظمجمع اللغة العربٌة، بالقاهرة، كتاب األلفا 
(2)

 بن أحمد، العٌن، مادة )مشط(.الخلٌل  
(3)

 ابن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة، مادة )مشط(. 
(4)

 الزمخشري، أساس الببلغة ، مادة )مشط(. 
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وأورد ابف م ظور ف  )لساف العرب( أف المقصود بقوؿ أحدهـ: َمَشط فبلف َشْعرر  )َيْمُشُطُ ( 
َم أ و)الُمَشاطة( ما سقط م   ع د )الِمْشط(أ أما )الِماِشَطة( ف   الت   و)َيْمِشط ( )َمْشًطا( أي َرج 

)الُمْشط( وذكر لفظ  أبعالعظاـ الرقاؽ المفتِرَشة فوؽ القدـ دوف األصاُتحسف الِمْشطأ ويطمؽ عمى 
ـُ الِمْشط(.أ  (1)يًضا أف العرب تقوؿ عف الشخص الُمتممجؽ ) دائ

فقد عر ؼ )الِمْشط( بأ   اآللة الت  ُيمتَشُط ب اأ وجْمُع  )أمشاط(  آباديالفيروز أما 
و)ِمشاط(أ أما )الُمْشُط( ف و الِم َسُج الذي ُي َسُج ب  م صوًباأ وهو أيًضا ُسبلميات ظ ر القدـأ إضافة 
 إلى عظاـ الكتؼ العريضةأ أما )الَمْشُط( فيع   )الَخْمط( و)ترجيؿ الشعر(أ و)الماشطة( ه  الت 

 (2)ُتحسف )الَمْشط( ويقاؿ لممتممجؽ: )دائـ الَمْشط(.

وذكر الفّيوم  ف  )المصباح الم ير( أف المقصود بقول ـ )َمَشَط( فبلف شعرر أي )َسر ح (أ 
 (3)و) الُمشاطة( ما يسقط مف الشعر ع د )َمْشط (.

ال اسج بُمْشِط  ضرب  :وجاا ف  تاج العروس أف )الُمْشط( ِمْ َسج ُي سج ب  م صوًباأ إذ يقاؿ
وأْمشاِط أ مف باب المجازأ و قؿ الزبيدي عف )الت ذيب( و)الصحاح( أف )الُمْشط( يطمؽ عمى 
ُسبلميات ظ ر القدـأ و)الُمْشُط( مف الكتؼ هو العظـ العريضأ أما )الَمْشُط( ف و )الخمط( كما عّبر 

 (4)عف ذلؾ الزبيديأ وهو أيًضا ترجيؿ الشعر...

معاجـ القديمة فّسروا داللة )الَمْشط( و)التمشيط( مف خبلؿ استخداـ ُيبلحظ أف أصحاب ال
أف )الِمْشط( آلة ُيمتشُط ب اأ  –م بل  –كممة )الَمْشط(  فس اأ وكأ  ا غ ية عف التعريؼ! فذكروا 

و)الماِشطة( ه  الت  ُتحسف الَمْشطأ و)الُمشاَطُة( ما سقط مف الشعر إذا ُمِشَطأ كما أ  ـ وّظفوا هذر 
التعبير بكممة )الُمْشط( عف )ُسبلميات ظ ر القدـ أو عظـ  :ممة لمداللة عمى أشياا أخرىأ م  االك

) آلة ال سج(أ أما )الَمْشُط( ف و )الخمط أو المزج(أ إضافة  –أيًضا  –الكتؼ العريض(أ كما تع   
 إلى وصف ـ الشخص المتممؽ بأ   )دائـ الَمْشط(... 

                                                           
(1)

 ور، لسان العرب، مادة )مشط(.ظابن من 
(2)

 الفٌروز آبادي، القاموس المحٌط، مادة )مشط(. 
(3)

 م، مادة )مشط(.1987كتبة لبنان، بٌروت، الفٌومً، أحمد بن محمد بن علً، المصباح المنٌر، د.ط، م 
(4)

 الزبٌدي، تاج العروس، مادة )مشط( 
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أساس  بالش ْعر وتسريح أ وه  تدؿ عمى ترتيب  وتخميص  إال أف هذر الكممة ترتبط بشكؿ 
مف التشابؾأ ويظ ر ذلؾ مف خبلؿ ذكر بعض المعاجـ كممات تفّسر مع ى )الَمْشط( كقول ـ: إف 
الَمْشط هو )ترجيؿ الشعر( و)تسريح (. وبالرجوع إلى أصؿ هاتيف الكممتيف تتضح العبلقة بيف 

 إلى ترجيؿ الشعر وتسريح  أو تصفيف .الكممات ال بلثأ إذ إف الَمْشط يؤدي 

فقد جاا ف  معجـ )العيف( وتحت مادة)سرح( أف التسريح هو تخميص الشعر بعض  عف 
 (1)بعض.

وذكر ابف فارس أف ترجيؿ الشعر يع   تصفيف أ وأف ف  هذا التعبير استعارةي حيث يوصؼ 
 (2)الشعر كأ   قائـ عمى رجمي أ فيكوف قوًيا ومرتًبا.

 (4)وفّسر تسريح الشعر بتمشيط أ (3)ري فقد ذكر أف ترجيؿ الشعر يع   تسريح أأما الزمخش
 أي أ   جعؿ الكممة الواحدة مف الكممات السابقة داّلة عمى أخت ا.

كما ذكر الفّيوم  ف  )المصباح الم ير( أف ترجيؿ الشعر يع   تسريح أ سواا أكاف َشعرؾ 
 (6)فيع   تصفيف . –ع در  -أما تسريح الشعر (5)أـ شعر غيرؾ.

 

أف التسريح يع   التس يؿ والتفريجأ إضافة إلى داللت  عمى حؿ  (تاج العروس)وجاا ف  
رسال  قبؿ )الَمْشط(أ وهو أيًضا ترجيم  وتخميص بعض  مف بعض. كما ذكر الزبيدي أف  (7)الشعر وا 

 (8)ترجيؿ الشعر يع   تسريح  وتمشيط .

                                                           
(1)

 الخلٌل بن أحمد ، معجم العٌن، مادة )سرح(. 
(2)

 ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، مادة )رجل(. 
(3)

 الزمخشري، أساس الببلغة، مادة )سرح( 
(4)

 السابق، مادة )سرح(. 
(5)

ٌّومً، المصباح المنٌر، مادة   )رجل(. الف
(6)

 السابق، مادة )سرح(. 
(7)

 الزبٌدي، تاج العروس، مادة )سرح(. 
(8)

 السابق، مادة )رجل(. 
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وتخميص  مف الُعقد الت  تؤدي  أ)الَمْشط( هو إرساؿ الشعرفالمع ى األوؿ واألساس  لكممة 
 إلى تشابؾ بعض  ببعضأ ليس ؿ تصفيف  وترتيب  عمى صورة محددة.

أما المعا   األخرى الت  تحتمم ا هذر الكممةي ف   ال تخرج عف داللة االسترساؿ المؤدي 
مف م طقت  القدـ والكتؼ بمفظ إلى اال تظاـأ فعمى سبيؿ الم اؿ: ُيعب ر عف العظـ العريض ف  كؿ 

وخاٍؿ مف المفاصؿ الت  تحوؿ دوف اكتساب  هيئة  أ)الُمْشط(أ إذ إف العظـ ف  كمتا الم طقتيف ُم بسط
 ومجرد مف كؿ ما يعّوؽ ا بساط  وا بطاح . أ ابتةأ ف ذا العظـ ُمسطح ومستوٍ 

)الُمْشط( لمتعبير عف هذر وكذلؾ األمر بال سبة آللة الَ ْسج أو)الِمْ َسج(أ إذ ُتستخدـ كممة 
اآللةأ ومعروؼ أف )الَ ْسَج( يع   ضـأ الش ا إلى الش اأ وُيقاؿ  سج الحائؾ ال وب )َيْ ِسُج ( و 

 (1))َيْ ُسُج ( )َ ْسًجا( إذا ضـّ الس دى إلى المأحمة.

يَتحّصؿ  سيج متكامؿ ومتتابع ف   سؽ معيفأ وآلة  أفف  تشابؾ الخيوط بطريقة م تظمة
ج الت  يستخدم ا الحائؾ تشب  إلى حد كبير )الِمْشط( الذي يستخدـ ف  تسريح الشعرأ والغرض الَ سْ 

 أكما هو الحاؿ بال سبة لِمشط الشعر أبشكؿ متساٍو وُمّتسؽ أم   هو ضـأ الخيوط بعض ا إلى بعض
 وتخميص  مف الُعقد ليصبح  مسترسبل ومرتًبا. أالذي ُيرجى ب  ترتيب الشعر

كممة ) الَمْشط( لمداللة عمى )الخمط والمزج( ففي  إشارة واضحة إلى االتحاد أما استخداـ 
واال سجاـ الذي يتأّتى مف هذر العمميةأ إذ ال بّد مف ضماف تمازج الشيئيف ف  حاؿ إرادة الخمط 
والمزجأ كما ف  قوؿ أحدهـ )َتماَزَج( السائبلف أو الشرابافأ وي تج ذلؾ مف خبلؿ استخداـ آلة تعمؿ 

وتداخؿ جزيئات ما مًعا ب سب متساويةأ ف ذر اآللية تحوؿ دوف أي عائؽ مف  أى مزج السائميفعم
 أو يضمف استقبللية كؿ واحد م  ما عف اآلخر. أشأ   أف يفصؿ بيف السائميف

مف حيث إزالة العوائؽ والحواجز الت  تم ع  أوتمتق  هذر الداللة مع الدالالت السابقة
 ألشياا.اال سجاـ واالتساؽ بيف ا

                                                           
(1)

 ور، لسان العرب، مادة )نسج(ظابن من 
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ففي  إيماا إلى التكمؼ  يأما توظيؼ بعض المتكمميف كممة )الَمْشط( لمتعبير عف تممأؽ المرا
والمبالغةأ إذ إف الشخص المتممجؽ يسعى إلى إظ ار خبلؼ طبيعت أ فيحاوؿ جاهًدا إخفاا كؿ ما مف 

أو يقمؿ مف إعجاب اآلخريف ب أ وهذا التصرؼ يشب  إلى حد كبير عممية  أشأ   أف يؤ ر عمي  سمًبا
ويؤ ر ف  شكم   أ)َمْشط( الَشعرأ الت   يحاوؿ صاحب ا تخميص الشعر مف كؿ ما يعيؽ استرسال 

خفاا القبيح  وجاذبيت أ ف ذا الشخص المتممجؽ يكوف دائًما عمى ُأهبة االستعداد إلظ ار كؿ مميحأ وا 
رفات أ تماًما كالشخص الذي يبلـز الِمشط والمرآةي ليضمف دواـ ترتيب شعرر مف أخبلق  وتص

 وتسريح .

إف تعبير )تمشيط البقعة( ليس ببعيد عف العربيةأ وذلؾ كما بّيف المجمع ف  يمكف القوؿ 
قراررأ إذ إف المزارع َيمَشط األرض بمشط مف حديد لُيخمص ا مف الحجارة الصغيرة وما شاب  اي 

لُتسّوى سطوح اي  -أيًضا–حة لمزراعةأ وُتمشط األراض  الحدودية بأمشاط حديدية فتصبح صال
فيس ؿ تتبع أ ار األقداـ الت  دخمت تمؾ الحدودأ بؿ إف أمشاط الحديد لـ يكف استخدام ا مقتصًرا 

وسيمة مف وسائؿ التعذيبأ وقد جاا ذكر عمى األراض  الزراعية أو الم اطؽ الحدوديةي وا  ما كا ت 
 - ف  سياؽ ح   إياهـ عمى الصبر وال بات –ألصحاب    ال ب  بّيفف  الحديث ال بويأ إذ  ذلؾ

فُيفصؿ لحم   أأف المؤم يف مف قبم ـ كا وا ُيع َذبوف وُيفت وفأ وكاف الواحد م  ـ ُيمشط بأمشاط الحديد
  .(1)يرّدر عف دي  عف عظم أ وما كاف ذلؾ 

الحدودية و)الجسد البشري( كما تقدـ تبياف ذلؾي ال فتمشيط األرض الزراعيةأ والم طقة 
 يختمؼ عف التمشيط المعروؼ لمشعر.

يّتضح ما سبؽ أف توظيؼ المجمع تعبير )التمشيط( لمداللة عمى التحري والتفتيش الدقيؽ ال  
يبتعد عف المعا   الت  يدور حول ا هذا المفظأ بؿ إ   يمتق  مع تمؾ الدالالت مف حيث ابتغاا 
الوضوحأ والسع  إلى كشؼ الُمخّبأ مف األمورأ إضافة إلى التخمص مف كؿ ما يعّوؽ صفو الش ا 

 واستقرارر.

                                                           
(1)

السجستانً، أبو داود سلٌمان بن األشعث األزدي، سنن أبً داود، تحقٌق وضبط شعٌب األرناإوط ومحمد كامل قروبللً، )طبعة  

 .4/285م، 2119الرسالة، العالمٌة، دمشق،  خاصة(، دار



125 
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 التصحيح المغوي في المستوى الكتابي )اإلمالئي(
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 (1)قواعد ضبط اليمزة وتنظيم كتابتيا كما أقرىا المجمع في الدورة السادسة والعشرين .6

 أواًل: اليمزة في أول الكممة:

َقطعة )ء(، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، ترسم اليمزة في أول الكممة ألًفا توضع فوقيا  .6
 وتوضع تحتيا القطعة إذا كانت مكسورة، مثل )إن أكرمني فسوف أكرمو إكراًما(.

وكذلك ترسم اليمزة ألًفا إذا دخل عمى الكممة حرف، نحو: فإن، وبأن، وألن، وإَلن، وأِلال،  .0
 وأإذا.

 ثانيًا: اليمزة في وسط الكممة:

 حرف مجانس لحركة ما قبميا مثل: فأس، وبئر، وسؤل. إذا كانت ساكنة رسمت عمى  .6

 إذا كانت مكسورة رسمت عمى ياء، مثل: رئي، ويئس، ومئين. .0

إذا كانت مضمومة رسمت عمى واو، مثل: قرؤوا، شؤون، إال إذا سبقيا كسرة قصيرة أو  .3
 طويمة، فترسم عمى ياء، مثل: يستنبئونك، ويستيزئون، وبريئون، ومئون.

ة رسمت عمى حرف من جنس حركة ما قبميا، فإن كان ما قبميا ساكًنا إذا كانت مفتوح .4
ن كان ىذا  غير حرف مد، رسمت عمى ألف مثل: " يسأل، وييأس، وجيأة، وىيأة، وا 
ن وضوَءه"، إال إذا  الساكن حرف مد رسمت مفردة، مثل " تساءل، وتفاءل، ولن يسوءه، وا 

ن مجيئك". وصل ما قبميا بما بعدىا، فترسم عمى نبرة مثل: "  مشيئة، وخطيئة، وبريئة، وا 

تعتبر اليمزة متوسطة إذا لحق بالكممة ما يتصل بيا رسًما، كالضمائر، وعالمات التثنية  .5
 والجمع، مثل: " جزأين، وجزاؤه، ويبدؤون، وشيؤه".

 ثالثًا: اليمزة في آخر الكممة:

ويبدأ، إذا سبقت بحركة رسمت عمى حرف مجانس لحركة ما قبميا، مثل: يجرؤ،  .6
 ويستيزئ.

 إذا سبقت بحرف ساكن، رسمت مفردة، مثل: جزء، وىدوء، وجزاء، وشيء. .0

                                                           
(1)

ٌُنظر: مجموعة القرارات العلمٌة   صدر القرار فً الجلسة التاسعة من الدورة السادسة والعشرٌن لمإتمر مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، 

 .319-318فً خمسٌن عاماً لمجمع اللغة العربٌة، 

 :ضوابط رسم اليمزة"" 
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إذا سبقت بحرف ساكن وكانت منّونة في حالة النصب، رسمت عمى نبرة بين ألف التنوين  .3
والحرف السابق ليا إذا كانا يوصالن، نحو: بطًئا، وشيًئا، فإذا كان ما قبميا حرًفا ال 

 اليمزة مفردة مثل: بدًءا.يوصل بما بعده رسمت 

 
 

 :(1)ضوابط رسم اليمزة كما أقرىا المجمع في الدورة السادسة واألربعين.0

 أواًل: تقوم ىذه الضوابط عمى الدعائم التالية:"

تتجنب الكتابة العربية توالي األمثال، فيكتب الحرف المضعف حرًفا واحًدا، في مثل )قّدم(،  .6
و)رووس( و)شوون( بواو واحدة ىكذا )داود( و)روس( وكتب الحجازيون قديًما )داوود( 

 و)شون(.

تعد من الكممة المواصق التي تتصل بآخرىا مثل: الضمائر وعالمات التثنية والجمع، وألف  .0
المنصوب، وال يعد منيا ما دخل عمييا من حروف جر والعطف وأداة التعريف والسين 

 وىمزة االستفيام والم القسم.

الكممة ترتب من ناحية األولوية ترتيًبا تنازلًيا عمى النحو التالي: الحركات والسكون في  .3
 الكسرة، فالضمة، فالفتحة، فالسكون.

 

 -: تتمخص قواعد كتابة اليمزة بعد ذلك في القاعدة التالية:ثانًيا

تكتب اليمزة في أول الكممة بألف مطمًقا، أما في الوسط؛ فإنو ينظر فييا إلى حركتيا  
، وتكتب عمى ما يوافق أولى الحركتين من الحروف، فتكتب اليمزة عمى ياء في وحركة ما قبميا

مثل: المستيزئين، والمنشئين، وتطمئن، وأفئدة، وفئة، وجئتنا، ألن الكسرة َأولى من كل الحركات 
والسكون. وتكتب عمى واو في مثل: يؤذي، ويؤدي، وسؤل، وأولياُؤىم؛ ألن الضمة َأولى من 

 وتكتب عمى ألف في مثل: سأل، ويسأل، وكأس، ألن الفتحة َأولى من السكون.الفتحة والسكون. 
                                                           

(1)
لسابعة من الدورة السادسة واألربعٌن لمإتمر مجمع اللغة العربٌة، ٌنظر: مجموعة صدر القرار فً الجلسة السابعة من الدورة ا 

 .211-211القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاماً لمجمع اللغة العربٌة، 
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أما في اآلخر فتكتب بحسب ما قبميا، فإن كان ما قبميا مكسورًا كتبت عمى ياء مثل: برئ، 
ن كان مفتوًحا كتبت عمى ألف  ن كان مضموًما كتبت عمى واو، مثل جرؤ، وتكافؤ. وا  وقارئ، وا 

ن كا ن ما قبميا ساكًنا تكتب مفردة مثل: بطء، وشيء، وجزاء، وضوء، مثل: بدأ، وممجأ، وا 
 وبطيء، ومضيء.

ممحوظة: إذا ترتب عمى كتابة اليمزة عمى ألف أو واو توالي األمثال في الخط، كتبت 
اليمزة عمى السطر مثل: يتساَءلون، و رُءوس، إال إذا كان ما قبميا من الحروف مما يوصل بما 

 نبرة، مثل: بطئيا، وشئون، ومسئول.بعده، فإنيا تكتب عمى 

 -استثناءات من القاعدة:

إذا اجتمعت اليمزة وألف المد في أول الكممة أو في وسطيا؛ اكتفي بعالمة المدة  .1
 فوق األلف، مثل: آدم، وآكل، وآخر، واآلن، ومثل: مرآة، قرآن.

اليمزة  تعد الفتحة بعد الواو الساكنة في وسط الكممة بمنزلة السكون، ولذلك تكتب .2
ن ضوَءىا.  مفردة في مثل: مروَءة، وشنوَءة، ولن يسوَءك، وا 

كما تعد ياء المد قبل اليمزة المتوسطة بمنزلة الكسرة، ولذلك تكتب اليمزة عمى نبرة في 
 ."مثل: خطيئة، ومشيئة، وبريئة

 

 تعقيب وتعميق:

ً ا ومرشًدا ف  مجاؿ رسـ  ال مزة بصورها المت وعةأ ُيفترض ف  القرار السابؽ أف يكوف ُموجج
إذ إف ال مزة حرؼ مف حروؼ العربيةأ إال أ  ا ال صورة محددة ل ا كبقية الحروؼأ فقد تكتب مرة 
عمى ألؼأ وأخرى عمى واوأ أو يااأ أو مفردةأ وقد ت اوؿ القدماا قضية رسـ ال مزة ف  مؤلفات ـأ 

ي اأ وخرج آخروف عف بعض تمؾ القواعدأ واقتفى عدد مف المحد يف آ ارهـ ف  القواعد الت  ا ت وا إل
 فغيروا وبّدلوا.
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أس مت ف  ت ظيـ  أكتابة ال مزة ف  مجاؿويمكف القوؿ إف قرارات مجمع المغة العربية  
قواعدهاأ وذلؾ مف خبلؿ إفادة المجمع مف توجي ات المتقدميف والمتأخريف ف  هذا المجاؿ واعتمادر 

 عمي ا.

قواعد ال مزةأ وقد أشار أ ر واضح ف  صياغة المجمع  ركاتوقد كاف لقاعدة أقوى الح 
رمضاف عبد التواب  إلى الدور الكبير الذي قّدم  أحد الباح يف ف  مجاؿ كتابة ال مزةأ وهو )بشير 

أ إذ تتمخص هذر القاعدة ف  أف (1)محمد سممو( الذي قّدـ بح ًا بع واف )قاعدة األقوى لكؿ ال مزات(
الكممةي فإ  ا تكتب باأللؼأ أما ال مزة المتوسطة أو المتطرفةأ فإ   ُي ظر  ال مزة إذا كا ت ف  بداية

لحركت ا وحركة ما قبم ا وُيحكـ لؤلقوىأ وأقوى الحركات ه  الكسرة تمي ا الضمةأ وبعد ذلؾ الفتحةأ 
وأخيًرا سكوف الحرؼ الصحيحأ وبال سبة لممعتؿ فإف ل  ترتيب  أيًضا بحسب األقوىأ إضافة إلى أف 

مزة ف  آخر الكممة تعد ساك ةأ وعمي  يكوف ترتيب القوة ف  الحركة والسكوف والصحة واالعتبلؿ ال 
 كما يأت :

 .(2)سكوف اليااأ الكسرةأ سكوف الواوأ الضمةأ سكوف ألؼ المدأ الفتحةأ سكوف الصوامت 

 

 مالحظات بشأن القواعد التي أقرىا المجمع بالنسبة لكتابة اليمزة في بداية الكممة: 

تجاوز المجمع بعض القواعد الت  قاؿ ب ا القدماا ف  موضوع ال مزةأ ويتضح ذلؾ مف 
خبلؿ عدد مف اإلشارات الت  جاات ف  صدر القراراتي فقد جاا ف  القرار األوؿ لممجمع أف ال مزة 

بغّض ال ظر عف حركت اأ إضافة إلى احتساب  الحروؼ  أف  بداية الكممة تكتب عمى ألؼ مطمًقا
وليست م  ا كما هو الحاؿ مع الضمائرأ  أزوائد عمي ا أدخؿ عمى الكممات المبدواة ب مزةالت  ت

وهذا ال خبلؼ عمي  ع د القدماا ومف تبع ـأ وقد ذهب المجمع مف خبلؿ هذا القرار إلى أف األصؿ 

                                                           
(1)

 1996،88، مكتبة الخانجً، القاهرة، 1عبد التواب، رمضان، مشكلة الهمزة العربٌة، ط 
(2)

 89-88السابق،  



131 
 

أ وهمزة ف  كتابة الكممات الت  تبدأ ب مزة إذا دخؿ عمي ا أحد الحروؼ م ؿ: الفااأ والواوأ وباا الجر
االستف اـ وغيرهاأ هو رسم ا عمى ألؼأ ومّ ؿ عمى ذلؾ بقول : )فإف( و)ألف( و)بأف(... إال أف 
القرار لـ يست ِف بعض الكممات الت  خرجت عف هذر القاعدةأ فُرسمت ع د ُجؿج القدماا عمى غير 

ة عمى ألؼأ وذلؾ صورة األلؼأ والكممات الت  وردت ف  القرار ه : )إَلف( و )أِلَال( برسـ ال مز 
عمى الرغـ مف ذكر بعض المتقدميف است  اا هاتيف الكممتيف مف جممة الكممات الت  تبقى مرسومة 

ف ُسبقت بحرؼ أو غيررأ وقد ذكر هذا االست  اا كؿ مف القمقش دي أ (2)والسيوط  (1)عمى ألؼ وا 
ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ    چ :إضافة إلى أ  ما ُرسمتا ف  القرآف الكريـ عمى  برةأ ف  م ؿ قول  تعالى

  وئ  وئى   ې       ې  ې     ې  چ  وقول  تعالى: أ(60األحزاب:) چ   وئ     وئۋ  ۅ  ۅ  ى   ى  ې  ې  ې  ې   

 .(29)الحديد: چ     وئ  وئ  وئ  وئ  وئوئ  وئ   وئ  وئ   وئ   وئ    وئ  وئوئ  وئ  وئ  وئ

هاتيف الكممتيف وما شاب  ما مف الكممات الت  لـ ُتذكر ف   -مف قاعدت –ى المجمع است   ولو أف
إذ إف الصورة الت  دعا إلي ا المجمع ف  كؿ  لكا ت المسألة أوضحأ القرار م ؿ )حي ئذ(أ و)يومئذ(أ

مف )إَلف( و )أِلَال( كفيمة بإيقاع القارئ ف  شباؾ المبس بكممات أخرى تشاب  ا ف  الرسـ م ؿ )أِلَف( 
 ال( ف  توكيد حرف  ال ف  )ال(. ا البلـ لمتعميؿأ و)الالت  تكوف في 

 تعقيب عمى القواعد التي أقرىا المجمع بالنسبة لرسم اليمزة المتوسطة: 

ف   قريبة مف  أأما قواعد رسـ ال مزة المتوسطة كما أقرها مجمع المغة العربية بالقاهرة
 أوالسيوط  أكالقمقش دي أومف سار عمى   ج ـ مف المتأخريف أ  ذكرها القدمااتالقواعد ال
تحكيم ـ لقاعدة أقوى الحركات  أكتابة ال مزةب فيما يتعمؽوغيرهـأ إذ ُيمحظ ف  قواعدهـ  أوال وري  

الت  ا ت ى إلي ا المحد وفأ ووضحت تفاصيم ا عمى يد )بشير سممو(أ إال أف بعض القواعد ف  رسـ 
ال مزة اختمفت عما ذكرر القدمااأ وسيتضح ذلؾ مف خبلؿ مقار ة القواعد الُمدرجة ف  قرار المجمعأ 

 -ل مزة ف  مؤلفات ـ كما يأت :مع قواعد بعض القدماا الذيف ت اولوا مسألة كتابة ا

                                                           
(1)

 3/219ألعشى فً صناعة اإلنشا، القلقشندي، صبح ا 
(2)

 6/311السٌوطً، همع الهوامع،  
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 القواعد التي انتيى إلييا القرار بشأن اليمزة المتوسطة الساكنة:

فإ  ا ترسـ عمى حرؼ مجا س  أف ال مزة المتوسطة إذا كا ت ساك ةجاا ف  قرار المجمع أ 
ف كاف مضموًما كتبت عمى واوأ  ف لحركة ما قبم اأ فإف كاف ما قبم ا مفتوًحا كتبت عمى ألؼأ وا  وا 

أ (3)أ وابف ج  (2)أ وابف درستوي (1)كا ت مكسورة كتبت عمى يااأ وقد ذكر ذلؾ كؿ مف ابف قتيبة
بي ما ذكر الفراا أف ال مزة كا ت  (6)أ ومف تبع ـ مف المحد يف كال وري  (5)أ والسيوط (4)والقمقش دي

 .(7)تكتب قديًما عمى ألؼ ف  حاالت ا كم اأ بغضج ال ظر عف موقع اأ أو حركت ا وحركة ما قبم ا

ولـ يذكر عف الخميؿ بف أحمد تصويرر ال مزة المتوسطة الساك ةأ كما لـ يتطرؽ الزجاج   
 ف  )جمم ( ل ا.

المجمع بال سبة لم مزة المتوسطة الساك ة ال تختمؼ فإف الضوابط الت  أقرها   اا عمى ذلؾيوب
 عّما جاا ب  القدماا.

 القواعد التي أقرىا المجمع بشأن رسم اليمزة المتوسطة المكسورة:

ف  قرار المجمع أ  ا تكتب عمى يااأ وهذا ما ذهب   مزة المتوسطة المكسورةي فقد جااأما ال 
سياؽ حدي   عف ال مزة المتوسطة المكسورة المتموة  ف  إذ ذكر. (8)ابف قتيبةإلي  

 
 مزة تكئة دوف أف تكوف لم –بال سبة ل ذا الم اؿ  –المجاؿ ه  لتأكيد رسـ ال مزة عمى ياا المخاطبة 

 .(9)وكذلؾ ذكر الزجاج  أأو حرؼ مستقؿ يخصص ل ا

                                                           
(1)

 .262ابن قتٌبة، أدب الكاتب، 
(2)

، مإسسة دار الكتب الثقافٌة، الكوٌت، 1ابن درستوٌه، عبد هللا بن جعفر، كتاب الكّتاب، تحقٌق إبراهٌم السامرائً وعبد الحسٌن الفتلً، ط
 .31، م1977

(3)
 .58المهموزة وعقود الهمز، ابن جنً، األلفاظ  

(4)
 .3/219القلقشندي، صبح األعشى فً صناعة اإلنشا،  

(5)
 .6/311السٌوطً، همع الهوامع،  

(6)
، مكتبة 1الهورٌنً، أبو الوفاء نصر بن نصر، المطالع النصرٌة للمطابع المصرٌة فً األصول الخطٌة، تحقٌق طه عبد المقصود، ط 

 .166-156م، 2115السنة، القاهرة،
(7)

 .2/135الفراء، معانً القرآن،  
 264دب الكاتب، أابن قتٌبة،  (8)
(9)

 .281الزجاجً، الجمل فً النحو، 



132 
 

ف  سياؽ حدي   عف ال مزة المتوسطة المتحركة بأي حركة  –وقد ذكر ابف درستوي  أم مة  
ال مزة المتوسطة المكسورة عمى  برةأ  حو )ُمستمئـ( و  ظ رت مف خبلل ا كتابت  –كا ت بعد ساكف 

عمى الرغـ مف عدـ إفرادر ع واً ا يظ ر مف خبلل  أف ال مزة المتوسطة المكسورة تكتب  (1))ُمساِئؿ(
 ياا.

ال مزة المتوسطة المكسورة تكتب عمى ياا عمى كؿ حاؿأ سواا أكاف ما وصّرح ابف ج   أف  
. ويمكف القوؿ (3). وكذلؾ ذكر ال وري   وهو مف المتأخريف(2)مكسوًرا ـأ أمضموًما ـأ أقبم ا مفتوًحا

ال يختمؼ عّما ا ت ى إلي   أإف ما ذهب إلي  المجمع بشأف كتابة ال مزة المتوسطة المكسورة
 المتقدموف.

 ابط التي حددىا المجمع بشأن رسم اليمزة المتوسطة المضمومة:الضو 

وبال سبة لقرار المجمع ف  ال مزة المتوسطة المضمومةأ فقد جاا في  أ  ا تكتب عمى واوأ  
الت   -ؿ بف أحمد كتابت  إحدى الكممات إال إذا سبقت بكسرة قصيرة أو طويمة. وقد ُأ ر عف الخمي

ب مزة عمى حرؼ الواو وه  كممة )سماؤؾ(أ إذ راعى حركة ال مزة  – تكوف همزت ا متوسطة بزائد
 .(4)بعد إضافة الزائد عمي ا

وقد تحدث ابف قتيبة ف  )أدب الكاتب( عف ال مزة المتوسطة المضمومة حدي ًا متفرًقاأ يمكف  
أي أف أصم ا  أف ال مزة إذا كا ت متوسطة بزائدأمف خبلل  است تاج مذهب  ف  كتابت اي إذ ذكر 

أ (5)فإف ال مزة تكتب في  عمى واو (يقرؤر)متطرفةأ وُأضيفت لمضمر م بًل ف  حالة الرفع كما ف : 
 "  (6)لكّ   فّضؿ ترؾ الحرؼ عمى حال  مكتوًبا باأللؼ

                                                           
(1)

 .31ابن درستوٌه، كتاب الكتاب،  
(2)

 .59ابن جنً، األلفاظ المهموزة وعقود الهمز،  
(3)

 .166الهورٌنً، المطالع النصرٌة،  
(4)

حمادة، فإاد رمضان، أثر صوت الهمزة على إنشاء صورتها الكتابٌة عند الخلٌل بن أحمد، مجلة الجامعة اإلسبلمٌة للبحوث اإلنسانٌة،  

  .218، 2115المجلد الثالث والعشرون، العدد األول، ٌناٌر،
(5)

 .262ابن قتٌبة، أدب الكاتب،  
(6)

 .263السابق،  
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 أكما تطرؽ ابف قتيبة لم مزة المضمومة ف  سياؽ حدي   عف ال مزتيف المتوسطتيف 
أي حذؼ  –تا بحرؼ مف ج س حركتي ماأ إذ ذهب إلى حذؼ ال مزة المضمومة والمكسورة إذا ُألحق

ياا إف كا ت مكسورةأ ودعا  ـسواا أكاف واًوا إف كا ت ال مزة مضمومةأ أ –الحرؼ الذي تكتب عمي 
وهو مف  (1)إلى كتابت ا عمى الحرؼ الموجود ف  الكممةأ ف   حو )اقرؤا( و)َيقرؤف( و)مست زؤف(

 خبلؿ الم اؿ األخير ال يوظؼ قاعدة أقوى الحركات.

ف لـ يصرح   كما ذكر ال مزة المتوسطة المضمومة ف  سياؽ حدي   عف توال  األم اؿأ وا 
ب ذر التسميةأ إذ قاؿ: "ومما اختمفوا في  )مؤو ة( و )شؤوف(... كتب  بعض ـ بووايفأ وكتب  بعض ـ 

 .(2)"بواو واحدةأ وكم  حسف

ومسبوقة بحرؼ ساكفي فإ  ا تكتب  أأيًضا أف ال مزة المتوسطة إذا كا ت مضمومةوذكر  
 .(3)إذا  كا ت مضمومة وقبم ا حرؼ مفتوحأ  حو)َلُؤـ( أعمى واوأ  حو )أْفُؤس(أ كما تكتب عمى واو

يمكف القوؿ مف خبلؿ هذر المبلحظات المتفرقة إف ال مزة المتوسطة المضمومة ع د ابف  
واو إذا سبقت بفتحأ أو سكوفأ أو كسرأ أو ضـأ  حو )َلُؤـ( و)أفؤس(  قتيبة تكتب عمى

 و)مست زؤف(  و)شؤوف(أ ويتضح مف الم اؿ األخير أ   يأخذ بمبدأ توال  األم اؿ.

أما الزجاج أ فقد ذكر الحاالت الت  تكتب في ا ال مزة المتوسطة عمى واوأ وذلؾ إذا كاف ما 
.ولـ يذكر ال مزة المتوسطة المضمومة (4)الفتحة ـال مزة الكسرة أقبم ا مضموًماأ سواا أكا ت حركة 

مع ماأ إال أ   بعد ذلؾ ذكر حالة ال مزة المتوسطة المضمومة المسبوقة بحرؼ مفتوحأ وأ  ا تكتب 
 .(5)عمى واو

ويبلحظ عمى الزجاج  عدـ التفات  إلى أف الكسرة أقوى الحركاتأ بدليؿ دعوت  إلى كتابة  
 كاف ما قبم ا مضموًما. ف  حاؿسطة المكسورة عمى واوأ ال مزة المتو 

                                                           
(1)

 .264السابق  
(2)

 .265ابن قتٌبة، أدب الكاتب، 
(3)

 266-265السابق،  
(4)

 .281الزجاجً، الجمل فً النحو،  
(5)

 .281السابق،  
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وال مزة المتوسطة المضمومة لـ تذكر ع د ابف درستوي  ب ذر التسميةأ إال أ   ذكر أم مة  
كتبت في ا ال مزة عمى )واو(أ وذلؾ ف  سياؽ حدي   عف ال مزة المتوسطة المتحركة بأي حركة كا ت 

. إال أ   لـ يذكر كيفية كتابة ال مزة المتوسطة المضمومة (1)م ؿ )الُزُؤد( و)َلُؤـ( أبعد حرؼ متحرؾ
 ف  حاؿ سبقت بكسر.

أما ال مزة المتوسطة المضمومة ع د ابف ج  ي ف   تكتب عمى واو إذا ا ضـ ما قبم اأ  حو  
ذا ا فتح ما قبم ا  حو )َلُؤـ الرجؿ( فإ  ا تكتب عمى  أبكسر. أما ف  حاؿ سبقت (2))ُتُؤمؿ الش ا(أ وا 

إذا سبقت بساكفي  (4)توسطة المضمومةيذكر أف ال مزة الم. ولك   (3) برة: )يقِرُئؾ(

 
 .(5)لة الرفع عمى واوأ  حو)هذا خطؤؾ(مف خبلؿ إضافت ا لمضمري فإ  ا تكتب ف  حا

قبم ا وقد ذهب ال وري   إلى أف ال مزة المتوسطة المضمومة تكتب عمى واوأ سواا أكاف ما  
 .(6)معتبًل  ـساكً اأ صحيًحاأ أ ـمضموًماأ أ ـمفتوًحاأ أ

يتضح مما سبؽ أف قرار المجمع المتعمؽ برسـ ال مزة المتوسطة المضمومة يوافؽ ما ذهب 
إلي  القدماا ف  معظـ حاالت اأ باست  اا ما ذهبوا إلي  مف كتابت ا عمى )واو( ف  حاؿ سبقت بكسرأ 

 ياا كما تقدـ. إال أف ابف ج   أ بت ا عمى

 قرار المجمع بشأن اليمزة المتوسطة المفتوحة:

أما قرار المجمع بال سبة لكتابة ال مزة المتوسطة المفتوحةأ فيتم ؿ ف  أ  ا تكتب عمى حرؼ  
مف ج س حركة ما قبم اأ فإف كاف ما قبم ا ساكً ا غير حرؼ مدأ ُرسمت عمى ألؼأ  حو )يسأؿ(أ 

ف كاف هذا الساكف حرؼ مدأ  ُرسمت مفردةأ  حو )تسااؿ(أ إال إذا كاف هذا الساكف يوصؿ بما وا 
 بعدرأ  حو )بريئة(.

                                                           
(1)

 .28ابن درستوٌه، كتاب الكتاب،  
(2)

 .59ابن جنً، األلفاظ المهموزة وعقود الهمز،  
(3)

 .62السابق،  
(4)

 .61السابق،  
(5)

 62ابن جنً، األلفاظ المهموزة وعقود الهمز، 
(6)

 .171الهورٌنً، المطالع النصرٌة،  
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ولـ ُيفرد ابف قتيبة ع واً ا ظاهًرا لم مزة المتوسطة المفتوحةأ بؿ تطرؽ لطريقة كتابت ا مف  
خبلؿ ذكر أم مة ف  باب ال مزةأ إذ ذكر أف ال مزة إذا كا ت ف  آخر الكممةأ وُأضيفت لمضمر وه  

وأ  ا تكتب  (1)حالة ال صبأ فإف ال مزة تكتب في ا عمى ألؼأ  حو )رأيت مؤلهـ( و)لف أقرأر( ف 
أ وأف ال مزة إف كا ت مفتوحة وا فتح ما (2)عمى  برة إذا سبقت بكسرأ  حو )هو يريد أف يستقرئؾ(

أ إال أ   حذؼ  الصورة الت  تكتب عمي ا (3)أ فإ  ا تكتب عمى ألؼ  حو )سأؿ(قبم ا

 
وذكر أف كممة )المشأمة( كتبت ف  القرآف دوف تكئةأ ف  قول  تعالى )وأصحاب 

 

وبّيف أف األصؿ ف  كتابة الكممات الت  تأت  ال مزة في ا متوسطة مفتوحةأ ومتموة ب اا  
التأ يثأ هو كتابت ا عمى ألؼأ  حو )المرأة( و)الكمأة( و)الجرأة(أ إال إذا كاف قبؿ هاا التأ يث ياا 

 
 .(4)بااة(و)ال

فابف قتيبة يختمؼ عّما ذهب إلي  اآلخروف ف  كتابة ال مزة المتوسطة المفتوحة المسبوقة 
حرؼ يااأ إذ إ   يكتب ا دوف تكئةأ بي ما خصص ل ا صورة ف  حاؿ  ـبساكفأ سواا أكاف صحيًحا أ

عمى الرغـ كا ت متوسطة مفتوحة مسبوقة بساكف صحيحأ ومتمّوة ب اا التأ يثأ فرسم ا عمى ألؼأ 
 مف أف ال مزة ف  كمتا المجموعتيف ُتعّد متوسطة مفتوحة.

وذهب الزجاج  إلى أف ال مزة المتوسطة بزائد مف خبلؿ اتصال ا بمضمرأ تكتب عمى ألؼ 
وأف ال مزة إذا كا ت متوسطة  (6)أ و)لف يقرأر((5)ف  حاؿ ال صبأ كقوؿ أحدهـ )رأيت جزأؾ(

                                                           
(1)

 .262ابن قتٌبة، أدب الكاتب، 
(2)

 .264السابق،  
(3)

 .266السابق،  
(4)

 .267ابن قتٌبة، أدب الكاتب،  
(5)

 .279الزجاجً، الجمل فً النحو،  
(6)

 .281السابق،  
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لـ يذكر الحاالت الت  تسبؽ في ا ال مزة المتوسطة المفتوحة .و (1)ومفتوحةأ فإ  ا تكتب عمى ألؼ
 بحركات أخرى م ؿ الضمة أو الكسرة.

كؿ مف )يسأؿ( و)يسأـ( بالصورة اآلتية: )يسئؿ(  ةلكّف رأي  الم ير لمجدؿي هو اختيارر كتاب 
و)يسئـ(أ وتبريرر ذلؾ بسبب ك رة دورها ف  الكبلـأ واجتماع أك ر الكتاب عمي اأ وقول  إف إ بات 

ف الحذؼ جائز أيًضا  .(2)ال مزةأ أي كتابت ا عمى )ألؼ(أ جائز فيما سوى الم اليف السابقيفأ وا 

مزة ف  كممات محدودة عمى صورة مغايرة لما هو مألوؼ بحجة وال شؾ أف إجازة الزجاج  كتابة ال 
ك رة دورها ف  الكبلـأ أمر غير مق عأ وحجت  في  ضعيفةأ إذ إف الصورة الت  اختارها لرسـ ال مزة 
المتوسطة المفتوحة المسبوقة بحرؼ صحيح ساكفأ ُتعّد شاذةي ألف ال برة تُ بئ عف وجود كسرة ف  

حركة ما قبم اأ وهذا ال ي طبؽ عمى الكممات الت  ذكرها  ـال مزة  فس ا أ الكممةأ سواا أكا ت حركة
 ف  الحالة المست  اة.

أما حديث ابف درستوي  عف ال مزة المتوسطة المفتوحةأ فقد تم ؿ ف  أف ال مزة إذا كا ت ف   
صورة وسط الكممةأ وكا ت حركت ا الفتحةأ والحرؼ الذي يسبق ا متحرؾأ فإف ال مزة تكتب عمى 

 .(3)الحرؼ الذي م   حركة ما قبم اأ م ؿ )الفئة(أ و)يؤيد(أ و)السأـ(

مف خبلؿ  ص  عمى أ  ا  أجمؿ حاالت كتابة ال مزة المتوسطة المفتوحةيُ فابف درستوي  
ُتكتب عمى حرؼ ي اسب حركة الحرؼ الذي يسبق اأ إال أ   لـ يتطرؽ لطريقة كتابت ا ف  حاؿ ُسبقت 

 بأحد أحرؼ العمة.

المسمؾ ذات  الذي سمك  ابف درستوي أ إذ ذكر أف  (عقود ال مز)قد سمؾ ابف ج   ف  و  
ف ا ضـ ما قبؿ  ال مزة إذا كا ت مفتوحةأ وا فتح ما قبم اأ فإ  ا تكتب عمى ألؼأ  حو )سأؿ(أ وا 

                                                           
(1)

 .281السابق، 
(2)

 .282الزجاجً، الجمل فً النحو،  
(3)

 .28الكّتاب،  ابن درستوٌه، كتاب 



137 
 

ف ا كسر ما قبؿ المفتوحةأ فإ  ا تكتب عمى يااأ  المفتوحةأ فإ  ا تكتب عمى واوأ  حو)يؤذف(أ وا 
 أي ال أر والعداوة. (1)ِمَئر( حو)

فإ  ا ال ت بت ع د  أكما ذكر أف ال مزة المتوسطة المفتوحة إذا سبقت بحرؼ صحيح ساكف 

 
 .(2)ساك يفأ فإ  ا تكتب عمى ألؼأ  حو )حْوأبة( و)الجْيأؿ(

وقد اقتفى ابف ج   أ ر ابف قتيبة ف  عدـ إ بات صورة لم مزة المتوسطة المفتوحة ف  حاؿ 
 بساكف صحيحأ إضافة إلى أ   لـ يبّيف كيفية كتابت ا ف  حاؿ ُسبقت بأحد حروؼ المد.ُسبقت 

أ (3)ال وري  أ تكتب عمى ألؼ إذا كاف ما قبم ا مفتوًحا دوال مزة المتوسطة المفتوحة ع  
أ (5)أ وتكتب عمى واو إذا سبقت بضـأ  حو)ُسؤاؿ((4)وتكتب عمى  برة إذا ُسبقت بكسرأ  حو)ِرئاا(

إذا سبقت  أ حو )يسأؿ(أ وتكتب عمى السطر أإذا سبقت بحرؼ صحيح ساكف أعمى ألؼوتكتب 
 .(6)بحرؼ ألؼ أو واوأ  حو )تضااؿ( و)تواـ(أ وتكتب عمى  برة إذا سبقت بياا  حو )خطيئة(

فال وري   لـ يختمؼ عف معظـ ما  ص  القدماا ف  كتابة ال مزة المتوسطة المفتوحةأ كما 
  ا ف  الحاالت كم اأ وهو ما ذهب إلي  المجمع.أ   بّيف طريقة كتابت

 مذىب المجمع في كتابة اليمزة المتوسطة بزائد:

إذا لحؽ بالكممة ما يتصؿ ب ا رسًما  أاعتبار ال مزة متوسطة  -أيًضا–كما جاا ف  القرار  
م ؿ الضمائرأ وعبلمات الت  ية والجمع. وهذا ما ذهب إلي  الخميؿ بف أحمدأ إذ عامؿ ال مزة 

 .(7)معاممة ال مزة المتوسطة أصبًل  أالمتوسطة بزائد

                                                           
(1)

 .58ابن جنً، األلفاظ المهموزة وعقود الهمز،  
(2)

 .61السابق،  
(3)

 .173الهورٌنً، المطالع النصرٌة، 
(4)

 .174السابق،  
(5)

 .175السابق،  
(6)

 .177الهورٌنً، المطالع النصرٌة، 
(7)

 .218أحمد، حمادة، فإاد، أثر صوت الهمزة على إنشاء صورتها الكتابٌة عند الخلٌل بن  



138 
 

 ولـ يصرح ابف قتيبة بمعاممت  ال مزة المتوسطة بزائد معاممة ال مزة المتوسطة أصبًلأ إال أف 
 .(1)ذلؾ يظ ر مف خبلؿ معالجت  الكممات الت  أتت في ا ال مزة متوسطة بضمير أو ما شاب  

إذا اتصمت بما بعدها مف  أالمتحرؾ ما قبم ا أوكذلؾ فعؿ ابف درستوي  ف  ال مزة المتطرفة 
عبلمة ضميرأ أو ت  يةأ أو جمعأ أو تأ يثأ إذ عامم ا معاممة ال مزة المتوسطةأ وأجرى عمي ا 

الساكف ما قبم اأ  –أ إال أ   عاَمؿ ال مزة المتطرفة (2)األحكاـ الت  خرج ب ا بال سبة لم مزة المتوسطة
الحالة  تمفةأ إذ إ   لـ ي بت ال مزة ف  تمؾمعاممة مخ –والمتصمة بما بعدها بضمير أو ما شاب   

 .(3)عمى حرؼ معيفأ بؿ كتب ا مفردةأ  حو قول : )هذا ُجزُاؾ(أ و )رأيت جزَاؾ(أ و)السواة(

أما ابف ج  أ فمـ يصرح بمعاممة ال مزة المتوسطة بزائد معاممة ال مزة األصميةأ إال أ   طّبؽ  
لحالتيفأ فاتضح مف ذلؾ مساوات  ال مزة المتوسطة بزائد مع المعاممة  فس ا بال سبة لكتابة ال مزة ف  ا

 .(4)ال مزة المتوسطة أصبًل 

وبال سبة لم وري  أ فقد صّرح أف ال مزة المتوسطة توسًطا عارًضاأ تأخذ حكـ ال مزة  
 .(5)المتوسطة أصبًل 

أ هو فما أقّرر المجمع مف معاممة ال مزة المتوسطة بزائد معاممة ال مزة المتوسطة أصبًل 
مذهب الذيف كتبوا ف  طريقة رسـ ال مزة وبّي وا قواعدهاأ باست  اا )ابف درستوي ( الذي عامؿ ال مزة 
المتطرفة الساكف ما قبم اأ والمتصمة بما بعدها مف ضمير أو ما شاب  أ معاممة تختمؼ عف ال مزة 

ذ إ   لـ ي بت ال مزة المتطرفة المتحرؾ ما قبم اأ والمتصمة بما بعدها مف ضمير أو ما شاب  ي إ
 المتوسطة المفتوحة عمى صورة محددة ف  حاؿ ُسبقت بساكفأ بؿ كتب ا مفردة.

 الضوابط التي حددىا المجمع بالنسبة لكتابة اليمزة المتطرفة:

                                                           
(1)

 .263-262ابن قتٌبة، أدب الكاتب،  
(2)

 .32ابن درستوٌه، كتاب الكّتاب، 
(3)

 .34السابق، 
(4)

 .61ابن جنً، األلفاظ المهموزة وعقود الهمز، 
(5)

 .181الهورٌنً، المطالع النصرٌة،  
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وباال تقاؿ إلى ما جاا ف  قرار المجمع بال سبة لم مزة المتطرفةأ فيتم ؿ ف  أف ال مزة إذا  
وسبقت بحرؼ متحرؾأ فإ  ا ترسـ عمى حرؼ مجا س لحركة الحرؼ الذي  أجاات ف  آخر الكممة

 أأ كما أف ال مزة المتطرفة إذا سبقت بساكفسبقت بحرؼ ساكفأ فإ  ا ترسـ مفردةقبم اأ وف  حاؿ 
إذا كا ا  أفإ  ا ترسـ عمى  برة بيف ألؼ الت ويف والحرؼ السابؽ ل ا أوكا ت م ّو ة  ف  حاؿ ال صب

. ويمكف القوؿ إف ما جاا فإ  ا ترسـ مفردة كاف ما قبم ا حرًفا ال يوصؿ بما بعدري يوصبلفأ أما إذا
 ف  هذا القرار يوافؽ ما ذهب إلي  القدماا ومف تبع ـ مف المتأخريف.

فإ  ا تكتب  أوقد ذكر ابف قتيبة أف ال مزة إذا كا ت آخًراأ وكاف الحرؼ الذي يسبق ا مفتوًحا 
ف ا كسر ما قبم ا(2)ُكتبت عمى واو أم اأ فإف ا ضـ ما قب(1)عمى ألؼ أ كما (3)ُكتبت عمى ياا أأ وا 

أ أي ال (4)فإ  ا تحذؼ ف  الرفع والخفض أذكر أف ال مزة إذا كا ت ف  آخر الكممة وسبقت بساكف
 ت بت ل ا صورة تكتب عمي اأ بؿ تكتب عمى السطر.

وكذلؾ إذا كا ت ف  موضع  صب غير م ّوفأ أما إذا كا ت ف  موضع  صب م ّوفي فإ  ا   

 
 (5)وحدها إذا كاف الحرؼ الذي يسبؽ ال مزة ال يوصؿ بما بعدرأ  حو)قرأت جزًاا(.

فإ  ا ال  يمؿ( الزجاج  أف ال مزة إذا كا ت ف  آخر الكممةأ وسبقت بساكفجاا ف  )جُ و 
أ ولـ يذكر مف حاالت ال مزة المتطرفة (6)ت بت ل ا صورة ف  الخطأ  حو)الجزاأ والخباأ والدؼا(

المسبوقة بمتحرؾأ إال الت  ُتسبؽ بفتحأ فقاؿ في ا: " إذا كا ت ال مزة آخًراأ وقبم ا فتحةأ كتبت ا )ألًفا( 
 .(7)عمى كؿ حاؿأ كقولؾ: زيد يقرأ الكتب..."

                                                           
(1)

 .262ابن قتٌبة، أدب الكاتب،  
(2)

 .263السابق،  
(3)

 .264السابق،  
(4)

 .266قتٌبة، أدب الكاتب، ابن 
(5)

 .267السابق،  
(6)

 .279الزجاجً، الجمل فً النحو،  
(7)

 .279السابق، 
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ف ال مزة المتطرفة إذا اتصؿ ب ا مضمرأ فإ  ا تكتب )واًوا( إذا ا ضمتأ إال أ   ذكر أ 
. (1) حو)يقرؤر(أ و)ألًفا( إذا ا فتحتأ  حو)لف يقرأر(أ و )ياا( إذا ا كسرتأ  حو: )عجبت مف خطئ (

وقد تكوف ف  هذر المبلحظة إشارة إلى معرفة الزجاج  أف ال مزة المتطرفة إذا سبقت بحرؼ متحرؾي 
تب عمى حرؼ مف ج س حركة الحرؼ الذي يسبق ا. ولـ يتطرؽ الزجاج  لت ويف ال مزة فإ  ا تك

 المتطرفة.

إلى أف ال مزة المتطرفة إذا تحرؾ ما قبم ا فإ  ا  (كتاب الكتّاب)وذهب ابف درستوي  ف   
أ وأ  ا إذا وقعت بعد ساكف فإف ال مزة تحذؼأ (2)تكتب عمى صورة الحرؼ الذي م   حركة ما قبم ا

. ولـ يتطرؽ ابف درستوي  لرسـ الت ويف عمى (3)أي ال ت بت ل ا صورة تكتب عمي اأ بؿ تكتب مفردة
 ال مزة المتطرفة ف  حالة ال صب.

أما ابف ج   فقد ذكر أف ال مزة إذا وقعت طرًفاي فإ  ا تكتب عمى  حركة ما قبم اأ فتكتب  
ذي يسبق اأ وعمى ياا إف كاف ما قبم ا عمى واو إف ا ضـ ما قبم اأ وعمى ألؼ إف ا فتح الحرؼ ال

أ وأ  ا ال ت بت عمى صورة أي مف الحروؼ إف سكف ما قبم اأ  حو جزاأ وخباأ (4)مكسوًرا
 ولـ يذكر اتصاؿ ال مزة المتطرفة بألؼ الت ويف ف  حالة ال صب. (5)وداا....

ف  آخر الكممةأ وقد ذهب ال وري   إلى ما ذهب إلي  المتقدموفأ فذكر أف ال مزة إذا كا ت  
ف كاف  ف كاف مكسوًرا كتبت عمى يااأ وا  وكاف الحرؼ السابؽ ل ا مفتوًحا كتبت عمى ألؼأ وا 
مضموًما كتبت عمى واوأ أما إذا كاف الحرؼ الذي يسبؽ ال مزة المتطرفة ساكً اأ فإ  ا تكتب مفردةأ 

المتطرفة بت ويف الفتحأ أ ولـ يذكر ال وري   اتصاؿ ال مزة (6)وال ترسـ عمى صورة حرؼ مف الحروؼ
الفتحأ إال أ   وّضح مع خبلؿ اتصاؿ ال مزة بالضمائرأ حكـ كتابة ال مزة المتطرفة إذا اتصؿ ب ا 

 .(7)ت ويف الفتحأ ومّ ؿ عمي ا بقول  )ضحؾ مست زًئا(

                                                           
(1)

 281 -279السابق،  
(2)

 .31ابن درستوٌه، كتاب الكّتاب،  
(3) 

 .33السابق، 
(4)

 .62ابن جنً، األلفاظ المهموزة وعقود الهمز،  
(5)

 .63السابق،  
(6)

 .189 الهورٌنً، المطالع النصرٌة، 
(7)

 .212السابق،  
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فقواعد ال مزة المتطرفة ع د مجمع المغة العربيةأ ال تختمؼ عّما دعا إلي  القدماا بشأ  اأ 
ف  حاؿ اتصمت بألؼ ت ويف  أدعوة ابف قتيبة لرسـ ال مزة المتطرفة دوف حامؿ ل ا ُيست  ى مف ذلؾ

 ال صبأ إذ إف القرار دعا إلى كتابت ا عمى  برةأ ووصؿ الحرؼ الذي يسبق ا بالذي يمي ا.

 

الضوابط التي أقرىا مجمع المغة العربية بالقاىرة بالنسبة لرسم اليمزة في الدورة السادسة 
 واألربعين:

أما الضوابط الت  أقرها مجمع المغة العربية بال سبة لرسـ ال مزة ف  الدورة السادسة  
واألربعيفي ف   ال تختمؼ عف الضوابط الت  ُأقرت ف  الدورة السادسة والعشريفأ باست  اا بعض 

 (1)المبلحظات المتم مة فيما يأت :

ة ال مزة عمى السطر إذا ترتب عمى تج أب توال  األم اؿ ف  الكتابة العربيةأ وب اا عمي  كتاب -
كتابت ا عمى )ألؼ( أو )واو( توال  األم اؿأ إال إذا كاف ما قبؿ ال مزة مف الحروؼ مّما 

 يوصؿ بما بعدرأ فإ  ا تكتب عمى  برة.

كتابة ال مزة عمى صورة مدة فوؽ األلؼ ف  حاؿ اجتماع ال مزة وألؼ المد ف  بداية الكممةأ  -
 ( و)مرآة(.أو ف  وسط اأ  حو )آدـ

والمبلحظة األخيرة ه  اعتبار المجمع )الفتحة( بعد الواو الساك ة  ف  وسط الكممة بم زلة السكوفأ 
وبالتال  تكتب ال مزة مفردةأ م ؿ )مرواة(أ إضافة إلى اعتبار ياا المد قبؿ ال مزة المتوسطة بم زلة 

 الكسرةأ وبالتال  كتابة ال مزة عمى  برةأ م ؿ )مشيئة(.

 لقدماء وبعض المحدثين في المالحظات السابقة ومدى تأثر المجمع بتمك اآلراء:آراء ا

 :رأي الخميل بن أحمد

                                                           
(1)

 211 -211مجمع اللغة العربٌة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاماً،   
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يبدو أف المجمع تأّ ر ف  المبلحظات السابقة بما ساق  القدماا مف ضوابط بشأ  اأ إذ دعا  
الحرؼ الذي الخميؿ بف أحمد إلى كتابة ال مزة عمى السطر ف   حو )داوب( و )راوؼ( إذا لـ يكف 

ف  حاؿ تـ االتصاؿ بيف الحرفيف  أيسبؽ ال مزة يوصؿ بما بعدهاأ إال أ   كتب ال مزة عمى  برة
. وعمى الرغـ مف عدـ تصريح الخميؿ بدعوت  إلى (1)السابؽ والبلحؽ لم مزة  حو )سئوؿ( و)يئوس(

 ّ ب  توال  األم اؿ.تج ب توال  األم اؿأ إال أف طريقة رسم  ال مزة ف  الحاالت السابقة تؤكد تج

ولـ يكتب )الخميؿ بف أحمد( ال مزة عمى صورة مدة ف  الكممات الت  تجتمع في ا كؿ مف  
ال مزة وألؼ المدأ كما جاا ف  القرار السابؽأ ف   حو )مآؿ( أو )مآب(أ بؿ كتب ا عمى  برة  حو 

 .(2))مئاؿ( و)مئاب(

وتطرؽ أيًضا لم مزة المتوسطة المفتوحة المسبوقة بحرؼ مدأ فكتب ا مفردة ف  حاؿ سبقت  
باأللؼ أو الواوأ  حو )تسااؿ(أ و)مرواة(أ إال أ   كتب ا عمى ياا ف  حاؿ سبقت بيااأ  حو 

 .(3))هيئة(

 رأي ابن قتيبة: 

)ياا( أو )واو(ي فإف الكممة ذهب ابف قتيبة إلى أف ال مزة إذا كا ت مضمومة أو مكسورةأ وبعدها  
وتكتب عمى حرؼ  –أي الصورة الخاصة ب ا  –أو بواو واحدةأ وتحذؼ ال مزة  أتكتب بياا واحدة

وكذلؾ  حو: )مررت  (4)ياًاأ  حو )اقرؤا(أ و)هـ يقرؤف(أ ـالمد الموجود سواا أكاف واًوا أ

 
بعض الكممات بواويف  حو)مؤو ة( و )شؤوف( و)َسؤوؿ(أ وأف بعض ـ كتب ا بواويفأ وآخريف كتبوها 

 .(5)بواو واحدةأ وعّمؽ بأف كبل األمريف حسف

                                                           
(1)

 .217حمادة، فإاد، أثر صوت الهمزة على إنشاء صورتها الكتابٌة عند الخلٌل بن أحمد،  
(2)

 .218السابق، 
(3)

 .218الخلٌل بن أحمد،  حمادة، فإاد، أثر صوت الهمزة على إنشاء صورتها الكتابٌة عند
(4)

 .264ابن قتٌبة، أدب الكاتب، 
(5)

 .265السابق،  
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كما ذكر اختبلف ـ ف  م ؿ )لئيـ( و)رئيس(أ فكتب  بعض ـ بياا واحدةأ وكتب  آخروف بيائيفأ  
 .(1)ّب إلي م ؿ هذر الكممات بيائيف أح ابةوعّمؽ بأف كت

كما تطرؽ ابف قتيبة إلى أف العرب است قموا جمع ألفيف ف   حو )رآر( فكتبوها ألًفا واحدة  
 .(2)عمي ا مدة

ولـ يتطرؽ ابف قتيبة لم مزة المتوسطة المفتوحة بشكؿ خاصأ إال أ   مف خبلؿ عرض   
 يتبيف مذهب  ف  كتابةا حرؼ ساكفأ بعض األم مة تحت باب ال مزة الت  تكوف آخر الكممة وقبم 

  عمى أ إذ إ   كتب األولى(3)ال مزة المتوسطة المفتوحة المسبوقة بحرؼ واوأ وم يمت ا المسبوقة بياا

إال أف المجمع ذهب  
 ف  قرارر إلى كتابة ال مزة المسبوقة بياا عمى  برةأ وعدـ إسقاط التكئة المرسومة عمي ا ال مزة.

 رأي ابن درستويو: 

أما رأي ابف درستوي  ف  مسألة توال  األم اؿأ فيتضح مف خبلؿ دعوت  إلى عدـ حذؼ أحد  
الحرفيف المتما ميف ف  بعض الكمماتأ  حو)المقِرَئْيف( و)المخِطَئيف(أ و )المست ِزَئيف(أ وذلؾ لئبل 

أ وحذؼ الياا يمتبس بالجمعأ إال أ   حذؼ الواو مف م ؿ )الُمقراوف( و)الُمست زاوف( الجتماع األشبار
. وهذا يؤكد (4)مف م ؿ )المقرايف( و)المست زايف( الجتماع الم ميفأ ولمتفريؽ بيف الجمع والت  ية

 تج ب ابف درستوي  توال  األم اؿ.

ف  حاؿ اجتماع ال مزة وألؼ  أكما أ   لـ يدُع إلى كتابة ال مزة عمى صورة مدة فوؽ األلؼ 
فإ   يكتب  يذ ذكر أف الفعؿ )يقرأ( إذا ُأس د أللؼ اال  يفالمد ف  بداية الكممةأ أو ف  وسط اأ إ

بالصورة اآلتية: )يقرأف( بألؼ واحدةأ وأرجع السبب وراا تمؾ الكتابة لتج ب اجتماع األشبارأ إضافة 
معاممة  –ف  الكممة الت  تكوف همزت ا متوسطة  –إلى أ   عامؿ الفتحة الت  تأت  بعد الواو الساك ة 

                                                           
(1)

 السابق، نفسه. 
(2)

 .269السابق،  
(3)

 .267ابن قتٌبة، أدب الكاتب، 
(4)

 .32ابن درستوٌه، كتاب الكّتاب،  
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السكوفأ فكتب ال مزة عمى السطرأ  حو )السواة(أ وكتب ال مزة المتوسطة المفتوحة المسبوقة بياا 
 .(1)عمى  برةأ  حو )هيئة(

 

 :رأي ابن جني

أما ابف ج   فمـ يتج ب توال  األم اؿأ ويظ ر ذلؾ مف خبلؿ تعميق  عمى ال مزة الت  تكوف  
. كما أ   لـ (2)يم  عمي ا بكممات  حو)شؤوف( و)كؤوس(متوسطة مضمومةأ ومضموـ ما قبم اأ وتم 

يتطرؽ لم مزة الت  ترسـ عمى صورة مدة. وعمى الرغـ مف ذكرر كيفية كتابة ال مزة المتوسطة 
المفتوحة المسبوقة بحرؼ الواو أو اليااأ إال أ   مّ ؿ بم اليف كتب في ما ال مزة عمى ألؼأ وهما 

ممات ُسبقت في ا ال مزة المتوسطة المفتوحة بحرؼ مد )ياا( أو أ ولـ يذكر ك(3))َحوأبة( و)جيأؿ(
)واو(أ وكتبت عمى السطر ف  حاؿ سبقت بواو  حو )مرواة(أ أو عمى  برة ف  حاؿ سبقت بياا  حو 

 )خطيئة(.

 آراء المتأخرين في المالحظات السابقة: )اليوريني( أنموذًجا:

األم اؿأ فقاؿ إف بعض ـ يحذؼ صورة ال مزة بّيف ال وري   آراا القدماا ف  مسألة توال   
ف آخريف اختاروا ف  )سؤوؿ(  الت  يكوف بعدها حرؼ مد كصورت اأ  حو )راوؼ(أ و)مؤ ة(أ وا 
و)شؤوف( كتابت ا بواويفأ وعّمؽ بأف األفضؿ ف  بعض الكممات كػػػ ) ؤوـ( و)قؤود( و)قؤوؿ( أف ال 

( و)قود( و)قوؿ(تحذؼ في ا صورة ال مزةأ بؿ أف تكتب بواويف مخاف كما قاؿ ف   (4)ة المبس بػػػ ) ـو
 حو )رؤس( و)فؤس( إف األفضؿ حذؼ أحد الواويف لك رة استعمال ما بالتخفيؼأ أما ف  )خؤولة( 

 .(5)و)ُغُؤور( فبل تحذؼ خوؼ المبس

                                                           
(1)

 .34السابق،  
(2)

 .59ابن جنً، األلفاظ المهموزة وعقود الهمز،  
(3)

 .61مهموزة وعقود الهمز، ابن جنً، األلفاظ ال
(4)

 171الهورٌنً، المطالع النصرٌة،  
(5)

 171السابق،  
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فال وري   يختار تج ب توال  األم اؿ ف  الكممات المتداولة الت  ال يمكف أف ُتوقع القارئ ف   
 مبس لك رة استخدام اأ أما الكممات الت  ُتوقع ف  المبس فقد اختار في ا إ بات الِم ميف مف حروف ا.ال

كما بّيف أف ال مزة إذا كا ت متوسطة مفتوحة ومسبوقة بحرؼ ساكف معتؿ سواا أكاف )ألًفا( 
زة المتوسطة أو )واًوا(أ فإف ال مزة في  ترسـ مفردة  حو )تفااؿ( و)تواـ(أ أما إذا كاف قبؿ ال م

 .(1)المفتوحة حرؼ يااي فإ  ا تكتب عمى  برةأ  حو )هيئة( و)خطيئة(

كما ت ّب  ال وري   إلى كتابة األلؼ عمى صورة مدة ف   حو ) بآف( و)ممجآف(أ وذلؾ كراهة 
 .(2)اجتماع ألفيفأ ولجواز تس يؿ ال مزة

 

 تعقيب عمى المالحظات السابقة:

تج ب توال  األم اؿ ف  الكتابة العربيةأ موافؽ لما يتعمؽ ب فيمايمكف القوؿ إف قرار المجمع 
جاا ب  بعض القدماا كالخميؿ بف أحمدأ وابف قتيبةأ وابف درستوي أ الذيف دعوا إلى رسـ ال مزة عمى 

توال  األم اؿأ ويمكف التعميؽ عمى كتابة بعض تمؾ الكممات الت  كتبت في ا ال مزة تج ب ا صورة 
سواا  أكا ت عمى ال مزة  أمف عدـ وجود حركة الكسرة ف  الكممة الم موزة عمى  برة عمى الرغـ

بأف تمؾ ال يئة الت  كتبت عمي ا الكممات عمى ما قبم ا م ؿ كتابت ـ )شئوف( و)مسئوؿ(أ  ـأ أذات ا
 .ي اال ي طبؽ عم وهو ماتوح  بوجود كسرة ف  الكممةأ المذكورة  

 حو )راوس( و)راوؼ( و)داوب( مفردة عمى أما دعوة القرار إلى كتابة كممات أخرى 
ف وردت عف بعض القدماا ب ذر الصورةأ إال أ   كاف األولى بالمجمع اختيار الصورة  السطرأ ف   وا 

بال سبة  -الت  تكوف في ا م ؿ هذر الكممات عمى تكئة ت اسب لفظ اأ كأف توضع عمى حرؼ الواو
ف أدى ذلؾ إلى توال  األم  - لمكممات السابقة اؿأ إذ ورد عف بعض أئمة مف َكَتب ف  هذا وا 

عدـ اعتراض  عمى توال  األم اؿأ كابف درستوي أ الذي لـ يتج ب توال  األم اؿ ف  بعض  أالمجاؿ

                                                           
(1)

 .177الهورٌنً، المطالع النصرٌة، 
(2)

 198السابق،  
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بدعوى االبتعاد عف المبس بكممات أخرى مشاب ةأ فأ بت صورة الحرفيف المتما ميف ف  حالة  أالكممات
المقِرَئْيف( و)المقِرايف(أ إال أف إ بات  اجتماع المتما ميف الم  ىأ وحذف ا ف  حالة الجمعأ ف   حو )

يضاح صورة الكممة لت طؽ بشكؿ سميـ ف   مف الحروؼ ف  الكممة  فس اأ كاف بدافع رفع المبسأ وا 
كتابة بعض الكممات  - م بًل  –حاؿ الت  يةأ وقد يكوف هذا المبرر سبًبا ف  اختيار آخريف كابف ج   

فاف متما بلفأ كدعوت  إلى كتابة )شؤوف( و)كؤوس( ب ذر الصورةأ بغرض بصورة يجتمع في ا حر 
الكشؼ عف الطريقة السميمة ف   طؽ تمؾ الكمماتأ وم اسبة طريقة رسم ا مع كيفية  طق اأ وهذا ما 
تؤدي إلي  قاعدة أقوى الحركاتأ الت  توح  مف خبلؿ تطبيق ا إلى التوفيؽ بيف الرسـ وال طؽأ 

وصيت ا ف  الرسـأ مف خبلؿ تطبيؽ القاعدة المعروفة عمي اأ فبل يكوف ه اؾ وتحفظ لكؿ كممة خص
ف  بعض القدماا قاؿ بكتابة مجموعة مف الكممات بتوال  طريقة الرسـأ خاصة إذا ما ُعمـ أ شذوذ ف 
 األم اؿ. 

أما دعوة المجمع إلى كتابة ال مزة عمى صورة مدة ف  الكممات الت  تجتمع في ا كؿ مف 
الذي است قؿ اجتماع ألفيف ف  الكممة  فس اأ بي ما  أأ ف   موافقة لما جاا ب  ابف قتيبةاأللؼال مزة و 

واكتفى ابف درستوي  بكتابت ا ألًفا واحدة عمي ا ال مزة المعروفةأ  -كما تقدـ-كتب ا الخميؿ عمى  برة 
 لـ يتطرؽ ابف ج   لكتابت ا.و كما ف  )هما يقرأف( 

ى  برة بداًل مف المدة كما دعا إلى ذلؾ الخميؿأ ُتوقع ف  المبسأ وال شؾ أف كتابة ال مزة عم
ألف صورة ال برة خاصة بالكسرةأ كما أف كتابت ا بألؼ عمي ا همزةأ ُيمبس األمر عمى القارئأ الذي قد 
يتوهـ أف الفعؿ مس د ل وف ال سوةأ ف  م ؿ )يقرأف(أ فاألولى رسم ا عمى صورة توح  بطريقة  طق اأ 

 ألؼ اخُتزلت ف  األلؼ الموجودة. وتُ بئ عف

وكتابت ا  -وبال سبة العتبار المجمع الفتحة بعد الواو الساك ة ف  وسط الكممة بم زلة السكوف
ب اا عمى ذلؾ مفردةأ م ؿ )مرواة(أ واعتبار ياا المد قبؿ ال مزة المتوسطة بم زلة الكسرةأ وكتابت ا 

ا لما خط  السابقوف مف قواعد ف  هذا المجاؿأ إذ فإف في  اقتفاا واضحً   -عمى  برةأ م ؿ )مشيئة(
دعا كؿ مف الخميؿأ وابف قتيبةأ وابف درستوي أ وغيرهـ إلى كتابة ال مزة المتوسطة المفتوحة عمى 

 السطرأ ف  حاؿ ُسبقت بأحد حرف  المد الواو أو األلؼأ وكتابت ا عمى  برة حاؿ ُسبقت بياا.
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 ما أقرىا مجمع المغة العربية بالقاىرة:رأي الباحثة في ضوابط رسم اليمزة ك

مف خبلؿ -ف    اية مسألة رسـ ال مزة والضوابط الت  أقرها المجمع بشأ  اأ يمكف القوؿ 
إف ما ا ت ى إلي  قرار المجمع ال يخرج  -تتبع آراا القدماا وتمحيص توجي ات ـ ف  مسألة رسـ ال مزة

ف االختبلؼ الذ ي ظ رت معالم  مف خبلؿ الدعوة إلى رسـ ال مزة عّما جاا ب  أئمة هذا الشأفأ وا 
كدعوة المجمع إلى رسـ ال مزة المتوسطة المضمومة  -عمى صور مختمفة عّما قررر بعض السابقيف

المسبوقة بكسر عمى  برة ف   حو)يست زئوف(أ ف  الوقت الذي دعا في  ابف قتيبة إلى كتابت ا عمى 
أشكاؿ تطور الرسـ اإلمبلئ  الذي أقرت ب  مجموعة  ما هو إال شكؿ مف - واو ف   حو)يست زؤف(

أخرى مف القدمااأ إذ إف ال مزة المتوسطة المضمومة المسبوقة بحرؼ مكسورأ تكتب ع د ابف ج   
 عمى  برةأ  حو)يقِرئؾ(.

إضافة إلى صور أخرى ُتكتب ع د بعض القدماا بطريقة مغايرة لما ُيكتب ع د آخريف مف 
وف ذلؾ مف الدواع  الت  دفعت بالمجمع إلى اختيار صور محددة لرسـ القدماا أ فس ـأ وقد يك

ال مزةأ عمى حساب صور أخرىأ فاست د إلى الصور الت  أجازها بعض القدمااأ وكا ت موافقة 
لمقواعد الت  ارتضوها بال سبة لرسـ ال مزةأ إذ إف المجمع مف خبلؿ إدراج  ترتيب الحركات حسب 

أ يكشؼ عف تأ رر بقاعدة األقوى لكؿ الحركاتأ وب اا عمى ذلؾ فإف قوت ا ف  قرار رسـ ال مزة
الصورة الت  يختارها لرسـ ال مزة عمي اأ مرهو ة بقوة الحركة الخاصة بال مزة وما قبم اأ فُيختار 

 الحرؼ الذي يكوف مف ج س الحركة األقوى.

ّما قاؿ ب  إال أ   يؤخذ عمى المجمع تمسك  بكتابة بعض الكممات عمى صورة تختمؼ ع
السابقوف ومف جاا بعدهـأ ويتم ؿ ذلؾ ف  دعوت  إلى كتابة كؿ مف )لئف( و)لئبل( عمى ألؼأ عمى 
الرغـ مف است  اا القدماا هاتيف الكممتيف مف جممة الكممات الت  ترسـ في ا ال مزة عمى ألؼ ف  حاؿ 

 دخوؿ حروؼ سابقة عمي ا.
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الت  أدت ب  إلى كتابة ال مزة ف  بعض  إضافة إلى تطبيق  قاعدة تج ب توال  األم اؿأ
الكممات عمى هيئات يمكف وصف ا بالشاذةي سواا مف حيث  الشكؿ وال طؽأ إذ جاا ف  قرار المجمع 
الصادر ف  الدورة السادسة والعشريف جواز كتابة )شؤوف( و)قرؤوا( عمى هاتيف ال يئتيفأ  ـ كاف مف 

كراهية  - الذي صدر ف  الدورة السادسة واألربعيف -المجمع أف أدرج ف  قرار رسـ ال مزة ال ا  
العرب توال  األم اؿ ف  الكتابةأ والدعوة إلى تج ب ذلؾأ وقد ترتب عمى ذلؾ دعوت  إلى كتابة 
ال مزة عمى السطرأ أو عمى  برة ف  بعض الكممات الت  يكوف في ا توال  حرفيف متما ميفأ  حو 

ف  رسـ ال مزة المتوسطة  -ع د القدماا–مف أف القاعدة )راوس(أ و)فئوس(أ و)كئوس(أ عمى الرغـ 
 المضمومة والمضموـ ما قبم ا عمى واوأ م ؿ )ُلُؤـ(.

وكاف األولى بالمجمع تطبيؽ القاعدة الت  ت اسب رسـ الكممات السابقة و طق اأ وما كاف   
لـ يعترض عمي اأ  ـ مف عمى شاكمت اأ خاصة إذا ما ُعمـ أف بعض القدماا لـ يعبأ بتوال  األم اؿأ و 

م ؿ ابف قتيبة الذي عّمؽ عمى كتابة الكممات الت  تتوالى في ا األم اؿ مف الحروؼ كػ )شؤوف( 
 أو واو واحدة أمر حسف. أو)رؤوس( بقول  إف كتابت ا بواويف

م ؿ )الُمخِطَئيف(أ  أوابف درستوي  الذي أباح توال  األم اؿ ف  حاؿ دّلت الكممة عمى الم  ى
 ى ابف ج   الذي أباح توال  األم اؿ دوف قيود.إضافة إل

كما يمكف القوؿ إف مجمع المغة العربية بالقاهرة أس ـ ف  تقديـ تصّور متكامؿ لقواعد كتابة 
ال مزةأ وذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى صور ال مزة المت وعة الت  ُبّ ت ف  كتب القدمااأ وُذكرت ف  

وافترضوا فيمف وج وا –ريفأ سواا أكا وا عمى عمـ ب ا بعض حاالت ا ع د بعض ـأ وسقطت ع د آخ
 كاف عدـ تعرض ـ ل ا لغفمت ـ ع  ا. ـأ -إلي  هذر القواعد معرفت  بما لـ يذكرور

ً ا ف  هذر  وب اا عمى ذلؾ يمكف اعتبار قرار المجمع ف  ضوابط رسـ ال مزة ُم ظجًما وُموجج
  المسألة.
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 المبحث السادس

 في مسألة التصحيح المغويمنيج المجمع 

تقّدـ القوؿ ف  ُمست ؿج هذا الجزا مف الدراسة بأف القرارات العممية الت  صدرت عف مجمع 
ه   تاج دراسات مستفيضة لمسائؿ لغوية مت وعةأ وقد حظيت هذر الدراسات  أالمغة العربية بالقاهرة

ب صيب وافر مف المذاكرة والتمحيصأ وا ت ى المطاؼ ب ا إلى اعتبارها قواعد  ابتة وقوا يف محددةأ 
 يقصدها ك ير مف أهؿ المغة وطبلب ا. أاألمر الذي جعم ا وج ة لغوية ُمعَتَمدة

ـ قرارات  ب اا عمى ما جاا ب  عمماا العربية األوائؿأ أف يقدّ  وقد كاف المجمع حريًصا عمى
فاستأ س بآرائ ـأ واسترشد بقواعدهـأ إذ إف المتتّبع لمدراسات والبحوث الت  ُقدجمت ف  مواضيع تمؾ 
القرارات قبؿ أف يوافؽ المجمع عمي ا ف  صيغت ا ال  ائيةي يجد أف األدلة الت  قّدم ا كؿ باحث مف 

تست د إلى ما أوردر المتقدموف مف أئمة المغة ف  تمؾ المواضع المدروسةأ  أا تمؾ الدراساتالذيف أعدو 
فعمى سبيؿ الم اؿ ال الحصر جاا ف  إحدى الدراسات المشفوعة بقرار المجمع بشأف "إجازة إلحاؽ 

لباح يف بآراا بعض العبارات الت  تبّيف استرشاد ا (1)تاا الوحدة أو الَمّرة بالمصادر ال بل ية المزيدة"

                                                           
(1)

 3/21مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، فً أصول اللغة،  
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القدماا ف  جوا ب مختمفة مف المسألة ذات اأ كقوؿ أحدهـ: "ولكف الُمتقّدميف مف أئمة ال حو فريقاف 
 (1)ف  هذر المسألة..."

 وقف المجمع من األصول المغوية:م

يمكف القوؿ إف المجمع اتخذ مف األصوؿ المغوية م طمًقا لك ير مف قرارات أ وحجة قوية يدعـ 
ويوافؽ  أب  مف أفكار ومقترحاتي ف و يجد ف  االستش اد بالقرآف الكريـ ما ي بت حجج ب ا ما جاا 

إذ جاا ف  معرض قرارر بخصوص ضوابط اسـ المصدر أف اسـ المصدر قد يصطبغ  أقواعدر
اإل ابةأ  بمع ى (195آؿ عمراف: ) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ: بمع ى المصدر وهو الحدثأ كما ف  قول  تعالى

 (2)وحي ئذ يعمؿ عمم  ب صب مفعول ...

كما جاا ف  قرار المجمع بشأف جواز إلغاا ال صب بإذفأ أف ال صب بإذف ورد ف  كبلـ 
پ  ٹ  چ العربأ وأف مجيئ ا ف  القرآف الكريـ بالفصؿ بػ )ال( ليس يم ع عمم اأ فف  القرااة المش ورة 

(76)اإلسراا: چٺٹ  ٹ  ٹ  
تعمؿ إذف ف  الفعؿ المضارع عمى الرغـ مف فصؿ )ال( بي  ا وبيف الفعؿأ  (3)

 .(4)وُذكر ف  القرار أف القرااات المش ورة كم ا م اط احتجاج

ويبلحظ أف المجمع ف  أغمب استدالالت  باآليات القرآ ية بال سبة لممسائؿ المدروسةأ ال 
ار هو  ص الحكـ أو القاعدة الت  ا ت ى إلي ا يذكر ف   ص القرار اآلية الت  يستش د ب اي ألف القر 
هذر األبحاث اآليات القرآ ية  أ وتتضمف(5)مت وعةمؤتمر المجمعأ وهو يقوـ عمى أبحاث وم اقشات 

 الت  ُيراد االستش اد ب ا.

أما موقؼ المجمع مف االحتجاج بالحديث ال بويأ فقد كاف ضمف ضوابط أقرها وبّي  اي إذ 
جاا ف  كتاب )مجموعة القرارات العممية ف  خمسيف عاًما(أ أف المجمع يحتج ببعض األحاديث 

                                                           
(1)

 3/22السابق،  
(2)

 .115خمسٌن عاًما،مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، مجموعة القرارات العلمٌة فً  
(3)

(، والقراءة 76اآلٌة بالقراءة المشهورة "وإن كادوا لٌستفزونك من األرض لٌخرجوك منها وإذاً ال ٌلبثوا خبلفك إال قلٌبًل" )اإلسراء: 

م، 1993، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 1ذكرت فً البحر المحٌط ألبً حٌان األندلسً، دراسة وتحقٌق عادل عبد الموجود وآخرون، ط

6/63 
(4)

 .146مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما، 
(5)

 الدورة نهاٌة إلى وتقوًٌما ودراسة جمًعا: بالقاهرة العربٌة اللغة لمجمع والتصرٌفٌة النحوٌة القرارات فارس، بن سعود بن خالد العصٌمً،

 674، م2113 حزم، ابن دار التدمرٌة، دار ،1ط ،1995 والستٌن الحادٌة
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ال ُيحتّج في العربية بحديث ال يوجد في الكتب المدّونة في ال بوية ضمف شروط محددةأ وه  أ   " 
در األول، كالكتب الصحاح الس ت فما قبميا. وأنو يحتّج بالحديث المدّون في الكتب اآلنفة الص

الذكر عمى الوجو اآلتي: األحاديث المتواترة والمشيورة، األحاديث التي تستعمل ألفاظيا في 
 ان ية لبيان أنو ك، األحاديث المرو  تعّد من جوامع الكمم، كتب النبيالعبادات، األحاديث التي 

يخاطب كل قوم بمغتيم، األحاديث التي دّونيا من نشأ بين العرب الفصحاء، األحاديث التي ُعرف 
من حال رواتيا أنيم ال يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل القاسم بن محمد، ورجاء بن َحْيَوة، 

 .(1)"وابن سيرين، األحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظيا واحدة

وقد ا ت ى المجمع إلى هذا القرار بعد أف أوكؿ إلى أحد أعضائ  وهو الشيخ الخضر حسيف 
(هػ دراسة موضوع االستش اد بالحديث ال بويأ فقّدـ بح ًا بع واف )االستش اد بالحديث ف  1958ت)

قد ُ شر ف  العدد ال الث مف مجمة المجمعأ وقد تب ى المجمع رأي الشيخ الخضر المغة( وكاف 
 سبة لؤلحاديث الت  أوردها ف  بح  أ وه  الت  ُيحتج ب اأ وأضاؼ المجمع إلي ا  وعيف مف بال

ويمكف القوؿ إف قرار المجمع ف  أ ب ال ب  تُ األحاديثأ وه  األحاديث المتواترة المش ورةأ وكُ 
 مجاؿ االستش اد بالحديث ال بوي كاف َوفؽ الشروط الت  أوردها المتأخروف كالشاطب أ والبدر
الدمامي  أ وابف الطيب المغرب أ وا  ما كاف لممجمع ف  هذا القرار الترتيب والتص يؼ وبعض 

  .(2)اإلضافة

ف  قرارر إجازة  –لتدعيـ ما يقّدم  مف آراا  -وقد ظ ر استش اد المجمع باألحاديث ال بوية 
ؾ االستعماؿ إدخاؿ )اؿ( عمى العدد المضاؼ دوف المضاؼ إلي أ وذلؾ "استئ اًسا بورود م ؿ ذل

إذ أخرج البخاري ف  باب الكفالة ف   (3)المغوي ف  الحديث ال بويأ كما ف  صحيح البخاري..."
القرض والديوف وغيرها مف كتاب الكفالة قوؿ )أب  هريرة(: " ـ َقِدـ الذي كاف أسمف  فأتى باأللؼ 

 (4)دي ار..."

                                                           
(1)

 الدورة نهاٌة إلى وتقوًٌما ودراسة جمًعا: بالقاهرة العربٌة اللغة لمجمع والتصرٌفٌة النحوٌة القرارات فارس، بن سعود بن خالد العصٌمً،

 .5،م2113 حزم، ابن دار التدمرٌة، دار ،1ط ،1995 والستٌن الحادٌة
(2)

 .14 – 13، 1984أبو الهٌجاء، مظاهر التجدٌد النحوي لدى مجمع اللغة العربٌة فً القاهرة حتى عام  
(3)

 .169مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما، 
(4)

 111-2/119صحٌح اإلمام البخاري، 
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اسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ  وجاا ف  الدراسة الت  سبقت إصدار المجمع قرار )إجازة جمع
استش اد أحد أعضاا المج ة بورود م ؿ ذلؾ االستعماؿ ف   (1)المبدوئيف بميـ زائدة جمع تكسير(

لوائؿ بف حجر: "مف محمد رسوؿ اهلل إلى    وهو ما جاا ف  كتاب ال ب  محمد الحديث ال بويأ
حيث إف واحد المشابيب هو  (2)"اأَلْقياؿ الَعباِهَمةأ واأَلْرواع المشابيب مف أهؿ حضرموت...

 .(3)ويع   الزاهر الُمتوقجد الموف أالَمشبوب

ف و ال يختمؼ عّما حّددر العمماا  أأما موقؼ مجمع المغة العربية مف االحتجاج بكبلـ العرب
بخصوص الحّديف الزما   والمكا  أ وقد ظ ر ذلؾ ف  تعميؽ المجمع عمى القرار الذي أصدرر بشأف 

يجيز المجمع أن ُتستعمل بعض األلفاظ الذي  ص  كاآلت : "  أتعريب بعض األلفاظ األعجمية
ث بّيف أف المقصود بالعرب ف  هذا حي (4)"األعجمية عند الضرورة عمى طريقة العرب في تعريبيم

وُيستش د بكبلم ـأ وهـ عرب األمصار إلى   اية القرف ال ا  أ  أهـ الذيف يو ؽ بعربيت ـ أالقرار
 .(5)وأهؿ البدو مف جزيرة العرب إلى أواسط القرف الرابع

أعضاا المجمع عمى م  ج المجمع ف  هذر المسألةأ واشتد االعتراض وقد اعترض بعض 
ا جيؿ  اف مف أعضاا المجمعأ إال أف ذلؾ االعتراض ظؿ مقتصًرا ف  صدورر عمى بعد مج 

جماعة مف األعضااأ ولـ يتجسد ف  قرار يختمؼ ف  مضمو   عّما جاا ب  المجمع بال سبة ل ذر 
إلى حدود المئتيف  أالقضيةأ ولكف يبلحظ قبوؿ المجمع ما قيؿ ف  العصريف الجاهم  واإلسبلم 

  .(6)بإطبلؽأ إضافة إلى إ شائ  بعض المسائؿ عمى القميؿ مف المسموع بال سبة لكبلـ العرب

                                                           
(1)

 .2/34مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، فً أصول اللغة،  
(2)

(هـ، غرٌب الحدٌث، تحقٌق عبد الكرٌم إبراهٌم العزباوي، د.ط، دار 388الخطابً، أبو سلٌمان حمد بن محمد بن إبراهٌم المتوفى سنة ) 

 .1/281، 1982الفكر، دمشق، 
(3)

 السابق نفسه. 
(4)

 .187مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما، 
(5)

 .1/212مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، مجلة  
(6)

 .688 – 687العصٌمً، القرارات النحوٌة والتصرٌفٌة لمجمع اللغة العربٌة بالقاهرة،  
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وقد ذكر المجمع ف  ك ير مف قرارات  عبارات تفيد احتجاج  بكبلـ العربأ إذ جاا ف  تعميؽ 
لتراكيب وقع المجمع عمى قرارر بخصوص وقوع المصدر حااًلأ أ   قد ورد عف العرب جممة مف ا

 (1)المصدر الُم ّكر في ا حااًلأ م ؿ قول ـ: قتمت  صبًراأ ولقيت  بغتةأ وفجأةأ وكّممت  مشاف ة...

وجاا ف  قرار جواز إلغاا ال صب بإذف أف ال صب بإذف ورد ف  كبلـ العرب... وذلؾ إلى 
ذلؾ إلى جواز جا ب بعض القبائؿ الت  تمغ  عمؿ )إذف( مع استيفاا شروط اإلعماؿأ ويست د ف  

ف كاف اإلعماؿ هو األك ر ف  استعماؿ العرب  .(2)اإللغاا مع استيفاا الشروط وا 

كما جاا ف  قرار المجمع بشأف حكـ أب ية الك رة ف  تمييز العدد المضاؼ رؤية المجمع 
قبوؿ ما شاع استعمال  جمع ك رة ف  تمييز أد ى العددأ وذلؾ لما ورد مف أم مة ف  القرآف والحديث 

 .(3)وكبلـ العرب

ل د والمحدثي فقد تجمت ف  قرار وضح مف أما وج ة  ظر المجمع بال سبة لبلحتجاج بالموَ 
خبلل  مف وـ المولد وأقسام أ إذ جاا ف  كتاب )مجموعة القرارات العممية ف  خمسيف عاًما( أف 

قسمان: قسم جروا فيو  الُمَول د ىو المفظ الذي استعممو المَول دون عمى غير استعمال العرب، وىو"
عمى أقيسة كالم العرب من مجاز أو اشتقاق، أو نحوىما، كاصطالحات العموم والصناعات وغير 
ذلك. وحكمو أنو عربي سائغ. وقسم خرجوا فيو عن أقيسة كالم العرب، إما باستعمال لفظ أعجمي 

ما بتحريف في المفظ أو في الداللة ال يمكن معو التخ لم تعربو العرب، ريج عمى وجو صحيح، وا 
ما بوضع المفظ ارتجااًل. والمجمع ال يجيز النوعين األخيرين في فصيح الكالم  .(4)"وا 

ويمكف القوؿ إف المجمع ف  قرارر هذا ال يبتعد عف رأي المتقدميف مف العمماا ف  مسألة 
مولد وال  تحديد المولد وقبول أ وقد كا ت قرارات المجمع ف  دورات  األولى ال تعتمد عمى كبلـ

يدعو  أتستأ س ب أ إال أف األمر اختمؼ بعد رحيؿ الجيؿ األوؿ مف المجمعييفأ وظ ور جيؿ جديد
وقبوؿ كبلـ المولديف والمحد يفأ وكا ت ال تيجة ظ ور قرارات تستأ س بكبلـ المولديف  أإلى التجديد

                                                           
(1)

 .119مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما،  
(2)

 .146مسٌن عاًما مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، مجموعة القرارات العلمٌة فً خ
(3)

 .3/121، وكتاب أصول اللغة لمجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، 168مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما،  
(4)

 .12مجموعة القرارات فً خمسٌن عاما،  
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ى المؤك دأ إذ جاا ف  م ؿ قرار المجمع بال سبة لتقديـ لفظ ال فس أو العيف عم ف  (1)والمحد يف
  (2)"في المأثور عن خاصة العمماء والكتّاب...لورود مثل ذلك القرار: "

 

أما موقؼ المجمع مف القياسأ فقد ظ ر ف  ك ير مف قرارات أ إذ إ   يعتمد عمى القياس 
أو  أبصورة أكبر مف اعتمادر عمى األصوؿ األخرىأ حيث صيغت قرارات ك يرة مبدواة بمفظ القياس
أ (3)ما يدؿ عمي أ وم اؿ ذلؾ ع اويف القرارات اآلتية: "قَياسية )مفعمة( لممكاف الذي يك ر ف  الش ا

ة بمع ى )مفعولة( وصًفا عمى يمأ وقياسية جمع فع(4)وقياسية جمع مفعوؿ عمى مفاعيؿ مطمًقا
ف  تعقيب  عمى أحد . كما ذكر المجمع (7)أ وقياسية التعدية بال مزة(6)وقياسية جمع الجمع (5)أفعائؿ

القرارات مجموعة مف الكممات الت  يستعمم ا ُقدامى ال حوييف والصرفييفأ وه : "القياسأ و)األصؿ 
والمطرد(أ والغالبأ واألك رأ والك يرأ والبابأ والقاعدة"أ وقاؿ إف هذر الكممات متساوية ف  الداللة 

ف استعماؿ أّي م  ا ف  كتب ـ ممحد يف مف المؤلفيف وغيرهـ قياس ما لـ يسوجغ ل أعمى ما ي قاسأ وا 
 . (8)ُيسمع عمى ما سمعأ وأف المقيس عمى كبلـ العرب هو مف كبلـ العرب

أما استدالؿ المجمع بإجماع ال حاةي فمـ يظ ر بوضوح ف  قرارات أ إال أف بعض القرارات 
)ُفُعوؿ( مصدًرا لػ ظ رت في ا تجميات هذا األصؿأ فقد عّمؽ المجمع عمى قرارر إجازة )َفْعؿ( أو 

إف "المش ور ف  قواعد المغة أف )َفَعؿ( البلـز مصدرر )ُفُعوؿ(أ وذلؾ ما ذهب  :)َفَعؿ( البلـز بقول 
فتوظيؼ المجمع لمتعبير  (9)إلي  المجمع ف  قرارر الخاص بتكممة فروع مادة لغوية لـ تذكر بقّيت ا..."

ف لـ يصرح المجمع اآلت : )المش ور ف  قواعد المغة( يّدؿ عمى إجماع  ال حاة عمى األمر السابؽأ وا 
 بذلؾ.

                                                           
(1)

 .696العصٌمً، القرارات النحوٌة والتصرٌفٌة لمجمع اللغة العربٌة بالقاهرة،  
(2)

 .149علمٌة فً خمسٌن عاما، مجموعة القرارات ال 
(3)

 .58مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما، 
(4)

 .76السابق،  
(5)

 .85السابق، 
(6)

 .89مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما،  
(7)

 .91السابق، 
(8)

 .68السابق، 
(9)

 .89مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما، 
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إضافة إلى ما جاا ف  قرارر بشأف حكـ لزوـ العدد حالة التأ يث وجر المعدود بمف ف  أد ى 
العددأ حيث قاؿ: "ليس ف  أقواؿ ال حاة ما يم ع مف جواز تأ يث أد ى العدد ) مف  بل ة إلى عشرة( 

األمر بال سبة ل ذا القرارأ إذ إف ما  ّص عمي  المجمع بقول :  . وكذلؾ(1)وجواز )جر المعدود بمف(
..( يدؿ عمى موافقة ال حاة عمى األمر المذكور ف  القرارأ وعدـ .)ليس ف  أقواؿ ال حاة ما يم ع

 اعتراض واحد م  ـ عمي أ وهذا ما يعّبر ع   مصطمح اإلجماع.

لـ يكف قوًيا كما اعتمادر عمى األصميف  أويمكف القوؿ إف اعتماد المجمع عمى هذا األصؿ
 األوليف: السماع والقياس.

فمـ يكف قوًيا  أوه  استصحاب الحاؿ واالستحساف أأما توظيؼ المجمع لؤلصوؿ األخرى
أيًضاأ إال أ   يمكف تممأس ما يشير إلى االستصحاب ف  قرار المجمع بشأف م ع وصؼ المرأة بدوف 

ي حيث آ ر المجمع إبقاا حاؿ المطابقة بيف ال عت (2)صب واألعماؿعبلمة التأ يث ف  ألقاب الم ا
 والم عوت كما هو األصؿأ وذلؾ لتجّ ب المبسأ وقد تقدـ التعميؽ عمى ذلؾ.

وال يختمؼ األمر بال سبة لبلستحسافأ إذ لـ يظ ر اعتماد المجمع عمي  واضًحاأ إال أ   ف  
أف قياس  –مف قبؿ  –ذكر أ   قرر  أبغير است  اا قرارر المتعمؽ بإباحة جمع )َفْعؿ( عمى )أفعاؿ(

هو أف يكوف )أفُعؿ( أي جمع قمةأ وعمى)ِفعاؿ( أو )ُفعوؿ(  –االسـ الصحيح العيف  –جمع  )َفْعؿ( 
جمع ك رةأ وأ   است اًدا إلى  ص عبارة أب  حّياف ف  استحساف الذهاب إلى َجْمع )َفْعؿ( عمى 

 –مجموعة عمى هذا الوزف  –لفاظ الك يرة الت  وردت )أفعاؿ( مطمًقا )أفعاؿ( مطمًقاأ واست اًدا إلى األ
فإف المج ة ترى جواز جمع )َفْعؿ( اسما صحيح العيفأ م ؿ )بحث( عمى )أفعاؿ(أ ولو كاف صحيح 

 (3)الفاا أو البلـ...

                                                           
(1)

 .165السابق، 
(2)

 .128القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما،مجموعة  
(3)

 .73مجموعة القرارات العملٌة فً خمسٌن عاًما،  
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أف أحد أعضاا المج ة اعترض عمى قوؿ ابف  أوقد جاا ف  تعقيب المجمع عمى هذا القرار
 .(1))َفْعبل( الصحيح العيف ال ُيجمع قياًسا عمى )أفعاؿ( وما ورد مف ذلؾ فشاذّ هشاـ بأف 

إذ تظ ر داللة االستحساف ف  تغيير المجمع وج ة  ظرر بال سبة لجمع )َفْعؿ( إذ إ   كاف 
يرى قياسية جمع )َفْعؿ( عمى )أفُعؿ( جمع قمةأ وعمى )ِفعاؿ( أو )ُفعوؿ( جمع ك رةأ ولكّ   َعَدؿ عف 

عمى الرغـ مف  أالتجار وأخذ برأي أب  حياف الذي استحسف جمع )َفْعؿ( عمى )أفعاؿ( مطمًقاهذا ا
 تعرض ابف هشاـ ل ذر المسألة.

يما   ب ذر ال وابتأ فإ    ف   –إال أف المجمع عمى الرغـ مف اعتدادر باألصوؿ المغوية وا 
يجت د ف  اتخاذ رأي يبتعد عّما جاا ب  األوائؿ ف  مسألة مف المسائؿأ وم اؿ ذلؾ  –بعض األحياف 

إجازت  دخوؿ )اؿ( التعريؼ عمى )غير(أ وذلؾ بالرغـ مف صريح اعتراض أئمة ال حاة  -كما تقدـ –
 عمى تعريؼ )غير( بػ )اؿ( التعريؼ.

عبلمة تأ يث ف  ألقاب الم اصب  مف غيرإضافة إلى إ كار المجمع وصؼ المرأة 
واألعماؿأ وذلؾ عمى الرغـ مف ورود م ؿ ذلؾ االستعماؿ المغوي عف العرب األقحاحأ وقد تقدـ 

 تبياف ذلؾ.

 :والموضوعات المدروسةالقرارات المجمعية 

ُيبلحظ أف المجمع أصدر قرارات مت وعة ف  مختمؼ المجاالت المغويةأ ف  اؾ قرارات 
وصوتيةأ ومعجميةأ وأخرى إمبلئية. إال أف المجمع توّسع ف  القرارات الصرفيةأ  حويةأ وصرفيةأ 

والصوتيةأ وكذلؾ الدالليةأ بي ما كا ت قرارات  ف  القضايا ال حوية أقؿ مقار ة مع المستويات السابقةأ 
 أما بال سبة لقضايا اإلمبلا والكتابةي فقد كا ت محدودة.

تويات المغوية كما ت اول ا المجمع ف  قرارات ي بأف إمكا ية ويمكف تفسير ذلؾ التراوح بيف المس
االجت اد ف  كؿ مف القضايا الصرفية والصوتية والدالليةأ ُمتاحة أك ر مف غيرهاأ إذ إف القواعد 

                                                           
(1)

، ورأي ابن هشام فً هذه المسؤلة ُمدرج فً أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك البن 73مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما،  

 .4/254هشام األنصاري، 
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ال حوية معروفةأ ويمكف االستئ اس باآلراا ال حوية المختمفة ف  بعض المسائؿي لتسويغ استخداـ 
دائرة االجت اد ف  المسائؿ ال حوية م ما كا ت واسعةأ إال أ  ا تبقى أقؿ  حوي عمى آخرأ إال أف 

 محدودية مف م يمت ا ف  المسائؿ األخرى.

مسائؿ اإلمبلا والكتابةأ إذ ُيبلحظ أف قرارات المجمع في ا محدودةأ وذلؾ ف  وكذلؾ األمر 
أمرهاأ م ؿ إمبلئية ُمختمؼ ف   ألف قواعد اإلمبلا وأصوؿ الكتابة العربية معروفةأ وقّمما توجد مسائؿ

أ وكتابة األلؼ ف    اية الكممةأ وقد أوضح المجمع ضوابط كتابة هاتيف مسألة كتابة ال مزة
 المسألتيف.

أما المسائؿ المغوية المتعمقة بالمستوى الصرف أ فإ  ا كا ت موضوع ك ير مف قرارات 
عف أهؿ المغةأ يمكف رّدها إلى المستوى المجمعأ وذلؾ ألف أغمب االستخدامات المغوية الت  َتصدر 

الصرف أ فك يًرا ما تصدر ع  ـ استعماالت لغوية جديدة لـ يسبؽ أف تكمـ ب ا َمف قبم ـأ وم اؿ ذلؾ 
توظيف ـ )جموع( كممات مختمفة ف  كبلم ـأ إضافة إلى صياغت ـ أسماا أماكفأ وأسماا آالتأ 

ر مف األفعاؿ واألسماا بطرؽ مختمفةأ قد يكوف بعض ا وأسماا فاعميف أو مفعوليفأ وتغييرهـ ِب ية ك ي
اأ و بعض ا اآلخر خاطًئاي فتصبح تمؾ االستعماالت المغوية الجديدة موضوع  قاش صحيحً 

 المتخصصيف والمع ييف ف  مجاؿ التصحيح المغوي. 

 وقد أصدر المجمع ك يًرا مف قرارات  الصرفية ب اا عمى ما جاا ب  أهؿ المغة مف استخدامات
 كاف أغمب ا محؿ خبلؼ بيف المصححيف والمع ييف باالستخداـ المغوي الصحيح. أجديدة

وكذلؾ األمر بال سبة لمقرارات المتعمقة بالمستوى الدالل  أو المعجم أ إذ إف الكممات الجديدة 
 الت  يوّظف ا أهؿ المغة لمتعبير عف حاجات ـ المختمفةأ قد يكوف بعض ا صحيًحا ول  أصؿ عرب 

كا ت  أال أصؿ ل  ف  العربيةأ إضافة إلى كممات عربية أخرى أ وقد يكوف بعض ا دخيبًل قديـ
قد يت اسب مع التطور الذي استقرت عمي أ  أُعرضة لمتطور الدالل أ واستخدم ا أهم ا بأسموب معيف

 وقد ال يكوف م اسًباي فكا ت قرارات المجمع ف  هذا المجاؿ لتوّضح صحة تمؾ االستعماالت وتعّمؽ
 عمي ا.
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أما القرارات المجمعية ف  المسائؿ الصوتيةي ف   تت اوؿ قضايا التعريب والترجمات المغوية 
المختمفة الت  دخمت المغة العربية بشكؿ أو بآخرأ وكُ ر اعتماد أهؿ المغة عمي اأ فكاف مف المجمع 

 أف وضع قرارات ف  مجاؿ التعريب توضح ضوابط  وقواعدر. 

 

 

 :المجمعية في مسألة التصحيح المغويأثر القرارات 

يمكف القوؿ إف القرارات العممية الصادرة عف مجمع المغة العربية بالقاهرةأ أس مت بشكؿ أو 
بآخر ف  موضوع التصحيح المغويأ وأعا  ا عمى ذلؾ صدورها عف ج ة عممية مو وقة تت اوؿ 

ض بعد طوؿ بحث وتمحيص بصورة بالدراسة مسائؿ وقضايا لغوية متداولة بيف أهؿ المغةي لُتَعر 
 واضحة ومختصرةأ وهو ما يسعى إلي  ك ير مف الكتّاب والمتكمجميف ف  مختمؼ المجاالت.

ويغمب عمى قرارات المجمع ابتداؤها بكممات تدؿ عمى اإلباحة وجواز االستعماؿأ وقّمما 
مف القرارات ابُتدئت  ُيست ّؿ قرار م  ا بمفظ يعّبر عف الم ع أو عدـ الجوازأ إضافة إلى مجموعة

حة أو الصوابأ حيث صيغت بعض القرارات  بكممة تدؿ عمى  سبة المسألة المدروسة إلى الصج
 مبدواة بإحدى الكممتيف: )تصحيح(أ و)تصويب(.

حة  ولعؿ صياغة المجمع قرارات  ب ذر الصورةأ كاف ل  عظيـ األ ر ف  كؿ مف ي شد الصج
أكاف مف أهؿ التأليؼ ف  مجاؿ التصحيح المغويأ أو مف أب اا  بال سبة لبلستعماالت المغويةأ سواا

ف  مختمؼ مجاالت ـ  أواألساليب المغوية أالمغة الحريصيف عمى تخّير الصحيح مف التعبيرات
  وتخصصات ـ.

مف خبلؿ استش اد ك ير م  ـ  أوقد ظ ر تأ ير المجمع ف  غيرر مف أهؿ االختصاص
جازات أ فعمى سبيؿ الم  اؿ جاا ف  كتاب )المعيار ف  التخطئة والتصويب( استدالؿ بقرارات  وا 
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أ وذلؾ إل بات صحة (1)المؤلؼ بقرار المجمع المتعمؽ بتكممة فروع مادة لغوية لـ تذكر بقيت ا
 –ف  موضع آخر مف الكتاب  –كما استأ س المؤلؼ  (2)استعماؿ الفعؿ الذي لـ يرد عف العرب

إ   ذكر أف ) المعتدليف ف  الرأي( بال سبة ل ذر المسألة هـ أ إذ (3)بقرار المجمع بخصوص التعريب
الذيف ال يغمقوف باب التعريب تماًماأ وال يفتحو   كذلؾأ أل   ال خير ف  كبل األمريفأ فذكر أف هؤالا 
المعتدليف اتخذوا موقًفا وسًطا معيارر )الحاجة( إلى ذلؾ المعربأ ووضح أف هذر الحاجة ه  

ف  قرارات المجمع المغوي الذي  ص  كاآلت : "يجيز المجمع أف يستعمؿ  )الضرورة( الت  وردت
 .(4)بعض األلفاظ األعجمية ع د الضرورة عمى طريقة العرب ف  تعريب ـ"

 إضافة إلى مواضع أخرى مف الكتاب  فس  استرشد المؤلؼ في ا بقرارات المجمع.

 –كدليؿ  –عاصرة( إذ ُوظفت وظ رت قرارات المجمع أيًضا ف  معجـ ) األغبلط المغوية الم
ف  سياؽ التعميؽ عمى ك ير مف االستعماالت المغويةأ وذلؾ إل بات صحة تمؾ االستعماالتأ فذكر 

ي ألف مجمع (5)أ   ليس مف الخطأ قوؿ أحدهـ )هو اآلخر( أو )ه  األخرى( –م بل  –العد ا   
 .(6)المغة العربية بالقاهرة أقّر صحة هذا االستعماؿ

ف  مادة أخرى أف الضبط الصحيح السـ القارة الكبرى الت  يقع في ا جزا كبير مف كما ذكر 
وغيرهماأ إضافة إلى ضبط  أومستدرؾ التاج أالعالـ العرب  هو)آِسيا( كما جاات ف  معجـ البمداف

ية آخر هو )َأْسيا( كما هو لفظ ا ف  اآلرامية الي وديةأ واست د العد ا   إلى موافقة مجمع المغة العرب
ظ ر في ا استش اد المؤلؼ  (8). إضافة إلى مواضع ك يرة(7)بالقاهرة عمى استعمال ا بالضبط ال ا  

 بقرارات المجمع.

                                                           
(1)

 .14ة فً خمسٌن عاًما، مجموعة القرارات العلمٌ 
(2)

 .193م، 1991 ، دار المعارف،1سلٌم، عبد الفتاح، المعٌار فً التخطئة والتصوٌب، ط 
(3)

 .197السابق، 
(4)

 .187مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما، 
(5)

 .1م، 1984، مكتبة لبنان، بٌروت، 1العدنانً، محمد، معجم األغبلط اللغوٌة المعاصرة، ط 
(6)

 .125، 1987-1934واألسالٌب من  ظالقرارات المجمعٌة فً األلفا 
(7)

 1العدنانً، معجم األغبلط اللغوٌة المعاصرة، 
(8)

 .23، 21، 21، 13، 9، 4ر مثبل فً الصفحات اآلتٌة من الكتاب السابق: ظٌُن 
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بقرارات المجمع ف  كتاب  )معجـ األخطاا الشائعة( فذكر  –أيًضا  –وظ ر تأّ ر العد ا   
 .(1)م بًل أف المجمع وافؽ عمى جمع كممة )إطار( عمى )إطارات(

وعّمؽ بقول : "لذا  (2)موضع آخر أف المجمع قّرر جواز جمع )َفْعؿ( عمى )أفعاؿ( وذكر ف 
. إضافة (3)عمي ا أف ُ سّمـ بجمع )َفْعؿ( عمى )أفعاؿ( قياًسا مطرًدا دوف أف  خشى ال حاة والمعجمات"

 إلى مواضع أخرى مف الكتاب استش د في ا المؤلؼ بقرارات المجمع.

استش د مؤلفوها  –ف  مجاؿ التصحيح المغوي  –اإلشارة إلى وجود مؤلفات أخرى  روتجد
في ا بقرارات المجمع كما أوردها مؤلفوف آخروف ف  كتب ـأ م ؿ استش اد صاحب )المعجـ الوجيز 

أ إذ إ   استش د ب ذا (فواعؿ)ف  األخطاا الشائعة( بقرار المجمع إجازة جمع )فاعؿ( المذكر عمى 
 .  (4) ّق  مف كتاب )معجـ الخطأ والصواب( إلميؿ يعقوبالقرار وو 

وَعزاها  أتصحيحات ك يرة لمجموعة مف األلفاظ واألساليب السابؽ كما ذكر صاحب الكتاب
إلى )معجـ الخطأ والصواب( مع العمـ أف صاحب )معجـ الخطأ والصواب( اعتمد عمى قرارات 

والمعجـ الكبيرأ وقد ظ ر  أالمعجـ الوسيط م ؿ أالمجمعأ وما جاا ف  المعاجـ الت  صدرت ع  
ا ف  كتاب ي إذ استش د )إميؿ يعقوب( بقرار المجمع المتعمؽ بدخوؿ بجمع )َفْعؿ( عمى ذلؾ جمي  
 .(5))أفعاؿ(

أ حيث ذهب إلى جواز ذلؾأ (6)واستدّؿ بقرار المجمع المتعمؽ بدخوؿ الباا عمى المتروؾ
 .(7)كما جاا ف  القرآف الكريـوعّمؽ بأف األفصح دخول ا عمى المتروؾ 

                                                           
(1)

ر: مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن ظن، و26ٌم، 1983، مكتبة لبنان، بٌروت، 2العدنانً، محمد، معجم األخطاء الشائعة، ط 

 .83عاًما:
(2)

 .73مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاًما،  
(3)

 .35العدنانً، معجم األخطاء الشائعة، 
(4)

 .21م، 2115، مكتبة اآلداب، القاهرة، 1محمد، جودة مبروك، المعجم الوجٌز فً األخطاء الشائعة واإلجازات اللغوٌة، ط 
(5)

 .83م، 1986، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، 2ٌعقوب، إمٌل، معجم الخطؤ والصواب فً اللغة ،ط 
(6)

 .279م، 1987 -1934ظ واألسالٌب، القرارات المجمعٌة فً األلفا 
(7)

 .86ٌعقوب، إمٌل، معجم الخطؤ والصواب فً اللغة،  
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أ (1)كما است د إلى إجازة مجمع المغة العربية ف  القاهرة استعماؿ الفعؿ )بّرر( بمع ى )سّوغ(
 أ. إضافة إلى مواضع أخرى ف  الكتاب  فس (2)وذلؾ ألف تضعيؼ الفعؿ لمتك ير والمبالغة قياس 

جازات .  ظ رت في ا قرارات المجمع وا 

أو التعريؼ بقواعد االستخداـ المغوي  أف  مجاؿ التصحيح المغوي وه اؾ مؤلفات ُأصدرت
الصحيحي وقد أشار مؤلفوها إلى است ادهـ إلى مجمع المغة العربيةأ وأوضحوا ذلؾ عمى أغمفة تمؾ 

مبلا وكتابة( لفخري صالح مذّيبًل بعبارة المؤلفاتأ إذ جاا ع واف كتاب )المغة العربية أداا و طقً  ا وا 
 .(3)داد المؤلؼ بمجمع المغة العربية بالقاهرةأ وه  )أجازر مجمع المغة العربية(تشير إلى اعت

إضافة إلى كتاب )الكاف  ف  قواعد اإلمبلا والكتابة وفًقا لقرارات مجمع المغة العربية 
 .(4)بالقاهرة(

ف  مقال  )ج ود العمماا ف  إصبلح الكتابة العربية( إلى ج ود مجمع (5)وأشار أحد الباح يف
المغة العربية بالقاهرة ف  هذا المجاؿأ وتتّبع مسيرة المجمع ف  دراسة الموضوع المذكورأ وما توصؿ 

 إلي  مف قرارات وأحكاـ فيما بعد.

 أإضافة إلى مؤلفات أخرى ف  موضوع التصحيح المغوي استعا ت بقرارات المجمع
والمعجـ الوسيطأ  أـ الكبيرم ؿ المعج أواستش دت بإجازات  الت  وردت ف  المعاجـ الصادرة ع  

يذكر مف تمؾ المؤلفات )معجـ الصواب المغوي( ألحمد مختار عمر و) أخطاا المغة العربية 
المعاصرة ع د الكتّاب واإلذاعييف( لممؤلؼ  فس أ و)معجـ أخطاا الكتّاب( لمزعببلويأ و)معجـ 

  فصاح العامية( لم ّحاسأ وغيرها.

 

 
                                                           

(1)
 .1/224مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، فً أصول اللغة،  

(2)
 .87عقوب، إمٌل، معجم الخطؤ والصواب فً اللغة، ٌ 

(3)
 ، الوفاء للطباعة والنشر، د.ت.2صالح، فخري، اللغة العربٌة أداء ونطًقا وإمبلًء وكتابة، ط 

(4)
 م.2112القاهرة،عبد الغنً، أٌمن، الكافً فً قواعد اإلمبلء والكتابة، مراجعة كمال بشر ومحمود الناقة، د.ط، دار التوفٌقٌة للتراث،  

(5)
 ـ2002هػ 1422أ شتاا9أ الذخائرأ العدد ج ود العمماا ف  إصبلح الكتابة العربيةزاهد، زهٌر غازي،  
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 الخاتمة

 الدراسة ُتجمؿ الباح ة أهـ ال تائج الت  توصمت إلي ا عمى ال حو اآلت :ف    اية هذر 

ل ا التقويـ االرتجال  الذي التصحيح المغوي موضوع قديـ حديثأ ُبذلت في  ج ود ك يرةأ كاف أوّ  -
صدر عف أهؿ المغة وأصحاب السميقةأ  ـ التدويف الم ظـ لقواعد االستعماؿ المغوي السميـأ وتبع ذلؾ 

مص فات اهتمت بتصحيح االستعماالت المغوية الخاطئةأ الت  تصدر عف عامة ال اس تأليؼ 
 وخاصت ـأ إذ عالجوا تمؾ القضايا ف  ضوا القواعد المغوية الت  بّيف حدودها العمماا.

لـ تكف مص فات التصحيح المغوي عمى وتيرة واحدة مف حيث المقياس الصواب أ وما يترتب عمى  -
 لتشدد أو التساهؿ المغوي ف  ذلؾ المجاؿ.ذلؾ مف ظ ور  زعة ا

حظيت المجامع العممية ب قة جماعة مف المصححيف المغوييفأ وذلؾ بوصف ا هيئات عممية تم ؿ   -
العمؿ المغوي الجماع أ وقد كاف أبرز تمؾ المجامع العممية مجمع المغة العربية بالقاهرةأ الذي 

 القرارات العممية الت  صدرت ع  .ظ رت ج ودر ف  مجاؿ التصحيح المغوي مف خبلؿ 

مسائؿ لغوية مت وعةي  –ف  مجاؿ التصحيح المغوي  –شممت ج ود مجمع المغة العربية بالقاهرة  -
 يمكف القوؿ إ  ا تمّ ؿ موقؼ المجمع مف التصحيح المغوي ف  كافة المستويات المغوية.

المغويةأ إال أ   توسع ف   أصدر مجمع المغة بالقاهرة قرارات مت وعة ف  مختمؼ المجاالت -
وكذلؾ الدالليةأ بي ما كا ت قرارات  ف  القضايا ال حوية أقؿ مقار ة مع  أوالصوتية أالقرارات الصرفية

 فقد كا ت محدودة. أالمستويات السابقةأ أما قرارات  المتعمقة بمسائؿ اإلمبلا والكتابة
مف خبلؿ قرارات  المختصة  أف  التصحيح المغوي بال سبة لممستوى الصوت  ظ رت ج ود المجمع -

بتعريب األلفاظ األعجميةأ واقتراح صور محددة لبعض األصوات المعّربةي تقترب ف  شكم ا مف 
وتجّ ب الكّد الذه   ف  استحضار الطريقة الم اسبة ل طؽ  أاألصوات العربيةي وذلؾ طمًبا لمدقة

 الكممة المعّربة.الصوت األعجم  ف  
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ا طوت قرارات المجمع ف  أغمب ا عمى مسائؿ لغوية ت تم  إلى المستوى الصرف ي وذلؾ ألف أك ر  -
االستخدامات المغوية الصادرة عف أهؿ المغةأ يمكف رّدها إلى ذلؾ المستوىأ يشمؿ ذلؾ تحويؿ 

أ والجمعأ والت  يةأ والتذكيرأ الكممة الواحدة إلى أب ية مختمفة الختبلؼ المعا  ي كالتصغيرأ وال سبة
 والتأ يثأ والتعريؼأ والت كيرأ وغيرها مف المواضيع ذات الصمة.

لمستوى ال حويأ ف  القرارات الت  فيما يتعمؽ باالمجمع ف  مجاؿ التصحيح المغوي تم مت ج ود  -
افة إلى أ جرت عمى ألس ة ك ير مف أهؿ المغةأ إضتضم ت أحكاًما  حوية ألساليب لغوية مستحد ة

ف  ضوا ما جاا ب  ال حاة  ألمقواعد ال حويةالقرارات الت  اختصت بتيسير ال حو وتقديـ ضوابط 
 األّولوف.

با ت  زعة التصحيح المغوي ع د المجمعأ ف  قرارات  الت  تعّمقت بالمستوى الدالل ي وذلؾ مف  -
مجموعة مف األلفاظ العربية والمعّربةأ إضافة إلى األلفاظ واألساليب المترجمةي إذ عمد  ت خبلؿ دراس

المجمع إلى تمحيص تمؾ األلفاظ واألساليبأ ومعالجت ا باالست اد إلى ما جاا ف  المعاجـ العربية 
مف مواد تتصؿ بتمؾ األلفاظأ والوقوؼ عمى أساليب العرب المعروفة ف  تعريب المصطمحات 

 ج بيةأ أو ترجمت ا.األ

حظيت قواعد اإلمبلا باهتماـ المجمعي فأصدر قرارات أس مت ف  ت ظيـ الرسـ اإلمبلئ ي وقد  -
المغوييفأ فظ رت ف  كتب قواعد اإلمبلا كا ت تمؾ القرارات موضع اهتماـ جماعة مف المصححيف 

 اا عمى ما جاا ف  تمؾ الصادرة ع  ـأ إضافة إلى مؤلفات أخرى ف  المجاؿ  فس أ  ظم ا مؤلفوها ب
 القرارات مف أحكاـ وضوابط.

إذ إف   ج  ف  تجّ ب مخالفة  واميس المغةأ المجمع ابتداؤها بكممات تدؿ عمى  يغمب عمى قرارات -
األصؿ ف  األشياا اإلباحةأ وب اا عمى ذلؾأ فإف أغمب قرارات  ُتست ؿ بألفاظ تدؿ عمى اإلباحة 

قرار م  ا بمفظ يعّبر عف الم ع أو عدـ الجوازأ إضافة إلى مجموعة  وقّمما ُيست ؿّ وجواز االستعماؿأ 
 مف القرارات الت  ابُتدئت  بكممات تدؿ عمى  سبة المسألة المدروسة إلى الصحة أو الصواب.



164 
 

ظ رت صبغة التصحيح المغوي ف  قرارات المجمع مف خبلؿ  سبة المسائؿ الت  ت اولت ا تمؾ  -
ا يعّبر ع   مصطمح التصحيح المغوي ف  إحدى دالالت  الت  تقّدـ القرارات إلى الصحةأ وهو م

تبيا  اأ ولـ يوظؼ المجمع داللة التصحيح بمع ى التقويـ وتغيير االستخداـ المغوي الخاطئ إال ف  
 قرار واحد.

أس مت القرارات العممية الصادرة عف مجمع المغة بالقاهرة ف  مسألة التصحيح المغويي إذ كا ت  -
 ا بالصورة ال  ائية الت  أخرج ا المجمع عمي اأ بم ابة القوا يف الواضحةأ الت  ت بئ عف صياغت

 قيام ا عمى أساس مف األبحاث العممية  والدراسات المحكمةأ وقد كا ت كذلؾ.

اعتمدت مجموعة مف كتب التصحيح المغوي الحدي ة عمى بعض القرارات العممية الصادرة عف  -
حيث استش دت بتمؾ القرارات ف  سياؽ إجازت ا استعماالت لغوية معي ةأ  مجمع المغة بالقاهرةأ

إضافة إلى مؤلفات أخرى ف  المجاؿ  فس ي ُأسست مادت ا ب اا عمى ما جاا ف  تمؾ القرارات مف 
أحكاـ وضوابطأ وقد ظ ر ذلؾ جمًيا عمى أغمفة تمؾ المؤلفات الت  ُدّو ت عمي ا عبارات تؤكد اعتماد 

 إجازات المجمع.مؤلفي ا عمى 

يعتمد مجمع المغة بالقاهرة عمى الم  ج الوصف  ف  معالجت  المسائؿ المغويةأ إذ إ   يت اوؿ  -
بالدراسة معظـ الظواهر المغوية المستحد ةأ ويحاوؿ تفسيرها ف  ضوا ما قّدم  العمماا مف قواعد 

 تتصؿ بتمؾ المسائؿأ أو يقيس عمي ا.

سموؾ   ج التجويز واإلباحة لك ير مف االستعماالت المغوية  يغمب عمى مجمع المغة بالقاهرة -
وذلؾ   مقار ة مع استعماالت لغوية أخرىأأ  ـ صحت ا أالحدي ةأ بغّض ال ظر عف  سبية فصاحت ا

الت  وضع ا ف  سبيؿ جعؿ المغة العربية متماشية مع العصر الحديث وتطورات أ   تماشًيا مع أهداف
 بارات واألساليب المغوية. ومتجافية عف التحجر ف  الع
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 المصادر والمراجع

 الكتب:

 ف  التوضيح بمضموف التصريح أو التوضيح عمى التصريح شرح اهللأ عبد بف خالد األزهريأ -
 ـ.2111 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ1ط السودأ عيوف باسؿ محمد تحقيؽ ال حوأ

 :سعيد األفغا  أ  -

  .ـ1994ف  أصوؿ ال حوأ د.طأ مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةأ  -1

 .ت. د الفكرأ دار طأ.د ال حوأ تاريخ مف -2

 المطبعة طأ. د الغرةأ عف الطرة كشؼ أف ديأ محمود السيد الديف ش اب ال  اا أبو األلوس أ -
  .ـ1883 دمشؽأ الح فيةأ

 الديف: كماؿ الرحمف عبد البركات أبو األ باريأ -

 1957 السوريةأ الجامعة مطبعة األفغا  أ سعيد تحقيؽ األدلةأ ولمع اإلعراب جدؿ ف  اإلغراب -1

أ مكتبة 1اإل صاؼ ف  مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف والكوفييفأ تحقيؽ جودة مبروؾأ ط -2
 2112الخا ج أ القاهرةأ 

 األردفأ الزرقااأ الم ارأ مكتبة أ3ط السامرائ أ إبراهيـ تحقيؽ األدبااأ طبقات ف  األلباا  زهة -3
 ـ.1985
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 القاسـ: بف محمد ابف األ باريأ أبو بكر -

 .1987 بيروتأ العصريةأ المكتبة طأ. د إبراهيـأ الفضؿ أبو محمد تحقيؽ األضدادأ -1

 اإلسبلميةأ لمشؤوف األعمى المجمس طأ. د عضيمةأ الخالؽ عبد محمد تحقيؽ والمؤ ثأ المذكر -2
 .1981 القاهرةأ التراثأ إحياا لج ة

. د ال جريأ الرابع القرف إلى الجاهم  العصر مف العرب ع د األدب  ال قد تاريخ ط أ إبراهيـأ  - 
 ـ.2114 المكرمةأ مكة الفيصميةأ طأ

 ت..د المعارؼأ دار أ4ط إبراهيـأ الفضؿ أبو تحقيؽ القيسأ ابف حجرأ ديواف شعرأ امرؤ -

 الفضؿ أبو محمد تحقيؽ والمغوييفأ ال حوييف طبقات الزبيديأ الحسف بف محمد بكر أبو األ دلس أ -
 .ت. د القاهرةأ مصرأ المعارؼأ دار أ2ط إبراهيـأ

 :األ دلس أ أبو حّياف -

 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ1ط وآخروفأ الموجود دعب عادؿ وتحقيؽ دراسة أ المحيط البحر  -1
 .ـ1993

 1986أ مؤسسة الرسالةأ بيروتأ 1عبد الرحمفأ طتذكرة ال حاةأ تحقيؽ عفيؼ  -2

 الرشدأ مكتبة أ1ط المعاصرةأ تطبيقات  أحجيت  أأ واع أ حقيقت : االستحساف يعقوبأ الباحسيفأ -
  .ـ2117 الرياضأ

 عم :  شرر عمى قاـ البخاريأ اإلماـ صحيح إبراهيـأ بف إسماعيؿ بف محمد اهلل عبد أبو البخاريأ -
 .2116 القاهرةأ العرب أ لئلعبلـ الزهراا طأ. د األ ريأ الحمب  حسف بف

  .ـ2111 القاهرةأ والتوزيعأ لم شر شمس أ1ط وتأصيؿأ تاريخ: ال حو أصوؿ قاسـأ بدماص أ -

 .ـ1987 بيروتأ لب افأ مكتبة طأ. د المحيطأ محيط بطرسأ البستا  أ  -
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تعريب المصطمحات الحدي ةأ ورقة البعأ محمد رمضافأ المجمع المغوي ف  القاهرة ودورر ف   -
 .بحثأ د. طأ د. ت

 السبلـ عبد وشرح تحقيؽ العربأ لساف لباب ولب األدب خزا ة عمرأ بف القادر عبد البغداديأ  -
 .ـ2111 القاهرةأ الخا ج أ مكتبة أ4ط هاروفأ

  عمبأ فصيح ذيؿ يوسؼأ العزأ أب  بف الحافظ بف المطيؼ عبد محمد أبو الديف موفؽ البغداديأ -
 .ـ1949 التوحيدأ مكتبة أ1ط الخفاج أ الم عـ عبد محمد وتعميؽ  شر

  .ت. د بيروتأ الكتبأ دار طأ. د وال حوأ المغة أصوؿ ف  ح اأ فؤاد ترزيأ -

 الديف  اصر محمد عمي  وعّمؽ أحادي   عمى حكـ الترمذيأ س ف عيسىأ بف محمد الترمذيأ  -
 الرياضأ والتوزيعأ لم شر المعارؼ مكتبة أ1ط سممافأ آؿ مش ور عبيدة أبو ب  اعت ى األلبا  أ

 .ت.د

أ الف وف اصطبلحات كشاؼ عم أ محمد الت ا ويأ  - شراؼ تقديـ والعمـو : تحقيؽ العجـأ رفيؽ وا 
 .1996 بيروتأ أ( اشروف) لب اف مكتبة أ1ط دحروجأ عم 

 .ت.د مصرأ المعارؼأ دار طأ. د مدكورأ عاطؼ ودراسة تحقيؽ الفصيحأ العباسأ أبو  عمبأ  -

  .ـ1991 وال شرأ لمدراسات العربية المؤسسة أ5ط الصحيحةأ الكتابة حسفأ زهدي اهللأ جار -

 صديؽ محمد ودراسة تحقيؽ التعريفاتأ معجـ الشريؼأ السيد محمد بف عم  الجرجا  أ -
 ت.. د القاهرةأ الفضيمةأ دار طأ. د الم شاويأ

 محمد: بف محمد الجزريأ ابف -

 ت.. د طأ. د العمرافأ محمد بف عم : ب  اعت ى الطالبيفأ ومرشد المقرئيف م جد -1

 طأ. د الضباعأ محمد عم : ومراجعت  تصحيح  عمى أشرؼ العشرأ القرااات ف  ال شر -2
 ت.. د الكبرىأ التجارية المطبعة
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  ج  أ أبو الفتح ع ماف: ابف -

 ـ.1988أ دار الفكرأ دمشؽأ 1المبارؾأ طال مزأ تحقيؽ مازف  وعقود الم موزة األلفاظ -1

 الخصائصأ تحقيؽ محمد عم  ال جارأ د.ط أ دار الكتب المصريةأ المكتبة العمميةأ د.ت.  -2

 . 1988 عّمافأ لم شرأ مجدالوي دار أ ط.د مغم أ أبو سميح تحقيؽ الممع ف  العربيةأ -3  

 المعجـأ حروؼ عمى األعجم  الكبلـ مف الُمع رب أحمدأ بف موهوب م صور أبو الجواليق أ -
  .1998 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ1ط الم صورأ خميؿ تعميؽ

 المعارؼأ دار أ2ط مطرأ العزيز عبد تحقيؽ المسافأ تقويـ الرحمفأ عبد الفرج أبو الجوزيأ ابف -
 .ت.د

 وأ س تامر محمد مراجعة العربيةأ وصحاح المغة تاج حمادأ بف إسماعيؿ  صر أبو الجوهريأ  -
 .ـ2119 القاهرةأ الحديثأ دار طأ. د جابرأ وزكريا الشام 

 وزارة طأ.د العميم أ موسى تحقيؽ المفصؿأ شرح ف  اإليضاح ع مافأ عمرو أبو الحاجبأ ابف -
  .ت.د العراقيةأ الجم ورية اإلسبلم أ التراث إحياا الدي يةأ والشؤوف األوقاؼ

االحتجاج بالحديث الشريؼأ د.طأ م شورات وزارة ال قافة الحدي  أ خديجةأ موقؼ ال حاة مف  -
 ـ.1981واإلعبلـأ الجم ورية العراقيةأ

 الشويح أ وف رسة ت سيؽ الخواصأ أوهاـ ف  الغواص درة عم أ بف القاسـ محمد أبو الحريريأ -
 .ت. د بغدادأ الم  ىأ مكتبة طأ. د

 .ـ2111 القاهرةأ الكتبأ عالـ طأ. د األصوؿأ تماـأ حسافأ -

 الديف  اصر لمقاض  األصوؿ م  اج شرح ف  السأْوؿ   اية الرحيـأ عبد الديف جماؿ الحسفأ ابف -
 محمد تأليؼ( السوؿ   اية بشرح الوصوؿ سمـ) المسماة المفيدة حواشي  ومع  البيضاويأ اهلل عبد

 .ت. د الكتبأ عالـ طأ. د المطيع أ بخيت
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  .ت.د مصرأ المعارؼأ دار أ3الواف أط ال حو عباسأ حسفأ -

 .ـ2111 القاهرةأ الكتبأ عالـ أ2ط ال حويةأ الدراسات ف  اإلجماع حسيفأ رفعت حسيفأ  -

 .ـ2111 المغربأ الشرؽأ فريقياأ طأ. د العرب أ ال حو أصوؿ خيرأ محمد الحموا  أ -

 م شورات الرشيدأ دار طأ.د الحديثأ العصر ف  المغوي التصحيح حركة ضاريأ محمد حماديأ  -
 .ـ1981 العراقيةأ الجم ورية واإلعبلـأ ال قافة وزارة

 طأ. د المعط أ عبد محمد وتعميؽ تقديـ الصرؼأ فف ف  العرؼ شذا محمدأ بف أحمد الحمبلويأ -
 ت. . د الرياضأ الكيافأ دار

 تحقيؽ العواـأ في  أصاب فيما العّواـ بحر يوسؼأ بف إبراهيـ بف محمد الديف رض  الح بم أ ابف -
 .2116 القاهرةأ والتوزيعأ وال شر لمطباعة غريب دار أ1ط صبلحأ شعباف

 مكة أ2ط عطارأ الغفور عبد أحمد تحقيؽ العربأ كبلـ ف  ليس أحمدأ بف الحسيف خالوي أ ابف -
  .ـ1979 المكرمةأ

 .2112 بسكرةأ خيضرأ محمد جامعة مطبعة طأ. د العرب أ ال حو أصوؿ محمدأ خافأ -

 مصطفى محمد تحقيؽ خزيمةأ ابف صحيح ال يسابوريأ إسحاؽ بف محمد بكر أبو خزيمةأ ابف  -
 .2113 اإلسبلم أ المكتب أ3ط األعظم أ

 تحقيؽ الحديثأ غريب هػأ(388) س ة المتوفى إبراهيـ بف محمد بف حمد سميماف أبو الخطاب أ -
  .1982 دمشؽأ الفكرأ دار طأ.د العزباويأ إبراهيـ الكريـ عبد

  ظارة أ1ط لمحريريأ الخواص أوهاـ ف  الغّواص درة شرح الديفأ ش اب أحمد الخفاج أ -
 .هػ1299 قسط طي يةأ الجوائبأ مطبعة المعارؼأ

 الدرويشأ محمد اهلل عبد تحقيؽ خمدوفأ ابف مقدمة محمدأ بف الرحمف عبد الديف ول  خمدوفأ ابف -
 .ـ 2114 دمشؽأ يعربأ دار أ1ط
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أ مف م شورات مجمع المغة 2الكريـأ المغة العربية والتعريب ف  العصر الحديثأ طخميفةأ عبد  -
 .ـ1988العربية األرد  أ عّمافأ 

 .ـ2112 القاهرةأ وال شرأ لمترجمة عربية كممات طأ. د الكاتبأ تذكرة خميؿأ أسعد داغرأ -

السامرائ  وعبد الحسيف الفتم أ الكتّابأ تحقيؽ إبراهيـ  درستوي أ عبد اهلل بف جعفرأ كتاب ابف -
  .ـ1977أ مؤسسة دار الكتب ال قافيةأ الكويتأ 1ط

 بيروتأ لب افأ مكتبة طأ.د الصحاحأ مختار القادرأ عبد بف بكر أب  بف محمد الرازيأ  -
 .ـ1986

 وم دي الم شاوي اهلل عبد:  وضبط مراجعة العربأ آداب تاريخ صادؽأ مصطفى الرافع أ  -
 .ت. د األزهرأ جامعة الم صورةأ اإليمافأ مكتبة طأ. د البحقيريأ

 .ـ1959 بيروتأ الحياةأ مكتبة دار طأ. د المغةأ متف معجـ أحمدأ رضاأ -

 الحسف: بف محمد بكر الزبيديأ  أبو -

 .1984 المعارؼأ دار أ2ط إبراهيـأ الفضؿ أبو محمد تحقيؽ والمغوييفأ ال حوييف طبقات -1

 .1964مصرأ  عابديفأ الكماليةأ المطبعة أ1ط التوابأ عبد رمضاف تحقيؽ العواـأ لحف -2

 األردفأ الشروؽأ دار أ1ط وتطوررأ  شأت : العرب  ال حو ف  القياس جاسـأ سعيد الزبيديأ -
1997.  

 حسيف تحقيؽ القاموسأ جواهر مف العروس تاج الحسي  أ مرتضى محمد السيد الزبيديأ  -
 اإلرشادأ وزارة الكويتأ حكومة مطبعة تأ. د فراجأ الستار وعبد سعيد جميؿ مراجعة  صارأ
 .1969الكويتأ  واأل بااأ

أ مؤسسة الرسالةأ بيروتأ 1ال حوأ تحقيؽ عم  الحمدأ ط ف  الجمؿالقاسـأ  أبو الزجاج أ -
1984 . 
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 الفضؿ أبو محمد تحقيؽ القرآفأ عموـ ف  البرهاف اهللأ عبد بف محمد الديف بدر الزركش أ -
 ت.. د القاهرةأ التراثأ دار مكتبة طأ. د إبراهيـأ

  .ـ2116 دمشؽأ والتراثأ ال قافة دار طأ. د الكتابأ أخطاا معجـ الديفأ صبلح الزعببلويأ -

 أحمد: بف عمر بف محمود اهلل جار القاسـ أبو الزمخشريأ  -

 ـ.1998 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ1ط السودأ عيوف باسؿ محمد  تحقيؽ الببلغةأ أساس -1

 ـ. 1977 الفكرأ دار أ1ط التأويؿأ وجور ف  األقاويؿ وعيوف الت زيؿ حقائؽ عف الكشاؼ -2

 بيروتأ وال شرأ لمدراسات العربية المؤسسة أ2ط جيميفأ بيف الشعر لغة إبراهيـأ السامرائ أ -
1981.  

 أحمد بف محمد الديف شمس الجبلؿ شرح عمى البّ ا   حاشية الوهابأ عبد الديف تاج السبك أ ابف -
  .ت. د الفكرأ دار طأ. د الشربي  أ الرحمف عبد تقرير وب امش ا الجوامعأ جمع متف عمى المحمى

السجستا  أ أبو داود سميماف بف األشعث األزديأ س ف أب  داودأ تحقيؽ وضبط شعيب  -
 .ـ2119مشؽأ األر اؤوط ومحمد كامؿ قروبمم أ )طبعة خاصة(أ دار الرسالةأ العالميةأ د

أ مؤسسة 3ابف السراجأ محمد بف س ؿأ األصوؿ ف  ال حوأ تحقيؽ عبد الحسيف الفتم أ ط -
  .1996الرسالةأ بيروتأ 

 وعبد شاكرأ أحمد وتحقيؽ شرح الم طؽأ إصبلح إسحاؽأ بف يعقوب يوسؼ أبو السجكجيتأ ابف  -
 .ت. د مصرأ المعارؼأ دار طأ. د هاروفأ السبلـ

  .ـ1991 المعارؼأ دار أ1ط والتصويبأ التخطئة ف  المعيار الفتاحأ عبد سميـأ -

مكتبة  أ3ط هاروفأ السبلـ عبد وشرح تحقيؽ الكتابأ ع مافأ بف عمرو بشر أبو سيبوي أ  -
 .1988 القاهرةأ الخا ج أ
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 تحقيؽ الكتابأ أدب شرح ف  االقتضاب محمدأ بف اهلل عبد محمد أبو البطميوس أ السيدأ ابف -
 .ـ1996 القاهرةأ المصريةأ الكتب دار طأ. د المجيدأ عبد وحامد السقا مصطفى

 ال  داويأ الحميد عبد تحقيؽ األعظـأ والمحيط المحكـ إسماعيؿأ بف عم  الحسف أبو سيدرأ ابف  -
 .ـ2111 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ1ط

 الديف: جبلؿ السيوط أ -

أ مطبعة عيسى 1وال حاةأ تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراهيـأ طبغية الوعاة ف  طبقات المغوييف  -1
 1965الباب  الحمب أ 

 عطيةأ الديف عبلا وتقديـ مراجعة عطيةأ الحكيـ عبد وتعميؽ ضبط ال حوأ أصوؿ ف  االقتراح -2
 ـ.2116 البيروت أ دار أ2ط

 إبراهيـ الفضؿ أبو ومحمد المولى جاد أحمد محمد وضبط شرح وأ واع اأ المغة عموـ ف  المزهر -3
 ت. . د بيروتأ العصريةأ المكتبة م شورات طأ. د البجاويأ محمد وعم 

أ الحدود ف  العموـ مقاليد معجـ -4    ـ.2114 القاهرةأ لم شرأ اآلداب مكتبة أ1ط والرسـو

أ العاؿ عبد تحقيؽ الجوامعأ جمع شرح همع ال وامع ف  -5  العمميةأ البحوث دار طأ. د مكـر
 ـ.1981 الكويتأ

 عبد تحقيؽ الكافيةأ الخبلصة شرح ف  الشافية المقاصد أبف موسى إبراهيـ إسحاؽ أبو الشاطب أ  -
حياا العممية البحوث مع د أ1ط الع يميفأ الرحمف  مكة القرىأ أـ جامعة اإلسبلم أ التراث وا 

 .2117 المكرمةأ

 الرزاؽ عبد تحقيؽ ال حوأ أصوؿ عمـ ف  السيادة ارتقاا زكرياأ وأب محمد بف يحيى الشاويأ -
 .1991بغدادأ  األ بارأ دار أ1ط السعديأ

  .ـ1881 قسط طي يةأ الجوائبأ مطبعة طأ. د القاموسأ عمى الجاسوس فارسأ أحمد الشدياؽأ -
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 لب افأ الع ما يةأ المطبعة طأ. د المعاصرةأ العربية ا تقاد ف  لب اف غصف لساف شاكرأ شقيرأ -
  .ـ1891

 عترأ الديف  ور تحقيؽ الصبلحأ البف الحديث عموـ الصبلحأ بف ع ماف عمرو أبو الش رزوريأ  -
 .1986 دمشؽأ الفكرأ دار تأ. د

 أب  وتعميؽ تحقيؽ األصوؿأ عمـ مف الحؽ تحقيؽ إلى الفحوؿ إرشاد عم أ بف محمد الشوكا  أ  -
 أ1ط الش ريأ  اصر بف وسعد السعد الرحمف عبد بف اهلل عبد تقديـ األ ريأ العرب  بف سام  حفص
 .ـ2111 الرياضأ الفضيمةأ دار

مبلاً  و طًقا أداا العربية المغة فخريأ صالحأ  -  .ت.د وال شرأ لمطباعة الوفاا أ2ط وكتابةأ وا 

 .2116 القاهرةأ السبلـأ دار أ1ط األ باريأ فكر ف  دراسة: ال حو أصوؿ سالـأ محمد صالحأ  -

 بيروتأ اإلسبلم أ أالمكتب4ط كتب أ ببلغت أ مصطمح أ: ال بوي الحديث محمدأ الصباغأ -
1981   

 تحقيؽ مالؾأ ابف ألفية عمى األشمو   شرح: الصباف حاشية عم أ بف محمد العرفاف أبو الصبافأ -
 .ت.د التوفيقيةأ المكتبة طأ.د سعدأ الرؤوؼ عبد ط 

 تحقيؽ الشيعيةأ الحديث مصادر مجموعة مف الدرجاتأ بصائر الحسفأ بف محمد الصفارأ  -
 .ت.د ط رافأ األحمديأ مطبعة طأ.د باغ أ كوج  حسف ميرزا الحاج

 .ت. د القاهرةأ المعارؼأ دار أ7ط ال حويةأ المدارس شوق أ ضيؼأ  -

  .ـ1977 بيروتأ الرسالةأ مؤسسة أ1ط األعيافأ وفيات عمى مبلحظات جوادأ عم  الطاهرأ -

 هػ.1415 اإلسك دريةأ لمدراساتأ ال دى مركز أ7ط الحديثأ مصطمح تيسيرأ محمود الطحافأ  -

 .ت. د القاهرةأ المعارؼأ دار أ2ط ال حاةأ أش ر وتاريخ ال حو  شأة محمدأ الط طاويأ  -
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 سمسمة أ1ط والمحد يفي القدماا دراسات ف  العرب  المغوي الفكر أصوؿ  اصرأ حامد الظالم أ -
 .ـ2111 بغدادأ دراساتأ

 الجم ورية دار شركة المعيبدأ جبار محمد وجمع تحقيؽ أ ديواف شعر زيدأ  بف العباديأ عدي -
  .ـ1965 بغدادأ والطبعأ لم شر

 رمضاف: التوابأ عبد -

 ـ.2111 القاهرةأ الشرؽأ زهراا مكتبة أ2ط المغويأ والتطور العامة لحف -1

 . 1996 القاهرةأ الخا ج أ مكتبة أ1ط العربيةأ ال مزة مشكمة -2

 العمميةأ الكتب دار أ1ط قميحةأ محمد مفيد تحقيؽ الفريدأ العقد محمدأ بف أحمد رب أ عبد ابف  -
 .ـ1983 بيروتأ

 دار طأ.د ال اقةأ ومحمود بشر كماؿ مراجعة والكتابةأ مبلااإل قواعد ف  الكاف  أيمفأ الغ  أ عبد -
 .ـ2112القاهرةأ لمتراثأ التوفيقية

 .1994 القاهرةأ العمـأ مكتبة أ1ط الحديثأ مصطمح صالحأ بف محمد الع يميفأ  -

 محمد: العد ا  أ -

 ـ.1983 بيروتأ لب افأ مكتبة أ2ط الشائعةأ األخطاا معجـ -1

 ـ.1984 بيروتأ لب افأ مكتبة أ1ط المعاصرةأ المغوية األغبلط معجـ -2

 اهلل عبد محمد وتحقيؽ دراسة أ سأ بف مالؾ موطأ شرح ف  القبس كتاب بكرأ أبو العرب أ ابف -
  .1992 بيروتأ اإلسبلم أ الغرب دار أ1ط كريـأ ولد

  .ـ2114 بغدادأ العصريةأ المكتبة أ1ط وال قدأ المغة ف  فصوؿ رحيـأ  عمة العزاويأ -
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 وال قافةأ العمـ دار طأ. د سميـأ إبراهيـ محمد تحقيؽ المغويةأ الفروؽ هبلؿأ أبو العسكريأ  -
 .ت.د القاهرةأ

 يعقوبأ إميؿ إشراؼ الشّعارأ فّواز تقديـ الزجاج أ جمؿ شرح عم أ الحسف أبو عصفورأ ابف -
  .1998 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ1ط

: بالقاهرة العربية المغة لمجمع والتصريفية ال حوية القرارات فارسأ بف سعود بف خالد العصيم أ -
 أ(كتاب إلى ُحّولت)ماجستير رسالة أ1995 والستيف الحادية الدورة   اية إلى وتقويًما ودراسة جمًعا
أ ابف دار التدمريةأ دار  2113 أ1ط حـز

العكبريأ أبو البقااأ التبييف عف مذاهب ال حوييف البصرييف والكوفييفأ تحقيؽ عبد الرحمف  -
 ـ1986أ دار الغرب اإلسبلم أ بيروتأ 1الع يميفأ ط

  .ـ2113 الكتبأ عالـ أ8ط العربأ ع د المغوي البحث مختارأ أحمد عمرأ -

  .ـ1917 بيروتأ العصريةأ المطبعة طأ. د واألدبأ المغة ف   ظرات مصطفىأ الغبليي  أ -

 أحمد: الحسيف أبو فارسأ ابف -

 العمميةأ الكتب دار أ1ط كبلم اأ ف  العرب وس ف ومسائم ا العربية المغة فق  ف  الصاحب  
 ـ. 1997 بيروتأ

 ت.. د وال شرأ لمطباعة الفكر دار طأ. د هاروفأ السبلـ عبد تحقيؽ المغةأ مقاييسمعجـ  -

 أ1ط فرهودأ شاذل  حسف وتقديـ تحقيؽ العضديأ اإليضاح عم أ أبو الحسف بف أحمدأ الفارس أ -
1969.  

 .1997 الرياضأ السمؼأ أضواا أ2ط العرب أ ال حو ف  ال بوي الحديث محمودأ فجاؿأ  -

 زياد: بف يحيى زكريا أبو الفرااأ -
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 ت.. د القاهرةأ التراثأ دار مكتبة طأ. د التوابأ عبد رمضاف تحقيؽ والمؤ ثأ المذكر -1

 . 1983أ عالـ الكتبأ بيروتأ 3القرآفأ ط معا   -2

 الكتب دار أ1ط ه داويأ الحميد عبد وتحقيؽ ترتيب العيفأ معجـ أحمدأ بف الخميؿ الفراهيديأ  -
 .2113 بيروتأ العمميةأ

 الكتب دار أ1ط فاعورأ عم  وتقديـ شرح ديواف شعرأ أ  صعصعة بف غالب بف هماـ الفرزدؽأ -
  .ـ1987 بيروتأ العمميةأ

 وزكريا الشام أ أ س مراجعة المحيطأ القاموس يعقوبأ بف محمد الديف مجد باديأآ الفيروز -
 .ـ2118 القاهرةأ الحديثأ دار طأ. د جابرأ

  .ـ1987 بيروتأ لب افأ مكتبة طأ.د الم يرأ المصباح عم أ بف محمد بف أحمد الفيوم أ -

 مؤسسة طأ. د الّدال أ محمد تحقيؽ الكاتبأ أدب مسمـأ بف اهلل عبد محمد أبو قتيبةأ ابف  -
 .ت. د بيروتأ الرسالةأ

 وزارة م شورات طأ. د ال جريأ العاشر القرف حتى المغوي والت قيؼ المحف مص فات أحمدأ قدورأ  -
 .1996 دمشؽأ السوريةأ العربية الجم ورية ف  ال قافة

 محمد:  تحقيؽ ال حاةأ أ بار عمى الرواة إ بار يوسؼأ بف عم  الحسف أبو الديف جماؿ القفط أ  -
 .1986 بيروتأ ال قافيةأ الكتب مؤسسة القاهرةأ العرب أ الفكر دار أ1ط إبراهيـأ الفضؿ أب 

 .ـ1922 القاهرةأ المصريةأ الكتب دار طأ. د األعشىأ صبح أحمدأ العباس أبو القمقش ديأ  -

  .ـ1892 بوالؽأ أ1ط المصريةأ العامية المغة ف  الوفائية التحفة وفاأ محمد القو  أ -

أ دار ابف ك يرأ 2ابف ك يرأ أبو الفداا إسماعيؿأ البداية وال  ايةأ تحقيؽ محمد حساف عبيدأ ط -
 2111دمشؽأ 
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  .ـ1933 بغدادأ األيتاـأ مطبعة طأ. د األقدميفأ المغوييف أغبلط ماريأ  ست اسأ األب الكرمم أ -

 أ1ط التوابأ عبد رمضاف تحقيؽ العامةأ في  تمحف ما حمزةأ بف عم  الحسف أبو الكسائ أ  -
 .ـ1982 الرياضأ الرفاع أ دار القاهرةأ الخا ج أ مكتبة

 المغويةأ والفروؽ المصطمحات ف  معجـ:  الُكمّيات الحسي  أ موسى بف أيوب البقاا أبو الكفويأ  -
 الرسالةأ مؤسسة أ2ط المصريأ ومحمد درويش عد اف: ف ارس  ووضع خطية  سخة عمى قابم 

 .1998 بيروتأ

 تحقيؽ البيافأ وتعميـ المساف تقويـ إلى المدخؿ أحمدأ بف محمد اهلل عبد أبو هشاـأ ابف المخم أ  -
  .ـ1995 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ1ط الجّ افأ الديف محي  بف مأموف

أ المجمس األعمى لمشؤوف 3المبردأ أبو العباسأ المقتضبأ تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيمةأ ط -
  .ـ1994اإلسبلميةأ لج ة إحياا التراث اإلسبلم أ القاهرةأ 

 واألفعاؿأ األقواؿ س ف ف  العماؿ ك ز الديفأ حساـ بف المتق  عم  الديف عبلا ال  ديأ المتق   -
 بيروتأ الرسالةأ مؤسسة أ5ط السقاأ صفوت الشيخ تصحيح حيا  أ بكر الشيخ وتفسير ضبط

 .ـ1985

 المخطوطات مع د طأ. د الصيرف أ كامؿ حسف تحقيؽ شعرأ الضبع أ  ديواف المتممس  -
 .1971 العربيةأ الدوؿ جامعة العربيةأ

 اآلدابأ مكتبة أ1ط المغويةأ واإلجازات الشائعة األخطاا ف  الوجيز المعجـ مبروؾأ جودة محمدأ -
  .ـ2115 القاهرةأ

 .ـ1987 بيروتأ اإلسبلم أ الغرب دار أ1ط العرب أ المعجـ ف  دراسات إبراهيـأ مرادأ  -

 الرحمف عبد وتحقيؽ شرح مالؾأ ابف ألفية بشرح والمسالؾ المقاصد توضيح قاسـأ ـأ ابف المراديأ -
  .ـ2111 القاهرةأ العرب أ الفكر دار أ1ط سميمافأ عم 
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 العايدأ سميماف تحقيؽ ل عمبأ الفصيح شرح الحسيفأ بف محمد بف أحمد عم  أبو المرزوق أ -
  .ت.د طأ.د

 ابف دار أ1ط والعربيةأ الفق  ف  ب ا واالحتجاج ضوابط ا: الشاذة القرااات العم أ عبد المسئوؿأ -
 .ـ2118 مصرأ عفافأ ابف دار السعوديةأ العربية المممكة القيـأ

 األستا ةأ الجوائبأ مطبعة أ1ط اليازج أ إبراهيـ عمى الرد ف  الشج  سمواف ميخائيؿأ المصريأ -
  .ـ1872

  .ت. د بيروتأ الكا وليكيةأ المطبعة أ19ط الم جدأ لويسأ معموؼأ -

 الجزائرأ العرب أ الوساـ دار أ1ط العرب أ ال حو  ظرية أصوؿ ف  الجامع المدخؿ فصيحأ مقرافأ -
  .ـ2111 بيروتأ زيفأ م شورات

أ أبو -  .ـ2116 القاهرةأ غريبأ دار أ1ط ال حويأ التفكير أصوؿ عم أ المكاـر

 القادر عبد مصطفى تقديـ الج افأ وتمقيح المساف ت قيؼ خمؼأ بف عمر حفص أبو مك أ ابف -
 .ـ1991 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ1ط عطاأ

 عبد األمير جامعة طأ. د الصبلحأ ابف اإلماـ ع د الحديث تصحيح اهللأ عبد حمزة المميباريأ  -
 .ت. د الجزائرأ قس طي ةأ اإلسبلميةأ لمعموـ القادر

  .ـ1927 بيروتأ االجت ادأ مطبعة طأ. د الم ذرأ كتاب إبراهيـأ الم ذرأ ابف -

 المد  أ مطبعة طأ. د الكتابأ ألس ة عمى والفصيح الغمط حوؿ الخضرأ أبو أحمد م س أ -
  .ـ1963 القاهرةأ

 طأ. د الم عـأ عبد محمود تقديـ ال بويأ الحديث مصطمحات قاموس صديؽأ محمد الم شاويأ  -
 .ت. د القاهرةأ الفضيمةأ دار

أ بف محمد الديف جماؿ م ظورأ ابف  -  .1997 بيروتأ صادرأ دار أ1ط العربأ لساف مكـر
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 .ـ1987 بيروتأ العربيةأ العمـو دار أ1ط العرب أ ال حو أصوؿ محمودأ  حمةأ -

 .ـ1988 لمطباعةأ مصر دار أ4ط وتطوررأ  شأت :  العرب  المعجـ حسيفأ  صارأ -

 شرؼ: بف يحيى زكريا أبو ال وويأ -

 ت. .د بيروتأ العمميةأ الكتب دار طأ.د والمغاتأ األسماا ت ذيب  -1

 ت. . د الم صورةأ اإليمافأ مكتبة طأ. د ال وويأ بشرح مسمـ صحيح  -2

 وتحقيؽ دراسة الصحيحيفأ عمى المستدرؾ الحاكـأ اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبو ال يسابوريأ  -
 .ـ2112 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ2ط عطاأ القادر عبد مصطفى

 هشاـ األ صاريأ أبو محمد عبد اهلل جماؿ الديف: ابف  -

مالؾأ ومع  كتاب عدة السالؾ إلى تحقيؽ أوضح المسالؾأ  ابف ألفية إلى المسالؾأ أوضح -1 
 تأليؼ محمد محي  الديف عبد الحميدأ د.ط أ م شورات المكتبة العصريةأ بيروتأ د.ت.

 ـ. 2114 بيروتأ العمميةأ الكتب دار أ4ط الصدىأ وبؿج  ال دى قطر شرح -2

أ المجمس الوط   لم قافة 1الخطيبأ ط المبيب عف كتب األعاريبأ تحقيؽ عبد المطيؼ مغ    -3
 ـ.2111والف وف واآلدابأ الكويتأ 

 الخطيةأ األصوؿ ف  المصرية لممطابع ال صرية المطالع  صرأ بف  صر الوفاا أبو ال وري  أ  -
 .ـ2115القاهرةأ الس ةأ مكتبة أ1ط قصودأمال عبد ط  تحقيؽ

مجمع المغة العربية ف  القاهرة حتى عاـ أبو ال يجااأ ياسيفأ مظاهر التجديد ال حوي لدى  -
 ـ2118أ عالـ الكتب الحديثأ إربدأ األردفأ 1أ ط1948

 لب افأ مكتبة أ2ط واألدبأ المغة ف  العربية المصطمحات معجـ الم  دسأ وكامؿ مجديأ وهبةأ  -
 .ـ1984 بيروتأ
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 شمعوف سميـ: رموزها وحؿ جمع ا البستا  أ محيط عمى اليازج  ت بي ات إبراهيـأ اليازج أ  -
 .ـ1933 سك دريةأاإل الديفأ صبلح مطبعة طأ. د ال حاسأ وجبراف

 ل ا وقدـ وضبط ا  صوص  صّوب الطيبأ أب  ديواف شرح ف  الطيب العرؼ  اصيؼأ اليازج أ -
 .ت. د بيروتأ األرقـأ أب  بف األرقـ دار طأ. د الطباعأ فاروؽ عمر

  .ـ1986 بيروتأ لممبلييفأ العمـ دار أ2ط المغةأ ف  والصواب الخطأ معجـ إميؿأ   يعقوبأ -

أ دار 1لمزمخشريأ تقديـ إميؿ بديع يعقوبأ ط المفصؿ شرح يعيشأ موفؽ الديف أبو البقااأ ابف  -
 .ـ2111الكتب العمميةأ بيروتأ 

 :الرسائل العممية واألبحاث المحّكمة

تأصيميةأ مجمة الدراسات المغوية واألدبيةأ د. الت قاريأ صالحأ موقؼ ال حاة مف القراااتأ دراسة  -
 .ت

 مجمة ورأيأ قرااة: ال حو أصوؿ ف  الحاؿ استصحاب خالدأ وال زايمةأ الم ديأ عبد الجراحأ -
  .ـ2111 ال الثأ العدد السابعأ المجمد لآلدابأ العربية الجامعات اتحاد

 دكتوراةأ رسالة السبعأ القرااات ف  وال حوييف المغوييف مطاعف طبلؿأ ب ت خمود الحسا  أ -
-هػ1433 مفت أ وخديجة زمزم أ يحيى إشراؼ السعوديةأ العربية المممكة القرىأ أـ جامعة
 .هػ1434

 مقدمة مذكرة المعاصرةأ األساليب ف  دراسة: العربية المغة ف  الدخيؿ مظاهر سميمافأ حّشا  أ -
 خيضرأ محمد جامعة شموايأ عّمار: إشراؼ العربيةأ والمغة اآلداب ف  الماجستير درجة ل يؿ

 .2113 -2112 الشعبيةأ الديمقراطية الجزائرية الجم ورية

 مجمة أحمدأ بف الخميؿ ع د الكتابية صورت ا إ شاا عمى ال مزة صوت أ ر رمضافأ فؤاد حمادةأ  -
 .2115ي ابرأ األوؿأ العدد والعشروفأ ال الث المجمد اإل سا يةأ لمبحوث اإلسبلمية الجامعة
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 لعمـو القرى أـ جامعة مجمة ال حوأ وأصوؿ الفق  أصوؿ بيف الحاؿ استصحاب عاطؼأ خميؿأ -
 .هػ1427 األوؿ ربيع أ36ع أ18ج وآداب اأ العربية والمغة الشريعة

الدليم أ عبد العزيزأ الدراسات ال حوية والمغوية ف  البحر المحيطأ رسالة دكتوراةأ إشراؼ الدكتور  -
 .ـ1992جامعة بغدادأ  سعيدأحساـ 

 هػ1422شتاا أ9 العدد الذخائرأ العربيةأ الكتابة إصبلح ف  العمماا ج ود غازيأ زهير زاهدأ -
  .ـ2112

 دكتورار ش ادة ل يؿ مقدمة رسالة الكريـأ القرآف ف  التوكيد ألسموب وظيفية دراسة عائشةأ عبيزةأ-
 االستاذ إشراؼ الشعبيةأ الجزائرية الجم ورية ببات ةأ لخضر الحاج جامعة العربيةأ المغة ف  العموـ

  .ـ2119-2118 هادؼأ السعيد الدكتور

مكا ية األصولييف ع د االستحساف  ظرية الرحمفأ عبد الكيبل  أ -  التوصيؼ ف  التجديد وا 
 والشؤوف األوقاؼ وزارة والفق  أ الدي   التجديد وم اهج العصر فق  ل دوة مقدـ بحث والتوظيؼأ

 .ت. د عمافأ سمط ة الدي يةأ

 لمدراسات األكاديمية مجمة المفظ أ التعريب ف  العرب المغوييف قدماا طرائؽ صديؽأ ليمىأ -
 ـ.2111 أ5 واإل سا يةأ االجتماعية

 ل يؿ تكميم  بحث العرب أ ال حو أصوؿ مف الحديث المغة عمـ موقؼ حسيفأ بف مطير المالك أ -
 .هػ1423 - 1422 القرىأ أـ جامعة العايدأ سميماف إشراؼ الماجستيرأ درجة

 إشراؼ ماجستيرأ رسالة دالليةأ صرفية  حوية دراسة: فعيؿ صيغة عطيويأ مرزوؽ المرزوق أ -
  .ـ1987 القرىأ أـ جامعة الط اح أ محمد محمود

 مجمد الكتبأ عالـ ال حويأ التقعيد ف  وأ رر باألم اؿ سيبوي  احتجاج سعدأ كماؿ المعاط أ أبو  -
 .ـ2119 اكتوبر/ هػ1431 شواؿ أ2عدد أ31
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 والخامس الرابع العدداف الدرعيةأ مجمة المغويأ التصحيح ف  مراجعات إبراهيـأ بف خالد ال ممةأ  -
 .ـ2119 مارس – 2118 ديسمبر عشرةأ وال ا ية عشرة الحادية الس تاف واألربعوفأ

 :بالقاىرةالمنشورات الصادرة عن مجمع المغة العربية 

واألساليبأ إعداد ومراجعة محمد  األلفاظ ف  المجمعية مجمع المغة العربية بالقاهرة أالقرارات -
براهيـ الترزيأ د.طأ ال يئة العامة  لشؤوف المطابع األميريةأ القاهرةأ   .ـ1989شوق  أميف وا 

تقديـ شوق  ضيؼأ إعداد مجمع المغة العربية بالقاهرةأ كتاب األلفاظ واألساليبأ الجزا ال الثأ  -
 .ـ2111وتعميؽ مسعود حجازيأ ومراجعة محمود حجازيأ د.ط أ القاهرةأ 

مجمع المغة العربية بالقاهرةأ كتاب  ف  أصوؿ المغةأ الجزا األوؿأ إخراج وضبط محمد خمؼ  -
  .ـ1969اهللأ ومحمد شوق أ د. طأ ال يئة العامة  لشؤوف المطابع األميريةأ القاهرةأ 

المغة العربية بالقاهرةأ كتاب  ف  أصوؿ المغةأ الجزا ال ا  أ إخراج وضبط محمد شوق   مجمع -
   .1975أ ال يئة العامة  لشؤوف المطابع األميريةأ القاهرةأ1أميف ومصطفى حجازيأ ط

مجمع المغة العربية بالقاهرةأ كتاب  ف  أصوؿ المغةأ الجزا ال الثأ إخراج وضبط مصطفى  -
  .ـ1983أ ال يئة العامة  لشؤوف المطابع األميريةأ القاهرةأ 1بد الباق أ طحجازيأ وضاح  ع

أ إخراج 1984 – 1934مجمع المغة العربية بالقاهرةأ مجموعة القرارات العممية ف  خمسيف عاًما  -
براهيـ الترزيأ د. طأ ال يئة العامة لشؤوف المطابع األميريةأ القاهرةأ  ومراجعة محمد شوق  أميف وا 

 .ـ1984

 ـ.2114أ مكتبة الشروؽ الدوليةأ 4مجمع المغة العربية بالقاهرةأ المعجـ الوسيطأ ط -

 المجالت والدوريات:

مجمة الضيااأ مجمة عممية أدبية صحية ص اعيةأ لصاحب ا الشيخ إبراهيـ اليازج أ الس ة  -
 .ـ1915 – 1914السابعةأ مطبعة المعارؼأ مصرأ 
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 ـأ والمجمد1911 تموز ش ر مف األوؿ أدبية عممية تاريخيةأ الجزامجمة لغة العربأ مجمة ش رية  -
ـأ 1928ـ والجزا األوؿ مف الس ة السادسةأ كا وف ال ا  أ 1912 حزيراف األوؿأ الجزا ال ا   مف

 .ـ1914 الرابع مف عاـ والمجمد ـأ1913 ال الث مف عاـ والمجمد ـأ1929والس ة السابعة 
الرابع مف عاـ  مطبعة المجمع العمم  العراق أ بغدادأ المجمدمجمة المجمع العمم  العراق أ  -

 .ـ1973والعشروف مف عاـ  ال الث ـ والمجمد1958 الخامس مف عاـ ـأ والمجمد1956
أ  والمجمد ال امف 1921 تموزأ السابع مف ش ر مجمة المجمع العمم  العرب  )دمشؽ(أ الجزا -

أ والمجمد األربعوف والمجمد 1964التاسع وال بل وف عاـ ـأ  والمجمد 1963وال بل وفأ كا وف ال ا  أ 
 ـ.1967ال ا   واألربعوف مف عاـ 

أ 2ـأ ط1978مجمة مجمع المغة العربية األرد  أ المجمد األوؿأ العدد األوؿأ كا وف ال ا  أ  -
1982. 

اـ أ والجزا ال امف مف ع1935 – 1934مجمة مجمع المغة العربية الممك أ الجزا األوؿ مف عاـ  -
 ـ.2111ـأ والجزا ال ا   عشر )د.ت(أ والجزا السابع وال ما وف مف عاـ 1955

 ال ا   والمجمد ـأ 1959 مايو األوؿأ الجزا الخامسأ العربيةأ المجمد المخطوطات مع د مجمة -
 ـ.1966  وفمبر ال ا  أ الجزا عشرأ

والعمرافأ وُم ِشئ ا محمد الم ارأ مجمة ش رية تبحث ف  فمسفة الديفأ وشؤوف االجتماع  مجمة -
 .3الجزا أ18 المجمد رشيد رضاأ مصرأ

 المواقع اإللكترونية:

- www.majma.org.jo  األرد   العربية المغة مجمع موقع. 

- http://www.sis.gov.eg/newVR/acadmy/html/acadmay07.htm  موقع
 مجمع المغة العربية بالقاهرة.

http://www.majma.org.jo/
http://www.majma.org.jo/
http://www.sis.gov.eg/newVR/acadmy/html/acadmay07.htm
http://www.sis.gov.eg/newVR/acadmy/html/acadmay07.htm

