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حين تقــف �أمام عنــو�ن »�لتدقيق 
�للغــوي«، تتفتح لك �أبــو�ب عديدة، 
علــى كل منهــا د�ٍع يناديــك: من هنا 
�لمفــرد�ت  علــم  �أمامــك  �لبد�يــة؛ 
و�لمعجــم �لعربــي بلغاتــه وت�صعباته، 
بمد�ر�صــه  �لنحــو  علــم  و�أمامــك 
و�تجاهاتــه، و�أمامــك علــم �ل�صرف 
باأوز�نه وتفعيالته، و�أمامك علم �لخط 
ومو��صعاته،  با�صطالحاتــه  و�لإمــالء 
با�صتعار�تــه  �لبالغــة  علــم  و�أمامــك 

استهـــــالل
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ومجاز�تــه. و�لحقيقــة �أنه ل منا�ص لك مــن �أن تدخل من كل تلك 
�لأبــو�ب، و�أن تغترف من كل تلك �لعلــوم، ثم �أن تذهب في جولٍة 
مطولــٍة فــي دهاليز مــا يعرف قديمــًا بـ »لحــن �لعامــة« وحديثًا بـ 
»�لأخطــاء �ل�صائعــة«. فالتدقيــق �للغــوي في �لحقيقــة »حديث ذو 

�صجون«.

ولقد وقفت بادَي �لر�أي في حيرة �أمام هذه �لأبو�ب �لمفتَّحة، 
�أخ�صــى �أن �ألــج من �أحدها فتغرينــي ثماره وب�صاتينــه، ويطيب لي 
�لمقــام، ولكني بعد لأٍْي مــن �لتفكير، ر�أيــُت �أن هذه �لمقدمات 
موجهة �إلى �لمدقق �للغوي، �أو من يريد �أن يكون كذلك، و�لحال 
�أن �لمدقق يجب �أن يكون قد �أخذ من كل تلك �لعلوم بحظ و�فر، 
و�أن مــا يحتــاج �إليــه لي�ص �إعــادة درو�ص طال عليهــا �لأمد، فتلك 
�لدرو�ص ل تــز�ل هاجعة في �أمهات �لمر�جع و�لأ�صول، ولكن ما 
يحتــاج �إليه �لمدقق �للغوي هو قو�عــد نظرية منطلقة من معطيات 
علميــة، تر�صــده �إلــى �لطريقــة �لمثلى فــي ممار�صة فــن »�لتدقيق 
�للغــوي«، مع �لتمثيل و�ل�صت�صهاد �لمنا�صب، �لذي يحيل �إلى تلك 
�لعلــوم كلما دعت لذلك �لمنا�صبة، وهــو يحتاج �أي�صًا �إلى �لتب�صير 
ببع�ــص �لأخطاء �ل�صائعة، مع �لتعليل لذلك من �لمر�جع �لمعتمدة، 
ولئــن كانت قــد �أُلّفت �لكتب في تتبع تلك �لأخطــاء و��صتق�صائها 
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قديمــًا وحديثــًا، فاإنــه تظل تتجــدد يومًا بعــد يوم، وتظــل عملية 
مالحقتهــا تحتاج �إلى �لر�صد �لم�صتمــر، فال غرو �أن تجد في هذ� 

�لبحث – على �خت�صاره – �أخطاًء لم ي�صبق �إلى �لتنبيه عليها. 

نظــر�ً لذلك فقد تقــرر �أن تكون هذه �لمقدمــات مق�صمة �إلى 
ف�صليــن رئي�صيــن؛ �أحدهما نظــري، يت�صمن مقدمــات عن عملية 
�لتدقيق �للغوي، تعريفًا وتاأ�صياًل وتقعيد�ً. و�لثاني تطبيقي، يحتوي 
علــى نماذج من �لأخطاء �لمنت�صرة في �لمجال �لإعالمي، �أرى �أنه 
ي�صــع �لمفاتيح في يد �لمدقق �للغوي، لكي ينطلق في ثقة، فيعرف 
�لأمثال بالأمثال، ويقي�ص �لأ�صباه بالأ�صباه، نحو تطوير م�صتمر لهذ� 

�لتخ�ص�ص �لمه�صوم.

وبعد؛ فقد جاء هذ� �لبحث نتيجة ر�صد وت�صجيل للمالحظات 
�أثنــاء عمل �لتدقيق، مع رجوع د�ئــب �إلى �لم�صادر �لموثوقة، وقد 
�آثرت �أن �أعتبره مقدمات؛ حيث �إن �لمو�صوع ل يز�ل قاباًل للمزيد 
مــن �لجهد و�لبحث، و�إنما �لهدف هو طرق �لمو�صوع و�فتتاحه، 
بمقدمــات ت�صتدعــي �لباحثيــن و»�لمدققيــن« لقتحــام �لمجال 
بدر��صــات مو�صعة، وربما نجد �لوقت �لكافــي فيما بعد، لنزيد ما 

يتر�كم من �لعمل و�لتجربة.

و�أ�صــاأل �هلل تعالــى �أن يجعله عمــاًل مقبوًل في خدمــة �لل�صان 
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�لعربي �لمبين، ل�صــان �أهل �لجنة، ول�صان �لر�صالة �لخاتمة من لدن 
رب �لعالمين.

واإذا يحا�س الحي�س ..
زعــم �لمتاأدبون �أن فتى من �لعرب كان له �أخ من �أبيه، وكانت 
�أم ذلك �لأخ تدلل ولدها، وتوؤثره بما لذَّ وطاب، فاإذ� ما نزلت بها 
نازلة �أو كريهة، دعت �إليها �صاحبنا �لفتى، و�آثرت ولَدها بال�صالمة، 

فلما �صاق �لفتى ذرعًا بذلك �أن�صاأ يقول: 

لهــا ــى  �أُدع كريهٌة  تكوُن  و�إذ� 
و�إذ� ُيحا�ُص �لحي�ُص)1( ُيدعى جندب

بعيِنـه غاُر  �ل�صَّ  - كم  وجدِّ  - هذ� 
�أب ول  ذ�ك  كـان  �إن  لي  �أمَّ  ل 

قــد تكون في �لأبيات حدٌة ز�ئــدٌة، لكنها تبقى �صالحة ليترنم 
بهــا �لمدقق �للغوي، فــي �أوقاته �ل�صعبة �لتي يمــر بها د�ئمًا، حين 
تزلقه �أب�صــار �لجميع، وتوجه �إليه �ل�صهام من كل حدب و�صوب، 
لأن خطــاأً - ب�صرّيًا على كل حال - قد �كُت�صف في �لن�ص �لذي مرَّ 
مــن بين يديه. �أما �إذ� لم يكت�صف خطاأ ومرت �لأمور ب�صالم، وجاء 
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�لن�ص �صليمًا معافًى من كل �لعيوب و�لعاهات �لتي كان يعانيها  قبل 
خروجه مــن غرفة عمليات �لتدقيق، فالمــدح و�لثناء و�لإطر�ء من 
حــق �لمحرر �أو �لمترجــم، ول مكان من �لإعر�ب لذلك �لجندي 
�لمجهــول، �إل يوم يخطئ، ول �أحد ي�صاأل عما بذله من جهد وما 
عانــاه من م�صقة، وقد يكون في كثير من �لحالت هو �أبا عذر ذ�ك 
�لتعبيــر �لبديــع، �لذي كان فــي �لأ�صل معقد�ً وركيــكًا، �أو هو من 
�صحــح تلــك �لمعلومة �لتي كانت - لو تركــت كما في �لأ�صل - 

كفيلًة ب�سقوط الكاتب من عيون القراء والمعجبين.

تلكم هي �لمفارقة في عملية �لتدقيق؛ فال�صيئة عليك، و�لح�صنة 
لغيــرك. وقد يكون عز�ء �لمدقق فيها �أنه قبل كل �صيء يوؤدي و�جبًا 
يريحــه نف�صّيــًا ومعنويًّا، حيــن يحمل �صيفه على �لأخطــاء �للغوية، 
و�لعبار�ت �لملتوية، فيتركها �صرعى حول حمى �لعربية �لم�صون، 

فال �صيء يبعث �لر�حة في نف�صه �أكثر من ذلك.

وربمــا يكون مرد هذه �لمفارقة، �إلــى ت�صوٍر �صائٍع باأن �لتدقيق 
�للغــوي لي�ص �إل عمــاًل تكميلّيًا، غيــر �أ�صا�صي، فهــو بقيمة عملية 
�ل�صف و�لطباعة �أو �أقل �صاأنًا، وكذلك يت�صور �لكثيرون فعاًل. وقد 
كان يرجــى لهــذ� �لت�صــور ن�صيــب من �ل�صحــة، لــو �أن �لمحرر 
و�لمترجم مم�صكان بزمام �للغة، عارفان بطر�ئق �لتعبير ومحا�صنه، 
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ولو �أن عامل �لطباعة ذو مهارة - ولو ي�صيرة - في �لإمالء �لعربي. 
بيــد �أن �لأمر بعيد - فــي �لو�قع - مما يت�صــورون؛ فالمدقق يجد 
نف�صــه غالبــًا، منهمكًا فــي �إعادة �صياغــة فقر�ٍت كاملــة، وتقويم 
�أ�صاليــب ملتويــة، وت�صذيب عبار�ت قلقة، وكاأنــه �صار محرر�ً، ل 
مر�جعًا مدققًا، ول غرو بعد ذلك �أن كثير�ً من �لمدققين، يتحينون 
�لفر�ص ليتحولو� �إلى محررين، بعد ما �كت�صبو� �لخبرة �لكافية، من 

جر�ء �لتحرير في �لتدقيق.   

ول يق�صــد من هــذ� �أبد�ً �أي تقليل من �صــاأن عمل �لمحرر ول 
�لمترجم، بل �إنهما ليعانيان من عملهما �ل�صعوبات �لكثيرة، ولكن 
�لمق�صــود �أن يــرد �لعتبــار �إلــى �لمدقــق �لــذي يقا�صمهما تلك 

�لم�صقات، ولكن في �لخفاء.

٭٭٭
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ما التدقيق اللغوي؟
�لن�ص �للغوي �لإعالمي ي�صهم في 
�إخر�جه �أكثر من جهد، ولي�ص موكوًل 
فقــط �إلى �لمر��صــل �أو �لمحرر؛ فبعد 
�لمحرر �لذي يلتقــط �لخبر وي�صوغه 
وفقــًا للخــط �لتحريــري للموؤ�ص�صــة 
�لإعالمية، ينتقل �لن�ص �إلى يد م�صوؤول 
»�لتد�صيك« �لذي ير�جع �لن�ص، فيغير 
بع�ص �لتر�كيب ويحذف بع�ص �لجمل 
�أو يخت�صرها �أو يمططها – ��صتناد�ً �إلى 

المقدمات النظرية 1
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معايير معينة، منها: �للتز�م بعدد كلمات محدد، ومنها مر�عاة �لدقة 
�لمهنيــة �لتي قد تفوت على �لمحــرر – ثم ينتقل �لن�ص �إلى �لطباعة 
و�لتن�صيــد، و�أخيــر�ً ياأتــي دور »�لتدقيــق �للغــوي« �أو »�لمر�جعة 
�للغويــة« �أو »�لت�صحيح �للغــوي« – ح�صب �لت�صميات �لمتعددة - 
�لذي يعني »مر�جعة �لن�ص مطبوعًا، للتاأكد من مطابقة �لمطبوع مع 
�لأ�صــل �أوًل، ولت�صحيــح �لأخطاء �للغويــة )�إمالئيــة �أو تركيبية �أو 
�إعر�بيــة( ثانيًا، ولمر�جعة �لكاتب في ما كان غام�صًا �أو غير و��صح 

في �لأ�صل، �أو كان فيه �صيء من �لتناق�ص في فقر�ت �لن�ص«. 

هــذ� �لتعريــف - و�إن لم ننقله من مرجع، نظــر�ً لنعد�م �لمر�جع في 
�لمو�صوع – نرى �أنه هو �أقرب ما يمكن �أن نعرف به »�لتدقيق �للغوي«.

وبهــذ� يت�صح ما للتدقيق �للغوي من عظيــم �لخطر و�لأهمية، 
حيــث �إن كل �لعمليــات �لتــي قبلــه ير�فقهــا �صــيء مــن �لت�صرع 
و�ل�صت�صهــال، في �لجانب �للغوي على �لأقــل، �تكاًل على عمل 
�لمدقــق، كما �أنه �أي�صًا خطٌر من ناحية ما يترتب عليه، لأن �لمدقق 
هو �آخر من يمر عليه �لن�ص، وبمو�فقته عليه يعتبر م�صوؤوًل عنه قبل 
�ل�صابقيــن، فهو و�قع بيــن فكي رحى، وعليــه �أن يتوقع كل �أنو�ع 
�لأخطاء، كما �أن عليه �أن يكون متاأنيًا غير م�صتعجل في �لت�صحيح، 

حتى يتبين بجالء �صحة ما بدر �إلى ذهنه.
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جوانب عملية التدقيق اللغوي:
لمزيــد من �صرح �لتعريف �لذي ذكرناه نقول: �إن عمل �لمدقق 

يرتكز على ثالثة جو�نب هي: 

ا - مطابقة المطبوع للأ�صل: 

و�لمق�صــود بالأ�صل هــو �لن�صخة �لتي كتبها �لمحــرر بيده �أو 
طبعهــا على جهازه ثم �صلمها للطباعــة �لتحريرية، فيجب �أن يقدم 
هــذ� �لأ�صل �إلــى �لمدقق موقَّعًا عليه من طــرف �لمحرر �أو رئي�ص 
�لق�صم، فيقوم �لمدقق بمر�جعة �لن�ص �لمطبوع من قبل �لطابع على 
�صوء �لأ�صل �لمرفق من قبل �لمحرر، ومهمته في هذه �لمرحلة �أن 
يتاأكــد من �لمطابقة بين �لن�صين، �نطالقًا من �أن �لمحرر – نظرّيًا – 
ينبغي �أن يكون على در�ية باللغة تحجزه عن �لوقوع في �لأخطاء.

و�لأخطاء �لتي يجب توقعها هنا عديدة؛ و�أهمها:

- الإ�سق��اط: اأي اإ�سق��اط �سطر مثاًل، حيث يمكن اأن تزيغ عين 
�لطابــع من كلمة في �ل�صطر �لأعلى �إلى �أخرى في �ل�صطر �لأ�صفل، 

اأو اإ�سقاط حرف، اأو اإ�سقاط كلمة.

- التك��رار: ال��ذي يقابل الإ�سقاط، وينت��ج اأحيانًا عن ا�ستمرار 
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�ل�صغــط علــى لوحة �لمفاتيح لوقــت �أطول من �لطبيعــي، فيتكرر 
�لحرف، مثل »ر��ية«، »�لمت�صبثيين«، و�أما تكر�ر �لكلمة �أو �لفقرة 

فينتج غالبًا عن �لنقطاع ثم �لعودة.

- تبــادل �لأحرف: وذلــك ب�صبب تقديم حرف على �آخر مثل 
»�لثــروة« و»�لثــورة«، و»فل�صطيــن« »فلط�صيــن«، و»�صهيوني« 
»�صيهوني«، وخطورة هــذ� �لنوع �أكبر �إذ� كانت �لكلمة �لأخرى 
ذ�ت معنــى �صحيــح، كمــا فــي �لمثــال �لأول. �أما فــي �لمثالين 

�لآخرين، فيمكن �أن يفهم �لقارئ �لمق�صود ب�صهولة.

- �لت�صحيف: �أي و�صع حرف مكان �آخر)2(، وله �أ�صباب منها 
، مثل تجاور �لحرفين على لوحة �لمفاتيح �لمطبعية،  مــا هو طباعيٌّ
كما في »�لثورة« و»�ل�صورة«، �أو �صالحية �أحد �لمفاتيح لأكثر من 
حرف، كما في »�إليه« و»غليه«، ومنها وهو �أكثر: تاأثر �لمحرر �أو 
�لطابــع بلهجته �لمحلية في ت�صحيف بع�ــص �لحروف، مثل �إبد�ل 
�لثــاء تاًء لدى �لبع�ص و�صينًا لدى �آخرين، �أو �لذ�ل ز�يًا �أو د�ًل لدى 
�آخريــن، �أو �ل�صاد ظــاء �أو �لظاء �صاد�ً لدى �آخرين، �أو �لقاف غينًا، 
�أو �لغيــن قافــًا. و�لطريف في هذ� �لنوع مــن �لت�صحيف، �أن بع�ص 
هوؤلء قد يوؤدي به �لتفا�صح و�لخوف من �لخطاأ، �إلى �لوقوع فيه، 
كاأن يكتب: »في ما نذر« بالذ�ل، يق�صد: »ما ندر« بالد�ل، حيث 
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يظــن �أن قر�ءتها بالد�ل ت�صحيف، و�أنــه يعيدها ف�صيحًة، �أو يكتب 
»�لغث و�لثمين« يق�صد »�لغث و�ل�صمين«.

- تبادل �لجمل �أو �لكلمات: قد يكون لدى �لطابع ن�ص م�صابه 
محفوظ على جهاز �لكمبيوتر لديه، فيجري عليه بع�ص �لتعديالت 
ويطبعه، تكا�صاًل عن ��صتئناف طباعة �لن�ص �لجديد كاماًل، و�أكثر ما 

يقع هذ� �لنوع في ن�صو�ص �لإعالنات، لأنها تتكرر كثير�ً.

- وم��ع اأن المطابقة بين الن�ص المطب��وع والأ�سل المخطوط 
يمكــن �أن يتولها مدقق و�حد �إذ� وجد �لوقت �لكافي، فاإنها لكي 
تكــون م�صمونة �لنتائج ينبغي �أن يتعاون عليها �ثنان من �لمدققين؛ 
يقــر�أ �أحدهما �لمطبــوع، ويتابع �لآخر �لأ�صــل، ويتاأكد ذلك في 
�لن�صو�ــص ذ�ت �لأهميــة �لكبيرة، �لتي يكــون �لخطاأ فيها ذ� خطر 
كبير، مثــل ن�صو�ص �لقو�نيــن، ونتائج �لنتخابــات، و�لخطابات 

�لر�صمية .. �إلخ.

بعد �لتاأكد من مطابقة �لمطبوع لالأ�صل، ينتقل �لمدقق �إلى:

ب - ت�صحيح الأخطاء اللغوية: 

�لتي تتنوع �أي�صًا �إلى �أنو�ع عديدة؛ منها:
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- �لإمالئية و�لطباعية، وغالبــًا تكون م�صوؤوليتها على �لطابع، 
وهــي �لأكثــر ولكــن �أمرهــا �صهــل، لأن �لإمالء يدخــل في باب 
�ل�صطالحات �لتي ل م�صاحة فيها، و�لطباعية �أي�صًا ي�صاعد �ل�صياق 

– على تد�ركها. �إن وجد  – و�لأ�صل 

- �لنحويــة �لإعر�بية، وهــي �أي�صًا �صهلة ن�صبيًا، حيث �إن �لمهم 
فيها هــو ��صتقامــة �لن�ص، وفقًا لأب�صــط قو�عد �لإعــر�ب، بتطبيق 

عالمات �لإعر�ب �لأ�صلية و�لتبعية.

- �لأخطــاء �لتركيبيــة فــي بناء �لجمــل، وهــذه �لأخطر، لأن 
ت�صحيحهــا – ما لم يكن بحذر - قد يغيــر �لمعنى �لمق�صود لدى 
�لكاتب، فيعتبر ذلك ت�صرفًا من �لمدقق في غير محله، وهذه د�ئمًا 
يكــون �صببها مــن �لمحرر �أو �لمترجم، نظــر�ً ل�صعف �لتكوين في 
�للغة �لعربيــة، ولعتماد �لمحررين غالبًا على �لترجمة �لحرفية من 

�للغة �لأجنبية.

ج -  مراجعة الإ�صكالت وا�صتي�صاح المبهمات:

حيــث ي�صــع �لمدقــق مالحظاتــه علــى بع�ص �لكلمــات غير 
�لو��صحــة معنــًى �أو كتابًة، �أو على بع�ص �لتر�كيب �لتي ل يت�صح له 
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�لمعنــى �لمق�صود منها، �أو يالحظ تناق�صــًا بين �لعنو�ن و�لن�ص، �أو 
بيــن بع�ص فقر�ت �لن�ص؛ ففي هــذه �لحالة يعيد �لن�ص �إلى �لمحرر 
ليغير �لتركيب �إلى �صيغة مقبولة من �لناحية �للغوية، �أو يغير �لكلمة 
�لغام�صــة باأخــرى و��صحــة مقــروءة ومفهومة، �أو يزيــل �لتناق�ص 

�لحا�صل في �لن�ص ... �إلخ

وبعــد �إجر�ء هــذه �لت�صحيحات، يعود �لن�ص كــرًة �أخرى �إلى 
�لمدقــق، ليتاأكد من �إجر�ء �لتغيير�ت �لمطلوبــة، ثم يعطي مو�فقته 
علــى �صالمــة �لن�ص �لمطبــوع، �إذ� لــم يكن هو نف�صــه من يجري 
�لت�صحيحــات على  �لكمبيوتر. بعد ذلك تحــول �لمو�د �إلى ق�صم 
�لتنفيــذ )�لذي يقوم باإنجاز وترتيب محتــوى �ل�صفحات، ح�صب 
�صكلهــا �لمر�صــوم مــن قبــل �لمخرجيــن. وبعــد �إنجازهــا تر�صل 
�ل�صفحــات �لمنفــذة �إلــى ق�صــم �لت�صحيــح، للتاأكد مــن عناوين 
�لمو�صوعــات �لمن�صورة، و�لبد�ية �ل�صحيحة لكل مادة وت�صل�صلها 
ونهايتها، وعدم وجود نق�ص �أو خلل في تركيبها وترتيبها، ومطابقة 
�ل�صــور مع �لن�صو�ــص، و�لتعليقــات �لخا�صــة بال�صــور، و�أ�صماء 
�ل�صخ�صيات �أي�صًا، وتعاد �ل�صفحات مرة �أخرى �إلى �لتنفيذ لإجر�ء 

�أي تعديل مطلوب و�لتاأكد منه()3(.

هنــا تنتهي مهمة �لمدقق، في مجال �لإعالم �لمكتوب، �أما في 
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�لإعــالم �لمرئي و�لم�صموع، في�صاف �إلى ما تقدم �أي�صًا متابعة �أد�ء 
مقدمي �لبر�مج و�لن�صر�ت، و�إعد�د قو�ئم باأخطائهم، ليجتنبوها في 
�لم�صتقبــل، وكــذ� �إ�صد�ء �ل�صت�صــارة لهم في طــرق �لنطق و�لأد�ء 

�ل�صحيح.

حدود ت�صرف المدقق اللغوي:
كثيــر�ً ما �ختلف �لأمر هنا بيــن �لمطلوب �لنظري وبين �لو�قع 
�لعملــي؛ فنظرّيــًا يحق للمدقــق - بل ويجب عليــه - �أن يت�صرف 
ت�صرفًا محدود�ً ومح�صوبــًا بو�صع �ل�صو�ب مكان �لخطاأ، ح�صب 
�جتهــاده وخبرته �لعلمية، وبقدر �ل�صرورة فقط، تمامًا مثلما يفعل 
�لطبيــب �لجر�ح. وتترتب على ذلــك م�صوؤوليته، فال بد �أن يكون 

م�صتعّد�ً لتف�صير ت�صرفه �إذ� ��صتدعت �لحال ذلك.

�أما في �لو�قع، فالأمر خا�صع لطبيعة وم�صتوى �ل�صلطة �لممنوحة 
للمدقق، ولدرجة وعي �لم�صوؤول فوقه بقيمة ت�صحيح �للغة وتنقيتها 
د �لحركة، ل  من �ل�صو�ئب، وغالبًا يجد �لمدقق نف�صه مقيد�ً ومحدَّ
ي�صتطيــع �لت�صرف وفق ما يمليه عليه �صميره بكل حرية. وفي هذه 
�لحــال ل بــد من قــدر كبير من �لــذكاء في حال �لإقــد�م على �أي 

ت�صحيح �أو تغيير.
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وفي �أحياٍن �أخرى يح�صل �لعك�ص، حيث يكون مطلوبًا منه �أن 
ًا ركيكًا �صعيف �لبنيــة خاليًا من �لمعاني، �إلى مقال ر�ٍق  يحيــل ن�صّ

متما�صك �صليم �لمعنى و�لمبنى.

وفي كل �لأحو�ل �صي�صطر �لمدقق �إلى ��صتخد�م �صعرة معاوية، 
بين �ل�صد و�لإرخاء، ولكل مقام مقال.

جولة في الما�صي:
يبــدو »�لتدقيق �للغوي« – في �لت�صور �لأّولّي – مالزمًا للعمل 
�ل�صحفي، فال بد �أن يكون حديث �لن�صاأة مثله، وهذ� ت�صور و�قعي 
�إلى حد بعيد، ولكّن للتدقيق جذور�ً بعيدة و�أنماطًا �صالفًة، ت�صتحق 
�لوقوف عليها. و�إذ� �أردنا �لعودة �إلى تلك �لبد�يات �لأولى، فيجب 
�أن نف�صــل بين �لتدقيق ب�صفته عماًل ومهنًة وممار�صة، وبين �لتدقيق 
ب�صفتــه علمًا نظرياًّ قائمًا على متابعــة �لأخطاء �للغوية ومالحقتها، 
وتقديــم �ل�صحيــح بدياًل عنها. وكال �لنوعين قــد ظهر في تاريخنا 

�لعربي، منذ �لنه�صة �لعلمية في �صدر �لإ�صالم.

�أمــا �لنوع �لأول فكان يعرف بـ »�لمقابلة« و�لت�صحيح، حيث 
ــاخ �لمهــرة يقومــون بمقابلــة �لكتاب بعــد ن�صخه على  كان �لنُّ�صَّ
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�لأ�صــل �لذي ن�صخ منــه، ويدونون في �آخر �صفحــة منه �أنه: »بلغ 
مقابلــًة وت�صحيحــًا على �لأ�صل �لمنقول منــه بتاريخ كذ�«، بل �إن 
بع�صهم يكتب في هو�م�ص �ل�صفحات تاريخ كل مرحلة من مر�حل 
�لمقابلــة. وفيمــا بعد يبقى من �ل�صروري د�ئمــًا ت�صحيح كل خطاأ 
يكت�صف، بال�صطــب على �لخطاأ، و�إ�صافة �ل�صــو�ب في �لهام�ص. 
وفــي كتــب علم »م�صطلــح �لحديث« تجــد �لقو�عــد و�لأ�صول 
�لمف�صلــة لذلك، ومــن �أبرزها كتــاب �لقا�صي عيا�ــص �ليح�صبي 
»�لإلماع �إلى معرفة �أ�صول �لرو�ية وتقييد �ل�صماع«، �لذي تجد من 
عناويــن �أبو�بــه: »باب فــي �لتقييد بالكتــاب و�لمقابلــة و�ل�صكل 
و�لنقط و�ل�صبط«، »باب �لتخريــج و�لإلحاق للنق�ص«، »باب في 
�لت�صحيــح و�لتمري�ــص و�لت�صبيــب«، »باب فــي �ل�صرب و�لحك 

و�ل�صق و�لمحو«.

وقبل تدوين �لحديث كانت �لم�صاحف �ل�صريفة تجد من �لعناية 
و�لمر�جعــة جهــد�ً كبير�ً، لأن �لخطــاأ فيها مما ل يمكــن قبوله ول 
�حتمالــه، وقــد �حتفظــت لنا كتــب �لتاريــخ برو�يات عديــدة تبين 
م�صتوى �لجدية في ذلك �لأمر؛ فبعد �نت�صار �لم�صاحف �لعثمانية �لتي 
�أجمع عليها �ل�صحابة �لكر�م، �أمر عثمان ر�صي �هلل عنه بجمع كل ما 
عد�هــا من �لم�صاحف �لفرديــة و�إتالفها. ولكن بقي في �أيدي �لنا�ص 



21

بع�ــص تلك �لم�صاحف متفرقة، مــا ��صتدعى من �لحجاج بن يو�صف 
و�لــي �لعر�ق �أن يوؤلف لجنة من حفاظ �لقــر�آن وكتاب �لم�صاحف، 
ليدققــو� كل �لم�صاحــف �لموجودة باأيدي �لنا�ــص، ول يجيزوها �إل 
بعــد �لت�صحيح، كمــا �أمرهم بتدقيق م�صاحف جديــدة تمت كتابتها 

تحت �إ�صر�فه، ثم وجهها للحو��صر و�لمدن �لإ�صالمية. 

وغيــر بعيد من هذ� �لإجر�ء نذكر ق�صة م�صحف عبد �لعزيز بن 
مــرو�ن و�لي م�صر لالأموييــن؛ فقد ذكرو� �أنه لمــا و�صل �إلى م�صر 
م�صحــف �لحجاج،  غ�صب عبــد �لعزيز بن مرو�ن من ذلك، و�أمر 
بكتابة م�صحف خا�ص به؛ فلما ُكتب �لم�صحف �أر�د �أن يتاأكد من 
�صالمتــه مــن �لأخطاء، فعر�ص جائــزة لمن يكت�صف لــه خطاأً فيه، 
فتد�ولــه �لقر�ء يدققون ويتاأملون، حتى جاء رجل من �أهل �لحمر�ء 
فنظر فيه، ثم جاء �إلى عبد �لعزيز، فقال: قد وجدت في �لم�صحف 
حرفــًا خطــاأً، فنظرو� فــاإذ� فيه: {�إن هــذ� �أخي له ت�صــع وت�صعون 
نعجة})4(، فاإذ� هي مكتوبة »نـجعة«، قد قدمت �لجيم قبل �لعين، 

ففاز بالجائزة)5(.

و�أمــا تدقيــق �لن�صو�ــص ل�صتخــر�ج �لأخطاء منهــا، ولإعادة 
�ل�صياغة و�لتهذيب و�لترتيب، فيمكن �أن نجد �أ�صد�ءه �لأولى في ما 
ي�صميه �لور�قون بـ»�لت�صويــد و�لتبيي�ص«؛ حيث كان �أكثر �لموؤلفين 
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يعتمــدون هــذه �لطريقة في �إخــر�ج كتبهم، فيقــوم �لموؤلف بن�صخ 
�لكتاب على وجه �ل�صرعة، بطريقة غير منظمة بما يكفي، وقد يترك 
بع�ــص �لفر�غات لمعلومات ناق�صــة ياأمل ��صتكمالها، وقد يكثر من 
�ل�صطــب ومــن �لكتابة في �لهام�ص، وهذ� ما جعــل �لن�صخة �لأولى 
تدعى »م�صــودة«. وبعد تمام �لكتاب يقوم بالتبيي�ص، �لذي هو في 
�لحقيقــة تدقيــٌق للن�ــص �لأول وكتابة جديدٌة لــه، تت�صمن ت�صحيح 
�لنو�ق�ــص  وتكميــل  و�لجمــل،  �لعبــار�ت  وت�صذيــب  �لأخطــاء 
و�لفر�غــات، و�إدر�ج �لإ�صافات، فتخــرج �لن�صخة �لأخيرة نظيفة، 
ولذلــك تدعــى »مبي�صــة«. وقد يــكل �لموؤلف �إلى �أحــد �لور�قين 
�إخــر�ج �لن�صخــة �لمبي�صة، فيكــون �لور�ق بهذ� كاأنــه يقوم بمهمة 

»�لمدقق �للغوي«.

ولكــن مهنــة »�لمدقق �للغــوي« لم تاأخــذ كل �أبعادها �إل بعد 
ظهور �لمطابع ودور �لن�صر وو�صائل �لإعالم �لحديثة، �لتي ظهرت 
في �لقرن �لتا�صع ع�صر، حيث �إن �لطباعة �صارت ت�صمح با�صتخر�ج 
حها �لمدقق، ثم ت�صتخرج منه ن�صخ �أخرى  ن�صخة من �لعمل لي�صحِّ

بعد �إجر�ء �لت�صحيحات عليها.

ذلــك عــن �لجانب �لنظــري، �أمــا �لجانب �لعلمــي �لتنظيري 
لمتابعــة �لأخطــاء ومالحقتهــا بالت�صحيح، فهو جانــب غني جد�ً 
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بموؤلفــات كثيرة، بد�أت في وقت مبكر، وهذه قائمة باأهمها مرتبة 
ح�صب �لتاريخ:

•»مــا تلحن فيه �لعامة« لالإمام �لك�صائي )�أبي �لح�صن علي  	
بن حمزة(، )ت: 189 هـ( ر�صالة لطيفة، ن�صرها بروكلمان، 
وحققها �أي�صًا �لدكتــور رم�صان عبد �لتو�ب، وي�صك في 
ن�صبتهــا �إليه �لدكتــور ح�صين ن�صار، مرجحــًا �أنها لأحد 
تالمــذة �أبي زيــد �لأن�صــاري. و�إذ� �صحــت ن�صبتها �إلى 
�لك�صائــي فيمكــن �عتبارهــا بد�يــة مبكــرة للتاأليف في 

�لت�صحيح �للغوي.

•»�إ�صــالح �لمنطــق« لأبــي يو�صــف يعقوب بــن �إ�صحاق  	
�لمعروف بابن �ل�صكيت )244هـ(.

�لإ�صبيلــي  �لزبيــدي  بكــر  لأبــي  �لعامــة«،  •»لحــن  	
)ت:379هـ(.

•»تثقيــف �لل�صان وتلقيح �لجنــان«، لأبي حف�ص عمر بن  	
خلف بن مكي �ل�صقلي، )ت: 501هـ(.

«، لأبــي �لقا�صــم  •»درة �لغّو��ــص فــي �أوهــام �لخو��ــصّ 	
�لحريري، �صاحب �لمقامات )ت: 516هـ (.
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•»�لمدخل �إلى تقويم �لل�صــان وتعليم �لبيان«، لبن ه�صام  	
�للخمي �لإ�صبيلي )ت:577 هـ(. 

•»تقويــم �لل�صــان« للحافظ �أبــي �لفرج عبــد �لرحمن بن  	
�لجوزي )ت: 597هـ(.

•»�صهــم �لألحاظ في وهم �لألفــاظ« لبن �لحنبلي )ر�صي  	
�لدين محمد بن �إبر�هيم بن يو�صف( )ت: 971هـ(، ر�صالة 

لطيفة حققها �لدكتور حاتم �ل�صامن.

•»�لتنبيــه على غلــط �لجاهــل و�لنبيه«، لبن كمــال با�صا  	
)ت:940هـ(.

•»خي��ر ال��كالم ع��ن اأغ��الط الع��وام«، لعل��ي ب��ن بال��ي  	
�لق�صطنطيني )ت: 992هـ(.

•»ت�صحيــح �لت�صحيف وتحرير �لتحريف«، ل�صالح �لدين  	
�ل�صفــدي )ت: 764هـ( وهو من �أجمع �لكتب و�أوعاها، 

فقد جمع فيه موؤلفه جهود ت�صعة موؤلفين، ممن �صبقوه.

وبع�ــص مــن هذه �لكتــب كانت لــه �أ�صــد�ء و��صعــة، فتناوله 
�لآخــرون بالتكميــل و�لتذييــل و�لنقــد و�لتعقيــب، ومنها كتاب 
»�إ�صالح �لمنطق« لبن �ل�صكيت، �لذي يقول عنه �صاحب ك�صف 
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�لظنــون: )وهو من �لكتب �لمخت�صرة �لممتعة في �لأدب، ولذلك 
تالعب �لأدباء باأنو�ع من �لت�صرفات فيه؛ ف�صرحه: 

•�أبــو �لعبا�ص �أحمد بن محمد �لمري�صي �لمتوفى في حدود  	
�صنة �صتين و�أربعمائة وز�د �ألفاظًا في �لغريب، 

•و�أبــو من�صور محمد بن �أحمد �لأزهري �لهروي �لمتوفى  	
�صنة �صبعين وثالثمائة. 

و�صرح �أبياته : 

•�أبــو محمــد يو�صف بــن �لح�صن بــن �ل�صير�فــي �لنحوي  	
�لمتوفى �صنة خم�ص وثمانين وثالثمائة. 

ورتبه : 

•�ل�صيخ �أبــو �لبقاء عبد �هلل بن �لح�صيــن �لعكبري �لمتوفى  	
�صنة �صت ع�صرة و�صتمائة على �لحروف 

وهذبه : 

•�أبــو علي �لح�صن بن �لمظفر �لني�صابوري �ل�صرير �لمتوفى  	
�صنة �ثنتين و�أربعين و�أربعمائة. 

•و�ل�صيــخ �أبو زكريا يحيى بن علي بــن �لخطيب �لتبريزي  	
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�لمتوفــى �صنة �ثنتيــن وخم�صمائة و�صمــاه: »�لتهذيب«، 
وعلــى »تهذيــب �لخطيب« رد لأبي محمــد عبد �هلل بن 
�أحمــد �لمعروف بابــن �لخ�صاب �لنحــوي �لمتوفى �صنة 

�صبع و�صتين وخم�صمائة.

•وعلــى �لأ�صــل رد لأبــي نعيم علــي بن حمــزة �لب�صري  	
�لنحوي �لمتوفى �صنة خم�ص و�صبعين وثالثمائة.

ولخ�صه �أي�صًا: 

•�أبــو �لمكارم علي بن محمد �لنحوي �لمتوفى �صنة �إحدى  	
و�صتين وخم�صمائة. 

•ونا�صر �لدين عبد �ل�صيــد �لمطرزي، �لمتوفى �صنة ع�صرة  	
و�صتمائة. 

•وعون �لدين : يحيى بن محمد بن هبيرة )�لوزير(. 	

جولة في العهد القريب:
مع ظهــور �لإعالم �لحديــث من �صحف ومجــالت و�إذ�عة، 
بــد�أت �لموؤلفــات في فن �لت�صحيــح �للغوي تاأخــذ منحى جديد�ً 
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مو�كبــًا لنت�صار هذه �لو�صائل �لإعالميــة، �لتي �صارت ت�صنع �للغة 
وت�صــكل �لأ�صاليب، �أكثر مما تفعــل �لمقرر�ت �لمدر�صية و�لمتون 
�لعلمية و�لمعاجم �للغويــة. ويعتبر بع�ص �لكتاب �أن �لعالم �لعر�قي 
�أبا �لثناء �لآلو�صي )ت: 1854 هـ( هو ر�ئد �لتاأليف في هذ� �لمجال 
في �لع�صر �لحديث، عــن كتابه )غاية �لإخال�ص بتهذيب نظم درة 
�لغو��ــص(، ذلــك �أنه عمد �إلى �صرح �صهــاب �لدين �لخفاجي على 
»درة �لغو��ــص« للحريــري، فقــام بترتيبه على حــروف �لمعجم، 
م�صتــدركًا عليه بع�ص �لمالحظات، ولم يطبع �لكتاب �إل بعد وفاة 
�لموؤلــف، وذلــك في �صنــة )1883 هـــ()6(. ولكنــي �أرى �أن هذ� 
�لكتــاب �أقرب �إلى �أن يدرج �صمن �لتر�ث �لقديم، حيث �إنه عمل 
متعلــق باأحد كتب �لقد�مى، كمــا ذكرنا، ول يبدو منه �أنه ��صتجابة 

لتحدي لغة �لإعالم �لم�صتجدة.

وفــي ما يلــي ن�صتعر�ص �أهــم موؤلفات �لت�صحيــح �للغوي �لتي 
ظهــرت فــي �صبيل معالجــة �لأخطــاء �للغويــة منذ بد�يــة �لإعالم 

�لحديث : 

•»لغة �لجر�ئــد« لإبر�هيم بن نا�صيف بن عبد �هلل �ليازجي  	
)ت:1871م(، وهــو مجموعة مقــالت كان ين�صرها في 
مجلــة »�ل�صياء«، �لتي كان يتولــى م�صوؤوليتها. وقد �أدى 
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هذ� �لكتاب �إلى حركــة جدلية ثرية، من �لردود و�لردود 
�لم�صــادة، وكان �أبــرز من �نتقده �لأ�صتــاذ �صليم �لجندي 
)مــن علمــاء �ل�صام( بمقــالت جعل عنو�نهــا: »�إ�صالح 

�لفا�صد من لغة �لجر�ئد«.

•»حول �لغلط و�لف�صيح علــى �أل�صنة �لكتاب«: من تاأليف  	
�أحمــد �أبي �لخ�صر من�صي، ن�صره �صنــة )1963م(، بعد ما 
كان مجموعة من �لمقالت ين�صرها تباعًا في عدة �صحف 

م�صرية.

•»تذكــرة �لكاتب«: مــن تاأليف �أ�صعد خليــل د�غـر )ت:  	
1935م(، وهــو عبارة عن مقالت كان ين�صرها في مجلة 

»�لم�صمــار«، وهــي مقالت �أدت �إلــى �صجالت حامية 
�لوطي�ص بيــن �لكاتب ومن �نتقــدوه، و�أبرزهم م�صطفى 
جو�د، وعبد �لقادر �لمغربي، و�صالح �لدين �لزعبالوي، 

ومحمد علي �لنجار.

•»�أخطاوؤنــا في �ل�صحف و�لدو�ويــن«: من تاأليف �صالح  	
�لديــن �صعدي �لزعبالوي، ن�صره �صنة )1939م(، وقد نال 
�لكتاب �صهرة فائقة و�إ�صادة من �لعلماء و�لمخت�صين، وقد 
ق�صمــه �إلى ق�صمين؛ �أحدهما فــي مو�صوعات لغوية ر�أى 
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�أنهــا ت�ْصــكل علــى �لكّتــاب و�أن عليها مــد�ر �أوهامهم، 
و�لق�صم �لثاني جعله معجمًا لالأخطاء �للغوية �لمنت�صرة في 

�ل�صحف و�لدو�وين.

•»معجــم �أخطاء �لكتاب«: لــه �أي�صًا، وقد ن�صر بعد وفاته،  	
بعنايــة �للغــوي �لكبيــر محمد مكــي �لح�صنــي ومرو�ن 
�لبــو�ب، وهو عبارة عن مجموعة من �لتحقيقات �للغوية 
�ل�صحــف  مختلــف  فــي  �لكاتــب  ين�صرهــا  كان  �لتــي 

و�لمجالت.

•»�لكتابــة �ل�صحيحة« من تاأليف �لكاتب زهدي جار �هلل،  	
وهــو �صحفي كان يعمــل في )موؤ�ص�صة �ل�صــرق �لأو�صط 
للتحرير و�لترجمة و�لن�صر في بيروت(، ن�صره عام 1968، 
وقــد تعقبه �أي�صًا بع�ص �لنقاد، مثل �أني�ص �لمقد�صي، �لذي 
كتب مقالة في مجلة �لعربي في �لرد عليه بعنو�ن )�لتزمت 

في �لنقد �للغوي(.

•»قــل ول تقل« من تاليــف �لدكتور م�صطفى جو�د، ظهر  	
�صنــة 1944، وهــو فــي �لأ�صل مقــالت كان ين�صرها في 
مجلــة )عالم �لغد( �لبغد�دية. وله �أي�صًا مقال في �لرد على 
�ليازجي، بعنو�ن )عثر�ت �إبر�هيم �ليازجي وجرجي جنن 
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�لبول�صــي في مغالط �لكّتــاب ومناهج �ل�صو�ب(، من�صور 
في مجلة »لغة �لعرب«: 7، 1929م. 

•»تقويــم �لل�صانين«: �لدكتور محمــد تقي �لدين �لهاللي،  	
مــن �لمغــرب، ويعنــي �لل�صــان و�لقلــم، لأن �لقلم �أحد 
�لل�صانيــن، وهــو مجموعة مقالت، ركــز فيها �أكثر على 

تاأثير �لترجمة لأنه كان متقنًا لعدة لغات �أوروبية.

•»معجم ت�صحيح لغة �لإعالم �لعربي« �لدكتور عبد �لهادي  	
بو طالب، وهو وزير مغربي �صابق في عدة وز�ر�ت، منها 
وز�رة �لإعــالم. وقــد ركز على �نعكا�صــات �لترجمة من 

�لفرن�صية، �إ�صافة �إلى �لعديد من �لأخطاء �لأخرى.

•»معجم �لأخطاء �ل�صائعة«: �لأ�صتاذ محمد �لعدناني ع�صو  	
مجمع �للغة �لأردني، وهو من �أو�صع ما �ألف في �لأخطاء 
�ل�صائعــة، ظهر �صنة 1973، وكان قد ن�صر مباحث منه في 

مجلة )�لأديب( في بيروت. 

•»�أخطاء �للغة �لعربية �لمعا�صرة عند �لكّتاب و�لإذ�عيين«:  	
�لدكتور �أحمد مختار عمر. ولعله من �أكثر �لكتب �نت�صار�ً، 
على �خت�صــاره و�صاآلة حجمه. وقد تطرق فيه �إلى �لعديد 
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من �لنماذج �لإذ�عية و�لكتابية، بالت�صنيف و�لتاأ�صيل. 

•»تي�صيــر�ت لغوية«: للدكتور �صوقــي �صيف، رئي�ص مجمع  	
�للغة �لعربية بم�صر �صابقًا، وهو - خالَف �لمتوقع - ل يتتبع 
�لأخطاء، بل يبحث عن طريقة لت�صويغ بع�ص �لهنات �للغوية 

�ل�صائعة، �لخارجة على �لماألوف في �لأ�صاليب �لعربية. 

ة المدقق اللغوي: ُعــدَّ
لي�ص »�لتدقيق �للغوي« بالعمل �ل�صهل، كما يت�صور من يظنونه 
مجرد �قتنا�ص لأخطاء �إمالئية، بادية لكل ذي عينين، ولي�ص متاحًا 
لكل �مرٍئ ي�صتطيــع �أن يقر�أ جملًة من لغة �ل�صحافة �لمعا�صرة، بل 
ل غنى للمدقق عن �أن تجتمع فيه مجموعة من �ل�صفات، و�أن ياأخذ 
نف�صــه ببع�ــص مــن �للتز�مــات، حتى يكــون �أهاًل لعمــل �لتدقيق 
�للغوي، وهي �صفات ل يغني بع�صها عن بع�ص، وتميز �لمدقق �إنما 
هو في قدرته على جمعها معًا، وفي ما يلي ن�صتعر�صها باخت�صار:

اأ - التمكن اللغوي 

�إنــه �لأ�صا�ــص �لذي ينطلق منــه �لمدقق �للغوي، وهــو �لعن�صر 
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�لأهم في �لعملية، و�لمق�صود به �أن تكون لدى �لمدقق ملكة لغوية 
ر��صخــة ت�صتنكر �لخطاأ عند �أول مالحظة، ولي�ص فقط بعد �لتروي 
و�لتفكيــر، وتكون هذه �لملكة م�صتندة �إلى ثقافة نظرية من �أحكام 
وقو�عــد �للغة يمكن بها و�صــع �ل�صو�ب مكان �لخطاأ دون �إ�صاعة 
�لكثيــر مــن �لوقت �لذي هــو �أثمن �صيء في �لعمليــة �لإعالمية في 
ع�صــر �ل�صرعــة. �إن عبارًة مثل: »�إليــك ر�أي مفيد«، ل تحتاج في 
ت�صحيحهــا وقتــًا ول تفكيــر�ً، ممن لديــه معرفة باأ�صمــاء �لأفعال 
�لمنقولــة من �صبــه �لجملــة، في�صححها تلقائّيــًا �إلى: »�إليــك ر�أيًا 
مفيد�ً«، في حين يقف غيُره �صاعًة للتفكير، مت�صور�ً �أن �صبه �لجملة 
قــد يكون خبر�ً مقدمًا. وهــذ� �أح�صن حاًل من �آخر قد يتركها كما 

هي، ول تثير لديه �إ�صكاًل �أ�صاًل. 

�أمــا �لملكة غيــر �لم�صتندة �إلى ثقافة نظرية كافيــة، فاإنها تتوفر 
لــدى كثير من �لنا�ــص �لعاديين �لمو�ظبين على �لقــر�ءة و�لمطالعة، 
تتكون لديهم ب�صببها �صليقة لغوية، ولكن عند �لحاجة �إلى �لتاأ�صيل 
و�لتقعيــد �لعلمي، ل تكون لديهم �لقــدرة على ذلك. وكم يكون 
�لموقــف طريفًا حين يجد �لمدقــق نف�صه �أمام ن�ص �صئيل �لأهمية، 
يجــب عليه �أن يح�صد له كل طاقته �لعلمية ويعامله كما يعامل غيره 

من �لن�صو�ص ذ�ت �لقيمة.
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ب - التركيز الذهني والب�صري

نق�صــد بالتركيز �لذهني ح�صــوَر �لذهن و�لنتبــاه لفهم �لن�ص 
�لمقــروء، حتــى ل تكــون فيه جمل غيــر مفهومــة، �أو معلومات 
متناق�صــة، �أو تعبير�ت غير منا�صبة، ونق�صد بالتركيز �لب�صري متابعة 
�لأحــرف و�لكلمات ب�صريًا دون �لعتمــاد فقط على فهم �لمعنى 
�لعام، ول �صك �أن �لجمع بين �لأمرين يعد تحديًا �صعبًا للغاية، ذلك 
�أننا في قر�ءتنا �لعادية في �لمطالعة، نقر�أ �لن�صو�ص من دون �لتوقف 
عنــد �لكلمات، بل غالبًا نقر�أ �لخطاأ �صو�بًا، من دون �أن نر�ه، لأننا 
نعتمــد علــى �لمعنــى، ولكــم يقع ذلــك فــي �لأ�صمــاء �لمتد�ولة 
و�لم�صهــورة، وفيه من �لخطورة بقدر خطورة و�أهمية حاملي تلك 
�لأ�صمــاء. �أما لــو ركزنا �هتمامنا على �لأحــرف و�لكلمات، كاأننا 
نتهجاهــا، في�صعــب في تلك �لحالة �أن يظــل �لمعنى و�لإطار �لعام 
للمو�صــوع حا�صر�ً فــي �أذهاننا، ولن�صرب مثــاًل قريبًا: قد يكون 
عنــو�ن �لمقــال مت�صمنــًا معلومة معينــة، ولتكن عــدد�ً مثاًل، وقد 
مــررت على �لعنــو�ن، ولم تلحظ فيه �أي خطــاأ، وبعد قر�ءة �لن�ص 
�ت�صــح �أنــه �صليم من �لنو�حــي �للغوية و�لإمالئية، لكــن بعد �إعادة 
�لمالحظة وجــدت �أن �لعدد في �لعنو�ن يخالــف �لعدد في د�خل 

�لن�ص.
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ج - ح�صور البديهة 

من �أهــم و�جبات �لمدقــق �للغوي، �أن ي�صــع �ل�صو�ب مكان 
�لخطــاأ، وذلك �صهــل مي�صور، لو كان �لخطاأ طباعّيــًا �أو �إمالئياًّ �أو 
�إعر�بيــاًّ، وهــو دون ذلك فــي �ل�صهولة و�لي�صــر �إذ� كان �لخطاأ في 
��صتعمــال مفردة في غيــر مو�صعها، �أما في حــال تعقيد �لمعنى �أو 
ركاكــة �لتعبير، فالمدقــق و�قع في ماأزق، لأن عليــه �ختيار �لبديل 
�لمالئــم، من دون �إبطاٍء قد يوؤثر في �صيــر �لعمل. وفي هذه �لحال 
يكون ح�صور �لبديهة �صروريًّا، ويكون �لتباطوؤ مثار خطر ومدعاًة 

للتاأخر.

د - الثقافة العامة

لئن كانت ن�صبة »�لمدقق �للغوي« �إلى »�للغة« تق�صر م�صوؤوليته 
علــى �لجانب �للغوي فقط، فاإنــه - و�قعّيًا و�أدبّيًا ول�صرور�ت فهم 
�لن�ص – مطالب بثقافة عامة تمكنه من مالحظة كل ما ينافي �لذوق 
�أو �لأدب، �أو مــا فيــه خطــاأ ظاهــر مثــاًل فــي �لتو�ريــخ �أو �أ�صماء 
�لم�صاهيــر، ويكون �لأمر خطير�ً فــي وقوع �لخطاأ في �لمعلومات 
�لدينيــة، فقــد تجــد �لكاتب يــروي �آيــة كريمة علــى �أنها حديث 
�صريــف، �أو حتى قــول ماأثور. وممــا يجدر بالمدقــق كذلك، �أن 
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تكــون لديه ثقافٌة �صعريــٌة، تمكنه من فهم �ل�صعــر �لعربي، ومعرفة 
�أوز�نــه، حيــث يقع �لخطاأ فــي �ل�صعر كثير�ً مــن �لكّتاب من جر�ء 
�صعــف �لثقافــة �لأدبية – مع �لأ�صف – و�ل�صعــر في �لأ�صل ديو�ن 
�لعرب، ول غنــى لكاتب عن �ل�صت�صهاد ببيت �أو �أبيات بين �لفينة 
و�لأخــرى، لكــن �صر �لبليــة �أن تجــد �أحدهم في مجلــة محترمة 
ي�صت�صهــد ببيت من �ل�صعر، باعتباره قــوًل ماأثور�ً، من �أن يدرك �أنه 

�صعر، بل يكتبه كما يكتب �لن�صو�ص �لعادية، وهو هذ� �لبيت:

يـدركه ــمــرء  �ل يتمنى  ــا  م كــل  ــا  م
�ل�صفن)7( ت�صتهي  ل  بما  �لرياُح  تجري 

هـ - القراءة الدائبة

�لمفتر�ص �أن �أي متخ�ص�ص في �للغة – بلَه �لمدقَق – ل يحتاج 
ه على �لمر�جعــة �لم�صتمرة لكتب �للغــة و�أمهاتها،  �إلى مــن يح�صُّ
حيــث �إن ذلــك ينبغي �أن يكون مــن هو�ياته قبــل �أن يكون فر�صًا 
و�صــرورة عملية، ولربمــا كان عمل �لتدقيق �أعظــم فر�صة للُّغوي 
ليو�صع معارفه �للغوية ويزيد ر�صيده �لعلمي، حيث تمر عليه في كل 
يــوم ��صتعمــالت ت�صتدعــي �لتوقــف و�لمر�جعــة، وقــد ت�صطره 
�صرور�ت �لعمل �إلى �أن يجتهد فيها وقتّيًا، ولكن من �لحري به �أن 
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ي�صطحبهــا معــه �إلى نهاية �لعمل ليرجع �إلــى �لم�صادر، حتى يقف 
علــى �لقول �لف�صل، فال يحتاج �إلى �لتوقــف فيها بعد ذلك، ولئن 
كان مــن �لمهــم للمدقق �أن يكــون بجانبه �أحــد �لمر�جع �لحديثة 
�لمخت�صرة مثل »�لنحــو �لو�في« لعبا�ص ح�صن، فاإنه عند �لمر�جعة 
فــي �لأ�صول يجب �أن يعود �إلى �لأمهات، مثل �صافية �بن �لحاجب 
و�صرحهــا، ومثل �لت�صهيل لبن مالك، و�صــرح �لدماميني عليه في 
�لنحو، ومثل ممتع �بن ع�صفور ومف�صل �لزمخ�صري في �ل�صرف. 

�أما كتب �لأخطاء �للغوية فقد ذكرنا �أهمها في ما �صبق.

و�إنــه لمــن �لمطلوب �أن يكــون �لمدقــق متابعــًا لمن�صور�ت 
�لمجامــع �للغوية وقر�ر�تها، حيث �إنها تنه�ص بم�صوؤولية �لجتهاد 
و�لتحقيق في �ل�صتعمالت �للغوية �لمتجددة، و�لبت في قبولها �أو 
رف�صها، ثم ��صتحد�ث �لجديد من �لمفرد�ت للتعبير عن �صرور�ت 
م�صتجــدة. ول يعني هذ� �أننا نزكــي عملها باعتباره مرجعًا ل يقبل 

�لمناق�صة، لكن �لطالع عليه مفيد بال ريب. 

و - الثقـة في الأداء 

�إن هام�ــص �لخطاأ في �أي عمل ب�صــري، هو �لدليل على ب�صرية 
ذلــك �لعمــل، وهي حقيقــة ل يمكن تجاوزها، ومــن ل يعمل ل 
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يخطــئ. و�إذ� كانت مهمــة �لمدقق �للغوي هــي �قتنا�ص �لأخطاء 
وت�صحيحها، فال ريب �أنه �صتبقى ن�صبة من �لخطاأ، تقل �أو تكثر، فال 
ي�صــح �أن يرهن �لمدقق نف�صه لرهــاب �لأخطاء، وو�صو�صة �لخوف 
مــن تجاوز بع�ص �لأخطاء، ل �صيما �لب�صرية منها، و�إنما �لمطلوب 
منــه �أن يكون دقيقًا قــدر و�صعه �أثناء تفح�ص �لن�ــص. وهنا ل نعني 
�لأخطــاء �لتي تعود �إلى �للغة، وينم تركها عن ق�صور معرفي، فهذه 
لي�صت مقبولة بحال. ولطالما ��صت�صهد �لكتاب و�لموؤلفون بالمقولة 
�لأثيــرة للقا�صي �لفا�صل: »�أنه ل يكتــب �إن�صاٌن كتابًا في يومه، �إل 
قــال فــي غــده: لو ُغّيــر هذ� لــكان �أح�صــن، ولو زيد هــذ� لكان 
ي�صتح�صــن، ولو قدم هــذ� لكان �أف�صل، ولو ترك هذ� لكان �أجمل. 
وهــذ� من �أعظــم �لعبر، وهو دليل على ��صتيــالء �لنق�ص على جملة 

�لب�صر«)8(.

التحديات المزمنة:
تحيــط بعمل �لمدقق �إ�صكالت كثيــرة ومت�صعبة، يلزم �لتعامل 
معهــا بحنكــة، ففي �لنهايــة �إذ� وقع �لخطــاأ، ل يبقــى �عتباٌر لأي 
مالب�صــاٍت قد تكون �أ�صهمــت في �لو�صول �إليــه، وهذه �أهم تلك 

�لعقبات و�لإ�صكالت:
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اأ - الخطاأ الم�صهـور وال�صواب المهجور

بينمــا ينطلق �لمدقق �للغــوي من مبد�أ �أنه م�صوؤول عن ت�صحيح 
�لأخطــاء �أيـّــًا كان نوعها، بل �إنــه يعد �لأمر ر�صالــة مقد�صة، �إذ� به 
ي�صطــدم فــي كل مرة، بمن ل يــرون لر�صالته ما يــرى من قد�صية، 
حامليــن �ل�صعــار �لمحبــط: »خطــاأٌ م�صهــور، خيــر مــن �صو�ٍب 
مهجــور«. و�لحقيقــة �أن �أكثر من يتذرعون بهــذ� �ل�صعار هم �أولو 
�لب�صاعــة �لمزجاة في �للغة وعلومها، �لذين ل يريدون من يذكرهم 
ب�صعفهم، فالحــل �لأ�صهل لديهم هو �إلقاء �لحبل على �لغارب. �أما 
�إذ� �أح�صنَّا �لظن فيمكن �أن نقول �إن في هذه �لمقولة حّقًا قلياًل �أريد 
بــه باطل كثير؛ ذلــك �أن �ل�صو�ب �لمهجور �لغريــب لي�ص مرغوبًا 
قطعــًا، و�لأولــى تجنبه �إلــى �لم�صتعمل �لماألوف، كمــا �أن �لخطاأ 
�لم�صهــور �إذ� كان ممــا ��صتعملــه �لكّتاب �لمتمكنــون، ولم يكن 
م�صادمــًا لقاعدة لغويــة ر��صخة، فال �صير فــي �لتغا�صي عنه. لكن 
�لمقابلة بين �لخطاأ �لم�صهور و�ل�صو�ب �لمهجور، توحي باأن لي�ص 
مــن خيار غيرهمــا. �أفلي�ص �ل�صــو�ب �لم�صتعمل خيــر�ً من �لخطاأ 
�لم�صهــور؟! وكيف يعــرف �لنا�ص �أن �لخطاأ خطــاأٌ؟! وهل �لتقادم 
يجعــل �لخطاأ �صو�بًا؟! �إن �صهرة �لخطــاأ بين عو�م �لنا�ص و�أن�صاف 
�لمثقفيــن ل يجوز �أن تثني �لمدقق عن �أد�ء عمله، وو�صع �ل�صو�ب 
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�لمقبول مكان �لخطاأ �لمرذول. ويبقى كثيٌر من �لأخطاء �لم�صهورة 
بيــن �لمثقفين، ل ي�صتطيــع �لمدقق �أن يتجر�أ عليها �إل ب�صوء �أخ�صر 
مــن �أعلــى، ينطلق من �لقتناع بــاأن »�لرجوع �إلــى �لحق خير من 

�لتمادي في �لباطل«.

ب - الأ�صاليب ودقة المعلومات 

مبدئّيــًا، لي�ص �لمدقق �للغــوي م�صوؤوًل عن جودة �لأ�صلوب �أو 
ركاكتــه، ول عــن �صحة �لمعلومات �أو خطئهــا؛ ولكن �لأمر عند 
�لتطبيــق قد يغدو هالميـّــًا، فقد تكون ركاكــة �لأ�صلوب �أدت �إلى 
تفــكك �لمعنــى �أو تعقيده، وعندها يكون تقديــر �لتعبير �لمنا�صب 
يــًا ومغامرًة  للمعنــى �لــذي �أر�ده �لكاتب وخانه فيــه �لتعبير، تحدِّ
�صعبــًة. خذ هذه �لعبــارة: »�إن �لحادثة �لمفاجئة جعلت كل ما هو 
غير متوقع ي�صود �لماأمول ويطغى عليه«، قد يكون �لمعنى �لذي في 
»بطــن �لكاتب«: �أن غير �لمتوقع قد طغى علــى �لماأمول �لمتوقع 
وحــل محلــه، وقد يكون �لأمر مجرد �صقط وقــع في �لكالم، وقد 
يكــون �لكاتب يــرى في هذ� �لتعبير �لمتحذلــق نوعًا من �لإبد�ع، 
فيوؤدي تغييره �إلى ما ل تحمد عقباه. ومن جانب �آخر يجد �لمدقق 
بع�ص �لعبار�ت، �لآتية غالبًا من �لترجمة �لحرفية، يمكن ت�صحيحها 
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باإ�صافــة حــرف �أو تغيير كلمــة، ولكن يبقى �لتعبيــر بكامله �أجنبّيًا 
�صعيــف �ل�صلة بالأ�صاليــب �لعربية، وتلك »مع�صلــة ول �أبا ح�صٍن 

لها«.

�أمــا عن �لمعلومات، فقد تمر علــى �لمدقق معلومات خاطئة، 
ولكنها قد بني عليها بع�ص �ل�صتنتاجات، فيكون ت�صحيح �لمعلومة 
موؤديــًا �إلــى �صياع �لن�ــص بالكامل؛ كتــب �أحد �لمثقفيــن معالجًا 
مو�صــوع �ل�صحر�ء و�لرمال في �ل�صعر �لعربــي، وكان مما قاله �أن 
�لخليــل بن �أحمد قــد كان ذكيًا حين �صمى �أحــد �لبحور �ل�صعرية 
»بحر �لرْمل«، ثم ذهب يتفنن في ذلك، وهو لم يعلم �أن ��صم �لبحر 
»�لرَمــل«، بفتح �لميــم وهي بعيدة تمامًا عن معنــى �لرمال، و�إنما 
تعني �صربًا من �ل�صير، فكل ما بني على هذ� �ل�صتنتاج كان �أولى به 

�أن يحذف وي�صتغنى عنه. 

�إذن فاأخطاء �لمعلومات هذه ل بد فيها من �جتهاد منا�صب لكل 
موقف على حدة.

ج - الترجمة 

�لحديــث عــن �لترجمــة و�أثرها في لغتنــا �لعربيــة �لمعا�صرة، 
حديث ذو �صجــون، يذهب فيه �لقول كل مذهب، فال يجد عز�ء. 
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ولئن كنا نعتــرف للتر�جمة بف�صلهم في نقل �لعلوم و�لمعارف من 
�للغات �لأخرى �إلينا، فاإننا ل ن�صتطيع �لإغ�صاء عما تجنيه �لترجمة 
فــي �أحايين كثيرة على نقاء �للغة و�صفائهــا. ول نكون مبالغين �إذ� 
قلنــا �إن �لأ�صاليب �لتي ت�صــود �لآن في �لكتابة �ل�صحفية خ�صو�صًا، 
تــكاد تكون كلها ترجمة حرفية مــن �للغات �لأعجمية وخ�صو�صًا 
�لإنجليزية و�لفرن�صية، حيث تحولنا عن �لتر�كيب �لعربية و�لأ�صاليب 
�لف�صحــى، و�ل�صتعار�ت �لتر�ثيــة، و�لأمثال �لبليغــة، �إلى �أ�صاليب 
هوؤلء وتر�كيبهم و��صتعار�تهــم و�أمثالهم. فلم يكن �لباحث �لكبير 
علي دروي�ص مخطئًا حين و�صف لغتنا �لمعا�صرة باأنها »لغة �أجنبية 
و�أ�صــو�ت عربية«)9(. ولو كان �لأمر ��صتير�د�ً لأمثال ل يوجد لدينا 
مــا يقابلهــا مثاًل، �أو تعبير�ً عن معاٍن لم يعبــر �لعرب عنها، لكان له 
وجه من �لقبول، ولكن �لو�قع �أنه �لجهل باللغة �لعربية، و�ل�صتهانة 
بهــا، و�صعف تكوين �لمترجم و�لمحرر فيها �أو �نعد�مه. تلك هي 

�لأ�صباب �لتي هي �أبعد ما تكون عن �لوجاهة و�لقبول.

و�أمــام هجوم هــذه �لأ�صاليــب �لممجوجة �لم�صتــوردة يجد 
�لمدقــق �للغوي نف�صه، في كل ن�ــص ي�صححه، كمثل �لو�قف على 
�صــور مدينة محا�صــرة، تكاد تتخطفه �صهام �لغــز�ة من كل حدب 

و�صوب، ول�صان حاله ي�صدح:
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لتَّقيته   ــد�ً  و�ح �صهمًا  كان  ولو 
وثالُث ـــاٍن،  وث �صهٌم،  ولكنه 

�أو ين�صد مع �لمتنبي على ل�صان �لعربية �لجريح:

حتى ــــالأرز�ء  ب �لدهـر  رمــانــي 
نباِل مــن  غ�صـاٍء  فــي  فــــوؤ�دي 

�صهـاٌم �أ�صابتني  �إذ�  ف�صرُت 
�لن�صال على  �لن�صاُل  تك�صرت 

وكمثــال تاأمل معي في �لعبــارة �لتي تتد�ولهــا �أجهزة �لإعالم 
�لأجنبيــة، وهــي كلمــة »cover« �لإنجليزية، ي�صع لهــا �لمترجم 
مقابلهــا �لحرفي في �لقامو�ص، كلمة »يغطي«، فيتحول �لمعنى �إلى 
�ل�صــد؛ حيث في �لعربية ل يمكن بــاأي معنى �أو ��صتعارٍة �أن تجعل 
�لتغطيــة بمعنى �لك�صــف و�لن�صر، ولكن �لو�قــع �أن هذ� قد ُفر�ص 
ب�صبب �لترجمة �لحرفية �لخاطئة، فاأ�صبح �ل�صحفي �لمكلف متابعة 
ون�صــر �لخبــر، يقــال عنــه �إنــه مكلــف تغطيتــه، و�صتان مــا بين 

�لنقي�صين!

 the devil lies in the( :ثــم �إليــك هــذ� �لمثــل �لإنجليــزي
details(، لقــد ��صتــوردوه وترجمــوه �إلى: »�ل�صيطــان يكمن في 
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�لتفا�صيل«، وهذه �لترجمة على ما بها من َحْرفية، تت�صمن م�صادمة 
للثقافــة �لعربية �لتي ل تقحــم �ل�صيطان في �لتعابير �ليومية على هذ� 
�لنحــو. ثــم �إن كلمة )devil( فــي �لإنجليزية ل تعنــي »�ل�صيطان« 
ههنــا، بل تعني �لعفريت �أو ما �صابهه. و�لتعبير �لإنجليزي لو ترجم 

بالمعنى لكان: »�لعلة في �لتفا�صيل«.

و�أ�صــرب لك مثاًل �أخير�ً، هو عبارة »there« �لإنجليزية، فهي 
فــي لغتها تاأتي لمعنيين؛ �أحدهما: »هناك«، �إ�صارة للبعيد، و�لثاني: 
»يوجد«، ولأن �لمترجم يكتــب بالعربية ويفكر بالإنجليزية، فقد 
�صــار ي�صتخــدم عبــارة »هناك« بمعنــى »يوجد«، حتــى ولو كان 

�ل�صيء بين يديه.

وكمــا يقول علي دروي�ص في مقالــه �ل�صابق ذكره؛ فاإننا )لكي 
ُنظهر لمن هم حولنا �أننا على در�ية بلغة �أجنبية ... نلجاأ في �لغالب 
�إلى تف�صير ما ننطق به بالعربية بكلمات �أجنبية، فال يتورع م�صوؤول 
�صيا�صــي �أو محلــل �قت�صــادي �أو طبيــب نف�صي عــن �لنطق بكلمة 
 ،)compromise( ت�صوية« مثاًل و�إرد�فها فور�ً بتو�أمها �لإنجليزي«
وذلــك لتر�صيخ �لكالم في لب �ل�صامــع ومنع �للتبا�ص، وكاأن �للغة 

�لعربية �أ�صحت لغة �لغمو�ص و�لجمود()10(.

�أمــام هذ� �لو�قع، ل منا�ــص للمدقق �للغوي من �أن يت�صاهل في 
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�لتعامل مع هذ� �لنوع من �ل�صتعمالت، ما د�م قد ��صتقر وتعورف 
عليــه، لأنــه �إذ� �أر�د �أن يعيد �لن�ص �إلى �لأ�صلــوب �لعربي �لأ�صيل، 

ف�صيكون ذلك كتابًة جديدًة للن�ص، وفي ذلك ما فيه.

ولكن تظــل �لم�صوؤولية �لأدبية و�لأخالقيــة تطالب �لمدقق باأن 
يقف بالمر�صاد لما ير�ه من هذه �لترجمات مت�صلاًل في جنح �لظالم، 

ولما يقرَّ له قر�ٌر بعد، فيعمد �إلى ��صتبد�ل �لأ�صلوب �لعربي به)11(.

تو�صيات وقواعد لتدقيق ناجح:
�إن تو�فــر �ل�صفات �لمطلوبــة في �لمدقق �للغوي، على نحو ما 
�صرحنــاه �آنفًا، يجعله موؤهاًل لعمل �لتدقيــق، ولكن �لعملية في حد 
ذ�تهــا تحتاج �أي�صا �إلى �تباع قو�عد �صارمة، يلتزم بها �لمدقق، كي 

يكون عمله ناجحًا، وهذه محاولة ل�صتق�صاء تلك �لقو�عد:

اأ - الجو الملئم 

يحتــاج �لمدقق �إلى تو�فر �لهدوء، و�نتفاء كل عو�مل �لت�صوي�ص 
من حولــه، �أما مع وجود تلك �لعو�مل ف�صوف يختل �لعمل قطعًا، 
مهمــا �أجهد �لمدقق نف�صه في �لتركيز �لذي �صيكون �أي�صًا مرهقًا له 
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مــن دون جدوى. ولذلك ل بــد �أن يكون مكتب �لمدقق منف�صاًل 
عن غيره مــن �لموظفين، وخ�صو�صًا ق�صم �لتحرير وق�صم �لطباعة، 

حيث تكثر �لحركة و�لحو�ر�ت و�لت�صالت.

ب - التـاأني والقراءة الكاملة

ل �صــيء �أخطر على عملية �لتدقيــق من �لتعجل و�لت�صرع، فهو 
منــاٍف �أ�صاًل للدقة وما ��صتــق منها، فال بد للمدقق من �لتركيز بتاأنٍّ 
�صديــد في �لن�ص �لذي بين يديه، حتى يتاأكد من قر�ءته حرفًا حرفًا، 
ويتاأكــد من تمام معنى كل جملــة �أي�صًا. ذلك �أن �لجملة قد تكون 
�صليمــة �إعر�بّيــًا و�إمالئّيــًا، فين�صغــل �لمدقــق بمتابعــة �لحــروف 
و�لكلمــات، ويذهــل عن �لمعنى �لكامل. ولذلــك ففي حال كان 
�لن�ــص مكثفــًا، �أو معقد �لتركيــب، ين�صح بالرجــوع لإلقاء نظرة 

�صريعة على كل فقرة بعد �إتمام قر�ءتها. 

وم��ن �س��روط الق��راءة الكاملة اأن تك��ون مت�سلة غي��ر متقطعة 
ب�صاغل. لأن �لن�ص كاللوحة �لفنية، ل يمكن �لحكم على كل مقطع 
منهــا منفــرد�ً. و�ل�صتئناف بعد �لتوقف ي�صيــع �لمعنى �لعام للن�ص 
وت�صل�صــل �أفكاره، ف�صاًل عن �أنه قد يجعلك تتجاوز فقرة كاملة من 

دون �أن تنظر فيها �أ�صاًل.
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وكم من خطاأ يتم ت�صحيحه، فيترتب على ذلك خطاأ جديد من 
جّر�ء تغير �ل�صمائر �أو نحو ذلك! وكم من خطاأ كانت فد�حته �صببًا 
فــي تركيز �لمدقق عليــه، ف�صغله عن خطاأ مجــاور له، ربما يكون 

�أفدح منه!

ج - المنهج المحدد والموحد 

�إن �ختالف �لمد�ر�ص �للغويــة، و�ل�صطالحات �لإمالئية، قد 
ينتج عنه �رتبــاك وعدم تنا�صق في عمل فريق �لتدقيق؛ في�صحح كل 
منهــم �نطالقــًا من خلفيتــه ومدر�صته، وهذ� �أمر يجــب تجنبه قدر 
�لإمكان، حتى يخرج �لعمل متنا�صقًا، و�أهم من ذلك �أي�صًا �أن يلتزم 
كل مدقــق بطريقة موحدة في �لن�ص �لذي ي�صححه؛ فمثاًل �إذ� كان 
يكتــب حرف »g« �لالتيني بالجيم �أو بالــكاف �أو بالغين، فليلتزم 
بذلــك في �لن�ص كله، و�إذ� كان �لفريق مختلفًا في كتابة �لهمزة في 
بع�ــص �لمو��صع، فليلتزم باأحد �لر�أيين، تغليبًا للعمل �لجماعي على 

�لفردي.

د - المرونة

مما يوؤَثر عن �لإمام �لأ�صمعي �أنه قال: »من عرف كالم �لعرب 
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ــن �أحــد�ً«. و�إن �ت�صاع �للغــة، وتطــور �لدللت،  لــم يكــد يلحِّ
و�ختالف �لتقدير�ت، كل ذلك يدعو �لمدقق �إلى عدم �لت�صرع في 
م كل ما يمكن تمريره مما  �لتخطئــة، ويفر�ص عليه �لمرونة في تفهُّ
ي�صــح له تخريٌج غيُر متع�صف ول متكلف، ذلك �أن �لأخذ بال�صدة 
فــي تر�صد كل �ل�صتعمالت �لتي تو�صف بالخطاأ، �صيحيل �لمدقق 
�إلى محرر، لأن �لأ�صاليب �لمتجددة �لآتية من تطور�ت �صاربة في 
�لقــدم، قد جعلت �للغة �لحديثة عامرة بال�صتعمالت غير �لماألوفة 
في ما �صبق، عن طريق �لتو�صع في �لمعاني و�ل�صتعار�ت، وت�صمين 
�لألفاظ معاني غير ما كانت لها. ومو�صوع �لتطور �للغوي - على 
�لخــالف فيه وفي مد�ه و�صروطه – قد فر�ص نف�صه في �لو�قع، منذ 
عهــود م�صت، وقد تبنَّاه �لأدباء و�لكّتاب �لمتقدمون في كتاباتهم، 
فقــد ��صتعملــو� �لألفــاظ �لمولــدة، وتو�صعــو� فــي �ل�صتعــار�ت 

و�لمجاز�ت، كما لم يكن في �لع�صور �لتي �صبقتهم.

ول بــد للمدقق �أن يتفهم �ختــالف م�صتويات �لكتابة بح�صب 
�أهميــة �لمو�صوعات، وبح�صــب نوع �لقــارئ �لم�صتهدف، فلغة 
�لأخبــار �لعادّية لي�صت كلغة �لمو�صوعــات �لثقافية و�لأدبية. ولغة 
�لإعالنــات ل ت�صتغرب فيها رّكة �لتعبير و�صعف �لتركيب و�لقرب 

من �لعامية.
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هـ - الأف�صح بدل الف�صيح 

مطلــب �لمرونــة ل يعنــي �أن نقبل بكل مــا ورد لــه �صاهٌد �أو 
�صاهــد�ن، مثل �لجــر بالمجاورة، ومثــل ند�ء �لمعرف بــاأل، �إلخ 
�لنــو�در و�لغر�ئب، فكثير من �لأخطــاء �للغوية �لم�صجلة في كتب 
�لأخطــاء �للغوية، قد تكون �صحيحــة على وجٍه، بل قد تكون لغة 
ف�صيحــٍة لبع�ص �لعرب، ولكن غيرها �أف�صح منها، وفي هذه �لحال 
فالمدقــق مطالب بتقديم �لأف�صح، ما لم تكن ثمة �عتبار�ت �أخرى 
ترجــح كفــة �لف�صيــح، مثل غر�بــة �لأف�صــح ونــدرة ��صتعماله في 

�لإطارين �لزماني �أو �لمكاني.

ذلك لأن ��صتخد�م كل ما �ُصِمع ولو �صاّذ�ً �أو نادر�ً، �صيحيل �للغة 
�إلــى عدة لغات، وذلك خالف �لماأمول من توحيد �للغة وتقريبها، 

حتى يزيد �لتفاهم �أكثر.

و - الم�صتعمل بدل الغريب 

من �للغة �لم�صتعملة في وقتنا �لر�هن ما كان غريبًا ومهجور�ً في 
�أزمــان �صابقة، وكثيٌر مما ي�صتعمل في بيئــة �أو حيز جغر�في معين، 
يكون غريبًا في مكان �آخر �أو بيئة �أخرى، وبما �أن �أهم ما في �لعمل 
�لإعالمــي هو تو�صيل �لمعلومــة للقارئ على ح�صب م�صتو�ه، فاإذ� 
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كانــت في �لن�ص عبارٌة �صحيحة ولكنها غريبة ي�صتغلق معناها على 
�لقــارئ �لم�صتهــدف، �أو ربمــا تحيل لديه �إلى حمولــة دللية غير 
مق�صودة، فمن �ل�صروري �للجــوء �إلى مقابلها �لمب�صط �لمتد�ول، 

�إن كان له وجه �صحيح في �للغة. 

ز - الت�صكيل

اخ: »�إنما ُي�صَكل ما ُي�صِكل« )�أرجو  قديمًا قال �لور�قون و�لنُّ�صَّ
�أن ل تكــون �لعبارة لــدى �لبع�ص م�صكلة(، وهــم يق�صدون بهذه 
�لقاعــدة �أن �لت�صكيل �إنما و�صع �أ�صاًل لبيان �لإعر�ب، حيث يكون 
�لمعنــى محتمــاًل لوجهيــن فاأكثــر، �أو ل�صبط مفردة قــد ل يعرفها 
�لأكثرون، فال حاجة للت�صكيل �إل في ما قد ُي�صكل على �لقارئ، �أو 
ي�صبــب �لتبا�صًا. وعليه فــاإن على �لمدقق �أن ير�عي �أمر �لت�صكيل في 
�لمو��صــع �ل�صروريــة فقط، مثل �صبــط �لأعالم غيــر �لمعروفة �أو 
�أ�صمــاء �لأماكــن، �أو �إعر�ب بع�ص �لجمل �لتــي فيها تقديم وتاأخير 
ونحــو ذلك. ن�صرت �إحــدى �ل�صحف عن »وجود ثمانين فيال في 
منطقــة معينة«، فقــر�أ بع�ص �لقر�ء �لخبــر، م�صتغربًا وجود كل هذ� 
�لعدد من �لأفيال في منطقته. ولقد كان و�صع �صدة على �لالم �ألف 

كفياًل باإز�لة هذ� �للتبا�ص)12(. 
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بيــد �أن �لت�صكيل فــي بر�مج �لطباعة علــى �لكمبيوتر، ل يز�ل 
مفتقــر�ً �إلى بع�ص �لتح�صينــات، فقد تجده يتد�خل مع �لحرف، �أو 
تدخــل �لحركــة في �ل�صدة، �أو ياأتي ب�صــكل غير جذ�ب، مثلما في 
�ل�صــدة و�لتنويــن على �لألف. و�لحــل في ذلك قد يمكــن �أحيانًا 
بتمديــد �لحرف، و�أحيانًا يكون غير ممكن كما في و�صع �لك�صرة 
تحــت �لر�ء، فالحل �لأح�صن �أن يحــذف �لت�صكيل حينها، و�أحيانًا 
قد يختفي �لت�صكيل تمامًا �إذ� كان �لن�ص قد طبع بخط ثم فتح بخط 

�آخر ل يحتوي على �لت�صكيل.

ح - للكتَّاب خ�صو�صيتهم

فــي عالم �لإعــالم نوع من �لكتَّاب �أولــي �لأعمدة و�لمقالت 
�لمتخ�ص�صة، و�لباحثين ذوي �لثقافة و�ل�صاأن، في �ل�صيا�صة �أو �لأدب 
�أو �لجتمــاع، فلهوؤلء و�صع خا�ص في �لتدقيق ي�صتح�صن مر�عاته، 
ولهــم ��صتعمال للغــة قــد يق�صدونه على �أوجــه م�صتغربــة �أحيانًا. 
فالأولى بالمدقق �أن يبعد نف�صه عن �أي �إ�صكال قد يجلبه �لتدخل في 
ن�صو�صهم �أو مقالتهم. ولئن كان في ذلك تقييد لحرية �لمدقق، من 
حيث ل ي�صمح له بالتغيير و�لتعديل كثير�ً، فاإن فيه �إيجابية �أن يخف 

عنه عبء �لجتهاد و�لتدخل في مختلف فقر�ت �لن�ص.
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ط - ق�ضايا طباعية

ل ي�صتقيم �لحديث عن �لتدقيق من دون �لحديث عن �لطباعة، 
ولقــد �صــارت عمليــة �لطباعة في حــد ذ�تها تحتــوي على بع�ص 
ًا، ول  �لتحديــات �لتي ت�صتدعي من �لمدقق �أن يوليها �هتماما خا�صّ

يكتفي فقط بمهمته �لتقليدية �للغوية، فمن تلك �لم�صكالت:

- اختالف اأنواع الخطوط في الكمبيوتر: حيث قد يطبع الن�ص 
علــى خط ثم ي�صحب على خط �آخر، �إمــا ب�صبب نقله �إلى جهاز ل 
يحتــوي على �لخط �لأول، �أو ب�صبــب تغيير نوع �لخط في �لجهاز 
نف�سه. كما اأن اخت��الف الخطوط قد ي�سبب اختفاء الت�سكيل، كما 
ذكرنــا �آنفًا، فيلزم في هذه �لحالة مر�عاة ذلك، ومثل ذلك �لأقو��ص 
وعالم��ات التن�سي���ص. وبع�ص الخط��وط يظهر النق��اط متراكبة اأو 

ملت�صقة ب�صكل يوؤدي لاللتبا�ص.

- قلــب �لن�صو�ــص: �إذ� كان �لن�ص �لعربي يحتــوي على فقرة 
بالحروف �لالتينية، �أو ُفِتح �لن�ص �لعربي على برنامج طباعة مبرمج 
على تن�صيق �لحروف �لالتينية، فتجد �أن �لفقر�ت تنقلب فياأتي �أول 
�ل�صطر في �آخره، وهكذ�، و�إذ� كان �كت�صاف �لن�ص �لمقلوب �صهاًل 
مي�صــور�ً، حيث �صيظهــر ذلك من �ختالل �لمعنــى، فاإن �لخطورة 
�لكبــرى تكمن د�ئمًا في �نقــالب �لأرقام، وقد تكون لمبالغ ت�صل 
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�إلى �لمليار�ت. وهي م�صكلة مزمنة في جميع بر�مج �لطباعة، حتى 
ولو كانت �أرقامها عربية. 

- �لم�صافــة بيــن �لكلمات: ي�صتحق مفتــاح �لم�صافة في لوحة 
�لمفاتيح �أن نعده من �أجمل ح�صنات �لطباعة �لحادثة، فبه ت�صتطيع 
�أن تف�صــل �لكلمــات بع�صها عن بع�ص، بحيث ت�صــع فر�غًا ي�صير�ً 
منا�صبــًا بيــن كل كلمتين، يعطي جمالية للن�ــص �أكثر مما كان لدى 
اخ، ولذلــك فاللتز�م به - ل ريب – قد �صار  �لخطاطيــن من �لن�صَّ
و�جبــًا، وذلــك طبعًا في �لأحــرف �لتي ل تلت�صق بمــا بعدها مثل 
�لألف و�لد�ل، �أما غيرها فال منا�ص للطابع �أ�صاًل من و�صع �لم�صافة 
بعدها، ويقع �لخطاأ بحــذف �لم�صافة بين بع�ص �لكلمات، ب�صبب 
�لتر�بــط بينها، ما يجعلهــا تبدو كلمة و�حدة، منهــا: �لأعالم مثل 
»عبــد�هلل« و»�أبو�صالــح« .. �إلــخ ومنها �لكلمات: لبــد، ماد�م، 
مــاز�ل، ليــز�ل، ماله؟ وهــذ� �لمثــال �لأخير قد يت�صح فيــه تمامًا 
�للتبا�ص مع كلمة »�لمال«، ولتت�صح �أهمية هذه �لم�صافة، خذ مثاًل 

من �لبيت �لتالي: 

هما و�إن  رْحٍل  كل  رفيقي  وكل 
�أخــو�ن هما  قومـا  �لقنا  تعاطى 

�إن �لقــارئ �لعــادي – غالبــًا - �صيجعل »همــا �أخو�ن« جملة 
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كاملة، كما قد وقع في ذلك بع�ص �لمتقدمين)13(، ولكن لو حذفت 
�لم�صافــة قبل »همــا«، لقر�أت �لبيت قر�ءة �صحيحــة، توؤدي معناه 

�ل�صحيح، فيكتب �لبيت هكذ�: 

هما و�إن  رْحٍل  كل  رفيقي  وكل 
�أخــو�ن قومـاهما   �لقنا  تعاطى 

- �لآيــات �لقر�آنيــة: نظر�ً لح�ّصا�صيــة �لخطاأ في كتابــة �لقر�آن 
�لكريــم، ومــا لــه من �أثر خطيــر، ونظــر�ً لأن �لكثير مــن �لكّتاب 
ي�صت�صهــد باآيات من �لقــر�آن �لكريم ل يحفظهــا فيكتبها خطاأً، �أو 
حتــى قد تكون قوًل ماأثور�ً فيح�صبــه قر�آنًا. ولقد �طلعت مرة على 
مجلــة ت�صدر عــن موؤ�ص�صة دينيــة، فاأح�صيت فيها عــدد�ً كبير�ً من 
�لأخطــاء في �لآيــات �لقر�آنيــة �لم�صت�صهد بها، وهو �أمــر في غاية 
�لغر�بــة. ومــع خلو م�صوؤولية �لمدقق من ذلــك، فاإننا لو �نتبهنا �إلى 
�لإمكانــات �لتــي يوفرها لنــا �لكمبيوتر في هذ� �لمجــال، لتجنبنا 

�لكثير من تلك �لأخطاء �أو ربما تخل�صنا منها نهائيًا

لقــد تو�فرت �لكثيــر من �لبر�مــج �لقر�آنية �لتي توفــر م�صحفًا 
كامــاًل مطبوعــًا بالإمالء �لعادي، فبدًل مــن �أن يتولى �لطابع �صّف 
�لآية �لكريمة كاملًة، ويخطئ فيها، فيكلَف �لمدقق م�صقة بالبحث 
فــي �لمعجــم �لمفهر�ص للقــر�آن �لكريــم، �أو يفوت عليــه �لخطاأ، 
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فيكفــي من كل هــذ� �أن يبحث �لطابع عن كلمة مــن �لآية، �صمن 
�لم�صحف، ثم يقوم بالق�ص و�لل�صق.

علــى �أنــه قد �نت�صــرت �أي�صــًا مع �لأ�صــف بع�ــص �لم�صاحف 
�لمت�صمنــة لبع�ص �لأخطاء، فال بد من �لبحث عن م�صحف موثوق 

به، مجاٍز من جهة ذ�ت م�صد�قية. 

- �لأخطــاء فــي عالمــات �لترقيم: تكثــر هذه �لأخطــاء كثرًة 
محيــرة، حتى �إنه ل مبالغة فــي �لقول �إنه ل يكاد ُي�صتعمل من تلك 
�لعالمات فــي محله غيُر نقطتي �لقول وعالمــة �ل�صتفهام. وتبدو 
�لفا�صلة هي �ل�صحية �لأولى في هذه �لفو�صى، حيث تجد �لكثيرين 
يعتمــدون عليهــا كيفما �تفــق، فاأ�صحت ل تدل علــى �أي معنى. 
وعالمــات �لترقيم في �لحقيقــة ذ�ت �أهمية كبيرة، ولو ��صتخدمت 
علــى �لوجه �ل�صحيــح، لكانت معينة للقارئ فــي فهم �لن�ص على 
�أكمــل وجــه، وذلك �أ�صاًل �صبــب و�صعها. لذ� فقــد جعلت باآخر 
�لبحــث ملحقًا بعالمــات �لترقيــم، ومو��صعهــا �لمنا�صبة، ب�صكل 

مخت�صر.

٭٭٭
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فــي هذ� �لف�صــل �لتطبيقي �أردت 
�أن �أعر�ــص �أمثلــة »نموذجيــة« مــن 
�لأخطــاء �ل�صائعــة، مــع ت�صحيحهــا 
بالرجــوع �إلــى �لم�صــادر، ولم يكن 
ق�صــدي �أن �أح�صر �لأخطاء �لمتد�ولة 
تحــت �أي مــن �لعناوين �أدنــاه، فهي 
ع�صيــة علــى �لح�صــر، و�لمزيد منها 
يتفتــق كل يوم، و�إنمــا هي مختار�ت 
قمت بتدوينها في �أيام متقاربة، لغر�ص 
تقديمها نموذجًا، �صاع في �لمدة �لتي 

مقدمات تطبيقية 2
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�عتنيــت بهــا في جمع هــذه �لمقدمات، هذ� ف�صاًل عــن �أن ح�صر 
�لأخطــاء �للغوية �ل�صائعة، هو في �لأ�صل �أكثر �إفادة للمحررين، من 
�إفادتــه للمدققيــن، لأن �لمحــرر هو �صانــع �لكلمــة، وهو �لذي 
ل عمل �لمدقق، وي�صهم  بمعرفتــه بالأخطاء �ل�صائعة يمكــن �أن ُي�صهِّ
فــي تح�صيــن ��صتعمال �للغــة و�لرتقاء بها. �أما �لمدقــق فهو �أ�صاًل 
عــارف بال�صو�ب و�لخطاأ، �أو على �لأقل ما كان منه �صائعًا، بيد �أنه 
قد يحتــاج �إلى �لتذكير ببع�ــص �لأخطاء »�ل�صائعــة بين �لمدققين« 
�أنف�صهــم، كما يحتاج �إلى �لتنبيه �إلــى �لمنهج �لأ�صلم في �لت�صويب 
و�لتخطئة، وعلى طريقة �ل�صتهد�ء بكتب �لمعاجم و�أمهات �للغة. 
و�لأهم عندي هنا هو توجيه �لنظر �إلى �لمنابع �لتي تتدفق منها تلك 
�لأخطــاء، مــن �أجل �لعمــل على �صدهــا وردمها، ب�صحيــح �للغة 

وف�صيح �ل�صتعمال.

المنهج الو�صط و�صرورة التحري:
ل بد من �لتنويه باأن �لنا�ص في �صاأن �لأخطاء �للغوية، ينق�صمون 

�إلى: 

مْفرطيــن؛ ل يكادون ي�صّلمون ب�صيء، فتر�هم يردون �ل�صو�ب 
لأنــه لــم ي�صتهــر، �أو لأنه لغة قليلــة، �أو لم تذكــره �لمعاجم. ولقد 
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�ألمحنا من قبــل �إلى �صرورة �لمرونة و�لبعد عن �لت�صدد، لأن كالم 
�لعــرب و��صع، وت�صرفهم في �لمجــاز�ت قد بلغ �لغاية، و�لمعاجم 
علــى كثرتها لم ُتحط بــكالم �لعرب، فكم من مفرد�ت تجدها في 
دو�ويــن �ل�صعــر وفــي كتــب �لتو�ريــخ و�لأدب غير مذكــورة في 
�لمعاجم، وفرٌق كبيــر بين تف�صيل �لأف�صح على �لف�صيح، وبين رد 

مًا من غير دليل. �لف�صيح غير �لأف�صح تحكُّ

ومَفّرطيــن؛ يت�صاهلون مع كل جديد، ويقبلون كل ما �صاع بين 
�لعــو�م، حتى لو كان هادمًا لأ�صل من �أ�صول �لل�صان �لعربي، وهم 
�لأكثرون في هذ� �لزمان مع �لأ�صف، حتى لقد �صار �لت�صاهل �لز�ئد 
�صمــًة غالبــًة على بع�ص �لمجامــع �للغوية، فتجدهــم في كل دورة 

يقبلون ما كانو� يرف�صونه في �لدور�ت �ل�صابقة.

و�أمــا �لمنهــج �لأقــرب لل�صــو�ب، فهــو �لتو�صط بيــن هوؤلء 
و�أولئك.. 

........................
ذميم �لأمــور  ق�صد  طرفي  كال 

ولالإمــام �أبــي عمــرو بن �لعــالء في ذلــك مقولة تكتــب بماء 
�لذهــب، فقد )قال لــه �أحدهم: �أخبرني عما و�صعــت مما �صميته 
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عربية، �أيدخل فيها كالم �لعرب كله؟ فقال: ل، فقال: كيف ت�صنع 
فــي ما خالفك فيــه �لعرب، وهم حجة؟ قــال: �أعمل على �لأكثر، 

و�أ�صمي ما خالفني: لغات()14(.

اأخطـــاء �صحيحـة!
ول بد مــن �صرب �أمثلة ت�صفي غليل �لقارئ، وتو�صح �صو�ب 

��صتعمالت يخّطئها �لبع�ص، على ما لها من حجج قوية مقنعة:

1 - م�صاكل وم�صكلت:

يظن �لبع�ص �أن جمع م�صكلة ل يجوز �إل على »م�صكالت«، و�أن 
جمعهــا علــى »م�صــاكل« جمــٌع خاطــئ. وهــوؤلء لديهم �صبهــة �أن 
رد فيها جمع �لت�صحيح،  »�لم�صكلة« هي ��صم فاعــل من �لرباعي، فيطَّ
بالألف و�لتاء، فنقول »م�صائُل م�صكالٌت«. ولكن غاب عنهم �أمر�ن:

�أولهمــا: �أن هذه �ل�صفــة قد �صارت من �ل�صفــات �لتي غلبت 
عليهــا �ل�صمية، فبعد �أن كانــت و�صفًا لل�صــيء �لملتب�ص، �صارت 
ت�صتعمــل ��صمًا مــن دون �لحاجة �إلى تقديــر مو�صوف محذوف، 
و�صــارت بمعنــى »�لعقــدة«، بدليــل �أنها �أ�صبحــت تو�صف كما 
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تو�صف �لأ�صمــاء، فاأنت تقول: »هذه م�صكلــة معقدة«، وت�صاف 
كمــا ت�صاف �لأ�صمــاء، فتقول: »ما م�صكلة زيــد؟«، ول ي�صح هنا 
تقديــر مو�صوف. و�ل�صفــة �إذ� غلبت عليهــا �ل�صمية جاز جمعها 

جمع تك�صير كالأ�صماء، فهي في ذلك مثل »م�صيبة وم�صائب«. 

وقد تقرر في باب جموع �لتك�صير �أن ��صم �لفاعل �أو �لمفعول 
مــن �لرباعي وما فوقه يجمع علــى »فعالل و�صبهه«، قال �بن مالك 

في �ألفيته: 

وبفعــــالَل و�صبِهـــــه �نطـــقــــــا
�رتقى �لثالثي  فوق  ما  جمع  في 

و�لمــر�د ب�صبه »فعالل« ما ماثله عــدد�ً وهيئة، و�إن خالفه وزنًا 
كمفاعــل وفو�عــل وفياعل و�أفاعل، �أي �أن �لمفــرد �لذي ز�د على 
ثالثة يطــرد جمعه على مفاعل �صو�ء �أكان مختومًا بالهاء )كمهلكة 
مهالــك، م�صكلة - م�صاكل، مفازة - مفاوز، ومكرمة - مكارم(، 

�أم كان مجرد�ً منها )كمنهل - مناهل، مرجع - مر�جع(.

و�لأمــر �لثانــي: �أنــه ف�صاًل عــن كل ذلك قــد ورد �ل�صتعمال 
�لف�صيح بهذ� �لجمع؛ فقد جاء في خز�نة �لأدب للبغد�دي قول �أبي 
طالب يمدح �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، في �أثناء مقاطعة قري�ص 
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لبني عبد �لمطلب لأنهم لم ي�صلمو� �لر�صول �إليهم ليقتلوه:  

باأحمد ُكِلّفت وجد�ً  لعمري لقد 
�لمو��صل �لمحب  د�أب  و�إخوته 

�لدنيا جماًل لأهلهـا في  فال ز�ل 
�لم�صاكل ذبَّ  وله  لمن  وزينًا 

قال �لبغد�دي: �لم�صاكل جمع م�صكلة)15(.

2 - اأظفار واأظافر:

يخّطــئ بع�صهــم جمــع �لظفــر علــى »�أظافر«، وقــد ورد في 
�لحديــث �ل�صريف: )من تو�صاأ فاأح�صــن �لو�صوء خرجت خطاياه 
مــن ج�صــده حتى تخرج مــن تحت �أظافــره( رو�ه م�صلــم، وجاء 

�لجمع �أي�صًا في ف�صيح �ل�صعر، في قول �لأعر�بي:

تكاملت ما  �إذ�  حتى  و�أ�صمنها 
و�أظافر)16( لها  باأنياب  َفــَرْته 

ُفُر معــروف وجمعه �أَْظفــاٌر و�أُْظفوٌر  وقــال �بن منظــور: )�لظُّ
و�أَظافيــر()17(، وكل جمع على وزن فعاليل ومــا �أ�صبهها يجوز فيه 
�لق�صر لدى كثير من �لنحاة، و�لعك�ص �صحيح، يقول عبا�ص ح�صن 
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فــي �لنحو �لو�في: )كل جمع تك�صير علــى وزن: »فعاِلل« و�صبهه 
- وقــد يعبرون عنه �أحيانــًا بالجمع �لمماثل فــي �صيغته ل�صيغتي: 
»مفاعــل �أو مفاعيل« - يجــوز فيه زيادة �لياء �إن لم تكن موجودة، 
كمــا ي�صح حذفها �إن كانت موجــودة. ل فرق في هذ� بين �لجمع 
�لــذي حــذف منه بع�ص حروف مفرده، �أم لــم يحذف، فيقال في 
جمــع: جعفر، ومفتــاح، وع�صفــور، وقنديل: جعافــر وجعافير، 

وم�صابح وم�صابيح، وع�صافر وع�صافير، وقنادل وقناديل.

هــذ� ر�أي �لكوفيين، و�ل�صمــاع �لكثير يوؤيدهــم)18(، و�لأخذ 
بر�أيهم �أولــى، بالرغم من مخالفة �لب�صريين �لذين يخ�صون �لحكم 
�ل�صابــق بال�صرورة، ويوؤولــون �لأمثلة �لم�صموعــة، ويتكلفون في 
�لتاأويــل ما ل يح�صن قبوله، وبع�ص �أئمة �لنحاة)19( يوؤيد �لكوفيين، 
ولكــن ي�صتثني �صيغة »فو�عل« فال يقــول: »فو�عيل« - ول د�عي 

لهذ� �ل�صتثناء - وكذلك يوؤيدهم بع�ص �أئمة �للغة()20(.

3 - تكرار »بين« مع م�صافْيها

»بين« ظرٌف زماني ومكاني، و�إذ� كان ما �أ�صيفت �إليه �صمير�ً، 
وجــب تكر�رهــا، وجهًا و�حد�ً،  كما تقــول: ح�صل خالف بيني 

وبين عمرو، �أو بيني وبينه، وقال �ل�صاعر: 
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�أبـي بـني  وبين  بيني  �لــذي  و�إن 
جّد� لمختلٌف  عمي،  بني  وبين  وبيني 

لحومهم وفــرت  لحمي  �أكلو�  فــاإن 
مجد� لهم  بنيت  مجدي  هدمو�  و�إن 

�أمــا �إذ� كان ��صمًا ظاهــر�ً، فيجوز �لوجهــان �لتكر�ر وعدمه. 
خالفًا لما يت�صــوره �لبع�ص من عدم جو�ز �لتكر�ر في هذه �لحالة، 
فن�صو�ــص �لف�صحــاء و�أقو�ل �أئمة �للغة ت�صهــد بذلك، فقد ورد في 
�لحديث �ل�صريف: »بين �لعبد وبين �لكفر ترك �ل�صالة«)21(، وورد 
�أي�صًا: »�إن �لموؤمن بين مخافتين، بين �أجل قد م�صى ل يدري ما �هلل 
�صانع فيه وبين �أجل قد بقي ل يدري ما �هلل قا�ٍص فيه، .. �إلخ«)22(. 
وقال �لدنو�صري: »يقال: بين زيد وبين عمرو، بزيادة ثانية للتوكيد، 

كما قاله �بن بري وغيره«)23(.

ول بد من �لتنبيه �إلى حالة �أخرى يجب فيها �لتكر�ر، وجوبًا ل 
خيار فيه، حيث يفر�ص �لمعنى ذلك، وذلك كما في �لمثال �لتالي: 
»قــد ح�صلــت �جتماعات بيــن �لروؤ�صاء وبين �لــوزر�ء«، فاإذ� كان 
�لمق�صــود )بقرينــة �ل�صيــاق( �أن �لروؤ�صــاء �جتمعــو� مــع نظر�ئهم 
�لروؤ�صاء، و�لــوزر�ء �جتمعو� مع نظر�ئهم �لوزر�ء، فال بد من تكرر 
بين، و�إذ� لم تكرر، كان �لمفهوم �أن طرفي �لجتماع هما: �لروؤ�صاء 
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و�لوزر�ء، فح�صل �للتبا�ص في �أح�صن �لحتمالت.

نكتفــي بهــذه �لأمثلة لننتقــل �إلى �لنماذج �لتــي جمعناها، من 
�لأخطاء �ل�صائعة:

اللتبا�س اللفظي:
- اطلع وا�صطلع: 

يقــع �لخلــط بين هذين �لفعليــن وما ي�صتق منهمــا، كالطالع 
فيقولــون:  لفظيهمــا؛  تقــارب  ب�صبــب  وذلــك  و�ل�صطــالع، 
»�ل�صطــالع على �لأمــر«، و�ل�صو�ب: »�لطالع علــى �لأمر«، 
ويقولــون: »مطلع بالأمر« بمعنى قائم به ومتحمل له، و�ل�صو�ب: 

»م�صطلع به«.

ولإز�لة هذ� �للتبا�ص يلزم بيان ��صتقاق كل منهما ومعناه، وباأي 
حرف يتعدى �إلى مفعوله:

لع« فمن مادة »ط ل ع«، وهو على زن »افتعل«،  اأما فعل »اطَّ
�أ�صلــه » �ْطتلــَع«، و�لقاعــدة �ل�صرفية في هذه �لحــال �أن تبدل تاء 
�لفتعــال طاء لوقوعها بعــد حرف �لإطباق - وهو هنا �لطاء -  ثم 
تدغم �لطــاء في �لطاء. وهو يتعدى بـ »على«، فيقال: �طلعت على 
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�لأمر، �أي عرفته و�ألممت به، وقد يتعدى بنف�صه: فتقول: »�طلعت 
لَع �لغيَب �أم �تخذ عند �لرحمن  �لأمــَر«، ومنه قول �هلل تعالى : {�أطَّ
عهــد�ً})24(. وقد ورد في مو�صــع �آخر من �لقر�آن من دون مفعول 
َلَع فر�آه في �صو�ء �لجحيم})25(،  ِلعون فاطَّ ظاهر: {قال هل �أنُتم ُمطَّ
َلع  ِلعو� فتعلمو� �أين َمْنِزلة �لَجَهنَِّميِّين فاطَّ �أي: )هل �أنُتم ُتِحبُّون �أن َتطَّ
�لُم�صِلــم فر�أى َقريَنه في �َصــو�ِء �لَجحيم �أي في و�َصِط �لَجحيم()26(. 

وعليه فال وجه لتعديته بالباء �أبد�ً.

و�أمــا فعل »��صطلــع« فمن �لجذر »�ص ل ع«، وهو على وزن 
»�فتعل« �أي�صًا، �أ�صله »��صتلع«، وتجرى عليه �لقاعدة �ل�صرفية �آنفة 
�لذكر فتبدل تاء �لفتعال طاء لوقوعها بعد حرف �لإطباق وهو هنا 
�ل�صــاد، ولكنهــا ل تدغم فيهــا)27(، وهو من �ل�صالعــة �أي �لقوة، 
فالم�صطلــع بالأمر هو �لقوي على �لقيام به، ومن ذلك قول قطري 

بن �لفجاءة: 

ــو ــُم درك هلل  �أمـــركـــم  وقـــلـــدو� 
رحب �لذر�ع باأمر �لحرب م�صطلعا

ويتعــدى بالباء، كمــا في �لبيت �ل�صابق، وبالــالم �أي�صًا فتقول: 
)�إّنــي لهــذ� �لِحْمــل م�صطلع()28(، وقــد يتعدى بنف�صــه، يقولون: 

)��صطلع �لِحْمَل، �إذ� �حتملته �أ�صالعه()29(.
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ويبــدو �أن هــذ� �للتبا�ــص قديم، فقــد ذكره �بــن �ل�صكيت في 
�إ�صــالح �لمنطق فقــال: )وتقول: »هو م�صطلــع بحمله، �أي قوي 
علــى حملــه؛ وهو »مفتِعل« مــن �ل�صالعــة )...(، ول تقل: »هو 

لع«()30(.  مطَّ

- مطرد م�صطرد: 

يقع �لخطاأ با�صتعمال �للفظ �لثاني )�لذي ل وجود له في �للغة( 
مــكان �لأول، فيقولــون: »يــزد�د �لعنــف با�صطــر�د، �أو ب�صفــة 
ــرد«، و�أ�صله:  ر�د، وعلى وجه مطَّ م�صطــردة«، و�ل�صــو�ب: »باطِّ
»مطترد« بوزن مفتعل، من مادة »ط ر د«، فاأبدلت تاء الفتعال طاًء 
- ح�صب �لقاعدة �لآنفة - لوقوعها بعد حرف �لإطباق - وهو هنا 
�لطــاء - ثــم �أدغمــت �لطاء فــي �لطاء. و�لطــر�د هو تتابــع �لأمر 
ه بع�صًا وجرى،  َرَد �ل�صيُء: تبــَع بع�صُ وتنا�صقه، تقــول �لعرب: )�طَّ
ِرُد، �أي تجري. وقول  ــَرَد �لأمُر، �إذ� ��صتقام. و�لأنهار َتطَّ تقول: �طَّ

�ل�صاعر ي�صف �لفر�ص:

َجرى �إذ�  �لن�صيم  َرَد  ُمطَّ وكــاأنَّ 
ُزْنبور()31( َخِليَّتا  �لَكـالِل  بعَد 



66

ويكثــر ��صتعمــال هــذه �لعبارة في مجــال �لعلــوم �لإ�صالمية، 
و�للغوية على وجه �لخ�صو�ص، فيقول �ل�صرفيون مثاًل: )وقد �طرد 

�لحذف في »كل« و»خذ« و»مر«(.

و�أمــا �لعبارة �لخاطئة »��صطرد«، فقيا�صها �أن تكون من �لأ�صل 
»�ص ر د«. وهو مهمل ل وجود له في �للغة �لعربية. 

- زخر وذخر:

يقع �للتبا�ص بينهما، في�صتعمل �لثاني في مو�صع �لأول، فيقال: 
»هذ� �لكتاب يذخر بالوثائــق«، وهو خطاأ، و�ل�صو�ب: »يزخر«، 
و�صبــب �لخطاأ – كما هــو و��صح – تقارب �لحرفين �لز�ء و�لذ�ل، 
ولتو�صيح �لمعنى نقول �إن مادة »زخ ر« تعني �لمتالء و�لجي�صان، 
َر: َطَما  قــال �بن منظور: )َزَخَر �لَبْحُر َيْزَخــُر َزْخر�ً وُزُخور�ً، وَتَزخَّ
َوَتَمــالأ، وَزَخَر �لــو�ِدي َزْخر�ً: َمدَّ ِجّد�ً و�رتفــع، فهو ز�ِخٌر، وفي 
حديث جابر: »َفَزَخَر �لَبْحُر« �أَي َمدَّ وَكُثَر ماوؤُه و�رتفعت �أَمو�جه. 

وَزَخر �لقوُم: جا�صو�، ِلَنِفيٍر �أَو َحْرٍب( )32(.

�أمــا مــادة »ذ خ ر« فهــي من �لذخــر، �أي �لدخــار و�لإعد�د 
َخره:  يَء َيْذخره ُذْخر�ً، و�ذَّ للملمــات، يقول �بن �صيده: )َذَخــر �ل�صَّ

ِخر، قال: خيرة: ما �دُّ �ختاره، وقيل: �تَّخذه. و�لذَّ
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ِبَذخيرٍة �لفتى  مــاُل  ما  َلَعْمُرك 
خائُر �لذَّ فاء  �ل�صَّ �إخــو�ن  ولكنَّ 

ْخر، و�لجمع: �أذخار، وَذَخر لَنف�صه حديثًا َح�صنًا:  وكذلــك �لذُّ
�أبقاه، وهو َمَثٌل بذلك()33(. 

- الجزر والجذر:

يقع �لخطاأ با�صتعمال �للفظ �لثاني مكان �لأول، فيقولون: )وما 
ز�لت �لأمور بين �لمد و�لجــذر(، و�ل�صو�ب: )بين �لمد و�لَجْزر( 

()34( �أي مد �لبحر. بالز�ي، و)�لَجزُر: �نقطاع �لمدِّ

- الروؤية والروؤيا:

كثيــر�ً مــا ي�صتعمــل �للفظ �لثانــي مــكان �لأول، وبخا�صة في 
�ل�صياقــات �لأدبية و�لثقافية �لمعا�صرة، فيقولون: »�إن روؤيا �لكاتب 
�لفالنــي تنطلق من كــذ�«، و»�إن هــذ� �لم�صروع ينطلــق من روؤيا 
�لزعيم �لفالني«، و�ل�صو�ب في �لمو�صعين ��صتعمال »�لروؤية«، لأن 
�لروؤيــة هي م�صدر »ر�أى» �لب�صرية و�لقلبية، �أي �لتي بمعنى �عتقد، 
وؤَيُة �لنََّظُر بالَعْين و�لَقْلب.(.  وهي �لمنا�صبة هنا، قال �بن منظور: )�لرُّ
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�أما »�لروؤيا« فهي م�صدر لفعل »ر�أى« �لمنامية، و�لروؤيا هي �لحلم، 
يا: ما ر�أَْيته في مناِمك ()35(. وؤْ قال �بن منظور �أي�صًا: )و�لرُّ

- النفاد والنفاذ:

يقــع �للتبا�ص بين �للفظيــن با�صتخد�م �لثاني في مو�صع �لأول، 
فيقولون »نفذ �لز�د« �أي �نتهى، و»��صُتنفذت �لجهود«، �أي ُبذلت 
كلها حتى �نتهت، وكل ذلك خطاأ ل يوؤدي �لمق�صود. و�ل�صو�ب: 
»نفــد �لز�د نفاد�ً« بالد�ل، و»��صتنفدت �لجهود ��صتنفاد�ً« ، فالنفاد 
يعنــي �لنتهاء، و�لنفاذ يعني �لمرور و�لتجاوز، قال في �لعين: )َنِفَد 
َنَفَد �لقوُم: َنِفَد ز�ُدهم، و��صَتْنَفدو�: َنِفَد ما  �ل�صــيء َنفاد�ً �أي َفِنَي، و�أَ
عندهــم()36(، ومن ذلك قوله تعالى: {ما عندكم ينَفد وما عند �هلل 
بــاٍق})37( وقال في �لعين �أي�صــًا: )�لَنفاُذ: �لَجــو�ز و�لُخُلو�ُص من 
�ل�صيء، وَنَفْذُت �أي ُجْزُت، وطريٌق ناِفٌذ: يُجوُزه كلُّ َ�َحٍد لي�ص بين 
قــوٍم خا�ــصٍّ دون �لعاّمة، ويقال: هذ� �لطريــق ينُفذ �إلى مكان كذ� 
ْهــُم و�أنَفْذته، و�لنََّفُذ  وكــذ�، وفيه منَفــٌذ للقوم �أي مجاز، وَنَفَذ �ل�صَّ
ي�صتعمــل في �إِنفاذ �لأمر، تقول: قــام �لم�صلمون بَنَفِذ �لكتاب، �أي 

باإِنفاذ ما فيه، وقال قي�ص بن �لخطيم:
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ثاِئٍر َطْعَنَة  �لقي�ص  �بَن عبِد  َطَعْنت 
�أ�صاَءها عاُع  �ل�صُّ لول  َنَفـٌذ  لهـا 

�أر�د بالنََّفذ �لمنَفذ()38(.

- اأودى به واأدى اإليه:

يقع �لخلــط �أحيانًا بين �لفعلين، فيقولون: »وقد �أودى به ذلك 
�إلــى �لف�صل«. ول بد من بيان �لمعنييــن �لمختلفين للفعلين وكيفية 

تعدية كل منهما:

�أمــا �لفعــل »�أودى« فهو من مــادة )ودي(، ومعناه: »هلك«، 
فهو لزم فــي �لأ�صل، قال في �لل�صان: )�أَْوَدى �لرجُل: َهَلَك، فهو 

ُموٍد؛ قال َعتَّاب بن َوْرقاء:

�لُمَنى نــاَل  وقد  ِبُلْقماَن،  �أَْوَدى 
في �لُعْمِر، حتى ذ�َق ِمنه ما �تََّقى

وقد يتعــدى بالباء، فيكــون بمعنى ذهب، فتقــول: )�أَْوَدى به 
�لموُت: ذَهب؛ قال �لأَع�صى:

ـــــــــٌة ِلمَّ وِلي  َتَرْيِني  ـــــــا  فاإِمَّ
بها()39( �أَْوَدى  �لــَحــو�ِدَث  ــاإِنَّ  ف
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ى، فبمعنى »�أو�صل«، ويتعــدى بنف�صه، فتقول:  �أمــا �لفعــل �أدَّ
لــُه، و�ل�صــم �لأَد�ُء)40(، وفــي كتابات  ى �ل�صــيَء: بمعنــى �أَْو�صَ �أَدَّ
ونه بنف�صه، بل بالباء، فيقولون: �أدى به  �لمعا�صرين، ل تجدهم يعدُّ
ذلــك �إلى �لف�صل، ول تعرف تعديته في �لف�صيح �إل بنف�صه، فالتعبير 

�ل�صحيح: �أد�ه ذلك �إلى �لف�صل. 

- الحل والحلحلة:

، ويقع �لخطاأ  حــل �لم�صكلة: �أز�ل عقدتها، و�لم�صــدر: �لحلُّ
فــي جعل م�صــدره »�لحلحلة«، ب�صبــب �للتبا�ص �للفظــي، و�إنما 
�لحلحلة ِمن �لفعل »تحلحل« �أي تحرك �أو ز�ل، يقول �لجوهري: 
)َحْلَحْلــُت �لقــوَم، �أي �أزعجتهــم عــن مو�صعهــم()41(، ويقــول 
ك. قال  �لأزهــري: )ومــا َتَحْلَحَل فــالن عن مجل�صه، �إذ� لــم يتحرَّ

�ل�صاعر:

بناءنا �أردَت  �إن  َك  بكفِّ فارفع 
باِت هل َيَتَحْلَحُل()42( َثْهالُن ذو �لَه�صَ

ول ي�صلح �لدفاع عن هذ� �ل�صتعمال باأن �لمق�صود هو تحريك 
�لم�صكلــة مــن مكانها، لأن ذلــك ل يوؤدي �لمعنى �لمــر�د، و�إنما 
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�لمــر�د هــو �لق�صاء علــى �لم�صكلة، �أي حل عقدتهــا، ولي�ص فقط 
�إز�لتها من مو�صعها �إلى مو�صع �آخر.

- غداء وغذاء:

يقــع �للب�ص �للفظــي با�صتعمال �لثاني مــكان �لأول، فيقولون: 
»تنــاول وجبة �لغــذ�ء«، و�ل�صو�ب �لغــد�ء، لأن »�لغــد�ء« بالد�ل 
�لمهملــة هو )�لطعاُم �لــذي ُيوؤَْكل �أَّوَل �لنهــاِر()43(، �أما �لغذ�ء فهو 
�لطعــام مطلقــًا، �أي )ما ُيَتَغّذى بــه وقيل ما يكوُن به َنمــاُء �لِج�ْصِم 

ر�ِب و�للَّبن()44(. عاِم و�ل�صَّ وِقو�ُمه من �لطَّ

- بدلة وبذلة:

�لبدلــة بالــد�ل من �لألفــاظ �لمولدة، وكانت تعد فــي �ل�صابق 
خطــاأً، فقد ذكرهــا �ل�صفــدي، باعتبارها من �أخطــاء �لت�صحيف، 
باإبــد�ل �لــذ�ل د�ًل، قــال: )ويقولــون: لب�صــت بدلــة مــن ثيابي. 
و�ل�صو�ب: بذلة، بالذ�ل �لمعجمة وك�صر �لباء()45(، وبعده ر�صدها 
�لزبيــدي في تــاج �لعرو�ص، حيث قــال: )وقول �لعامــة »�لَبدلة« 
بالفتــح و�إهمــال �لــد�ل للثيــاب �لجدد، خطــاأ من وجــوه ثالثة، 
و�ل�صــو�ب: بك�صــر �لموحدة، و�إعجــام �لذ�ل، و�أنــه ��صم للثياب 
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ْل ذلك()46(. ويبدو �أنهــا ��صتقر ��صتعمالها بعد ذلك في  �لخَلــق فتاأمَّ
لبا�ــصٍ مكون من عــدة �أثو�ب، ولم تذكر فــي �لمعجم �لو�صيط ول 
�لكبيــر، ولكن جاء في موقــع مجمع �للغة �لعربية بم�صر: )�لبدلة �أو 
�لحلة: ثوب للرجال يتخذ للخروج، ويتاألف في �لأغلب من ثالث 
قطــع: �ل�صترة، و�ل�صــد�ر، و»�لبنطلــون«(، وليتهــم حافظو� على 
��صتعمالها على هذ� �لوجه، ولكن �لخطاأ تطور ف�صار مركبًا، حيث 
�صــارت ت�صحف هذه �لد�ل �إلــى ذ�ل، فيقولون »خرج �لرئي�ص في 
بذلتــه �لر�صميــة«، ول يخفــى �أنهــا بالذ�ل تحمــل معنــًى مناق�صًا 
للمق�صود، فالبذلة في �للغة �أ�صاًل كما تقدم هي )�لثَّوُب �لَخَلُق()47(، 
�لذي ل ي�صلح للخروج به، و�لتبذل نقي�ص �ل�صون، وتقول: »ثوب 

�صون ل ثوب بذلة«.

- الأِجندة:
عبــارة �أجنبيــة مفــردة هــي: )ajenda(، وتعنــي »�لقائمة« �أو 
»�لرزنامــة«، ولكن ف�صلت �إدر�جها هنا لأن �لخطاأ فيها ت�صبب في 
�لتبا�ــص لفظــي، ف�صــار �ل�صبب و�لم�صبــب متد�خليــن، فكثيرون 
يظنونها جمعًا، فتجد �أحدهم يقول: »�إن للم�صوؤول �أجندة من بينها 
...«، ولذلك يك�صرون �لجيم �لتي هي مفتوحة في �لأ�صل، فت�صير 

على وزن »�أدلة«.
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و�ل�صــو�ب – �إن كان ل بــد من ��صتخد�م �لعبــارة – �أن تكون 
بفتح �لجيم، و�أن تعامل معاملة �لمفرد كما في لغتها �لأ�صلية.

- عجلة وعجالة:

يقع �لخلط با�صتعمال �للفظ �لثاني مكان �لأول، فيقول �أحدهم: 
»�أنا في ُعجالة من �أمري«، و�ل�صو�ب: »في عجلة من �أمري«، قال 
ْرعُة )...(  كتيِن: �ل�صُّ فــي �لقامو�ص �لمحيط: »�لَعَجُل و�لَعَجَلُة ُمحرَّ
ْلَته من  ُعجاَلــُة بالك�صر و�ل�صم و�لُعْجُل و�لُعْجَلــُة ب�صمهما: ما َتَعجَّ
�صيٍء«)48(. �إذن فـ »�لعجلة« هي �لم�صدر، و»�لُعجالة« ��صم لل�صيء 
�لي�صير، تاأخذه لتق�صي به وطرك دون �نتظار للح�صول على �ل�صيء 

كاماًل.

- ممنون وممتن:

يقولــون »�أنا ممنوٌن لك ، �أو ممتنٌّ لك«، تعبير�ً عن �لعتر�ف 
، و�ل�صحيــح �أن كلتا �للفظتيــن ل ت�صلح  بمنَّتــك �أو ف�صلــك علــيَّ
للمق�صــود، مع ما بينهما �أي�صــًا من �ختالف في �لمعنى؛ فالممنون 
��صم مفعول بمعنى »�لمقطــوع«، وفي �لقر�آن �لكريم {فلهم �أجر 

غير ممنون})49(، �أي ل ينقطع �أبد�ً.
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ره بف�صله  « فالن على فالن، �أي ذكَّ وممتنٌّ ��صم فاعل من »�مَتنَّ
عليــه ومــا له عليه مــن �لمنة، قال فــي �لل�صان: )وَمنَّ عليــه و�ْمَتنَّ 
َعه ِبِمنٍَّة()50(، وفي �لقر�آن �لكريم �لنهي عن ذلك في قوله  وتَمنََّن: َقرَّ
تعالى : {يا �أيها �لذين �آمنو� ل تبطلو� �صدقاتكم بالمّن و�لأذى})51(. 

وهذ� �لخطاأ نا�صئ من �للهجات �لعامية.

- التبا�س ياء الن�صب بالياء الأ�صلية:

وهــذ� مما يظهر فــي �لنطق �أكثــر، بت�صديد �ليــاء �أو تخفيفها، 
فتجدهــم يقولون: »�لتقــى �لزعيمان لمناق�صــة �لأو�صاع �لحالَية« 
بتخفيــف �لياء. و�ل�صو�ب �لت�صديد »�لحاليَّــة«؛ لأن �لياء ياء ن�صب 
�إلى »�لحال«، ويــاء �لن�صب م�صددة د�ئمًا، ولي�صت ياء �أ�صلية، لأن 

»�لحال«  لي�ص ��صمًا منقو�صًا.

وقــد يظهر هذ� �للتبا�ص �أحيانا في �لكتابة؛ فقد كتب �أحدهم: 
«، و�لو�جب هنا �لت�صديد  )�إن هذ� �لأمر عاٍد تمامًا( يق�صد: »عاديٌّ
لأنــه من�صوب للعــادة، وياء �لن�صــب م�صددة، لكــن �لكاتب – �أو 
�لمدقــق علــى �لأرجح – �لتب�صت عليه ياء �لن�صــب بياء �لمنقو�ص، 

فحذف �لياء، وكاأنه قد �أنجز �صيئًا.
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ق�صٍد غير  مــن  ف�صرَّ  نفعًا  ر�م 
عقــوقا يــكــون  مــا  �لــبــر  ومــن 

وهــذ� على طرف �لنقي�ص من �لخطاأ �لمقابل �لذي هو �إبقاء ياء 
�لمنقو�ص في حالي �لرفع و�لجر، كما هو ملحوظ.

- التبا�س التاء الأ�صلية بتاء جمع الموؤنث ال�صالم:

مثــل »�أ�صــو�ت« و»�أوقــات«، ويبرز هــذ� �للتبا�ــص �أكثر �إذ� 
�أ�صيــف ما فيه �لتــاء �لأ�صلية مثل »ق�صاتنا« �إلــى �ل�صمير، لأنها في 
هــذه �لحــال ل بد �أن تكتب تــاء مب�صوطة، و�لخلط فــي هذه �لتاء 
يتجلــى في حركة �لأعــر�ب، وذلك يظهر في �لنطــق غالبًا، فتجد 
�لمذيــع يقول: »ندعــو ُق�صاِتنا �إلى كذ�«، فين�صبهــا بالك�صرة على 
قاعدة جمع �لموؤنث �ل�صالم، بينما �لو�قع �أن كلمة »�لق�صاة« جمع 
تك�صيــر يعــرب �إعر�ب �لمفــرد، فن�صبه يكون بالفتحــة، و�لتاء فيه 

�أ�صلية، فلذ� يجب �أن يقول: »ندعو ق�صاَتنا«.

وبعك�ــص ذلك قد يعامــل جمع �لموؤنث �ل�صالــم معاملة جمع 
�لتك�صيــر، فيقولــون: »وقــد ز�ر �لرئي�ــص قو�َتنا �لبريــة« فين�صبها 

بالفتحة، و�لو�جب ن�صبها بالك�صرة لأنها جمع موؤنث �صالم.
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اللتبا�س المعنوي:
- »ل يجب« بمعنى »ل يجوز«:

يتكــرر ��صتعمالها كثير�ً، وهي تدل فقــط على نفي �لوجوب، 
وذلك ل يعني عدم �لجو�ز. بينما �لمق�صود من �لعبارة هو �لتحذير 

من �لأمر، و�أنه ل ينبغي.

- النكرة في �صياق النفي للمعين:

كتبــت �إحدى �ل�صحف: »لم يذق تون�صي طعم �لنوم منذ �أكثر 
من عقدين«. فهذ� �لأ�صلوب يفيد �أن جميع �لمو�طنين �لتون�صيين لم 
يذوقــو� طعــم �لنوم هذه �لمــدة، وبقــر�ءة �لخبر كامــاًل يت�صح �أن 
�لمق�صــود �صخ�ــص و�حد معيــن، ومن�صــاأ �لخطاأ هو عــدم �إدر�ك 
�لقاعــدة �للغويــة �أن »�لنكــرة �إذ� وردت فــي �صيــاق �لنفــي تفيــد 

�لعموم«. 

- »بمعنى اآخر«: 

�أي »بعبــارة �أخرى«، يقولون �أحيانــًا �إذ� �أر�دو� تف�صير �لكالم 
بعبارة �أو�صح: )�أنا �أحترمه، �أو بمعنًى �آخر �أُِجـلُّه(، و�لحقيقة �أنه ل 
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ه، ولكن �لمق�صود و�ل�صحيح:  ُد معنًى �آخر، بل �لمعنى هو نف�صُ ُيق�صَ
)�أو بعبــارة �أخرى...(، كما يمكن �للجــوء �إلى �أ�صلوب �لإ�صر�ب 

�لف�صيح في �للغة، فتقول: )�أحترمه، بل �أُِجلُّه(.

- الم�صميات بمعنى الأ�صماء: 

يقــع �للتبا�ــص باإطــالق عبــارة »�لم�صميــات« فــي مو�صــع 
»�لأ�صمــاء«، فيقولــون: )�إن بلــدة كــذ� يطلــق عليهــا �لكثيــر من 
يات(، يق�صدون »�لأ�صماء«. ومن ذلك عنو�ن ن�صرته �إحدى  مَّ �لم�صَ
�ل�صحــف: )م�صروع لتوثيق م�صميات �لنجوم وعالقتها بالزر�عة(. 
فالمــر�د هنا كما هــو و��صح من �ل�صيــاق: »�أ�صماء �لنجــوم«، �أما 
ى« ��صم مفعول من  �لم�صميــات فهي �لنجوم نف�صهــا، لأن »�لم�صمَّ
يُت �ل�صيء« �إذ� �أطلقُت عليه ��صما معينا يميزه، وير�د به حقيقة  »�صمَّ
�ل�صــيء بغ�ص �لنظر عن ��صمــه، �أما »�ل�صم« فهو �للفظ �لذي يطلق 

على �ل�صيء ويعرف به، و��صُم �ل�صيء غيُره حقيقًة)52(.

- الِعقد من الزمن: 

�لعقد فــي �لأ�صل تطلق على »�لِقالَدُة، وهــي �لَخْيُط ُيْنَظُم فيه 
�لَخــَرُز، ج: ُعُقــوٌد«)53(، وقــد كثر ��صتعمالها من بــاب �ل�صتعارة 
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لمــدة من �لزمن، هي ع�صر �صنو�ت، من 1 – 10 ومن -11 �إلى 20 
.. �إلــخ)54(، فالعقــد �لثاني يبد�أ مــن �لعام �لحادي ع�صــر �إلى �لعام 
�لمكمل ع�صرين، و�لثالث من �لعام �لحادي و�لع�صرين �إلى �لمكمل 
ثالثين، وهكذ�. ولكن يقع �لخطاأ في �إطالق �لعقد على �لذي بعده 
كثيــر�ً، خ�صو�صًا من �لثالــث فما فوق، فيقولون: »�صاب في عقده 
�لثانــي«، ويكون فوق �لع�صرين، و�ل�صــو�ب: )في عقده �لثالث(، 
ويقولــون: »�مر�أة في عقدها �لثالث«، ويكون �لمق�صود �أنها فوق 

�لثالثين، فال�صو�ب )في عقدها �لر�بع(

ويقــع خطــاأ �آخر في جمــع �ألفاظ �لعقــود )مــن �لع�صرين �إلى 
�لت�صعيــن(، فــي �لن�صبة �إلى �صنيهــا، حين يقولون: �إنــه قد وقع في 
�لت�صعينــات مــن �لقــرن، �و فــي �لع�صرينــات منــه. و�ل�صــو�ب: 
�لع�صرينيــات، و�لت�صعينيات، �إلخ، لأنها من دون ياء �إنما هي جمع 
لكلمة »ع�صرين« مثاًل، وذلك غير مق�صود. بل �لمق�صود: �ل�صنو�ت 

�لع�صرينيات، �أي �لو�قعة في عقد �لع�صرين. 

- اأعتقد بمعنى اأظن: 

وهذ� خطاأ �صائع جّد�ً �إلى حد �أنك تجدهم يقولون: )�أعتقد، بل 
�أجــزم(، وكاأن �لعتقــاد �أقل �صاأنًا من �لجزم، �أحرى �أن يكون مثله! 
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و�لحقيقــة �أن �لعتقاد هو �أعلــى درجات �لجزم و�ليقين، ومنه جاء 
م�صطلــح »�لعقيدة« لأنها يجزم بها، بحيث ل يتطرق �إليها �ل�صك. 
وهــذ� �لخطــاأ من�صــوؤه من �لترجمــة �لحرفيــة �لخاطئــة، �صو�ء من 
�لفرن�صية �أو �لإنجليزية، حيث �إن لدى تلك �للغات فقر�ً في �لألفاظ 
�لمتقاربــة �لمعانــي، فيطلقــون �لعبــارة علــى معــاٍن متفاوتة، ففي 
�لفرن�صية يقولون: )je croi(، وفي �لنجليزية: )I belive(، �أي �أظن 
�أو �أعتقــد، �صــو�ًء. �أما في �لعربية فدرجات �لعلــم متفاوتة؛ �أ�صعفها 
�لوهــم، وهــو ما يكــون طرفــه �لمقابل ر�جحــًا، ثــم �ل�صك وهو 
مت�صــاوي �لطرفين، ثم �لظــن وهو مقابل �لوهم، �أي ما يكون طرفه 

�لمقابل مرجوحًا، ثم �لعتقاد �أو �ليقين وهو �لعلم �لتام �لجازم.

- خ�صم في ال�صعر بمعنى تخفي�س:

يقولون: )نقدم لكم خ�صومات في �ل�صعار(، و�لخ�صومة �إنما 
هــي من �لخ�صام �لمعروف، و�لخ�صــم هو �لعدو �أو من في معناه، 

و�إنما �لمنا�صب هنا �أن نقول »تخفي�صات في �لأ�صعار«.

- �صقيق بمعنى الأخ مطلقاً:

مثاًل تحدثت بع�ــص و�صائل �لإعالم عن �كت�صاف �صقيق جديد 
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للرئي�ــص �لأمريكي بــار�ك �أوباما من �أبيه، وهذ� تناق�ص، لأنه ما د�م 
�أخــاه لأبيه فلي�ص �صقيقه، كما ورد في �إحــدى �ل�صحف في �صياق 
�لحديث عن �لرئي�ص �لعر�قي �ل�صابق �صد�م ح�صين: »و�صقيقته نو�ل 

�إبر�هيم �لح�صن«، و�ل�صم �لكامل يو�صح �أنها �أخته لأمه فقط.

و�ل�صو�ب ��صتخد�م عبارة »�لأخ« �أو »�لأخت« بدًل من ذلك، 
لأنهــا ت�صمــل �ل�صقيق وغيــره، �أما �ل�صقيق فهو فقــط �لم�صارك في 
�لأبويــن معًا. ومرجع هذ� �لخطاأ �أي�صــًا �إلى �لتاأثر باللغات �لأجنبية 

�لتي ل تميز بين �لثنين.

- الأ�صباح: 

�ل�صبــح لغة هو �لج�صم، في�صتعمــل في مقابل �لروح، يقولون: هم 
�أ�صباح بال �أرو�ح، ولكنها �صارت – ب�صبب �لترجمة – ت�صتعمل بمعنى 

�لمخلوقات غير �لمرئية، وخ�صو�صًا من �لجن، �أو �أرو�ح �لموتى.

الأخطاء ال�صرفية:
- م�صكلة همزة الو�صل)55(:

من �لأخطاء �لتي عمت بها �لبلوى، �لنطق بهمزة �لو�صل همزًة 
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قطعيــة، وكتابُتها كذلك. وهي و�إن كانت مما يخفى على كثيرين، 
فاأمرها فــي �لحقيقة ي�صير، لأن �لنحاة قد ح�صرو� بقو�عد من�صبطة 
وكلمات ي�صيرة، ما تكون فيه �لهمزُة همزَة و�صل، وتركو� ما عد�ه 

لتعتبر همزته همزة قطع.

�إن �لعــرب ل تقف علــى متحرك، ول تبد�أ ب�صاكن، ولذلك فعند 
�لنطــق بكلمة مبــدوءة ب�صاكن، نحتــاج �إلى �إدخال حــرٍف متحرك 
نعتمــد عليه موؤقتــًا، لنتو�صل �إلى �لنطق بال�صاكــن ب�صهولة، مثل فعل 
�لأمر »�كتب«، �أ�صله: »ْكتب«، وهذ� �لحرف �لمتحرك هو �لم�صمى 
»همزة �لو�صــل«، وذلك �صر ت�صميته. و�أما في درج �لكالم، في�صقط 
هذ� �لهمز، لعدم �لحاجة �إليه، ولكن يبقى �لألف مكتوبًا، دللة عليه، 

لأن ر�صم �لكلمة يكون على نية �لبتد�ء بها و�لوقف عليها.

ومو��صع همزة �لو�صل كما قررها �لنحاة هي كالتالي:

في الأفعال:

1 - فــي �لما�صي و�لأمر من �لفعــل �ل�صد��صي و�لخما�صي)56(، 
نحو »��صتخرَج« و»��صتخِرْج«، و»�نطَلَق« و»�نطِلْق«.

2 - في �لأمر من �لثالثي �لمجرد، نحو »��صرْب«.
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في الأ�صماء:

1 - في �لم�صدر من �ل�صد��صي و�لخما�صي، نحو »�ل�صت�صهاد«، 
و»�لنتخاب«.

2 – فــي �أ�صمــاء معدودة، وهي ع�صرة: ]�ثنــان - �ثنتان ) رفعًا 
ون�صبــًا وجــر�ً( - �بن – �بنم - �بنة - �مروؤ - �مر�أة – ��صم – �يُمُن 

م( -  ��صت[.  )في �لَق�صَ

في الحروف:

وذلك في حرف و�حد هو: ]�لـ[ �لتعريفية. 

هذه �لأحكام لخ�صها �بن مالك في �ألفيته بقوله: 

يثبُت ل  �صـابٌق،  همـٌز  للو�صـل 
»��صـتثِبتو�« كـ  به  �بُتِدي  �ذ�  �إل 

عـلى �حتوى  مـا�ٍص  لفعٍل  وْهو 
»�نجلى« نحِو  �أربعـــٍة  من  �أكثَر 

وكـذ� منه،  و�لم�صــدِر  و�لأمــِر 
�أمُر �لثالثي كاْخ�َص و�ْم�ِص و�نُفَذ�
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وفي ��صٍم، ��صٍت، �بٍن، �بِنـٍم �ُصِمْع
تِبــع وتاأنيٌث  ــِرٍئ.  و�م و�ثنين، 

و�يُمـُن، همـُز »�أْل« كذ�، وُيْبـدل
ـُل ي�صهَّ �أو  �ل�صتفهام،  في  مـّد�ً 

التو�صع في الم�صدر ال�صناعي

�لم�صــدر �ل�صناعي هو ��صٌم ِزيدْت في �آخره ياء م�صّددة، بعدها 
تــاء مربوطــة: )يّــة(، للدللــة على ما فيــه من �لخ�صائ�ــص. نحو: 
]�لإن�صانّيــة[، فاإنها تدل على خ�صائ�ص �لإن�صان، و »�لل�صو�صّية«، 

فاإنها تدل على خ�صائ�ص �لل�صو�ص.

ول فــرق في ذلك بيــن �أن يكون �ل�صم عربيــًا �أو �أعجميًا، �أو 
جامــد�ً �أو م�صتقــًا، �أو مثنــًى، �أو جمعــًا،... نحــو: ]�لحيو�نية - 
�لر�أ�صماليــة - �ل�صتر�كية - �لأقدمية - �لكيفية - �لماهّية - �لهوّية 

ا�صية)57( .. �إلخ[. – �لح�صَّ – �لأنانية 

و�لأخطــاء �ل�صائعة في هذ� �لباب تاأتي من �لتو�صع في �لم�صدر 
�ل�صناعي، �إلى حد تحويل �لم�صدر �لعادي �إلى �صناعي، بزيادٍة هو 
غنــيٌّ عنها، ول ت�صيــف �إلى معناه جديد�ً. تجــد ذلك في م�صادر 
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كثيرة: مثل �لإمكان، و�لإ�صــكال، و�لإنتاج، و�لعتماد؛ فتجدهم 
يقولون: �إمكانية، و��صتقاللية، و�إنتاجية، و�عتمادية، و�إ�صكالية)58(. 
و�لأ�صــل �أن �لم�صــدر في هــذه �لحالت موجود، ومــوؤدٍّ للمعنى 

�لمق�صود، فال د�عي ل�صناعة م�صدر جديد. 

وتجد �أي�صًا من ي�صيف هذه �لياء �إلى ��صم جامد، ل تزيد فيه �أي 
معنى، مثل »�لآلية« بمعنى »�لآلة«. 

- خ�صي�صاً: 

مــن �لأخطاء �لتي ��صتهرت حتى �صار ت�صحيحها يعّد نوعًا من 
ي�صى«  �لإغر�ب، ولكنهــا تبقى خطاأً برغم ذلك. و�ل�صو�ب »خ�صِّ
«، وقد جاءت  بالألــف �لمق�صورة، وهي م�صدر مــن �لفعل »خ�صَّ
من هذ� �لوزن م�صادر �صماعية، منها ما ذكره �صاحب تهذيب �للغة 
يبى،  في �لباب �لذي عقده لها، فقال: )باب ما جاء على فّعيلى: ِخطِّ

       : وهي �لمر�أة �لتي يخطبها �لرجل. قال عديِّ

وخانت غــدرْت  �لتي  ِلِخّطيبى 
لِحينـــا غــائــلــٍة  ذو�ت  وهـــّن 

ّيا ثم �صــارو� �إلى  يــزى، تقــول �لعــرب: كان بينهــم ِرمِّ وِحجِّ
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يــزى، �أي تر�َمو� ثم تحاجزو�، و�لِخليفى، وهي �لخالفة. قال  ِحجِّ
عمر بن �لخطاب ر�صي �هلّل عنه: »لو ��صتطعت �لأذ�ن مع �لِخلِّيفى 

ي�صى، �أي خا�ّص()59(. ي�صى، يقال: هو لك ِخ�صِّ نُت«، وِخ�صَ لأذَّ

- المغَريات: 
تنطق غالبــًا بفتح �لر�ء ب�صيغة ��صم �لمفعــول، و�ل�صو�ب ك�صر 
�لــر�ء، لأنهــا جمع »مغِريــة« ب�صيغة ��صم �لفاعــل، �أي ُتغري �لمرَء 

بال�صيء وتزينه له.

- مختَلف: 
يقولون: »لقد ناق�صنا مختَلف �لأمور«: بفتح �لالم ب�صيغة ��صم 
�لمفعــول �أو �لم�صــدر �لميمــي، وعليه تكون بمعنــى: »�ختالف 
�لأمــور«، وذلك غير موؤدٍّ للمق�صــود، لأن �لمق�صود هو: »�لأمور 
�لمختلفة«، وعليه فيكون �ل�صو�ب ك�صر �لالم، ب�صيغة ��صم �لفاعل، 

لتكون من باب �إ�صافة �ل�صفة للمو�صوف.

- بموِجب هذا: 

تنطق بك�صر �لجيم، ب�صيغة ��صم �لفاعل، فيقولون: »بموَجب �لن�ص 
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�لقانونــي، يجب �لتعوي�ص«، و�ل�صــو�ب �لفتح ب�صيغة ��صم �لمفعول �أو 
�لم�صــدر �لميمــي، لأن موَجب �ل�صــيء هو ُم�صبُِّبه �لــذي ترتب عليه، 

فالتعوي�ص هو م�صبَّب عن �لن�ص �لقانوني، وموَجب ب�صببه.

- مبروك: 

تنطــق هكذ� بمعنــى »مبارك«، وهــو خطاأ؛ لأنهــا من �لفعل 
»َبــَرك« بالق�صر، وهو فعل لزٌم و�أبعد ما يكون عن �أن يق�صد هنا، 

و�ل�صو�ب »مبارك« من »بارك«، �أي �أنزل �لبركة.

تاأثيرات اللهجات العامية:
- »هكذا اأمور«: 

ي�صتعمل هذ� �لأ�صلوب كثير�ً في جمل من قبيل: »ول يمكن قبول 
هكذ� �أ�صاليب«، وهي تعريب مبا�صر للعبارة �لعامية: »هيك �أ�صاليب«

- »الأمر اإياه«: 

�صــرب مــن �لتوكيد يق�صــدون به �لإ�صــارة �إلى �أمــر لم ت�صبق 
�لإ�صــارة �إليه �أثناء �لكالم، ولكنه حا�صر في ذهن �لقارئ و�ل�صامع، 
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و�ل�صــو�ب �أن يقال: »�لأمر نف�صه«، لأن �لتوكيد �إنما يكون باألفاظ 
ــد في  �لتوكيــد �لمعروفــة، ل بال�صمائــر، ويلــزم مطابقتــه للموؤكَّ

�لإعر�ب.

- خلفاً وخلفه: 

يقولون: »هذ� يوؤدي �إلى �لت�صيب وخالفه«، وخالف �لت�صيب 
اإنما هو الن�سباط، واإنما المق�سود: وغيره، لأن خالف ال�سيء هو 
نقي�صــه، لكنه �لتاأثر بالعامية وكتب �أحدهم: »وخالفًا لطريقتها في 
�ختيار �لأ�صكال، تتمتــع �لفنانة �أي�صًا باأ�صلوب مميز في �لتعامل مع 

�للون«، و�ل�صو�ب هنا �أن يقول: وف�صاًل عن طريقتها.

- هو الآخر: 

يقولون »وقد �صرح هــو �لآخر«، وهو تعريب مبا�صر للعامية، 
و�ل�صو�ب: �صرح هو �أي�صًا، �أو من دون »�أي�صًا«.

- خيط رفيع: بمعنى رقيق

يقولون في �صعوبة �لتفريق بين �ل�صيئين �لمتقاربين: »�إن بينهما 
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خيطــا رفيعــا«، وهو خطاأ فــي �لدللة، فالرفيع هــو �لمرتفع، وقد 
يكــون �صفيقــا �أو رقيقا، �أما �لعبــارة �ل�صحيحة، فهــي �أن يقال �إن 

بينهما خيطا رقيقًا.

- بحاجة اإلى كذا: 

يقولــون: »نحــن بحاجة �إلى كــذ�«، �أو »ل�صنا بحاجــة �إليه«. 
و�لأ�صلــوب �لعربي في هذ� �لنوع �إنما يدخل �لباء على �ل�صمير، ل 

على �لحاجة، فتقول: »ما بنا حاجة �إلى هذ�«، وقال �ل�صاعر:

وما بي جَزٌع من �أن �أموَت، و�إنني 
موؤقَُّت �صيء  �لموَت  �أن  لأعلم 

- يا ترى: 

ت�صيــع �صيوعــًا مثير�ً لالنتباه، فيقولون: »مــاذ� عندك يا ُترى؟« 
فتفيــد �ل�صتغر�ب مــع �ل�صتفهام، ول معنى فــي �لأ�صلوب �لعربي 
لنــد�ء �لفعل، ف�صاًل عــن �أنه مبني للمجهول، فال �أظن �إل �أنها قادمة 

من �لتد�ول �للهجي.

٭٭٭
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�لمقدمــات  تلــك  خــالل  مــن 
ب�صقيها؛ �لنظــري، و�لتطبيقي، �أرجو 
�أن �أكــون و�صعت بيــن �أيدي زمالئي 
وزمالئــي  �للغوييــن،  �لمدققيــن 
ممــن  �ل�صــاد،  بلغــة  �لمخت�ص�صيــن 
يمكنهم �أن ي�صبحــو� مدققين متى ما 
مخت�صــرًة  ح�صيلــًة  ذلــك،  �أر�دو� 
ومرّكــزًة لتجربــة عمليــة فــي مجال 
�لتدقيــق �للغوي، �آوية �إلى ركن �صديد 

الخاتمة:
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مــن قو�عد �للغة و�أحكامها، ومتفهمــًة لو�قع لغوي ذي مالب�صات 
مت�صعبة.

و�إذ �أ�صــع �للم�صــات �لختاميــة على هذ� �لبحــث؛ فاإني �أتقدم 
ببع�ص �لمالحظات �لتي �أرجو �أن ترى �لنور، ولو بعد حين:

1 - نظــر�ً لمــا �ت�صــح مــن �أهميــة ومحوريٍة لــدور �لمدقق 
�للغــوي، في �لعمل �لإعالمي، وفي حر��صــة �للغة �لعربية، ونظر�ً 
لل�صكــوى �لد�ئبــة من طرف �لقائمين على هــذه �لموؤ�ص�صات من 
نق�ٍص فــي �لمدققين �لموؤهلين نظريًّا وتطبيقّيــًا؛ فاإن هذ� �لمجال 
يجــب �أن يدخل في �لمقرر�ت �لجامعيــة في �أق�صام �للغة �لعربية، 
مادًة �صمن مو�د �للغة، �صاأنها �صاأن مادة �لعرو�ص مثاًل، فنحن نعلم 
�أن �لتكوين �لذي يح�صل عليه مدر�صو �للغة �لعربية مثاًل، ل يقت�صر 
فقط على مو�د �للغة، بل يت�صمن كذلك مو�د �لتربية ونحوها، مما 
ُيحتــاج �إليه في عمليــة �لتدري�ص، وذلك هو �لأمــر نف�صه بالن�صبة 
للمدقق، فالمح�صــول �لنظري مهما كان قوّيًا ور��صخًا، ل يكفي 
مــن دون در��صــة تطبيقية تر�صخه، على �أن ُتتحــّرى فيها كل تلك 

�لمقدمات �لنظرية �لتي �أ�صلفنا في �لحديث عنها.

2 - ك�صــاأن كل جو�نــب �لعمل �لإعالمي، يجــب �أن ي�صتفيد 
�لمدققون �للغويون مــن دور�ت نظرية، لتجديد معلوماتهم و�إثر�ء 
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عطائهــم، وليتد�ر�صو� �لجديد في مجال �لأخطــاء �ل�صائعة، و�صبل 
مو�جهتهــا، و�لجديد �أي�صًا فــي �لقر�ر�ت �لمجمعيــة، وما يمكن 

�عتماده منها.

كمــا ل بد من دور�ت �أخرى للمحررين، تكتفي بتنبيههم �إلى 
�لأخطــاء �ل�صائعــة، وبد�ئلهــا �لمنا�صبة، لكي يخففــو� �لعبء عن 
�لمدققين، ويتكامل عمل �لفريقين، بيد �أنه ل بد في هذه �لدور�ت 
مــن �لتحلي بالمنهج �لو�صــط في �لت�صويب و�لتخطئــة، مع �لعناية 
بالتاأ�صيــل �لعلمي، لكي تر�صخ �لتو�صيــات، وياأخذ بها �لمحرر �أو 

�لمدقق عن قناعة وثقة.

3 – يالحظ وجود فو�صوية في متابعة ور�صد �لأخطاء �ل�صائعة، 
تجعــل كثير�ً من �لمدققين ف�صاًل عن �لمحررين، في حيرة �صديدة، 
في�صمــع �أحدهــم تخطئــة هذ� �ل�صتخــد�م، ثم ما يلبــث �أن ي�صمع 
ت�صويبــه، وكل ذلــك فــي �لغالب �عتمــاد�ً على �لــذوق من دون 
�لتاأ�صيــل �لعلمي �لكافي، و�لمقترح هنــا �أن تكون لأق�صام �لتدقيق 
�للغــوي فــي �لموؤ�ص�صــات �لكبــرى، �إ�صــد�ر�ت دوريــة، تقــدم 

بال�صتدلل �لعلمي �لقول في مختلف �ل�صتعمالت �لمتجددة.

4 – �إن �لهيئات �لقائمة على حماية �للغة �لعربية، يجدر بها �أن 
تنه�ص بم�صوؤولياتها في متابعة و�صائل �لإعالم، وتوجيه �لمالحظات 
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في جو من �لتعاون، و�لأخذ و�لعطاء، ول �أرى �أنه من �لع�صير عليها 
�أن تقــوم �صنوّيــًا بعملية تقييــم للمن�صور�ت �لإعالميــة، في مجال 
��صتخــد�م �للغــة و�لعنايــة بها، كمــا تفعل موؤ�ص�صــات �أخرى تعنى 
بجو�نــب �إعالميــة مختلفــة، وفــي ذلــك – ل �صك – دفــٌع قوّي 

للموؤ�ص�صات �لمتميزة، ودعوٌة �إلى �لتميز لغيرها. 

5 - ل بــد من �إيجاد �صيغة للتعاون و�لتن�صيق �لد�ئم بين �أق�صام 
�لتدقيــق �للغــوي وبين �لمجامــع �للغوية، من �أجــل �لطالع على 
جديد �لم�صطلحــات، ومناق�صة متجدد �ل�صتعمالت، مع �للتز�م 

بما ي�صل �إليه �لتحقيق �لعلمي في ذلك.

6 –  لقد قامت �لمجامع �للغوية بجهود عظيمة في تطوير �للغة 
وتجديدهــا ومو�كبة �صيــر �لحياة �لمعا�صر، و�تخــذت �لعديد من 
�لقر�ر�ت في مجال �ل�صتقاق و�لجموع و�لنحت و�ل�صطالحات 
�لمعا�صرة وغيرها، ولكن هذه �لقر�ر�ت و�لتو�صيات �إذ� لم تدخل 
�لميــد�ن �لمدر�صــي، وُتــدرج في �لمناهــج �لتعليميــة، فال مجال 
لال�صتفــادة منها، ول يمكن لوم �لمدققين �إذ� لم يطلعو� عليها، ولم 

يعملو� بمقت�صياتها.

7 - على غر�ر �لجو�ئز �ل�صحفية في مجالت �لمقال و�لتحقيق 
ه،  و�لكاريكاتيــر �إلخ، يجب �أن تكون للتدقيق �للغوي جائزة تخ�صُّ
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لمــا للجو�ئــز من �آثــار معنوية في ت�صليــط �لأ�صو�ء علــى مختِلف 
جو�نب �لعمل �لإعالمي، ولما �صتعطيه من دفع لهذ� �لجانب نحو 

مزيد من �لتطوير و�لتح�صين.

�لحمــد هلل رب  �أن  دعو�نــا  و�آخــر  �لق�صــد،  ور�ء  مــن  و�هلل 
�لعالمين.

٭٭٭
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�لترقيــم كمــا عّرفــه و��صعــه في 
�لإمــالء �لعربــي: هو »و�صــع رموز 
مخ�صو�صة �أثناء �لكتابة، لتعيين مو�قع 
�لف�صــل و�لوقــف و�لبتــد�ء و�أنو�ع 
و�لأغر��ــص  �ل�صوتيــة،  �لنبــر�ت 

�لكالمية، في �أثناء �لقر�ءة«)60(.

ولــم يكــن لالإمــالء �لعربي عهد 
با�صتثنــاء  �للهــم  �لترقيــم،  بعالمــات 
عالمات �لوقف و�لبتد�ء، �لتي كانت 

عالمات الترقيم الملحق األول
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مق�صورة على �لم�صحف �ل�صريف، وبع�ص �لعالمات �لي�صيرة لدى 
نَقلة �لحديــث �ل�صريف. �أما عامة �لن�صو�ــص فلم تكن تت�صمن �أي 
عالمة �إطالقًا. ومع �لحتكاك باللغات �لأوروبية، في �لقرن �لتا�صع 
ع�صــر، بد�أ �لإمــالء �لعربي ياأخذ عنها تلــك �لعالمات، ولكن بقي 
�لأمــر ع�صو�ئيًا ردحًا من �لزمن، �إلى �أن ت�صدى �لعاّلمة �أحمد زكي 
با�صــا – بطلب وت�صجيٍع من نظارة �لمعارف �لعمومية �لم�صرية في 
حينــه – لمهمــة نقل تلك �لعالمــات �إلى �لإمــالء �لعربي، بطريقة 
علمية م�صبوطة، تر�عي �لمعاني، و�ختالف �لنبر�ت �ل�صوتية، وقد 
قــام بذلك خير قيام، و�ألف في �لمو�صوع ر�صالة قيمة، طبعت �صنة 
1912م، و�صوف ن�صتعر�ص م�صمونها باخت�صار هنا، مع �لتنويه باأنه 

قد جرت �إ�صافات بعده، وتم تعديل بع�ص عالماته، فهذه �لعالمات 
تظل في �إطار قو�نين �ل�صطالحات.

وممــا يجدر �لتنبيــه �إليه �بتد�ًء، قبل �صرد عالمــات �لترقيم، �أن 
هذه �لعالمات يجب �أن تكون ملت�صقة بالحرف �لذي قبلها، فعلى 
ذلــك جرى �ل�صطالح في �لن�صو�ــص �لمطبوعة، لما له من �صكل 
، وخوفًا من �أن تقع �لكلمة في �آخر �ل�صطر، فتنتقل �لعالمة  جمالــيٍّ
�إلــى �أول �ل�صطــر �لمو�لي، �إذ� كانت مــن �لعالمات �لتي ل تقع في 
�أول �ل�صطــر، وهــي �صتــة )؟ ، : ... ؛ !(  و�أمــا عالمتــا �لتن�صي�ص 
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فيجب �أن تكون �أولهما مال�صقة للحرف �لذي بعدها، و�أخر�هما 
مال�صقة للذي قبلها، للعلتين �ل�صالفتين.

اأوًل: قواعد الف�صل
ينق�صــم �لكالم �لعربي، من حيــث �لترقيم، �إلى ق�صمين: �لقطع 
و�لوقــف، و�لقطــع ينطبــق عليه ما ينطبــق على �لنــوع �لثالث من 

�لوقف، كما ياأتي، و�أنو�ع �لوقف بالن�صبة لعالمات �لترقيم ثالثة:

1 – �لوقف �لناق�ص: يكون ب�صكتة ق�صيرة، ل يح�صن معها �لتنف�ص.

عالمته: �ل�صولة، وت�صمى �لفا�صلة )،(، ومن �لمو��صع �لمنا�صبة 
لها:

- بين �لتو�بع، جماًل كانت �أو مفرد�ت

- بين جملتي ال�سرط والجزاء

- بين �لق�صم وجو�به

- بين �لجمل �لمتر�بطة في �للفظ و�لمعنى

2 – �لوقف �لكافي: يكون ب�صكوت يجوز معه �لتنف�ص

عالمته: �ل�صولة �لمنقوطة )؛(، و�لمو��صع �لمنا�صبة لها:
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- بين عبارتين متر�بطتين في �لمعنى ل في �لإعر�ب

- بين �لتق�صيمات �لتي يطول فيها �لكالم

- قبل �لجملة �لمو�صحة �أو �لموؤكدة لما قبلها

3 – �لوقــف �لتــام : يكــون بال�صكــوت �لتــام، مــع ��صتر�حة 
للتنف�ص.

عالمتــه: �لنقطــة ).()61(، وتو�صع بعد �لجملــة �لم�صتقلة عما 
بعدها، لفظًا ومعنى.

ثانياً: قاعدة الو�صل: 
فيما عد� �لمو��صع �لتي ي�صلح فيها �أحد �أوجه �لوقف �ل�صابقة، 

يجب �لو�صل بين �أجز�ء �لكالم.

ثالثاً: علمات النبرات ال�صوتية وتمييز الأغرا�س الكلمية
�أ – عالمة �ل�صتفهام: )؟()62(: تو�صع بعد �لجمل �ل�صتفهامية، 
�س��واء �سبقت بحرف ا�ستفه��ام اأم ل، ب�سرط األاّ يك��ون ال�ستفهام 

معلقًا، �أو معموًل لعامل نحوي.
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ب – عالمــة �لنفعال: )!(، تو�صع بعد جملة تدل على �لتاأثر، 
وهيجان �ل�صعور.

ج – عالمــة �لت�صبيــب، �أو �لتن�صي�ــص )» «(: تو�صــع بينهمــا 
�لجمل و�لعبار�ت �لمنقولة بالحرف.

م، �أو  د – �لنقطتــان ):(، تو�صعان قبل مقول �لقول، �أو �لمق�صَّ
�لمف�صل بعد �إجمال، �أو �لمجمل بعد تف�صيل.

هـــ نقط �لحذف )...(، ثالث نقــط تو�صع دللة على حذف 
جزء من كالم مقتب�ص.

و – �ل�صرطة )-(، تو�صع:

- للف�صل بين كالم �لمتحاورين، في بد�ية �ل�صطر

- لح�صر �لجمل �لمعتر�صة

ز – �لقو�صان ) (: تو�صع بينهما:

- عبارة تف�صيرية

- عبارة مهمة للفت �لنتباه �إليها

- جملة معتر�صة طويلة، لها معنى م�صتقل.
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وقــد �قترح �لموؤلــف �أي�صًا، عالمة للوقف بيــن فقر�ت �لكالم 
�لم�صجــوع، هي نقطتــان متتابعتان فوقهما �صولــة، ولكن لم يجر 
�لعمــل بها، ربما لأن �لكالم �لم�صجــوع نف�صه قد �ختفى من �لنثر 

�لمعا�صر.

وقد �أ�صيفت بع�ص �لإ�صافات �لي�صيرة بعد �لموؤلف، منها: 

- �لقو�صان �لمزهر�ن { }: لآيات �لقر�آن �لكريم

- �لقو�صــان �لمعكوفــان ] [: لعبــارة تز�د فــي و�صط �لكالم، 
لي�صتقيم �لمعنى مثاًل. وت�صتعمل في تحقيق �لن�صو�ص غالبًا.

٭٭٭
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�لنا�ص  بيــن  ي�صيع �عتقــاد خاطئ 
مقت�صاه �أن �أ�صماء �لأعالم )�لأ�صخا�ص 
�أو �لأماكن ... �إلخ( ل ُيت�صرف فيها، 
بل تبقى كما هي فــي لغتها �لأ�صلية، 
�صــو�ء �أكانت عربية �أم �أعجمية. وهذ� 
خطــاأٌ ل ي�صنده �ل�صتعمــال �ل�صحيح 
�لماأثــور عن �لعرب فــي تعاملهم مع 
�لأ�صماء �لأعجميــة، ول �لماأثور عن 
�لعجــم فــي تعاملهــم مــع �لأ�صمــاء 

�لعربية.

تعريب األسماء األعجمية الملحق الثاني
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و�صاأبد�أ باللغات �لأجنبية لأبين �أنها تعتمد تغيير �لأعالم �لعربية، 
لتتــالءم مع لغاتها، بل �إنهم قد يلغون �لأعالم �لعربية وياأتون باأعالم 
من عندهم: فمن �لنوع �لأول يمكن �أن نعد �لنماذج �لتالية: تون�ص 
)Tunisie(، �لجز�ئــر )Algerie(، لبنــان )Liban(، ومــن �لنــوع 

�لثاني: )Marroc( للمغرب، و)Egypt( لم�صر.

وكمــا يقول �لأ�صتاذ �لعالمة �للغــوي �لمعروف ممدوح حقي 
فاإنهــم قد )ت�صرفو� ببع�ص �لأ�صماء �لم�صهورة ت�صرفًا لي�ص فيه ذوق 
فقالو�: )�أفي�صين Avecin( لبن �صينا، و)�أفروي�ص Averroes( لبن 
ر�صــد، و)�صــالد�ن( ل�صالح �لدين، و)�أبدل( لعبــد �هلل()63(. و�أزيد 
عليــه: )Avenzoar( لبــن زهــر، و)Alpharabius( للفار�بــي، 
و)alhazen( للح�صن بن �لهيثم... بل يمكن �لقول �إنهم لم يتركو� 

��صمًا و�حد�ً على �صيغته �لعربية. 

ب، �أي  و�أمــا �لأعــالم �لأجنبية في �للغة �لعربية فاإنهــا �أي�صا ُتَعرَّ
تغيــر �صيغتهــا، حتى تتــالءم مع �لنطــق �لعربــي، )وتعريب �ل�صم 
بته �لعرُب  ه به �لعرُب على ِمنهاجها، تقول: َعرَّ : �أن تتفوَّ �لأعجمــيِّ
ب«: )�علم  و�أعربتــه �أي�صًا()64(، ويقول �لجو�ليقي في كتابه »�لمعرَّ
�أنهم كثير�ً ما يجترئون على تغيير �لأ�صماء �لأعجمية �إذ� ��صتعملوها، 
فيبدلــون �لحروف �لتــي لي�صت من حروفهم �إلــى �أقربها مخرجًا، 
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وربما �أبدلو� ما بُعد مخرجه، و�لإبد�ل لزٌم لئال يدخل في كالمهم 
مــا لي�ص من حروفهم()65(، وتعريــب �لأ�صماء في �لغالب �صماعي، 
ولكن مرجعه عمومًا �أن يقا�ص على �أي ��صم عربي في �لوزن فيلحق 
به، وكمثال لذلك يقول �صاحب �لم�صباح �لمنير عن تعريب كلمة 
�لف�صتــق: )�ْلُف�ْصُتُق: نبت معروف. ب�صّم �لّتــاء، و�لفتُح للّتخفيف، 
ب، و�لّتعريب: حمل �ل�صــم �لأعجمي على نظائره من  وهو ُمَعــرَّ
�لأوز�ن �لعربيــة. ونظائــر �لف�صتــق: �لُعن�صــل، و�لُعن�صــر، وُبرُقع، 
وُقنفــذ، وُجندب. �إلى غيــر ذلك مما هو م�صمــوُم �لثالِث �أ�صالًة، 
ويجوز فتحه للتخفيــف()66(. ويقول �أبو �لقا�صم �لحريري في درة 
طرنج«، بفتــح �ل�صين؛  �لغو��ــص: )ويقولــون للعبة �لهنديــة: »�ل�صَّ
وقيا�ُص كالم �لعرب �أن تك�صر، لأن من مذهبهم �أنه �إذ� عرب �ل�صم 
�لأعجمــي، رد �إلى ما ي�صتعمل من نظائره في لغتهم، وزنًا و�صيغة، 
« بفتح �لفاء، و�إنما �لمنقول عنهم في هذ�  ولي�ص في كالمهم »َفْعَللٌّ
« بك�صر �لفاء، فلهذ� وجب ك�صر �ل�صين من �ل�صطرنج  �لوزن »ِفْعَللٌّ
ليلحق بوزن ِجْرَدْحل وهو �ل�صخم من �لإبل()67(. ويقول �بن قتيبة 
فــي �أدب �لكاتب: )�ليعقوب: ذَكُر �ْلَحَجل؛ و��صُم �لرجل �أعجميٌّ 
و�فــق هذ� �ل�صم من �لعربي، �إل �أنه ل ين�صرف، وما كان على هذ� 
�لمثال من �لعربي فاإنه ين�صرف، نحو َيْرُبوع وَيْع�صوب، لأنه - و�إن 
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كان َمِزيــد�ً فــي �أوله - فاإنه ل ُي�صارع �لفعل، وهو غير مختلَف في 
�صرفه �إذ� كان معرفة«)68(.

ومن �لأعالم �لتي عّربها �لعرب، و�لتي قد يظنها �لعامة �لآن �أ�صماء 
 ،Cesar :قي�صر ،Aresto :أر�صطوطالي�ص� ،Platon :عربية: �أفالطــون
�لنجا�صــي،  وهــو ��صم �لتابعــي �لجليل �أ�صحمة ر�صــي �هلل عنه، ملك 
�لحب�صة �لذي �أ�صلم على عهد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، ويقول �لعالمة 
�بــن خلــدون عنه: )كان ��صمــه �لنجا�صي، وهو بل�صانهــم: »انـگاش« 
ة بالجيم، عّربتها �لعرب جيمــًا مح�صة و�ألحقتها ياء  مَّ بالــكاف �لُم�صَ

�لن�صب. �صاأَنها في �لأ�صماء �لعجمية �إذ� ت�صرفت فيها()69(. 

ومــن �أعالم �لأماكن �لتي عربها �لعرب فت�صرفو� فيها: قبر�ص، 
�ل�صين، �لبندقيــة، �لأندل�ص، مجريط)70(، �إ�صبيلية، غرناطة، ماردة، 
ب فــي عهد قريب: و��صنطن، باري�ص،  طهــر�ن، مالطة. ومن �لمعرَّ
�لبرتغال، �صنغافورة، لندرة )كانت تكتب كذلك في كتابات ع�صر 
�لنه�صــة على �لنطق �لفرن�صي لها »Londer« ثم عادت �لآن تكتب 
وتقــر�أ »لندن«(. فكل هــذه �لأماكن عّربها �لعــرب بتغييرها قلياًل 
حتــى تالئم بناء �لكلمة �لعربية، و�لغريب �أن بع�صها قد رجعنا �لآن 
عــن تعريبــه �إلى نطقه باللغــة �لأجنبية، مثل »مجريــط« = مدريد، 

»ميورقة« = مايوركا... �إلخ.
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ومن هذ� يت�صح �أنه ل حجة علمية للقر�ر �لذي �تخذه �لمجمع 
�لم�صري في �صاأن �لأعالم �لأعجمية، ومما جاء فيه:

)1 - يكتــب �لعلــم �لإفرنجــي - �لــذي يكتــب فــي �لأ�صل 
بحــروف لطينية - بح�صب نطقه في �للغة �لإفرنجية، ومعه �للفظ 
�لإفرنجــي بحــروف لطينيــة بين قو�صيــن في �لبحــوث و�لكتب 
ه �لمجمع في �صــاأن كتابة �لأ�صو�ت  �لعلميــة، على ح�صب ما يقــرُّ

�لالطينية �لتي ل نظير لها في �لعربية.

2 - �لأ�صماء �لأجنبية �لن�صر�نية �لو�ردة في كتب �لتاريخ تكتب 
 ،)PETER( كما عّربها ن�صارى �ل�صرق، فمثاًل يقال: »بطر�ص« في
و»بقطــر« في )Victor(، و»بول�ص« في )Paul( ، و»يعقوب« في 

)Jacob(، و»�أيوب« في )Job(، وهكذ�()71(.

وممــن �نتقد هذ� �لقر�ر �لعالمة �أحمد محمد �صاكر في مقدمته 
لتحقيق كتــاب �لمعرب للجو�ليقي، وكان ممــا قاله: �إن »�لقارئ 
لقــر�ر�ت �لأعــالم �لتــي �أقرها �لمجمــع، يرى فيها معنــى و�حد�ً 
يجمعها، وروحًا و�حد�ً ي�صيطر عليها: �لحر�ُص على �أن ينطق �أبناء 
�لعربيــة بالأعــالم �لتي ينقلون �إلى لغتهم بالحــروف �لتي ينطق بها 
�أهلوهــا، وَق�ْصر �لل�صان �لعربــيِّ على �رت�صاخ كل لكنة �أعجمية، ل 
مثال لها في حروف �لعرب، وت�صجيل هذه �لغر�ئب من �لحروف، 
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برموز ��صطالحية تدخــل على �لل�صان �لعربي، تزيُّد�ً في �لحروف 
وتكثُّــر�ً، حتــى �إذ� ما تم هذ� �لأمر، وجدنا �للغة �لعربية في ر�صمها 
وكتابتها، ونطقها ولهجاتها، مجموعًة غريبًة متنافرة، من �للهجات 
�لأعجمية، و�لر�صوم �لرمزية، ووجدنا �أل�صنة �أبنائنا ل تقيم حرفًا من 

�لعربية على ما نطق به �لعرب«. 

وبعــد مناق�صة م�صتفي�صــة و�صل �لعالمة �أحمــد �صاكر �إلى »�أن 
�لأعالم �لأجنبية تنقل �إلى �لعربية مغيرة في �لحروف و�لأوز�ن، �إلى 
حروف �لعرب وحدها، و�إلى �أوز�ن كلمهم �أو ما يقاربها، و�أنها ل 

تنقل �أبد�ً كما ينطقها �أهلها«)72(. 

بناء على ما تقدم فاإن �لأ�صماء �لأعجمية يجب �أن تخ�صع لنظام 
�لأ�صمــاء �لعربيــة، ل �لعك�ــص. ولن نقــدم هنا �قتر�حــات مف�صلة 
بتعريب كل �لأعــالم �لمتد�ولة، ولكن هذه مهمة �لمجامع �للغوية 

�لتي عليها �أن تتخذ �لقر�ر، وعلى و�صائل �لإعالم �أن تنفذه. 

قــر�أت ذ�ت مــرة في مجلــة �لعربــي �لكويتية لكاتــب �أجرى 
��صتطالعــًا في �لجمهوريــة �لإير�نية، فكان �أكبر همه في �لمقال �أن 
يثبــت خطاأ نطق �لعرب ل�صــم »طهر�ن« بالطــاء، و�أنها يجب �أن 
تنطــق »ِتهر�ن« لأنه �كت�صف – ولــم يكن يعلم - �أن �لفر�ص هكذ� 

ينطقونها.
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ويت�صــل بهــذ� �أمر �لأ�صمــاء �لعربية لــدى �لم�صلميــن من غير 
�لعــرب، فمــن �لمعــروف �أن تلك �لأمــم �لإ�صالميــة تحافظ على 
�لأ�صمــاء �لعربية من باب �لعتــز�ز بالدين �لإ�صالمي، ولكنها بتاأثير 
لغاتهــا تحــرف في �لأ�صمــاء تحريفًا ي�صيــر�ً ل يخفى معــه �أ�صلها 
�لعربي، فكان �لأولى في ��صتخد�منا لها �أن ننطقها باأ�صلها �لعربي، 
بــدًل مــن �أن ننطقها بالتحريف �لــذي يقع فيــه �أ�صحابها، ب�صبب 

عجمة �أل�صنتهم، ومن �أمثلة ذلك: 

�فتخار ت�صودري: �أ�صله : �فتخار جوهري

ها�صم تات�صي: �أ�صله: ها�صم تقي

مهاتير محمد : �أ�صله: محا�صر محمد

فهل �صنجد يومًا من �لم�صوؤولين عن �للغة و�لإعالم من يت�صجع 
ويتخــذ �لقــر�ر بتعريب �لأعالم �لأجنبية، بــدًل من تعجيم �لأعالم 

�لعربية؟!

ذلك ما نرجوه.

و�هلل ولي �لتوفيق. 

٭٭٭



108

الهوام�س:
1 - �لَحي�ُص �لأَِقُط يخلط بالتمر و�ل�صمن. ل�صان �لعرب ]6 /61[.

ُف  2 - �لت�صحيــف فــي �لأ�صــل م�صتــق مــن �ل�صحيفــة، و�لم�صحِّ
: هو �لذي يخطئ في قــر�ءة �ل�صحف )�أرجو �أّل يغ�صب  حفــيُّ و�ل�صَّ
�ل�صحفيــون �أو �ل�صحافيــون(. و�لت�صحيــف �أ�صاًل يق�صــد به �إبد�ل 
حرف بحــرف، ب�صبــب �لتفاق في �ل�صــورة و�ل�صــكل، مثل �لفاء 
و�لقــاف، و�لعيــن و�لغيــن �إلــخ، و�أما �لآن فيجــب �أن ن�صيــف �إليه 
ت�صحيــف لوحــة �لمفاتيح في �لكمبيوتــر حين يكون �لــزر �لو�حد 

محتماًل لأكثر من حرف، وقد يكونان مختلفين في �ل�صورة.
3 - »�لخليــج: �أربعون عامًا مــن �لريادة و�لعطاء«، كتاب �صادر عن 

د�ر �لخليج لل�صحافة و�لطباعة و�لن�صر، �ل�صارقة 2010، �ص: 54.
4 - �صورة �ص، �لآية: 22.

5 - �نظــر : �بــن عبــد �لحكم: فتــوح م�صر و�لمغــرب، 1 / 163 ، 
تحقي��ق: عبد المنعم عامر، ط : الهيئ��ة العامة لق�سور الثقافة، م�سر. 

د.ت. 
6 - �نظــر: حركــة �لت�صحيح �للغــوي في �لع�صــر �لحديث، محمد 

�صاري حمادي، �ص: 35، 36. بغد�د، 1980. 



109

7 - �لكاتــب كتبهــا هكذ�: »يتمناه«، وهو خطــاأ �صنيع، يك�صر وزن 
�لبيت.

8 - ممــن �أوردها: �صديق ح�صن خان �لقنوجــي في «�أبجد �لعلوم، 
و�لو�صــي �لمرقوم، في �أحو�ل �لعلوم«، بتحقيــق: عبد �لجبار زكار، 

د�ر �لكتب �لعلمية، بيروت، ج1، �ص: 70.
9 - �نظــر مقالــه بعنــو�ن: لغــة �أجنبيــة و�أ�صــو�ت عربيــة : ظاهرة 
�ل�صتغر�ب �لفكري و�للغوي في �للغة �لعربية �لحديثة ، من�صور على 

موقع )�صوت �لعربية(.
10 - �لمقال �ل�صابق.

11 - تعمدت تاأخير ما دخلت عليه �لباء، لأن ذلك هو �ل�صحيح في 

�لتركيــب �لعربــي، خالفــًا لل�صائــع �لآن، فالبــاء �أ�صــاًل تدخل على 
�لمتــروك، كما في قوله تعالى: )�أت�صتبدلون �لذي هو �أدنى بالذي هو 
خيــر(، فهم تركو� �لذي هو خير. وهذ� �لأ�صلوب ل ي�صح �أن يكون 
فيــه �لوجهان، لأن ذلك يــوؤدي �إلى �لتبا�ص ي�صعب معه فهم �لماأخوذ 
من �لمتــروك. ولقد �صاع �لآن �لعك�ص، ف�صــارو� يدخلون �لباء على 
�لماأخــوذ، مما ��صطر �لمجمع �للغوي �لم�صري �إلى قبول �لوجهين، 
تــاركًا تحديــد �لمق�صود لل�صياق. ولكــن �ل�صياق نــادر�ً ما يفيد في 

هذ�.
12 - ومــع ذلك فالكلمة �أعجمية، ثقيلة على �ل�صليقة �لعربية، تنتهي 

باألــف ل تعرف لها ت�صنيفًا، وما �أجــدر �أن نترجمها �إلى «�لمغنى«، 
كما �قترح �أمير �لبيان �لعربي �صكيب �أر�صالن. 

13 - ذكــر ذلــك �أحمد زكي با�صا فــي كتابه «عالمــات �لترقيم« ، 

�ص:13.
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14 - نقلها: �لدكتــور �لبحاثة �لعالمة محمود �لطناحي في مقالته، 

�ص200. 
15 - خز�نة �لأدب للبغد�دي )1/365(.

16 - كان مــن حديــث مجير �أم عامر �أن قومًا خرجو� �إلى �ل�صيد في 

يــوم حــار، فاإنهــم لكذلــك �إذ عر�صت لهــم �أم عامر وهــي �ل�صبع 
فطردوهــا حتــى �ألجوؤوها �إلى خبــاء �أعر�بي فاقتحمتــه فخرج �إليهم 
�لأعر�بــي وقــال: مــا �صاأنكم؟ قالــو�: �صيدنا وطريدتنــا، فقال: كال 
و�لــذي نف�صــي بيده ل ت�صلون �إليها ما ثبت قائــم �صيفي بيدي. قال: 
فرجعــو� وتركوه، وقام �إلى لقحة فحلبها وماء فقربه منها فاأقبلت تلغ 
مــرة في هذ� ومرة في هذ� حتى عا�صــت و��صتر�حت. فبينا �لأعر�بي 
نائــم في جوف بيته �إذ وثبت عليه فبقرت بطنه و�صربت دمه وتركته، 
فجاء �بن عم له يطلب، فاإذ� هو بقير في بيته فالتفت �إلى مو�صع �ل�صبع 
فلم يرها فقــال: �صاحبتي و�هلل، فاأخذ قو�صه وكنانته و�تبعها فلم يزل 

حتى �أدركها فقتلها و�أن�صاأ يقول:
ومن ي�صنــع �لمعروف في غيــر �أهـله

يــــالق �لذي لقى مجيــُر ُ�مِّ عــــامـر
بقربــه ��صتجــارت  حيــن  لهــــا  �أد�م 

�لدر�ئــر �للقــاح  �لبــان  مــِن  ِقـر�هــا 
تكامــلــت مـــا  �إذ�  حتــى  و�أ�صمنهــا 

و�أظــافــر لهـــا  باأنيــاب  ـَـرْتــــه  ف
فقل لذوي �لمعروف هــذ� جز�ء َمـن

بــد� ي�صنــع �لمعروف في غيــر �صاكر
�نظر : مجمع �لأمثال للميد�ني ]�ص 261[.
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17 - ل�صان �لعرب، مادة ) ظفر(.

18 - ومــن �صو�هدهم: قوله تعالى: {َوِعْنــَدُه َمَفاِتُح �ْلَغْيِب} جمع 

مفتــاح؛ فقيا�صه: »مفاتيح«، بقلب �ألفه ياء، ومنها قوله تعالى: {َوَلْو 
�أَْلَقى َمَعاِذيَرُه} جمع: »معذرة« قيا�صه: »معاذر« ]�لتعليق للموؤلف[

19 - ك�صاحب �لت�صهيل.

20 - �لنحو �لو�في لعبا�ص ح�صن ]4 /671 - 672[.

21 - رو�ه م�صلم في �صحيحه.

22 - قــال �لحافظ �لعر�قي فــي تخريج �أحاديث �لإحيــاء: )�أخرجه 

�لبيهقي في �ل�صعب، من حديث �لح�صن عن رجل من �أ�صحاب �لنبي 
�صلى �هلل عليه و�صلم، وفيه �نقطاع(.

23 - �نظــر: معجم �أخطاء �لكّتاب، ل�صالح �لدين �لزعبالوي، �ص: 

.68

24 - �صورة مريم، �لآية 78.

25 - �صورة �ل�صافات، �لآيتان: 54،55. 

26 - تاج �لعرو�ص - )ج 1 / �ص 5424(.

ِلٌع  27 - وقــد تدغــم قليــاًل كمــا ورد في �لل�صــان : ) ول يقــال ُمطَّ

طِلٌع بهذ� �لأَمر  بالإِدغام، وقال �أَبو ن�صر �أَحمد بن حاتم يقال هو ُم�صْ
الُع من �لُعُلوِّ  ة و�لطِّ العِة وهي �لقوَّ طالُع مــن �ل�صَّ ِلــٌع له فال�صْ وُمطَّ
َلْعُت �لثَِّنَيَة �أَي َعَلْوُتها �أَي هو عاٍل لذلك �لأَمِر ماِلٌك له(  من قولهم �طَّ

- )ج 8 / �ص 225(.
28 - �لعين - )ج 1 / �ص 65(.

29 - تهذيب �للغة - )ج 1 / �ص 150(.
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30 - �إ�صالح �لمنطق - )ج 1 / �ص 109(.

31 - �ل�صحاح في �للغة - )ج 1 / �ص 421(.

32 - ل�صان �لعرب - )ج 4 / �ص 320(.

33 - �لمحكــم و�لمحيط �لأعظم - )ج 2 / �ص 325(، ومن �لمفيد 

�أن تعلم �أن »�لدخار« �أ�صله من هذه �لمادة، قال �لأزهري: «�دخرته 
�دخــار�ً، و�أ�صلــه: �ذتخرتــه، فثقلت �لتــاء �لتي لالفتعــال مع �لذ�ل. 
فقلبــت د�ًل، و�أدغمــت فيها �لذ�ل �لأ�صلية، ف�صــارت د�ًل م�صددة. 

ومثُله �لّدكار من �لذكر« )تهذيب �للغة - )ج 2 / �ص 476(.
34 - �لعين - )ج 1 / �ص 467(.

35 - �نظر: �بن منظور: ل�صان �لعرب، مادة »ر�أى«. 

36 - كتاب �لعين - )ج 2 / �ص 121(.

37 - �صورة �لنحل، �لآية: 96.

38 - كتاب �لعين - )ج 2 / �ص 153(.

39 - ل�صان �لعرب، مادة ]ودى[.

40 - ل�صان �لعرب، مادة ]�أد�[.

41 - �ل�صحاح في �للغة - )ج 1 / �ص 142(.

42 - جمهرة �للغة - )ج 1 / �ص 68(.

43 - ل�صان �لعرب - )ج 15 / �ص 116(.

44 - ل�صان �لعرب - )ج 15 / �ص 119(.

45 - �ل�صفدي: ت�صحيح �لت�صحيف وتحرير �لتحريف، �ص: 60.

46 - تاج �لعرو�ص للزبيدي، مادة ]بذل[.
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47 - �لقامو�ص �لمحيط – مادة ]بذل[.

48 - �لقامو�ص �لمحيط ، مادة ]عجل[.

49 - �صورة �لتين، �لآية: 6. 

50 - �نظر �لل�صان، مادة )منن(.

51 - �صورة �لبقرة، �لآية: 264.

ل: يمكن �أن نقــدر حذف جار ومجرور متعلق  52 - مــن باب �لتاأوُّ

ى به« في�صدق ذلك  با�صم �لمفعول، فنقول �إن »م�صمى« تعني: »م�صمًّ
على �ل�صم، لأنه م�صّمى به. ولكنه تاأويل متكلَّف، ف�صاًل عن �أنه غالبًا 
لي�ص مق�صود�ً للمتكلم �لذي ي�صتعمل �لوجه �لمذكور، كما يت�صح من 

�ل�صياق.
53 - تاج �لعرو�ص - )ج 1 / �ص 2126(. 

54 - �إطــالق �لعقــد بهذ� �لمعنــى، يمكن �أن يكون مــن �لتو�صع في 

�ل�صتعارة، ت�صبيهًا له بالعقد �لمنظوم، و�أول من ��صتعمله �لزمخ�صري 
في »مقدمة �لأدب«.

55 - بمــا �أن همزة �لو�صل، ل تح�صب من بنية �لكلمة، وت�صقط في 

درج �لكالم، فقــد كان �لعرب ي�صتعيرونها لل�صيء غير �لمهم، �لذي 
يمكن �ل�صتغناء عنه، ومن ذلك قول �ل�صاعر:

كاأنــي – فــي �لمحافــل – و�ُو عمرٍو
�لــكالم  درج  فــي  �لو�صــل  وهمــُز   

لكــن �لطريف في ع�صرنــا �أن �لكّتــاب �صــارو� ي�صتعيرونها لنقي�ص 
ذلــك، فيقولــون مثــاًل: �إن تركيــا همزة و�صــل بين �أوروبــا و�لعالم 
�لإ�صالمــي، وهي ��صتعارة بعيدة عن �لــذوق �ل�صليم، ُخدع مبتكرها 
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من عبارة »�لو�صل«، وظن �أن هذه �لهمزة ت�صل �لكالم بع�صه ببع�ص. 
ولكــن �لحقيقة �أنها في حــال �ت�صال �لكالم ل يحتاج �إليها، فلي�صت 
هــي للو�صل بينــه، ولكنهــا للتو�صل �إلــى �لنطق بال�صاكــن في حال 
�نقطاع �لكالم �لذي قبلها. و�إن كان ل بد من هذه �لعبارة فليجعلوها 

»�ألف و�صل«، فهي – على �لأقل – تبقى في �لإمالء و�لكتابة.
56  - تحت�صب همزة �لو�صل في تعد�د حروف �لفعل.

57  - من �لخطاأ �ل�صائع في هذه �لعبارة: تخفيف �ل�صين �لأولى، ول 

ي�صــح فيهــا �إل �لت�صديد، لأنها مــن �صفة �لمبالغــة »ح�ّصا�ص«، وهو 
اف. م�صدد، ومثلها: �ل�صّفافية، بت�صديد �لفاء، لأنها من �صفة �ل�صفَّ

58  - هذه �لكلمة خ�صو�صًا، يمكن تخريجها بنوع من �لتاأويل، باأن 

تكــون ن�صبًة �إلى �لإ�صــكال، فتعتبر �صفًة لمو�صــوف محذوف، �أي 
»م�صاألــة �إ�صكالية«، فتكون بمعنى »م�صكلة«، وعليه فال د�عي لها ما 

د�مت توؤدي معنى »م�صكلة« ول تزيد عليه.
59  - جمهرة �للغة - )ج 2 / �ص 194(.

60  - �أحمــد زكــي با�صا: �لترقيم وعالماته في �للغة �لعربية، �لمطبعة 

�لأميرية بم�صر، �ص: 17.
61  - �صماهــا �لموؤلــف: �لنقطــة �لمربعة. وربمــا كان ذلك و�صفًا 

للنقطة �لمطبعية في ع�صره.
62  - جعلهــا �لموؤلف )?(، لكن جرى �لعمل فيما بعد على �ل�صكل 

�أعاله، وترك هذ� �ل�صكل للن�صو�ص �لأجنبية.
63  - من مقال له بعنو�ن: «موؤ�ص�صات �لتعريب ومنجز�تها: �لعقبات 

�لحقيقية و�لم�صطنعــة في طريق �لتعريب«، من�صور في مجلة «دعوة 
�لحق« �لمغربية، �لعدد: 55، �ص: 60.
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64  - �ل�صحاح في �للغة - )ج 1 / �ص 456(.

65  - �ص: 54.

66  - �لم�صبــاح �لمنيــر فــي غريــب �ل�صرح �لكبيــر  - )ج 7 / �ص 

.)188

67  - درة �لغو��ص في �أوهام �لخو��ص - )ج 1 / �ص 43(.

68  - �أدب �لكاتب: ] جزء 1 -  �صفحة 56 [.

69  - تاريخ �بن خلدون - )ج 6 / �ص 199(.

70  - �إليهــا ين�صــب عالم �لكيمياء �لم�صلم �أبــو �لقا�صم م�صلمة �أحمد 

�لمعروف بالمجريطي.
71  - مجلــة �لمجمع: ج4، �صنــة 1356، �ص:18. وكما نبه �لعالمة 

�أحمــد �صاكــر، فقد وقع وهــم كبير في �لقــر�ر، بخ�صو�ــص �أ�صماء: 
يعقوب و�أيوب، فهي لم يعربها ن�صارى �ل�صرق، بل عربها �لقر�آن، �أو 

كانت معربة عند �لعرب من قبل.
72  - �أحمــد محمــد �صاكــر : تحقيق كتاب �لمعــرب لأبي من�صور 

�لجو�ليقــي، ن�صــر: وز�رة �لثقافــة �لم�صريــة، مركز تحقيــق �لتر�ث 
ون�سره، ط: 8 ، مطبعة د�ر �لكتب، 1969م ، �ص 20.

٭٭٭
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م�صطفى �ل�صقا و�آخرين، �لقاهرة 1958. 
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�لفكري و�للغوي في �للغة �لعربية �لحديثة ، من�صور على موقع 

)�صوت �لعربية(.
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