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حممد الأمني بن حممد املختار

استهـــــالل

حين تق��ف �أمام عن��وان «التدقيق

اللغ��وي» ،تتفتح لك �أب��واب عديدة،

داع ينادي��ك :من هنا
عل��ى كل منه��ا ٍ
البداي��ة؛ �أمام��ك عل��م المف��ردات

والمعج��م العرب��ي بلغات��ه وت�شعباته،
و�أمام��ك عل��م النح��و بمدار�س��ه
واتجاهات��ه ،و�أمام��ك عل��م ال�صرف

ب�أوزانه وتفعيالته ،و�أمامك علم الخط

والإم�لاء با�صطالحات��ه وموا�ضعاته،
و�أمام��ك عل��م البالغ��ة با�ستعارات��ه
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ومجازات��ه .والحقيق��ة �أنه ال منا�ص لك م��ن �أن تدخل من كل تلك

الأب��واب ،و�أن تغترف من كل تلك العل��وم ،ثم �أن تذهب في جول ٍة
مطول�� ٍة ف��ي دهاليز م��ا يعرف قديم�� ًا بـ «لح��ن العام��ة» وحديث ًا بـ
«الأخط��اء ال�شائع��ة» .فالتدقي��ق اللغ��وي في الحقيق��ة «حديث ذو
�شجون».

بادي الر�أي في حيرة �أمام هذه الأبواب المف َّتحة،
ولقد وقفت َ

�أخ�ش��ى �أن �أل��ج من �أحدها فتغرين��ي ثماره وب�ساتين��ه ،ويطيب لي
أي��ت �أن هذه المقدمات
المق��ام ،ولكني بعد لأْ ٍي م��ن التفكير ،ر� ُ
موجهة �إلى المدقق اللغوي� ،أو من يريد �أن يكون كذلك ،والحال
�أن المدقق يجب �أن يكون قد �أخذ من كل تلك العلوم بحظ وافر،

و�أن م��ا يحت��اج �إلي��ه لي�س �إع��ادة درو�س طال عليه��ا الأمد ،فتلك
الدرو�س ال ت��زال هاجعة في �أمهات المراجع والأ�صول ،ولكن ما

يحت��اج �إليه المدقق اللغوي هو قواع��د نظرية منطلقة من معطيات
علمي��ة ،تر�ش��ده �إل��ى الطريق��ة المثلى ف��ي ممار�سة ف��ن «التدقيق

اللغ��وي» ،مع التمثيل واال�ست�شهاد المنا�سب ،الذي يحيل �إلى تلك
العل��وم كلما دعت لذلك المنا�سبة ،وه��و يحتاج �أي�ض ًا �إلى التب�صير

ببع���ض الأخطاء ال�شائعة ،مع التعليل لذلك من المراجع المعتمدة،
ولئ��ن كانت ق��د �أُ ّلفت الكتب في تتبع تلك الأخط��اء وا�ستق�صائها
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قديم�� ًا وحديث�� ًا ،ف�إن��ه تظل تتج��دد يوم ًا بع��د يوم ،وتظ��ل عملية

مالحقته��ا تحتاج �إلى الر�صد الم�ستم��ر ،فال غرو �أن تجد في هذا
البحث – على اخت�صاره – �أخطا ًء لم ي�سبق �إلى التنبيه عليها.

نظ��راً لذلك فقد تق��رر �أن تكون هذه المقدم��ات مق�سمة �إلى

ف�صلي��ن رئي�سي��ن؛ �أحدهما نظ��ري ،يت�ضمن مقدم��ات عن عملية
التدقيق اللغوي ،تعريف ًا وت�أ�صي ً
ال وتقعيداً .والثاني تطبيقي ،يحتوي

عل��ى نماذج من الأخطاء المنت�شرة في المجال الإعالمي� ،أرى �أنه
ي�ض��ع المفاتيح في يد المدقق اللغوي ،لكي ينطلق في ثقة ،فيعرف

الأمثال بالأمثال ،ويقي�س الأ�شباه بالأ�شباه ،نحو تطوير م�ستمر لهذا
التخ�ص�ص المه�ضوم.

وبعد؛ فقد جاء هذا البحث نتيجة ر�صد وت�سجيل للمالحظات

�أثن��اء عمل التدقيق ،مع رجوع دائ��ب �إلى الم�صادر الموثوقة ،وقد
�آثرت �أن �أعتبره مقدمات؛ حيث �إن المو�ضوع ال يزال قاب ً
ال للمزيد

م��ن الجهد والبحث ،و�إنما الهدف هو طرق المو�ضوع وافتتاحه،

بمقدم��ات ت�ستدع��ي الباحثي��ن و«المدققي��ن» القتح��ام المجال

بدرا�س��ات مو�سعة ،وربما نجد الوقت الكاف��ي فيما بعد ،لنزيد ما
يتراكم من العمل والتجربة.

و�أ�س���أل اهلل تعال��ى �أن يجعله عم ً
�لا مقبو ًال في خدم��ة الل�سان
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العربي المبين ،ل�س��ان �أهل الجنة ،ول�سان الر�سالة الخاتمة من لدن
رب العالمين.

و�إذا يحا�س الحي�س ..
زع��م المت�أدبون �أن فتى من العرب كان له �أخ من �أبيه ،وكانت
�أم ذلك الأخ تدلل ولدها ،وت�ؤثره بما َّ
لذ وطاب ،ف�إذا ما نزلت بها

ولدها بال�سالمة،
نازلة �أو كريهة ،دعت �إليها �صاحبنا الفتى ،و�آثرت َ
فلما �ضاق الفتى ذرع ًا بذلك �أن�ش�أ يقول:
و�إذا تكونُ كريه ٌة �أُدع��ى لهــا
حا�س
الحي�س(ُ )1يدعى جندب
و�إذا ُي ُ
ُ
غار بعي ِنـه
هذا -
ِّ
وجدكم َّ -
ال�ص ُ

ال �أ َّم لي �إن كـان ذاك وال �أب

ق��د تكون في الأبيات حد ٌة زائ��دةٌ ،لكنها تبقى �صالحة ليترنم
به��ا المدقق اللغوي ،ف��ي �أوقاته ال�صعبة التي يم��ر بها دائم ًا ،حين
تزلقه �أب�ص��ار الجميع ،وتوجه �إليه ال�سهام من كل حدب و�صوب،
ً
مر
لأن خط���أ  -ب�شر ّي ًا على كل حال  -قد اك ُت�شف في الن�ص الذي َّ
م��ن بين يديه� .أما �إذا لم يكت�شف خط�أ ومرت الأمور ب�سالم ،وجاء
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معافى من كل العيوب والعاهات التي كان يعانيها قبل
الن�ص �سليم ًا
ً
خروجه م��ن غرفة عمليات التدقيق ،فالم��دح والثناء والإطراء من

ح��ق المحرر �أو المترج��م ،وال مكان من الإعراب لذلك الجندي

المجه��ول� ،إال يوم يخطئ ،وال �أحد ي�س�أل عما بذله من جهد وما
عان��اه من م�شقة ،وقد يكون في كثير من الحاالت هو �أبا عذر ذاك
التعبي��ر البدي��ع ،الذي كان ف��ي الأ�صل معقداً وركي��ك ًا� ،أو هو من

�صح��ح تل��ك المعلومة التي كانت  -لو ترك��ت كما في الأ�صل -
كفيل ًة ب�سقوط الكاتب من عيون القراء والمعجبين.

تلكم هي المفارقة في عملية التدقيق؛ فال�سيئة عليك ،والح�سنة
لغي��رك .وقد يكون عزاء المدقق فيها �أنه قبل كل �شيء ي�ؤدي واجب ًا

نف�سي�� ًا ومعنو ّي ًا ،حي��ن يحمل �سيفه على الأخط��اء اللغوية،
يريح��ه ّ

والعبارات الملتوية ،فيتركها �صرعى حول حمى العربية الم�صون،
فال �شيء يبعث الراحة في نف�سه �أكثر من ذلك.

�شائع ب�أن التدقيق
وربم��ا يكون مرد هذه المفارقة� ،إل��ى ت�صورٍ
ٍ
اللغ��وي لي�س �إال عم ً
تكميلي ًا ،غي��ر �أ�سا�سي ،فه��و بقيمة عملية
�لا
ّ

ال�صف والطباعة �أو �أقل �ش�أن ًا ،وكذلك يت�صور الكثيرون فع ً
ال .وقد

كان يرج��ى له��ذا الت�ص��ور ن�صي��ب من ال�صح��ة ،ل��و �أن المحرر
والمترجم مم�سكان بزمام اللغة ،عارفان بطرائق التعبير ومحا�سنه،
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ولو �أن عامل الطباعة ذو مهارة  -ولو ي�سيرة  -في الإمالء العربي.

بي��د �أن الأمر بعيد  -ف��ي الواقع  -مما يت�ص��ورون؛ فالمدقق يجد
فقرات كامل��ة ،وتقويم
نف�س��ه غالب�� ًا ،منهمك ًا ف��ي �إعادة �صياغ��ة
ٍ

�أ�سالي��ب ملتوي��ة ،وت�شذيب عبارات قلقة ،وك�أن��ه �صار محرراً ،ال
مراجع ًا مدقق ًا ،وال غرو بعد ذلك �أن كثيراً من المدققين ،يتحينون
الفر�ص ليتحولوا �إلى محررين ،بعد ما اكت�سبوا الخبرة الكافية ،من
جراء التحرير في التدقيق.

وال يق�ص��د من ه��ذا �أبداً �أي تقليل من �ش���أن عمل المحرر وال

المترجم ،بل �إنهما ليعانيان من عملهما ال�صعوبات الكثيرة ،ولكن
المق�ص��ود �أن ي��رد االعتب��ار �إل��ى المدق��ق ال��ذي يقا�سمهما تلك
الم�شقات ،ولكن في الخفاء.

٭٭٭

10

1

المقدمات النظرية

ما التدقيق اللغوي؟
الن�ص اللغوي الإعالمي ي�سهم في
�إخراجه �أكثر من جهد ،ولي�س موكو ًال

فق��ط �إلى المرا�س��ل �أو المحرر؛ فبعد

المحرر الذي يلتق��ط الخبر وي�صوغه
وفق�� ًا للخ��ط التحري��ري للم�ؤ�س�س��ة

الإعالمية ،ينتقل الن�ص �إلى يد م�س�ؤول
«التد�سيك» الذي يراجع الن�ص ،فيغير

بع�ض التراكيب ويحذف بع�ض الجمل
�أو يخت�صرها �أو يمططها – ا�ستناداً �إلى
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معايير معينة ،منها :االلتزام بعدد كلمات محدد ،ومنها مراعاة الدقة

المهني��ة التي قد تفوت على المح��رر – ثم ينتقل الن�ص �إلى الطباعة
والتن�ضي��د ،و�أخي��راً ي�أت��ي دور «التدقي��ق اللغ��وي» �أو «المراجعة
اللغوي��ة» �أو «الت�صحيح اللغ��وي» – ح�سب الت�سميات المتعددة -
الذي يعني «مراجعة الن�ص مطبوع ًا ،للت�أكد من مطابقة المطبوع مع
الأ�ص��ل �أو ًال ،ولت�صحي��ح الأخطاء اللغوي��ة (�إمالئي��ة �أو تركيبية �أو
�إعرابي��ة) ثاني ًا ،ولمراجعة الكاتب في ما كان غام�ض ًا �أو غير وا�ضح
في الأ�صل� ،أو كان فيه �شيء من التناق�ض في فقرات الن�ص».

ه��ذا التعري��ف  -و�إن لم ننقله من مرجع ،نظ��راً النعدام المراجع في

المو�ضوع – نرى �أنه هو �أقرب ما يمكن �أن نعرف به «التدقيق اللغوي».
وبه��ذا يت�ضح ما للتدقيق اللغوي من عظي��م الخطر والأهمية،

حي��ث �إن كل العملي��ات الت��ي قبل��ه يرافقه��ا �ش��يء م��ن الت�سرع
واال�ست�سه��ال ،في الجانب اللغوي على الأق��ل ،اتكا ًال على عمل
خطر من ناحية ما يترتب عليه ،لأن المدقق
المدق��ق ،كما �أنه �أي�ض ًا
ٌ
هو �آخر من يمر عليه الن�ص ،وبموافقته عليه يعتبر م�س�ؤو ًال عنه قبل
ال�سابقي��ن ،فهو واقع بي��ن فكي رحى ،وعلي��ه �أن يتوقع كل �أنواع
الأخطاء ،كما �أن عليه �أن يكون مت�أني ًا غير م�ستعجل في الت�صحيح،
حتى يتبين بجالء �صحة ما بدر �إلى ذهنه.
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جوانب عملية التدقيق اللغوي:
لمزي��د من �شرح التعريف الذي ذكرناه نقول� :إن عمل المدقق

يرتكز على ثالثة جوانب هي:

ا  -مطابقة المطبوع للأ�صل:
والمق�ص��ود بالأ�صل ه��و الن�سخة التي كتبها المح��رر بيده �أو

طبعه��ا على جهازه ثم �سلمها للطباع��ة التحريرية ،فيجب �أن يقدم
ه��ذا الأ�صل �إل��ى المدقق موقَّع ًا عليه من ط��رف المحرر �أو رئي�س
الق�سم ،فيقوم المدقق بمراجعة الن�ص المطبوع من قبل الطابع على

�ضوء الأ�صل المرفق من قبل المحرر ،ومهمته في هذه المرحلة �أن
يت�أك��د من المطابقة بين الن�صين ،انطالق ًا من �أن المحرر – نظر ّي ًا –
ينبغي �أن يكون على دراية باللغة تحجزه عن الوقوع في الأخطاء.
والأخطاء التي يجب توقعها هنا عديدة؛ و�أهمها:
 الإ�سق��اط� :أي �إ�سق��اط �سطر مث ًال ،حيث يمكن �أن تزيغ عين

الطاب��ع من كلمة في ال�سطر الأعلى �إلى �أخرى في ال�سطر الأ�سفل،
�أو �إ�سقاط حرف� ،أو �إ�سقاط كلمة.

 التك��رار :ال��ذي يقابل الإ�سقاط ،وينت��ج �أحيان ًا عن ا�ستمرار13

ال�ضغ��ط عل��ى لوحة المفاتيح لوق��ت �أطول من الطبيع��ي ،فيتكرر

الحرف ،مثل «رااية»« ،المت�شبثيين» ،و�أما تكرار الكلمة �أو الفقرة
فينتج غالب ًا عن االنقطاع ثم العودة.
 -تب��ادل الأحرف :وذل��ك ب�سبب تقديم حرف على �آخر مثل

«الث��روة» و«الث��ورة» ،و«فل�سطي��ن» «فلط�سي��ن» ،و«�صهيوني»
«�صيهوني» ،وخطورة ه��ذا النوع �أكبر �إذا كانت الكلمة الأخرى

ذات معن��ى �صحي��ح ،كم��ا ف��ي المث��ال الأول� .أما ف��ي المثالين
الآخرين ،فيمكن �أن يفهم القارئ المق�صود ب�سهولة.

 -الت�صحيف� :أي و�ضع حرف مكان �آخر( ،)2وله �أ�سباب منها

طباعي ،مثل تجاور الحرفين على لوحة المفاتيح المطبعية،
م��ا هو
ٌّ
كما في «الثورة» و«ال�صورة»� ،أو �صالحية �أحد المفاتيح لأكثر من

حرف ،كما في «�إليه» و«غليه» ،ومنها وهو �أكثر :ت�أثر المحرر �أو

الطاب��ع بلهجته المحلية في ت�صحيف بع���ض الحروف ،مثل �إبدال
الث��اء تا ًء لدى البع�ض و�سين ًا لدى �آخرين� ،أو الذال زاي ًا �أو د ً
اال لدى
�آخري��ن� ،أو ال�ضاد ظ��اء �أو الظاء �ضاداً لدى �آخرين� ،أو القاف غين ًا،
�أو الغي��ن قاف�� ًا .والطريف في هذا النوع م��ن الت�صحيف� ،أن بع�ض

ه�ؤالء قد ي�ؤدي به التفا�صح والخوف من الخط�أ� ،إلى الوقوع فيه،
ك�أن يكتب« :في ما نذر» بالذال ،يق�صد« :ما ندر» بالدال ،حيث
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يظ��ن �أن قراءتها بالدال ت�صحيف ،و�أن��ه يعيدها ف�صيحةً� ،أو يكتب
«الغث والثمين» يق�صد «الغث وال�سمين».

 -تبادل الجمل �أو الكلمات :قد يكون لدى الطابع ن�ص م�شابه

محفوظ على جهاز الكمبيوتر لديه ،فيجري عليه بع�ض التعديالت
ال عن ا�ستئناف طباعة الن�ص الجديد كام ً
ويطبعه ،تكا�س ً
ال ،و�أكثر ما
يقع هذا النوع في ن�صو�ص الإعالنات ،لأنها تتكرر كثيراً.

 -وم��ع �أن المطابقة بين الن�ص المطب��وع والأ�صل المخطوط

يمك��ن �أن يتوالها مدقق واحد �إذا وجد الوقت الكافي ،ف�إنها لكي
تك��ون م�ضمونة النتائج ينبغي �أن يتعاون عليها اثنان من المدققين؛

يق��ر�أ �أحدهما المطب��وع ،ويتابع الآخر الأ�ص��ل ،ويت�أكد ذلك في
الن�صو���ص ذات الأهمي��ة الكبيرة ،التي يك��ون الخط�أ فيها ذا خطر

كبير ،مث��ل ن�صو�ص القواني��ن ،ونتائج االنتخاب��ات ،والخطابات
الر�سمية � ..إلخ.

بعد الت�أكد من مطابقة المطبوع للأ�صل ،ينتقل المدقق �إلى:

ب  -ت�صحيح الأخطاء اللغوية:
التي تتنوع �أي�ض ًا �إلى �أنواع عديدة؛ منها:
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 -الإمالئية والطباعية ،وغالب�� ًا تكون م�س�ؤوليتها على الطابع،

وه��ي الأكث��ر ولك��ن �أمره��ا �سه��ل ،لأن الإمالء يدخ��ل في باب
اال�صطالحات التي ال م�شاحة فيها ،والطباعية �أي�ض ًا ي�ساعد ال�سياق
– والأ�صل �إن وجد – على تداركها.

 النحوي��ة الإعرابية ،وه��ي �أي�ض ًا �سهلة ن�سبي ًا ،حيث �إن المهمفيها ه��و ا�ستقام��ة الن�ص ،وفق ًا لأب�س��ط قواعد الإع��راب ،بتطبيق

عالمات الإعراب الأ�صلية والتبعية.

 -الأخط��اء التركيبي��ة ف��ي بناء الجم��ل ،وه��ذه الأخطر ،لأن

ت�صحيحه��ا – ما لم يكن بحذر  -قد يغي��ر المعنى المق�صود لدى
الكاتب ،فيعتبر ذلك ت�صرف ًا من المدقق في غير محله ،وهذه دائم ًا

يك��ون �سببها م��ن المحرر �أو المترجم ،نظ��راً ل�ضعف التكوين في
اللغة العربي��ة ،والعتماد المحررين غالب ًا على الترجمة الحرفية من
اللغة الأجنبية.

ج  -مراجعة الإ�شكاالت وا�ستي�ضاح المبهمات:
حي��ث ي�ض��ع المدق��ق مالحظات��ه عل��ى بع�ض الكلم��ات غير

معن��ى �أو كتابةً� ،أو على بع�ض التراكيب التي ال يت�ضح له
الوا�ضح��ة
ً
16

المعن��ى المق�صود منها� ،أو يالحظ تناق�ض�� ًا بين العنوان والن�ص� ،أو

بي��ن بع�ض فقرات الن�ص؛ ففي ه��ذه الحالة يعيد الن�ص �إلى المحرر
ليغير التركيب �إلى �صيغة مقبولة من الناحية اللغوية� ،أو يغير الكلمة

الغام�ض��ة ب�أخ��رى وا�ضح��ة مق��روءة ومفهومة� ،أو يزي��ل التناق�ض
الحا�صل في الن�ص � ...إلخ

وبع��د �إجراء ه��ذه الت�صحيحات ،يعود الن�ص ك��ر ًة �أخرى �إلى

المدق��ق ،ليت�أكد من �إجراء التغييرات المطلوب��ة ،ثم يعطي موافقته

عل��ى �سالم��ة الن�ص المطب��وع� ،إذا ل��م يكن هو نف�س��ه من يجري

الت�صحيح��ات على الكمبيوتر .بعد ذلك تح��ول المواد �إلى ق�سم
التنفي��ذ (الذي يقوم ب�إنجاز وترتيب محت��وى ال�صفحات ،ح�سب

�شكله��ا المر�س��وم م��ن قب��ل المخرجي��ن .وبع��د �إنجازه��ا تر�سل
ال�صفح��ات المنف��ذة �إل��ى ق�س��م الت�صحي��ح ،للت�أكد م��ن عناوين

المو�ضوع��ات المن�شورة ،والبداية ال�صحيحة لكل مادة وت�سل�سلها
ونهايتها ،وعدم وجود نق�ص �أو خلل في تركيبها وترتيبها ،ومطابقة

ال�ص��ور مع الن�صو���ص ،والتعليق��ات الخا�ص��ة بال�ص��ور ،و�أ�سماء
ال�شخ�صيات �أي�ض ًا ،وتعاد ال�صفحات مرة �أخرى �إلى التنفيذ لإجراء
�أي تعديل مطلوب والت�أكد منه)(.)3

هن��ا تنتهي مهمة المدقق ،في مجال الإعالم المكتوب� ،أما في
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الإع�لام المرئي والم�سموع ،في�ضاف �إلى ما تقدم �أي�ض ًا متابعة �أداء
مقدمي البرامج والن�شرات ،و�إعداد قوائم ب�أخطائهم ،ليجتنبوها في
الم�ستقب��ل ،وك��ذا �إ�سداء اال�ست�ش��ارة لهم في ط��رق النطق والأداء

ال�صحيح.

حدود ت�صرف المدقق اللغوي:
كثي��راً ما اختلف الأمر هنا بي��ن المطلوب النظري وبين الواقع
العمل��ي؛ فنظر ّي�� ًا يحق للمدق��ق  -بل ويجب علي��ه � -أن يت�صرف

ت�صرف ًا محدوداً ومح�سوب�� ًا بو�ضع ال�صواب مكان الخط�أ ،ح�سب
اجته��اده وخبرته العلمية ،وبقدر ال�ضرورة فقط ،تمام ًا مثلما يفعل

الطبي��ب الجراح .وتترتب على ذل��ك م�س�ؤوليته ،فال بد �أن يكون
م�ستعداً لتف�سير ت�صرفه �إذا ا�ستدعت الحال ذلك.
ّ
�أما في الواقع ،فالأمر خا�ضع لطبيعة وم�ستوى ال�سلطة الممنوحة

للمدقق ،ولدرجة وعي الم�س�ؤول فوقه بقيمة ت�صحيح اللغة وتنقيتها
من ال�شوائب ،وغالب ًا يجد المدقق نف�سه مقيداً
ومحدد الحركة ،ال
َّ

ي�ستطي��ع الت�صرف وفق ما يمليه عليه �ضميره بكل حرية .وفي هذه
الح��ال ال ب��د من ق��در كبير من ال��ذكاء في حال الإق��دام على �أي
ت�صحيح �أو تغيير.
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وفي �أحيانٍ �أخرى يح�صل العك�س ،حيث يكون مطلوب ًا منه �أن
راق
ن�ص ًا ركيك ًا �ضعيف البني��ة خالي ًا من المعاني� ،إلى مقال ٍ
يحي��ل ّ

متما�سك �سليم المعنى والمبنى.

وفي كل الأحوال �سي�ضطر المدقق �إلى ا�ستخدام �شعرة معاوية،

بين ال�شد والإرخاء ،ولكل مقام مقال.

جولة في الما�ضي:
لي – مالزم ًا للعمل
يب��دو «التدقيق اللغوي» – في الت�صور ال ّأو ّ

ال�صحفي ،فال بد �أن يكون حديث الن�ش�أة مثله ،وهذا ت�صور واقعي
ولكن للتدقيق جذوراً بعيدة و�أنماط ًا �سالفةً ،ت�ستحق
�إلى حد بعيد،
ّ
الوقوف عليها .و�إذا �أردنا العودة �إلى تلك البدايات الأولى ،فيجب
�أن نف�ص��ل بين التدقيق ب�صفته عم ً
ال ومهن ًة وممار�سة ،وبين التدقيق

ب�صفت��ه علم ًا نظري ًّا قائم ًا على متابع��ة الأخطاء اللغوية ومالحقتها،
وتقدي��م ال�صحي��ح بدي ً
ال عنها .وكال النوعين ق��د ظهر في تاريخنا
العربي ،منذ النه�ضة العلمية في �صدر الإ�سالم.

�أم��ا النوع الأول فكان يعرف بـ «المقابلة» والت�صحيح ،حيث

كان ال ُّن َّ�س��اخ المه��رة يقوم��ون بمقابل��ة الكتاب بع��د ن�سخه على
19

الأ�ص��ل الذي ن�سخ من��ه ،ويدونون في �آخر �صفح��ة منه �أنه« :بلغ
مقابل�� ًة وت�صحيح�� ًا على الأ�صل المنقول من��ه بتاريخ كذا» ،بل �إن

بع�ضهم يكتب في هوام�ش ال�صفحات تاريخ كل مرحلة من مراحل
المقابل��ة .وفيم��ا بعد يبقى من ال�ضروري دائم�� ًا ت�صحيح كل خط�أ
يكت�شف ،بال�شط��ب على الخط�أ ،و�إ�ضافة ال�ص��واب في الهام�ش.
وف��ي كت��ب علم «م�صطل��ح الحديث» تج��د القواع��د والأ�صول

المف�صل��ة لذلك ،وم��ن �أبرزها كت��اب القا�ضي عيا���ض اليح�صبي
«الإلماع �إلى معرفة �أ�صول الرواية وتقييد ال�سماع» ،الذي تجد من

عناوي��ن �أبواب��ه« :باب ف��ي التقييد بالكت��اب والمقابل��ة وال�شكل
والنقط وال�ضبط»« ،باب التخري��ج والإلحاق للنق�ص»« ،باب في

الت�صحي��ح والتمري���ض والت�ضبي��ب»« ،باب ف��ي ال�ضرب والحك
وال�شق والمحو».

وقبل تدوين الحديث كانت الم�صاحف ال�شريفة تجد من العناية
والمراجع��ة جه��داً كبيراً ،لأن الخط���أ فيها مما ال يمك��ن قبوله وال
احتمال��ه ،وق��د احتفظ��ت لنا كت��ب التاري��خ بروايات عدي��دة تبين
م�ستوى الجدية في ذلك الأمر؛ فبعد انت�شار الم�صاحف العثمانية التي

�أجمع عليها ال�صحابة الكرام� ،أمر عثمان ر�ضي اهلل عنه بجمع كل ما
عداه��ا من الم�صاحف الفردي��ة و�إتالفها .ولكن بقي في �أيدي النا�س
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بع���ض تلك الم�صاحف متفرقة ،م��ا ا�ستدعى من الحجاج بن يو�سف
وال��ي العراق �أن ي�ؤلف لجنة من حفاظ الق��ر�آن وكتاب الم�صاحف،

ليدقق��وا كل الم�صاح��ف الموجودة ب�أيدي النا���س ،وال يجيزوها �إال
بع��د الت�صحيح ،كم��ا �أمرهم بتدقيق م�صاحف جدي��دة تمت كتابتها
تحت �إ�شرافه ،ثم وجهها للحوا�ضر والمدن الإ�سالمية.

وغي��ر بعيد من هذا الإجراء نذكر ق�صة م�صحف عبد العزيز بن

م��روان والي م�صر للأمويي��ن؛ فقد ذكروا �أنه لم��ا و�صل �إلى م�صر

م�صح��ف الحجاج ،غ�ضب عب��د العزيز بن مروان من ذلك ،و�أمر
بكتابة م�صحف خا�ص به؛ فلما ُكتب الم�صحف �أراد �أن يت�أكد من
�سالمت��ه م��ن الأخطاء ،فعر�ض جائ��زة لمن يكت�شف ل��ه خط�أً فيه،

فتداول��ه القراء يدققون ويت�أملون ،حتى جاء رجل من �أهل الحمراء
فنظر فيه ،ثم جاء �إلى عبد العزيز ،فقال :قد وجدت في الم�صحف
حرف�� ًا خط���أً ،فنظروا ف���إذا فيه�} :إن ه��ذا �أخي له ت�س��ع وت�سعون
نعجة{( ،)4ف�إذا هي مكتوبة «نـجعة» ،قد قدمت الجيم قبل العين،
ففاز بالجائزة(.)5

و�أم��ا تدقي��ق الن�صو���ص ال�ستخ��راج الأخطاء منه��ا ،ولإعادة

ال�صياغة والتهذيب والترتيب ،فيمكن �أن نجد �أ�صداءه الأولى في ما

ي�سميه الوراقون بـ«الت�سوي��د والتبيي�ض»؛ حيث كان �أكثر الم�ؤلفين
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يعتم��دون ه��ذه الطريقة في �إخ��راج كتبهم ،فيق��وم الم�ؤلف بن�سخ
الكتاب على وجه ال�سرعة ،بطريقة غير منظمة بما يكفي ،وقد يترك

بع���ض الفراغات لمعلومات ناق�ص��ة ي�أمل ا�ستكمالها ،وقد يكثر من

ال�شط��ب وم��ن الكتابة في الهام�ش ،وهذا ما جع��ل الن�سخة الأولى
تدعى «م�س��ودة» .وبعد تمام الكتاب يقوم بالتبيي�ض ،الذي هو في
تدقي��ق للن���ص الأول وكتابة جديد ٌة ل��ه ،تت�ضمن ت�صحيح
الحقيق��ة
ٌ

الأخط��اء وت�شذي��ب العب��ارات والجم��ل ،وتكمي��ل النواق���ص
والفراغ��ات ،و�إدراج الإ�ضافات ،فتخ��رج الن�سخة الأخيرة نظيفة،

ولذل��ك تدع��ى «مبي�ض��ة» .وقد ي��كل الم�ؤلف �إلى �أح��د الوراقين
�إخ��راج الن�سخ��ة المبي�ضة ،فيك��ون الوراق بهذا ك�أن��ه يقوم بمهمة

«المدقق اللغوي».

ولك��ن مهن��ة «المدقق اللغ��وي» لم ت�أخ��ذ كل �أبعادها �إال بعد

ظهور المطابع ودور الن�شر وو�سائل الإعالم الحديثة ،التي ظهرت

في القرن التا�سع ع�شر ،حيث �إن الطباعة �صارت ت�سمح با�ستخراج
لي�صححها المدقق ،ثم ت�ستخرج منه ن�سخ �أخرى
ن�سخة من العمل
ِّ

بعد �إجراء الت�صحيحات عليها.

ذل��ك ع��ن الجانب النظ��ري� ،أم��ا الجانب العلم��ي التنظيري

لمتابع��ة الأخط��اء ومالحقته��ا بالت�صحيح ،فهو جان��ب غني جداً
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بم�ؤلف��ات كثيرة ،بد�أت في وقت مبكر ،وهذه قائمة ب�أهمها مرتبة

ح�سب التاريخ:

•«م��ا تلحن فيه العامة» للإمام الك�سائي (�أبي الح�سن علي
بن حمزة)( ،ت 189 :هـ) ر�سالة لطيفة ،ن�شرها بروكلمان،
وحققها �أي�ض ًا الدكت��ور رم�ضان عبد التواب ،وي�شك في
ن�سبته��ا �إليه الدكت��ور ح�سين ن�صار ،مرجح�� ًا �أنها لأحد

تالم��ذة �أبي زي��د الأن�ص��اري .و�إذا �صح��ت ن�سبتها �إلى
الك�سائ��ي فيمك��ن اعتباره��ا بداي��ة مبك��رة للت�أليف في
الت�صحيح اللغوي.

•«�إ�ص�لاح المنط��ق» لأب��ي يو�س��ف يعقوب ب��ن �إ�سحاق
المعروف بابن ال�سكيت (244هـ).

•«لح��ن العام��ة» ،لأب��ي بك��ر الزبي��دي الإ�شبيل��ي
(ت379:هـ).

•«تثقي��ف الل�سان وتلقيح الجن��ان» ،لأبي حف�ص عمر بن
خلف بن مكي ال�صقلي( ،ت501 :هـ).

الخوا���ص» ،لأب��ي القا�س��م
الغوا���ص ف��ي �أوه��ام
ّ
•«درة ّ
الحريري� ،صاحب المقامات (ت516 :هـ ).
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•«المدخل �إلى تقويم الل�س��ان وتعليم البيان» ،البن ه�شام
اللخمي الإ�شبيلي (ت 577:هـ).

•«تقوي��م الل�س��ان» للحافظ �أب��ي الفرج عب��د الرحمن بن
الجوزي (ت597 :هـ).

•«�سه��م الألحاظ في وهم الألف��اظ» البن الحنبلي (ر�ضي
الدين محمد بن �إبراهيم بن يو�سف) (ت971 :هـ) ،ر�سالة
لطيفة حققها الدكتور حاتم ال�ضامن.

•«التنبي��ه على غل��ط الجاه��ل والنبيه» ،البن كم��ال با�شا
(ت940:هـ).

•«خي��ر ال��كالم ع��ن �أغ�لاط الع��وام» ،لعل��ي ب��ن بال��ي
الق�سطنطيني (ت992 :هـ).

•«ت�صحي��ح الت�صحيف وتحرير التحريف» ،ل�صالح الدين
ال�صف��دي (ت764 :هـ) وهو من �أجمع الكتب و�أوعاها،
فقد جمع فيه م�ؤلفه جهود ت�سعة م�ؤلفين ،ممن �سبقوه.

وبع���ض م��ن هذه الكت��ب كانت ل��ه �أ�ص��داء وا�سع��ة ،فتناوله

الآخ��رون بالتكمي��ل والتذيي��ل والنق��د والتعقي��ب ،ومنها كتاب
«�إ�صالح المنطق» البن ال�سكيت ،الذي يقول عنه �صاحب ك�شف
24

الظن��ون( :وهو من الكتب المخت�صرة الممتعة في الأدب ،ولذلك

تالعب الأدباء ب�أنواع من الت�صرفات فيه؛ ف�شرحه:

•�أب��و العبا�س �أحمد بن محمد المري�سي المتوفى في حدود
�سنة �ستين و�أربعمائة وزاد �ألفاظ ًا في الغريب،
•و�أب��و من�صور محمد بن �أحمد الأزهري الهروي المتوفى
�سنة �سبعين وثالثمائة.

و�شرح �أبياته :
•�أب��و محم��د يو�سف ب��ن الح�سن ب��ن ال�سيراف��ي النحوي
المتوفى �سنة خم�س وثمانين وثالثمائة.

ورتبه :
•ال�شيخ �أب��و البقاء عبد اهلل بن الح�سي��ن العكبري المتوفى
�سنة �ست ع�شرة و�ستمائة على الحروف

وهذبه :
•�أب��و علي الح�سن بن المظفر الني�سابوري ال�ضرير المتوفى
�سنة اثنتين و�أربعين و�أربعمائة.

•وال�شي��خ �أبو زكريا يحيى بن علي ب��ن الخطيب التبريزي
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المتوف��ى �سنة اثنتي��ن وخم�سمائة و�سم��اه« :التهذيب»،
وعل��ى «تهذي��ب الخطيب» رد لأبي محم��د عبد اهلل بن

�أحم��د المعروف باب��ن الخ�شاب النح��وي المتوفى �سنة
�سبع و�ستين وخم�سمائة.

•وعل��ى الأ�ص��ل رد لأب��ي نعيم عل��ي بن حم��زة الب�صري
النحوي المتوفى �سنة خم�س و�سبعين وثالثمائة.

ولخ�صه �أي�ض ًا:
•�أب��و المكارم علي بن محمد النحوي المتوفى �سنة �إحدى
و�ستين وخم�سمائة.

•ونا�صر الدين عبد ال�سي��د المطرزي ،المتوفى �سنة ع�شرة
و�ستمائة.

•وعون الدين  :يحيى بن محمد بن هبيرة (الوزير).

جولة في العهد القريب:
مع ظه��ور الإعالم الحدي��ث من �صحف ومج�لات و�إذاعة،

ب��د�أت الم�ؤلف��ات في فن الت�صحي��ح اللغوي ت�أخ��ذ منحى جديداً
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مواكب�� ًا النت�شار هذه الو�سائل الإعالمي��ة ،التي �صارت ت�صنع اللغة

وت�ش��كل الأ�ساليب� ،أكثر مما تفع��ل المقررات المدر�سية والمتون
العلمية والمعاجم اللغوي��ة .ويعتبر بع�ض الكتاب �أن العالم العراقي

�أبا الثناء الآلو�سي (ت 1854 :هـ) هو رائد الت�أليف في هذا المجال
في الع�صر الحديث ،ع��ن كتابه (غاية الإخال�ص بتهذيب نظم درة

الغوا���ص) ،ذل��ك �أنه عمد �إلى �شرح �شه��اب الدين الخفاجي على
«درة الغوا���ص» للحري��ري ،فق��ام بترتيبه على ح��روف المعجم،
م�ست��درك ًا عليه بع�ض المالحظات ،ولم يطبع الكتاب �إال بعد وفاة
الم�ؤل��ف ،وذل��ك في �سن��ة ( 1883ه��ـ)( .)6ولكن��ي �أرى �أن هذا

الكت��اب �أقرب �إلى �أن يدرج �ضمن التراث القديم ،حيث �إنه عمل
متعل��ق ب�أحد كتب القدامى ،كم��ا ذكرنا ،وال يبدو منه �أنه ا�ستجابة
لتحدي لغة الإعالم الم�ستجدة.

وف��ي ما يل��ي ن�ستعر�ض �أه��م م�ؤلفات الت�صحي��ح اللغوي التي

ظه��رت ف��ي �سبيل معالج��ة الأخط��اء اللغوي��ة منذ بداي��ة الإعالم
الحديث :

•«لغة الجرائ��د» لإبراهيم بن نا�صيف بن عبد اهلل اليازجي
(ت1871:م) ،وه��و مجموعة مق��االت كان ين�شرها في
مجل��ة «ال�ضياء» ،التي كان يتول��ى م�س�ؤوليتها .وقد �أدى
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هذا الكتاب �إلى حرك��ة جدلية ثرية ،من الردود والردود

الم�ض��ادة ،وكان �أب��رز من انتقده الأ�ست��اذ �سليم الجندي
(م��ن علم��اء ال�شام) بمق��االت جعل عنوانه��ا�« :إ�صالح
الفا�سد من لغة الجرائد».

•«حول الغلط والف�صيح عل��ى �أل�سنة الكتاب» :من ت�أليف
�أحم��د �أبي الخ�ضر من�سي ،ن�شره �سن��ة (1963م) ،بعد ما
كان مجموعة من المقاالت ين�شرها تباع ًا في عدة �صحف
م�صرية.

•«تذك��رة الكاتب» :م��ن ت�أليف �أ�سعد خلي��ل داغـر (ت:
1935م) ،وه��و عبارة عن مقاالت كان ين�شرها في مجلة

«الم�ضم��ار» ،وه��ي مقاالت �أدت �إل��ى �سجاالت حامية
الوطي�س بي��ن الكاتب ومن انتق��دوه ،و�أبرزهم م�صطفى
جواد ،وعبد القادر المغربي ،و�صالح الدين الزعبالوي،

ومحمد علي النجار.

•«�أخطا�ؤن��ا في ال�صحف والدواوي��ن» :من ت�أليف �صالح
الدي��ن �سعدي الزعبالوي ،ن�شره �سنة (1939م) ،وقد نال

الكتاب �شهرة فائقة و�إ�شادة من العلماء والمخت�صين ،وقد
ق�سم��ه �إلى ق�سمين؛ �أحدهما ف��ي مو�ضوعات لغوية ر�أى
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ت�ش��كل عل��ى الك ّت��اب و�أن عليها م��دار �أوهامهم،
�أنه��ا ْ
والق�سم الثاني جعله معجم ًا للأخطاء اللغوية المنت�شرة في
ال�صحف والدواوين.

•«معج��م �أخطاء الكتاب» :ل��ه �أي�ض ًا ،وقد ن�شر بعد وفاته،
بعناي��ة اللغ��وي الكبي��ر محمد مك��ي الح�سن��ي ومروان

الب��واب ،وهو عبارة عن مجموعة من التحقيقات اللغوية
الت��ي كان ين�شره��ا الكات��ب ف��ي مختل��ف ال�صح��ف

والمجالت.

•«الكتاب��ة ال�صحيحة» من ت�أليف الكاتب زهدي جار اهلل،
وه��و �صحفي كان يعم��ل في (م�ؤ�س�سة ال�ش��رق الأو�سط

للتحرير والترجمة والن�شر في بيروت) ،ن�شره عام ،1968
وق��د تعقبه �أي�ض ًا بع�ض النقاد ،مثل �أني�س المقد�سي ،الذي
كتب مقالة في مجلة العربي في الرد عليه بعنوان (التزمت
في النقد اللغوي).

•«ق��ل وال تقل» من تالي��ف الدكتور م�صطفى جواد ،ظهر
�سن��ة  ،1944وه��و ف��ي الأ�صل مق��االت كان ين�شرها في
مجل��ة (عالم الغد) البغدادية .وله �أي�ض ًا مقال في الرد على
اليازجي ،بعنوان (عثرات �إبراهيم اليازجي وجرجي جنن
29

البول�س��ي في مغالط الك ّت��اب ومناهج ال�صواب) ،من�شور
في مجلة «لغة العرب»1929 ،7 :م.

•«تقوي��م الل�سانين» :الدكتور محم��د تقي الدين الهاللي،
م��ن المغ��رب ،ويعن��ي الل�س��ان والقل��م ،لأن القلم �أحد
الل�ساني��ن ،وه��و مجموعة مقاالت ،رك��ز فيها �أكثر على
ت�أثير الترجمة لأنه كان متقن ًا لعدة لغات �أوروبية.

•«معجم ت�صحيح لغة الإعالم العربي» الدكتور عبد الهادي
بو طالب ،وهو وزير مغربي �سابق في عدة وزارات ،منها
وزارة الإع�لام .وق��د ركز على انعكا�س��ات الترجمة من
الفرن�سية� ،إ�ضافة �إلى العديد من الأخطاء الأخرى.

•«معجم الأخطاء ال�شائعة» :الأ�ستاذ محمد العدناني ع�ضو
مجمع اللغة الأردني ،وهو من �أو�سع ما �ألف في الأخطاء

ال�شائع��ة ،ظهر �سنة  ،1973وكان قد ن�شر مباحث منه في
مجلة (الأديب) في بيروت.

•«�أخطاء اللغة العربية المعا�صرة عند الك ّتاب والإذاعيين»:
الدكتور �أحمد مختار عمر .ولعله من �أكثر الكتب انت�شاراً،
على اخت�ص��اره و�ض�آلة حجمه .وقد تطرق فيه �إلى العديد
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من النماذج الإذاعية والكتابية ،بالت�صنيف والت�أ�صيل.
•«تي�سي��رات لغوية» :للدكتور �شوق��ي �ضيف ،رئي�س مجمع
َ
خالف المتوقع  -ال يتتبع
اللغة العربية بم�صر �سابق ًا ،وهو -
الأخطاء ،بل يبحث عن طريقة لت�سويغ بع�ض الهنات اللغوية
ال�شائعة ،الخارجة على الم�ألوف في الأ�ساليب العربية.

ُعــ َّدة المدقق اللغوي:

لي�س «التدقيق اللغوي» بالعمل ال�سهل ،كما يت�صور من يظنونه
مجرد اقتنا�ص لأخطاء �إمالئية ،بادية لكل ذي عينين ،ولي�س متاح ًا
امرئ ي�ستطي��ع �أن يقر�أ جمل ًة من لغة ال�صحافة المعا�صرة ،بل
لكل ٍ

ال غنى للمدقق عن �أن تجتمع فيه مجموعة من ال�صفات ،و�أن ي�أخذ
نف�س��ه ببع���ض م��ن االلتزام��ات ،حتى يك��ون �أه ً
ال لعم��ل التدقيق
اللغوي ،وهي �صفات ال يغني بع�ضها عن بع�ض ،وتميز المدقق �إنما
هو في قدرته على جمعها مع ًا ،وفي ما يلي ن�ستعر�ضها باخت�صار:

�أ  -التمكن اللغوي
�إن��ه الأ�سا���س الذي ينطلق من��ه المدقق اللغوي ،وه��و العن�صر
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الأهم في العملية ،والمق�صود به �أن تكون لدى المدقق ملكة لغوية
را�سخ��ة ت�ستنكر الخط أ� عند �أول مالحظة ،ولي�س فقط بعد التروي
والتفكي��ر ،وتكون هذه الملكة م�ستندة �إلى ثقافة نظرية من �أحكام

وقواع��د اللغة يمكن بها و�ض��ع ال�صواب مكان الخط أ� دون �إ�ضاعة
الكثي��ر م��ن الوقت الذي ه��و �أثمن �شيء في العملي��ة الإعالمية في
ع�ص��ر ال�سرع��ة� .إن عبار ًة مثل�« :إلي��ك ر�أي مفيد» ،ال تحتاج في
ت�صحيحه��ا وقت�� ًا وال تفكي��راً ،ممن لدي��ه معرفة ب�أ�سم��اء الأفعال

تلقائي�� ًا �إلى�« :إلي��ك ر�أي ًا
المنقول��ة من �شب��ه الجمل��ة ،في�صححها
ّ
غيره �ساع ًة للتفكير ،مت�صوراً �أن �شبه الجملة
مفيداً» ،في حين يقف ُ
ق��د يكون خبراً مقدم ًا .وه��ذا �أح�سن حا ًال من �آخر قد يتركها كما
هي ،وال تثير لديه �إ�شكا ًال �أ�ص ً
ال.

�أم��ا الملكة غي��ر الم�ستندة �إلى ثقافة نظرية كافي��ة ،ف�إنها تتوفر

ل��دى كثير من النا���س العاديين المواظبين على الق��راءة والمطالعة،
تتكون لديهم ب�سببها �سليقة لغوية ،ولكن عند الحاجة �إلى الت�أ�صيل

والتقعي��د العلمي ،ال تكون لديهم الق��درة على ذلك .وكم يكون
الموق��ف طريف ًا حين يجد المدق��ق نف�سه �أمام ن�ص �ضئيل الأهمية،
يج��ب عليه �أن يح�شد له كل طاقته العلمية ويعامله كما يعامل غيره

من الن�صو�ص ذات القيمة.
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ب  -التركيز الذهني والب�صري
ح�ض��ور الذهن واالنتب��اه لفهم الن�ص
نق�ص��د بالتركيز الذهني
َ

المق��روء ،حت��ى ال تك��ون فيه جمل غي��ر مفهوم��ة� ،أو معلومات

متناق�ض��ة� ،أو تعبيرات غير منا�سبة ،ونق�صد بالتركيز الب�صري متابعة
الأح��رف والكلمات ب�صري ًا دون االعتم��اد فقط على فهم المعنى
العام ،وال �شك �أن الجمع بين الأمرين يعد تحدي ًا �صعب ًا للغاية ،ذلك

�أننا في قراءتنا العادية في المطالعة ،نقر�أ الن�صو�ص من دون التوقف
عن��د الكلمات ،بل غالب ًا نقر�أ الخط أ� �صواب ًا ،من دون �أن نراه ،لأننا
نعتم��د عل��ى المعن��ى ،ولك��م يقع ذل��ك ف��ي الأ�سم��اء المتداولة
والم�شه��ورة ،وفيه من الخطورة بقدر خطورة و�أهمية حاملي تلك

الأ�سم��اء� .أما ل��و ركزنا اهتمامنا على الأح��رف والكلمات ،ك�أننا

نتهجاه��ا ،في�صع��ب في تلك الحالة �أن يظ��ل المعنى والإطار العام
للمو�ض��وع حا�ضراً ف��ي �أذهاننا ،ولن�ضرب مث��ا ًال قريب ًا :قد يكون
عن��وان المق��ال مت�ضمن�� ًا معلومة معين��ة ،ولتكن ع��دداً مث ً
ال ،وقد
م��ررت على العن��وان ،ولم تلحظ فيه �أي خط���أ ،وبعد قراءة الن�ص
ات�ض��ح �أن��ه �سليم من النواح��ي اللغوية والإمالئية ،لك��ن بعد �إعادة

المالحظة وج��دت �أن العدد في العنوان يخال��ف العدد في داخل
الن�ص.
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ج  -ح�ضور البديهة
من �أه��م واجبات المدق��ق اللغوي� ،أن ي�ض��ع ال�صواب مكان
طباعي�� ًا �أو �إمالئي ًّا �أو
الخط���أ ،وذلك �سه��ل مي�سور ،لو كان الخط أ�
ّ

�إعرابي��اًّ ،وه��و دون ذلك ف��ي ال�سهولة والي�س��ر �إذا كان الخط�أ في

ا�ستعم��ال مفردة في غي��ر مو�ضعها� ،أما في ح��ال تعقيد المعنى �أو
ركاك��ة التعبير ،فالمدق��ق واقع في م�أزق ،لأن علي��ه اختيار البديل
المالئ��م ،من دون �إبطا ٍء قد ي�ؤثر في �سي��ر العمل .وفي هذه الحال
يكون ح�ضور البديهة �ضرور ّي ًا ،ويكون التباط�ؤ مثار خطر ومدعا ًة
للت�أخر.

د  -الثقافة العامة
لئن كانت ن�سبة «المدقق اللغوي» �إلى «اللغة» تق�صر م�س�ؤوليته
أدبي ًا ول�ضرورات فهم
عل��ى الجانب اللغوي فقط ،ف�إن��ه -
واقعي ًا و� ّ
ّ

الن�ص – مطالب بثقافة عامة تمكنه من مالحظة كل ما ينافي الذوق
�أو الأدب� ،أو م��ا في��ه خط���أ ظاه��ر مث ً
�لا ف��ي التواري��خ �أو �أ�سماء

الم�شاهي��ر ،ويكون الأمر خطيراً ف��ي وقوع الخط�أ في المعلومات
الديني��ة ،فق��د تج��د الكاتب ي��روي �آي��ة كريمة عل��ى �أنها حديث
�شري��ف� ،أو حتى ق��ول م�أثور .ومم��ا يجدر بالمدق��ق كذلك� ،أن
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تك��ون لديه ثقاف ٌة �شعري��ةٌ ،تمكنه من فهم ال�شع��ر العربي ،ومعرفة
�أوزان��ه ،حي��ث يقع الخط�أ ف��ي ال�شعر كثيراً م��ن الك ّتاب من جراء
�ضع��ف الثقاف��ة الأدبية – مع الأ�سف – وال�شع��ر في الأ�صل ديوان

العرب ،وال غن��ى لكاتب عن اال�ست�شهاد ببيت �أو �أبيات بين الفينة

والأخ��رى ،لك��ن �شر البلي��ة �أن تج��د �أحدهم في مجل��ة محترمة
ي�ست�شه��د ببيت من ال�شعر ،باعتباره ق��و ًال م�أثوراً ،من �أن يدرك �أنه
�شعر ،بل يكتبه كما يكتب الن�صو�ص العادية ،وهو هذا البيت:
م��ا ك��ل م��ا يتمنى ال��م��رء يـدركه

الرياح بما ال ت�شتهي ال�سفن
تجري
ُ

()7

هـ  -القراءة الدائبة
المدقق – ال يحتاج
المفتر�ض �أن �أي متخ�ص�ص في اللغة – بل َه
َ

يح�ضه على المراجع��ة الم�ستمرة لكتب اللغ��ة و�أمهاتها،
�إلى م��ن ُّ
حي��ث �إن ذل��ك ينبغي �أن يكون م��ن هواياته قب��ل �أن يكون فر�ض ًا
و�ض��رورة عملية ،ولربم��ا كان عمل التدقيق �أعظ��م فر�صة ل ُّلغوي
ليو�سع معارفه اللغوية ويزيد ر�صيده العلمي ،حيث تمر عليه في كل
ي��وم ا�ستعم��االت ت�ستدع��ي التوق��ف والمراجع��ة ،وق��د ت�ضطره
وقتي ًا ،ولكن من الحري به �أن
�ضرورات العمل �إلى �أن يجتهد فيها ّ
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ي�صطحبه��ا مع��ه �إلى نهاية العمل ليرجع �إل��ى الم�صادر ،حتى يقف

عل��ى القول الف�صل ،فال يحتاج �إلى التوق��ف فيها بعد ذلك ،ولئن
كان م��ن المه��م للمدقق �أن يك��ون بجانبه �أح��د المراجع الحديثة
المخت�صرة مثل «النح��و الوافي» لعبا�س ح�سن ،ف�إنه عند المراجعة

ف��ي الأ�صول يجب �أن يعود �إلى الأمهات ،مثل �شافية ابن الحاجب
و�شرحه��ا ،ومثل الت�سهيل البن مالك ،و�ش��رح الدماميني عليه في

النحو ،ومثل ممتع ابن ع�صفور ومف�صل الزمخ�شري في ال�صرف.
�أما كتب الأخطاء اللغوية فقد ذكرنا �أهمها في ما �سبق.

و�إن��ه لم��ن المطلوب �أن يك��ون المدق��ق متابع�� ًا لمن�شورات

المجام��ع اللغوية وقراراتها ،حيث �إنها تنه�ض بم�س�ؤولية االجتهاد
والتحقيق في اال�ستعماالت اللغوية المتجددة ،والبت في قبولها �أو

رف�ضها ،ثم ا�ستحداث الجديد من المفردات للتعبير عن �ضرورات
م�ستج��دة .وال يعني هذا �أننا نزك��ي عملها باعتباره مرجع ًا ال يقبل
المناق�شة ،لكن االطالع عليه مفيد بال ريب.

و  -الثقـة في الأداء
�إن هام���ش الخط�أ في �أي عمل ب�ش��ري ،هو الدليل على ب�شرية

ذل��ك العم��ل ،وهي حقيق��ة ال يمكن تجاوزها ،وم��ن ال يعمل ال
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يخط��ئ .و�إذا كانت مهم��ة المدقق اللغوي ه��ي اقتنا�ص الأخطاء
وت�صحيحها ،فال ريب �أنه �ستبقى ن�سبة من الخط�أ ،تقل �أو تكثر ،فال

ي�ص��ح �أن يرهن المدقق نف�سه لره��اب الأخطاء ،وو�سو�سة الخوف

م��ن تجاوز بع�ض الأخطاء ،ال �سيما الب�صرية منها ،و�إنما المطلوب
من��ه �أن يكون دقيق ًا ق��در و�سعه �أثناء تفح�ص الن���ص .وهنا ال نعني
الأخط��اء التي تعود �إلى اللغة ،وينم تركها عن ق�صور معرفي ،فهذه

لي�ست مقبولة بحال .ولطالما ا�ست�شهد الكتاب والم�ؤلفون بالمقولة
الأثي��رة للقا�ضي الفا�ضل�« :أنه ال يكت��ب �إن�سانٌ كتاب ًا في يومه� ،إال
ق��ال ف��ي غ��ده :لو غُ ّي��ر هذا ل��كان �أح�س��ن ،ولو زيد ه��ذا لكان

ي�ستح�س��ن ،ولو قدم ه��ذا لكان �أف�ضل ،ولو ترك هذا لكان �أجمل.

وه��ذا من �أعظ��م العبر ،وهو دليل على ا�ستي�لاء النق�ص على جملة
الب�شر»(.)8

التحديات المزمنة:
تحي��ط بعمل المدقق �إ�شكاالت كثي��رة ومت�شعبة ،يلزم التعامل

اعتبار لأي
معه��ا بحنك��ة ،ففي النهاي��ة �إذا وقع الخط���أ ،ال يبق��ى
ٌ

مالب�س��ات قد تكون �أ�سهم��ت في الو�صول �إلي��ه ،وهذه �أهم تلك
ٍ
العقبات والإ�شكاالت:
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�أ  -الخط�أ الم�شهـور وال�صواب المهجور
بينم��ا ينطلق المدقق اللغ��وي من مبد�أ �أنه م�س�ؤول عن ت�صحيح
الأخط��اء �أيـّ�� ًا كان نوعها ،بل �إن��ه يعد الأمر ر�سال��ة مقد�سة� ،إذا به
ي�صط��دم ف��ي كل مرة ،بمن ال ي��رون لر�سالته ما ي��رى من قد�سية،
�صواب
حاملي��ن ال�شع��ار المحب��ط« :خط���أٌ م�شه��ور ،خي��ر م��ن
ٍ

مهج��ور» .والحقيق��ة �أن �أكثر من يتذرعون به��ذا ال�شعار هم �أولو
الب�ضاع��ة المزجاة في اللغة وعلومها ،الذين ال يريدون من يذكرهم
ب�ضعفهم ،فالح��ل الأ�سهل لديهم هو �إلقاء الحبل على الغارب� .أما
�إذا �أح�س َّنا الظن فيمكن �أن نقول �إن في هذه المقولة ح ّق ًا قلي ً
ال �أريد

ب��ه باطل كثير؛ ذل��ك �أن ال�صواب المهجور الغري��ب لي�س مرغوب ًا
قطع�� ًا ،والأول��ى تجنبه �إل��ى الم�ستعمل الم�ألوف ،كم��ا �أن الخط�أ
الم�شه��ور �إذا كان مم��ا ا�ستعمل��ه الك ّتاب المتمكن��ون ،ولم يكن
م�صادم�� ًا لقاعدة لغوي��ة را�سخة ،فال �ضير ف��ي التغا�ضي عنه .لكن
المقابلة بين الخط�أ الم�شهور وال�صواب المهجور ،توحي ب�أن لي�س
م��ن خيار غيرهم��ا� .أفلي�س ال�ص��واب الم�ستعمل خي��راً من الخط�أ
الم�شه��ور؟! وكيف يع��رف النا�س �أن الخط�أ خط���أٌ؟! وهل التقادم

يجع��ل الخط أ� �صواب ًا؟! �إن �شهرة الخط���أ بين عوام النا�س و�أن�صاف

المثقفي��ن ال يجوز �أن تثني المدقق عن �أداء عمله ،وو�ضع ال�صواب
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كثير من الأخطاء الم�شهورة
المقبول مكان الخط�أ المرذول .ويبقى ٌ

بي��ن المثقفين ،ال ي�ستطي��ع المدقق �أن يتجر�أ عليها �إال ب�ضوء �أخ�ضر
م��ن �أعل��ى ،ينطلق من االقتناع ب���أن «الرجوع �إل��ى الحق خير من
التمادي في الباطل».

ب  -الأ�ساليب ودقة المعلومات
مبدئي�� ًا ،لي�س المدقق اللغ��وي م�س�ؤو ًال عن جودة الأ�سلوب �أو
ّ

ركاكت��ه ،وال ع��ن �صحة المعلومات �أو خطئه��ا؛ ولكن الأمر عند
التطبي��ق قد يغدو هالميـّ�� ًا ،فقد تكون ركاك��ة الأ�سلوب �أدت �إلى
تف��كك المعن��ى �أو تعقيده ،وعندها يكون تقدي��ر التعبير المنا�سب
تحدي�� ًا ومغامر ًة
للمعن��ى ال��ذي �أراده الكاتب وخانه في��ه التعبيرِّ ،
�صعب��ةً .خذ هذه العب��ارة�« :إن الحادثة المفاجئة جعلت كل ما هو

غير متوقع ي�سود الم�أمول ويطغى عليه» ،قد يكون المعنى الذي في
«بط��ن الكاتب»� :أن غير المتوقع قد طغى عل��ى الم�أمول المتوقع
وح��ل محل��ه ،وقد يكون الأمر مجرد �سقط وق��ع في الكالم ،وقد
يك��ون الكاتب ي��رى في هذا التعبير المتحذل��ق نوع ًا من الإبداع،
في�ؤدي تغييره �إلى ما ال تحمد عقباه .ومن جانب �آخر يجد المدقق
بع�ض العبارات ،الآتية غالب ًا من الترجمة الحرفية ،يمكن ت�صحيحها
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أجنبي ًا
ب�إ�ضاف��ة ح��رف �أو تغيير كلم��ة ،ولكن يبقى التعبي��ر بكامله � ّ

ح�سن
�ضعي��ف ال�صلة بالأ�سالي��ب العربية ،وتلك «مع�ضل��ة وال �أبا
ٍ
لها».
�أم��ا عن المعلومات ،فقد تمر عل��ى المدقق معلومات خاطئة،
ولكنها قد بني عليها بع�ض اال�ستنتاجات ،فيكون ت�صحيح المعلومة
م�ؤدي�� ًا �إل��ى �ضياع الن���ص بالكامل؛ كت��ب �أحد المثقفي��ن معالج ًا
مو�ض��وع ال�صحراء والرمال في ال�شعر العرب��ي ،وكان مما قاله �أن
الخلي��ل بن �أحمد ق��د كان ذكي ًا حين �سمى �أح��د البحور ال�شعرية
الرمل» ،ثم ذهب يتفنن في ذلك ،وهو لم يعلم �أن ا�سم البحر
«بحر ْ
«الر َم��ل» ،بفتح المي��م وهي بعيدة تمام ًا عن معن��ى الرمال ،و�إنما
تعني �ضرب ًا من ال�سير ،فكل ما بني على هذا اال�ستنتاج كان �أولى به
�أن يحذف وي�ستغنى عنه.
�إذن ف�أخطاء المعلومات هذه ال بد فيها من اجتهاد منا�سب لكل
موقف على حدة.

ج  -الترجمة
الحدي��ث ع��ن الترجم��ة و�أثرها في لغتن��ا العربي��ة المعا�صرة،

حديث ذو �شج��ون ،يذهب فيه القول كل مذهب ،فال يجد عزاء.
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ولئن كنا نعت��رف للتراجمة بف�ضلهم في نقل العلوم والمعارف من

اللغات الأخرى �إلينا ،ف�إننا ال ن�ستطيع الإغ�ضاء عما تجنيه الترجمة

ف��ي �أحايين كثيرة على نقاء اللغة و�صفائه��ا .وال نكون مبالغين �إذا
قلن��ا �إن الأ�ساليب التي ت�س��ود الآن في الكتابة ال�صحفية خ�صو�ص ًا،
ت��كاد تكون كلها ترجمة حرفية م��ن اللغات الأعجمية وخ�صو�ص ًا

الإنجليزية والفرن�سية ،حيث تحولنا عن التراكيب العربية والأ�ساليب
الف�صح��ى ،واال�ستعارات التراثي��ة ،والأمثال البليغ��ة� ،إلى �أ�ساليب

ه�ؤالء وتراكيبهم وا�ستعاراته��م و�أمثالهم .فلم يكن الباحث الكبير
علي دروي�ش مخطئ ًا حين و�صف لغتنا المعا�صرة ب�أنها «لغة �أجنبية
و�أ�ص��وات عربية»( .)9ولو كان الأمر ا�ستيراداً لأمثال ال يوجد لدينا
م��ا يقابله��ا مث ً
ال� ،أو تعبيراً عن معانٍ لم يعب��ر العرب عنها ،لكان له

وجه من القبول ،ولكن الواقع �أنه الجهل باللغة العربية ،واال�ستهانة
به��ا ،و�ضعف تكوين المترجم والمحرر فيها �أو انعدامه .تلك هي

الأ�سباب التي هي �أبعد ما تكون عن الوجاهة والقبول.

و�أم��ام هجوم ه��ذه الأ�سالي��ب الممجوجة الم�ست��وردة يجد

المدق��ق اللغوي نف�سه ،في كل ن���ص ي�صححه ،كمثل الواقف على
�س��ور مدينة محا�ص��رة ،تكاد تتخطفه �سهام الغ��زاة من كل حدب

و�صوب ،ول�سان حاله ي�صدح:
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ولو كان �سهم ًا واح��داً التَّقيته

وثالث
�سهم ،وث���انٍ ،
ولكنه
ُ
ٌ

�أو ين�شد مع المتنبي على ل�سان العربية الجريح:
رم��ان��ي الدهـر ب����الأرزاء حتى

نبال
ف�����ؤادي ف��ي غ�شـا ٍء م��ن ِ

ف�صرت �إذا �أ�صابتني �سهـا ٌم
ُ
ُ
تك�سرت الن�صال على الن�صال
وكمث��ال ت�أمل معي في العب��ارة التي تتداوله��ا �أجهزة الإعالم

الأجنبي��ة ،وه��ي كلم��ة « »coverالإنجليزية ،ي�ضع له��ا المترجم
مقابله��ا الحرفي في القامو�س ،كلمة «يغطي» ،فيتحول المعنى �إلى
ال�ض��د؛ حيث في العربية ال يمكن ب���أي معنى �أو ا�ستعار ٍة �أن تجعل

التغطي��ة بمعنى الك�ش��ف والن�شر ،ولكن الواق��ع �أن هذا قد فُر�ض
ب�سبب الترجمة الحرفية الخاطئة ،ف�أ�صبح ال�صحفي المكلف متابعة

ون�ش��ر الخب��ر ،يق��ال عن��ه �إن��ه مكل��ف تغطيت��ه ،و�شتان م��ا بين
النقي�ضين!

ث��م �إلي��ك ه��ذا المث��ل الإنجلي��زيthe devil lies in the( :

 ،)detailsلق��د ا�ست��وردوه وترجم��وه �إلى« :ال�شيط��ان يكمن في
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التفا�صيل» ،وهذه الترجمة على ما بها من َح ْرفية ،تت�ضمن م�صادمة

للثقاف��ة العربية التي ال تقح��م ال�شيطان في التعابير اليومية على هذا
النح��و .ث��م �إن كلمة ( )devilف��ي الإنجليزية ال تعن��ي «ال�شيطان»
ههن��ا ،بل تعني العفريت �أو ما �شابهه .والتعبير الإنجليزي لو ترجم

بالمعنى لكان« :العلة في التفا�صيل».

و�أ�ض��رب لك مث ً
ال �أخيراً ،هو عبارة « »thereالإنجليزية ،فهي

ف��ي لغتها ت�أتي لمعنيين؛ �أحدهما« :هناك»� ،إ�شارة للبعيد ،والثاني:

«يوجد» ،ولأن المترجم يكت��ب بالعربية ويفكر بالإنجليزية ،فقد
�ص��ار ي�ستخ��دم عب��ارة «هناك» بمعن��ى «يوجد» ،حت��ى ولو كان

ال�شيء بين يديه.

وكم��ا يقول علي دروي�ش في مقال��ه ال�سابق ذكره؛ ف�إننا (لكي

نُظهر لمن هم حولنا �أننا على دراية بلغة �أجنبية  ...نلج�أ في الغالب

�إلى تف�سير ما ننطق به بالعربية بكلمات �أجنبية ،فال يتورع م�س�ؤول
�سيا�س��ي �أو محل��ل اقت�ص��ادي �أو طبي��ب نف�سي ع��ن النطق بكلمة
«ت�سوية» مث ً
ال و�إردافها فوراً بتو�أمها الإنجليزي (،)compromise
وذل��ك لتر�سيخ الكالم في لب ال�سام��ع ومنع االلتبا�س ،وك�أن اللغة
العربية �أ�ضحت لغة الغمو�ض والجمود)(.)10

�أم��ام هذا الواقع ،ال منا���ص للمدقق اللغوي من �أن يت�ساهل في
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التعامل مع هذا النوع من اال�ستعماالت ،ما دام قد ا�ستقر وتعورف
علي��ه ،لأن��ه �إذا �أراد �أن يعيد الن�ص �إلى الأ�سل��وب العربي الأ�صيل،
ف�سيكون ذلك كتاب ًة جديد ًة للن�ص ،وفي ذلك ما فيه.

ولكن تظ��ل الم�س�ؤولية الأدبية والأخالقي��ة تطالب المدقق ب�أن
يقف بالمر�صاد لما يراه من هذه الترجمات مت�سل ً
ال في جنح الظالم،
قرار بعد ،فيعمد �إلى ا�ستبدال الأ�سلوب العربي به(.)11
يقر له ٌ
ولما َّ

تو�صيات وقواعد لتدقيق ناجح:
�إن تواف��ر ال�صفات المطلوب��ة في المدقق اللغوي ،على نحو ما
�شرحن��اه �آنف ًا ،يجعله م�ؤه ً
ال لعمل التدقي��ق ،ولكن العملية في حد
ذاته��ا تحتاج �أي�ضا �إلى اتباع قواعد �صارمة ،يلتزم بها المدقق ،كي
يكون عمله ناجح ًا ،وهذه محاولة ال�ستق�صاء تلك القواعد:

�أ  -الجو المالئم
يحت��اج المدقق �إلى توافر الهدوء ،وانتفاء كل عوامل الت�شوي�ش
من حول��ه� ،أما مع وجود تلك العوامل ف�سوف يختل العمل قطع ًا،
مهم��ا �أجهد المدقق نف�سه في التركيز الذي �سيكون �أي�ض ًا مرهق ًا له
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م��ن دون جدوى .ولذلك ال ب��د �أن يكون مكتب المدقق منف�ص ً
ال
عن غيره م��ن الموظفين ،وخ�صو�ص ًا ق�سم التحرير وق�سم الطباعة،
حيث تكثر الحركة والحوارات واالت�صاالت.

ب  -التـ�أني والقراءة الكاملة
ال �ش��يء �أخطر على عملية التدقي��ق من التعجل والت�سرع ،فهو
من��اف �أ�ص ً
ال للدقة وما ا�شت��ق منها ،فال بد للمدقق من التركيز بت�أنٍّ
ٍ
�شدي��د في الن�ص الذي بين يديه ،حتى يت�أكد من قراءته حرف ًا حرف ًا،
ويت�أك��د من تمام معنى كل جمل��ة �أي�ض ًا .ذلك �أن الجملة قد تكون
إمالئي�� ًا ،فين�شغ��ل المدق��ق بمتابع��ة الح��روف
إعرابي�� ًا و� ّ
�سليم��ة � ّ

والكلم��ات ،ويذه��ل عن المعنى الكامل .ولذل��ك ففي حال كان
الن���ص مكثف�� ًا� ،أو معقد التركي��ب ،ين�صح بالرج��وع لإلقاء نظرة
�سريعة على كل فقرة بعد �إتمام قراءتها.

وم��ن �ش��روط الق��راءة الكاملة �أن تك��ون مت�صلة غي��ر متقطعة

ب�شاغل .لأن الن�ص كاللوحة الفنية ،ال يمكن الحكم على كل مقطع
منه��ا منف��رداً .واال�ستئناف بعد التوقف ي�ضي��ع المعنى العام للن�ص
وت�سل�س��ل �أفكاره ،ف�ض ً
ال عن �أنه قد يجعلك تتجاوز فقرة كاملة من
دون �أن تنظر فيها �أ�ص ً
ال.
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وكم من خط�أ يتم ت�صحيحه ،فيترتب على ذلك خط أ� جديد من
جراء تغير ال�ضمائر �أو نحو ذلك! وكم من خط أ� كانت فداحته �سبب ًا
ّ

ف��ي تركيز المدقق علي��ه ،ف�شغله عن خط�أ مج��اور له ،ربما يكون

�أفدح منه!

ج  -المنهج المحدد والموحد
�إن اختالف المدار�س اللغوي��ة ،واال�صطالحات الإمالئية ،قد

ينتج عنه ارتب��اك وعدم تنا�سق في عمل فريق التدقيق؛ في�صحح كل
منه��م انطالق�� ًا من خلفيت��ه ومدر�سته ،وهذا �أمر يج��ب تجنبه قدر

الإمكان ،حتى يخرج العمل متنا�سق ًا ،و�أهم من ذلك �أي�ض ًا �أن يلتزم
كل مدق��ق بطريقة موحدة في الن�ص الذي ي�صححه؛ فمث ً
ال �إذا كان
يكت��ب حرف « »gالالتيني بالجيم �أو بال��كاف �أو بالغين ،فليلتزم
بذل��ك في الن�ص كله ،و�إذا كان الفريق مختلف ًا في كتابة الهمزة في
بع���ض الموا�ضع ،فليلتزم ب�أحد الر�أيين ،تغليب ًا للعمل الجماعي على
الفردي.

د  -المرونة
مما ي�ؤ َثر عن الإمام الأ�صمعي �أنه قال« :من عرف كالم العرب
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يلح��ن �أح��داً» .و�إن ات�ساع اللغ��ة ،وتط��ور الدالالت،
ل��م يك��د ِّ
واختالف التقديرات ،كل ذلك يدعو المدقق �إلى عدم الت�سرع في
تفهم كل ما يمكن تمريره مما
التخطئ��ة ،ويفر�ض عليه المرونة في ُّ
غير متع�سف وال متكلف ،ذلك �أن الأخذ بال�شدة
ي�ص��ح له
ٌ
تخريج ُ
ف��ي تر�صد كل اال�ستعماالت التي تو�صف بالخط�أ� ،سيحيل المدقق

�إلى محرر ،لأن الأ�ساليب المتجددة الآتية من تطورات �ضاربة في

الق��دم ،قد جعلت اللغة الحديثة عامرة باال�ستعماالت غير الم�ألوفة
في ما �سبق ،عن طريق التو�سع في المعاني واال�ستعارات ،وت�ضمين
الألفاظ معاني غير ما كانت لها .ومو�ضوع التطور اللغوي  -على

الخ�لاف فيه وفي مداه و�شروطه – قد فر�ض نف�سه في الواقع ،منذ
عه��ود م�ضت ،وقد تب َّناه الأدباء والك ّتاب المتقدمون في كتاباتهم،

فق��د ا�ستعمل��وا الألف��اظ المول��دة ،وتو�سع��وا ف��ي اال�ستع��ارات
والمجازات ،كما لم يكن في الع�صور التي �سبقتهم.

وال ب��د للمدقق �أن يتفهم اخت�لاف م�ستويات الكتابة بح�سب

�أهمي��ة المو�ضوعات ،وبح�س��ب نوع الق��ارئ الم�ستهدف ،فلغة

الأخب��ار العاد ّية لي�ست كلغة المو�ضوع��ات الثقافية والأدبية .ولغة
الإعالن��ات ال ت�ستغرب فيها ّ
ركة التعبير و�ضعف التركيب والقرب
من العامية.
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هـ  -الأف�صح بدل الف�صيح
�شاهد �أو
مطل��ب المرون��ة ال يعن��ي �أن نقبل بكل م��ا ورد ل��ه
ٌ

�شاه��دان ،مثل الج��ر بالمجاورة ،ومث��ل نداء المعرف ب���أل� ،إلخ

الن��وادر والغرائب ،فكثير من الأخط��اء اللغوية الم�سجلة في كتب
الأخط��اء اللغوية ،قد تكون �صحيح��ة على وجهٍ ،بل قد تكون لغة
ف�صيح�� ٍة لبع�ض العرب ،ولكن غيرها �أف�صح منها ،وفي هذه الحال

فالمدق��ق مطالب بتقديم الأف�صح ،ما لم تكن ثمة اعتبارات �أخرى

ترج��ح كف��ة الف�صي��ح ،مثل غراب��ة الأف�ص��ح ون��درة ا�ستعماله في
الإطارين الزماني �أو المكاني.

ذلك لأن ا�ستخدام كل ما ُ�س ِمع ولو �شا ّذاً �أو نادراً� ،سيحيل اللغة

�إل��ى عدة لغات ،وذلك خالف الم�أمول من توحيد اللغة وتقريبها،

حتى يزيد التفاهم �أكثر.

و  -الم�ستعمل بدل الغريب
من اللغة الم�ستعملة في وقتنا الراهن ما كان غريب ًا ومهجوراً في

وكثير مما ي�ستعمل في بيئ��ة �أو حيز جغرافي معين،
�أزم��ان �سابقة،
ٌ
يكون غريب ًا في مكان �آخر �أو بيئة �أخرى ،وبما �أن �أهم ما في العمل
الإعالم��ي هو تو�صيل المعلوم��ة للقارئ على ح�سب م�ستواه ،ف�إذا
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كان��ت في الن�ص عبار ٌة �صحيحة ولكنها غريبة ي�ستغلق معناها على

الق��ارئ الم�سته��دف� ،أو ربم��ا تحيل لديه �إلى حمول��ة داللية غير

مق�صودة ،فمن ال�ضروري اللج��وء �إلى مقابلها المب�سط المتداول،
�إن كان له وجه �صحيح في اللغة.

ز  -الت�شكيل

قديم ًا قال الوراقون وال ُّن َّ�ساخ�« :إنما ُي َ
�شكل» (�أرجو
�شكل ما ُي ِ

�أن ال تك��ون العبارة ل��دى البع�ض م�شكلة) ،وه��م يق�صدون بهذه
القاع��دة �أن الت�شكيل �إنما و�ضع �أ�ص ً
ال لبيان الإعراب ،حيث يكون

المعن��ى محتم ً
�لا لوجهي��ن ف�أكث��ر� ،أو ل�ضبط مفردة ق��د ال يعرفها
الأكثرون ،فال حاجة للت�شكيل �إال في ما قد ُي�شكل على القارئ� ،أو
ي�سب��ب التبا�س ًا .وعليه ف���إن على المدقق �أن يراعي �أمر الت�شكيل في

الموا�ض��ع ال�ضروري��ة فقط ،مثل �ضب��ط الأعالم غي��ر المعروفة �أو
�أ�سم��اء الأماك��ن� ،أو �إعراب بع�ض الجمل الت��ي فيها تقديم وت�أخير

ونح��و ذلك .ن�شرت �إح��دى ال�صحف عن «وجود ثمانين فيال في
منطق��ة معينة» ،فق��ر�أ بع�ض القراء الخب��ر ،م�ستغرب ًا وجود كل هذا
العدد من الأفيال في منطقته .ولقد كان و�ضع �شدة على الالم �ألف
كفي ً
ال ب�إزالة هذا االلتبا�س(.)12
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بي��د �أن الت�شكيل ف��ي برامج الطباعة عل��ى الكمبيوتر ،ال يزال
مفتق��راً �إلى بع�ض التح�سين��ات ،فقد تجده يتداخل مع الحرف� ،أو
تدخ��ل الحرك��ة في ال�شدة� ،أو ي�أتي ب�ش��كل غير جذاب ،مثلما في
ال�ش��دة والتنوي��ن على الألف .والح��ل في ذلك قد يمك��ن �أحيان ًا
بتمدي��د الحرف ،و�أحيان ًا يكون غير ممكن كما في و�ضع الك�سرة
تح��ت الراء ،فالحل الأح�سن �أن يح��ذف الت�شكيل حينها ،و�أحيان ًا
قد يختفي الت�شكيل تمام ًا �إذا كان الن�ص قد طبع بخط ثم فتح بخط
�آخر ال يحتوي على الت�شكيل.

ح  -للكتَّاب خ�صو�صيتهم

ف��ي عالم الإع�لام نوع من الك َّتاب �أول��ي الأعمدة والمقاالت

المتخ�ص�صة ،والباحثين ذوي الثقافة وال�ش�أن ،في ال�سيا�سة �أو الأدب
�أو االجتم��اع ،فله�ؤالء و�ضع خا�ص في التدقيق ي�ستح�سن مراعاته،
وله��م ا�ستعمال للغ��ة ق��د يق�صدونه على �أوج��ه م�ستغرب��ة �أحيان ًا.

فالأولى بالمدقق �أن يبعد نف�سه عن �أي �إ�شكال قد يجلبه التدخل في
ن�صو�صهم �أو مقاالتهم .ولئن كان في ذلك تقييد لحرية المدقق ،من
حيث ال ي�سمح له بالتغيير والتعديل كثيراً ،ف�إن فيه �إيجابية �أن يخف
عنه عبء االجتهاد والتدخل في مختلف فقرات الن�ص.
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ط  -ق�ضايا طباعية
ال ي�ستقيم الحديث عن التدقيق من دون الحديث عن الطباعة،

ولق��د �ص��ارت عملي��ة الطباعة في ح��د ذاتها تحت��وي على بع�ض
خا�ص ًا ،وال
التحدي��ات التي ت�ستدعي من المدقق �أن يوليها اهتماما ّ
يكتفي فقط بمهمته التقليدية اللغوية ،فمن تلك الم�شكالت:

 -اختالف �أنواع الخطوط في الكمبيوتر :حيث قد يطبع الن�ص

عل��ى خط ثم ي�سحب على خط �آخر� ،إم��ا ب�سبب نقله �إلى جهاز ال

يحت��وي على الخط الأول� ،أو ب�سب��ب تغيير نوع الخط في الجهاز

نف�سه .كما �أن اخت�لاف الخطوط قد ي�سبب اختفاء الت�شكيل ،كما
ذكرن��ا �آنف ًا ،فيلزم في هذه الحالة مراعاة ذلك ،ومثل ذلك الأقوا�س
وعالم��ات التن�صي���ص .وبع�ض الخط��وط يظهر النق��اط متراكبة �أو

ملت�صقة ب�شكل ي�ؤدي لاللتبا�س.

 قل��ب الن�صو���ص� :إذا كان الن�ص العربي يحت��وي على فقرةبالحروف الالتينية� ،أو ُف ِتح الن�ص العربي على برنامج طباعة مبرمج

على تن�سيق الحروف الالتينية ،فتجد �أن الفقرات تنقلب في�أتي �أول
ال�سطر في �آخره ،وهكذا ،و�إذا كان اكت�شاف الن�ص المقلوب �سه ً
ال
مي�س��وراً ،حيث �سيظه��ر ذلك من اختالل المعن��ى ،ف�إن الخطورة
الكب��رى تكمن دائم ًا في انق�لاب الأرقام ،وقد تكون لمبالغ ت�صل
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�إلى المليارات .وهي م�شكلة مزمنة في جميع برامج الطباعة ،حتى
ولو كانت �أرقامها عربية.

 -الم�ساف��ة بي��ن الكلمات :ي�ستحق مفت��اح الم�سافة في لوحة

المفاتيح �أن نعده من �أجمل ح�سنات الطباعة الحادثة ،فبه ت�ستطيع
�أن تف�ص��ل الكلم��ات بع�ضها عن بع�ض ،بحيث ت�ض��ع فراغ ًا ي�سيراً
منا�سب�� ًا بي��ن كل كلمتين ،يعطي جمالية للن���ص �أكثر مما كان لدى

الن�ساخ ،ولذل��ك فااللتزام به  -ال ريب – قد �صار
الخطاطي��ن من َّ
واجب�� ًا ،وذل��ك طبع ًا في الأح��رف التي ال تلت�صق بم��ا بعدها مثل
الألف والدال� ،أما غيرها فال منا�ص للطابع �أ�ص ً
ال من و�ضع الم�سافة
بعدها ،ويقع الخط�أ بح��ذف الم�سافة بين بع�ض الكلمات ،ب�سبب

التراب��ط بينها ،ما يجعله��ا تبدو كلمة واحدة ،منه��ا :الأعالم مثل

«عب��داهلل» و«�أبو�صال��ح» � ..إل��خ ومنها الكلمات :الب��د ،مادام،
م��ازال ،الي��زال ،ماله؟ وه��ذا المث��ال الأخير قد يت�ضح في��ه تمام ًا
االلتبا�س مع كلمة «المال» ،ولتت�ضح �أهمية هذه الم�سافة ،خذ مثا ًال
من البيت التالي:

رح ٍل و�إن هما
وكل رفيقي كل ْ
تعاطى القنا قومـا هما �أخ��وان
�إن الق��ارئ الع��ادي – غالب�� ًا � -سيجعل «هم��ا �أخوان» جملة
52

كاملة ،كما قد وقع في ذلك بع�ض المتقدمين( ،)13ولكن لو حذفت

الم�ساف��ة قبل «هم��ا» ،لقر�أت البيت قراءة �صحيح��ة ،ت�ؤدي معناه
ال�صحيح ،فيكتب البيت هكذا:

رح ٍل و�إن هما
وكل رفيقي كل ْ
تعاطى القنا قومـاهما �أخ��وان
لح�سا�سي��ة الخط�أ في كتاب��ة القر�آن
 الآي��ات القر�آني��ة :نظراً ّالكري��م ،وم��ا ل��ه من �أثر خطي��ر ،ونظ��راً لأن الكثير م��ن الك ّتاب
ي�ست�شه��د ب�آيات من الق��ر�آن الكريم ال يحفظه��ا فيكتبها خط�أً� ،أو

حت��ى قد تكون قو ًال م�أثوراً فيح�سب��ه قر�آن ًا .ولقد اطلعت مرة على
مجل��ة ت�صدر ع��ن م�ؤ�س�سة ديني��ة ،ف�أح�صيت فيها ع��دداً كبيراً من
الأخط��اء في الآي��ات القر�آني��ة الم�ست�شهد بها ،وهو �أم��ر في غاية
الغراب��ة .وم��ع خلو م�س�ؤولية المدقق من ذل��ك ،ف�إننا لو انتبهنا �إلى
الإمكان��ات الت��ي يوفرها لن��ا الكمبيوتر في هذا المج��ال ،لتجنبنا
الكثير من تلك الأخطاء �أو ربما تخل�صنا منها نهائي ًا
لق��د توافرت الكثي��ر من البرام��ج القر�آنية التي توف��ر م�صحف ًا
كام ً
�صف
�لا مطبوع�� ًا بالإمالء العادي ،فبد ًال م��ن �أن يتولى الطابع ّ
فيكلف المدقق م�شقة بالبحث
الآية الكريمة كاملةً ،ويخطئ فيها،
َ

ف��ي المعج��م المفهر�س للق��ر�آن الكري��م� ،أو يفوت علي��ه الخط�أ،
53

فيكف��ي من كل ه��ذا �أن يبحث الطابع عن كلمة م��ن الآية� ،ضمن
الم�صحف ،ثم يقوم بالق�ص والل�صق.

عل��ى �أن��ه قد انت�ش��رت �أي�ض�� ًا مع الأ�س��ف بع���ض الم�صاحف

المت�ضمن��ة لبع�ض الأخطاء ،فال بد من البحث عن م�صحف موثوق
به ،مجازٍ من جهة ذات م�صداقية.

 -الأخط��اء ف��ي عالم��ات الترقيم :تكث��ر هذه الأخط��اء كثر ًة

محي��رة ،حتى �إنه ال مبالغة ف��ي القول �إنه ال يكاد ُي�ستعمل من تلك

غير نقطتي القول وعالم��ة اال�ستفهام .وتبدو
العالمات ف��ي محله ُ
الفا�صلة هي ال�ضحية الأولى في هذه الفو�ضى ،حيث تجد الكثيرين

يعتم��دون عليه��ا كيفما اتف��ق ،ف�أ�ضحت ال تدل عل��ى �أي معنى.

وعالم��ات الترقيم في الحقيق��ة ذات �أهمية كبيرة ،ولو ا�ستخدمت
عل��ى الوجه ال�صحي��ح ،لكانت معينة للقارئ ف��ي فهم الن�ص على
�أكم��ل وج��ه ،وذلك �أ�ص ً
ال �سب��ب و�ضعها .لذا فق��د جعلت ب�آخر
البح��ث ملحق ًا بعالم��ات الترقي��م ،وموا�ضعه��ا المنا�سبة ،ب�شكل
مخت�صر.

٭٭٭
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مقدمات تطبيقية

ف��ي هذا الف�ص��ل التطبيقي �أردت

�أن �أعر���ض �أمثل��ة «نموذجي��ة» م��ن

الأخط��اء ال�شائع��ة ،م��ع ت�صحيحه��ا
بالرج��وع �إل��ى الم�ص��ادر ،ولم يكن

ق�ص��دي �أن �أح�صر الأخطاء المتداولة

تح��ت �أي م��ن العناوين �أدن��اه ،فهي
ع�صي��ة عل��ى الح�ص��ر ،والمزيد منها
يتفت��ق كل يوم ،و�إنم��ا هي مختارات

قمت بتدوينها في �أيام متقاربة ،لغر�ض
تقديمها نموذج ًا� ،شاع في المدة التي
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اعتني��ت به��ا في جمع ه��ذه المقدمات ،هذا ف�ض ً
ال ع��ن �أن ح�صر
الأخط��اء اللغوية ال�شائعة ،هو في الأ�صل �أكثر �إفادة للمحررين ،من
�إفادت��ه للمدققي��ن ،لأن المح��رر هو �صان��ع الكلم��ة ،وهو الذي

بمعرفت��ه بالأخطاء ال�شائعة يمك��ن �أن ُي�س ِّهل عمل المدقق ،وي�سهم
ف��ي تح�سي��ن ا�ستعمال اللغ��ة واالرتقاء بها� .أما المدق��ق فهو �أ�ص ً
ال
ع��ارف بال�صواب والخط�أ� ،أو على الأقل ما كان منه �شائع ًا ،بيد �أنه
قد يحت��اج �إلى التذكير ببع���ض الأخطاء «ال�شائع��ة بين المدققين»

�أنف�سه��م ،كما يحتاج �إلى التنبيه �إل��ى المنهج الأ�سلم في الت�صويب
والتخطئة ،وعلى طريقة اال�ستهداء بكتب المعاجم و�أمهات اللغة.

والأهم عندي هنا هو توجيه النظر �إلى المنابع التي تتدفق منها تلك

الأخط��اء ،م��ن �أجل العم��ل على �سده��ا وردمها ،ب�صحي��ح اللغة
وف�صيح اال�ستعمال.

المنهج الو�سط و�ضرورة التحري:
ال بد من التنويه ب�أن النا�س في �ش�أن الأخطاء اللغوية ،ينق�سمون

�إلى:

مفْرطي��ن؛ ال يكادون ي�س ّلمون ب�شيء ،فتراهم يردون ال�صواب

لأن��ه ل��م ي�شته��ر� ،أو لأنه لغة قليل��ة� ،أو لم تذك��ره المعاجم .ولقد
56

�ألمحنا من قب��ل �إلى �ضرورة المرونة والبعد عن الت�شدد ،لأن كالم
الع��رب وا�سع ،وت�صرفهم في المج��ازات قد بلغ الغاية ،والمعاجم

عل��ى كثرتها لم تُحط ب��كالم العرب ،فكم من مفردات تجدها في
دواوي��ن ال�شع��ر وف��ي كت��ب التواري��خ والأدب غير مذك��ورة في
المعاجم ،وفرقٌ كبي��ر بين تف�ضيل الأف�صح على الف�صيح ،وبين رد
الف�صيح غير الأف�صح ُّ
تحكم ًا من غير دليل.
ومف َّرطي��ن؛ يت�ساهلون مع كل جديد ،ويقبلون كل ما �شاع بين
الع��وام ،حتى لو كان هادم ًا لأ�صل من �أ�صول الل�سان العربي ،وهم

الأكثرون في هذا الزمان مع الأ�سف ،حتى لقد �صار الت�ساهل الزائد
�سم�� ًة غالب�� ًة على بع�ض المجام��ع اللغوية ،فتجده��م في كل دورة
يقبلون ما كانوا يرف�ضونه في الدورات ال�سابقة.

و�أم��ا المنه��ج الأق��رب لل�ص��واب ،فه��و التو�سط بي��ن ه�ؤالء

و�أولئك..

........................

كال طرفي ق�صد الأم��ور ذميم

وللإم��ام �أب��ي عم��رو بن الع�لاء في ذل��ك مقولة تكت��ب بماء

الذه��ب ،فقد (قال ل��ه �أحدهم� :أخبرني عما و�ضع��ت مما �سميته
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عربية� ،أيدخل فيها كالم العرب كله؟ فقال :ال ،فقال :كيف ت�صنع
ف��ي ما خالفك في��ه العرب ،وهم حجة؟ ق��ال� :أعمل على الأكثر،
و�أ�سمي ما خالفني :لغات)(.)14

�أخطـــاء �صحيحـة!
وال بد م��ن �ضرب �أمثلة ت�شفي غليل القارئ ،وتو�ضح �صواب
ا�ستعماالت ّ
يخطئها البع�ض ،على ما لها من حجج قوية مقنعة:

 - 1م�شاكل وم�شكالت:
يظن البع�ض �أن جمع م�شكلة ال يجوز �إال على «م�شكالت» ،و�أن

جمعه��ا عل��ى «م�ش��اكل» جم�� ٌع خاط��ئ .وه���ؤالء لديهم �شبه��ة �أن
«الم�شكلة» هي ا�سم فاع��ل من الرباعيَّ ،
فيطرد فيها جمع الت�صحيح،
ُ
م�شكالت» .ولكن غاب عنهم �أمران:
«م�سائل
بالألف والتاء ،فنقول
ٌ

�أولهم��ا� :أن هذه ال�صف��ة قد �صارت من ال�صف��ات التي غلبت
عليه��ا اال�سمية ،فبعد �أن كان��ت و�صف ًا لل�ش��يء الملتب�س� ،صارت

ت�ستعم��ل ا�سم ًا م��ن دون الحاجة �إلى تقدي��ر مو�صوف محذوف،

و�ص��ارت بمعن��ى «العق��دة» ،بدلي��ل �أنها �أ�صبح��ت تو�صف كما
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تو�صف الأ�سم��اء ،ف�أنت تقول« :هذه م�شكل��ة معقدة» ،وت�ضاف

كم��ا ت�ضاف الأ�سم��اء ،فتقول« :ما م�شكلة زي��د؟» ،وال ي�صح هنا
تقدي��ر مو�صوف .وال�صف��ة �إذا غلبت عليه��ا اال�سمية جاز جمعها
جمع تك�سير كالأ�سماء ،فهي في ذلك مثل «م�صيبة وم�صائب».

وقد تقرر في باب جموع التك�سير �أن ا�سم الفاعل �أو المفعول

م��ن الرباعي وما فوقه يجمع عل��ى «فعالل و�شبهه» ،قال ابن مالك
في �ألفيته:

َ
وبفعــــالل و�شبهِ ـــــه انطـــقــــــا

في جمع ما فوق الثالثي ارتقى

والم��راد ب�شبه «فعالل» ما ماثله ع��دداً وهيئة ،و�إن خالفه وزن ًا

كمفاع��ل وفواع��ل وفياعل و�أفاعل� ،أي �أن المف��رد الذي زاد على
ثالثة يط��رد جمعه على مفاعل �سواء �أكان مختوم ًا بالهاء (كمهلكة
مهال��ك ،م�شكلة  -م�شاكل ،مفازة  -مفاوز ،ومكرمة  -مكارم)،
�أم كان مجرداً منها (كمنهل  -مناهل ،مرجع  -مراجع).
والأم��ر الثان��ي� :أن��ه ف�ض ً
ال ع��ن كل ذلك ق��د ورد اال�ستعمال

الف�صيح بهذا الجمع؛ فقد جاء في خزانة الأدب للبغدادي قول �أبي
طالب يمدح الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،في �أثناء مقاطعة قري�ش
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لبني عبد المطلب لأنهم لم ي�سلموا الر�سول �إليهم ليقتلوه:
لعمري لقد ُك ِ ّلفت وجداً ب�أحمد

و�إخوته د�أب المحب الموا�صل

فال زال في الدنيا جما ًال لأهلهـا
ذب الم�شاكل
وزين ًا لمن واله َّ
قال البغدادي :الم�شاكل جمع م�شكلة(.)15

� - 2أظفار و�أظافر:
ّ
يخط��ئ بع�ضه��م جم��ع الظف��ر عل��ى «�أظافر» ،وق��د ورد في

الحدي��ث ال�شريف( :من تو�ض�أ ف�أح�س��ن الو�ضوء خرجت خطاياه

م��ن ج�س��ده حتى تخرج م��ن تحت �أظاف��ره) رواه م�سل��م ،وجاء
الجمع �أي�ض ًا في ف�صيح ال�شعر ،في قول الأعرابي:
و�أ�سمنها حتى �إذا ما تكاملت

َــرتْه ب�أنياب لها و�أظافر
ف َ
وق��ال ابن منظ��ورُّ :
فور
ف��ار و�أُ ْظ ٌ
(الظف ُُر مع��روف وجمعه �أَ ْظ ٌ
و�أَظافي��ر)( ،)17وكل جمع على وزن فعاليل وم��ا �أ�شبهها يجوز فيه
()16

الق�صر لدى كثير من النحاة ،والعك�س �صحيح ،يقول عبا�س ح�سن
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ف��ي النحو الوافي( :كل جمع تك�سير عل��ى وزن« :فعا ِلل» و�شبهه
 وق��د يعبرون عنه �أحيان�� ًا بالجمع المماثل ف��ي �صيغته ل�صيغتي:«مفاع��ل �أو مفاعيل»  -يج��وز فيه زيادة الياء �إن لم تكن موجودة،

كم��ا ي�صح حذفها �إن كانت موج��ودة .ال فرق في هذا بين الجمع

ال��ذي ح��ذف منه بع�ض حروف مفرده� ،أم ل��م يحذف ،فيقال في
جم��ع :جعفر ،ومفت��اح ،وع�صف��ور ،وقنديل :جعاف��ر وجعافير،
وم�صابح وم�صابيح ،وع�صافر وع�صافير ،وقنادل وقناديل.

ه��ذا ر�أي الكوفيين ،وال�سم��اع الكثير ي�ؤيده��م( ،)18والأخذ

بر�أيهم �أول��ى ،بالرغم من مخالفة الب�صريين الذين يخ�صون الحكم
ال�ساب��ق بال�ضرورة ،وي�ؤول��ون الأمثلة الم�سموع��ة ،ويتكلفون في
الت�أوي��ل ما ال يح�سن قبوله ،وبع�ض �أئمة النحاة( )19ي�ؤيد الكوفيين،

ولك��ن ي�ستثني �صيغة «فواعل» فال يق��ول« :فواعيل»  -وال داعي
لهذا اال�ستثناء  -وكذلك ي�ؤيدهم بع�ض �أئمة اللغة)(.)20

م�ضافيها
 - 3تكرار «بين» مع
ْ

ٌ
ظرف زماني ومكاني ،و�إذا كان ما �أ�ضيفت �إليه �ضميراً،
«بين»
وج��ب تكراره��ا ،وجه ًا واحداً ،كما تق��ول :ح�صل خالف بيني
وبين عمرو� ،أو بيني وبينه ،وقال ال�شاعر:
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و�إن ال��ذي بيني وبين بـني �أبـي

ٌ
لمختلف جدّ ا
وبيني وبين بني عمي،

ف���إن �أكلوا لحمي وف��رت لحومهم

و�إن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

�أم��ا �إذا كان ا�سم ًا ظاه��راً ،فيجوز الوجه��ان التكرار وعدمه.
خالف ًا لما يت�ص��وره البع�ض من عدم جواز التكرار في هذه الحالة،

فن�صو���ص الف�صح��اء و�أقوال �أئمة اللغة ت�شه��د بذلك ،فقد ورد في
الحديث ال�شريف« :بين العبد وبين الكفر ترك ال�صالة»( ،)21وورد
�أي�ض ًا�« :إن الم�ؤمن بين مخافتين ،بين �أجل قد م�ضى ال يدري ما اهلل

قا�ض فيه� .. ،إلخ»(.)22
�صانع فيه وبين �أجل قد بقي ال يدري ما اهلل ٍ
وقال الدنو�شري« :يقال :بين زيد وبين عمرو ،بزيادة ثانية للتوكيد،
كما قاله ابن بري وغيره»(.)23

وال بد من التنبيه �إلى حالة �أخرى يجب فيها التكرار ،وجوب ًا ال

خيار فيه ،حيث يفر�ض المعنى ذلك ،وذلك كما في المثال التالي:

«ق��د ح�صل��ت اجتماعات بي��ن الر�ؤ�ساء وبين ال��وزراء» ،ف�إذا كان
المق�ص��ود (بقرين��ة ال�سي��اق) �أن الر�ؤ�س��اء اجتمع��وا م��ع نظرائهم
الر�ؤ�ساء ،وال��وزراء اجتمعوا مع نظرائهم الوزراء ،فال بد من تكرر
بين ،و�إذا لم تكرر ،كان المفهوم �أن طرفي االجتماع هما :الر�ؤ�ساء
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والوزراء ،فح�صل االلتبا�س في �أح�سن االحتماالت.
نكتف��ي به��ذه الأمثلة لننتق��ل �إلى النماذج الت��ي جمعناها ،من

الأخطاء ال�شائعة:

االلتبا�س اللفظي:
 اطلع وا�ضطلع:يق��ع الخل��ط بين هذين الفعلي��ن وما ي�شتق منهم��ا ،كاالطالع

واال�ضط�لاع ،وذل��ك ب�سب��ب تق��ارب لفظيهم��ا؛ فيقول��ون:

«اال�ضط�لاع على الأم��ر» ،وال�صواب« :االطالع عل��ى الأمر»،
ويقول��ون« :مطلع بالأمر» بمعنى قائم به ومتحمل له ،وال�صواب:

«م�ضطلع به».

ولإزالة هذا االلتبا�س يلزم بيان ا�شتقاق كل منهما ومعناه ،وب�أي

حرف يتعدى �إلى مفعوله:

�أما فعل َّ
«اطلع» فمن مادة «ط ل ع» ،وهو على زن «افتعل»،
�أ�صل��ه « ْ
تل��ع» ،والقاع��دة ال�صرفية في هذه الح��ال �أن تبدل تاء
اط َ

االفتع��ال طاء لوقوعها بع��د حرف الإطباق  -وهو هنا الطاء  -ثم

تدغم الط��اء في الطاء .وهو يتعدى بـ «على» ،فيقال :اطلعت على
63

الأمر� ،أي عرفته و�ألممت به ،وقد يتعدى بنف�سه :فتقول« :اطلعت
الغيب �أم اتخذ عند الرحمن
لع
أم��ر» ،ومنه قول اهلل تعالى َّ �} :أط َ
َ
ال َ

عه��داً{( .)24وقد ورد في مو�ض��ع �آخر من القر�آن من دون مفعول
ظاهر} :قال هل �أن ُتم ُم َّط ِلعون َّ
فاط َل َع فر�آه في �سواء الجحيم{(،)25
الج َه َّن ِم ِّيين َّ
فاط َلع
�أي( :هل �أن ُتم ت ُِح ُّبون �أن ت ََّط ِلعوا فتعلموا �أين َم ْن ِزلة َ

الجحيم)(.)26
و�س ِط َ
الم�س ِل��م فر�أى قَري َنه في َ�س��وا ِء َ
الجحيم �أي في َ
ُ
وعليه فال وجه لتعديته بالباء �أبداً.
و�أم��ا فعل «ا�ضطل��ع» فمن الجذر «�ض ل ع» ،وهو على وزن
«افتعل» �أي�ض ًا� ،أ�صله «ا�ضتلع» ،وتجرى عليه القاعدة ال�صرفية �آنفة

الذكر فتبدل تاء االفتعال طاء لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو هنا
ال�ض��اد ،ولكنه��ا ال تدغم فيه��ا( ،)27وهو من ال�ضالع��ة �أي القوة،

فالم�ضطل��ع بالأمر هو القوي على القيام به ،ومن ذلك قول قطري
بن الفجاءة:

درك��م��و
وق���ل���دوا �أم���رك���م هلل
ُ

رحب الذراع ب�أمر الحرب م�ضطلعا

ويتع��دى بالباء ،كم��ا في البيت ال�سابق ،وبال�لام �أي�ض ًا فتقول:

الح ْم��ل م�ضطلع)( ،)28وق��د يتعدى بنف�س��ه ،يقولون:
(�إ ّن��ي له��ذا ِ
الح ْم َل� ،إذا احتملته �أ�ضالعه)(.)29
(ا�ضطلع ِ
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ويب��دو �أن ه��ذا االلتبا���س قديم ،فق��د ذكره اب��ن ال�سكيت في

�إ�ص�لاح المنطق فق��ال( :وتقول« :هو م�ضطل��ع بحمله� ،أي قوي
«مفتعل» م��ن ال�ضالع��ة ( ،)...وال تقل« :هو
عل��ى حمل��ه؛ وهو
ِ
َّ
مطلع»)(.)30

 مطرد م�ضطرد:يقع الخط أ� با�ستعمال اللفظ الثاني (الذي ال وجود له في اللغة)

م��كان الأول ،فيقول��ون« :ي��زداد العن��ف با�ضط��راد� ،أو ب�صف��ة
م�ضط��ردة» ،وال�ص��وابِّ :
«باطراد ،وعلى وجه َّ
مط��رد» ،و�أ�صله:

«مطترد» بوزن مفتعل ،من مادة «ط ر د» ،ف�أبدلت تاء االفتعال طا ًء
 ح�سب القاعدة الآنفة  -لوقوعها بعد حرف الإطباق  -وهو هناالط��اء  -ث��م �أدغم��ت الطاء ف��ي الطاء .واالط��راد هو تتاب��ع الأمر
وتنا�سقه ،تق��ول العربَّ :
بع�ضه بع�ض ًا وجرى،
(اط َر َد
تب��ع ُ
ال�شيءَ :
ُ
تقولَّ :
أمر� ،إذا ا�ستقام .والأنهار ت ََّط ِر ُد� ،أي تجري .وقول
��ر َد ال ُ
اط َ

ال�شاعر ي�صف الفر�س:

وك���أنَّ ُم َّط َر َد الن�سيم �إذا َجرى
()31
بعد َ
ـالل خَ ِل َّيتا ُز ْنبور)
الك ِ
َ
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ويكث��ر ا�ستعم��ال ه��ذه العبارة في مج��ال العل��وم الإ�سالمية،
واللغوية على وجه الخ�صو�ص ،فيقول ال�صرفيون مث ً
ال( :وقد اطرد
الحذف في «كل» و«خذ» و«مر»).

و�أم��ا العبارة الخاطئة «ا�ضطرد» ،فقيا�سها �أن تكون من الأ�صل

«�ض ر د» .وهو مهمل ال وجود له في اللغة العربية.

 زخر وذخر:يقع االلتبا�س بينهما ،في�ستعمل الثاني في مو�ضع الأول ،فيقال:

«هذا الكتاب يذخر بالوثائ��ق» ،وهو خط�أ ،وال�صواب« :يزخر»،
و�سب��ب الخط�أ – كما ه��و وا�ضح – تقارب الحرفين الزاء والذال،

ولتو�ضيح المعنى نقول �إن مادة «زخ ر» تعني االمتالء والجي�شان،
��ر َز ْخراً وزُخُ وراً ،و َت َز َّخ َرَ :ط َما
ق��ال ابن منظور( :زَخَ َر َ
الب ْح ُر َي ْزخَ ُ
زاخ ٌر ،وفي
َوت ََم�ل�أ ،وزَخَ َر
ِ
ال��وادي َز ْخراًَ :م َّد ِج ّداً وارتف��ع ،فهو ِ
الب ْح ُر» َ�أي َم َّد َ
وك ُث َر ما ُ�ؤه وارتفعت َ�أمواجه.
حديث جابرَ « :ف َزخَ َر َ
وزَخَ ر القو ُم :جا�شواِ ،ل َن ِف ٍير �أَو َح ْر ٍب) (.)32

�أم��ا م��ادة «ذ خ ر» فه��ي من الذخ��ر� ،أي االدخ��ار والإعداد
يء َي ْذخره ذ ُْخراً ،وا َّذخَ ره:
للملم��ات ،يقول ابن �سيدهَ ( :ذخَ ��ر َّ
ال�ش َ
اختاره ،وقيل :اتَّخذهَّ .
والذخيرة :ما ا ُّد ِخر ،قال:
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ُ
م��ال الفتى ب َِذخير ٍة
َل َع ْم ُرك ما
ال�صفاء َّ
خائر
ولكن �إخ��وان َّ
َّ
الذ ُ
وكذل��ك ُّ
الذ ْخر ،والجمع� :أذخار ،و َذخَ ر ل َنف�سه حديث ًا َح�سن ًا:
�أبقاه ،وهو َم َث ٌل بذلك)(.)33

 الجزر والجذر:يقع الخط أ� با�ستعمال اللفظ الثاني مكان الأول ،فيقولون( :وما

والج ْزر)
زالت الأمور بين المد والج��ذر) ،وال�صواب( :بين المد َ
المد)(� )34أي مد البحر.
بالزاي،
زر :انقطاع ِّ
َ
و(الج ُ

 الر�ؤية والر�ؤيا:كثي��راً م��ا ي�ستعم��ل اللفظ الثان��ي م��كان الأول ،وبخا�صة في

ال�سياق��ات الأدبية والثقافية المعا�صرة ،فيقولون�« :إن ر�ؤيا الكاتب

الفالن��ي تنطلق من ك��ذا» ،و«�إن ه��ذا الم�شروع ينطل��ق من ر�ؤيا
الزعيم الفالني» ،وال�صواب في المو�ضعين ا�ستعمال «الر�ؤية» ،لأن
الر�ؤي��ة هي م�صدر «ر�أى« الب�صرية والقلبية� ،أي التي بمعنى اعتقد،
(الر�ؤ َي ُة ال َّن َظ ُر بال َع ْين وال َق ْلب.).
وهي المنا�سبة هنا ،قال ابن منظورُّ :
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�أما «الر�ؤيا» فهي م�صدر لفعل «ر�أى» المنامية ،والر�ؤيا هي الحلم،
منامك )(.)35
قال ابن منظور �أي�ض ًا:
(والر ْ�ؤيا :ما ر َ�أ ْيته في ِ
ُّ

 النفاد والنفاذ:يق��ع االلتبا�س بين اللفظي��ن با�ستخدام الثاني في مو�ضع الأول،

فيقولون «نفذ الزاد» �أي انتهى ،و«ا�س ُتنفذت الجهود»� ،أي ُبذلت

كلها حتى انتهت ،وكل ذلك خط�أ ال ي�ؤدي المق�صود .وال�صواب:
«نف��د الزاد نفاداً» بالدال ،و«ا�ستنفدت الجهود ا�ستنفاداً»  ،فالنفاد

يعن��ي االنتهاء ،والنفاذ يعني المرور والتجاوز ،قال في العين( :ن َِف َد
ال�ش��يء نَفاداً �أي َف ِن َيَ ،و�أ َنف ََد القو ُم :ن َِف َد زا ُدهم ،وا�س َت ْنفَدوا :ن َِف َد ما

عنده��م)( ،)36ومن ذلك قوله تعالى} :ما عندكم ينفَد وما عند اهلل
()37
و�ص من
ٍ
الج��واز ُ
والخ ُل ُ
ب��اق{ وقال في العين �أي�ض�� ًا( :ال َنفاذَُ :
يجو ُزه ُّ
كل ا ََحدٍ لي�س بين
ال�شيء ،و َنف َْذ ُت �أي ُج ْز ُت،
ٌ
وطريق نا ِف ٌذُ :
العامة ،ويقال :هذا الطري��ق ينفُذ �إلى مكان كذا
ق��وم
ٍّ
ٍ
خا���ص دون ّ
ٌ
��م و�أنف َْذته ،وال َّنفَذُ
َ
ال�س ْه ُ
وك��ذا ،وفيه منفَ��ذ للقوم �أي مجاز ،و َنفَذ َّ
ي�ستعم��ل في �إِنفاذ الأمر ،تقول :ق��ام الم�سلمون ب َنف َِذ الكتاب� ،أي

ب�إِنفاذ ما فيه ،وقال قي�س بن الخطيم:
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عبد القي�س َط ْع َن َة ثا ِئ ٍر
ابن ِ
َط َع ْنت َ
لهـا َنف ٌ
أ�ضاءها
َـذ لوال ال�شُّ ُ
عاع � َ
�أراد بال َّنفَذ المنفَذ)(.)38

 �أودى به و�أدى �إليه:يقع الخل��ط �أحيان ًا بين الفعلين ،فيقولون« :وقد �أودى به ذلك

�إل��ى الف�شل» .وال بد من بيان المعنيي��ن المختلفين للفعلين وكيفية
تعدية كل منهما:
�أم��ا الفع��ل «�أودى» فهو من م��ادة (ودي) ،ومعناه« :هلك»،
ُ
الرجلَ :ه َل َك ،فهو
فهو الزم ف��ي الأ�صل ،قال في الل�سان�( :أَ ْو َدى
ُمودٍ ؛ قال َع َّتاب بن َو ْرقاء:
�أَ ْو َدى ِب ُلقْمانَ  ،وقد َ
الم َنى
نــال ُ
في ال ُع ْم ِر ،حتى َ
ذاق ِمنه ما ا َّتقَى

وقد يتع��دى بالباء ،فيك��ون بمعنى ذهب ،فتق��ول�( :أَ ْو َدى به
ذهب؛ قال الأَع�شى:
ُ
الموتَ :
ف�إ َِّمـــــــا ت ََر ْي ِني و ِلي ِل َّمـــــــــ ٌة
��واد َث �أَ ْو َدى بها)
��ح ِ
ف���إِنَّ ال َ

()39
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�أم��ا الفع��ل �أ َّدى ،فبمعنى «�أو�صل» ،ويتع��دى بنف�سه ،فتقول:
ال�ش��يء :بمعن��ى َ�أ ْو َ�صل�� ُه ،واال�س��م ا َ
داء( ،)40وف��ي كتابات
�أَ َّدى
لأ ُ
َ
يعدونه بنف�سه ،بل بالباء ،فيقولون� :أدى به
المعا�صرين ،ال تجدهم ُّ
ذل��ك �إلى الف�شل ،وال تعرف تعديته في الف�صيح �إال بنف�سه ،فالتعبير
ال�صحيح� :أداه ذلك �إلى الف�شل.

 الحل والحلحلة:ح��ل الم�شكلة� :أزال عقدتها ،والم�ص��درُّ :
الحل ،ويقع الخط�أ

ف��ي جعل م�ص��دره «الحلحلة» ،ب�سب��ب االلتبا�س اللفظ��ي ،و�إنما

الحلحلة ِمن الفعل «تحلحل» �أي تحرك �أو زال ،يقول الجوهري:
��ت الق��و َم� ،أي �أزعجته��م ع��ن مو�ضعه��م)( ،)41ويق��ول
(ح ْل َح ْل ُ
َ
يتحرك .قال
الأزه��ري( :وم��ا ت ََح ْل َح َل ف�لان عن مجل�سه� ،إذا ل��م َّ

ال�شاعر:

فارفع بكف َ
أردت بناءنا
ِّك �إن � َ
ْ ُ ()42
َث ْه ُ
بات هل َي َت َحل َحل)
اله َ�ض ِ
الن ذو َ
وال ي�صلح الدفاع عن هذا اال�ستعمال ب�أن المق�صود هو تحريك

الم�شكل��ة م��ن مكانها ،لأن ذل��ك ال ي�ؤدي المعنى الم��راد ،و�إنما
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الم��راد ه��و الق�ضاء عل��ى الم�شكلة� ،أي حل عقدته��ا ،ولي�س فقط
�إزالتها من مو�ضعها �إلى مو�ضع �آخر.

 غداء وغذاء:يق��ع اللب�س اللفظ��ي با�ستعمال الثاني م��كان الأول ،فيقولون:

«تن��اول وجبة الغ��ذاء» ،وال�صواب الغ��داء ،لأن «الغ��داء» بالدال
المهمل��ة هو (الطعا ُم ال��ذي ُي�ؤْ َكل �أَ ّو َل النه��ارِ )(� ،)43أما الغذاء فهو
الج ْ�س ِم
َم��اء ِ
الطع��ام مطلق�� ًا� ،أي (ما ُي َتغ َّذى ب��ه وقيل ما يكونُ به ن ُ
و ِقوا ُمه من َّ
راب وال َّلبن)(.)44
وال�ش ِ
عام َّ
الط ِ

 بدلة وبذلة:البدل��ة بال��دال من الألف��اظ المولدة ،وكانت تعد ف��ي ال�سابق
خط���أً ،فقد ذكره��ا ال�صف��دي ،باعتبارها من �أخط��اء الت�صحيف،
ب�إب��دال ال��ذال د ً
اال ،ق��ال( :ويقول��ون :لب�س��ت بدل��ة م��ن ثيابي.

وال�صواب :بذلة ،بالذال المعجمة وك�سر الباء)( ،)45وبعده ر�صدها
«البدلة»
الزبي��دي في ت��اج العرو�س ،حيث ق��ال( :وقول العام��ة َ

بالفت��ح و�إهم��ال ال��دال للثي��اب الجدد ،خط���أ من وج��وه ثالثة،
وال�ص��واب :بك�س��ر الموحدة ،و�إعج��ام الذال ،و�أن��ه ا�سم للثياب
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الخ َل��ق فت�أ َّم ْل ذلك)( .)46ويبدو �أنه��ا ا�ستقر ا�ستعمالها بعد ذلك في

لبا���س مكون من ع��دة �أثواب ،ولم تذكر ف��ي المعجم الو�سيط وال
ٍ

الكبي��ر ،ولكن جاء في موق��ع مجمع اللغة العربية بم�صر( :البدلة �أو
الحلة :ثوب للرجال يتخذ للخروج ،ويت�ألف في الأغلب من ثالث
قط��ع :ال�سترة ،وال�ص��دار ،و«البنطل��ون») ،وليته��م حافظوا على
ا�ستعمالها على هذا الوجه ،ولكن الخط أ� تطور ف�صار مركب ًا ،حيث
�ص��ارت ت�صحف هذه الدال �إل��ى ذال ،فيقولون «خرج الرئي�س في
معن��ى مناق�ض ًا
بذلت��ه الر�سمي��ة» ،وال يخف��ى �أنه��ا بالذال تحم��ل
ً
َ ()47
للمق�صود ،فالبذلة في اللغة �أ�ص ً
الخل ُق) ،
وب َ
ال كما تقدم هي (ال َّث ُ
الذي ال ي�صلح للخروج به ،والتبذل نقي�ض ال�صون ،وتقول« :ثوب
�صون ال ثوب بذلة».

 الأجِ ندة:عب��ارة �أجنبي��ة مف��ردة ه��ي ،)ajenda( :وتعن��ي «القائمة» �أو
«الرزنام��ة» ،ولكن ف�ضلت �إدراجها هنا لأن الخط�أ فيها ت�سبب في
التبا���س لفظ��ي ،ف�ص��ار ال�سبب والم�سب��ب متداخلي��ن ،فكثيرون
يظنونها جمع ًا ،فتجد �أحدهم يقول�« :إن للم�س�ؤول �أجندة من بينها
 ،»...ولذلك يك�سرون الجيم التي هي مفتوحة في الأ�صل ،فت�صير
على وزن «�أدلة».
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وال�ص��واب – �إن كان ال ب��د من ا�ستخدام العب��ارة – �أن تكون

بفتح الجيم ،و�أن تعامل معاملة المفرد كما في لغتها الأ�صلية.

 عجلة وعجالة:يقع الخلط با�ستعمال اللفظ الثاني مكان الأول ،فيقول �أحدهم:

«�أنا في ُعجالة من �أمري» ،وال�صواب« :في عجلة من �أمري» ،قال
ال�س ْرع ُة ()...
حر ِ
كتينُّ :
ف��ي القامو�س المحيط« :ال َع َج ُل وال َع َج َل ُة ُم َّ
ُعجا َل�� ُة بالك�سر وال�ضم وال ُع ْج ُل وال ُع ْج َل�� ُة ب�ضمهما :ما َت َع َّج ْل َته من
�شيءٍ»(� .)48إذن فـ «العجلة» هي الم�صدر ،و«ال ُعجالة» ا�سم لل�شيء

الي�سير ،ت�أخذه لتق�ضي به وطرك دون انتظار للح�صول على ال�شيء
كام ً
ال.

 ممنون وممتن:ممتن لك» ،تعبيراً عن االعتراف
يقول��ون «�أنا ممنونٌ لك � ،أو
ٌّ

عل��ي ،وال�صحي��ح �أن كلتا اللفظتي��ن ال ت�صلح
بم َّنت��ك �أو ف�ضل��ك
َّ
للمق�ص��ود ،مع ما بينهما �أي�ض�� ًا من اختالف في المعنى؛ فالممنون
ا�سم مفعول بمعنى «المقط��وع» ،وفي القر�آن الكريم }فلهم �أجر
غير ممنون{(� ،)49أي ال ينقطع �أبداً.
73

وممتن ا�سم فاعل من «ام َت َّن» فالن على فالن� ،أي َّ
ذكره بف�ضله
ٌّ

وام َت َّن
علي��ه وم��ا له عليه م��ن المنة ،قال ف��ي الل�سان( :و َم َّن علي��ه ْ
وتم َّن َن :ق ََّر َعه ب ِِم َّنةٍ)( ،)50وفي القر�آن الكريم النهي عن ذلك في قوله
َ
()51
بالمن والأذى{ .
تعالى } :يا �أيها الذين �آمنوا ال تبطلوا �صدقاتكم
ّ
وهذا الخط�أ نا�شئ من اللهجات العامية.

 التبا�س ياء الن�سب بالياء الأ�صلية:وه��ذا مما يظهر ف��ي النطق �أكث��ر ،بت�شديد الي��اء �أو تخفيفها،

الحالية»
فتجده��م يقولون« :التق��ى الزعيمان لمناق�ش��ة الأو�ضاع
َ

«الحالي��ة»؛ لأن الياء ياء ن�سب
بتخفي��ف الياء .وال�صواب الت�شديد
َّ
�إلى «الحال» ،وي��اء الن�سب م�شددة دائم ًا ،ولي�ست ياء �أ�صلية ،لأن
«الحال» لي�س ا�سم ًا منقو�ص ًا.

وق��د يظهر هذا االلتبا�س �أحيانا في الكتابة؛ فقد كتب �أحدهم:
«عادي» ،والواجب هنا الت�شديد
(�إن هذا الأمر عادٍ تمام ًا) يق�صد:
ٌّ
لأن��ه من�سوب للع��ادة ،وياء الن�س��ب م�شددة ،لك��ن الكاتب – �أو

المدق��ق عل��ى الأرجح – التب�ست عليه ياء الن�س��ب بياء المنقو�ص،
فحذف الياء ،وك�أنه قد �أنجز �شيئ ًا.
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رام نفع ًا
ف�ضر م��ن غير ق�صدٍ
َّ
وم��ن ال��ب��ر م��ا ي��ك��ون عقــوقا
وه��ذا على طرف النقي�ض من الخط�أ المقابل الذي هو �إبقاء ياء

المنقو�ص في حالي الرفع والجر ،كما هو ملحوظ.

 التبا�س التاء الأ�صلية بتاء جمع الم�ؤنث ال�سالم:مث��ل «�أ�ص��وات» و«�أوق��ات» ،ويبرز ه��ذا االلتبا���س �أكثر �إذا

�أ�ضي��ف ما فيه الت��اء الأ�صلية مثل «ق�ضاتنا» �إل��ى ال�ضمير ،لأنها في

ه��ذه الح��ال ال بد �أن تكتب ت��اء مب�سوطة ،والخلط ف��ي هذه التاء
يتجل��ى في حركة الأع��راب ،وذلك يظهر في النط��ق غالب ًا ،فتجد
المذي��ع يقول« :ندع��و قُ�ضا ِتنا �إلى كذا» ،فين�صبه��ا بالك�سرة على

قاعدة جمع الم�ؤنث ال�سالم ،بينما الواقع �أن كلمة «الق�ضاة» جمع

تك�سي��ر يع��رب �إعراب المف��رد ،فن�صبه يكون بالفتح��ة ،والتاء فيه
�أ�صلية ،فلذا يجب �أن يقول« :ندعو ق�ضاتَنا».

وبعك���س ذلك قد يعام��ل جمع الم�ؤنث ال�سال��م معاملة جمع

التك�سي��ر ،فيقول��ون« :وق��د زار الرئي���س قواتَنا البري��ة» فين�صبها
بالفتحة ،والواجب ن�صبها بالك�سرة لأنها جمع م�ؤنث �سالم.
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االلتبا�س المعنوي:
 «ال يجب» بمعنى «ال يجوز»:يتك��رر ا�ستعمالها كثيراً ،وهي تدل فق��ط على نفي الوجوب،

وذلك ال يعني عدم الجواز .بينما المق�صود من العبارة هو التحذير

من الأمر ،و�أنه ال ينبغي.

 النكرة في �سياق النفي للمعين:كتب��ت �إحدى ال�صحف« :لم يذق تون�سي طعم النوم منذ �أكثر

من عقدين» .فهذا الأ�سلوب يفيد �أن جميع المواطنين التون�سيين لم
يذوق��وا طع��م النوم هذه الم��دة ،وبق��راءة الخبر كام ً
�لا يت�ضح �أن

المق�ص��ود �شخ���ص واحد معي��ن ،ومن�ش���أ الخط أ� هو ع��دم �إدراك
القاع��دة اللغوي��ة �أن «النك��رة �إذا وردت ف��ي �سي��اق النف��ي تفي��د
العموم».

 «بمعنى �آخر»:�أي «بعب��ارة �أخرى» ،يقولون �أحيان�� ًا �إذا �أرادوا تف�سير الكالم
بمعنى �آخر �أُ ِجـ ُّله) ،والحقيقة �أنه ال
بعبارة �أو�ضح�( :أنا �أحترمه� ،أو
ً
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نف�سه ،ولكن المق�صود وال�صحيح:
ُي َ
معنى �آخر ،بل المعنى هو ُ
ق�ص ُد ً
(�أو بعب��ارة �أخرى ،)...كما يمكن اللج��وء �إلى �أ�سلوب الإ�ضراب
الف�صيح في اللغة ،فتقول�( :أحترمه ،بل �أُ ِج ُّله).

 الم�سميات بمعنى الأ�سماء:يق��ع االلتبا���س ب�إط�لاق عب��ارة «الم�سمي��ات» ف��ي مو�ض��ع

«الأ�سم��اء» ،فيقول��ون�( :إن بل��دة ك��ذا يطل��ق عليه��ا الكثي��ر من

الم�س َّميات) ،يق�صدون «الأ�سماء» .ومن ذلك عنوان ن�شرته �إحدى
َ

ال�صح��ف( :م�شروع لتوثيق م�سميات النجوم وعالقتها بالزراعة).
فالم��راد هنا كما ه��و وا�ضح من ال�سي��اق�« :أ�سماء النج��وم»� ،أما

«الم�سمى» ا�سم مفعول من
الم�سمي��ات فهي النجوم نف�سه��ا ،لأن
َّ
أطلقت عليه ا�سما معينا يميزه ،ويراد به حقيقة
يت ال�شيء» �إذا �
ُ
«�سم ُ
َّ

ال�ش��يء بغ�ض النظر عن ا�سم��ه� ،أما «اال�سم» فهو اللفظ الذي يطلق

غيره حقيق ًة(.)52
على ال�شيء ويعرف به،
ُ
وا�سم ال�شيء ُ

 العِقد من الزمن:الخ ْي ُط ُي ْن َظ ُم فيه
«القال َدةُ ،وه��ي َ
العقد ف��ي الأ�صل تطلق على ِ

��ر ُز ،جُ :عقُ��و ٌد»( ،)53وق��د كثر ا�ستعمالها من ب��اب اال�ستعارة
َ
الخ َ
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لم��دة من الزمن ،هي ع�شر �سنوات ،من  10 – 1ومن � 11-إلى 20

� ..إل��خ( ،)54فالعق��د الثاني يبد�أ م��ن العام الحادي ع�ش��ر �إلى العام
المكمل ع�شرين ،والثالث من العام الحادي والع�شرين �إلى المكمل

ثالثين ،وهكذا .ولكن يقع الخط�أ في �إطالق العقد على الذي بعده
كثي��راً ،خ�صو�ص ًا من الثال��ث فما فوق ،فيقولون�« :شاب في عقده
الثان��ي» ،ويكون فوق الع�شرين ،وال�ص��واب( :في عقده الثالث)،

ويقول��ون« :امر�أة في عقدها الثالث» ،ويكون المق�صود �أنها فوق
الثالثين ،فال�صواب (في عقدها الرابع)

ويق��ع خط���أ �آخر في جم��ع �ألفاظ العق��ود (م��ن الع�شرين �إلى

الت�سعي��ن) ،ف��ي الن�سبة �إلى �سنيه��ا ،حين يقولون� :إن��ه قد وقع في
الت�سعين��ات م��ن الق��رن ،او ف��ي الع�شرين��ات من��ه .وال�ص��واب:

الع�شريني��ات ،والت�سعينيات� ،إلخ ،لأنها من دون ياء �إنما هي جمع
لكلمة «ع�شرين» مث ً
ال ،وذلك غير مق�صود .بل المق�صود :ال�سنوات
الع�شرينيات� ،أي الواقعة في عقد الع�شرين.

 �أعتقد بمعنى �أظن:جداً �إلى حد �أنك تجدهم يقولون�( :أعتقد ،بل
وهذا خط أ� �شائع ّ
�أج��زم) ،وك�أن االعتق��اد �أقل �ش�أن ًا من الجزم� ،أحرى �أن يكون مثله!
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والحقيق��ة �أن االعتقاد هو �أعل��ى درجات الجزم واليقين ،ومنه جاء
م�صطل��ح «العقيدة» لأنها يجزم بها ،بحيث ال يتطرق �إليها ال�شك.

��� من�ش���ؤه من الترجم��ة الحرفي��ة الخاطئ��ة� ،سواء من
وه��ذا الخط أ
الفرن�سية �أو الإنجليزية ،حيث �إن لدى تلك اللغات فقراً في الألفاظ
المتقارب��ة المعان��ي ،فيطلق��ون العب��ارة عل��ى مع��انٍ متفاوتة ،ففي
الفرن�سية يقولون ،)je croi( :وفي االنجليزية� ،)I belive( :أي �أظن

�أو �أعتق��د� ،س��وا ًء� .أما في العربية فدرجات العل��م متفاوتة؛ �أ�ضعفها
الوه��م ،وه��و ما يك��ون طرف��ه المقابل راجح�� ًا ،ث��م ال�شك وهو

مت�س��اوي الطرفين ،ثم الظ��ن وهو مقابل الوهم� ،أي ما يكون طرفه
المقابل مرجوح ًا ،ثم االعتقاد �أو اليقين وهو العلم التام الجازم.

 خ�صم في ال�سعر بمعنى تخفي�ض:يقولون( :نقدم لكم خ�صومات في اال�سعار) ،والخ�صومة �إنما

ه��ي من الخ�صام المعروف ،والخ�ص��م هو العدو �أو من في معناه،

و�إنما المنا�سب هنا �أن نقول «تخفي�ضات في الأ�سعار».

 �شقيق بمعنى الأخ مطلقاً:مث ً
ال تحدثت بع���ض و�سائل الإعالم عن اكت�شاف �شقيق جديد
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للرئي���س الأمريكي ب��اراك �أوباما من �أبيه ،وهذا تناق�ض ،لأنه ما دام
�أخ��اه لأبيه فلي�س �شقيقه ،كما ورد في �إح��دى ال�صحف في �سياق

الحديث عن الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سين« :و�شقيقته نوال

�إبراهيم الح�سن» ،واال�سم الكامل يو�ضح �أنها �أخته لأمه فقط.

وال�صواب ا�ستخدام عبارة «الأخ» �أو «الأخت» بد ًال من ذلك،

لأنه��ا ت�شم��ل ال�شقيق وغي��ره� ،أما ال�شقيق فهو فق��ط الم�شارك في
الأبوي��ن مع ًا .ومرجع هذا الخط أ� �أي�ض�� ًا �إلى الت�أثر باللغات الأجنبية
التي ال تميز بين االثنين.

 الأ�شباح:ال�شب��ح لغة هو الج�سم ،في�ستعم��ل في مقابل الروح ،يقولون :هم

�أ�شباح بال �أرواح ،ولكنها �صارت – ب�سبب الترجمة – ت�ستعمل بمعنى
المخلوقات غير المرئية ،وخ�صو�ص ًا من الجن� ،أو �أرواح الموتى.

الأخطاء ال�صرفية:
 م�شكلة همزة الو�صل(:)55من الأخطاء التي عمت بها البلوى ،النطق بهمزة الو�صل همز ًة
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قطعي��ة ،وكتاب ُتها كذلك .وهي و�إن كانت مما يخفى على كثيرين،

ف�أمرها ف��ي الحقيقة ي�سير ،لأن النحاة قد ح�صروا بقواعد من�ضبطة
وكلمات ي�سيرة ،ما تكون فيه الهمز ُة همز َة و�صل ،وتركوا ما عداه
لتعتبر همزته همزة قطع.

�إن الع��رب ال تقف عل��ى متحرك ،وال تبد�أ ب�ساكن ،ولذلك فعند

ح��رف متحرك
النط��ق بكلمة مب��دوءة ب�ساكن ،نحت��اج �إلى �إدخال
ٍ
نعتم��د عليه م�ؤقت�� ًا ،لنتو�صل �إلى النطق بال�ساك��ن ب�سهولة ،مثل فعل
الأمر «اكتب»� ،أ�صلهْ :
«كتب» ،وهذا الحرف المتحرك هو الم�سمى
«همزة الو�ص��ل» ،وذلك �سر ت�سميته .و�أما في درج الكالم ،في�سقط
هذا الهمز ،لعدم الحاجة �إليه ،ولكن يبقى الألف مكتوب ًا ،داللة عليه،
لأن ر�سم الكلمة يكون على نية االبتداء بها والوقف عليها.

وموا�ضع همزة الو�صل كما قررها النحاة هي كالتالي:

في الأفعال:
 - 1ف��ي الما�ضي والأمر من الفع��ل ال�سدا�سي والخما�سي(،)56
و«ا�ستخر ْج» ،و«انط َل َق» و«انط ِل ْق».
«ا�ستخرج»
نحو
ِ
َ
«ا�ضرب».
 - 2في الأمر من الثالثي المجرد ،نحو
ْ
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في الأ�سماء:
 - 1في الم�صدر من ال�سدا�سي والخما�سي ،نحو «اال�ست�شهاد»،

و«االنتخاب».

 – 2ف��ي �أ�سم��اء معدودة ،وهي ع�شرة[ :اثن��ان  -اثنتان ( رفع ًا
ايم ُن
ون�صب�� ًا وج��راً)  -ابن – ابنم  -ابنة  -امر�ؤ  -امر�أة – ا�سم – ُ

(في الق ََ�سم)  -ا�ست].

في الحروف:
وذلك في حرف واحد هو[ :الـ] التعريفية.
هذه الأحكام لخ�صها ابن مالك في �ألفيته بقوله:
يثبت
�سـابق ،ال
للو�صـل همـ ٌز
ٌ
ُ
�إال اذا اب ُت ِدي به كـ «ا�سـتثبِتوا»
مـا�ض احتوى عـلى
لفعل
وهو
ٍ
ٍ
ْ
نحو «انجلى»
أكثر من �أربعـــ ٍة ِ
� َ
أم��ر والم�صــدرِ منه ،وكـذا
وال ِ
�ض وانف َُذا
كاخ َ
أمر الثالثي ْ
وام ِ
�ش ْ
� ُ
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ابن ،اب ِن ٍـم ُ�س ِم ْع
ا�سمٍ ،
ا�ستٍ ،
وفي ٍ
أنيث تبِــع
واثنين،
وام��ر ٍئ .وت� ٌ
ِ
ـن ،همـ ُز «� ْأل» كذا ،و ُي ْبـدل
وايم ُ
ُ
ي�سه ُ
ـل
مـداً في اال�ستفهام� ،أو
ّ
َّ

التو�سع في الم�صدر ال�صناعي
م�شددة ،بعدها
يدت في �آخره ياء ّ
ا�سم زِ ْ
الم�ص��در ال�صناعي هو ٌ

ت��اء مربوط��ةّ ( :ي��ة) ،للدالل��ة على ما في��ه من الخ�صائ���ص .نحو:
«الل�صو�صية»،
إن�ساني��ة] ،ف�إنها تدل على خ�صائ�ص الإن�سان ،و
ّ
[ال ّ
ف�إنها تدل على خ�صائ�ص الل�صو�ص.

وال ف��رق في ذلك بي��ن �أن يكون اال�سم عربي�� ًا �أو �أعجمي ًا� ،أو
مثن��ى� ،أو جمع�� ًا ...،نح��و[ :الحيوانية -
جام��داً �أو م�شتق�� ًا� ،أو
ً
الماهية  -الهو ّية
الر�أ�سمالي��ة  -اال�شتراكية  -الأقدمية  -الكيفية -
ّ

الح�سا�سية(� .. )57إلخ].
– الأنانية –
َّ

والأخط��اء ال�شائعة في هذا الباب ت�أتي من التو�سع في الم�صدر

ال�صناعي� ،إلى حد تحويل الم�صدر العادي �إلى �صناعي ،بزياد ٍة هو
غن��ي عنها ،وال ت�ضي��ف �إلى معناه جديداً .تج��د ذلك في م�صادر
ٌّ
83

كثيرة :مثل الإمكان ،والإ�ش��كال ،والإنتاج ،واالعتماد؛ فتجدهم
يقولون� :إمكانية ،وا�ستقاللية ،و�إنتاجية ،واعتمادية ،و�إ�شكالية(.)58

والأ�ص��ل �أن الم�ص��در في ه��ذه الحاالت موجود ،وم���ؤ ٍّد للمعنى
المق�صود ،فال داعي ل�صناعة م�صدر جديد.

وتجد �أي�ض ًا من ي�ضيف هذه الياء �إلى ا�سم جامد ،ال تزيد فيه �أي

معنى ،مثل «الآلية» بمعنى «الآلة».

 خ�صي�صاً:يعد نوع ًا من
م��ن الأخطاء التي ا�شتهرت حتى �صار ت�صحيحها ّ
«خ�صي�صى»
الإغراب ،ولكنه��ا تبقى خط�أً برغم ذلك .وال�صواب
ِّ
«خ�ص» ،وقد جاءت
بالأل��ف المق�صورة ،وهي م�صدر م��ن الفعل
َّ

من هذا الوزن م�صادر �سماعية ،منها ما ذكره �صاحب تهذيب اللغة
في الباب الذي عقده لها ،فقال( :باب ما جاء على ف ّعيلىِ :خ ِّطيبى،
عدي:
وهي المر�أة التي يخطبها الرجل .قال ِّ

غ��درت وخانت
ِل ِخ ّطيبى التي
ْ
لحينـــا
وه���ن ذوات غ��ائ��ل�� ٍة ِ
ّ
وح ِّجي��زى ،تق��ول الع��رب :كان بينه��م رِ ِّم ّيا ثم �ص��اروا �إلى
ِ
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والخليفى ،وهي الخالفة .قال
ِح ِّجي��زى� ،أي ترا َموا ثم تحاجزواِ ،
الخ ِّليفى
عمر بن الخطاب ر�ضي الهلّ عنه« :لو ا�ستطعت الأذان مع ِ
خا�ص)(.)59
وخ َ�صي�صى ،يقال :هو لك ِخ ِّ�صي�صى� ،أي
َّنت»ِ ،
لأذ ُ
ّ

المغريات:
َ -

تنطق غالب�� ًا بفتح الراء ب�صيغة ا�سم المفع��ول ،وال�صواب ك�سر
المرء
«مغري��ة» ب�صيغة ا�سم الفاع��ل� ،أي تُغري
ال��راء ،لأنه��ا جمع ِ
َ
بال�شيء وتزينه له.

 -مخت َلف:

يقولون« :لقد ناق�شنا مخت َلف الأمور» :بفتح الالم ب�صيغة ا�سم
المفع��ول �أو الم�ص��در الميم��ي ،وعليه تكون بمعن��ى« :اختالف
الأم��ور» ،وذلك غير م�ؤ ٍّد للمق�ص��ود ،لأن المق�صود هو« :الأمور
المختلفة» ،وعليه فيكون ال�صواب ك�سر الالم ،ب�صيغة ا�سم الفاعل،
لتكون من باب �إ�ضافة ال�صفة للمو�صوف.

 بموجِ ب هذا:«بموجب الن�ص
تنطق بك�سر الجيم ،ب�صيغة ا�سم الفاعل ،فيقولون:
َ
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القانون��ي ،يجب التعوي�ض» ،وال�ص��واب الفتح ب�صيغة ا�سم المفعول �أو
�سب ُبه ال��ذي ترتب عليه،
الم�ص��در الميم��ي ،لأن َ
موجب ال�ش��يء هو ُم ِّ

وموجب ب�سببه.
م�سبب عن الن�ص القانوني،
َ
فالتعوي�ض هو َّ

 مبروك:تنط��ق هكذا بمعن��ى «مبارك» ،وه��و خط�أ؛ لأنه��ا من الفعل

��رك» بالق�صر ،وهو فعل الز ٌم و�أبعد ما يكون عن �أن يق�صد هنا،
« َب َ
وال�صواب «مبارك» من «بارك»� ،أي �أنزل البركة.

ت�أثيرات اللهجات العامية:
 «هكذا �أمور»:ي�ستعمل هذا الأ�سلوب كثيراً في جمل من قبيل« :وال يمكن قبول

هكذا �أ�ساليب» ،وهي تعريب مبا�شر للعبارة العامية« :هيك �أ�ساليب»

 «الأمر �إياه»:�ض��رب م��ن التوكيد يق�ص��دون به الإ�ش��ارة �إلى �أم��ر لم ت�سبق

الإ�ش��ارة �إليه �أثناء الكالم ،ولكنه حا�ضر في ذهن القارئ وال�سامع،
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وال�ص��واب �أن يقال« :الأمر نف�سه» ،لأن التوكيد �إنما يكون ب�ألفاظ
التوكي��د المعروف��ة ،ال بال�ضمائ��ر ،ويل��زم مطابقت��ه للم� َّؤك��د في
الإعراب.

 خالفاً وخالفه:يقولون« :هذا ي�ؤدي �إلى الت�سيب وخالفه» ،وخالف الت�سيب

�إنما هو االن�ضباط ،و�إنما المق�صود :وغيره ،لأن خالف ال�شيء هو
نقي�ض��ه ،لكنه الت�أثر بالعامية وكتب �أحدهم« :وخالف ًا لطريقتها في
اختيار الأ�شكال ،تتمت��ع الفنانة �أي�ض ًا ب�أ�سلوب مميز في التعامل مع
اللون» ،وال�صواب هنا �أن يقول :وف�ض ً
ال عن طريقتها.

 هو الآخر:يقولون «وقد �صرح ه��و الآخر» ،وهو تعريب مبا�شر للعامية،
وال�صواب� :صرح هو �أي�ض ًا� ،أو من دون «�أي�ض ًا».

 خيط رفيع :بمعنى رقيقيقولون في �صعوبة التفريق بين ال�شيئين المتقاربين�« :إن بينهما
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خيط��ا رفيع��ا» ،وهو خط�أ ف��ي الداللة ،فالرفيع ه��و المرتفع ،وقد
يك��ون �صفيق��ا �أو رقيقا� ،أما العب��ارة ال�صحيحة ،فه��ي �أن يقال �إن
بينهما خيطا رقيق ًا.

 بحاجة �إلى كذا:يقول��ون« :نح��ن بحاجة �إلى ك��ذا»� ،أو «ل�سنا بحاج��ة �إليه».

والأ�سل��وب العربي في هذا النوع �إنما يدخل الباء على ال�ضمير ،ال
على الحاجة ،فتقول« :ما بنا حاجة �إلى هذا» ،وقال ال�شاعر:
أموت ،و�إنني
وما بي ج َز ٌع من �أن � َ

َّت
لأعلم �أن
َ
الموت �شيء م�ؤق ُ

 يا ترى:ت�شي��ع �شيوع�� ًا مثيراً لالنتباه ،فيقولون« :م��اذا عندك يا تُرى؟»

فتفي��د اال�ستغراب م��ع اال�ستفهام ،وال معنى ف��ي الأ�سلوب العربي
لن��داء الفعل ،ف�ض ً
ال ع��ن �أنه مبني للمجهول ،فال �أظن �إال �أنها قادمة
من التداول اللهجي.

٭٭٭
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الخاتمة:

م��ن خ�لال تل��ك المقدم��ات

ب�شقيها؛ النظ��ري ،والتطبيقي� ،أرجو
�أن �أك��ون و�ضعت بي��ن �أيدي زمالئي

المدققي��ن اللغويي��ن ،وزمالئ��ي
المخت�ص�صي��ن بلغ��ة ال�ض��اد ،مم��ن
يمكنهم �أن ي�صبح��وا مدققين متى ما
�أرادوا ذل��ك ،ح�صيل�� ًة مخت�ص��ر ًة
ّ
ومرك��ز ًة لتجرب��ة عملي��ة ف��ي مجال
التدقي��ق اللغوي� ،آوية �إلى ركن �شديد
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م��ن قواعد اللغة و�أحكامها ،ومتفهم�� ًة لواقع لغوي ذي مالب�سات

مت�شعبة.

و�إذ �أ�ض��ع اللم�س��ات الختامي��ة على هذا البح��ث؛ ف�إني �أتقدم

ببع�ض المالحظات التي �أرجو �أن ترى النور ،ولو بعد حين:

 - 1نظ��راً لم��ا ات�ض��ح م��ن �أهمي��ة ومحوري ٍة ل��دور المدقق

اللغ��وي ،في العمل الإعالمي ،وفي حرا�س��ة اللغة العربية ،ونظراً

لل�شك��وى الدائب��ة من طرف القائمين على ه��ذه الم�ؤ�س�سات من
وتطبيقي��اً؛ ف�إن هذا المجال
نظري ًا
نق�ص ف��ي المدققين الم�ؤهلين
ٍ
ّ
ّ
يج��ب �أن يدخل في المقررات الجامعي��ة في �أق�سام اللغة العربية،
ماد ًة �ضمن مواد اللغة� ،ش�أنها �ش�أن مادة العرو�ض مث ً
ال ،فنحن نعلم
�أن التكوين الذي يح�صل عليه مدر�سو اللغة العربية مث ً
ال ،ال يقت�صر

فقط على مواد اللغة ،بل يت�ضمن كذلك مواد التربية ونحوها ،مما
ُيحت��اج �إليه في عملي��ة التدري�س ،وذلك هو الأم��ر نف�سه بالن�سبة
قوي ًا ورا�سخاً ،ال يكفي
للمدقق ،فالمح�ص��ول النظري مهما كان ّ
ُتح��رى فيها كل تلك
م��ن دون درا�س��ة تطبيقية تر�سخه ،على �أن ت ّ

المقدمات النظرية التي �أ�سلفنا في الحديث عنها.

 - 2ك�ش���أن كل جوان��ب العمل الإعالمي ،يج��ب �أن ي�ستفيد

المدققون اللغويون م��ن دورات نظرية ،لتجديد معلوماتهم و�إثراء
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عطائه��م ،وليتدار�سوا الجديد في مجال الأخط��اء ال�شائعة ،و�سبل
مواجهته��ا ،والجديد �أي�ض ًا ف��ي القرارات المجمعي��ة ،وما يمكن
اعتماده منها.

كم��ا ال بد من دورات �أخرى للمحررين ،تكتفي بتنبيههم �إلى

الأخط��اء ال�شائع��ة ،وبدائله��ا المنا�سبة ،لكي يخفف��وا العبء عن

المدققين ،ويتكامل عمل الفريقين ،بيد �أنه ال بد في هذه الدورات
م��ن التحلي بالمنهج الو�س��ط في الت�صويب والتخطئ��ة ،مع العناية
بالت�أ�صي��ل العلمي ،لكي تر�سخ التو�صي��ات ،وي�أخذ بها المحرر �أو
المدقق عن قناعة وثقة.

 – 3يالحظ وجود فو�ضوية في متابعة ور�صد الأخطاء ال�شائعة،
تجع��ل كثيراً من المدققين ف�ض ً
ال عن المحررين ،في حيرة �شديدة،

في�سم��ع �أحده��م تخطئ��ة هذا اال�ستخ��دام ،ثم ما يلب��ث �أن ي�سمع
ت�صويب��ه ،وكل ذل��ك ف��ي الغالب اعتم��اداً على ال��ذوق من دون

الت�أ�صي��ل العلمي الكافي ،والمقترح هن��ا �أن تكون لأق�سام التدقيق
اللغ��وي ف��ي الم�ؤ�س�س��ات الكب��رى� ،إ�ص��دارات دوري��ة ،تق��دم
باال�ستدالل العلمي القول في مختلف اال�ستعماالت المتجددة.

� – 4إن الهيئات القائمة على حماية اللغة العربية ،يجدر بها �أن

تنه�ض بم�س�ؤولياتها في متابعة و�سائل الإعالم ،وتوجيه المالحظات
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في جو من التعاون ،والأخذ والعطاء ،وال �أرى �أنه من الع�سير عليها
�أن تق��وم �سنو ّي�� ًا بعملية تقيي��م للمن�شورات الإعالمي��ة ،في مجال
ا�ستخ��دام اللغ��ة والعناي��ة بها ،كم��ا تفعل م�ؤ�س�س��ات �أخرى تعنى

قوي
دف��ع ّ
بجوان��ب �إعالمي��ة مختلف��ة ،وف��ي ذل��ك – ال �شك – ٌ
للم�ؤ�س�سات المتميزة ،ودعو ٌة �إلى التميز لغيرها.
 - 5ال ب��د من �إيجاد �صيغة للتعاون والتن�سيق الدائم بين �أق�سام

التدقي��ق اللغ��وي وبين المجام��ع اللغوية ،من �أج��ل االطالع على
جديد الم�صطلح��ات ،ومناق�شة متجدد اال�ستعماالت ،مع االلتزام
بما ي�صل �إليه التحقيق العلمي في ذلك.

 – 6لقد قامت المجامع اللغوية بجهود عظيمة في تطوير اللغة

وتجديده��ا ومواكبة �سي��ر الحياة المعا�صر ،واتخ��ذت العديد من
القرارات في مجال اال�شتقاق والجموع والنحت واال�صطالحات
المعا�صرة وغيرها ،ولكن هذه القرارات والتو�صيات �إذا لم تدخل

المي��دان المدر�س��ي ،وتُ��درج في المناه��ج التعليمي��ة ،فال مجال
لال�ستف��ادة منها ،وال يمكن لوم المدققين �إذا لم يطلعوا عليها ،ولم

يعملوا بمقت�ضياتها.

 - 7على غرار الجوائز ال�صحفية في مجاالت المقال والتحقيق

تخ�صه،
والكاريكاتي��ر �إلخ ،يجب �أن تكون للتدقيق اللغوي جائزة ُّ
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لم��ا للجوائ��ز من �آث��ار معنوية في ت�سلي��ط الأ�ضواء عل��ى مخت ِلف

جوانب العمل الإعالمي ،ولما �ستعطيه من دفع لهذا الجانب نحو
مزيد من التطوير والتح�سين.

واهلل م��ن وراء الق�ص��د ،و�آخ��ر دعوان��ا �أن الحم��د هلل رب

العالمين.

٭٭٭
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الملحق األول

عالمات الترقيم

عرف��ه وا�ضع��ه في
الترقي��م كم��ا ّ

الإم�لاء العرب��ي :هو «و�ض��ع رموز

مخ�صو�صة �أثناء الكتابة ،لتعيين مواقع
الف�ص��ل والوق��ف واالبت��داء و�أنواع

النب��رات ال�صوتي��ة ،والأغرا���ض
الكالمية ،في �أثناء القراءة»(.)60

ول��م يك��ن للإم�لاء العربي عهد

بعالم��ات الترقي��م ،الله��م با�ستثن��اء

عالمات الوقف واالبتداء ،التي كانت
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مق�صورة على الم�صحف ال�شريف ،وبع�ض العالمات الي�سيرة لدى

نقَلة الحدي��ث ال�شريف� .أما عامة الن�صو���ص فلم تكن تت�ضمن �أي
عالمة �إطالق ًا .ومع االحتكاك باللغات الأوروبية ،في القرن التا�سع
ع�ش��ر ،بد�أ الإم�لاء العربي ي�أخذ عنها تل��ك العالمات ،ولكن بقي
الأم��ر ع�شوائي ًا ردح ًا من الزمن� ،إلى �أن ت�صدى الع ّ
المة �أحمد زكي
وت�شجيع من نظارة المعارف العمومية الم�صرية في
با�ش��ا – بطلب
ٍ
حين��ه – لمهم��ة نقل تلك العالم��ات �إلى الإم�لاء العربي ،بطريقة

علمية م�ضبوطة ،تراعي المعاني ،واختالف النبرات ال�صوتية ،وقد
ق��ام بذلك خير قيام ،و�ألف في المو�ضوع ر�سالة قيمة ،طبعت �سنة

1912م ،و�سوف ن�ستعر�ض م�ضمونها باخت�صار هنا ،مع التنويه ب�أنه

قد جرت �إ�ضافات بعده ،وتم تعديل بع�ض عالماته ،فهذه العالمات
تظل في �إطار قوانين اال�صطالحات.

ومم��ا يجدر التنبي��ه �إليه ابتدا ًء ،قبل �سرد عالم��ات الترقيم� ،أن

هذه العالمات يجب �أن تكون ملت�صقة بالحرف الذي قبلها ،فعلى
ذل��ك جرى اال�صطالح في الن�صو���ص المطبوعة ،لما له من �شكل
جمال��ي ،وخوف ًا من �أن تقع الكلمة في �آخر ال�سطر ،فتنتقل العالمة
ٍّ

�إل��ى �أول ال�سط��ر الموالي� ،إذا كانت م��ن العالمات التي ال تقع في
�أول ال�سط��ر ،وه��ي �ست��ة (؟  ... : ،؛ !) و�أم��ا عالمت��ا التن�صي�ص
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فيجب �أن تكون �أوالهما مال�صقة للحرف الذي بعدها ،و�أخراهما
مال�صقة للذي قبلها ،للعلتين ال�سالفتين.

�أوالً :قواعد الف�صل
ينق�س��م الكالم العربي ،من حي��ث الترقيم� ،إلى ق�سمين :القطع

والوق��ف ،والقط��ع ينطب��ق عليه ما ينطب��ق على الن��وع الثالث من

الوقف ،كما ي�أتي ،و�أنواع الوقف بالن�سبة لعالمات الترقيم ثالثة:

 – 1الوقف الناق�ص :يكون ب�سكتة ق�صيرة ،ال يح�سن معها التنف�س.
لها:

عالمته :ال�شولة ،وت�سمى الفا�صلة ( ،)،ومن الموا�ضع المنا�سبة
 بين التوابع ،جم ًال كانت �أو مفردات
 بين جملتي ال�شرط والجزاء بين الق�سم وجوابه بين الجمل المترابطة في اللفظ والمعنى – 2الوقف الكافي :يكون ب�سكوت يجوز معه التنف�س
عالمته :ال�شولة المنقوطة (؛) ،والموا�ضع المنا�سبة لها:
97

 بين عبارتين مترابطتين في المعنى ال في الإعراب بين التق�سيمات التي يطول فيها الكالم قبل الجملة المو�ضحة �أو الم�ؤكدة لما قبلها – 3الوق��ف الت��ام  :يك��ون بال�سك��وت الت��ام ،م��ع ا�ستراحة

للتنف�س.

عالمت��ه :النقط��ة ( ،)61().وتو�ضع بعد الجمل��ة الم�ستقلة عما
بعدها ،لفظ ًا ومعنى.

ثانياً :قاعدة الو�صل:
فيما عدا الموا�ضع التي ي�صلح فيها �أحد �أوجه الوقف ال�سابقة،

يجب الو�صل بين �أجزاء الكالم.

ثالثاً :عالمات النبرات ال�صوتية وتمييز الأغرا�ض الكالمية
�أ – عالمة اال�ستفهام( :؟)( :)62تو�ضع بعد الجمل اال�ستفهامية،
�س��واء �سبقت بحرف ا�ستفه��ام �أم ال ،ب�شرط � اّأل يك��ون اال�ستفهام
معلق ًا� ،أو معمو ًال لعامل نحوي.
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ب – عالم��ة االنفعال ،)!( :تو�ضع بعد جملة تدل على الت�أثر،

وهيجان ال�شعور.

ج – عالم��ة الت�ضبي��ب� ،أو التن�صي���ص (« ») :تو�ض��ع بينهم��ا

الجمل والعبارات المنقولة بالحرف.

المق�سم� ،أو
د – النقطت��ان ( ،):تو�ضعان قبل مقول القول� ،أو
َّ

المف�صل بعد �إجمال� ،أو المجمل بعد تف�صيل.

ه��ـ نقط الحذف ( ،)...ثالث نق��ط تو�ضع داللة على حذف

جزء من كالم مقتب�س.

و – ال�شرطة ( ،)-تو�ضع:
 للف�صل بين كالم المتحاورين ،في بداية ال�سطر لح�صر الجمل المعتر�ضةز – القو�سان ( ) :تو�ضع بينهما:
 عبارة تف�سيرية عبارة مهمة للفت االنتباه �إليها جملة معتر�ضة طويلة ،لها معنى م�ستقل.99

وق��د اقترح الم�ؤل��ف �أي�ض ًا ،عالمة للوقف بي��ن فقرات الكالم

الم�سج��وع ،هي نقطت��ان متتابعتان فوقهما �شول��ة ،ولكن لم يجر

العم��ل بها ،ربما لأن الكالم الم�سج��وع نف�سه قد اختفى من النثر

المعا�صر.

وقد �أ�ضيفت بع�ض الإ�ضافات الي�سيرة بعد الم�ؤلف ،منها:
 القو�سان المزهران } { :لآيات القر�آن الكريم القو�س��ان المعكوف��ان [ ] :لعب��ارة تزاد ف��ي و�سط الكالم،لي�ستقيم المعنى مث ً
ال .وت�ستعمل في تحقيق الن�صو�ص غالب ًا.
٭٭٭
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الملحق الثاني

تعريب األسماء األعجمية

ي�شيع اعتق��اد خاطئ بي��ن النا�س

مقت�ضاه �أن �أ�سماء الأعالم (الأ�شخا�ص
�أو الأماكن � ...إلخ) ال ُيت�صرف فيها،

بل تبقى كما هي ف��ي لغتها الأ�صلية،
�س��واء �أكانت عربية �أم �أعجمية .وهذا
خط ٌ
���أ ال ي�سنده اال�ستعم��ال ال�صحيح
الم�أث��ور عن العرب ف��ي تعاملهم مع

الأ�سماء الأعجمي��ة ،وال الم�أثور عن

العج��م ف��ي تعامله��م م��ع الأ�سم��اء
العربية.
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و�س�أبد�أ باللغات الأجنبية لأبين �أنها تعتمد تغيير الأعالم العربية،

لتت�لاءم مع لغاتها ،بل �إنهم قد يلغون الأعالم العربية وي�أتون ب�أعالم

من عندهم :فمن النوع الأول يمكن �أن نعد النماذج التالية :تون�س
( ،)Tunisieالجزائ��ر ( ،)Algerieلبن��ان ( ،)Libanوم��ن الن��وع
الثاني )Marroc( :للمغرب ،و( )Egyptلم�صر.

وكم��ا يقول الأ�ستاذ العالمة اللغ��وي المعروف ممدوح حقي
ف�إنه��م قد (ت�صرفوا ببع�ض الأ�سماء الم�شهورة ت�صرف ًا لي�س فيه ذوق

فقالوا�( :أفي�سين  )Avecinالبن �سينا ،و(�أفروي�س  )Averroesالبن
ر�ش��د ،و(�س�لادان) ل�صالح الدين ،و(�أبدل) لعب��د اهلل)( .)63و�أزيد

علي��ه )Avenzoar( :الب��ن زه��ر ،و( )Alpharabiusللفاراب��ي،

و( )alhazenللح�سن بن الهيثم ...بل يمكن القول �إنهم لم يتركوا
ا�سم ًا واحداً على �صيغته العربية.
و�أم��ا الأع�لام الأجنبية في اللغة العربية ف�إنه��ا �أي�ضا ُت َع َّرب� ،أي

تغي��ر �صيغته��ا ،حتى تت�لاءم مع النط��ق العرب��ي( ،وتعريب اال�سم
العرب
العرب على ِمنهاجها ،تقولَ :ع َّربته
تتفوه به
ال
ُ
ُ
أعجم��ي� :أن َّ
ِّ
«المعرب»( :اعلم
و�أعربت��ه �أي�ض ًا)( ،)64ويقول الجواليقي في كتابه
َّ
�أنهم كثيراً ما يجترئون على تغيير الأ�سماء الأعجمية �إذا ا�ستعملوها،
فيبدل��ون الحروف الت��ي لي�ست من حروفهم �إل��ى �أقربها مخرج ًا،
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وربما �أبدلوا ما ب ُعد مخرجه ،والإبدال الز ٌم لئال يدخل في كالمهم

م��ا لي�س من حروفهم)( ،)65وتعري��ب الأ�سماء في الغالب �سماعي،

ولكن مرجعه عموم ًا �أن يقا�س على �أي ا�سم عربي في الوزن فيلحق
به ،وكمثال لذلك يقول �صاحب الم�صباح المنير عن تعريب كلمة
والفتح لل ّتخفيف،
ب�ضم ال ّت��اء،
ُ
الف�ست��ق( :ا ْلف ُْ�س ُت ُق :نبت معروفّ .
��رب ،وال ّتعريب :حمل اال�س��م الأعجمي على نظائره من
وهو ُم َع َّ
الأوزان العربي��ة .ونظائ��ر الف�ست��ق :ال ُعن�ص��ل ،وال ُعن�ص��ر ،و ُبرقُع،
الثالث �أ�صالةً،
وجندب� .إلى غي��ر ذلك مما هو م�ضم��و ُم
ِ
وقُنف��ذُ ،

ويجوز فتحه للتخفي��ف)( .)66ويقول �أبو القا�سم الحريري في درة

«ال�شطرنج» ،بفت��ح ال�شين؛
الغوا���ص( :ويقول��ون للعبة الهندي��ةَّ :
وقيا�س كالم العرب �أن تك�سر ،لأن من مذهبهم �أنه �إذا عرب اال�سم
ُ
الأعجم��ي ،رد �إلى ما ي�ستعمل من نظائره في لغتهم ،وزن ًا و�صيغة،
ولي�س في كالمهم «ف َْع َل ٌّل» بفتح الفاء ،و�إنما المنقول عنهم في هذا
الوزن « ِف ْع َل ٌّل» بك�سر الفاء ،فلهذا وجب ك�سر ال�شين من ال�شطرنج

ليلحق بوزن ِج ْر َد ْحل وهو ال�ضخم من الإبل)( .)67ويقول ابن قتيبة
ف��ي �أدب الكاتب( :اليعقوبَ :
أعجمي
وا�سم الرجل �
ذك ُر ا ْل َح َجل؛
ُ
ٌّ
واف��ق هذا اال�سم من العربي� ،إال �أنه ال ين�صرف ،وما كان على هذا
المثال من العربي ف�إنه ين�صرف ،نحو َي ْر ُبوع و َي ْع�سوب ،لأنه  -و�إن
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مختلف في
كان َم ِزي��داً ف��ي �أوله  -ف�إنه ال ُي�ضارع الفعل ،وهو غير
َ
�صرفه �إذا كان معرفة»(.)68

عربها العرب ،والتي قد يظنها العامة الآن �أ�سماء
ومن الأعالم التي ّ

عربية� :أفالط��ون� ،Platon :أر�سطوطالي�س ،Aresto :قي�صر،Cesar :
النجا�ش��ي ،وه��و ا�سم التابع��ي الجليل �أ�صحمة ر�ض��ي اهلل عنه ،ملك

الحب�شة الذي �أ�سلم على عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويقول العالمة
اب��ن خل��دون عنه( :كان ا�سم��ه النجا�شي ،وهو بل�سانه��م« :انـﮕاش»
عربتها العرب جيم�� ًا مح�ضة و�ألحقتها ياء
بال��كاف ُ
الم�شَ َّمة بالجيمّ ،

الن�سب� .ش�أنَها في الأ�سماء االعجمية �إذا ت�صرفت فيها)(.)69

وم��ن �أعالم الأماكن التي عربها العرب فت�صرفوا فيها :قبر�ص،

ال�صين ،البندقي��ة ،الأندل�س ،مجريط(� ،)70إ�شبيلية ،غرناطة ،ماردة،

المعرب ف��ي عهد قريب :وا�شنطن ،باري�س،
طه��ران ،مالطة .ومن
َّ

البرتغال� ،سنغافورة ،لندرة (كانت تكتب كذلك في كتابات ع�صر
النه�ض��ة على النطق الفرن�سي لها « »Londerثم عادت الآن تكتب
عربها الع��رب بتغييرها قلي ً
ال
وتق��ر�أ «لندن») .فكل ه��ذه الأماكن ّ

حت��ى تالئم بناء الكلمة العربية ،والغريب �أن بع�ضها قد رجعنا الآن
ع��ن تعريب��ه �إلى نطقه باللغ��ة الأجنبية ،مثل «مجري��ط» = مدريد،
«ميورقة» = مايوركا� ...إلخ.

104

ومن هذا يت�ضح �أنه ال حجة علمية للقرار الذي اتخذه المجمع

الم�صري في �ش�أن الأعالم الأعجمية ،ومما جاء فيه:

( - 1يكت��ب العل��م الإفرنج��ي  -ال��ذي يكت��ب ف��ي الأ�صل

بح��روف الطينية  -بح�سب نطقه في اللغة الإفرنجية ،ومعه اللفظ
الإفرنج��ي بح��روف الطيني��ة بين قو�سي��ن في البح��وث والكتب
يق��ره المجمع في �ش���أن كتابة الأ�صوات
العلمي��ة ،على ح�سب ما ُّ
الالطينية التي ال نظير لها في العربية.

 - 2الأ�سماء الأجنبية الن�صرانية الواردة في كتب التاريخ تكتب
عربها ن�صارى ال�شرق ،فمث ً
ال يقال« :بطر�س» في (،)PETER
كما ّ

و«بقط��ر» في ( ،)Victorو«بول�س» في ( ، )Paulو«يعقوب» في

( ،)Jacobو«�أيوب» في ( ،)Jobوهكذا)(.)71

ومم��ن انتقد هذا القرار العالمة �أحمد محمد �شاكر في مقدمته

لتحقيق كت��اب المعرب للجواليقي ،وكان مم��ا قاله� :إن «القارئ

لق��رارات الأع�لام الت��ي �أقرها المجم��ع ،يرى فيها معن��ى واحداً
الحر�ص على �أن ينطق �أبناء
يجمعها ،وروح ًا واحداً ي�سيطر عليها:
ُ

العربي��ة بالأع�لام التي ينقلون �إلى لغتهم بالح��روف التي ينطق بها
العرب��ي على ارت�ضاخ كل لكنة �أعجمية ،ال
�أهلوه��ا ،وق َْ�سر الل�سان
ِّ
مثال لها في حروف العرب ،وت�سجيل هذه الغرائب من الحروف،
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برموز ا�صطالحية تدخ��ل على الل�سان العربي ،تز ُّيداً في الحروف
وتك ُّث��راً ،حت��ى �إذا ما تم هذا الأمر ،وجدنا اللغة العربية في ر�سمها
وكتابتها ،ونطقها ولهجاتها ،مجموع ًة غريب ًة متنافرة ،من اللهجات
الأعجمية ،والر�سوم الرمزية ،ووجدنا �أل�سنة �أبنائنا ال تقيم حرف ًا من
العربية على ما نطق به العرب».

وبع��د مناق�شة م�ستفي�ض��ة و�صل العالمة �أحم��د �شاكر �إلى «�أن

الأعالم الأجنبية تنقل �إلى العربية مغيرة في الحروف والأوزان� ،إلى

حروف العرب وحدها ،و�إلى �أوزان كلمهم �أو ما يقاربها ،و�أنها ال
تنقل �أبداً كما ينطقها �أهلها»(.)72
بناء على ما تقدم ف�إن الأ�سماء الأعجمية يجب �أن تخ�ضع لنظام

الأ�سم��اء العربي��ة ،ال العك���س .ولن نق��دم هنا اقتراح��ات مف�صلة
بتعريب كل الأع�لام المتداولة ،ولكن هذه مهمة المجامع اللغوية
التي عليها �أن تتخذ القرار ،وعلى و�سائل الإعالم �أن تنفذه.

ق��ر�أت ذات م��رة في مجل��ة العرب��ي الكويتية لكات��ب �أجرى
ا�ستطالع�� ًا في الجمهوري��ة الإيرانية ،فكان �أكبر همه في المقال �أن

يثب��ت خط�أ نطق العرب ال�س��م «طهران» بالط��اء ،و�أنها يجب �أن

تنط��ق « ِتهران» لأنه اكت�شف – ول��م يكن يعلم � -أن الفر�س هكذا
ينطقونها.
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ويت�ص��ل به��ذا �أمر الأ�سم��اء العربية ل��دى الم�سلمي��ن من غير

الع��رب ،فم��ن المع��روف �أن تلك الأم��م الإ�سالمي��ة تحافظ على

الأ�سم��اء العربية من باب االعت��زاز بالدين الإ�سالمي ،ولكنها بت�أثير
لغاته��ا تح��رف في الأ�سم��اء تحريف ًا ي�سي��راً ال يخفى مع��ه �أ�صلها
العربي ،فكان الأولى في ا�ستخدامنا لها �أن ننطقها ب�أ�صلها العربي،
ب��د ًال م��ن �أن ننطقها بالتحريف ال��ذي يقع في��ه �أ�صحابها ،ب�سبب
عجمة �أل�سنتهم ،ومن �أمثلة ذلك:

افتخار ت�شودري� :أ�صله  :افتخار جوهري
ها�شم تات�شي� :أ�صله :ها�شم تقي
مهاتير محمد � :أ�صله :محا�ضر محمد
فهل �سنجد يوم ًا من الم�س�ؤولين عن اللغة والإعالم من يت�شجع
ويتخ��ذ الق��رار بتعريب الأعالم الأجنبية ،ب��د ًال من تعجيم الأعالم

العربية؟!

ذلك ما نرجوه.
واهلل ولي التوفيق.
٭٭٭
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الهوام�ش:
ي�س الأَق ُِط يخلط بالتمر وال�سمن .ل�سان العرب [.]61/ 6
َ -1
الح ُ

ف
 - 2الت�صحي��ف ف��ي الأ�ص��ل م�شت��ق م��ن ال�صحيف��ة،
والم�صح ُ
ِّ
اّ
حف��ي :هو الذي يخطئ في ق��راءة ال�صحف (�أرجو �أل يغ�ضب
وال�ص
َّ
ُّ
ال�صحفي��ون �أو ال�صحافي��ون) .والت�صحي��ف �أ�ص ً
ال يق�ص��د به �إبدال
حرف بح��رف ،ب�سب��ب االتفاق في ال�ص��ورة وال�ش��كل ،مثل الفاء
والق��اف ،والعي��ن والغي��ن �إل��خ ،و�أما الآن فيج��ب �أن ن�ضي��ف �إليه
ت�صحي��ف لوح��ة المفاتيح في الكمبيوت��ر حين يكون ال��زر الواحد
محتم ً
ال لأكثر من حرف ،وقد يكونان مختلفين في ال�صورة.
« - 3الخلي��ج� :أربعون عام ًا م��ن الريادة والعطاء» ،كتاب �صادر عن
دار الخليج لل�صحافة والطباعة والن�شر ،ال�شارقة � ،2010ص.54 :
� - 4سورة �ص ،الآية.22 :
 - 5انظ��ر  :اب��ن عب��د الحكم :فت��وح م�صر والمغ��رب، 163 / 1 ،
تحقي��ق :عبد المنعم عامر ،ط  :الهيئ��ة العامة لق�صور الثقافة ،م�صر.
د.ت.
 - 6انظ��ر :حرك��ة الت�صحيح اللغ��وي في الع�ص��ر الحديث ،محمد
�ضاري حمادي� ،ص .36 ،35 :بغداد.1980 ،
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 - 7الكات��ب كتبه��ا هكذا« :يتمناه» ،وهو خط���أ �شنيع ،يك�سر وزن
البيت.
 - 8مم��ن �أوردها� :صديق ح�سن خان القنوج��ي في »�أبجد العلوم،
والو�ش��ي المرقوم ،في �أحوال العلوم» ،بتحقي��ق :عبد الجبار زكار،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ج� ،1ص.70 :
 - 9انظ��ر مقال��ه بعن��وان :لغ��ة �أجنبي��ة و�أ�ص��وات عربي��ة  :ظاهرة
اال�ستغراب الفكري واللغوي في اللغة العربية الحديثة  ،من�شور على
موقع (�صوت العربية).
 - 10المقال ال�سابق.
 - 11تعمدت ت�أخير ما دخلت عليه الباء ،لأن ذلك هو ال�صحيح في
التركي��ب العرب��ي ،خالف�� ًا لل�شائ��ع الآن ،فالب��اء �أ�ص ً
�لا تدخل على
المت��روك ،كما في قوله تعالى�( :أت�ستبدلون الذي هو �أدنى بالذي هو
خي��ر) ،فهم تركوا الذي هو خير .وهذا الأ�سلوب ال ي�صح �أن يكون
في��ه الوجهان ،لأن ذلك ي���ؤدي �إلى التبا�س ي�صعب معه فهم الم�أخوذ
من المت��روك .ولقد �شاع الآن العك�س ،ف�ص��اروا يدخلون الباء على
الم�أخ��وذ ،مما ا�ضطر المجمع اللغوي الم�صري �إلى قبول الوجهين،
ت��ارك ًا تحدي��د المق�صود لل�سياق .ولك��ن ال�سياق ن��ادراً ما يفيد في
هذا.
 - 12وم��ع ذلك فالكلمة �أعجمية ،ثقيلة على ال�سليقة العربية ،تنتهي
ب�أل��ف ال تعرف لها ت�صنيفاً ،وما �أج��در �أن نترجمها �إلى »المغنى»،
كما اقترح �أمير البيان العربي �شكيب �أر�سالن.
 - 13ذك��ر ذل��ك �أحمد زكي با�شا ف��ي كتابه »عالم��ات الترقيم» ،
�ص.13:
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 - 14نقلها :الدكت��ور البحاثة العالمة محمود الطناحي في مقاالته،
�ص.200
 - 15خزانة الأدب للبغدادي (.)1/365
 - 16كان م��ن حدي��ث مجير �أم عامر �أن قوم ًا خرجوا �إلى ال�صيد في
ي��وم ح��ار ،ف�إنه��م لكذل��ك �إذ عر�ضت له��م �أم عامر وه��ي ال�ضبع
فطردوه��ا حت��ى �ألج�ؤوها �إلى خب��اء �أعرابي فاقتحمت��ه فخرج �إليهم
الأعراب��ي وق��ال :م��ا �ش�أنكم؟ قال��وا� :صيدنا وطريدتن��ا ،فقال :كال
وال��ذي نف�س��ي بيده ال ت�صلون �إليها ما ثبت قائ��م �سيفي بيدي .قال:
فرجع��وا وتركوه ،وقام �إلى لقحة فحلبها وماء فقربه منها ف�أقبلت تلغ
م��رة في هذا ومرة في هذا حتى عا�ش��ت وا�ستراحت .فبينا الأعرابي
نائ��م في جوف بيته �إذ وثبت عليه فبقرت بطنه و�شربت دمه وتركته،
فجاء ابن عم له يطلب ،ف�إذا هو بقير في بيته فالتفت �إلى مو�ضع ال�ضبع
فلم يرها فق��ال� :صاحبتي واهلل ،ف�أخذ قو�سه وكنانته واتبعها فلم يزل
حتى �أدركها فقتلها و�أن�ش�أ يقول:
ومن ي�صن��ع المعروف في غي��ر �أهـله
مجي��ر ُا ِّم عــــامـر
يــ�لاق الذي القى
ُ
�أدام لهــ��ا حي��ن ا�ستج��ارت بقرب��ه
م��ن الب��ان اللق��اح الدرائ��ر
قِـراه��ا ِ

و�أ�سمنه��ا حت��ى �إذا مـ��ا تكامــل��ت
َفــرتْــ��ه ب�أني��اب لهـ��ا و�أظــاف��ر
فقل لذوي المعروف ه��ذا جزاء َمـن
ب��دا ي�صن��ع المعروف في غي��ر �شاكر
انظر  :مجمع الأمثال للميداني [�ص .]261
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 - 17ل�سان العرب ،مادة ( ظفر).
��د ُه َمفَات ُِح ا ْلغ َْي ِب{ جمع
}وعِ ْن َ
 - 18وم��ن �شواهدهم :قوله تعالىَ :
}و َل ْو
تعالى:
قوله
ومنها
ياء،
مفت��اح؛ فقيا�سه« :مفاتيح» ،بقلب �ألفه
َ
�أَ ْلقَى َم َعاذِ َير ُه{ جمع« :معذرة» قيا�سه« :معاذر» [التعليق للم�ؤلف]
 - 19ك�صاحب الت�سهيل.

 - 20النحو الوافي لعبا�س ح�سن [.]672 - 671/ 4
 - 21رواه م�سلم في �صحيحه.
 - 22ق��ال الحافظ العراقي ف��ي تخريج �أحاديث الإحي��اء�( :أخرجه
البيهقي في ال�شعب ،من حديث الح�سن عن رجل من �أ�صحاب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وفيه انقطاع).
 - 23انظ��ر :معجم �أخطاء الك ّتاب ،ل�صالح الدين الزعبالوي� ،ص:
.68
� - 24سورة مريم ،الآية .78
� - 25سورة ال�صافات ،الآيتان.54،55 :
 - 26تاج العرو�س ( -ج � / 1ص .)5424
 - 27وق��د تدغ��م قلي ً
�لا كم��ا ورد في الل�س��ان  ( :وال يق��ال ُم َّطل ٌِع
َ
َ
بالإِدغام ،وقال �أَبو ن�صر �أحمد بن حاتم يقال هو ُم ْ�ضطل ٌِع بهذا الأمر
ِّ
الع من ال ُع ُل ِّو
القوة
ِ��ع له
طالع م��ن َّ
ْ
واالط ُ
فاال�ض ُ
و ُم َّطل ٌ
ال�ضالعةِ وهي َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َّ
مر مالِك له)
من قولهم اطل ْع ُت ال َّثن َِي َة �أي َعل ْوتُها �أي هو عالٍ لذلك الأ ِ
 (ج � / 8ص .)225 - 28العين ( -ج � / 1ص .)65
 - 29تهذيب اللغة ( -ج � / 1ص .)150
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� - 30إ�صالح المنطق ( -ج � / 1ص .)109
 - 31ال�صحاح في اللغة ( -ج � / 1ص .)421
 - 32ل�سان العرب ( -ج � / 4ص .)320
 - 33المحك��م والمحيط الأعظم ( -ج � / 2ص  ،)325ومن المفيد
�أن تعلم �أن «االدخار» �أ�صله من هذه المادة ،قال الأزهري» :ادخرته
ادخ��اراً ،و�أ�صل��ه :اذتخرت��ه ،فثقلت الت��اء التي لالفتع��ال مع الذال.
اال ،و�أدغم��ت فيها الذال الأ�صلية ،ف�ص��ارت د ً
فقلب��ت د ً
اال م�شددة.
ومث ُله اال ّدكار من الذكر» (تهذيب اللغة ( -ج � / 2ص .)476
 - 34العين ( -ج � / 1ص .)467

 - 35انظر :ابن منظور :ل�سان العرب ،مادة «ر�أى».
 - 36كتاب العين ( -ج � / 2ص .)121
� - 37سورة النحل ،الآية.96 :
 - 38كتاب العين ( -ج � / 2ص .)153
 - 39ل�سان العرب ،مادة [ودى].
 - 40ل�سان العرب ،مادة [�أدا].
 - 41ال�صحاح في اللغة ( -ج � / 1ص .)142
 - 42جمهرة اللغة ( -ج � / 1ص .)68
 - 43ل�سان العرب ( -ج � / 15ص .)116
 - 44ل�سان العرب ( -ج � / 15ص .)119
 - 45ال�صفدي :ت�صحيح الت�صحيف وتحرير التحريف� ،ص.60 :
 - 46تاج العرو�س للزبيدي ،مادة [بذل].
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 - 47القامو�س المحيط – مادة [بذل].
 - 48القامو�س المحيط  ،مادة [عجل].
� - 49سورة التين ،الآية.6 :
 - 50انظر الل�سان ،مادة (منن).
� - 51سورة البقرة ،الآية.264 :
 - 52م��ن باب الت� ُّأول :يمكن �أن نق��در حذف جار ومجرور متعلق
«م�سمى به» في�صدق ذلك
با�سم المفعول ،فنقول �إن «م�سمى» تعني:
ًّ
م�سمى به .ولكنه ت�أويل متك َّلف ،ف�ض ً
ال عن �أنه غالب ًا
على اال�سم ،لأنه ّ
لي�س مق�صوداً للمتكلم الذي ي�ستعمل الوجه المذكور ،كما يت�ضح من
ال�سياق.
 - 53تاج العرو�س ( -ج � / 1ص .)2126
� - 54إط�لاق العق��د بهذا المعن��ى ،يمكن �أن يكون م��ن التو�سع في
اال�ستعارة ،ت�شبيه ًا له بالعقد المنظوم ،و�أول من ا�ستعمله الزمخ�شري
في «مقدمة الأدب».
 - 55بم��ا �أن همزة الو�صل ،ال تح�سب من بنية الكلمة ،وت�سقط في
درج الكالم ،فق��د كان العرب ي�ستعيرونها لل�شيء غير المهم ،الذي
يمكن اال�ستغناء عنه ،ومن ذلك قول ال�شاعر:
عمرو
واو
ٍ
ك�أن��ي – ف��ي المحاف��ل – ُ
وهم�� ُز الو�ص��ل ف��ي درج ال��كالم

لك��ن الطريف في ع�صرن��ا �أن الك ّت��اب �ص��اروا ي�ستعيرونها لنقي�ض
ذل��ك ،فيقول��ون مث ً
�لا� :إن تركي��ا همزة و�ص��ل بين �أوروب��ا والعالم
الإ�سالم��ي ،وهي ا�ستعارة بعيدة عن ال��ذوق ال�سليم ،خُ دع مبتكرها
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من عبارة «الو�صل» ،وظن �أن هذه الهمزة ت�صل الكالم بع�ضه ببع�ض.
ولك��ن الحقيقة �أنها في ح��ال ات�صال الكالم ال يحتاج �إليها ،فلي�ست
ه��ي للو�صل بين��ه ،ولكنه��ا للتو�صل �إل��ى النطق بال�ساك��ن في حال
انقطاع الكالم الذي قبلها .و�إن كان ال بد من هذه العبارة فليجعلوها
«�ألف و�صل» ،فهي – على الأقل – تبقى في الإمالء والكتابة.
 - 56تحت�سب همزة الو�صل في تعداد حروف الفعل.
 - 57من الخط�أ ال�شائع في هذه العبارة :تخفيف ال�سين الأولى ،وال
«ح�سا�س» ،وهو
ي�ص��ح فيه��ا �إال الت�شديد ،لأنها م��ن �صفة المبالغ��ة
ّ
م�شدد ،ومثلها :ال�شفّافية ،بت�شديد الفاء ،لأنها من �صفة ال�شفَّاف.
 - 58هذه الكلمة خ�صو�صاً ،يمكن تخريجها بنوع من الت�أويل ،ب�أن
تك��ون ن�سب ًة �إلى الإ�ش��كال ،فتعتبر �صف ًة لمو�ص��وف محذوف� ،أي
«م�س�أل��ة �إ�شكالية» ،فتكون بمعنى «م�شكلة» ،وعليه فال داعي لها ما
دامت ت�ؤدي معنى «م�شكلة» وال تزيد عليه.
 - 59جمهرة اللغة ( -ج � / 2ص .)194
� - 60أحم��د زك��ي با�شا :الترقيم وعالماته في اللغة العربية ،المطبعة
الأميرية بم�صر� ،ص.17 :
� - 61سماه��ا الم�ؤل��ف :النقط��ة المربعة .وربم��ا كان ذلك و�صف ًا
للنقطة المطبعية في ع�صره.
 - 62جعله��ا الم�ؤلف (?) ،لكن جرى العمل فيما بعد على ال�شكل
�أعاله ،وترك هذا ال�شكل للن�صو�ص الأجنبية.
 - 63من مقال له بعنوان» :م�ؤ�س�سات التعريب ومنجزاتها :العقبات
الحقيقية والم�صطنع��ة في طريق التعريب» ،من�شور في مجلة »دعوة
الحق» المغربية ،العدد� ،55 :ص.60 :
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 - 64ال�صحاح في اللغة ( -ج � / 1ص .)456
� - 65ص.54 :
 - 66الم�صب��اح المني��ر ف��ي غري��ب ال�شرح الكبي��ر ( -ج � / 7ص
.)188
 - 67درة الغوا�ص في �أوهام الخوا�ص ( -ج � / 1ص .)43
� - 68أدب الكاتب [ :جزء � - 1صفحة .] 56
 - 69تاريخ ابن خلدون ( -ج � / 6ص .)199
� - 70إليه��ا ين�س��ب عالم الكيمياء الم�سلم �أب��و القا�سم م�سلمة �أحمد
المعروف بالمجريطي.
 - 71مجل��ة المجمع :ج� ،4سن��ة � ،1356ص .18:وكما نبه العالمة
�أحم��د �شاك��ر ،فقد وقع وه��م كبير في الق��رار ،بخ�صو���ص �أ�سماء:
يعقوب و�أيوب ،فهي لم يعربها ن�صارى ال�شرق ،بل عربها القر�آن� ،أو
كانت معربة عند العرب من قبل.
� - 72أحم��د محم��د �شاك��ر  :تحقيق كتاب المع��رب لأبي من�صور
الجواليق��ي ،ن�ش��ر :وزارة الثقاف��ة الم�صري��ة ،مركز تحقي��ق التراث
ون�شره ،ط ، 8 :مطبعة دار الكتب1969 ،م � ،ص .20

٭٭٭
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�أهم المراجع:
•القر�آن الكريم.
•�صحيح م�سلم.
•�أدب الكات��ب ،لأبي محمد بن قتيب��ة ،تحقيق :محمد محيي
الدين عبد الحميد ،المكتبة التجارية.1958 ،
•�إ�ص�لاح المنطق ،لأبي يو�سف يعقوب ب��ن ال�سكيت ،تحقيق
�أحمد �شاكر وعبد ال�سالم هارون ،ط ،2دار المعارف .1956
•ت��اج العرو�س من جواه��ر القامو�س ،للعالم��ة محمد مرت�ضى
الزبيدي ،القاهرة 1306 ،هـ.
•الترقي��م وعالماته في اللغة العربية ،لأحمد زكي با�شا ،المطبعة
الأميرية بم�صر.
•ت�صحي��ح الت�صحي��ف وتحري��ر التحري��ف ،ل�ص�لاح الدي��ن
ال�صفدي ،مخطوط.
•تهذي��ب اللغة ،لأب��ي من�صور الأزهري ،تحقي��ق :عبد ال�سالم
هارون و�آخرين ،القاهرة.1964 ،
•جمه��رة اللغ��ة ،الب��ن دري��د الأزدي ،حي��در �آب��اد الدك��ن،
1344هـ.
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•حركة الت�صحيح اللغوي ف��ي الع�صر الحديث ،محمد �ضاري
حمادي ،بغداد.1980 ،
•خزانة الأدب ول��ب لباب ل�سان العرب ،للإمام عبد القادر بن
عمر البغدادي ،القاهرة1299 ،هـ.
•الخليج� :أربعون عام ًا م��ن الريادة والعطاء» ،كتاب �صادر عن
دار الخليج لل�صحافة والطباعة والن�شر ،ال�شارقة .2010
•درة الغوا�ص في �أوه��ام الخوا�ص ،للقا�سم بن علي الحريري،
ط الجوائب1299 ،هـ.
•ال�صح��اح في اللغة ،لأبي ن�صر �إ�سماعيل بن حماد الجوهري،
بوالق.1282 ،
•العين.
•فتوح م�صر والمغرب الب��ن عبد الحكم ،تحقيق :عبد المنعم
عامر ،ط  :الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،م�صر .د.ت.
•القامو�س المحيط ،لمجد الدي��ن الفيروز�آبادي ،بوالق ،ط،1
1282هـ.
•ل�سان العرب ،البن منظور الإفريقي ،بوالق 1300هـ.
•مجلة مجمع اللغة العربية في م�صر ،ج� ،4سنة .1356
•مجمع الأمثال لأبي الف�ضل �أحمد بن محمد الميداني ،بوالق،
1284هـ.
•المحك��م والمحيط الأعظم ،البن �سي��ده الأندل�سي ،تحقيق:
م�صطفى ال�سقا و�آخرين ،القاهرة .1958
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•الم�صب��اح المنير في غري��ب ال�شرح الكبير ،لأحمد بن محمد
بن علي الفيومي ،بوالق1289 ،هـ.
•معجم �أخطاء الك ّتاب ،ل�صالح الدين الزعبالوي ،عني بالتدقيق
في��ه و�إخراجه و�صنع فهار�سه :محم��د مكي الح�سني ومروان
البواب ،ط ،2006 ،1دار الثقافة والتراث ،دم�شق.
•المع��رب لأبي من�ص��ور الجواليق��ي ،تحقي��ق� :أحمد محمد
َّ
�شاك��ر ،ن�ش��ر :وزارة الثقاف��ة الم�صرية ،مرك��ز تحقيق التراث
ون�شره ،ط ، 8 :مطبعة دار الكتب1969 ،م.
•مق��ال بعنوان :لغة �أجنبية و�أ�صوات عربية  :ظاهرة اال�ستغراب
الفكري واللغوي في اللغة العربية الحديثة  ،من�شور على موقع
(�صوت العربية).
•مق��ال بعن��وان :م�ؤ�س�س��ات التعري��ب ومنجزاته��ا :العقبات
الحقيقي��ة والم�صطنع��ة في طري��ق التعريب ،للعالم��ة اللغوي
مم��دوح حق��ي ،من�شور في مجل��ة «دعوة الح��ق» المغربية،
العدد.55 :
•مق��االت العالمة الدكتور محمود محمد الطناحي� :صفحات
ف��ي التراث والتراجم واللغ��ة والأدب ،دار الب�شائر الإ�سالمية،
بيروت ،ط.2002 ،1
•النح��و الوافي مع ربط��ه بالأ�سالي��ب الرفيعة والحي��اة اللغوية
المتجددة ،لعبا�س ح�سن ،دار المعارف بم�صر ،ط.3
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