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امللخص 
ــا  ــذي مّل ــري ال ــر الكب ــوي األث ــح اللغ ــوع التصحي ــني بموض ــىل املهتم ــى ع ال خيف
ــاين يف جمــال  ــه معجــم األغــالط الشــائعة لألســتاذ املرحــوم حممــد العدن ــزل حيدث ي
ــأ  ــه ســواء بالصحــة أم اخلطــأ. فقــد هتّي ــري اللغــوي املختلــف علي احلكــم عــىل التعب
ــه  ــأ لكثــري مــن أقران لصاحــب هــذا الســفر مــن الشــهرة وذيــوع الصيــت مــا مل يتهّي

ــح  اللغــوي أو ممــن عــارصه أو ممــن جــاء بعــده .  ممــن ســبقه يف عــامل التصحي
واحلــق أن كثــريًا ممــا حكــم العدنــاين بتخطئتــه كان ومــا يــزال مــن ذلــك النــوع 
ــرًا  ــن أم ــًا، لك ــه مطلق ــبيل لتصحيح ــة، وال س ــتعامل الســليم للغ ــايف االس ــذي جي ال
ــك  ــن تل ــه م ــدًا ب ــاًم معت ــة قس ــة إذ إن ثم ــدة العام ــل القاع ــن قبي ــو م ــس ه ــذا لي كه
األحــكام مل تكــن لتخــرج عــن دائــرة الصحــة اللغويــة لــو أن صاحــب املعجــم 
ــو  ــوي، وه ــني النح ــار التضم ــا ملعي ــة، أو أخضعه ــن املرون ــيشء م ــا ب ــل معه تعام

ــث.  ــذا البح ــامره ه ــري يف مض ــذي يس ــار ال املس
الكلامت املفتاحية : التضمني، معيار، معجم، الصواب، اخلطأ.
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Abstract
The great impact the Lexicon of Common Mistakes, by late Pro-

fessor Muhammad Al-Adnani, has on the field of judging disputable 
linguis�c expressions is conspicuous to those interested in the sub-
ject of linguis�c correc�on. This author had repute and fame none 
of his peers who preceded him, his contemporaries, or those who 
came a�er him had.

In fact, many of the linguis�c expressions El-Ednani deemed in-
correct have been contrary to proper linguis�c usage, and there is 
absolutely no way to correct them, but there are not always fixed 
rules to follow in order to determine whether a linguis�c expression 
is incorrect; however, a considerable number of expressions would 
not have been deemed incorrect if author of the lexicon had tackled 
them slightly flexibly or subjected them to the criterion of grammat-
ical implica�on1, which is the domain of this research.                   

1) (Gramma�cal implica�on  , page 20   , by Daniel Michael 1978 . 
”The term gramma�cal ‘implica�on’ is restricted to those instances wherein the 

proposi�onal content of sentence is implied by that of another”. .
يفضل استعامل مصطلح مالحظة: هناك من

(gramma�cal inclusion )
للتعبري عن التضمني النحوي لكنني أخذت باملصطلح األكثر تداوالً، وشيوعًا بني الدارسني وهو

( gramma�cal implica�on ) 
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املقدمة
التضمــني النحــوي أســلوب لغــوّي شــائع يف العربيــة، وهــو شــاهد عــىل مرونــة 
ــا  ــام مم ــه ع ــني بوج ــراء، والتضم ــعة وث ــن س ــه م ــل ب ــا حتف ــاء وم ــة املعط ــذه اللغ ه
تعاورتــه أذهــان النحــاة واللغويــني والبالغيــني واملفرسيــن قديــاًم وحديثــًا، وحــرّي 
بالتضمــني النحــوّي بوجــه خــاص أن ُتفــرد لــه مســاحة وافيــة مــن مضامــري القــول 
ــهاد؛ ألن  ــور االستش ــه يف عص ــمع من ــا ُس ــدود م ــة بح ــة قّصي ــرص يف زاوي ــال ُحي ف
التضمــني النحــوّي ضــارب يف جــذور الــكالم العــريّب وفنونــه، وآيــة ذلــك مــا ذكــره 
ابــن جنــي ) 395 هـــ ( يف قولــه: ))هــذا مــن أَســدِّ وأدمــِث مذاهــِب العربيــِة، وذلــك 
ــه موضــعٌ يملــك فيــه املعنــى عنــاَن الــكالِم((1، فــاألوىل هبــذا األســلوب الســديد  أنَّ
إذن أن ال ُينَّحــى عــن جــادة القيــاس، ورحابــة آفاقــه بذريعــة أو بأخــرى، الســيام إذا 
كان فيــه مــا يصلــح لتصحيــح تعبــري نحــوّي هنــا أو هنــاك. ومــن املناســب القــول 
ــريٍ مــن الرتاكيــب  ــح اســتعامل كث ــة تبي ــام فيهــا مــن اتســاع  ومرون ــة ب ــا إّن العربي هن
ــّدد يف  ــن التش ــن م ــا إذا مل يك ــواب. أّم ــن الص ــبياًل م ــا س ــدت هل ــا وج ــة م النحوي
ــا يتعــذر التــامس وجــه  ــرة الصــوت واإلمــالء، وم ــدٌّ فليكــن ضمــن دائ ــة ب التخطئ
صحــة لــه مــن النحــو والترصيــف. وليــس املقصــود ممــا ورد مــن كالم حتــى اآلن 
ــان أوجــه اخلطــأ  ــة ببي هــو تكريــس الفكــرة التــي حتــرص هــدف الدراســات اللغوي
والصــواب، وحماولــة فــرز التعبــري الســقيم عــن الســليم فحســب، ممــا هــو متعــارف 
لــدى ذوي العقــل اللغــوي التقليــدي 2 بــل إن املأمــول مــن هــذه الدراســة االتســاق 
مــع متطلبــات البحــث اللغــوي احلديــث الــذي ينشــد مراعــاة ســنن التطــور التــي 
تصيــب اللغــة عــادة، مــع التأكيــد عــىل مســألة النظــر إىل االســتعامل اللغــوي املعارص 
بــام ال يــرض يف يشء مــن ثوابــت اللغــة  الســيام إذا كان البحــث جاريــًا يف إطــار اللغــة 
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ــام ارتبــاط بجذورهــا، وينابيعهــا األوىل.   العربيــة املرتبطــة أيَّ
وممــا جيــدر ذكــره هنــا أن هــذه الدراســة رجعــت إىل مجلــة مــن الدراســات 
التطبيقيــة الســابقة التــي عاجلــت موضــوع التضمــني النحــوي يف إطــار القــرآن 
ــاب  ــال ال احلــرص كت ــم، ومــن بينهــا عــىل ســبيل املث ــم والشــعر العــريب القدي الكري
التضمــني النحــوي يف القــرآن الكريــم للدكتــور حممــد نديــم فاضــل، وبحــث 
التضمــني النحــوي يف نــامذج مــن شــعر حاتــم الطائــي للباحثــة منــى صالــح العجرم، 
فضــاًل عــن كتــب التصحيــح اللغــوي احلديثــة التــي رأى أصحاهبــا رضورة التعويــل 
ــي) ت 1069 ــن اخلفاج ــهاب الدي ــات ش ــا تصحيح ــني ومنه ــار التضم ــىل معي ع

هـــ(، وكتابــات الدكتــور أمحــد خمتــار عمــر .
ــتندت  ــة اس ــة انتهــت بدراســة تطبيقي ــات فرعي ــوزع البحــث عــىل عنوان ــد ت وق
إىل  اســتقراء دقيــق لــكل املســائل التــي تصــّدى لبحثهــا صاحــب معجــم األغــالط 
اللغويــة املعــارصة  بغيــة االهتــداء إىل مجلــة مــا منعــه املؤلــف منهــا وكان باإلمــكان 
تصويبهــا يف ضــوء معيــار التضمــني النحــوي، وهــو املعيــار الــذي أجيــز مــن لــدن 
هيــأة علميــة معروفــة، وعمــل بمقتضــاه فريــقٌ مــن أكابــر العلــامء املحدثــني، لكــن 
صاحــب املعجــم وقــف منــه، ومــن مســتعمليه عــىل الســواء موقفــًا مل تغــادره – كــام 
يبــدو-  نزعــة التحامــل أو التحفــظ املاثلــة يف رصيــح مــا كشــف عنــه تعليقــه الــذي 
ســنورده الحقــًا جتــاه اســتعامل هــذا املعيــار وجتــاه األعــالم الذيــن أجــازوا العمــل 

بمقتضــاه مــن القدمــاء واملحدثــني3 .         
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نبذة خمترصة عن معجم األغالط اللغوية املعارصة 
ُيَعــّد معجــم األغــالط اللغويــة املعــارصة للعدنــاين اســتكامالً ملرشوعــه املعجمــي 
األول الــذي وســمه بمعجــم األخطــاء الشــائعة الــذي صــدرت طبعتــه األوىل عــام 
ــًا وهــو متكــون  1973 . واملعجــم بحســب مؤلفــه اعتمــد عــىل 136 مصــدرًا لغوّي
ــاين يف  ــة، وقــد كشــف العدن مــن )870( صفحــة، ومرتــب عــىل الطريقــة األلفبائي

مقدمتــه عــن مذهبــه يف قبــول الوجــه الصحيــح اعتــامدًا عــىل مجلــة معايــري هــي 4: 
ــن .1 ــن مت ــعًا م ــزًا واس ــم حّي ــرآن الكري ــهاد بالق ــغل االستش ــم: ش ــرآن الكري الق

املعجــم، وغالبــًا مــا يعمــد املؤلــف إىل اســتقصاء مصاديــق املــواّد  اللغويــة املبحوثــة 
يف املصحــف الرشيــف مــع التنبيــه عــىل مــا يعتورهــا مــن أمــور رصفيــة ونحوهــا -إن 

وجــدت- . 
احلديــث النبــوي الرشيــف: كان للحديــث الرشيــف حضــور كبــري يف متــن .2

املعجــم لكــن للعدنــاين مذهبــه اخلــاص يف اعتبــاره حجــة لغويــة، فقد رفــض املؤلف 
االحتجــاج بــه مــن دون أن خيضعــه - بحســب قولــه- إىل اجتهــاده الشــخص، فــال 

ح بــه يف مقدمتــه (5(.  يقبــل منــه إال مــا يوافــق عقلــه طبقــًا ملــا رصَّ
وليــس ثمــة اعــرتاض عــىل قبــول احلديــث الرشيــف أو رفضــه إذا كان الرفــض 
والقبــول مبنيــني عــىل أســس لغويــة متينــة كــام هــو املعتــاد يف البحــث العلمــي 
الرصــني، أّمــا إذا كان ذلــك الرفــض والقبــول انصياعــًا إىل مــا متليــه بعــض النــوازع 
الشــخصية ونحوهــا، ممــا هــو مــدرجٌ ضمــن ذرائــع رافــيض االستشــهاد باحلديــث 

ــاه املنطــق اللغــوي الســديد 6.  ــف فهــذا كالم مــردود، وُيفــرتض أن يأب الرشي
ــة .3 ــة ال تعدهلــا مكان ــم مكان ــة : للمعجــم والســيام املعجــم القدي املعاجــم اللغوي

ــل  ــا يص ــدد منه ــىل ع ــف ع ــامد املؤل ــك يف اعت ــظ ذل ــاين، يالح ــد العدن ــرى عن أخ
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بعــض األحيــان إىل أكثــر مــن اثنــي عــرش معجــاًم مــع ترجيــح اســتعامل مــا يســمى 
بالعامــّي الفصيــح، وهــي الكلــامت التــي تشــيع يف اللهجــات العربيــة املعــارصة وهلــا 
أصــل يف املعاجــم القديمــة . وكذلــك مــا شــاع مــن الكلــامت املعرّبــة واملوّلــدة وإن مل 

تثبتهــا معاجــم اللغــة املعتــربة.
شواهد من الشعر العريب القديم..4
جمامع اللغة العربية يف بغداد ودمشق والقاهرة وعاّمن..5
كتــب النحــو مــع ترجيــح مــا يــراه املؤلــف مناســبًا عنــد التنــازع بــني مدرســتي .6

البــرصة والكوفــة.
ــا .7 ــي يراه ــىل اآلراء الت ــرّد ع ــع ال ــة، م ــة واحلديث ــوي القديم ــن اللغ ــب اللح كت

ــواب. ــًة للص ــف جمانب املؤل
التضمني :

ــالح  ــه(((7(، ويف االصط ــيشء يف يشء حيوي ــل ال ــو )) جع ــة ه ــني يف اللغ التضم
هــو  إرشاب لفــظ معنــى لفــظ آخــر، فُيعطــى الثــاين حكــَم األول، وفائدتــه أن تــؤدي 
كلمــة معنــى كلمتــني، وهــو حكــم شــامل للتضمــني اللغــوي بصفــة عامــة أي مــا 
كان مندرجــًا حتــت علــوم النحــو والبالغــة والعــروض(8( . ومــا نحــن بصــدده هنــا 
ال يتعــدى علــم النحــو بمعنــى النظــر إىل التضمــني بمعنــاه النحــوي ذلك أنــه امليدان 
الــذي جيــري فيــه تفســري التعبــري اخلــارج عــن األســلوب املغايــر لــألداء املعتــاد، وبــام 
ــًا  ــذا أوالً  )9(، وثاني ــة، ه ــدة لغوي ــه قاع ــر من ــري أكث ــني أداة تفس ــن  التضم ــل م جيع
حــرص التضمــني بحــدود الفعــل دون األســامء واحلــروف، وهــو مــا يتفــق مــع عنوان 
هــذا البحــث عــىل أنــه يتفــق مــن ناحيــة أخــرى مــع احلــّد الــذي رســمه الســيوطي) 
ــم  ــه يف نطــاق مضــامر مــن الَكِل ت 911 هـــ( للتضمــني النحــوي حــني رأى جريان
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هــو مضــامر الفعــل عــىل وجــه التحديــد 10، ومــا يتفــرع منــه – أي الفعــل - الزمــًا أو 
متعديــًا إىل مفعــول واحــد أو اثنــني بحــرف أو مــن دونــه، وكذلــك احلــال يف حركــة 
الفعــل مــن التعــدي إىل اللــزوم والعكــس أي االنتقــال مــن اللــزوم إىل التعــدي كــام 
ــوا  يف تضمــني الفعــل « عــزم « معنــى الفعــل « نــوى» يف قولــه تعــاىل: ﴿ َوَ� َ�ْعزُِ�
َجلَــُه﴾ ســورة البقــرة: مــن اآليــة 235(11(، 

َ
ُ�ْقــَدةَ ا�ـِّـَ�ِح َحــ�َّ َ�بْلُــَغ الِْكَتاُب أ

وكــذا تضمــني الفعــل « يــرشب» معنــى الفعــل « يرتــوي» يف قولــه تعــاىل : ﴿ َ�يًْنــا 
ُروَ�َهــا َ�ْفِجــً�ا﴾  ســورة اإلنســان اآليــة )٦)١٢.   ِ ُ�َفّجِ �ـَـْ�َُب بَِهــا ِعَبــاُد ا�َّ

إن إعــامل النظــر يف بعــض كتــب الــرتاث العــريّب تفــيض بنــا حثيثــًا إىل نتيجــة مفادهــا 
أّن هــذا األســلوب اللغــوي كان قــد أجيــز العمــل بــه – كــام أشــري إىل ذلــك ســابقًا - 
منــذ تاريــخ بعيــد مــن لــدن عــددٍ مــن قدمــاء النحويــني بــرصف النظــر عــن أّن ســبك 
ــم  ــارضًا يف أذهاهن ــن ح ــًا مل يك ــداول حالي ــى املت ــوي باملعن ــني النح ــالح التضم اصط
ــنن  ــرده إىل س ــون وم ــوم والفن ــم العل ــدوث يف معظ ــّي احل ــر طبيع ــذا األم ــذاك، فه آن
ــة  ــرة معين ــور فك ــل تبل ــرص قب ــول أو تق ــن تط ــن الزم ــحة م ــتلزم فس ــي تس ــور الت التط
ــالم  ــن أع ــو م ــّراء وه ــذا الف ــامء، فه ــم العل ــاق معظ ــى باتف ــني حتظ ــي مع ــب لفظ بقال
القــرن الثــاين اهلجــري ) ت 207 هـــ( يتكــئ يف تســويغ شــطرٍ واســع من وجــوه الكالم 
ــه الســريايف ) ت  ــامدًا عــىل أســلوب التضمــني النحــوي (13(، ونظــري ذلــك مــا فعل اعت
368 هـــ ( حــني عــّد التضمــني يف األفعــال لونــًا مــن ألــوان التوســع اللغــوي، ومّثــل 
لــه بــام يــرد مــن اســتعامل الفعــل « أصبــح» يف بعــض التعبــريات بمعنــى « صــار»(14(. 
واالصطــالح عــىل هــذا األســلوب – أي التضمــني النحــوي-  بعبــارة التوســع 
ــه : ))اعلــم أن  اللغــوي كان قــد ورد يف كالم البــن جنــي )ت393هـــ(، وهــو قول
الفعــل إذا كان بمعنــى فعــل آخــر وكان أحدمهــا يتعــدى بحــرف واآلخــر بآخــر فــإن 
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ــل يف  ــذا الفع ــأن ه ــًا ب ــه إيذان ــع صاحب ــني موق ــد احلرف ــع أح ــع فتوق ــد تتس ــرب ق الع
معنــى ذلــك اآلخــر فلذلــك جــيء معــه باحلــرف املعتــاد مــع مــا هــو يف معنــاه وذلــك 
َفــُث إىَِل نَِســاِئُكْم ﴾ ســورة البقــرة:  َيــاِم الرَّ كقــول اهللا عــز اســمه ﴿ُأِحــلَّ َلُكــْم َلْيَلــَة الصِّ
مــن اآليــة 187، وأنــت ال تقــول رفثــت إىل املــرأة وإنــام تقــول : رفثــت هبــا أو معهــا 
لكنــه ملــا كان الرفــث هنــا يف معنــى اإلفضــاء وكنــت تعــدي أفضيــت بـــ ) إىل( كقولك: 

أفضيــت إىل املــرأة جئــت بـــ)إىل( مــع الرفــث إيذانــًا وإشــعارًا أنــه بمعنــاه(((15(. 
ــح  ــال التصحي ــن رج ــة م ــوي مجل ــني النح ــار التضم ــىض معي ــل بمقت ــد عم  وق
ــا  ــًة مم ــح مجل ــني صّح ــي) ت 1069 هـــ( ح ــن اخلفاج ــهاب الدي ــم ش ــوي منه اللغ
خّطــأه احلريــري مــن أفعــال اســتعملت متعديــة باحلــرف وهــي مما يتعــدى بنفســه(16(. 
عــىل أّن هنــاك مــن نظــر إىل التضمــني واملجــاز عــىل أهنــام بمعنــى واحــد، واحلــال 
أهنــام ظاهرتــان لغويتــان خمتلفتــان إذ التضمــني ال يتحــول عــن أصــل معنــى الوضــع 
يف فعــل مــا إىل معنــى آخــر عــىل ســبيل املجــاز ال احلقيقــة كــام هــو احلــال يف أســاليب 
املجــاز بــل إّن التضمــني هــو أن ُيقصــَد بالفعــل معنــى حقيقــة وضعــه ولكــن بمعونــة 
فعــل آخــر يناســبه مــن حيــث املعنــى وخيالفــه مــن حيــث اللــزوم والتعــدي فيجــري 

جمــراه تعديــًا ولزومــًا17.
ومــن املعلــوم أن املحدثــني ذهبــوا يف التضمــني النحــوي مذاهــب شــتى فمنهــم 
مــن عــّده أداًة مــن أدوات القيــاس، ومنهــم قــرصه عــىل الســامع، ومنهــم َمــن رفضــه، 

ر مــن التوســع باســتعامله بوصفــه خطــرًا عــىل اللغــة!(18(. وحــذَّ
وليــس مــن وكــد هــذا البحــث االســتفاضة التامــة يف تقــص اآلراء جتــاه معيــار  
التضمــني ذلــك أن اســتذكار الســجال التارخيــي ملوضــوع لغــوي معــني بــام حيملــه 
مــن أدلــة نقــض وإبــرام هــو ممــا ال ينبغــي اإلفاضــة فيــه، واالســتغراق يف تفاصيلــه 
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مادامــت الظاهــرة اللغويــة قيــد البحــث مســّلاًم بوجودهــا الفعــيل يف الواقــع اللغــوي، 
ومقبولــًة علميــًا يف أوســاط الباحثــني األكاديميــني كــام ســيتأكد ذلــك الحقــًا، ومــن 
ــمون  ــىل املنقس ــجال ُيبت ــرية للس ــة املث ــر اللغوي ــأن الظواه ــح ب ــول الترصي ــة الق نافل
عليهــا غالبــًا بآفــات التهافــت واالضطــراب قبــل بلوغهــا آوان النضــج واالســتواء، 
وهــو األمــر الــذي عــّرب عنــه أحــد الباحثــني بالقــول إهنــم -أي املنقســمني عــىل معيــار 
ــالل  ــن خ ــني م ــوع التضم ــوا موض ــد )) تناول ــوا ق ــوالً- كان ــًا وقب ــني رفض التضم
مســائل جزئيــة، وأحــكام متفرقــة، وأمثلــة مفــردة، ومشــادات كالميــة، ومناقشــات 
ســطحية، بعيــدا عــن التفكــري التكامــيل والنظــرة الشــمولية (((19(، وهــو أمــر ال 
نملــك إال التســليم بــه الســيام إذا كان املقصــود بــه تصويــر الــرؤى الضيقــة لبعــض 
املشــتغلني يف  حقــل التصحيــح اللغــوي احلديثــة ممــن شــادوا أطرهــم الفكريــة عــىل 
أســاس االختــالف مــع أندادهــم الذيــن يقاســموهنم حرفة نقــد الكّتــاب واملتكلمني، 
وممــا ال ريــب فيــه أن أحــد أكــرب األســباب وراء اســترشاء حالــة االنقســام احلــاد جتــاه 
ــر  ــىل اآلخ ــوق ع ــار التف ــه إظه ــاول وحماولت ــة املتن ــع إىل ذاتي ــني راج ــار التضم معي
املختلــف معــه فكريــًا ناهيــك عــن انتفــاء وجــود اتفــاق مجاعــة موثوقــة مــن العلــامء 
عــىل رأي حمــدد وموحــد جتاهــه. وغنــي عــن البيــان القــول إن إمجاعــا مــن هــذا القبيــل 
ــدم  ــذاك وع ــة آن ــاة العلمي ــة احلي ــرّده إىل طبيع ــر م ــو أم ــاء، وه ــد القدم ــق عن مل يتحق
ــز هــذا املعيــار متييــزًا ال لبــس فيــه، وقــد أرشت  ــا عــىل اصطــالح يمّي االتفــاق مبدئي
إىل هــذا األمــر يف مفتتــح الــكالم حــني أوردت مجلــة مــن آراء قدمــاء النحويــني 
وإدراجهــم إيــاه يف بــاب التوســع اللغــوي وهــو بــاب يلجــه كثــري مــن زمــر القــول 
عــىل تفــاوت يف مــا جيمعهــا ويفرقهــا . عــىل أن هــذا األمــر قــد تغــرّي يف عرصنــا 
احلــارض حــني شــهد املجتمــع اللغــوي اتفــاق مؤسســة لغويــة مرموقــة عــىل تعريــف 
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التضمــني النحــوي تعريفــًا مانعــًا جامعــًا وكــذا القبــول بقياســيته، وهــو ظاهــر قــرار 
جممــع اللغــة العربيــة يف القاهــرة الــذي وافــق عــىل إدراج التضمــني النحــوي ضمــن 
معايــري اخلطــأ والصــواب عندمــا عّرفــه بــام مضمونــه أداء فعــل مــّؤدى فعــل آخــر، 
ــاّيس مــا حتققــت املناســبة بــني فعلــني  ــه قي ــة واللــزوم، وإّن فُيعطــى حكمــه يف التعدي
ووجــدت قرينــة تــّدل عــىل مالحظــة الفعــل اآلخــر بــال لبــس ومــع مالءمــة التضمــني 

النحــوي للــذوق يف األســلوب اللغــوي العــريب(20(.
وبقــدر مــا يتعلــق األمــر برجــال التصحيــح اللغــوي املحدثــني ممــن أبــى العمــل 
بمقتــىض التضمــني النحــوي بذريعــة أو بأخــرى أقــول إذا كان ممكنــًا التــامس العــذر 
ــر مــن اســتعامله أو التحفــظ  ــادى منهــم برفــض التضمــني النحــوي والتحذي ملــن ن
عليــه قبــل صــدور القــرار املجمعــي الــذي ورد مضمونــه آنفــًا فــال عــذر ملــن عــارص 
إصــدار ذلــك القــرار، والســيام األســتاذ حممــد العدنــاين الــذي بنــى منهــج معجمــه 
يف األســاس عــىل مجلــة مــن االعتبــارات ومنهــا االعتــامد عــىل قــرارات جمامــع اللغــة 
ــن  ــًا م ــف موقف ــه وق ــا (21(، لكن ــرة أحده ــة يف القاه ــة العربي ــع اللغ ــة، وجمم العربي
قــرار التضمــني النحــوي تشــعر معــه كــام لــو أّن الرجــل كان يف معــرض التعريــض 
باآلخــر املختلــف عنــه فكريــا ســواء أكان هــذا اآلخــر فــردًا لغوّيــًا أو مجاعــة لغوّيــة 
وذلــك حــني يقــول : )) وأنــا أرى أن نقلــل جلوءنــا إىل التضمــني، أو إرشاب الفعــل 
ــد بــام جــاء يف  معنــى فعــل آخــر ملناســبة بينهــام، ابتعــادا عــن الفــوىض، وحبــا بالتقّي
املعجــامت، واجتنابــا لكثــرة العقبــات، التــي قــد يضعهــا يف ســبيلنا مــا أجــازه ابــن 

ســيدة، والغاليينــي، وجممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة (((22(. 
ولعــّل مــن املناســب لنــا قبــل الــرشوع يف تفاصيــل الدراســة التطبيقيــة أن نذكــر 
ــه  ــول ب ــىل القب ــت ع ــذ أن توافق ــى من ــني أضح ــأن التضم ــني ب ــن اليق ــوٍ م ــىل نح ع
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ــارًا ملراجعــة  ــر مــن مخســني عامــًا أضحــى معي أوســاط هلــا ثقلهــا العلمــي قبــل أكث
اخلطــأ والصــواب، وحجــًة ال ينبغــي التغــايض عنهــا يف معــرض قــرع احلجــة 

ــني. ــوال املعرتض ــه أق ــا تنقض ــرام م ــذا يف إب ــة، وك باحلج

الدراسة التطبيقية  
ــامس  ــكان الت ــه وكان باإلم ــا يف معجم ــاين ختطئته ــي رأى العدن ــائل الت ــت املس  بلغ
الصحــة هلــا لــو أنــه أخــذ بمعيــار التضمــني النحــوي ســت مســائل عــىل أن هــذا العــدد 
ــرى  ــة األخ ــرشات األمثل ــد ع ــىل تولي ــل ع ــه قاب ــث إن ــن حي ــه م ــتهانة ب ــي االس ال ينبغ
ــاه بــام  ــا باحلســبان أن حمــور التخطئــة يف هــذه األمثلــة هــو الفعــل أو مــا يف معن إذا أخذن
يتضمنــه ذلــك مــن اشــتقاقات بحســب أزمنــة كّل فعــل ومــا حيتملــه مــن أبنيــة وتراكيب.
ويمكــن إمجــال املســائل املوزعــة يف معجــم األغــالط اللغويــة املعــارصة للعدناين  

باآليت: 

أّد بـ، وأّداه
مــن مجلــة التعبــريات الشــائعة التــي خّطأهــا حممــد العدنــاين يف معجــم األغــالط 
اللغويــة املعــارصة قوهلــم : )أّدت احلــرب هبــم إىل اهلــالك إليهــم(، والصحيــح برأيــه 

أن يقــال : )أّدت احلــرب اهلــالك إليهــم( 23.
وممــا ســاقه املؤلــف – رمحــه اهللا تعــاىل- لتعضيــد رأيــه املتقــدم ذكــره هــو أن الفعــل 
ــاىل :  ــه تع ــهدا بقول ــر مستش ــرف ج ــه ال بح ــول األول بنفس ــدى إىل املفع )أّدى( يتع
ْن 

َ
ْهلَِهــا �َذا َحَكْمُتــْم َ�ــْ�َ ا�َّاِس أ

َ
َمانـَـاِت إَِ� أ

َ
ْن تـُـَؤدُّوا اْ�

َ
ُ�رُُ�ــْم أ

ْ
َ يَأ {إِنَّ ا�َّ

 .٢٤ َ َ�َن َســِميًعا بَِصــً�ا} ــا يَعُِظُ�ــْم بـِـهِ إِنَّ ا�َّ َ نِعِمَّ َ�ُْكُمــوا بِالَْعــْدِل إِنَّ ا�َّ
وليــس ثمــة أي اعــرتاض عــىل صحــة الوجــه الــذي ذهــب إىل تبنيــه العدنــاين أي 



٤٨١

م.د. لطيف جناح شهيد القصاب 

مجلــة : ) أّدت احلــرب اهلــالك إليهــم (، فهــو أســلوب فصيــح ال غبــار عليــه الســيام 
مــا يتعلــق بالتعديــة املبــارشة للفعــل )أّدى( عــىل نســق اآليــة الكريمــة املستشــهد هبــا، 
ولكــن ثمــة اعــرتاض عــىل  اجلــزم بتخطئــة مجلــة : ) أّدت احلــرب هبــم إىل اهلــالك(، إذ 
باإلمــكان تســويغ التعبــري الســابق بتضمــني الفعــل ) أّدى(، ومعنــاه  اللغــة اإليصــال 
واالنتهــاء 25 معنــى الفعــل ) أفــىض (، وهــذا ممــا يتعــدى بحــرف اجلــر )إىل(، ومــن 
معانيــه الوصــول واالنتهــاء أيضــًا. جــاء يف لســان العــرب ))َأْفــىض فــالن إىِل فــالن 
ــُل  ــىض الرج ــزه... َأف ــه وَحيِّ ــه وَفضائ ــار يف ُفْرَجت ــه ص ــه َأن ــه، وأصل ــل إِلي َأي َوَص
ــه بارَشهــا وجامعها...واإلفضــاء هــو االنتهــاء ((26، وممــا ورد مــن معــاين  إىِل امرَأت
ــَ�  فْ

َ
ــْد أ ــُه َوقَ ُخُذونَ

ْ
ــَف تَأ ــاىل : {َوَ�يْ ــه تع ــم قول ــرآن الكري ــىض( يف الق ) أف

.27 ــا })٢١) ــا َغلِيًظ َخــْذَن ِمنُْ�ــْم ِميَثاقً
َ
ــٍض َوأ َ�ْعُضُ�ــْم إَِ� َ�ْع

ويف الســياق نفســه منــع العدنــاين أن يقــال :)أّدى فالنــًا حقــه(، والصــواب 
عنــده أن يقــال : )أّدى إىل فــالن حقــه( 28. ويمكــن تصحيــح املثــال املرفــوض عــىل 
تضمــني الفعــل )أّدى( معنــى الفعــل ) أعطــى( املفيــد للمعنــى نفســه، واملتعــدي إىل 

مفعولــني بغــري واســطة نحــو  أعطــاه مــاالً 29.  

أخلف بـ
ــف  ــم : ) أخل ــني قوهل ــىل التضم ــة ع ــه الصح ــل في ــاين ومل حيتم ــأه العدن ــا خّط ومم
فــالن بوعــده ( والصحيــح أن يقــال :) أخلــف فــالن الوعــد( متعديــا بنفســه إىل 
ــبيله  ــني، وس ــني اثن ــًا إىل مفعول ــد( متعدي ــه الوع ــال: ) أخلف ــد أو أن يق ــول واح مفع
ــًا بنفســه إىل مفعــول  إىل ذلــك احلكــم هــو أن هــذا الفعــل أي ) أخلــف( جــاء متعدي
واحــد يف األســلوب القــرآين اثنتــي عــرشة مــرة، منهــا قولــه تعــاىل :{ فَرََجــَع ُ�ــوَ� 
ــًنا  ــًدا َحَس َــْم يَعِْدُ�ــْم َر�ُُّ�ــْم وَْع �

َ
ــوِْم � ــا قَ ــاَل يَ ــًفا قَ ِس

َ
ــاَن أ ــهِ َغْضَب إَِ� قَوِْم



٤٨٢

الوجه النحوي املردود يف معجم األغالط الشائعة للعدناني دراسة نقدية على هدي معيار التضمني 

ــْم  ــْن َرّ�ُِ� ــٌب ِم ــْم َغَض ــلَّ َعلَيُْ� ْن َ�ِ
َ
ــْم أ َرْدُ�

َ
ْم أ

َ
ــُد أ ــُم الَْعْه ــاَل َعلَيُْ� َ�َط

َ
أ

٣٠ يف حــني أنــه ورد متعديــًا إىل مفعولــني اثنــني يف لغــة القــرآن  ْخلَْفُتــْم َ�وِْعــِدي}
َ
فَأ

ــُه  ــوِْم يَلَْقْونَ ــْم إَِ� يَ ــا ِ� قُلُو�ِِه ــْم نَِفاقً ْ�َقَبُه
َ
{فَأ الكريــم وذلــك يف قولــه تعــاىل :

.٣١ ــوَن} ــوا يَْ�ِذبُ ــا َ�نُ ــُدوهُ َو�َِم ــا وََع َ َم ــوا ا�َّ ْخلَُف
َ
ــا أ بَِم

وليــس مــن شــك يف أصالــة التصحيــح عــىل ســمت القــرآن الكريــم، ورجحانــه 
عــىل مــا ســواه، لكــّن هــذه احلقيقــة الناصعــة ينبغــي أن ال ُتقــص ســعة العربيــة، تلــك 
الســعة التــي تبيــح  لنــا تصحيــح مــا قــد ُيعــرتض عليــه مــن أســاليب لغويــة بوســائل 
عــدة، مــن بينهــا التضمــني، وعليــه ســيغدو ســائغًا  تصحيــح التعبــري املرفــوض أي: ) 
أخلــف فــالن بوعــده ( عــىل تضمــني معنــى الفعــل ) أخلــف( معنــى الفعــل ) أزرى ( 
قــال ابــن منظــور : أزرى باألمــر : هتــاون، وقــال اجلوهــري) 393 هـــ(: )) واإلزراء: 
التهــاون بالــيشء، يقــال :  أزريــت بــه إذا قــرّصت بــه(( 32. وتضمــني الفعــل) أخلــف( 
ــّرب(  ــي ) مل ي ــل املنف ــى الفع ــه معن ــن تضمين ــق م ــل ) أزرى ( أوف ــى الفع ــت معن املثب
كــام ذهــب إىل ذلــك الدكتــور أمحــد خمتــار عمــر رمحــه اهللا حينــام أجــاز تعديــة الفعــل 

)أخلــف ( باحلــرف عــىل تضمينــه )) معنــى «مل يــّرب» فيعــّدى بالبــاء((33 .

أّكد بـ و أّكد عىل، وتأكد من  
ومــن التعبــريات التــي خطأهــا العدنــاين وهلــا وجــه مقبــول بحســب معيــار 
التضمــني النحــوي منعــه أن يقــال: اكــد بأن احلــق العــريب ســينترص . والصواب:اكد 
ان احلــق العــريب ســينترص، اعتــامدا عــىل بعــض احلجــج ومنهــا أن جممــع اللغــة 
العربيــة يف القاهــرة ))كان قــد قــّرر املوافقــة عــىل راي جلنــة األلفــاظ واالســاليب، يف 
اجللســات مــن الثالثــة والعرشيــن اىل الســابعة والعرشيــن، بــني 26 نيســان و 31 ايار 
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1948، يف املــادة رقــم 5، وخالصتــه :يف اللغــة اكــدت االمــر، فتاكــد االمــر، واالمر 
ــة  ــع حقيق ــد ال يق ــذا فالتاكي ــىل ه ــد .وع ــط والش ــاه الرب ــادة معن ــل امل ــد .واص مؤك
عــىل االشــخاص بــل عــىل االشــياء واالمــور .تقول:تاكــد االمــر، وال تقــول تاكــدت 
منــه وال تاكدتــه .هــذا مــا نصــت عليــه كتــب اللغــة ومــا يســتقيم يف االســتعامل مــن 
غــري تأويــل .ولكــن بعــض الكتــاب يقولــون :تاكــدت مــن الــيشء، وأنــا متأكــد منــه، 

ونحــو ذلــك .وهــذه التعبــريات  ال تصحــح اال بتاويــل بعيــد ((34.
وبقــدر مــا يتعلــق األمــر بــام نقلــه األســتاذ العدنــاين بخصــوص موافقــة جممــع 
ــل  ــاص بالفع ــاليب اخل ــاظ واألس ــة األلف ــىل رأي جلن ــرة ع ــة يف القاه ــة العربي اللغ
)أّكــد( عــىل أســاس تعديتــه بنفســه ال بحــرف جــر فلــم أجــد هلــذا الــكالم موضعــًا 
ضمــن مــا تناولــه كتــاب األلفــاظ واألســاليب الصــادر عــن منشــورات جممــع اللغــة 
املــرصي، ولعــل األمــر خضــع ملناقشــة أخــرى بعــد العــام 1948، وكان للمجمــع 
ــذي  ــاب ال ــة عــدم التطــرق إىل هــذا األســلوب يف الكت املذكــور رأي خمالــف بدالل
أخــذ عــىل عاتقــه مجــع مــا نظــرت فيــه جلنــة األصــول وجلنــة األلفــاظ واألســاليب، 
وُعــرض عــىل جملــس جممــع اللغــة العربيــة يف القاهــرة ومؤمتــره مــن الــدورة اخلامســة 
ــاب األلفــاظ واألســاليب  ــه كت ــي ب ــة واألربعــني وأعن ــدورة احلادي والثالثــني اىل ال
ــره جملــس املجمــع ومؤمتــره  ــا أق ــان م ــة مــع بي ــرارات تلــك اللجن ــذي تضمــن ق ال
منهــا، ومــا توقــف يف قبولــه منهــا، مــع عــرض البحــوث واملذكــرات التــي اســتندت 
إليهــا، ثــم إننــي مل أقــف عــىل أثــر هلــذا املوضــوع ضمــن كتــاب جمموعــات القــرارات 
العلميــة يف مخســني عامــا وهــو الكتــاب الــذي تكّفــل بجمــع مجلــة قــرارات املجمــع 
35 . عــىل أن املقصــود بقــرار جممــع اللغــة العربيــة يف  مــن عــام 1934- 1984
ــره مؤمتــر املجمــع، وهــو الــذي يصــّح أن ُينســب  القاهــرة هــو القــرار )) الــذي يّق
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إىل املجمــع فيقــال إنــه أجــاز كــذا، أو منــع كــذا، أمــا قــرار اللجنــة، وقــرار املجلــس 
فــال ينســبان إليــه ((36. واحلــق أّن االقتصــار عــىل الدفــع بانتفــاء وجــود قــرار 
ــًا  ــي اثبات ــر ال يعن ــروف اجل ــتقاقاته بح ــد( واش ــل )أّك ــة الفع ــض لتعدي ــي راف جممع
جلــواز تعديتــه هبا.لكننــا نتلمــس القبــول بالتعبــري املرفــوض حــني نضّمــن الفعــل ) 
أّكــد ( معنــى الفعــل )حــّث ( الــذي يتعــدى بحــروف اجلــر )عــىل( كــام ذكــر ذلــك 
ــه عــىل الــيشء واســتحّث بمعنــى (( 37، أو  صاحــب أســاس البالغــة بقولــه: ))حّث
عــىل تضمينــه معنــى الفعــل نّبــه املتعــدي بحــرف اجلــر )عــىل(، قــال اجلوهــري : )) 
ونّبهتــه عــىل الــيشء: أوقفتــه عليــه فتنّبــه((38، وكــذا تضمــني الفعــل ) تأّكــد( معنــى 

الفعــل )اســتوثق ( الــذي يتعــدى بحــرف اجلــر )مــن(39.

ضحك عىل 
ــار التضمــني النحــوي  ــاًء عــىل معي ــاين ويمكــن تصحيحــه بن وممــا خطــأه العدن
قوهلــم: ) ضحــك عليــه ( والصحيــح عنــده أن يقــال إمــا : ) ضحك منه ( مستشــهدًا 
�َْســوُْ�ْم ذِْكــرِي َوُ�نُْتــْم ِمنُْهــْم 

َ
َْذُ�ُموُهــْم ِســْخرِ�ًّا َحــ�َّ � بقولــه تعــاىل :{ فَا�َّ

تَْضَحُكــوَن}٤٠، أو أن يقــال : )ضحــك بــه( أي بتعديــة الفعــل ) ضحــك( بــرف 
اجلــر البــاء مســتدالً عــىل ذلــك بــام أوردتــه بعــض املعاجــم اللغويــة 41 . واحلــق أن 
مجلــة ) ضحــك بــه ( وإن كان هلــا وجــه جائــز يف اللغــة لكنهــا يف احلقيقــة كانــت قــد 
خرجــت عــن قيــد االســتعامل منــذ وقــت ليــس بالقريــب وغــدت عبــارة مهجــورة 
ــك(  ــل ) ضح ــىل أن الفع ــه( ع ــك علي ــن : ) ضح ــول املعارصي ــًا بق ــًة قياس وغريب
ــول  ــر . يق ــل آخ ــى فع ــه معن ــك بتضمين ــىل( وذل ــر )ع ــرف اجل ــه بح ــن تعديت يمك
الدكتــور أمحــد خمتــار عمــر يف هــذا الصــدد : )) اســتعملت املعاجــم القديمــة حروف 
اجلــر «مــن»، و «إىل»، و « الــالم»، و «البــاء» مــع الفعــل «ضحــك»، وكذلــك أجــاز 
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اللغويــون نيابــة حــروف اجلــر بعضهــا عــن بعــض، كــام أجــازوا تضمــني فعــل معنــى 
فعــل آخــر فيتعــدى تعديتــه، ويف املصبــاح )طــرح( : « الفعــل إذا تضمــن معنــى فعــل 
ــذا يمكــن  ــّر جممــع اللغــة املــرصي هــذا وذاك ؛ وب ــد أق ــه « وق جــاز أن يعمــل عمل
تصحيــح اســتعامل حــروف اجلــر « عــىل « بــدال مــن حــرف اجلــر « مــن»، وقــد ورد 
هــذا االســتعامل يف بعــض املعاجــم احلديثــة كتكملــة املعاجــم، واألســايس، واملنجــد 
ــن «، و «  ــك م ــن : « ضح ــني التعبريي ــّرق ب ــث ف ــتعامل احلدي ــظ أن االس . واملالح
ــى :  ــاين ملعن ــتهزاء، والث ــخرية واالس ــى : الس ــّص األول ملعن ــىل «، فيخ ــك ع ضح
ــار عمــر  ــور أمحــد خمت ــح رأي الدكت ــا إال ترجي اخلــداع والغــّش.((42. وليــس يل هن
عــىل رأي معــارصه األســتاذ حممــد العدنــاين ال عــىل ســبيل االنتصــار العاطفــي 
ألي منهــام، إذ مهــا باحثــان جليــالن خدمــا العربيــة كاًل بحســب جــّده واجتهــاده، 
ولكــن هــو االّتبــاع الواعــي  ملــن هــو أســدُّ رأيــًا مــن صاحبــه يف مســألة مــن مســائل 
البحــث اللغــوي، وبقــدر مــا يتعلــق األمــر بالدكتــور أمحــد خمتــار عمــر فقــد ســبق يل 
االعــرتاض عــىل ختريــج لــه يف مســألة ) أخلــف بـــ ( آنفــة الذكــر، وذلــك حــني بــدا يل 

وهــن القيــاس يف تضمــني الفعــل املثبــت معنــى الفعــل املنفــي )مل يــّرب( .   

خّول إىل 
ــه األمــر، ونحــو ذلــك مــن اشــتقاقات  ــأه العدنــاين قوهلــم : خــّول إلي وممــا خّط
الفعــل ) خــّول( الــذي يتعــدى بنفســه، فيجــب يف اجلملــة الســابقة بحســب العدنــاين 
أن ُيقــال فيهــا : ) خوّلــه األمــر ...( 43، واحلــق أن التعبــري املــردود مــن لــدن العدنــاين 
يمكــن تصحيحــه بتضمــني الفعــل ) خــّول ( معنــى الفعــل ) فــّوض ( الــذي يتعــدى 
ــواو  ــاء وال ــّوض» الف ــن فارس)395هـــ( : )) «ف ــد ب ــال أمح ــر ) إىل(. ق ــرف اجل بح
والضــاد أصــلٌ صحيــح يــدّل عــىل اتــكال يف األمــر عــىل آخــر ورّده عليــه((44، وقــال 
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اجلوهــري : )) فــّوض إليــه األمــر  تفويضــًا رّده إليــه ((45، وتابعــه يف إيــراد األلفــاظ 
نفســها أو مــا يقارهبــا معنــًى كلٌّ مــن الزخمــرشي ) 558 هـــ ( صاحــب معجم أســاس 

البالغــة 46، وكــذا صاحــب لســان العــرب47 . 
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  اخلامتة
 أثبــت البحــث أن التضمــني أضحــى معيــارًا قياســيًا يف ضبــط احلكــم عــىل 

األســاليب العربيــة يف كوهنــا مقبولــة التــداول أم غــري مقبولــة، وهــو عنــدي معيــارٌ 
ــس  ــب لي ــن تراكي ــة م ــال القادم ــه األجي ــأيت ب ــد ت ــا ق ــح م ــع يف تصحي ــتقبيّل ينف مس
رشطــًا أن تســري وفقــًا ملــا نألفــه حاليــًا مــن رضوب القــول جريــًا عــىل  ســنن التطــور 

ــتقباًل . ــارضًا ومس ــة يف ح ــب كّل لغ ــي تصي ــوي الت اللغ
 ــد ــا، وأح ــن مناهله ــّر م ــل  ث ــة منه ــوي يف العربي ــور اللغ ــث أن التط ــنّي البح ب

ــا.   ــني هب ــة والناطق ــتعميل العربي ــىل مس ــري ع ــه تعس ــا، ويف إغفال ــائل تنميته وس
 ــة املعــارصة األســتاذ ــنّي ممــا تقــدم ذكــره أن مؤلــف معجــم األغــالط اللغوي تب

حممــد العدنــاين كان متحفظــًا عــىل اســتعامل معيــار التضمــني النحــوي يف إطــار 
ــرارات  ــي ق ــام يف تبن ــه الع ــف منهج ــذي خيال ــر ال ــو األم ــوي، وه ــح اللغ التصحي
ــرة  ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــال جمم ــة احل ــا بطبيع ــة، ومنه ــة األربع ــع العربي املجام

ــني . ــل بالتضم ــاز العم ــذي أج ال
 بلــغ عــدد املســائل التــي خّطأهــا العدنــاين ويمكــن تصحيحهــا بنــاًء عــىل معيــار

ــة  ــرشات األمثل ــاوز ع ــن أن يتج ــدد يمك ــذا الع ــن ه ــتًا لك ــوي س ــني النح التضم
بمالحظــة أن مركــز التخطئــة يف األمثلــة املرفوضــة هــو الفعــل أو مــا يف معنــاه 
بــام يتضمنــه ذلــك مــن اشــتقاقات بحســب أزمنــة كّل فعــل ومــا حيتملــه مــن أبنيــة  
ومــن ثــم فــإن منــع تلــك املســائل ومــا يتفــرع منهــا فيــه مــا فيــه مــن التضييــق عــىل 
مســتعميل العربيــة مــع مــا حيدثــه ذلــك التضييــق مــن بلبلــة فكريــة ال ســيام يف إطــار 
ــا يف  ــر مــن مصــدر لغــوي يف أخــذ صحيــح اللغــة، وقــد الحظن مــن يرجــع إىل أكث
أثنــاء البحــث أّن بعــض املؤلفــني يف حقــل التصحيــح اللغــوي ممــن عــارص العدنــاين 
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ذهــب إىل تصحيــح مجلــة ممــا خّطــأه الرجــل، وهــو أمــرٌ يزيدنــا اقتناعــًا يف أن كتــب 
التصحيــح اللغــوي متثــل بمجملهــا وجهــات نظــر كاتبيهــا، وهبــذا فإهنــا ختضــع إىل 
مبــدأ إعــادة النظــر فيهــا اعتــامدًا عــىل مــا )يظهــر( مــن أدلــة، ولعــّل يف ذلــك تفســريًا 

ــًا.   ــاًم وحديث عامــًا الختــالف أربــاب التصحيــح اللغــوي قدي
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املصادر واملراجع 
القرآن الكريم 

اإلتقــان يف علــوم القــرآن، لإلمــام عبــد الرمحــن *
ت  الســيوطي،  الديــن  جــالل  بكــر  أيب  بــن 
911هـــ، د.ط، اهليــأة املرصيــة للكتــاب، د.ت

أســاس البالغــة، تأليــف أيب القاســم جــار اهللا *
حممــود بــن عمــر بــن أمحــد الزخمــرشي املتــوىف 
538هـــ، حتقيــق: حممــد باســل عيــون الســود، 
دار  ط1،  بيضــون،  عــيل  حممــد  منشــورات 

الكتــب العلميــة، بــريوت، 1998م.
فيــه * نظــرت  مــا  واألســاليب،  األلفــاظ 

ــاليب،  ــاظ واألس ــة األلف ــول وجلن ــة األص جلن
ــن  ــره، م ــع ومؤمت ــس املجم ــىل جمل ــرض ع وع
الــدورة اخلامســة والثالثــني إىل الــدورة احلاديــة 
واألربعــني، أعــّد املــادة والتعليــق عليهــا حممــد 
ط،  د.  حجــازي،  مصطفــى  أمــني،  شــوقي 

جممــع اللغــة العربيــة، مــرص، د. ت.
تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، اســامعيل بــن *

محــاد اجلوهــري ) 393هـــ(، حتقيــق أمحــد عبــد 
للماليــني،  العلــم  دار  الغفــور عطــار، ط1، 

القاهــرة، 1956م .
تذكــرة الكاتــب، أســعد خليــل داغــر، د.ط، *

ــة، القاهــرة، 1933م. املطبعــة العرصي
التضمــني يف العربيــة، د. أمحــد حســن، ط1، *

دار الــرشوق، عــامن، 2001م.
التضمــني النحــوي يف القــرآن الكريــم، د. *

ــان  ــة دار الزم ــل، ط1، مكتب ــم فاض ــد ندي حمم
للنــرش والتوزيــع، املدينــة املنــورة، 2005م.

اخلصائــص، أليب الفتــح عثــامن بــن جنــي، *
ــق: حممــد عــيل النجــار، ط4، دار الكتــب  حتقي

املرصيــة، القاهــرة، 1999م.
درة الغــواص يف أوهــام اخلــواص، احلريــري *

اجلوائــب،  مطبعــة  ط1،   ،) هـــ   516  (
. 1299هـــ  قســطنطينية، 

ذيــل فصيــح ثعلــب، موفــق الديــن البغــدادي *
) ت 629 هـــ (، نــرش وتعليــق: حممــد عبــد 
امللكيــة،  الكتــب  دار  املنعــم خفاجــي، ط1، 

1949م. القاهــرة، 
شــذا العــرف يف فــن الــرصف، للشــيخ أمحــد *

احلمــالوي ) ت 1351 هـــ(، رشحــه وفهرســه 
ــداوي، ط6،  ــد هن ــد احلمي ــه : د. عب ــى ب واعتن

ــريوت، 2011م. ــة، ب ــب العلمي دار الكت
رشح الدمامينــي عــىل مغنــي اللبيــب، ملحمــد *

بــن أيب بكــر الدمامينــي) 828 هـــ (، صححــه 
وعلــق عليــه: أمحــد عــزو عنايــة، ط1، مؤسســة 

التاريــخ العــريب، بــريوت، 2007 م. 
رشح كتــاب ســيبويه، الســريايف ) 368 هـــ (، *

ــواب،  ــد الت ــق: رمضــان عب ــاين، حتقي اجلــزء الث
ط2، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 

2008م.
د. * العــريب،  للقــارئ  مقدمــة  اللغــة،  علــم 

ــة،  حممــود الســعران، د.ط، دار النهضــة العربي
د.ت. بــريوت، 

ملجمــع * والترصيفيــة  النحويــة  القــرارات 
ودراســة  مجعــًا  بالقاهــرة  العربيــة  اللغــة 
ــتني /  ــة والس ــدورة احلادي ــة ال ــاًم إىل هناي وتقوي
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ــارس  ــن ف ــعود ب ــن س ــد ب ــف خال 1995، تألي
الريــاض،  ط1،  التدمريــة،  دار  العصيمــي، 

2003م.
قضايــا اللــزوم والتعــدي يف النحــو والرصف *

البينــة  دار  احلســن،  حممــود  د.  والداللــة، 
2011م.  ط1،  والنــرش،  للطباعــة 

اللحــن يف اللغــة مظاهــره ومقاييســه، د. عبــد *
الفتــاح ســليم، ط1، دار املعــارف، 1989 م. 

لســان العــرب لإلمــام العالمة ابــن منظور) ت *
ــة  711 هـــ(، طبعــة مراجعــة ومصححــة بمعرف
نخبــة مــن الســادة األســاتذة املتخصصــني، د. 

ــرة، 2013م. ــث، القاه ط، دار احلدي
املحتســب، ابــن جنــي حتقيــق: عــيل النجــدي *

املجلــس  ط  القاهــرة،  وآخــرون،  ناصــف 
1386ه. اإلســالمية،  للشــئون  األعــىل 

الفنــون * اصطالحــات  كشــاف  موســوعة 
والعلــوم، حممــد عــيل التهانــوي، حتقيــق : د. عــيل 
ــة : د.  ــم، ترمج ــق العج ــم : د. رفي ــروج، تقدي دح
عبــد اهللا اخلالــدي، مكتبــة نــارشون، لبنــان، د.ت 

موقــف النحــاة مــن االحتجــاج باحلديــث، د. *
ــرش،  ــيد للن ــي، د. ط، دار الرش ــة احلديث خدجي

بغــداد، 1981م.
ــن * ــرة م ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــف جمم موق

العظيــم  عبــد  د.  املعــارصة،  االســتعامالت 
فتحــي خليــل، جامعــة األزهــر، كليــة اللغــة 

د.ت.  القاهــرة،  األلوكــة،  العربيــة، 
جمموعــة القــرارات العلميــة يف مخســني عامــًا، *

1934- 1984، أخرجهــا وراجعهــا حممــد 

ــورات  ــرتزي، منش ــم ال ــني، وإبراهي ــوقي أم ش
ــة، القاهــرة، 1984م. جممــع اللغــة العربي

خمتــار الصحــاح، الــرازي ) ت 666 هـــ (، *
قــراءة وضبــط ورشح د. حممــد نبيــل طريفــي، 

ط1، دار صــادر، بــريوت، 2008م.
ــاين، * معجــم األخطــاء الشــائعة، حممــد العدن

ــريوت، 1985. ــان، ب ــة لبن ط، مكتب
معجــم األغــالط اللغويــة املعــارصة، حممــد *

العدنــاين، مكتبــة لبنان، ط1، بــريوت، 1989م. 
املثقــف * دليــل  اللغــوي  الصــواب  معجــم 

عــامل  ط1،  عمــر،  خمتــار  أمحــد  د.  العــريب، 
 . م   2008 القاهــرة،  الكتــب، 

معجــم مقاييــس اللغــة، أمحــد بــن فــارس *
395 هـــ، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، 
د. ط/ دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

القاهــرة، دت .
احلديثــة * اللغــوي  التصحيــح  معجــامت 

دراســة حتليليــة يف ضــوء علــم اللغــة احلديــث، 
الــدار  ط1،  القصــاب،  نجــاح  لطيــف  د. 
املنهجيــة للنــرش والتوزيــع، عــاّمن، 2018م.

ــن * ــب، اب ــب األعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغن
هشــام ) ت 761 هـــ ( حتقيــق: حســن مجــد، 
ود. إميــل يعقــوب، ط3، دار الكتــب العلميــة، 

بــريوت، 2012م.



٤٩٤

الوجه النحوي املردود يف معجم األغالط الشائعة للعدناني دراسة نقدية على هدي معيار التضمني 

األبحاث :
شــعر * مــن  نــامذج  يف  النحــوي  لتضمــني 

ــم الطائــي، منــى صالــح العجرمــي، جملــة  حات
ــد  ــانية، األردن، املجل ــوم اإلنس ــات العل دراس

.  2016  ،6 ملحــق   ،43
عــىل * النحويــني  جــّرأ  مــن  أول  ســيبويه 

العــزوف عــن االحتجــاج باحلديــث النبــوي 
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