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امللﺨﺺ

ال خيفــﻰ عــىل املهتمــني بموضــوع التصحيــح اللغــوي األثــر الكبــري الــﺬي ّملــا

يــزل ﳛدثــه معجــم األغــالط الشــائعة لألســتاذ املرحــوم حممــد العدنــاين يف ﳎــال
احلكــم عــىل التعبــري اللغــوي املﺨتلــف عليــه ســواء بالصحــة أم اخلطــأ .فقــد ﲥ ّيــأ

لصاحــب هــﺬا الســفر مــن الشــهرة وذيــوع الصيــﺖ مــا ﱂ يته ّيــأ لكثــري مــن أقرانــه

ﳑــن ســبقه يف عــاﱂ التصحيــح اللغــوي أو ﳑــن عــارصه أو ﳑــن جــاء بعــده .

واحلــﻖ أن كثــري ًا ﳑــا حكــم العدنــاين بتﺨطﺌتــه كان ومــا يــزال مــن ذلــك النــوع

الــﺬي ﳚــايف االســتعامل الســليم للغــة ،وال ســبيل لتصحيحــه مطلق ـ ًا ،لكــن أمــر ًا

كهــﺬا ليــس هــو مــن قبيــل القاعــدة العامــة إذ إن ثمــة قس ـ ًام معتــد ًا بــه مــن تلــك
األحــكام ﱂ تكــن لتﺨــرج عــن دائــرة الصحــة اللغويــة لــو أن صاحــب املعجــم

تعامــل معهــا بــيشء مــن املرونــة ،أو أخضعهــا ملعيــار التضمــني النحــوي ،وهــو
املســار الــﺬي يســري يف مضــامره هــﺬا البحــث.

الكلامت املفتاحية  :التضمني ،معيار ،معجم ،الصواب ،اخلطأ.
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Abstract
The great impact the Lexicon of Common Mistakes, by late Professor Muhammad Al-Adnani, has on the ﬁeld of judging disputable
linguis�c expressions is conspicuous to those interested in the subject 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 incorrect 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 grammatical 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”. .
 هناك من يفضل استعامل مصطلح:مالحظة
(gramma�cal inclusion )
 وشيوع ًا بني الدارسني وهو،ًللتعبري عن التضمني النحوي لكنني أخﺬت باملصطلح األكثر تداوال
( gramma�cal implica�on )
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املقدمة

ـوي شــائﻊ يف العربيــة ،وهــو شــاهد عــىل مرونــة
التضمــني النحــوي أســلوب لغـ ّ

هــﺬه اللغــة املعطــاء ومــا ﲢفــل بــه مــن ســعة وثــراء ،والتضمــني بوجــه عــام ﳑــا

ـري
تعاورتــه أذهــان النحــاة واللغويــني والبالغيــني واملفﴪيــن قديـ ًام وحديثـ ًا ،وحـ ّ
ـوي بوجــه خــاص أن تُفــرد لــه مســاحة وافيــة مــن مضامــري القــول
بالتضمــني النحـ ّ

قصيــة بحــدود مــا ُســمﻊ منــه يف عصــور االستشــهاد؛ ألن
فــال ُﳛــرص يف زاويــة ّ

يب وفنونــه ،وآيــة ذلــك مــا ذكــره
ـوي ضــارب يف جــﺬور الــكالم العــر ّ
التضمــني النحـ ّ
ابــن جنــي (  395هـــ ) يف قولــه(( :هــﺬا مــن أســدِّ وأدمـ ِ
ـث مﺬاهـ ِ
ـب العربيـ ِـة ،وذلــك
َ
ـﻊ يملــك فيــه املعنــﻰ عنـ َ
ـان الــكال ِم)) ،1فــاألوىل ﲠــﺬا األســلوب الســديد
أ ﱠنــه موضـ ﹲ
إذن أن ال ُين َّحــﻰ عــن جــادة القيــاس ،ورحابــة آفاقــه بﺬريعــة أو بأخــرى ،الســيام إذا

ـوي هنــا أو هنــاك .ومــن املناســب القــول
كان فيــه مــا يصلــح لتصحيــح تعبــري نحـ ّ
إن العربيــة بــام فيهــا مــن اتســاع ومرونــة تبيــح اســتعامل كثـ ﹴ
هنــا ّ
ـري مــن الرتاكيــب

النحويــة مــا وجــدت هلــا ســبي ً
ال مــن الصــواب .أ ّمــا إذا ﱂ يكــن مــن التشــدّ د يف

التﺨطﺌــة بــدﱞ فليكــن ضمــن دائــرة الصــوت واإلمــالء ،ومــا يتعــﺬر التــامس وجــه

صحــة لــه مــن النحــو والترصيــف .وليــس املقصــود ﳑــا ورد مــن كالم حتــﻰ اآلن

هــو تكريــس الفكــرة التــي ﲢــرص هــدف الدراســات اللغويــة ببيــان أوجــه اخلطــأ
والصــواب ،وحماولــة فــرز التعبــري الســقيم عــن الســليم فحســب ،ﳑــا هــو متعــارف

لــدى ذوي العقــل اللغــوي التقليــدي  2بــل 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 يــﴬ يف ﳾء مــن ثوابــﺖ اللغــة الســيام إذا كان البحــث جاريـ ًا يف إطــار اللغــة
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العربيــة املرتبطــة أ ﱠيــام ارتبــاط بجﺬورهــا ،وينابيعهــا األوىل.

وﳑــا ﳚــدر ذكــره هنــا أن هــﺬه الدراســة رجعــﺖ إىل مجلــة مــن الدراســات

التطبيقيــة الســابقة التــي عاجلــﺖ موضــوع التضمــني النحــوي يف إطــار القــرآن

الكريــم والشــعر العــريب القديــم ،ومــن بينهــا عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص كتــاب

التضمــني النحــوي يف القــرآن الكريــم للدكتــور حممــد نديــم فاضــل ،وبحــث
التضمــني النحــوي يف نــامذج مــن شــعر حاتــم الطائــي للباحثــة منــﻰ صالــح العجرم،
فضـ ً
ال عــن كتــب التصحيــح اللغــوي احلديثــة التــي رأى أصحاﲠــا ﴐورة التعويــل

عــىل معيــار التضمــني ومنهــا تصحيحــات شــهاب الديــن اخلفاجــي( ت 1069
هـــ) ،وكتابــات الدكتــور أمحــد ﳐتــار عمــر .

وقــد تــوزع البحــث عــىل عنوانــات فرعيــة انتهــﺖ بدراســة تطبيقيــة اســتندت

إىل اســتقراء دقيــﻖ لــكل املســائل التــي تصــدّ ى 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 فريـ ﹲـﻖ مــن أكابــر العلــامء املحدثــني ،لكــن
صاحــب املعجــم وقــف منــه ،ومــن مســتعمليه عــىل الســواء موقفـ ًا ﱂ تغــادره – كــام

يبــدو -نزعــة التحامــل أو التحفــﻆ املاثلــة يف رصيــح مــا كشــف عنــه تعليقــه الــﺬي

ســنورده الحق ـ ًا جتــاه اســتعامل هــﺬا املعيــار وجتــاه األعــالم الﺬيــن أجــازوا العمــل
بمقتضــاه مــن القدمــاء واملحدثــني. 3
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نبﺬة ﳐتﴫة ﻋﻦ معﺠم اﻷغالط اللغوية املعاﴏة

ُي َعــدّ معجــم األغــالط اللغويــة املعــارصة للعدنــاين اســتكامالً ملرشوعــه املعجمــي

األول الــﺬي وســمه بمعجــم األخطــاء الشــائعة الــﺬي صــدرت طبعتــه األوىل عــام

 . 1973واملعجــم بحســب مﺆلفــه اعتمــد عــىل  136مصــدر ًا لغو ّي ـ ًا وهــو متكــون

مــن ( )870صفحــة ،ومرتــب عــىل الطريقــة األلفبائيــة ،وقــد كشــف العدنــاين يف
مقدمتــه عــن مﺬهبــه يف قبــول الوجــه الصحيــح اعتــامد ًا عــىل مجلــة معايــري هــي :4

.1القــرآن الكريــم :شــغل االستشــهاد بالقــرآن الكريــم ح ّيــز ًا واســع ًا مــن متــن

املعجــم ،وغالبـ ًا مــا يعمــد املﺆلــف إىل اســتقصاء مصاديــﻖ املــوا ّد اللغويــة املبحوثــة
يف املصحــف الرشيــف مــﻊ التنبيــه عــىل مــا يعتورهــا مــن أمــور رصفيــة ونحوهــا -إن
وجــدت. -

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

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

رصح بــه يف مقدمتــه ).)5
يقبــل منــه إال مــا يوافــﻖ عقلــه طبق ـ ًا ملــا ﱠ

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 ،أ ّمــا إذا كان ذلــك الرفــﺾ والقبــول انصياعـ ًا إىل مــا ﲤليــه بعــﺾ النــوازع

ـدرج ضمــن ذرائــﻊ رافــﴤ االستشــهاد باحلديــث
الشــﺨصية ونحوهــا ،ﳑــا هــو مـ ﹲ
الرشيــف فهــﺬا كالم مــردود ،و ُيفــرتض أن يأبــاه املنطــﻖ اللغــوي الســديد .6

.3املعاجــم اللغويــة  :للمعجــم والســيام املعجــم القديــم مكانــة ال تعدهلــا مكانــة

أخــرى عنــد العدنــاين ،يالحــﻆ ذلــك يف اعتــامد املﺆلــف عــىل عــدد منهــا يصــل
٤٧٤

ﻡ.ﺩ .ﻟﻄﻴﻒ ﳒﺎﺡ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺏ

بعــﺾ األحيــان إىل أكثــر مــن اثنــي عــرش معج ـ ًام مــﻊ ترجيــح اســتعامل مــا يســمﻰ

ـي الفصيــح ،وهــي الكلــامت التــي تشــيﻊ يف اللهجــات العربيــة املعــارصة وهلــا
بالعامـ ّ
أصــل يف املعاجــم القديمــة  .وكﺬلــك مــا شــاع مــن الكلــامت املعر ّبــة واملو ّلــدة وإن ﱂ
تثبتهــا معاجــم اللغــة املعتــﱪة.

.4شواهد من الشعر العريب القديم.

وعامن.
.5ﳎامﻊ اللغة العربية يف بغداد ودمشﻖ والقاهرة ّ

.6كتــب النحــو مــﻊ ترجيــح مــا يــراه املﺆلــف مناســب ًا عنــد التنــازع بــني مدرســتي

البــرصة والكوفــة.

.7كتــب اللحــن اللغــوي القديمــة واحلديثــة ،مــﻊ الــر ّد عــىل اآلراء التــي يراهــا

املﺆلــف ﳎانبــ ًة للصــواب.
التﻀمﲔ :

التضمــني يف اللغــة هــو (( جعــل الــيشء يف ﳾء ﳛويــه))) ،)7ويف االصطــالح

ـم األول ،وفائدتــه أن تــﺆدي
هــو إرشاب لفــﻆ معنــﻰ لفــﻆ آخــر ،ف ُيعطــﻰ الثــاين حكـ َ

كلمــة معنــﻰ كلمتــني ،وهــو حكــم شــامل للتضمــني اللغــوي بصفــة عامــة أي مــا
كان مندرجـ ًا ﲢــﺖ علــوم النحــو والبالغــة والعــروض) . )8ومــا نحــن بصــدده هنــا

ال يتعــدى علــم النحــو بمعنــﻰ النظــر إىل التضمــني بمعنــاه النحــوي ذلك أنــه امليدان
الــﺬي ﳚــري فيــه تفســري التعبــري اخلــارج عــن األســلوب املغايــر لــألداء املعتــاد ،وبــام

ﳚعــل مــن التضمــني أداة تفســري أكثــر منــه قاعــدة لغويــة ،هــﺬا أوالً ( ،)9وثاني ـ ًا
حــرص التضمــني بحــدود الفعــل دون األســامء واحلــروف ،وهــو مــا يتفــﻖ مــﻊ عنوان

هــﺬا البحــث عــىل أنــه يتفــﻖ مــن ناحيــة أخــرى مــﻊ احلــدّ الــﺬي رســمه الســيوطي(
ت  911هـــ) للتضمــني النحــوي حــني رأى جريانــه يف نطــاق مضــامر مــن الك َِلــم
٤٧٥
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هــو مضــامر الفعــل عــىل وجــه التحديــد  ،10ومــا يتفــرع منــه – أي الفعــل  -الزمـ ًا أو
متعديـ ًا 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
َ َ
يف تضمــني الفعــل » عــزم » معنــﻰ الفعــل » نــوى« يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :و� � ْع ِز ُ�ــوا
ُ ْ َ َ ّ َ ِ َ َّ َ ْ ُ َ
اب أَ َجلَـ ُ
ـغ الْك َِت ُ
ـه﴾ ســورة البقــرة :مــن اآليــة ،)11)235
�قــدة ا�ِــ�ح حــ� �بلـ
َ
وكــﺬا تضمــني الفعــل » يــرشب« معنــﻰ الفعــل » يرتــوي« يف قولــه تعــاىل � ﴿ :يْ ًنــا

َ ُ َّ ُ َ ّ ُ َ
و� َهــا َ� ْفجـ ً
َ ْ َ ُ َ
ـ�ا﴾ ﺳــورة اﻹنســان اآليــة (.١٢(٦
جر
ِ
�ــ�ب بِهــا عِبــاد ا�ِ �ف ِ

يب تفــﴤ بنــا حثيثـ ًا إىل نتيجــة مفادهــا
إن إعــامل النظــر يف بعــﺾ كتــب الــرتاث العــر ّ

ّ
أن هــﺬا األســلوب اللغــوي كان قــد أجيــز العمــل بــه – كــام أشــري إىل ذلــك ســابق ًا -
منــﺬ تاريــخ بعيــد مــن لــدن عـ ﹴ
ـدد مــن قدمــاء النحويــني بــرصف النظــر عــن ّ
أن ســبك
اصطــالح التضمــني النحــوي باملعنــﻰ املتــداول حاليــ ًا ﱂ يكــن حــاﴐ ًا يف أذهاﳖــم

طبيعــي احلــدوث يف معظــم العلــوم والفنــون ومــرده إىل ســنن
آنــﺬاك ،فهــﺬا األمــر
ّ

التطــور التــي تســتلزم فســحة مــن الزمــن تطــول أو تقــرص قبــل تبلــور فكــرة معينــة

بقالــب لفظــي معــني ﲢظــﻰ باتفــاق معظــم العلــامء ،فهــﺬا الفـ ّـراء وهــو مــن أعــالم
القــرن الثــاين اهلجــري ( ت  207هـــ) يتكــﺊ يف تســويﻎ شـ ﹴ
ـطر واســﻊ من وجــوه الكالم
اعتــامد ًا عــىل أســلوب التضمــني النحــوي ) ،)13ونظــري ذلــك مــا فعلــه الســريايف ( ت

 368هـــ ) حــني عــدّ التضمــني يف األفعــال لون ـ ًا مــن ألــوان التوســﻊ اللغــوي ،وم ّثــل

لــه بــام يــرد مــن اســتعامل الفعــل » أصبــح« يف بعــﺾ التعبــريات بمعنــﻰ » صــار«).)14

واالصطــالح عــىل هــﺬا األســلوب – أي التضمــني النحــوي -بعبــارة التوســﻊ

اللغــوي كان قــد ورد يف كالم البــن جنــي (ت393هـــ) ،وهــو قولــه (( :اعلــم أن
الفعــل إذا كان بمعنــﻰ فعــل آخــر وكان أحدﳘــا يتعــدى بحــرف واآلخــر بﺂخــر فــﺈن
٤٧٦
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العــرب قــد تتســﻊ فتوقــﻊ أحــد احلرفــني موقــﻊ صاحبــه إيﺬان ـ ًا بــأن هــﺬا الفعــل يف

معنــﻰ ذلــك اآلخــر فلﺬلــك جــيء معــه باحلــرف املعتــاد مــﻊ مــا هــو يف معنــاه وذلــك
ـث إِ َىل نِسـ ِ
ِ
الر َفـ ُ
ـائك ُْم ﴾ ســورة البقــرة:
ـم َل ْي َلـ َة ِّ
َ
الص َيــا ِم ﱠ
كقــول اﷲ عــز اســمه ﴿ ُأحـ ﱠـل َل ُكـ ْ

مــن اآليــة  ،187وأنــﺖ ال تقــول رفثــﺖ إىل املــرأة وإنــام تقــول  :رفثــﺖ ﲠــا أو معهــا

لكنــه ملــا كان الرفــث هنــا يف معنــﻰ اإلفضــاء وكنــﺖ تعــدي أفضيــﺖ بـــ ( إىل) كقولك:

أفضيــﺖ إىل املــرأة جﺌــﺖ بـــ(إىل) مــﻊ الرفــث إيﺬانـ ًا وإشــعار ًا أنــه بمعنــاه))).)15

وقــد عمــل بمقتــﴣ معيــار التضمــني النحــوي مجلــة مــن رجــال التصحيــح

صحــح مجلــ ًة ﳑــا
اللغــوي منهــم شــهاب الديــن اخلفاجــي( ت  1069هـــ) حــني ّ
خ ّطــأه احلريــري مــن أفعــال اســتعملﺖ متعديــة باحلــرف وهــي ﳑا يتعــدى بنفســه).)16

عــىل ّ
أن هنــاك مــن نظــر إىل التضمــني واملجــاز عــىل أﳖــام بمعنــﻰ واحــد ،واحلــال

أﳖــام ظاهرتــان لغويتــان ﳐتلفتــان 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 ّ
إن التضمــني هــو أن ُيقصــدَ بالفعــل معنــﻰ حقيقــة وضعــه ولكــن بمعونــة

فعــل آخــر يناســبه مــن حيــث املعنــﻰ وخيالفــه مــن حيــث اللــزوم والتعــدي فيجــري
ﳎــراه تعديـ ًا ولزومـ ًا.17

ومــن املعلــوم أن املحدثــني ذهبــوا يف التضمــني النحــوي مﺬاهــب شــتﻰ فمنهــم

مــن عــدّ ه أدا ًة مــن أدوات القيــاس ،ومنهــم قــرصه عــىل الســامع ،ومنهــم َمــن رفضــه،

وحـ ﱠـﺬر مــن التوســﻊ باســتعامله بوصفــه خطــر ًا عــىل اللغــة!).)18

وليــس مــن وكــد هــﺬا البحــث االســتفاضة التامــة يف تقــص اآلراء جتــاه معيــار

التضمــني ذلــك أن اســتﺬكار الســجال التارخيــي ملوضــوع لغــوي معــني بــام ﳛملــه
مــن أدلــة نقــﺾ وإبــرام هــو ﳑــا ال ينبغــي اإلفاضــة فيــه ،واالســتغراق يف تفاصيلــه
٤٧٧
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مادامــﺖ الظاهــرة اللغويــة قيــد البحــث مسـ ّل ًام بوجودهــا الفعــيل يف الواقــﻊ اللغــوي،

ومقبولـ ًة علميـ ًا يف أوســاط الباحثــني األكاديميــني كــام ســيتأكد ذلــك الحقـ ًا ،ومــن

نافلــة القــول الترصيــح بــأن الظواهــر اللغويــة املثــرية للســجال ُيبتــىل املنقســمون

عليهــا غالبـ ًا بﺂفــات التهافــﺖ واالضطــراب قبــل بلوغهــا آوان النضــج واالســتواء،

وهــو األمــر الــﺬي عـ ّـﱪ عنــه أحــد الباحثــني بالقــول إﳖــم -أي املنقســمني عــىل معيــار

التضمــني رفضــ ًا وقبــوالً -كانــوا قــد (( تناولــوا موضــوع التضمــني مــن خــالل
مســائل جزئيــة ،وأحــكام متفرقــة ،وأمثلــة مفــردة ،ومشــادات كالميــة ،ومناقشــات

ســطحية ،بعيــدا عــن التفكــري التكامــيل والنظــرة الشــمولية ))) ،)19وهــو 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 يقاســموﳖم حرفة نقــد الك ّتــاب واملتكلمني،

وﳑــا ال ريــب فيــه أن أحــد أكــﱪ األســباب وراء اســترشاء حالــة االنقســام احلــاد جتــاه
معيــار التضمــني راجــﻊ إىل ذاتيــة املتنــاول وحماولتــه إظهــار التفــوق عــىل اآلخــر

املﺨتلــف معــه فكري ـ ًا ناهيــك عــن انتفــاء وجــود اتفــاق مجاعــة موثوقــة مــن العلــامء

عــىل رأي حمــدد وموحــد جتاهــه .وغنــي عــن البيــان القــول إن إمجاعــا مــن هــﺬا القبيــل
ﱂ يتحقــﻖ عنــد القدمــاء ،وهــو أمــر مــر ّده إىل طبيعــة احليــاة العلميــة آنــﺬاك وعــدم
االتفــاق مبدئيــا عــىل اصطــالح يم ّيــز هــﺬا املعيــار ﲤييــز ًا ال لبــس فيــه ،وقــد أرشت
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

تغــري يف عرصنــا
عــىل تفــاوت يف مــا ﳚمعهــا ويفرقهــا  .عــىل أن هــﺬا األمــر قــد ّ
احلــاﴐ حــني شــهد املجتمــﻊ اللغــوي اتفــاق مﺆسســة لغويــة مرموقــة عــىل تعريــف
٤٧٨
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التضمــني النحــوي تعريفـ ًا مانعـ ًا جامعـ ًا وكــﺬا القبــول بقياســيته ،وهــو ظاهــر قــرار
ﳎمــﻊ اللغــة العربيــة يف القاهــرة الــﺬي وافــﻖ عــىل إدراج التضمــني النحــوي ضمــن

عرفــه بــام مضمونــه أداء فعــل مـ ّـﺆدى فعــل آخــر،
معايــري اخلطــأ والصــواب عندمــا ّ

ـاﳼ مــا ﲢققــﺖ املناســبة بــني فعلــني
ف ُيعطــﻰ حكمــه يف التعديــة واللــزوم ،وإ ّنــه قيـ ّ
ووجــدت قرينــة تــدّ ل 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

بمقتــﴣ التضمــني النحــوي بﺬريعــة أو بأخــرى أقــول إذا كان ﳑكنـ ًا التــامس العــﺬر

ملــن نــادى منهــم برفــﺾ التضمــني النحــوي والتحﺬيــر مــن اســتعامله أو التحفــﻆ
عليــه قبــل صــدور القــرار املجمعــي الــﺬي ورد مضمونــه آنفـ ًا 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 ﳎامــﻊ اللغــة

العربيــة ،وﳎمــﻊ اللغــة العربيــة يف القاهــرة أحدهــا ) ،)21لكنــه وقــف موقفــ ًا مــن
قــرار التضمــني النحــوي تشــعر معــه كــام لــو ّ
أن الرجــل كان يف معــرض التعريــﺾ
باآلخــر املﺨتلــف عنــه فكريــا ســواء أكان هــﺬا اآلخــر فــرد ًا لغو ّيـ ًا أو مجاعــة لغو ّيــة
وذلــك حــني يقــول  (( :وأنــا أرى أن نقلــل جلوءنــا إىل التضمــني ،أو إرشاب الفعــل
معنــﻰ فعــل آخــر ملناســبة بينهــام ،ابتعــادا عــن الفــوﴇ ،وحبــا بالتق ّيــد بــام جــاء يف

املعجــامت ،واجتنابــا لكثــرة العقبــات ،التــي قــد يضعهــا يف ســبيلنا مــا أجــازه ابــن

ســيدة ،والغاليينــي ،وﳎمــﻊ اللغــة العربيــة بالقاهــرة ))).)22

ولعـ ّـل مــن املناســب لنــا قبــل الــرشوع يف تفاصيــل الدراســة التطبيقيــة أن نﺬكــر
ﹴ
نحــو مــن اليقــني بــأن التضمــني أضحــﻰ منــﺬ أن توافقــﺖ عــىل القبــول بــه
عــىل
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أوســاط هلــا ثقلهــا العلمــي قبــل أكثــر مــن ﲬســني عام ـ ًا أضحــﻰ معيــار ًا ملراجعــة

اخلطــأ والصــواب ،وحجــ ًة ال ينبغــي التغــاﴈ عنهــا يف معــرض قــرع احلجــة

باحلجــة ،وكــﺬا يف إبــرام مــا تنقضــه أقــوال املعرتضــني.
الدراﺳة التطبيقية

بلغــﺖ املســائل التــي رأى العدنــاين ﲣطﺌتهــا يف معجمــه وكان باإلمــكان التــامس

الصحــة هلــا لــو أنــه أخــﺬ بمعيــار التضمــني النحــوي ســﺖ مســائل عــىل أن هــﺬا العــدد

ال ينبغــي االســتهانة بــه مــن حيــث إنــه قابــل عــىل توليــد عــرشات األمثلــة األخــرى
إذا أخﺬنــا باحلســبان أن حمــور التﺨطﺌــة يف هــﺬه األمثلــة هــو الفعــل أو مــا يف معنــاه بــام

يتضمنــه ذلــك مــن اشــتقاقات بحســب أزمنــة ّ
كل فعــل ومــا ﳛتملــه مــن أبنيــة وتراكيب.
ويمكــن إمجــال املســائل املوزعــة يف معجــم األغــالط اللغويــة املعــارصة للعدناين

باآليت:

أ ّد بـ ،وأ ّداه

مــن مجلــة التعبــريات الشــائعة التــي خ ّطأهــا حممــد العدنــاين يف معجــم األغــالط

اللغويــة املعــارصة قوهلــم ( :أ ّدت احلــرب ﲠــم إىل اهلــالك إليهــم) ،والصحيــح برأيــه
أن يقــال ( :أ ّدت احلــرب اهلــالك إليهــم) .23

وﳑــا ســاقه املﺆلــف – رمحــه اﷲ تعــاىل -لتعضيــد رأيــه املتقــدم ذكــره هــو أن الفعــل

(أ ّدى) يتعــدى إىل املفعــول األول بنفســه ال بحــرف جــر مستشــهدا بقولــه تعــاىل :
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ
َ َْ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
ـات إِ� أهل َِهــا �ذا حكمتــم �ــ� ا� ِ
اس أن
}إِن ا� يأ�ر�ـ
ـم أن تــؤدوا ا�مانـ ِ
ا� َ� َن َسـم ً
يعا بَ ِصـ ً
ـم بـهِ إ َّن َّ َ
ْ َ ْ َّ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ
َْ ُ ُ
ـ�ا{ .٢٤
ِ
�كمــوا بِالعــد ِل إِن ا� نِعِمــا يعِظ�ـ ِ ِ

وليــس ثمــة أي اعــرتاض عــىل صحــة الوجــه الــﺬي ذهــب إىل تبنيــه العدنــاين أي
٤٨٠
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مجلــة  ( :أ ّدت احلــرب اهلــالك إليهــم ) ،فهــو أســلوب فصيــح ال غبــار عليــه الســيام
مــا يتعلــﻖ بالتعديــة املبــارشة للفعــل (أ ّدى) عــىل نســﻖ اآليــة الكريمــة املستشــهد ﲠــا،
ولكــن ثمــة اعــرتاض عــىل اجلــزم بتﺨطﺌــة مجلــة  ( :أ ّدت احلــرب ﲠــم إىل اهلــالك) ،إذ

باإلمــكان تســويﻎ التعبــري الســابﻖ بتضمــني الفعــل ( أ ّدى) ،ومعنــاه اللغــة اإليصــال

واالنتهــاء  25معنــﻰ الفعــل ( أفــﴣ ) ،وهــﺬا ﳑــا يتعــدى بحــرف اجلــر (إىل) ،ومــن
معانيــه الوصــول واالنتهــاء أيض ـ ًا .جــاء يف لســان العــرب (( َأ ْفــﴣ فــالن إِىل فــالن

ُ
الرجــل
وح ِّيــزهَ ...أفــﴣ
َأي َو َصــل إِليــه ،وأصلــه َأنــه صــار يف ُف ْر َجتــه و َفضائــه َ
بارشهــا وجامعها...واإلفضــاء هــو االنتهــاء )) ،26وﳑــا ورد مــن معــاين
إِىل امر َأتــه َ
ََْ َ َْ ُ ُ َ ُ ََ ْ َْ َ
ــد أفــ�
( أفــﴣ) يف القــرآن الكريــم قولــه تعــاىل } :و�يــف تأخذونــه وق
ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ ً
َْ ُ ُ ْ َ َْ
ـم مِيثاقــا غل ِيظــا {(.27 (٢١
ـض وأخــذن مِن�ـ
�عض�ــم إِ� �عـ ٍ
ويف الســياق نفســه منــﻊ العدنــاين أن يقــال (:أ ّدى فالنــ ًا حقــه) ،والصــواب

عنــده أن يقــال ( :أ ّدى إىل فــالن حقــه)  .28ويمكــن تصحيــح املثــال املرفــوض عــىل

تضمــني الفعــل (أ ّدى) معنــﻰ الفعــل ( أعطــﻰ) املفيــد للمعنــﻰ نفســه ،واملتعــدي إىل
مفعولــني بغــري واســطة نحــو أعطــاه مــاالً .29
أخلف بـ

وﳑــا خ ّطــأه العدنــاين وﱂ ﳛتمــل فيــه الصحــة عــىل التضمــني قوهلــم  ( :أخلــف

فــالن بوعــده ) والصحيــح أن يقــال  (:أخلــف فــالن الوعــد) متعديــا بنفســه إىل

مفعــول واحــد أو أن يقــال ( :أخلفــه الوعــد) متعدي ـ ًا إىل مفعولــني اثنــني ،وســبيله

إىل ذلــك احلكــم هــو أن هــﺬا الفعــل أي ( أخلــف) جــاء متعدي ـ ًا بنفســه إىل مفعــول
ـع ُ�ـ َ
واحــد يف األســلوب القــرآين اثنتــي عــرشة مــرة ،منهــا قولــه تعــاىل  }:فَ َر َجـ َ
ـو�
َ َ
َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُّ ُ
ـدا َح َسـ ً
ـم َو ْعـ ً
�ـ ْ
ـنا
إِ� ق ْو ِم ـهِ غضبــان أ ِســفا قــال يــا قــوم ��ــم يعِد�ــم ر�
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ْ َّ ُ
َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ
�ـ ْ
�ـ ْ
ـم َغ َضـ ٌ
ـم
ـب مِــن ر ِ�
أ�طــال علي�ــم العهــد أم أرد�ــم أن �ِــل علي
ََ ْ
خلَ ْف ُتـ ْ
ـم َ� ْو ِعـدِي{  ٣٠يف حــني أنــه ورد متعديـ ًا إىل مفعولــني اثنــني يف لغــة القــرآن
فأ
َ
َ
ْ
ُُ
َ ََُْ ْ َ ً
ـو ِم يَل َق ْونَـ ُ
ْ
ـم إ� يَـ ْ
ـه
الكريــم وذلــك يف قولــه تعــاىل } :فأ�قبهــم ن ِفاقــا ِ� قلو� ِ ِهـ ِ
َ
ْ
َ َ ْ
َ ُ
ا� َمــا َو َعـ ُ
خلَ ُفــوا َّ َ
ـدوهُ َو� ِ َمــا �نــوا يَ�ذِبُــون{ .٣١
بِمــا أ
وليــس مــن شــك يف أصالــة التصحيــح عــىل ســمﺖ القــرآن الكريــم ،ورجحانــه

عــىل مــا ســواه ،لكـ ّن هــﺬه احلقيقــة الناصعــة ينبغــي أن ال تُقــص ســعة العربيــة ،تلــك

الســعة التــي تبيــح لنــا تصحيــح مــا قــد ُيعــرتض عليــه مــن أســاليب لغويــة بوســائل

عــدة ،مــن بينهــا التضمــني ،وعليــه ســيغدو ســائغ ًا تصحيــح التعبــري املرفــوض أي( :

أخلــف فــالن بوعــده ) عــىل تضمــني معنــﻰ الفعــل ( أخلــف) معنــﻰ الفعــل ( أزرى )
قــال ابــن منظــور  :أزرى باألمــر  :ﲥــاون ،وقــال اجلوهــري(  393هـــ) (( :واإلزراء:
ـرصت بــه))  .32وتضمــني الفعــل( أخلــف)
التهــاون بالــيشء ،يقــال  :أزريــﺖ بــه إذا قـ ّ

يــﱪ)
املثبــﺖ معنــﻰ الفعــل ( أزرى ) أوفــﻖ مــن تضمينــه معنــﻰ الفعــل املنفــي ( ﱂ ّ

كــام ذهــب إىل ذلــك الدكتــور أمحــد ﳐتــار عمــر رمحــه اﷲ حينــام أجــاز تعديــة الفعــل

(أخلــف ) باحلــرف عــىل تضمينــه (( معنــﻰ »ﱂ يـ ّـﱪ« فيعــدّ ى بالبــاء)). 33
أﻛّد بـ و أﻛّد ﻋﲆ ،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 ﳎمــﻊ اللغــة

العربيــة يف القاهــرة ((كان قــد قـ ّـرر املوافقــة عــىل راي جلنــة األلفــاظ واالســاليب ،يف
اجللســات مــن الثالثــة والعرشيــن اىل الســابعة والعرشيــن ،بــني  26نيســان و  31ايار
٤٨٢
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 ،1948يف املــادة رقــم  ،5وخالصتــه :يف اللغــة اكــدت االمــر ،فتاكــد االمــر ،واالمر

مﺆكــد .واصــل املــادة معنــاه الربــﻂ والشــد .وعــىل هــﺬا فالتاكيــد ال يقــﻊ حقيقــة

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 ﳎمــﻊ

اللغــة العربيــة يف القاهــرة عــىل رأي جلنــة األلفــاظ واألســاليب اخلــاص بالفعــل

(أ ّكــد) عــىل أســاس تعديتــه بنفســه ال بحــرف جــر فلــم أجــد هلــﺬا الــكالم موضعـ ًا
ضمــن مــا تناولــه كتــاب األلفــاظ واألســاليب الصــادر عــن منشــورات ﳎمــﻊ اللغــة
املــرصي ،ولعــل األمــر خضــﻊ ملناقشــة أخــرى بعــد العــام  ،1948وكان للمجمــﻊ
املﺬكــور رأي ﳐالــف بداللــة عــدم التطــرق إىل هــﺬا األســلوب يف الكتــاب الــﺬي

أخــﺬ عــىل عاتقــه مجــﻊ مــا نظــرت فيــه جلنــة األصــول وجلنــة األلفــاظ واألســاليب،
و ُعــرض عــىل ﳎلــس ﳎمــﻊ اللغــة العربيــة يف القاهــرة ومﺆﲤــره مــن الــدورة اخلامســة

والثالثــني اىل الــدورة احلاديــة واألربعــني وأعنــي بــه كتــاب األلفــاظ واألســاليب
الــﺬي تضمــن قــرارات تلــك اللجنــة مــﻊ بيــان مــا أقــره ﳎلــس املجمــﻊ ومﺆﲤــره

منهــا ،ومــا توقــف يف قبولــه منهــا ،مــﻊ عــرض البحــوث واملﺬكــرات التــي اســتندت

إليهــا ،ثــم إننــي ﱂ أقــف عــىل أثــر هلــﺬا املوضــوع ضمــن كتــاب ﳎموعــات القــرارات

العلميــة يف ﲬســني عامــا وهــو الكتــاب الــﺬي تك ّفــل بجمــﻊ مجلــة قــرارات املجمــﻊ

مــن عــام  . 35 1984 -1934عــىل أن املقصــود بقــرار ﳎمــﻊ اللغــة العربيــة يف

ـح أن ُينســب
القاهــرة هــو القــرار (( الــﺬي ي ّقــره مﺆﲤــر املجمــﻊ ،وهــو الــﺬي يصـ ّ
٤٨٣
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إىل املجمــﻊ فيقــال إنــه أجــاز كــﺬا ،أو منــﻊ كــﺬا ،أمــا قــرار اللجنــة ،وقــرار املجلــس

فــال ينســبان إليــه )) .36واحلــﻖ ّ
أن االقتصــار عــىل الدفــﻊ بانتفــاء وجــود قــرار
ﳎمعــي رافــﺾ لتعديــة الفعــل (أ ّكــد) واشــتقاقاته بحــروف اجلــر ال يعنــي اثبات ـ ًا

نضمــن الفعــل (
جلــواز تعديتــه ﲠا.لكننــا نتلمــس القبــول بالتعبــري املرفــوض حــني ّ
أ ّكــد ) معنــﻰ الفعــل (حـ ّ
ـث ) الــﺬي يتعــدى بحــروف اجلــر (عــىل) كــام ذكــر ذلــك

صاحــب أســاس البالغــة بقولــه(( :ح ّثــه عــىل الــيشء واسـ ّ
ـتحث بمعنــﻰ ))  ،37أو

عــىل تضمينــه معنــﻰ الفعــل ن ّبــه املتعــدي بحــرف اجلــر (عــىل) ،قــال اجلوهــري (( :

ون ّبهتــه عــىل الــيشء :أوقفتــه عليــه فتن ّبــه)) ،38وكــﺬا تضمــني الفعــل ( تأ ّكــد) معنــﻰ

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

وﳑــا خطــأه العدنــاين ويمكــن تصحيحــه بنــا ًء عــىل معيــار التضمــني النحــوي

قوهلــم ( :ضحــك عليــه ) والصحيــح عنــده أن يقــال إمــا  ( :ضحك منه ) مستشــهد ًا
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حكــون{ ،٤٠أو أن يقــال ( :ضحــك بــه) أي بتعديــة الفعــل ( ضحــك) بــرف
تض
اجلــر البــاء مســتدالً عــىل ذلــك بــام أوردتــه بعــﺾ املعاجــم اللغويــة  . 41واحلــﻖ 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
وغريبــ ًة قياســ ًا بقــول املعارصيــن  ( :ضحــك عليــه) عــىل أن الفعــل ( ضحــك)

يمكــن تعديتــه بحــرف اجلــر (عــىل) وذلــك بتضمينــه معنــﻰ فعــل آخــر  .يقــول
الدكتــور أمحــد ﳐتــار عمــر يف هــﺬا الصــدد  (( :اســتعملﺖ املعاجــم القديمــة حروف

اجلــر »مــن« ،و »إىل« ،و » الــالم« ،و »البــاء« مــﻊ الفعــل »ضحــك« ،وكﺬلــك أجــاز
٤٨٤
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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
جــاز أن يعمــل عملــه » وقــد أقـ ّـر ﳎمــﻊ اللغــة املــرصي هــﺬا وذاك ؛ وبــﺬا يمكــن

تصحيــح اســتعامل حــروف اجلــر » عــىل » بــدال مــن حــرف اجلــر » مــن« ،وقــد ورد
هــﺬا االســتعامل يف بعــﺾ املعاجــم احلديثــة كتكملــة املعاجــم ،واألســاﳼ ،واملنجــد
فــرق بــني التعبرييــن  » :ضحــك مــن » ،و »
 .واملالحــﻆ أن االســتعامل احلديــث ّ

فيﺨــص األول ملعنــﻰ  :الســﺨرية واالســتهزاء ،والثــاين ملعنــﻰ :
ضحــك عــىل »،
ّ

اخلــداع والغـ ّ
ـﺶ .42)).وليــس يل هنــا إال ترجيــح رأي الدكتــور أمحــد ﳐتــار عمــر

عــىل رأي معــارصه األســتاذ حممــد العدنــاين ال عــىل ســبيل االنتصــار العاطفــي
ألي منهــام ،إذ ﳘــا باحثــان جليــالن خدمــا العربيــة ك ً
ال بحســب جــدّ ه واجتهــاده،

ولكــن هــو االتّبــاع الواعــي ملــن هــو أســدﱡ رأيـ ًا مــن صاحبــه يف مســألة مــن مســائل

البحــث اللغــوي ،وبقــدر مــا يتعلــﻖ األمــر بالدكتــور أمحــد ﳐتــار عمــر فقــد ســبﻖ يل
االعــرتاض عــىل ﲣريــج لــه يف مســألة ( أخلــف بـــ ) آنفــة الﺬكــر ،وذلــك حــني بــدا يل
وهــن القيــاس يف تضمــني الفعــل املثبــﺖ معنــﻰ الفعــل املنفــي (ﱂ يـ ّـﱪ) .
خول إﱃ
ّ

وﳑــا خ ّطــأه العدنــاين قوهلــم  :خـ ّـول إليــه األمــر ،ونحــو ذلــك مــن اشــتقاقات

الفعــل ( خـ ّـول) الــﺬي يتعــدى بنفســه ،فيجــب يف اجلملــة الســابقة بحســب العدنــاين
أن ُيقــال فيهــا  ( :خو ّلــه األمــر  ،43 )...واحلــﻖ أن التعبــري املــردود مــن لــدن العدنــاين

يمكــن تصحيحــه بتضمــني الفعــل ( خـ ّـول ) معنــﻰ الفعــل ( فـ ّـوض ) الــﺬي يتعــدى

بحــرف اجلــر ( إىل) .قــال أمحــد بــن فارس(395هـــ) » (( :فـ ّـوض« الفــاء والــواو
والضــاد أصـ ﹲـل صحيــح يـ ّ
ـدل عــىل اتــكال يف األمــر عــىل آخــر ور ّده عليــه)) ،44وقــال
٤٨٥
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اجلوهــري  (( :فـ ّـوض إليــه األمــر تفويضـ ًا ر ّده إليــه )) ،45وتابعــه يف إيــراد األلفــاظ
ـﻰ ﱞ
كل مــن الزﳐــرشي (  558هـــ ) صاحــب معجم أســاس
نفســها أو مــا يقارﲠــا معنـ ً
البالغــة  ،46وكــﺬا صاحــب لســان العــرب. 47
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اﳋاﲤة

 أثبــﺖ البحــث أن التضمــني أضحــﻰ معيــار ًا قياســي ًا يف ضبــﻂ احلكــم عــىل

ـار
األســاليب العربيــة يف كوﳖــا مقبولــة التــداول أم غــري مقبولــة ،وهــو عنــدي معيـ ﹲ

ـتقبيل ينفــﻊ يف تصحيــح مــا قــد تــأيت بــه األجيــال القادمــة مــن تراكيــب ليــس
مسـ ّ

رشطـ ًا أن تســري وفقـ ًا ملــا نألفــه حاليـ ًا مــن ﴐوب القــول جريـ ًا عــىل ســنن التطــور
اللغــوي التــي تصيــب ّ
كل لغــة يف حــاﴐ ًا ومســتقب ً
ال .

ثــر مــن مناهلهــا ،وأحــد
بــني البحــث أن التطــور اللغــوي يف العربيــة منهــل ّ
ّ 

وســائل تنميتهــا ،ويف إغفالــه تعســري عــىل مســتعميل العربيــة والناطقــني ﲠــا.

تبـ ّـني ﳑــا تقــدم ذكــره أن مﺆلــف معجــم األغــالط اللغويــة املعــارصة األســتاذ

حممــد العدنــاين كان متحفظــ ًا عــىل اســتعامل معيــار التضمــني النحــوي يف إطــار
التصحيــح اللغــوي ،وهــو األمــر الــﺬي خيالــف منهجــه العــام يف تبنــي قــرارات

املجامــﻊ العربيــة األربعــة ،ومنهــا بطبيعــة احلــال ﳎمــﻊ اللغــة العربيــة بالقاهــرة

الــﺬي أجــاز العمــل بالتضمــني .

بلــﻎ عــدد املســائل التــي خ ّطأهــا العدنــاين ويمكــن تصحيحهــا بنــا ًء عــىل معيــار

التضمــني النحــوي ســت ًا لكــن هــﺬا العــدد يمكــن أن يتجــاوز عــرشات األمثلــة

بمالحظــة أن مركــز التﺨطﺌــة يف األمثلــة املرفوضــة هــو الفعــل أو مــا يف معنــاه
بــام يتضمنــه ذلــك مــن اشــتقاقات بحســب أزمنــة ّ
كل فعــل ومــا ﳛتملــه مــن أبنيــة
ومــن ثــم فــﺈن منــﻊ تلــك املســائل ومــا يتفــرع منهــا فيــه مــا فيــه مــن التضييــﻖ عــىل

مســتعميل العربيــة مــﻊ مــا ﳛدثــه ذلــك التضييــﻖ مــن بلبلــة فكريــة ال ســيام يف إطــار

مــن يرجــﻊ إىل أكثــر مــن مصــدر لغــوي يف أخــﺬ صحيــح اللغــة ،وقــد الحظنــا يف
أثنــاء البحــث ّ
أن بعــﺾ املﺆلفــني يف حقــل التصحيــح اللغــوي ﳑــن عــارص العدنــاين
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ذهــب إىل تصحيــح مجلــة ﳑــا خ ّطــأه الرجــل ،وهــو أمـ ﹲـر يزيدنــا اقتناع ـ ًا يف أن كتــب
التصحيــح اللغــوي ﲤثــل بمجملهــا وجهــات نظــر كاتبيهــا ،وﲠــﺬا فﺈﳖــا ﲣضــﻊ إىل

مبــدأ إعــادة النظــر فيهــا اعتــامد ًا عــىل مــا (يظهــر) مــن أدلــة ،ولعـ ّـل يف ذلــك تفســري ًا

عام ـ ًا الختــالف أربــاب التصحيــح اللغــوي قدي ـ ًام وحديث ـ ًا.
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اﳍوامﺶ

 )1املحتسب ،ابن جني 52 : 1 :
 )2ينظر علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ،د.حممود السعران17 :
 )3ينظر معجم األغالط اللغوية املعارصة :املقدمة  :ط
 )4مقدمة املعجم  :ز -ش
 )5ذكــر األســتاذ العدنــاين رمحــه اﷲ تعــاىل مضمــون ذلــك الــكالم مســبق ًا يف معجــم االخطــاء
الشــائعة . 5 :
 )6ينظــر موقــف النحــاة مــن االحتجــاج باحلديــث ،د .خدﳚــة احلديثــي  ،411 :وينظــر ســيبويه
أول مــن جــرأ النحويــني عــىل العــزوف عــن االحتجــاج باحلديــث النبــوي الرشيــف ،د .ســعدون
الربعــي  ،363 :وينظــر معجــامت التصحيــح اللغــوي دراســة ﲢليليــة يف ضــوء علــم اللغــة
احلديــث ،د .لطيــف نجــاح القصــاب 92 :
 )7مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس. 373 : 3:
)8ينظــر مغنــي اللبيــب ،ابــن هشــام  ،493 :2 :ورشح الدمامينــي  ،559 :2 :وينظــر قضايــا
اللــزوم والتعــدي ،د .حممــود احلســن .225 :
 )9ينظر التضمني النحوي يف نامذج شعر حاتم الطائي ،منﻰ صالح العجرمي 2723 :
 )10ينظر اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي 136 :3 :
 )11ينظر ذيل فصيح ثعلب  ،20 :وشﺬا العرف . 88 :
 )12ينظــر االتقــان يف علــوم القــرآن ،الســيوطي  ،136 :3 :وينظــر موســوعة كشــاف
اصطالحــات الفنــون والعلــوم للتهانــوي 469 :1 :
 )13ينظر اللحن يف اللغة مظاهره ومقاييسه . 60 :
 )14ينظر رشح كتاب سيبويه . 356 : 2 :
 )15اخلصائص . 310 : 2 :
 )16ينظر رشح درة الغواص . 101-100 :
)17ينظر التضمني النحوي يف القرآن الكريم ،د .حممد نديم فاضل 91 :
 )18ينظــر التضمــني يف العربيــة ،د .أمحــد حســن  ،17-16 :وينظــر تﺬكــرة الكاتــب ،116 :
وينظــر معجــم االغــالط اللغويــة املعــارصة 535 :
 )19قضايا اللزوم والتعدي 231 :
 )20ينظر ﳎموعة القرارات العلمية يف ﲬسني عاما ،حممد شوقي أمني ،وإبراهيم الرتزي .6 :
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 )21ينظر معجم األغالط اللغوية املعارصة :املقدمة  :ط
 )22معجم االغالط اللغوية املعارصة 535 :
 )23ينظر معجم األغالط اللغوية 7 :
 )24النساء  :اآلية 58
 )25ينظر مقاييس اللغة  ،74 :1 :وينظر أساس البالغة ،الزﳐرشي 23 :1 :
 )26ينظــر لســان العــرب  :مــادة ( :فضــا) :ص  ،3431وينظــر معجــم الصــواب اللغــوي  :أمحــد
ﳐتــار عمــر 27 :1 :
 )27النساء 21 :
 )28ينظر معجم األغالط اللغوية 7 :
 )29ينظر لسان العرب  :مادة (خزم)  ،1153 :وﳐتار الصحاح  :مادة (عطا) 276 :
 )30طه 86 :
 )31التوبة 77 :
 )32صحاح اللغة وتاج العربية  ،2368 :3 :وينظر لسان العرب 1830 :
 )33ينظر معجم الصواب اللغوي 25 :1 :
 )34ينظر معجم األغالط اللغوية 21 :
 )35ينظــر كتــاب األلفــاظ واألســاليب  ،229 -1 :وينظــر موقــف ﳎمــﻊ اللغــة العربيــة بالقاهــرة
مــن االســتعامالت املعــارصة للدكتــور عبــد العظيــم فتحــي خليــل  ،7 :وينظــر ﳎموعــة القــرارات
العلميــة 326-3 :
 )36القــرارات النحويــة والترصيفيــة ملجمــﻊ اللغــة العربيــة بالقاهــرة مجعــا ودراســة وتقويــام،
خالــد بــن ســعود العصيمــي 44 :
 )37صحــاح اللغــة وتــاج العربيــة ،اجلوهــري  ،279 /3 :وينظــر أســاس البالغــة ،الزﳐــرشي
168 :1 :
 )38ينظر صحاح اللغة وتاج العربية 2252 : 3 :
 )39ينظر معجم الصواب اللغوي203 : 1 :
 )40املﺆمنون 110 :
 )41ينظر معجم األغالط اللغوية املعارصة 290 :
 )42معجم الصواب اللغوي495 : 1 :
 )43ينظر معجم األغالط اللغوية املعارصة 208 :
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 )44معجم مقاييس اللغة 460 :4 :
 )45صحاح اللغة وتاج العربية . 1099 : 3 :
 )46ينظر أساس البالغة 39 : 2 :
 )47ينظر لسان العرب 3485 :
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املﺼادر واملراﺟﻊ
القرآن الﻜريم
*اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،لﻺمــام عبــد الرمحــن
بــن أيب بكــر جــالل الديــن الســيوطي ،ت
911هـــ ،د.ط ،اهليــأة املرصيــة للكتــاب ،د.ت

*أســاس البالغــة ،تأليــف أيب القاســم جــار اﷲ
حممــود بــن عمــر بــن أمحــد الزﳐــرشي املتــوﰱ
538هـــ ،ﲢقيــﻖ :حممــد باســل عيــون الســود،
منشــورات حممــد عــيل بيضــون ،ط ،1دار
الكتــب العلميــة ،بــريوت1998 ،م.
*األلفــاظ واألســاليب ،مــا نظــرت فيــه
جلنــة األصــول وجلنــة األلفــاظ واألســاليب،
وعــرض عــىل ﳎلــس املجمــﻊ ومﺆﲤــره ،مــن
الــدورة اخلامســة والثالثــني إىل الــدورة احلاديــة
واألربعــني ،أعــدّ املــادة والتعليــﻖ عليهــا حممــد
شــوقي أمــني ،مصطفــﻰ حجــازي ،د .ط،
ﳎمــﻊ اللغــة العربيــة ،مــرص ،د .ت.
*تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،اســامعيل بــن
محــاد اجلوهــري ( 393هـــ) ،ﲢقيــﻖ أمحــد عبــد
الغفــور عطــار ،ط ،1دار العلــم للماليــني،
القاهــرة1956 ،م .
*تﺬكــرة الكاتــب ،أســعد خليــل داغــر ،د.ط،
املطبعــة العرصيــة ،القاهــرة1933 ،م.
*التضمــني يف العربيــة ،د .أمحــد حســن ،ط،1
دار الــرشوق ،عــامن2001 ،م.
*التضمــني النحــوي يف القــرآن الكريــم ،د.
حممــد نديــم فاضــل ،ط ،1مكتبــة دار الزمــان
للنــرش والتوزيــﻊ ،املدينــة املنــورة2005 ،م.

٤٩٢

*اخلصائــص ،أليب الفتــح عثــامن بــن جنــي،
ﲢقيــﻖ :حممــد عــيل النجــار ،ط ،4دار الكتــب
املرصيــة ،القاهــرة1999 ،م.
*درة الغــواص يف أوهــام اخلــواص ،احلريــري
(  516هـــ ) ،ط ،1مطبعــة اجلوائــب،
قســطنطينية1299 ،هـــ .
*ذيــل فصيــح ثعلــب ،موفــﻖ الديــن البغــدادي
( ت  629هـــ ) ،نــرش وتعليــﻖ :حممــد عبــد
املنعــم خفاجــي ،ط ،1دار الكتــب امللكيــة،
القاهــرة1949 ،م.
*شــﺬا العــرف يف فــن الــرصف ،للشــيخ أمحــد
احلمــالوي ( ت  1351هـــ) ،رشحــه وفهرســه
واعتنــﻰ بــه  :د .عبــد احلميــد هنــداوي ،ط،6
دار الكتــب العلميــة ،بــريوت2011 ،م.
*رشح الدمامينــي عــىل مغنــي اللبيــب ،ملحمــد
بــن أيب بكــر الدمامينــي(  828هـــ ) ،صححــه
وعلــﻖ عليــه :أمحــد عــزو عنايــة ،ط ،1مﺆسســة
التاريــخ العــريب ،بــريوت 2007 ،م.
*رشح كتــاب ســيبويه ،الســريايف (  368هـــ )،
اجلــزء الثــاين ،ﲢقيــﻖ :رمضــان عبــد التــواب،
ط ،2دار الكتــب والوثائــﻖ القوميــة ،القاهــرة،
2008م.
*علــم اللغــة ،مقدمــة للقــارئ العــريب ،د.
حممــود الســعران ،د.ط ،دار النهضــة العربيــة،
بــريوت ،د.ت.
*القــرارات النحويــة والترصيفيــة ملجمــﻊ
اللغــة العربيــة بالقاهــرة مجعــ ًا ودراســة
وتقوي ـ ًام إىل ﳖايــة الــدورة احلاديــة والســتني /
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شــوقي أمــني ،وإبراهيــم الــرتزي ،منشــورات
ﳎمــﻊ اللغــة العربيــة ،القاهــرة1984 ،م.
*ﳐتــار الصحــاح ،الــرازي ( ت  666هـــ )،
قــراءة وضبــﻂ ورشح د .حممــد نبيــل طريفــي،
ط ،1دار صــادر ،بــريوت2008 ،م.
*معجــم األخطــاء الشــائعة ،حممــد العدنــاين،
ط ،مكتبــة لبنــان ،بــريوت.1985 ،

 ،1995تأليــف خالــد بــن ســعود بــن فــارس
العصيمــي ،دار التدمريــة ،ط ،1الريــاض،
2003م.
*قضايــا اللــزوم والتعــدي يف النحــو والرصف
والداللــة ،د .حممــود احلســن ،دار البينــة
للطباعــة والنــرش ،ط2011 ،1م.
*اللحــن يف اللغــة مظاهــره ومقاييســه ،د .عبــد
الفتــاح ســليم ،ط ،1دار املعــارف 1989 ،م* .معجــم األغــالط اللغويــة املعــارصة ،حممــد
*لســان العــرب لﻺمــام العالمة ابــن منظور( ت العدنــاين ،مكتبــة لبنان ،ط ،1بــريوت1989 ،م.
 711هـــ) ،طبعــة مراجعــة ومصححــة بمعرفــة *معجــم الصــواب اللغــوي دليــل املثقــف
نﺨبــة مــن الســادة األســاتﺬة املتﺨصصــني ،د .العــريب ،د .أمحــد ﳐتــار عمــر ،ط ،1عــاﱂ
الكتــب ،القاهــرة 2008 ،م .
ط ،دار احلديــث ،القاهــرة2013 ،م.
*املحتســب ،ابــن جنــي ﲢقيــﻖ :عــيل النجــدي *معجــم مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس
ناصــف وآخــرون ،القاهــرة ،ط املجلــس  395هـــ ،ﲢقيــﻖ :عبــد الســالم حممــد هــارون،
د .ط /دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــﻊ،
األعــىل للشــﺌون اإلســالمية1386 ،ه.
*موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون القاهــرة ،دت .
والعلــوم ،حممــد عــيل التهانــوي ،ﲢقيــﻖ  :د .عــيل *معجــامت التصحيــح اللغــوي احلديثــة
دحــروج ،تقديــم  :د .رفيــﻖ العجــم ،ترمجــة  :د .دراســة ﲢليليــة يف ضــوء علــم اللغــة احلديــث،
عبــد اﷲ اخلالــدي ،مكتبــة نــارشون ،لبنــان ،د.ت د .لطيــف نجــاح القصــاب ،ط ،1الــدار
عــامن2018 ،م.
*موقــف النحــاة مــن االحتجــاج باحلديــث ،د .املنهجيــة للنــرش والتوزيــﻊّ ،
خدﳚــة احلديثــي ،د .ط ،دار الرشــيد للنــرش* ،مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،ابــن
بغــداد1981 ،م.
هشــام ( ت  761هـــ ) ﲢقيــﻖ :حســن مجــد،
*موقــف ﳎمــﻊ اللغــة العربيــة بالقاهــرة مــن ود .إميــل يعقــوب ،ط ،3دار الكتــب العلميــة،
االســتعامالت املعــارصة ،د .عبــد العظيــم بــريوت2012 ،م.
فتحــي خليــل ،جامعــة األزهــر ،كليــة اللغــة
العربيــة ،األلوكــة ،القاهــرة ،د.ت.
*ﳎموعــة القــرارات العلميــة يف ﲬســني عامـ ًا،
 ،1984 -1934أخرجهــا وراجعهــا حممــد
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األبحاث :
*لتضمــني النحــوي يف نــامذج مــن شــعر
حاتــم الطائــي ،منــﻰ صالــح العجرمــي ،ﳎلــة
دراســات العلــوم اإلنســانية ،األردن ،املجلــد
 ،43ملحــﻖ . 2016 ،6
جــرأ النحويــني عــىل
*ســيبويه أول مــن
ّ
العــزوف عــن االحتجــاج باحلديــث النبــوي
الرشيــف ،د.ســعدون أمحــد عــيل الربعــي ،ﳎلــة
العميــد ،املجلــد الثالــث ،العــدد اخلامــس،
الســنة الثانيــة2013 ،م.
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الﻜتﺐ االنﻜليزية
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text comprehension
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