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  االنحراف اللغوي
  أسبابه وعالجه
  القسم األول

  فاتن خليل محجازي. د
االحنراف اللغوي هو االبتعاد عن مست كالم العرب، وهو ما يعرف باخلطأ 

  . اللغوي
  :أسباب االنحراف اللغوي وأساليب عالجه 

ِّحيدث هذا االحنراف بسبب جهل العناصر اللغوية املكونة للغة، والكيفية 
ا العناصر اللغوية، وال يعود االحنراف إىل صعوبة النحو، وإمنا إىل اليت توظف فيه

ٍاألمية اليت تنتشر منذ مدة طويلة على مساحة واسعة من الوطن العريب، إىل  ّ
، فاألمة ال تستطيع الدفاع )١(جانب االزدواجية اللغوية، وشراسة اهلجوم على اللغة
والت الغزو اللغوي، أو إزالة لغة ّعن لغتها وهي غارقة يف اجلهل، ومن مث جتد حما

تمع اجلاهل بوظائف اللغة من  ًاألمة فرصا طيبة للنجاح أو على األقل دعما يف ا ً
دور اللغة يف حتقيق اهلوية، والتعبري عن الذات القومية، وحتقيق التواصل، : مثل

  .وحفظ التاريخ والتعبري عن األحاسيس واملشاعر
                                                

  

اهلجوم على الفصحى ارتبط يف القدمي بالشعوبية ويف احلديث باالستعمار وأعوانه ) ١(
 نادى ١٨٨٠ًومن أشهر املهامجني األملاين سبيتا الذي ألف كتابا يف قواعد اللغة عام 

ليم ولكوكس الذي وفد إىل فيه باختاذ العامية لغة أدبية، ومهندس الري اإلنكليزي و
 وتفرغ للهجوم على الفصحى وتقويض دعائمها، مث سيلدون ١٨٨٣مصر عام 

وسالمة موسى، » العربية احملكية يف مصر« كتابه ١٩٠١ويلمور الذي نشر عام 
  .وأنيس فرحية، وغريهم



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٩٢  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

  :ًبذلت سابقا على جمالنيي  وقد توزعت جهود العالج الت

  :الدراسات  -  أ
منذ أن بدأ االحنراف اللغوي هرع العلماء إىل ابتكار النحو والتصنيف 
والتأليف يف اللغة، إلعادة الناطق إىل جادة الصواب، الصواب الذي حتكمه معايري 

السماع والقياس، : دقيقة، اختلف فيها من زمن إىل آخر، وأصبحت تشمل اليوم
 املعاجم، والشيوع واالستعمال، وقواعد النحو والصرف، وقرارات واالستناد إىل
امع اللغوية   :وتتشعب الدراسات السابقة إىل ثالثة فروع. ا

  : كتب الخطأ والصواب ومنها–ًأوال 

  :ومن أهم املصنفات اليت وصلت إلينا يف االحنراف اللغوي
  .)٢) (  ه ١٨٩ت (ما تلحن فيه العامة للكسائي  - 
  .)٣(( ه٢٤٤ت (ِّطق، أليب يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت إصالح املن - 
 .)٤((  ه٢٧٦ت (أدب الكاتب البن قتيبة  - 
 .)٥)   (   ه٣٧٩ت (حلن العوام أليب بكر الزبيدي  - 
 .)٦(( ه٥٠١ت (تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان البن مكي الصقلي  - 
 .)٧((  ه٥١٦ت (ّدرة الغواص يف أوهام اخلواص، للحريري  - 

                                                
  .١٩٨٢، ١دار الرفاعي، ط/  الرياض–مكتبة اخلاجني / حتقيق رمضان عبد التواب، القاهرة ) 2(
  .١٩٥٦، ٢حتقيق أمحد شاكر وعبد السالم هارون، القاهرة، دار املعارف، ط) 3(
  .١٩٦٣حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، مطبعة السعادة، ) 4(
  .م١٩٦٤حتقيق رمضان عبد التواب، القاهرة، املطبعة الكمالية، ) 5(
لس األعلى ) 6(   .م١٩٦٠للشؤون اإلسالمية، حتقيق عبد العزيز مطر، القاهرة، ا
ضة مصر، ) 7(   . م١٩٧٥حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم، القاهرة، دار 
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٩٣  

 .)٨(سان يف اللغة، لعبد القادر البغداديعثرات الل - 
 .)٩(أخطاؤنا يف الصحف والدواوين، لصالح الدين الزعبالوي - 
 .)١٠(حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة، حملمد علي النجار - 
 .)١١(قل وال تقل، ملكتب تنسيق التعريب يف اجلامعة العربية - 
 .)١٢( منسيحول الغلط والفصيح على ألسنة الكتاب، ألمحد أيب اخلضر - 
فيه فصول تتعلق بالتصحيح (التطور اللغوي التارخيي، إلبراهيم السامرائي،  - 

 .)١٣ ()اللغوي
 .)١٤(الكتابة الصحيحة لزهدي جار اهللا - 
 .)١٥(قل وال تقل، ملصطفى جواد - 
 .)١٦(أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة، لعباس أيب السعود - 
 .)١٧(معجم األغالط اللغوية املعاصرة، حملمد العدناين - 

                                                
مع العلمي العريب، ) 8(   .م١٩٤٩دمشق، ا
  .م١٩٣٩دمشق املطبعة اهلامشية، ) 9(
  .م١٩٦٠ – ١٩٥٩القاهرة، معهد الدراسات العربية العاملية ) 10(
  .م١٩٦٣تعريب، الرباط، املكتب الدائم لتنسيق ال) 11(
  .م١٩٦٣القاهرة ، مكتبة دار العروبة، ) 12(
  .م١٩٦٦القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ) 13(
  .م١٩٨١، ٣بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط) 14(
  .م١٩٦٩، ١بغداد، مطبعة اإلميان، ط) 15(
  .م١٩٧٢بريوت، دار الفكر، ) 16(
  . م١٩٨٦، ١بريوت، مكتبة لبنان، ط) 17(
  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٩٤  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

 .)١٨(معجم اخلطأ والصواب، إلميل يعقوب - 
 .)١٩(العربية الصحيحة، ألمحد خمتار عمر - 

ًوتعد كتب التصويب اللغوي كتبا تعليمية ترشد الناطق إىل النطق السليم  ّ
بذكر االستعمال املنحرف، واالستعمال الصائب وبيان القاعدة يف الغالب، أو 

  .الشاهد الذي يرضي فصحاء العرب يف عصر االحتجاج
صويت، أو : مبستوى لغوي معني دراسات نحوية عامة أو خاصة - ًثانيا

صريف، أو إعرايب، وغاية هذه الدراسات تعليمية، وقد قامت التآليف التعليمية 
ًاملختصة يف فروع اللغة املختلفة على كتاب سيبويه شرحا وتبسيطا واختصارا،  ً ً

ا يف القرن الرابع اهلجري، على أيدي َُّْ، والزبـيدي، )٢٠( الزجاجيووصلت إىل ذرو
ّوابن جين ِ

أما النظريات التعليمية فقد متثلت يف . من ناحية التطبيق العملي )٢١(
، واإلمام عبد القاهر )٢٢(القرن اخلامس اهلجري بآراء ابن حزم األندلسي الظاهري

                                                
  .م١٩٨٣، ١بريوت، دار العلم للماليني، ط) 18(

  .م١٩٩٨، ٢بريوت، عامل الكتب، ط) 19(
ُحنوي بغدادي الزم الزجاج فنسب (  ه٣٣٧- (أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحق ) 20( َّ َّ

له كتاب اجلمل، واإليضاح يف علل النحو، واألمايل، والالمات، واإلبدال . إليه
  .هاواملعاقبة والنظائر، وغري

عامل بارع يف اللغة والصرف، لـه اخلصائص، واملنصف، (  ه٣٩٢- (عثمان بن جين ) 21(
  .واحملتسب، وشرح ديوان املتنيب، وسر صناعة اإلعراب

إمام املذهب الظاهري، (  ه٤٥٦- (ابن حزم األندلسي أبو حممد علي بن أمحد ) 22(
ًكان فقيها عاملا زاهدا يف املناصب، له الكثري من املؤل ً فات، من مثل اإلحكام ألصول ً

   .األحكام، وإبطال القياس، وطوق احلمامة
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٩٥  

ويرى الدكتور عبد الكرمي خليفة أن التآليف اليت أعقبتها حىت القرن . )٢٣(اجلرجاين
ا تقليدا هلا الر ابع عشر اهلجري وبداية القرن العشرين امليالدي مل خترج عن كو

  .)٢٤(بصورة أو بأخرى
 اليت بدأت بكتاب العني يف القرن الثاين اهلجري،  المعاجم اللغوية- ًثالثا

َّوما زال التأليف فيها مستمرا دون أن تستطيع سد حاجة الناطق، ومساعدته على  َ
ًيف اللغة توظيفا دقيقا يف املراحل اللغوية املختلفةالنطق السليم، وتوظ ً.  

ًوقد كان املؤلفون يف الكتب التعليمية ينتقدون الكتب السابقة أحيانا، 
ام والتطويل،  ِّويذكرون املسوغات اليت دفعتهم إىل التأليف فيذكرون الغموض واإل

ًواالستطراد، هذه األمور اليت جتعل املوضوع صعبا وممال، ال حي قق غايته التعليمية ً
ت (ولعل أهم كتب تيسري تعليم النحو مبعىن اإلعراب كتاب ابن هشام األنصاري 

  :وقد جاء يف مقدمة الكتاب (  ه٧٦١
وضعت هذا التصنيف، على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه «

مقفالت مسائل اإلعراب فافتتحتها، ومعضالت يستشكلها الطالب فأوضحتها 
  .)٢٥(» وأصلحتهاًطا وقعت جلماعة من املعربني وغريهم فنبهت عليهاّونقحتها، وأغال

                                                
إمام البالغيني، عامل يف (  ه٤٧١- (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ) 23(

   .النحو واللغة، له دالئل اإلعجاز، وأسرار البالغة، وغريمها
تيسري العربية بني القدمي عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية األردين، ) 24(

  .٨١واحلديث، منشورات جممع اللغة العربية األردين، ص 
مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، راجعه ) 25(

  .١٢م، ص ١٩٧٢دار الفكر، بريوت، / ٣سعيد األفغاين، ط



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٩٦  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ًوقد بدأ ابن هشام بتحديد العيوب اليت جتعل اإلعراب موضوعا صعبا  ً
ًومطوال وهي ّ:  

ا مل توضع إلفادة القوانني الكلية، بل للكالم على الصور  - ١ كثرة التكرار فإ
م، مث حيث جاءت نظائره اجلزئية، فرتاهم يتكلمون على الرتكيب املعني بكال

وكذلك يكررون اخلالف يف جواز العطف على ... أعادوا ذلك الكالم
رور من غري إعادة اخلافض، وعلى الضمري املتصل املرفوع من غري  الضمري ا

  ...وجود فاصل
إيراد ما ال يتعلق باإلعراب كالكالم يف اشتقاق اسم وإيراد اآلراء البصرية  - ٢

 .قوالكوفية وحجج كل فري
رور - ٣  .)٢٦(إعراب الواضحات كاملبتدأ وخربه والفاعل ونائبه واجلار وا

لقد كان هذا النقد للمؤلفات السابقة خطوة تسبق احلديث يف 
املوضوع اللغوي، ترتافق يف كثري من األحيان مع ذكر وظائف اللغة 

ومنذ . وأمهية العربية وما آلت إليه على ألسنة الناطقني من الضعف
ب على املشرق القرن التا سع عشر بدأت رياح اليقظة والتجديد 

ا، وكان للنحو وقواعد  العريب، حني بدأت حركة إحياء للغة العربية وآدا
وظهرت تآليف يف النحو يف . العربية مكانة مهمة بني رواد هذه احلركة

دف إىل إزالة تعقيد العبارات  مصر وبالد الشام والعراق وغريها 
ر مجيع ما جتب معرفته من قواعد العربية يف مؤلف املبهمة، واختصا

  .واحد
                                                

   .١٦ – ١٥ – ١٤مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص ) 26(
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٩٧  

  :الندوات والمؤتمرات  -  ب

دف إىل تيسري تعليم العربية،  عقدت املؤمترات اللغوية والندوات اليت 
امع اللغوية، واملؤمترات الثقافية جلامعة  ا، ومنها مؤمترات ا ورفع كفاءة الناطق 

 املؤمتر الثقايف العريب األول الذي عقدته الدول العربية، ونذكر على سبيل املثال
م، الذي انتهى إىل قرارات دعا إىل صدورها ١٩٤٧جامعة الدول العربية سنة 

حاجة القواعد إىل تيسري وتبسيط، على أال ميس ذلك حبال من األحوال جوهر 
وحني عرضت القرارات على جملس اجلامعة أوصى احلكومات العربية بأن . اللغة

ًقرارات موضع العناية والبحث، وأوصى أيضا بأن توضع موضع تضع هذه ال
ا تشمل القدر الذي جيب أن يكون مشرتكا يف التعليم  ًالتنفيذ أمور هلا أمهيتها، أل

  .)٢٧(بالبالد العربية
  :أما التوصيات التي أصدرتها المجامع فأهمها

 تأليف كتاب يتقيد مبا ينعقد عليه اإلمجاع ووضعه موضع التجربة يف - ١
 .التعليم
إدخال جزء من علم املعاين يف علم النحو كي يثمر الوقوف على تغري املعاين  - ٢

 .املستفادة من الصيغ، ال جمرد ضبط أواخر الكلم، ومعرفة طرق االشتقاق
ًالعناية بكتاب النحو تأليفا وطبعا وضبطا، وتقدمي كتب أدبية وثقافية - ٣ ً ً 

ِّمشوقة ومعجم مدرسي لضبط الكلم، ولبيان ا َ  .ملعاين احملدثة التعبرياتُ
 .اصطناع املعلم الفصحى يف حديثه - ٤

                                                
م، احتاد اجلامعات العربية ١٩٧٦تيسري تعليم اللغة العربية، سجل ندوة اجلزائر ) 27(

  .٧٧م ص ١٩٧٧القاهرة 
   



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ٩٨  )١(اجلزء ) ٨٠( ا

ّاالقتصار يف النحو على ما ييسر القراءة الصحيحة، للنصوص قدميها  - ٥
 .وحديثها دون تعليل أو حتليل

ًالعناية ببحث األصوات، بوصفه جزءا من النحو للتوصل إىل النطق العريب  - ٦
 .السليم

 .واحلديثاقتباس الشواهد واألمثلة من القرآن  - ٧
 .األخذ بالسائد اتباعه يف القرآن والنحو - ٨
ُاجلمع بني املفردات اليت تؤدي معىن واحدا، وخيتلف أثرها اإلعرايب فيما  - ٩ ً

 .تدخل عليه كأدوات النفي
ضم بعض القضايا الصرفية إىل قضايا النحو، فعند دراسة أوزان الفعل  - ١٠

ة اجلمع السامل يدرس ما حيدث هلا عند اإلسناد إىل الضمائر، وعند دراس
 .تدرس مجوع التكسري

تفضيل املصطلح الواضح على غريه مع احملافظة على مصطلحات  - ١١
 .)٢٨(الرتاث

لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية يف دمشق  واهتم ا
ذا املوضوع وعقد ندوة النحو والصرف عام  م اليت متحورت حول ١٩٩٤ًأيضا 

االمتحانات واألنظمة اجلامعية : املراحل الدراسية املختلفةواقع تدريس النحو يف 
  :واإلعداد التخصصي ملدرسي اللغة العربية وخرجت بتوصيات أمهها

  :في واقع تدريس النحو والصرف في المرحلة ما قبل الجامعة: ًأوال
  .االكتفاء بتدريس القواعد األساسية واالبتعاد عن اخلالفات والتعليالت - ١

                                                
  .١٥٠ – ١٤٩م، ص ١٩٧٦تيسري تعليم العربية، سجل ندوة اجلزائر ) 28(
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٩٩  

 .تدريبات وتنويعها بغية إكساب الناشئة املهارات اللغويةاإلكثار من ال - ٢
 .وجوب ضبط الكتب بالشكل - ٣
ًاالرتقاء مبستوى املعلم اختيارا وإعدادا وتدريبا - ٤ ً ً. 
 .العناية بتعليم النطق السليم - ٥
 .اإلفادة من وسائل التقنيات احلديثة - ٦
 .احلرص على استخدام اللغة العربية السليمة يف املؤسسات التعليمية - ٧

 :في واقع تدريس النحو والصرف في أقسام اللغة العربية: ًانياث

تأكيد اهلدف من تدريس النحو والصرف يف إعداد الطالب ليكونوا مدرسني  - ١
 .أو باحثني

 .تنويع أساليب التقومي واالختبار - ٢
 .اإلكثار من اجلانب التطبيقي، وربط النحو والصرف بالواقع اللغوي املعاصر - ٣
 .لغة العربية السليمة يف البحث والتخاطب واحملاضرةاحلرص على استخدام ال - ٤
 .إحداث مقرر دراسات حنوية وتطبيقية يف اللغة العربية - ٥
إعادة النظر يف توزيع مفردات مقرر النحو والصرف على السنوات اجلامعية  - ٦

 .واالهتمام باألساليب النحوية
ًادا داخلياالعمل على إيفاد الطالب املتفوقني إىل أقسام اللغة العربية إيف - ٧ ً. 

  :وثمة توصيات عامة هي: ًثالثا 

ْتأمل الندوة أن تـعىن وسائل اإلعالم كافة مبراعاة أساليب اللغة العربية السليمة - ١ ُ ُ ُ. 
 .تأمل الندوة أن جيري تبادل ألساتذة النحو والصرف بني جامعات الدول العربية - ٢
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الثانية، ووضع إجراء جتربة بتدريس كتب تراثية حنوية موجزة للسنتني األوىل و - ٣
تقرير عن هذه التجربة يف جامعات األقطار العربية بعد عام من إجراء 

 .)٢٩(التجربة
  :محاولة جديدة لتحديد أسباب االنحراف اللغوي

ًلكن هذه القرارات والتوصيات كلها مل تغري من واقع العربية شيئا، ولذلك 
االزدواج اللغوي، األمية، و: فقد جتاوزنا احلديث عن أسباب االحنراف اللغوي

وإمهال ممارسة اللغة الفصحى يف احلياة الثقافية والعلمية، ودور وسائل اإلعالم 
والغزو اللغوي األجنيب، وجلأنا إىل حتليل األخطاء الشائعة، وتصنيفها ملعرفة العلة 
الكامنة وراء اخلطأ واقرتاح العالج، وذلك بوساطة حتليل أخطاء تنتمي إىل 

املستوى الصويت، واملستوى الصريف، واملستوى الرتكييب، : ة املختلفةاملستويات اللغوي
هل الوقوع يف اخلطأ ناتج من صعوبة النحو : واملستوى الداليل لإلجابة عن سؤال

  َّصعوبة جتعل املرء غري قادر على اكتسابه، ومن مث علينا أن نسعى لتيسري النحو؟
ًريا من املواد مكررة، وان  أن كث)٣٠(املالحظ من استقراء جمموعة من الكتب
إن كثرة املصنفات يف االحنراف . هذه األخطاء تسربت إىل الفصحى من العامية

اللغوي، مل تنجح يف رفع كفاية الناطق إال بنسبة قليلة، ألن العودة إليها جتري يف 
ا  مرحلة النضج، أي بعد أن يكون املرء قد اعتاد اخلطأ، يف حني جيب أن يؤخذ 

االكتساب اللغوي، قبل اخلامسة عشرة، أي يف املرحلة الدراسية يف مرحلة 

                                                
  .١٣٣ -  ١٣٢م، الكتاب الثاين، ص٣٠/٨/١٩٩٤ -  ٢٧ندوة النحو والصرف، دمشق ) 29(
للكسائي، وإصالح املنطق البن السكيت والكتابة الصحيحة ما تلحن فيه العامة ) 30(

لزهدي جار اهللا، ومعجم األغالط اللغوية املعاصرة حملمد العدناين، والعربية الصحيحة 
  .ألمحد خمتار عمر، ومعجم اخلطأ والصواب إلميل يعقوب
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االبتدائية واإلعدادية، ففي مرحلة االكتساب اللغوي ميكننا أن ننبه على أنواع 
ًاألخطاء املختلفة وأن حنلل للطالب اخلطأ حتليال مبسطا، وأن نبني له الفرق  ً

ا على التبليغ ًالداليل واالحنراف عن الداللة املقصودة احنرافا يفقد  اللغة قدر
ِّالسليم والتواصل املطلوب، أي جيعل منها أداة ضعيفة غري قادرة على سد حاجة  َ

  .الناطق فيعزف عنها إىل غريها
يكشف التحليل أن األخطاء الشائعة تنتمي إىل املستويات اللغوية كافة، فهي 

 الصوتية الشائعة قليلة أخطاء صوتية، وصرفية، وإعرابية، وداللية، ونالحظ أن األخطاء
ًجدا، وإن أضفنا إليها ما ميكن أن يكون نامجا عن ظاهرة املعاقبة، واألخطاء اليت   ً
ة واملتقاربة املخرج، وسببها امليل إىل السهولة واختصار اجلهد  تصيب الفونيمات املتشا

  :العضلي، أو قد تكون نامجة عن عادة نطقية شائعة ومن أمثلتها

  التعليل  بالصوا  الخطأ
ُ خبست عينه–ََخبس  - ١ ْ َ ْخبصت .ََ َ = السني النظري املرقق للصاد  .ََ

 .عادة نطقية= ترقيق الصاد
ََبشر  .الصابون ََ بـرش–َرش َ بـ- ٢ ظهر على : برش/ َ

ا  جلده نقط خيالف لو
 .سائر اجللد فهو أبرش

 .اجلهل مبعىن برش+  مكاين قلب

َثـبت - ٣ ُ وجدته يف ثبات - ََ
  .يف نوم عميق: عميق

  .ميقُوجدته يف سبات ع
داء معجز عن / ُّالثبات
 .احلركة

 .قانون السهولة نفسه 

َ تـفل الشيء-  ثفل - ٤ ََ :
  .نثره مرة واحدة

َثـفل الشيء ََ.  
 .بصق/ تفل 

 .قانون السهولة نفسه 

 .قانون السهولة نفسه .ًأكلت ثوما  .ً أكلت توما- ثوم - ٥
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َب اخلضرأح  .ُ أحب اخلضار- خضر  - ٦ ُ عادة = مد الفتحة بسبب النرب .ّ
 .نطقية

 احنط إىل أسفل - درج - ٧
  .الدرجات

إذا كانت اجليم القدمية االنفجارية  .احنط إىل أسفل الدركات
» درج«أشبه باجليم القاهرية فجيم 
 وليس هنا ألوفون جمهور للكاف،

 .عادة نطقية= فونيم اجليم
ّ دكة السروال- ّ دك - ٨ ّتكة السروال  .ِ ِ.  

ما / ّين الدكةمن معا
استوى من الرمل، البناء 
الذي يسطح أعاله 
للجلوس عليه، ومقعد 
مستطيل من اخلشب 

ًجيلس غالبا عليه ُ. 

 .عادة نطقية=  التاءجتهري

ََ دامهنا الشتاء- دهم - ٩ ََدمهنا الشتاء  .َ عادة = ّمد الفتحة بسبب النرب  .َ
 .نطقية

ّأحب الصعرت أو   . أحب الزعرت–زعرت - ١٠
 .السعرت

الزاي والسني والصاد من خمرج 
هور الزاي هو ا: واحد لنظري ا

ّللسني، والصاد هو النظري املفخم 
 .عادة نطقية= للسني 

عادة = مد الفتحة بسبب النرب .َعمود  . عامود– عمد - ١١
 .نطقية

      
= السني النظري املرقق للصاد  .ّقص الشاة وقصصها  . زور الشاة–اة ّ قس الش- ١٢

 .ترقيق الصاد عادة نطقية
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 له مهة ال –كلل - ١٣
  .تعرف الكلل

عادة = اختزال الفتحة بسبب النرب .َالكالل
 .نطقية

وهذا يطمئن إىل سالمة اجلانب الصويت يف اللغة، اجلانب املتعلق بسالمة 
صوت «أو » صوت صرفية«ًاملخارج وسالمة الصفات، إال أن مثة نوعا من األخطاء 

الفكر اللغوي القدمي وإن ادعينا احلداثة وسعينا خلف املناهج ناجتة من تبين » داللية
احلديثة، فالتجديد املنهجي البد من أن يسبق بتوطيد دعائم نظرية لغوية جديدة، وإن 
انتشار اللحن اليوم يف قسم كبري من اللغة عائد إىل سيادة فكرة قدمية مل ننتبه إىل قيمة 

ًذكر مثاال مما جاء يف كتاب سيبويه منسوبا إىل تبنيها ومل نعمل فكرنا يف متحيصها، وأ ً
الفتحة والضمة والكسرة زوائد، وهن يلحقن احلرف «: اخلليل بن أمحد الفراهيدي

سيبويه الكتاب » ليوصل إىل التكلم به، والبناء هو الساكن الذي ال زيادة فيه
٢٤٢-  ١/٢٤١.  

ًوقد دون اللغويون كثريا من األلفاظ اليت ال تستغين في ها الصوامت أو َّ
الصحاح عن الصوائت أو احلركات يف تقدمي املعىن األساسي كما جند يف كتاب 

ِّإصالح املنطق البن السكيت  ، وهذا جدول ببعض هذه )٣١(٢٤٤ – ١٨٦ِّ
ْفـعل(األلفاظ على وزن  ْفعل(ووزن ) َ   :، يبني اختالف املعىن باختالف احلركة)ِ

ْ احلمل- ١ ما كان يف بطن أو على رأس : َ
 شجرة ومجعه أمحال

ْ احلمل-  ٍما محل على ظهر أو رأس: ِ َ
ُِ. 

                                                
، شرح وحتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، طبع دار املعارف مبصر) 31(

  .م١٩٥٦ -   ه١٣٧٥الطبعة الثانية، 
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ْ الوقر- ٢ الثقل حيمل على رأس أو على : ِْ الوقر-   .الثقل يف األذن: َ
  .ظهر

ُّ الرق-   .ما يكتب فيه: َّالرق- ٣   .ِْمن امللك: ِّ
ْ الغمر- ٤   .احلقد: ِ الغمر-   .املاء الكثري: َ
ُّالشق - ٥ ٍالصدع يف عود أو حائط أو زجاجة: َّ ُ ْ ُّ الشق-   .َ   .نصف الشيء: ِّ

ُّ الشق-    .َّشقةامل: ِّ
ُ املسك- ٦ ْ َ

ْ املسك-   .اجللد: 
  .ِّمن الطيب: ِ

ْ الدبر- ٧ ُْ الدبـر-   .ْالنَّحل: َّ   .املال الكثري: ِّ
ْ البـني- ٨ ّالقطعة من األرض قدر مد :  البني-   .ِالفراق: َ َ ُ ْ َ

  .البصر
ْ الشع- ٩ ُمصدر شعبت . ( القبيلة العظيمة- : ُبَّ َْ َ

ًالشيء شعبا إذا الءمته، وإذا فرقـته أيضا َ ََْ ُ َْ ًَ َ ْ ّ.(  
ْ الشعب-    .الطريق يف اجلبل: ِّ

  .الداهية: ِْ احلبل-   .حبل العاتق: َْ احلبل- ١٠
ُ األزل - ١١ ُ الضيق واحلبس- ْ ُ   .الكذب: ْ اإلزل-   .ِّ
ّ اخلل - ١٢ ُّ اخلل-   . الطريق يف الرمل–َ   .اخلليل: ِ
ُ القبص- ١٣ َمصدر قـبصت، وهو أخذك : َْ ُ ُ ْ ََ

  .َالشيء بأطراف أصابعك
ُ القبص-  َالعد: ِْ   .د الكثريَ

ُ الفرق- ١٤ ْ َفـرقت الشعر: مصدر: َ َْ َُّ ْ ُ والفرق-   .َ ْ
ََالقطيع العظيم من الغنم: ِ ُ َ ُ.  

ُ الذبح- ١٥ ْ ُمصدر ذحبت: َّ َْ ُّوالشق. َ ُ الذبح-   .َّ ْ َما ذبح: ِّ ُِ.  
ُ الربع-   .دار القوم: ُعَّْ الرب- ١٦   .ُّاحلمى: ِّْ
ُ الرعي- ١٧ ْ َْمصدر رعيت: َّ ْ الرعي-   .َ   .الكأل، مقصور: ِّ
ُ الطحن- ١٨ ْ ْ الطحن-   .مصدر طحنت: َّ   .الدقيق نفسه: ِّ
ْ الفرك- ١٩ َمصدر فركت احلب والثوب وغريه : َ َّ ّ ُ ْ

ًَْأفرك فـركا ُ ُ.  
ُ الفرك-  ْ

  .البغض: ِ
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ُ األجل- ٢٠ ُُمصدر أجل عليهم شرا يأجله : ْ ِ َ َ َ
ّأجال إذا جناه عليهم وحره ً.  

. القطيع من البقر، ومجعه آجال: ْ اإلجل- 
  .اإلدل:  يف العنق ومثلهواإلجل وجع

ُ السبت- ٢١ ْ ُِاحللق، يقال سبت رأسه يسبته : ّ ْ َ ََ ََ ْ
ًْسبتا برهة : والسبت. السري السريع: والسبت. َ

  .األياممن : والسبت. من الدهر

ْ السبت-    .ََجلود البقر املدبوغة بالقرظ: ِّ

  .ِّاللباس: ِّ اللبس-   .اختالط األمر: َّْ اللبس- ٢٢
ّ الشف-   . السرت الرقيق- : ِّ الشف- ٢٣ ُّمصدر شفين األمر يشفين : َّ َُّ َ ُ َ

  .شفا إذا حزنين
َْواخلصلة من .  قرن الشاة والبقرة- : َْالقرن - ٢٤ ُ

يقال . َْوالقرن من الناس.  املنفردَُْواجلـبيل. الشعر
ِّفالن على قـرن فالن، إذا كان على سنه ُ َِ ْ.  

ْ القرن الذي يقاومك يف قتال أو بطش - 
ِ

  .أو علم

  . َّ اهلم من احلزن- ٢٥
ُّ اهلم مصدر هم الشحم يـهمه، إذا أذابه-  ُ َ َ ْ َّ َّ َّ.  
ًمصدر مهمت بالشيء مها: ّ اهلم-  ُ ْ.  

ُّ اهلم-    .الشيخ الكبري الفاين: ِ

  .مورمن األ:  األمر- ٢٦
  .ًمصدر أمرت أمرا:  األمر- 

  .الشيء العجيب: ْ اإلمر- 

َالكرم: ِ اخلري-   .ّضد الشر: َْ اخلري- ٢٧ َ.  
ًْمصدر حلفت أحلف حلفا: َ احللف- ٢٨ َ َُ ُ واحللف-   .َْ   .العهد يكون بني القوم: ِْ
ُ اخلطب- ٢٩ ْ ْ  اخلطب-   .األمر: َ   .الذي خيطب املرأة: ِ
  .ةالفالة الواسع: َْ اخلرق- ٣٠
  .الثوب وغريهالذي يكون يف : َْ  اخلرق- 

  .ّالسخي الكرمي: ِْ اخلرق- 

َ السيف الذي يضرب به- ٣١ ُ ْ   .شاطئ البحر: ِّ السيف-   .َّ
  .النهر والوادي: شاطئ: ِّ الضيف-   .واحد األضياف: َّْ الضيف- ٣٢
ُمصدر نقست الرجل أنقسه :  النَّقس- ٣٣ ُ َُ ْ النـقس- ْ   .من املداد: ِّ
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َنقسا، وهو أن تلقبه وتعيبه ََ ّ ً.  
ُ اخليم- ٣٤ َْمجع خيمة، وهي أعواد تنصب يف : َْ

ّالقيظ، وجيعل هلا عوارض، وتظلل بالشجر  َْ
  .فتكون أبرد من األخبية

  .»ِإنه لكرمي اخليم«: الطبيعة: ْيمِ اخل- 

َ الغيم والغني واحد وهو السحاب- ٣٥ َُ ُ والغني-   .ْ مجع شجرة غيناء وهي الكثرية : ِْ
  .الورق امللتفة األغصان

ْ الفلق- ٣٦ ًْمصدر فلقت أفلق فلقا ويقال : َ ُ ِ َْ
  . َْمسعت ذلك من فـلق فيه

ُّالقضيب يشق فيعمل منه قوسان : ِ الفلق-  َ ُ ُ َ
ِْويقال لكل واحدة فلق ّ.  

ُ الفلق-  ْ   .الداهية: ِ
َطرف اإلنسان وهو أن يطرف بعينه: َّ الطرف- ٣٧ ِ   .الفرس الكرمي: ِّ والطرف-   .َْ
ْ السيب- ٣٨   .سيوب: جمرى املاء ج: ِّ السيب-   .العطاء: ّ
ّ البل- ٣٩ ًمصدر بللت الشيء أبـله بال: َ ّ البل-   .ُُّ   .املباح: ِ
ُ العفو- ٤٠ ْ   .ولد احلمار: ِْ والعفو-   .ًمصدر عفوت عنه أعفو عفوا: َ
ُ اهليف واهلوف- ٤١ ّريح حارة تأيت من قبل : َْ

  .اليمن
مجع أهيف وهيفاء وهو الضامر : ِ واهليف- 

  .البطن
ُمصدر أفكه عن الشيء يأفكه : ْ األفك- ٤٢ َِ ََ

  .إذا صفه عنه وقلبه: ًأفكا
  .ذبالك:   واإلفك- 

ّ الفل- ٤٣ َالثـلم يكون يف السيف ومجعه فلول: َ ّْ ّْ.  
ًوالفل أيضا   .املنهزمون: َ

ُّ الفل-  ْاألرض اليت مل يصبها مطر ومجعها : ِ ِ ُ
ًأفالل وقد أفللنا إذا وطئنا أرضا فال ِ ً َْ.  

ُْالقطر- ٤٤ َْمجع قطرة: َ ْ والقطر-   .َ   .النَّحاس: ِ
ُْ السعر- ٤٥ ُمصدر سعرت احلرب: َّ َْ ْ والسعر-   .َ   .من األسعار: ِّ
ْ الرجس- ٤٦ ُصوت الرعد ومتخضه: َّ ُّ ْ الرجس-   .َّ   .الشيء القذر: ِّ
ُ العكم- ٤٧ ْ ُمصدر عكمت املتاع أعكمه : َ ُ ُ ُ

ًعكم ْ   .اَ
ْ العكم-  منط املرأة جتعله كالوعاء، وجتعل : ِ

ا   .فيه ذخري
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ْ السلم- ٤٨ ْ السلم-   .الدلو: َّ   .ّالصلح: ِّ
  .ِّمنتهى مد البصر: ِ وامليل من األرض-   ً.مصدر مال عليه مييل ميال: َْ امليل- ٤٩
مصدر نقضت العهد واحلبل، : ّ النقض- ٥٠

  .ًوكذلك البناء أنقضه نقضا
  .البعري املهزول: ِّ النقض- 

ْـفعل(و ) ِْفعل(وهذه ألفاظ أخرى على وزن    :خيتلف معناها باختالف احلركة) ُ
ّ الذل- ٥١ ُّ الذل-   .ّضد الصعوبة: ِّ ّضد العز: ُّ ّ.  
ْ الصفر- ٥٢ ْ الصفر-   .اخلايل: ِّ   .ّالذي تعمل منه اآلنية: ُّ
ُّ الغل- ٥٣ ُّالغش والعداوة: ِ ُّ الغل-   .ِ  .ُّالعطش وهو الغلة: ُ

ّوالغل-  ُّالذي يـغل به اإلنسان: ُ َ ُ.  
َالعبـرة: ُْ العرب-   .ّشاطىء النهر: ِْ العرب- ٥٤ َْ.  
ْ التـرب- ٥٥   .الرتاب: ُّْ والتـرب-   .ّالسن: ِّ
  .بني احلامض واحللو: ُّ املز-   .الفضل: ِّ املز- ٥٦

ْفـعل(وهذه ألفاظ أخرى خيتلف معناها باختالف احلركة بني  َفـعل(و ) َ َ.(  
ْ القصب- ٥٧ َ القصب-   .َْالعيب: َ   .عروق الرئة: َ
ْ الغضب- ٥٨ ُ والغضب-   .األمحر الشديد احلمرة: َ َ َمصدر غضب: َ ِ ًَ يغضب غضباَ ََ ُ.  
أن خيرج النبت مث يبطئ عنه املطر : ْ النَّشر- ٥٩

فييبس مث يصيبه مطر فينبت بعد يبس وهو رديء 
  .ّلإلبل والغنم إذا رعته اإلبل يف أول ما يظهر

  .أن تنتشر اإلبل بالليل فرتعى: َ النَّشر- 

  .اخلطر: ََّ والسبق-   .ْمصدر سبقت: ْبقَّ الس- ٦٠
ُ احلرد- ٦١ ْالقصد: َْ ُ احلرد-   .َ   .الغيظ: ََ
ُالثوب اخللق: َْ اجلرد- ٦٢ ََ ُْأن يشرى جلد اإلنسان عن أكل اجلراد: ََُ اجلرد-   .ّ ِ.  
  .الطريق: ْ النَّجد- ٦٣

  .ما ارتفع من األرض: والنَّجد
َ النجد-  ْالعرق والكرب: ّ َ ََ.  
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ُ الرمد-   .اهلالك: ْمدَّ الر- ٦٤   .يف العني: ََّ
ْ النـقد- ٦٥ َمصدر نقدته درامهه: ّ ُ ُ النـقد-   .َ َ   .ِغنم صغار: ّ
ُ الصمد- ٦٦ ْ ُ الصمد-   .الغليظ من األرض املرتفع: ّ َ ُالسيد الذي يصمد إليه يف : ّ َ ُ ّ

  .احلوائج
ُ النَّجل- ٦٧ ُ النجل-   .الولد: ْ َ ِّسعة شق العينني: ّ َ َ َ.  
ُ القفل- ٦٨ ْ   .رالقفول، وهو الرجوع من السف: ََ القفل-   .َِما يبس من الشجر: َ
ُ الشمل- ٦٩ ْ ُ الشمل-   .االجتماع: ّ َ َّالشيء القليل يبقى على النخلة : َّ

  .من محلها
ُّ الفن- ٧٠   .الغصن واجلمع أفنان: ََ الفنن-   .الضرب من العلم وغريه: َ
ُ الرعن- ٧١ ْ ُ الرعن-   .ّأنف اجلبل املتقدم منه: َّ َ   .االسرتخاء واحلمق: َّ
ُاحلزم -   .حزم اإلنسان يف أمره: َْ احلزم- ٧٢   .كالغصص يف الصدر: ََ
ُّ اللم- ٧٣ ُمصدر ملمت الشيء، فهو مجعك : ّ

َالشيء وإصالحكه ُ.  
ُ اللم◌م-  َ ِ  .من اجلنون: َّ
ُ واللمم-  َ   .دون الكبرية من الذنوب: ّ

ْفـعل(وهذه ألفاظ أخرى خيتلف معناها باختالف احلركة بني  ْفـعل(و ) ُ َ:(  
 املور-٧٤

ُ
 .الطريق: رَْ املو-   .ُالغبار: 

ً مصدر مار ميور مورا-  َ.  
ْالزور  .الكذب: ُّ الزور-٧٥   .أعلى الصدر: َّ
  .الزهر:  النَّور-   .الضياء:  النُّور- ٧٦
ْ الكفر- ٧٧ ًمصدر كفر باهللا كفرا : ُ ُ ْالكفر -   .َ َمصدر كفرت الشيء إذا غطيته وسرتته: َ ُ ََْ.  
ْعرف الدابة وعرف الديك: ْرفُ الع- ٧٨ ُْ   .ّالريح: َْ العرف-   .ُّ

 للبحث صلة


