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  صحيح اللغويالتعيوب 
  يف العصر احلديث

  
  )∗(إمساعيل القيام. د

  

، ألنه من األبواب )١(اكثرت الكتابة والتأليف يف التصحيح اللغوي قدميا وحديثً
 اللغويون العرب، اعتمده خاصةً يف ضوء املنهج املعياري الذي ،اليت ال يستغىن عنها

 لكتب التصحيح اللغوي،  وكان.غة والتقعيد هلاوعنوا بالتأسيس له منذ بدأ مجع الل

 أثر ال ينكر يف احملافظة على قدرٍ من ،ا قدمي»حلن العامة«بعضها باسم  عرف اليت
 خاطئ عمالاب والصحفيون عن است إذ كثريا ما عدلَ األدباء والكت،السالمة اللغوية
 ،لتصحيح اللغوي ونتائجه أو أسلوبٍ لغوي معني بأثرٍ من معطيات ا،للفظة معينة

وكثريا ما نسمع شاعرا أو كاتبا أو أكادمييا يقول إنه جيتنب استعماالً لغويا معينا 
  .، خطأُ هذا االستعمال عن طريق ما ينشر من تصحيح لغوي،ألنه تناهى إىل علمه

                                                           
 .عضو اهليئة التدريسية يف جامعة فيالدلفيا باألردن )∗(
، ٩٤ -٧٠ص: حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة: عبد العزيز مطر:  ينظر)١(

، وحممد ضاري ٧١-٦٦ص: حلن العامة والتطور اللغوي: ورمضان عبد التواب
  . ٢٢-٢٠ص: حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث: محادي
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 فهو ،لكن هذا البحث ال يرمي إىل الوقوف عند األثر اإلجيايب للتصحيح اللغوي
توقَّع ليس فيه من شكم هلذا الباب من الكتابة   وإمنا يقف،أمر عند األثر السليب

والتأليف واألسبابِ اليت أفضت إىل هذا األثر ؛ ذلك أنه مثلما قدم التصحيح خدمة 
خر عائقاً آل فقد وقف يف جانبه ا، أدبائها وكُتابِها وعامة مثقّفيها،جليلة للغة العربية

  . وإذاعيني وغريهمم مستعملي اللغة من أدباء وكتاب وصحافينيأما

ى يف بعض األحيان إىل عزوف األدباء والكتا يأيت به هذا التصحيحوأداب عم، 
 ومثال هؤالء األدباء أمني الرحياين الذي قرأ .وميلهم إىل عدم االلتفات إليه أو األخذ به

 ، برسالة إىل مؤلف الكتاب إبراهيم املنذر مث بعث،يف التصحيح اللغوي) املنذر(كتاب 

 فقد قرأته وانتفعت ببعض ما أصلحته .)كتاب املنذر(أشكر لك هديتك «: يقول فيها
 - ! وما أكثرهم هذه األيام- ولكني أخشى أن يقوم لغوي آخر ، اللغويةامن أغالطن

 العابثني حبرف ،املساكني أما حنن الكتاب . وكذلك إىل ما ال اية له،ليصلح أغالطك

وحرف التعد بع ذوقنا فياجلرختلَف عليهي فما لنا إال أن نت٢(»ما هو م(.  
 بل هي قدمية قدم التصحيح ،وليست هذه الشكوى جديدة أو طارئة على األدباء 

 إذ تقترب يف مضموا من مضمون شكوى الفرزدق وغضبه من النقد ،اللغوي نفِسه
  :)٣( حتى هجاه بالبيت املشهور،جهه إىل شعره عبد اهللا بن أيب إسحاقاللغوي الذي و

 فلو كان عبد اهللا مولًى هجوته     
  

 ولكن عبد اهللا مـوىل مواليـا       
  

وال حنتاج إىل التدليل على احلَيرة اليت يعانيها اليوم أدباؤنا وكتابنا وصحفيونا  
 احلرف أم بذاك ؟ أيستعملون هذه عندما ينشئون نصوصهم ؛ أيعدون هذا الفعل ذا

  اللفظة أم تلك؟ أو هذا األسلوب أم ذاك؟
                                                           

  .١٣٢ص: كتاب املنذر)٢(
 .١٧ص/١ج: طبقات فحول الشعراء:  ينظر)٣(
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 مث يضرِب كثري منهم عن هذا النوع من ،تنتام حريةُ كلِّ هذه األسئلة وغريها
إذ باتوا على يقني من أنّ ما هو خطأ عند ،ااألسئلة فال يقفوا عنده ألنه مل يعد جمدي 
اللغوي   مث لو عادوا إىل كتب التصحيح.لئكهؤالء اللغويني هو صواب عند أو

 إن -يفتشون فيها عن الصواب يف قضية لغوية معينة، فلربما رجعوا بعد رحلة البحث 
  . أكثر حيرة واضطرابا منهم قبل أن يرحتلوا-وجدوا القضية 

 أنّ ، بالنظر يف كثري من كتب التصحيح اللغوي يف العصر احلديث،وقد تبين لنا
 وإمهاهلم معطياته يف كثري من ،ابراجع يف قيمة هذا التصحيح لدى األدباء والكتالت

 بعضها يتعلّق بالكتاب أنفِسهم من حيثُ ،األحيان إنما يرجع إىل عدد من األسباب
 وكثري منها يتعلّق بالتصحيح اللغوي نفسه وطريقة ،قلّة البحث والتحقيق لديهم

 لذلك صنفنا ، الذي يعنينا التركيز عليه يف هذا البحث وهذا هو اجلانب،التأليف فيه
هذه األسباب يف ثالث قضايا رجح البحثُ أن تكون هي العواملَ الرئيسيةَ يف ضياع 

ة من التصحيح اللغويم تراث : وهذه القضايا هي.جزء كبري من الفائدة املرجوتضخ 
     .للتخطئة والتخطئة ، وضبابية املعايري املتبعة فيه،التصحيح

  : تضخم تراث التصحيح-أوالً

يزيد عدد كتب التصحيح اللغوي املؤلفة يف العصر احلديث على مخسني 
 وإصدارات ، فضالً عن كثري من األحباث املنشورة يف االت،ما نعلم في،)٤(كتاباً

ادةً  عة الكثر واملفترض يف. واملقاالت املنشورة يف الصحف واالت،اامع اللغوية
 وقفت إال أنها يف التصحيح اللغوي ،أن تكون مصدر ثراء وفائدة ال مؤثرا سلبيا

                                                           
: محاديوحممد ضاري . ٩٤-٧٨املعجم العريب نشأته وتطوره، ص: حسني نصار:  ينظر)٤(

وقد أُلِّف بعد كتابيهما عدد . ٩٤-٣٥حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث، ص
 نيت بالتصحيح اللغويكبري من املؤلَّفات اليت ع .  
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؛ ذلك أنه لو كان عدد هذه الكتب ئة املستهدفة لالنتفاع بالتصحيحعائقًا أمام الف
قليالً ألصبحت مراجع ميكن أن يرجع إليها من يبحث عن الصواب أديبا كان أو 

 ويأخذ - بعد فهرسة هذه الكتب -جد ضاّلته بيسر  في،صحفيا أو غري ذلك
 إذ قد يرجع إىل ، كما هي احلال مع املعاجم،املعلومة اليت يريد ليوظِّفها حيث أراد

 لكن هذه املرات ،تأليف كتاب أو إعداد مادة صحفيةلاملعاجم اللغوية مرات عدة 
ا مبا حيتاجه من وقت للبحث عن  قياس،كلَّها ال تأخذ من الباحث إال وقتا قليالً

  .)٥(استعمالٍ لغوي يف بعض كتب التصحيح اللغوي
 ،وال نعين بذلك ضرورة أن تكون كتب التصحيح اللغوي قليلة ألجل القلَّة يف ذاا

م دومنا حاجةم واإلكثاروإمنا ألن التصحيح اللغوي قد تضخة إىل هذا التضخعلمي ، 
   . واحلشو مبسائل ليست من التصحيح اللغوي،لنقل والتكرارا: وكان ذلك بطريقتني مها

  :النقل والتكرار

لقد بىن كثري من مؤلّفي كتب التصحيح اللغوي مؤلّفاتهم بالنقل مما قدمه 
 حبيث مل يعد للغوي آخر ما يقوله بعدهم يف بعض ، وما فصلوا القول فيه،سابقوهم
 أحد اللغويني بكتابٍ يضاف إىل جناح ، حني كلَّ، مثّ يفاجئ الكتاب.املسائل

 فيفتشوا يف هذا الكتاب ليجدوا أكثر ما فيه هو من ،التصحيح اللغوي يف املكتبات
  . وبينوا الوجه فيها،األلفاظ واألساليب املُخطّأة اليت أشار إليها سابقوه

 ،صبنفسه مع ما ينبعث بنفسه كاألشخا) بعث( تعدية الفعل ولنأخذ مثالً
 ولكن بعض الكتاب قد يعكس ،وبالباء مع ما ال ينبعث بنفسه كالكتاب واهلدية

  . وبعثت إليه هديةً ، بعثت إليه برسول: فيقول،عند االستعمال
                                                           

: يستثىن من ذلك بعض هذه الكتب اليت أُلّفت مفهرسةً حبسب الترتيب اهلجائي، مثل )٥(
 املعاصرة للعدناين، ومعجم اخلطأ معجم األخطاء الشائعة ومعجم األغالط اللغوية

 .والصواب إلميل يعقوب
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 وفصل القول ،)٦(فقد نبه على هذا اخلطأ من القدماء احلريري يف درة الغواص
 إبراهيم : هم ، من احملدثني مثّ تكرر التنبيه على هذا اخلطأ عند تسعة،فيه

 وزهدي ،)١٠( ومصطفى جواد،)٩( وحممد علي النجار،)٨( وأسعد داغر،)٧(اليازجي
 وقسطنطني ،)١٣( وحممد العدناينّ،)١٢(وعباس أبو السعود ،)١١(جار اهللا
 ومل يأت مجيع هؤالء جبديد يذكر زيادةً على ما .)١٥( ونسيم نصر،)١٤(ثيودوري

  ؟ أت جبديددة هذا التكرار إذا مل ي فما فائ،جاء به احلريري
، وال يشري كثري من )١٦( ذا اللون من التكراروكتب التصحيح اللغوي مملوءة

 بل إنّ بعضهم يذكر اخلطأ ،مؤلّفي هذه الكتب إىل من تقدمهم بالتنبيه على اخلطأ
نه  بعبارة توحي أ- اليت سبقه عدد كبري يف حبثها واإلشارة إليها- من هذه األخطاء

                                                           

بعثت إليه بغالم، وأرسلت : ويقولون«: قال فيه. ٢٨ص: درة الغواص يف أوهام اخلواص: ينظر) ٦(
بعثته وأرسلته، كما قال : إليه هديةً، فيخطئون فيهما، ألنّ العرب تقول فيما يتصرف بنفسه

بعثت به وأرسلت به، كما قال :  ويقولون فيما يحمل]٤٤:املؤمنون[ا رسلَناثُم أَرسلْن: تعاىل
  .»]٣٥: النمل[ وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية: سبحانه إخبارا عن بلقيس

 .٧٠ص: لغة اجلرائد )٧(
  .١١٧ص: تذكرة الكاتب )٨(
 .١٣ص: حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة) ٩(
  .١٣٩: ل وال تقلق) ١٠(
 .٤٧ص: الكتابة الصحيحة )١١(
  . ١٢١ص: أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة )١٢(
  .٣٩ص: عجم األخطاء الشائعةم) ١٣(
  .٢٠ص: خطاء مستورة يف لغة كُتابنا أ)١٤(
  .٣٠ص: خطاء ألفناها أ)١٥(
ة تذكر: ، والصواب تعديته بنفسه)عن(بـ) أخطأ(ملثال تعدية الفعل ينظر على سبيل ا) ١٦(

، ٢٩٤ص: ، ومعجم اخلطأ والصواب١٠٧ص: ، والكتابة الصحيحة٧٣ص: الكاتب
  .  ٣٢ص: ومن األخطاء الشائعة يف النحو والصرف واللغة
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 من غري إشارة إىل ،هو الذي رأى هذا اخلطأ عند الكتاب أو الصحفيني أو غريهم
 ومثال ذلك عبارة قسطنطني ثيودوري عندما بدأ ،سابقيه يف هذا التنبيه وهم كُثْر

أرى الكتاب يستعملون « : فقال،بالباء أو بنفسه) بعث(احلديث عن تعدية الفعل 
 ، بعث برسوله إلينا: جيوز غري ذلك؟ يقولون أفال،متعديا بالباء) بعث(فعل 

   .)١٧(» ... بعث رسولَه :والصواب أن يقال
 فإنّ بعض مؤلّفي كتب التصحيح ،وزيادة على عدم اإلشارة إىل السابقني 

 أي ،اللغوي ال يرجع إىل ما كتبه سابقوه يف القضية اللغوية اليت وقع فيها اخلطأ
ج العلمي من حيث ضرورة اإلشارة إىل جهود السابقني أنهم مل يكتفوا مبخالفة املنه

 فجاءت ،ا بل زادوا على ذلك عدم االطّالع على هذه اجلهود أيض،فحسب
 ومثال ذلك قضية العطف على املضاف وتأخري ،أحكامهم ناقصةً أو خاطئة

طالب اجلامعة  (:والصواب) طالب وطالبات اجلامعة (: كقولنا،املضاف إليه
 وحممد ،)١٨( فقد تناول هذه القضية بالتصحيح كلٌّ من زهدي جار اهللا.)اتهاوطالب

  .)٢١( ونسيم نصر،)٢٠( وأمحد خمتار عمر،)١٩(العدناينّ
 ، نسيم نصر هو آخر من أشار إىل هذه القضية من بني هؤالء املؤلّفنيملّا كان
فإنّ املفترض،سابقيه يف  أن يكون قد اطّلع على آراء ، لتحقيق املطلب العلمي

 غري أنّ ما جاء يف كتابه يشري إىل عدم اطّالعه ؛ فقد فصل العدناينّ ،املسألة

                                                           
  .٢٠ص: أخطاء مستورة يف لغة كتابنا) ١٧(
 .٣٩١ص: الكتابة الصحيحة )١٨(
  .٢١٤ص: معجم األخطاء الشائعة )١٩(
 .١٧٢ص: أخطاء اللغة العربية املعاصرة )٢٠(
  .١٢ص: أخطاء ألفناها )٢١(
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يف هذه املسألة وأجاز حذف املضاف إليه األول إذا دلّ عليه املضاف إليه ) ١٩٨٠(
 مستندا يف ذلك إىل أنّ الفراء قد . أنفقت ربع وخمس راتيب: كأن نقول،الثاين املذكور
 االستعمال إذا كان املضافان متصاحبين يف االستعمال الكالمي الكثري كاليد أجاز هذا
   .)٢٢( ومنت قبلَ وبعد الظهرِ، كُسرت يد ورِجلُ اللص: حنو، وقبل وبعد،والرجل

وإن كان سمع عن الفرزدق « : مثّ قال،وخطّأ أمحد خمتار عمر هذا األسلوب

     .)٢٣(» بني ذراعي وجبهة األسد:قولُه
 ،فخطّأ هذا األسلوب بدون اإلشارة إىل من سبقه) ١٩٩٤(مث جاء نسيم نصر 

 وأضاف إىل التخطئة .وبدون إشارة إىل الوجه اجلائز منه كما ورد عند العدناين

وهذا اخلطأ مل تعرفه العربية قبل الدخيل عليها من اللغات اليت تتلمذنا على « :قولَه

مع أنه قد تبين لدينا وجود . )٢٤(»نسية واإلجنليزيةأساليب تعبريها وخاصة الفر
وال يكاد ، شواهد على هذا األسلوب عند القدماء وقد كانت مدار حبث لديهم 
 مث يأيت من ،كتاب من كتب النحو خيلو من اإلشارة إىل هذه املسألة يف باب اإلضافة

عربية من بعد  املاضي إنّ هذا األسلوب دخيل على النيقول يف التسعني من القر

                                                           
  .٢١٤ص: معجم األخطاء الشائعة: ينظر )٢٢(
  .١٧٢ص: أخطاء اللغة العربية املعاصرة )٢٣(
 أحاديث إذاعية يف األخطاء الشائعة: وانظر عبد العزيز مطر. ١٣ص: أخطاء ألفناها) ٢٤(

): ١٩٩١( أخطاء اللغة العربية املعاصرة: ، وأمحد خمتار عمر٢٧ص):١٩٨٥(
العشرينات ( كيف اجتمعا على ختطئة الصواب حني مل يطّلعا على حبث، ١٣١ص

 ، جملّد)١(  جملة جممع اللغة العربية األردينّ، عدد-لناصر الدين األسد ) والعشرينيات
حيث بين أنّ مجع ألفاظ العقود بدون ياء النسبة جائز، وأنه خاطئ بياء . ١٩٧٨، )١(

 .لكتاب إىل اخلطأ لنقص االطّالعالنسبة، مثّ مها بعد ذلك يدعوان ا
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 متناسيا كلَّ ما ورد يف هذا ،ليزيةاليب التعبري يف الفرنسية واإلنكتلمذتنا على أس
    . وما بينه احملدثون ممن  اشتغلوا يف جمال التصحيح اللغوي قبله،األسلوب عند القدماء

  :احلشو مبسائل ليست من التصحيح اللغوي

اسم كتب التصحيح اللغوي أخطاء مستورة يف لغة  (عندما حيمل أحد
 يتوقع أن جيد فيه أخطاء لغوية غري ظاهرة ،، فإن القارئ، بال شك)٢٥()كتابنا
 وهذا التوقُّع بأثر من ظالل ، ومل يكشف اللغويون اآلخرون النقاب عنها،للكتاب
الذي ورد يف العنوان ملعنى أراده املؤلِّف وإال كان هذا النعت ) مستورة(النعت 

  . اللهم إال الفائدة النحوية اليت جتيز االبتداء بالنكرة إذا وصفت،ائدة منهحشوا ال ف
والذي يظهر من النظر يف هذا الكتاب أن الفائدة النحوية وحدها هي اليت 

 فلم يتحقّق ،مبضمون ما يف الكتاب) مستورة( أما من حيث املعىن وعالقة ،حتققت
يها املؤلِّف يف هذا الكتاب هي مما تداولته منه شيء ؛ ذلك أنّ األخطاء اليت أشار إل

 فقد بدأ كتابه بتخطئة استعمال ،كتب التصحيح اللغوي، وأفاضت يف احلديث عنه
، وقد استوىف )٢٦()ما زرته قط (:والصواب) اما زرته أبد (:مع املاضي حنو) أبدا(

وثلّث بلفظ ) أبه له أو به( وثىن بـ.)٢٧(احلديثَ عنها حممد العدناينّ يف معجمه
وال ختتلف حال بقية . )٢٨( وكان العدناينّ قد أشبعهما حبثًا من قبل،وداللته) املأمت(

 فما هي األخطاء ،املادة اموعة يف هذا الكتاب عن حال هذه املواد الثالث
  اليت أراد الباحث أن يكشف عنها عندما وضع لكتابه هذا العنوان ؟ ) املستورة(

                                                           
 .قسطنطني ثيودوري )٢٥(
  .٦ص: أخطاء مستورة: ينظر )٢٦(
 .٢٠٧ و٢٠ص: معجم األخطاء الشائعة: ينظر) ٢٧(
 .١٧٥، ٨١، ٢١ص : املصدر نفسه: ينظر )٢٨(
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ن يصل إليه من التركيز على حشو هذا النعت يف والذي يريد البحثُ أ
 هو أنّ هذا الكتاب قد امتأل مبا ليس له عالقة بالتصحيح اللغوي من قريب ،العنوان

 وأُمهلت العناية ،يف العنوان بال حاجة إليها) مستورة(أو بعيد مثلما زيدت كلمة 
  .بالتحقيق اللغوي الذي هو األصل لتأليف مثل هذا الكتاب

 إىل اإلجنليزية كثريا من اآليات ، بال مسوغ،ني كان املؤلّف يترجمففي ح

 جاء ،مجع آخر وهو أُخر) أخرى(ولكلمة « : حنو قوله،القرآنية اليت يستشهد ا
 Then a number"ليزية ويف اإلنكفعدةٌ من أيامٍ أُخر ]١٨٤: سورة البقرة اآلية[يف 

of other days" )٢٩(.ه قالق بني ، فإنقبل املوضع السابق، وهو يفر ) راآلخ
ولي فيها مآرِب : ]١٨سورة طه اآلية [ جاء يف .أُخرى) آخر( ومؤنث :)واآلخر

 وفعل ذلك يف ،جاء يف أُخريات الناس« : يقال. ومجع أُخرى أُخرياتأُخرى

 ولكن ،ع لألخرى وهذا صحيح من جهة أنّ اُألخريات مج.)٣٠(»أُخريات أيامه
يرجع )  وفعل ذلك يف أُخريات أيامه،جاء يف أُخريات الناس(املثال الذي ذكره 

 ال يقصد أنه ، يف هذا املثال، ذلك أنّ املتكلّم،)اآلخر(وليس إىل ) اآلخر(معناها إىل 
 وإمنا املقصود أنه جاء، جاء يف الناس اآلخرين وال أنه فعل ذلك يف أيامه األخرى 

 ،على اُألخريات) األخرى( أما مجع . وأنه فعل ذلك يف آخر أيامه،يف آخر الناس
تقدمت هؤالء الطالبات  (:فتكون ذا املعىن عندما تقع صفة ملا قبلها كأن نقول

  .) والطالبات اُألخريات سيتقدمن بعد يومني،لالختبار
ه وهو ما يزال يتحدث وبذلك يكون املؤلف قد وقع يف اخلطأ الذي حذّر من

 بعد ، ومن ذلك أنه وقع يف الصفحة التالية هلذه املادة مبا حذّر منه.يف املادة نفسها
                                                           

  .٨ص: أخطاء مستورة )٢٩(
  . املصدر نفسه والصفحة نفسها )٣٠(
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 فقال ، من اخلطأ يف إدخال باء البدلية على املأخوذ ال على املتروك،)٣١(صفحات

وقد شاع استعماله يف كتاباتنا « :)االستراتيجية(وهو يتحدث عن مصطلح 
 عربية أخرى تؤدي نفس أن نستبدل به كلمةًد أننا ال نستطيع وأحاديثنا إىل ح

) االستراتيجية(ه يف الوقت نفسه مل ينس أن يترجم يف هذه املادة  لكن.)٣٢(»املعىن
فما فائدة ! )٣٣(ليزية وسياسيا واقتصاديا إىل اإلنكحنو ثالثة عشر مصطلحا حربيا
؟ وما املنهج خطاء الشائعة وتصحيحهايه على األالترمجة يف كتاب يهدف إىل التنب
؟ وحني يترجم  بعض اآليات وال يترجم آيات أخرىالذي يتبعه املؤلِّف حني يترجم

 ؟ أليست هذه ترمجةً )٣٤(بيتا من الشعر ويدع مخسة أبيات سبقته بال ترمجة
 مبا عشوائيةً إن أُريد ا إال التحذلق وإظهار املعرفة باإلجنليزية ؟ مع ملء الكتاب

     .هو من موضوعه وما ليس منه ليصبح كتابا يف التصحيح ذا حجمٍ كبري
  : ضبابية املعايري املتبعة يف التخطئة والتصويب-ثانًيا

تكشف القراءة الفاحصة لكتب التصحيح اللغوي عن عدم اعتماد معيار أو 
الت باخلطأ معايري محددة للحكم على االستعماالت اللغوية ألفاظًا وتراكيب ودال

  . الفردي واجلماعي : وقد برز عدم وضوح املعايري على املستويني،أو الصواب
 واألمر على تفاوت بينهم ، فاملقصود به اللغويون فرادى،فأما املستوى الفردي

 أو االعتماد على ما حتصل ،يف اعتماد منهج ذي معايري حمددة للتصحيح اللغوي
  .واء كثرت هذه املعرفة أو قلّت  س،لديهم من معرفة واطّالع

                                                           
  .١٨-١٧ص: أخطاء مستورة: ينظر )٣١(
 .٩ص: ملصدر نفسه ا)٣٢(
  .١٠-٩ص: املصدر نفسه:  ينظر )٣٣(
  .١٣-١٢ص: املصدر نفسه:  ينظر )٣٤(
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 يف مقدمة معجمه قد بين املعايري اليت يتبعها للحكم )٣٥(وكان حممد العدناينّ
 وحاول إميل يعقوب استخالص املعايري .على الكلمة أو العبارة باخلطأ أو الصواب

ومل .)٣٦(اليت تقوم بناًء عليها عملية التخطئة والتصويب يف كتب التصحيح اللغوي 
بين كثري من اللغويني مناهجهم أو املعايري اليت يتبعوا يف التخطئة والتصويب، وإن ي

 .كانت ترجع يف األغلب إىل املعايري اليت استخلصها إميل يعقوب من كتبهم 
ا املستوى اجلماعيوهو املستوى الذي ، فاملقصود به أهل التصحيح جمتمعني،وأم 

املعايري ؛ إذ لو اتفق اللغويون على معايري واضحة تظهر فيه مشكلة ضبابية املنهج و
 ،وحمددة للحكم باخلطأ أو الصواب حلُلّت كثري من مشكالت التصحيح اللغوي
 .وآلتى مثاره ناضجةً نافعة على العكس مما هي عليه منذ ظهر هذا التصحيح إىل اآلن

ن بطون الكتب إال أنَّ اللغويني يصرون على نقل اخلالفات النحوية واللغوية م
 مع أنّ الفرق كبري بني الفئة اليت تستهدفها ،املتخصصة إىل ميدان التصحيح اللغوي

   . والفئة اليت تستهدفها كتب التصحيح اللغوي،الكتب املتخصصة
 وغياب املعيار ،وبأثرٍ من اختالف معايري التخطئة والتصويب بني لغوي وآخر

 على أمهيتها من جهة التدقيق - سلبت اجلماعي برزت ظاهرة االستدراك اليت
يتجه إليها  كتب التصحيح اللغوي النفع والفائدة يف نظر الفئة اليت - والتحقيق 

 ، الرجوع إليهاحدثَوجعلتها حمطَّ هزٍء وسخرية إن ، خطاب أصحاب التصحيح
  . يف كثري من األحيان، لعدم العودة إليها،ومكانا للغبار املتراكم

حىت أصبح من العسري ، على بعضرت استدراكات اللغويني بعضهم فقد كثُ
أن مييزوا اخلطأ ) وهم الفئة املستهدفة( عن غري املتخصصني على املتخصصني فضالً

                                                           
  .٦-٥ص: معجم األخطاء الشائعة: ينظر )٣٥(
  .٥٤-٣٣ص: معجم اخلطأ والصواب:  ينظر)٣٦(
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تتبعه حممد سليم اجلندي ) لغة اجلرائد(فعندما ألّف إبراهيم اليازجي ، من الصواب 
نظرات (شيخ مصطفى الغالييين يف كتابه  وتتبع ال.)إصالح الفاسد من لغة اجلرائد(بـ

 وتتبع صبحي البصام يف .)املنذر(أخطاَء إبراهيم املنذر يف كتابه ) يف اللغة واألدب
  ).قل وال تقل(مصطفى جواد يف كتابه ) االستدراك على كتاب قل وال تقل(كتابه 

 وأما كتب ،وهذه كتب كاملة يف نقد التصحيح اللغوي وحماولة إصالحه
، ا ذا اللون من االستدراك أيضه فهي متتلئ ومقاالت)٣٧(صحيح اللغوي األخرىالت

فما إن يظهر كتاب يف التصحيح اللغوي حىت يتلقّاه لغوي أو أكثر بالتخطئة ملا 
 ،أو بيان جواز الوجه املخطّأ، أو االستدراك عليه ، جاء به وتصويب ما خطّأه 

والتشدد ونقص االستقراء وغري ذلك من التهم ويبدأ الالحقُ  وصف السابقِ باخلطأ 
 وقد .والنعوت اليت تنفِّر األدباَء والكتاب من قراءة كتابه أو تصديق ما جاء فيه

 مثّ يأيت بعد هذا الالحقِ ،)٣٨(يكون كالم اللغوي املُستدرِك يف حملّه وقد ال يكون
                                                           

  ).معجم اخلطأ والصواب(حممد العدناينّ يف معجميه لألخطاء الشائعة، وإميل يعقوب يف : ينظر )٣٧(
جملّة جممع اللغة العربية بدمشق، جملد ) يف معجم األخطاء الشائعة(ظر حبث إبراهيم السامرائي ين )٣٨(

وهل من الصحيح أن نقرأ من أقوال «: ، إذ قال فيه٤٠١، ص١٩٨١، نيسان، ٢، ج)٥٦(
مذكّر، ويخطِّئ من يقول إنها ) الضوضاء(أحدهم وأظنه الشيخ إبراهيم اليازجي أنّ كلمة 

  :فات اليازجي قول الشاعر اجلاهلي احلارث بن حلِّزة اليشكري: ولأق. مؤنثة
ــا  ــشاًء فلم ــرهم ع ــوا أم  أمجع

  

 أصبحوا أصبحت هلـم ضوضـاء      
  

ال أدري كيف يعىن بالتصحيح ويدعي هذه الدعوى العريضة ويقول باخلطأ وهو يغفل 
غفل بيت احلارث ومل مع أنّ اليازجي مل ي »!على كلّ لسان) األبيات السائرة(بيتا من 

بعد أن ) ٤٥لغة اجلرائد ص(يغفل عنه، وإنما عده من وهم بعض اجلاهليني، فقال يف 
على أنّ مثل هذا الوهم قد جاء حتى يف كالم بعض اجلاهليني «: خطّأ تأنيثَ الضوضاء

  : ألنه من املواضع اليت تلتبس على غري اللغوي، قال احلارث بن حلِّزة
ــر ــوا أم ــاأمجع ــلٍ فلم  هم بلي

  

 أصبحوا أصبحت هلـم ضوضـاء      
  

  .» أنه من باب شحناء وبغضاءفأنثَ الضوضاء على توهم
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 وهي –ن أمثلة ذلك  وم.لغوي آخر فيأخذ على سابقه مثلما أخذ هو على سابقه
أنّ إبراهيم السامرائي نشر حبثًا يف انتقاد معجم األخطاء الشائعة  -كثرية 
تعليقات على ( ونشر حبثًا بعنوان ، فتتبعه صبحي البصام يف انتقاداته،)٣٩(للعدناينّ

   .)٤٠()انتقاد معجم األخطاء الشائعة
غري أا ختتلف ، لذلك أصبحت املادة يف أكثر كتب التصحيح اللغوي مكررة 

فيما بينها يف معاجلة هذه املادة واحلكم خبطئها أو صواا أو جتويز استعمال 
مع ) بني( ومن ذلك على سبيل املثال ما اشتهر من خطأ تكرار الظرف .الوجهني

 بني قليب :والصواب«: قال املنذر) قليب وبني جفوابني  (:االسم الظاهر كقولنا
وإن أردت ) بيين وبينك( الثانية وال تكرر إال مع الضمري )بني( حبذف -وجفوا 

 فاستدرك عليه الغالييين معتمدا على ورودها يف الشعر العريب .)٤١(»فعلى ضعف

 جائزة كما نومع مظهري، إعادتها مع مضمرٍ واجبة كما علمت « : وقال،القدمي

 .)٤٢(»رها خطأً صوابه عدمهوليس تكرا، رأيت غري أنّ اَألوىل ترك التكرار معهما
 أيضا معتمدينِ كما )٤٤( وعباس أبو السعود)٤٣(وأجاز تكرارها حممد علي النجار

 لكن حممدا .اعتمد الغالييين على ورود شواهد منها مكررة يف الشعر العريب القدمي
حتج ا  ومل يعتمد تلك األشعار اليت ا،العدناينّ مل يدع األمر جيري فيها على السعة

                                                           
  . احلاشية السابقة: ، ينظر)يف معجم األخطاء الشائعة(حبث  )٣٩(
 .١٩٨٣، تشرين األول، ٤، ج)٥٨(جملّة جممع اللغة العربية بدمشق، جملّد  )٤٠(
  .٤٩ص: املنذر )٤١(
  .١٠٣ص:  اللغة واألدبنظرات يف )٤٢(
 .١٧ص: حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة: ينظر )٤٣(
  .١٧ص: أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة: ينظر )٤٤(
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 ألنّ الوزن قد يفرض إعادة ،ال ميكننا االعتماد على الشعر وحده«املُجوزون ألنه 

  . )٤٥(»على الشاعر) بني(
 فال يكاد يسلم لفظ أو ،وعلى هذه الطريقة يستمر اللغويون يف استدراكام

من  مستندا كلٌّ ،أسلوب إال وقد جتاذبته أقالم اللغويني بني التخطئة والتصويب
 لتبقى الفئة املستهدفة بالتصحيح بعد ،املخطّئ واملصوب إىل معيار خمتلف عن اآلخر
  .ذلك حيرى بني أن تستعمل أو أن تحجم

 وذلك ،بل إنّ اللغويني أنفسهم كثريا ما ضاقوا بنقد اآلخرين وتصحيحهم

أي أنستاس [وقال األب « : يقول مصطفى جواد.بسبب اختالف املعايري
 - وقد كررها ثالث مرات- ]أي أسعد داغر[ قال الناقد . بياع السماد:]الكرملي
ا وغريته عليه، العربية فيما نرى إن وجود الرجل خطر على :  قلنا. بائع:والصواب

أيريد أن يفسد على العرب لغتهم ؟ ومينع عليهم ، مشوبة بظلم وقسوة وجفاء 

 .)٤٦(»لسري يف مذاهبها ؟االشتقاق منها وا

   : التخطئة للتخطئة- ثالثًا

لقد تناول بعض اللغويني ألفاظًا وأساليب لغوية بالتخطئة ألجل التخطئة يف 
، ألساليب وجها صحيحا يف العربيةإذ يعرف اللغويون أنّ هلذه األلفاظ أو ا، ذاا

ريون إليها ربما ومع ذلك يش،  أو مناقشة يف باب اخلطأ والصوابوال حتتاج ختطئةً
 من .أو رغبةً يف التصحيح ومجع األخطاء، ار املعرفة اللغويةحرصا منهم على إظه

                                                           
 .٤٦ص: معجم األخطاء الشائعة )٤٥(
أغالط اللغويني : من مقالة ملصطفى جواد، نقلها األب أنستاس الكرملي يف كتابه )٤٦(

 .٤٢ص : األقدمني
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ومن شواهد ما يرتكبونه من التحريف والتحشية قول « :ذلك قول أسعد داغر
 .وهو حتريف زحف بالزاي أي دب) فترامت تسحف جبسمها على بالط(بعضهم 

  .)٤٧(»أو هو من قبيل يتغامزون بالعيونلغو كما ال خيفى ) جبسمها(وقوله 
 ،ألنّ الزحف ال يكون إال باجلسم) تزحف جبسمها(فقد انتقد قول الكاتب 

 وهو أن ، مث تذكَّر أنّ لذلك وجها يف العربية.الغو) جبسمها(وبذلك يكون قوله 
كور تذكر مثل هذه األلفاظ  توكيدا مع أنّ معناها متضمن بالضرورة يف الفعل  املذ

 وهو ذا أخذ ،)أو هو من قبيل يتغامزون بالعيون( فقال بعد أن جعلها لغوا ،قبلها
 ورأى غريه أنّ ذكر العيون ال .برأي من يرون أنّ التغامز ال يكون إال بالعيون

 بل هو واجب ألنّ التغامز قد يكون بالعيون واأليدي واحلواجب ،يكون للتوكيد
٤٨(ا وقد يكون ببعضهاواجلفون مع(.  

 الواقع وجها هجابِولكين أُ(ويقولون « :ومثل ذلك قول أسعد داغر أيضا
 ولكنه مل يسمع ، فيستعملون جابه قياسا على عاين وواجه وشافه.قابلأي أُ) لوجه

 وإذا كان مراده بااة املقابلة جبهةً جلبهة كان قوله بعد ذلك وجها .عن العرب

  . )٤٩(»الوجه حشوا سخيفً
 مث ملّا وجد هو نفسه لذلك .مبعىن قابل أو واجه) جابه(د منع أن تستعمل فق
ا لوجه( عاد ومنع ،اخمرجا ) وجهه التمس خمرجوِها يف الكالم مع أنة حشحبج

  .)يتغامزون بالعيون(من قبيل ) جبسمها( وجعل ،لذلك يف النص السابق

وجعل (يقولون و« :ونكتفي مبثال أخري على تضييق أسعد داغر إذ يقول
                                                           

  .٨٥ص: لكاتبتذكرة ا )٤٧(
  .١٨٩ص: معجم األخطاء الشائعة: ينظر )٤٨(
  .٧١ص: تذكرة الكاتب )٤٩(
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 . صاده: ويف كتب اللغة حرش الضب واحترشه.أي يتعرض ويتحكّك) يتحرش يب
 وأما حترش فلم يسمع إال يف ديوان ابن .وحرش بني القوم أغرى بعضهم ببعض

، وقال )هلا بأُعيشاب احلجازِ حترش: ( قال يف تائيته الصغرى يصف الصبا،الفارض

  . )٥٠(»)ولقد أقول ملن حترش باهلوى (:ملشهورةيف فائيته ا

لقد « :وما أصدق مصطفى جواد يف وصف أسعد داغر وهو على هذه احلال
 وإىل مجودها ،تصدينا لتذكرة الكاتب مرارا فأشرنا إىل ما تضمنته من الغلط

ته  وغري، ولوال استيقاين أنّ نية صاحبها سليمة،ورجوعها بالعربية إىل عهد اجلاهلية
 ولعددته من املأجورين على تكريه العربية ،على العربية صادقة التهمته فيما كتب

  .)٥١(» وتعجيزها بني لغات العامل،إىل الناس
 فما حال ،وإذا كان هذا رأي أهل التصحيح اللغوي أنفِسهم يف هذا املنهج

الكتاب الذين أصبحوا ال يطمئنون إىل صحة ما يستعملون لكثرة التخطئة 
  لتعسف يف ذلك؟ وا

ولعلّنا جند بعض العذر ألسعد داغر يف تضييقه وتشدده من حيث إنه متبع يف 
 لكن كيف بنا إذا كان أحد اللغويني الذين ألّفوا يف ،ذلك منهجا حمددا مل حيد عنه

إنّ وجوه السعة هذه تؤذن بقبول شيء « :، وهو الذي يقول)٥٢(سعة العربية

                                                           
  .٨٧ص: املصدر نفسه )٥٠(
نشرت يف صحيفة ) بني أنستاس الكرملي وأسعد داغر( من مقالة ملصطفى جواد بعنوان )٥١(

أغالط اللغويني : ، نقلها األب أنستاس الكرملي يف كتابه١٩٣٣/يوليو/١١السياسة 
  .١٥-١٤ص: األقدمني

، ١صادر عن دار اجليل، بريوت، ط) من سعة العربية(إبراهيم السامرائي، وكتابه  )٥٢(
 .م١٩٩٤
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 أليس قبول العربية .سها عرضت للعربية يف عصورها املتقدمة وهي نف،جديد
لأللفاظ اإلسالمية واملصطلح اإلسالمي يف ألوانه املختلفة هو شيء مما اشتملت عليه 

 كيف بنا إذا رأينا أنّ هذا اللغوي املؤمن بسعة .)٥٣(»هذه اللغة من وجوه السعة؟
 إىل ما قبل اإلسالم ؟ فينكر على أحد -يف تصحيحه اللغوي-العربية يعود ا

 خطأٌ« : فيقول،الكتاب أن يقول إنّ تأبط شرا يرسم بأبيات معينة لوحةً لطموحه

وأنا ) يرسم لوحة لطموحه( وهو شاعر جاهلي إنه »تأبط شرا«أن يقال يف 
 ،ي جاهليأستأذن األستاذ عبد الغين الزيتوين فأطلب إليه أن يتذكّر أنّ الشاعر بدو

يدلّ على ) املقام( وعندي أنّ ، لكلّ مقام مقال:وأن يعود إىل ما قرأ يف البالغة وهو
 .للطموح) لوحة(على ] كذا[ فيحرز) الرسم( فأنى لتأبط شرا من ،املكان والزمان

 بل إننا نعرف ، والعربية ال تعرف هذه الكلمة املؤنثة،كَلم جديد) اللوحة(مثّ إنّ 

 وكذلك منع هذا اللغوي املعاصر أن نستعمل .)٥٤(»ومنه اللوح احملفوظ) حاللو(
مع شاعر جاهلي كتأبط شرا؛ ألننا جند هذا املصطلح يف ) تضخم الذات(مصطلح 

سمح يف استعماله مع شاعر فليس لنا أن نت) علم النفس(عصرنا لدى املختصني بـ 
٥٥(جاهلي(.   

                                                           

  عدد»ة جممع اللغة العربية األردينّوقفات يف جملّ«عنوان حبث ب: إبراهيم السامرائي )٥٣(
 .١٦٣ص : ١٩٩١، )٤١(

  .١٧٥ -١٧٤ص: املصدر نفسه )٥٤(
ظر أمثلة أخرى على هذا التشدد يف البحث نفسه، منها أنّ ، وين١٧٥ص: املصدر نفسه )٥٥(

من مصطلحات علم النفس، فكيف نستعمله مع شاعر جاهلي؟ ) الشخصية(مصطلح 
مبعىن ترجِع الصورة مأخوذةٌ من لغة العلم احلديث كالفيزياء، ) تعكس(وداللة الفعل 

  .١٧٩ص. وهذا املعىن غري متوفّر يف داللة الفعل يف العربية
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 فإنه ال بد من معاودة ،)٥٦(»را من اخلطأختطيء الصواب أكثر ضر«وألنّ 
ة للتخطئة والتصحيح،النظر يف كتب التصحيح اللغويومعايري ، واالتفاق على آلي 

  .علمية يتفق اللغويون عليها وعلى ضرورة التزامها عند التصحيح
ومما خطّأه بعض اللغويني وصحته ظاهرةٌ يف أدلّتهم على التخطئة ما خطّأه 

انتظم أو (مبعىن ) اخنرط فالن يف سلك اجلندية (عماليودوري من استقسطنطني ث

 ركب :لكلمة اخنرط معان كثرية أمهها اخنرط يف األمر« : حيث يقول،)التحق
 وال أدري كيف . انتظمت: اخنرطَت اخلرزةُ يف السلك...رأسه فيه متهورا،

لك اجلندية أو التحق  من انتظم فالن يف سيستعملون اخنرط يف سلك اجلندية بدالً
 وال تقل اخنرط ، إذن قل انتظم فالن يف سلك اجلندية أو التحق باجلندية.باجلندية

 ، انتظمت اخلرزة يف السلك:)اخنرط( فإذا كان من معاين .)٥٧(»يف سلك اجلندية
ال يقبل أن يكون اخنراط اجلندي يف سلك اجلندية من ف أ،كما جاء يف نصه نفِسه

  انتظام اخلرزة يف السلك؟باب التشبيه ب
 كما ، قَصرت أو طالت،وإذا كان من معاين البرهة يف املعاجم املدةُ من الزمن

مبعىن اهلُنيهة ) برهة(يستعملون كلمة « : فلماذا يقول،يقول ثيودوري نفسه
 وشاع هذا االستعمال يف كتاباتنا وأحاديثنا وقد يكون يف ذلك ،القصرية

 مبعىن الوقت )٥٩(لى الكتاب بعد أن وجدها يف بيت للحطيئة؟ مث مين ع)٥٨(»خطأ
                                                           

   .٧ص: معجم اخلطأ والصواب )٥٦(
  .٣٠ص: أخطاء مستورة يف لغة كتابنا )٥٧(
  .١٨ص: املصدر نفسه )٥٨(
  :إشارةً إىل بيت احلُطيئة )٥٩(

  مثّ أحجــم برهــةًتــروى قلــيالً
  

 وإن هو مل يذبح فتـاه فقـد مهّـا          
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، )٦٠(»اللوقت القصري أيض) برهة(ال بأس يف استعمال كلمة « : فيقول.القصري
 وما جاء يف املعاجم من أا للمدة من ،وملاذا مل مينعه ورودها يف بيت احلُطيئة

؟ بل ملاذا مل )طأوقد يكون يف ذلك خ (: من أن يقول، قصرت أو طالت،الزمن
  مينعه ذلك من إيراد املادة كلِّها يف كتاب يف التصحيح اللغوي ؟

وقد يدخل يف هذا الباب ما يتعرض له اللغويون بالتصحيح مع أنَّ أحداً ال 

 دعا وأقام :صلَّى صالةً وال يقال تصلية« : ومن ذلك قول ثيودوري،خيطئ فيه

وال أظن أنّ أحدا من الناس ال . )٦١(»خلري دعا عليه با: صلّى عليه: ويقال.الصالة
 ثّم إنْ جاز لنا أن منارس . صلّى الرجل تصلية:العامة وال الكتاب والصحفيون يقول

) دعا عليه باخلري( فإنّ قوله .بعض التصحيح اللغوي على عبارة اللغوي السابقة
 ،ء باخلريبالالم إن كان الدعا) دعا(خمالف لالستعمال الفصيح من تعدية الفعل 

   .إن كان الدعاء بالشر) على(وبـ 
  خامتة

 . فإنّ هذه املآخذَ اليت توقّف عندها البحث تؤكّد حقيقةً وتؤيد دعوة،وبعد
لغوي؛ وكلٌّ من احلقيقة والدعوة جاءت من معاناة اللغويني املشتغلني بالتصحيح ال

قد هجم ] ح اللغويالتصحي[نفرا ممن تناول هذا الغرض «فأما احلقيقة فهي أنّ 
له بأداته،اعليه هجوم ه، فلم يتآدسه من مظانوال ابتغاه من مآتيه ومعامله، وال تلم . 

فكالمه كالم جمازف معتِسف، فيه مواضع للنقد والنكري، وجمال للنظر ال يقطع فيه 

ل من اخلري بل من الواجب على حكومات الدو«وأما الدعوة فهي أنه . )٦٢(»بعذر
                                                           

  .١٩ص: أخطاء مستورة )٦٠(
  .٥٥ص: نفسه )٦١(
  .٦-٥ص: أخطاؤنا يف الصحف والدواوين: ويصالح الدين الزعبال )٦٢(
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 لكثرة ما ختطّئه من ،العربية أن تصادر بعض كتب التخطيئات اللغوية املتأخرة

  . )٦٣(»أساليب فصيحة صحيحة
 وإذا كان حتقيق الدعوة بعيد املنال من ،وإذا كانت احلقيقة تقود إىل الدعوة

  فإنّ املؤسسات اليت أُسست،حيثُ اجلهةُ أو اجلهات اليت وجهت إليها هذه الدعوة
؛ ختلف األسلوب والطريقةخلدمة اللغة العربية معنيةٌ بتطبيق مضمون الدعوة وإن ا

 على وفق - ذلك أنها ميكن أن تشكّل جلانا متخصصة لغربلة هذه الكتب واملقاالت 
 ، وإثباته بني دفّيت كتاب، للخروج منها مبا هو صحيح وجائز- منهج ومعايري حمددة 

 كتاب آخر، ليسهل على الباحثني متييز اخلطأ من الصواب وما هو خاطئ وإثباته يف
ها  وليس مثل هذا اجلهد بكثري على أمة بات أبناؤ.واالهتداُء إليهما بدون عناء كبري
   .هم فيستنكروا ويصحح خطؤ،؛ يخطَّأ صوام فيقبلوايف حيرة أمام استعمال لغتهم

  مراجع البحث  

  :الكتب -أ
 ، بغداد، مطبعة املعارف،١ط ،االستدراك على كتاب قل وال تقل :حي صب)البصام( - ١

  .م١٩٧٧
 ، القاهرة، دار املعارف،١ ط،حلن العامة والتطور اللغوي : رمضان)عبد التواب( - ٢

  .م١٩٦٧
 عمان، ، دار الكرمل،١ ط،أخطاء مستورة يف لغة كّتابنا : قسطنطني)ثيودوري( - ٣

  .م١٩٩٤
 ، بريوت، األهلية للنشر والتوزيع،٢ ط،ة الصحيحة الكتاب: زهدي)جار اهللا(- ٤

  .م١٩٧٧
                                                           

  .٨ص : معجم اخلطأ والصواب: إميل يعقوب )٦٣(
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٥ - )د شاكر:  حتقيق،طبقات فحول الشعراء: ابن سالّم) اجلمحيدار املدين،حممود حمم ، 
  .ت. د،جدة

 ، مطبعة الترقي،ط.د ،إصالح الفاسد من لغة اجلرائد : حممد سليم)اجلندي( - ٦
  .م١٩٢٥

 ،١ ط، عبد املطلب صاحل:م له وأشرف على طبعه قد،قل وال تقل:  مصطفى)جواد( -٧
  .م١٩٨٨ ، بغداد،مكتبة النهضة العربية

 ،عرفان مطرجي : حتقيق،درة الغواص يف أوهام اخلواص : القاسم بن علي)احلريري( -٨
  .م١٩٧٥ ، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية،١ط

 ، دار الرشيد،ط.د ،ثحركة التصحيح اللغوي يف العصر احلدي :حممد ضاري) محادي( -٩
  .م١٩٨٠

  .م١٩٣٣ ، املطبعة العصرية مبصر،تذكرة الكاتب : أسعد خليل)داغر( -١٠

 املطبعة اهلامشية ،ط.، دأخطاؤنا يف الصحف والدواوين : صالح الدين)الزعبالوي( -١١
  .م١٩٣٩ ،بدمشق

  .م١٩٩٤ ، بريوت، دار اجليل،١ط ،من سعة العربية: براهيمإ )السامرائي( -١٢
  .ت. د، القاهرة، دار املعارف،٢ ط،أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة:  عباس)أبو السعود( -١٣
مكتبة  ،من األخطاء الشائعة يف النحو والصرف واللغة : حممد أبو الفتوح،)شريف( -١٤

 .م١٩٩٤ ، املنرية،الشباب
  .م١٩٩٧ون،  مكتبة لبنان ناشر، طبعة جديدة،معجم األخطاء الشائعة:  حممد)العدناين( -١٥ 

 عامل ،٢ط ، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكُتاب واإلذاعيني: أمحد خمتار)عمر( -١٦
  .م١٩٩٣ القاهرة، ،الكتب

  .م١٩٢٧ ، بريوت، مطبعة طبارة،ط.د ،نظرات يف اللغة واألدب : مصطفى)الغالييين( -١٧

 ، بغداد،مطبعة األيتام ،ط. د،أغالط اللغويني األقدمني :  أنستاس ماري)الكرملي( -١٨
  .م١٩٣٢
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   : عبد العزيز)مطر( -١٩
  .م١٩٨٥ ، دار قطري بن الفُجاءة، قطر،ط. د،أحاديث إذاعية يف األخطاء الشائعة

 ، دار املعارف، القاهرة،٢ ط،حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة
  .م١٩٨١

  .م١٩٢٧ ، بريوت، مطبعة االجتهاد،٣ ط،كتاب املنذر :براهيمإ )املنذر( -٢٠
٢١- )معهد الدراسات العربية  ،حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة: حممد علي) ارالنج

  .م١٩٦٠العالية، 
 ،٤ ط، مصر، دار مصر للطّباعة،املعجم العريب نشأته وتطوره: حسني) نصار( -٢٢

  .م١٩٨٨
  .م١٩٩٤ ، بريوت، دار العلم للماليني،١ ط،أخطاء ألفناها : نسيم)نصر( -٢٣
  .م١٩٨٣ ، دار العلم للماليني،١ط ،معجم اخلطأ والصواب يف اللغة :إميل )يعقوب( -٢٤
 ، دار مارون عبود،١ ط، نظري عبود: مجع  وتقدمي،لغة اجلرائد :براهيمإ )اليازجي( -٢٥

  .م١٩٨٤

  : األحباث -ب

  عدد، األردينّ  جملة جممع اللغة العربية،»العشرينات والعشرينيات« :ناصر الدين )األسد( 
  .م١٩٧٨ ،)١(  جملّد،)١(

 جملّة جممع اللغة العربية ،»على انتقاد معجم األخطاء الشائعةتعليقات «:  صبحي)البصام(
 .م١٩٨٣ ،، تشرين األول٤ ج،)٥٨( جملّد ،بدمشق

 جملد ،جملّة جممع اللغة العربية بدمشق ،»يف معجم األخطاء الشائعة« : إبراهيم)السامرائي(

جملّة  ،»لغة العربية األردينّوقفات يف جملّة جممع ال« .م١٩٨١ ،، نيسان٢ ج،)٥٦(
  .م١٩٩١ ،)٤١( عدد ،جممع اللغة العربية األردينّ


