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 »نقد صفحات لغوية«تعقيب عىل 
 

  )∗(مكي احلسني  .د
ًمقاال  ,اآلراءواملقاالت يف باب /٨٦/نرشت هذه املجلة يف اجلزء الرابع من املجلد 

صفحات ( تقد فيه مخس مسائل وردت يف كتايب ان,للزميل املجمعي الدكتور ممدوح خسارة
  .رهملجمع بإصداَّ الذي كرمني االثاين وهو الكتاب )لغوية

ْ التي سبق أن نرشهتا جملة املجمع مشكورة يف باب »الصفحات« َّضم هذا الكتاب
) ٢٠٠٧ترشين األول ( ٨٢/٤ من املجلد ً بدءا)ًعددا(ً يف اثني عرش جزءا )اآلراء والتاملقا(

 مل أسمع خالهلا من ,اـً عىل امتداد ثالث سنوات تقريب)٢٠١٠متوز ( ٨٥/٣حتى املجلد 
  ... عىل هذه الصفحاتتعليق إجيايب أو سلبي َّأي )والمن غريهم( نيِّاملجمعي الئيـزم

  !خسارة للكتاب.  د»نقد«و اآلن جاء 
أن و , أن يكون الكالم موضوعياُ توقعت,ُحني قرأت عنوان املقال واسم الكاتب الزميل

 ...هاّيف حملالقراء من مالحظاته إن كانت  وُ بحيث أفيد أنا)يف رأيه(ما عليه  ويذكر ما للكتاب
ِّوقد جرى العرف أن يوط ُ بيشء من الثناء  – اِّ ولو كان ال يعرف املؤلف شخصي– الناقد ئُ

 هذا ما .موضوعية و ثم يبادر إىل إبداء مالحظاته برفق,يف األقل عىل الكتاب موضوع النقد
يل ك أن الزمذل :خاب ظني –  ويالألسف– ولكن .األمانة العلمية ورمة البحثُتقتضيه ح

 ًامـان يفهم كالمي فهـوك, »صفحايت اللغوية« يف نقل الكالم املقبوس من اًالكريم مل يكن دقيق
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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ِّ فيقولني ما,اـًعجيب ُمل أقل َُ  وهذا ما سيتضح !ده أو جيتزئ بعبارة من كالمي ثم يكمل من عن,َ
 ...ًللقارئ قريبا

الكتاب من أقوال وأحكام قد يسبق إىل ذهن بعضهم أن ما ورد يف « :فقد بدأ مقاله بالقول
 بعد أن ُّتقرها مؤمتراتهولكن الثابت أن آراء املجمع متثلها قراراته التي  ,...,يمثل آراء املجمع

 .ِّحثت يف جلانه العلمية املتخصصة ويف جملسهُتكون قد ب
 ألين كتبت مقااليت يف جملة املجمع باسمي قبل وبعد انتخايب ,ّهذا التحفظ ليس يف حمله 

ُشارة توهم أن ما أقوله يمثل آراء أعضاء املجمع إ ُّ ومل يرد يف كالمي أي. للمجمعا عامانًأمي
 أما قرارات .ِّمؤلفه وّنام يعرب عن آراء كاتبهإُ ومن املعلوم أن كل مقال أو كتاب ينرش .اآلخرين

 .املجمع فسوف أحتدث عنها فيام بعد
 :ف حتت رضبنيصنّمكن أن تين أبحاث الكتاب إ«) ١١٣٦صفحة ( خسارة. ثم قال د

ُوهي أدخل يف الرص, َّطأهايشمل كلامت أنكرها الباحث وخ :األول َ ْ  .ف والداللةَ
ًال أجد خالفا مع و ... ويشمل التذكري بأحكام نحوية ثابتة مبسوطة يف كتب النحو:الثاين 

 ».الباحث الفاضل فيام ذهب إليه يف الرضب الثاين
, َّمزية ُّ ليس فيه أي,ِل أحكام ٍ نحوية هو جمرد نق الثاينالرضبيريد الناقد أن يقول إن 

ً أن يذكر شيئا  ومل يشأ.َال اعرتاض عىل صحتها و,ٍه مل تتعرض لتشويه أو حتريفَّن موادإو
 بفضل ,عىل الباحث الوصول إىل مبتغاه يف حلظات ِّيرسُالتي ت طريقة عرضها اجلديدةعن 

 ّلـلع !وـــات يف كتب النحــليب عرشات الصفح من تقً بدال,التبويب السهلواجلداول 
ص (ل أن يقول ّ وفض,ء عىل هذه الطريقة اجلديدةاصعوبة بالغة يف الثنوجد خسارة . د

ْيمكن أن يسلك هذا الكتاب مع كتابه الساب« :)١١٣٦ يف عداد ) نحو كتابة علمية(ق ــُ
 .»كتب التصحيح اللغوي التي جتاوزت املئة هلذا العرص
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 عن جممع ًصدر أيضا الذي ,اسم كتايب األولخسارة . د  أن يوردمستهجنًا واًبأليس غري
نحو إتقان الكتابة العلمية (هو مع أن عنوان الكتاب !)نحو كتابة علمية( :هكذا ,اللغة العربية

 !لدى النُّقاد ? ٌ ? هل هذا متعارف)للغة العربيةبا
األسبوع « عبد اإلله نبهان يف جريدة  الكريم الدكتورالزميل املجمعيَّكتايب األول قرظه 

 خرآٌزميل جممعي  وكان .ملتوسطْطع اَ من مخس صفحات من القًفكتب عنه نحوا ,»األديب
لع عىل أكثر َّ فاط,ي الذي عمل يف ميدان التصحيح اللغو,هو األستاذ الفاضل مروان البواب(

 طاء الشائعة يف الكتابةدليل األخ« عنوانه ًووضع كتابا, ًبا يف هذا البابمن عرشين كتا
 ألنه ال يكتفي , مسبوقغري »...تقان الكتابةإنحو «بع يف كتاب ّإن النهج املت«:قال يل )»النطقو

هذا خدمة  ويف , كثرية ليختار منها الكاتب ما يناسب املقامًالانام يورد أبدإ, وَّلة اخلطأِببيان ع
  .»ُ يسبق أن بحث فيهادة مل عىل ما جاء فيه من مواد جديً كل ذلك فضال.كبرية له
 ,مراسلنيوني ـاملع ,خرينآني ي عىل كتايب األول هذا أربعة أعضاء جممعايِّخطأثنى و

 نييخسارة فرأى أن خيالف زمالءه املجمع. أما د. داب بدمشقوبعض أساتذة كلية اآل
ُه َكتفى بأن أحلقا و,ه بالكتاب ولو بكلمة واحدةِّ ومل يطاوعه قلمه عىل أن ينو,ًاآلخرين مجيعاو

 التي جتاوز عددها املئة ,بمجموعة كتب التصحيح اللغوي) صفحات لغوية(مع كتايب اآلخر
َّ موحيا للقارئ أنه ال مزية هلام,كام قال ً ُ!  

يف  »ةـتقان الكتابة العلمية باللغة العربينحو إ«ت الطبعة األوىل من كتايب صدر
َ نفددةـة واحـعد سنـوب .م٢٥/٥/٢٠٠٩ ولكن  ,ع إعادة طبعهـرأت إدارة املجمـ ف,خهت نسَِ

 . م٢٠١١ فصدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب يف أوائل عام , املطبعة يف تنفيذ الطلبتأخـرت
األستاذ الدكتور   السيدرسالة من. م١٢/٨/٢٠١٠ّوكان السيد رئيس جممعنا قد تسلم يف 

العلوم  والثقافة و يف املنظمة العربية للرتبيةالبحث العلمي و مدير إدارة العلوم,أبو القاسم البدري
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ــج ــاطلعن« :اء فيهاـ املوسوم ر عن جممعكم املوقر وا بمزيد من التقدير عىل حمتويات املطبوع الصادــ
 ملؤلفه أمني عام املجمع سعادة األستاذ الدكتور مكي »نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية «ـب

 فإننا نود دراسة إمكان التعاون مع ,امـستفادة من حمتويات هذا املطبوع اهلااليف رغبة  و,...,احلسني
ع , لتوزيعها عىل مجي..., من هذا املطبوععرشة آالف نسخةجممعكم املوقر من أجل إعادة طباعة 

 »...,العلوم بالدول العربية وفةالثقا واللجان الوطنية للرتبية
لشقيقة دون تنفيذ ما اتفقت املنظمة املذكورة وقد حالت األحداث التي وقعت يف تونس ا

   )∗( ...نآلعليه مع جممعنا حتى ا) األلكسو(
ًرظ أيضا ـق  »ة الريفيةـالشبك«ـعوقـة يف مـكـبىل الشاـ عهـ عليعـطلاد أن ــبع[اب ـذا الكتـهَّ

ّ العالمة الشيخ فريد بن صالح هنإ :يل أن رأيته أو سمعت به  رجلٌ  مل يسبق])ريف نت(
 من –كام علمت –يخ الديار الرتكية وهو ا شيخ مش»يدنآفريد الدين « ـر بـ الشهي,اهلاشمي
  :َّ علق هذا الرجل الفاضل عىل الكتاب بام ييل. والدعاة العاملني,املدققنيواملؤلفني  والعلامء
ل َّبجُ للعامل امل»إتقان الكتابة باللغة العربية« من سطور الكتاب املوسوم ٍ عىل قبسُوقفت«

 َمِْعنَل, وياله من كتاب .عن الوصف ُِّل ويب من الرسور ما جي, حفظه اهللا,الدكتور مكي احلسني
 .اإلرشاد يف سطور وجيزة ور العظيم من الداللةْدَ الذي أفاض علينا هذا القُدرارِ املُالقلم
ذه ـلون عن هـن يتغافه إىل الذيَّ ونقده املوج,تهاّعاملي ومكانتهاحاته إىل عظمة اللغة العربية ويتلم

 تبلغ من القيمة العلمية ما ال يكافيها , وكشفه عن األخطاء الشائعة عىل لسان أبنائها,ةـاحلقيق
ِ فهنيئا هلذا العامل.بَجُْع مهام بالغ فيه املُاملدح ِ يف تتبعهِّ الفذً ِ  .»من العطاءًمزيدا  والواعي ُّ

                                                           
ٍطبع الكتاب أخريا يف تونس, بدعم مـن ) ∗( ً ُ التـي وضـع شـعارها عـىل »مجعيـة الـدعوة اإلسـالمية العامليـة«ُ

ْالغالف بجانب شعاري جممعنا واأللكسو ُوقد تسلمت يف . َ اب,  نسخة واحـدة مـن الكتـ٨/١/٢٠١٣َّ
 »املركز العريب للتعريب والرتمجة والتـأليف والنـرش بدمـشق«ّزيد العساف, مدير . د.محلها إيل صديقي أ

 .أللكسولوالتابع 
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ه يف مقدمـة ـلتـُق ممـايشءئله بـالتعليق عـىل ارة لنقـد مـساخس.  دَدَّهَ فمالرضب األولأما     
ْحجريـني يصـّو حلـ من أنصار التشدد والغُلستو« :هُّنص وابـالكت ا عىل العقـول واألذواق, ًرـَ

التـي ال  طـوابـن الضـالت مـدم االنفـصني إىل عّرتخـيد التشدد املستنري الذي يدعو املولكني أؤ
 .»اـ هبّالإة ـ لغّقوام ألي

إذا و« :ًالـالمي قائـعىل ك ّلقـخسارة ع.  ولكن د. وهو واضح كل الوضوح,ه هذا ما قلت
  !»كان الكاتب الكريم يصف نفسه باملتشدد املستنري فال أحد يصف نفسه باملتشدد املستعتم

ّ وما كان ينبغي له أن يغي, املستنري أنا مل أصف نفيس باملتشددً:أوال  ثم هل هو .يــر كالمـُِ
  !لذي غاظه إذن من عباريت تلك ? اويؤيد االنفالت من الضوابط ? ما ستنريامل يعارض التشدد

 فهذا غري )مستعتم –مستنري (ة ُيلجأ إىل أسلوب املناقض  ال,ّاد يف النقد العلمي اجلً:ثانيا
  !مل ينزلق إىل هذا النمط من الكتابة خسارة.  ليت د!مقبول
  .اآلن إىل اعرتاضاته عىل مسائل الرضب األولو

َّاملصداقية, ( ولكنني أخالفه الرأي فيام ذهب إليه من ختطئة كلامت« )١١٣٦ص (قال يف  ْ ِ
 .»لَّية, اآلنف الذكر, لبى, استعمَّالتوع

ِّملاذا يقولني ما !سبحان اهللا ُمل أقل ُ ِّأنا مل أخطئ !  ?َ َ ال  أنه ُإنام ذكرتو) التوعية واملصداقية(ُ
ُ ثم هل يتصور أحد أن أخ. قليلّ كام سأبني بعد,باللغة إليهامحاجة  َّلبى أو (ِ فعل )غريي أوأنا (ِّطئ ٌ َ
ً استعامالَالذي ذكرته هو مواضع استعامل هذين الفعلني ! ماهذا الكالم العجيب ?!  ?)استعمل
  .ضيحوـًالم زيادة يف التـأوردت نامذج من فصيح الكو.. . كام يستعمالن يف اجلرائد  ال,ً صحيحا
 املصداقية −١

ًال أرى مسوغا«خسارة أين . ذكر د َّاملصداقية«الستعامل  ِّ ْ التصديقية أو : ألن الوجه أن يقال »ِ
ّوهذا ما قلته حق »...ِّالصدقية َّثم قولني ما مل أقل. ًاُُ اللغة أوردت ته يف ذلك أن معاجم ّجُوح[:َ
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  !ل هذا الكالمأنا مل أق أن يفعل هذا ? خسارة.ل دـوز ملثـل جيـه] »مصداقية«ومل تورد » مصداق«
َّصدقية وتص( له يف أن الكلمتني وال حجة«ثم أضاف  َ آصل ُ من )كذا(هي ) ديقيةِ

 : ملاذا مل يقل:اجلواب و)»مصداقية«أن ال حاجة إىل كلمة (اخلالف إذن هو يف  و...»مصداقية«
 ? » صدقية«ام عندنا املصدر الصناعي اآلخر ما د ًضاأي» ةيتصديق«ال حاجة لكلمة 
 فلامذا يلصق يب ,ألهنا غري واردة يف املعاجم) ةَّاملصداقي(أرفض أنا ال  ,ً أوال !ن اهللاياسبحا

 الباطلة ?  »التهمة«هذه 
كـأن الكلـامت  ,)َةداقيصاملـ( وعـدم قبـويل )ةدقيديقية والـصالتـص(ثم هو يستغرب قبويل 

ّ وينـسب إيل ظلـ! العجـبيدعو إىل وهذا !هلا معنى واحد والثالث متكافئة ُ أن  )١١٣٧ص  (ًامَ
ْدعوى وجود كلمة يغني«  هي دعوى خارجة عـن منطـق ,بداللتها إذا كانت الكلمة عن غريها ُ

 أمـا اللغـة فلهـا منطقهـا ,ولعل الباحث الكريم غلـب عليـه هنـا منطـق العلـوم البحتـة... ,اللغة
َاألمج( الذي جعل العرب جيمعون كلمة ,اخلاص َأجـم وأجـم وآجـام وإ(عـىل ) ةَ َ ُ أن مـع ) جـامُ

ـيهم  َّمجعا واحـدا أو اثنـني يكفيـان للداللـة, فهـال اعـرتض عل ً أن وضـعوا مخـسة مجـوع لكلمـة ً
َّ أنه أقر عم !ُمل أقل به وهذا كالم »...?ثانوية َ جيب ً بأن املصدر الصناعي حتديدا) ١١٣٧يف ص (َ

 !»داقمص «تكافئ ال »مصداقية«إذن , وُ عىل الكلمة التي صنع منها يف املعنىًأن يؤدي زيادة
 فتصديقية .لثالثُيدرك الفرق بني معاين الكلامت اهي أن الزميل الكريم مل املشكلة 

ًصدقية اليشء هي كونه صدق, و أي يمكن تصديقه, للتصديقًاليشء هي كونه قابال ِ  أما .اِ
 فام معناها ? ) ةاملصداقي(

ِمصداق األمر( :جاء يف معاجم اللغة  : أي,اق ذاك هذا مصد: يقال. الدليل عىل صدقه:ِ
  ).ٌهذا دليل عىل صدقه

 عىل . عليه أن يورد الدليل عىل صدقه,ٍد احلديث عن مصداق أمر مايهذا يعني أن من ير
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ُغلبت الروم : الروم مصداق قوله تعاىل يف مستهل سورة,سبيل املثال ُّ ِ َ ِ ُ يف أدنى األرض وهم ُ َ ِْ ْ َ َ َ
َمن بعد غلبهم سيغلبون ُ َ ْ َ ِْ ْ ََ ْ ِ ِ َ ِ ِيف بضع. ِ ْ َ سننيِ ِ ِ الفرس الذين غلبوا الروم أوال هو أن ً  هزمهم الروم ,ُ

 :العددِلوم أن البضع يف ـن املعـم [.دليلوهذا هو ال ,السابعة من االلتقاء األول ًفعال يف السنة
ْىل التسعإمن الثالث  ِ.[ 

 )ةمصداقي= مصداق ( وهي أن ,ًحقاالُ التي سأفنِّدها ,خسارة. د دعوى ًو إذا قبلنا جدال
ِّلنُحلَف   :ْل عبارة املجمع القاهريـْ

طريقة   عىل,أي» ة تلك غري صحيحةاقيدمص وة هذه الدولة صحيحةاقيدمص«
ضنا عن كلمة ّوفإذا ع .)رصحيحـ ومصداق تلك غي,مصداق هذه الدولة صحيح (:خسارة.د

 ,الدليل عىل صدق هذه الدولة صحيح« : صارت العبارة كام ييل,مصداق بمعناها املعجمي
 أين هو هذا الدليل : السؤال اآليتًيثور فوراو ,»الدليل عىل صدق تلك الدولة غري صحيحو

 !!وغري صحيح ?أ ُالذي حكم عليه بأنه صحيح
منطق «  ألنه خيالف,خسارة وطالب باحرتامه.  الذي ذكره د»منطق اللغة«أهذا هو 
 !  الذي أتقيد به ?»العلوم البحتة

 يف إجازته مثل هذا ًقاَّأعتقد أن جممع القاهرة كان موف ال[ »صفحايت اللغوية«ُقلت يف 
  !اًنا هو تلك العبارة املذكورة آنف املقصود ه»الكالم«و]. الكالم

 إذ ال جيوز , وللعلامء الكبار ال يمنع من النقد,لغريه من املجامع وإن إجاليل ملجمع القاهرة
 رئـيس املجمـع القـاهري , اهللاه ها هو ذا الـدكتور شـوقي ضـيف رمحـ.تعطيل العقل عن العمل

ُيعـرب عـن , وِ من قرارات املجمع القاهري نفسهًعددا» لغويةتيسريات « يف كتابه  ينتقد,األسبق
ُ فكره يف قرارات املجمع ? ُشوقي ضيف أن يعمل.  أفال حيق لغري د.ها أو تغيريهالرغبته يف تعدي ِ

يف جممـع دمـشق التـي سـعى  اللغـة العربيـةة  لقرارات جلنًخالفا(  قرارات جممع القاهرة أنب ًعلام
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َّمـع أنـه مل يـصوت عليهـاخسارة إلصدارها باسـم املجمـع . عضو اللجنة د َ  جيـري التـصويت )!ُ
َّالين أقـر ـلـسات أن القـرار الفـُ ويـذكر يف حمـارض اجل,ل إقرارهاعليها قب ِ , اع أو باألكثريـةـمجـباإلُ

 )١( ...ًاعرتض عليه العضو الفالين قائالو
َ ومن تابعه –ُ ما زلت أعتقد أن املجمع القاهري : فأقولعودلذا أ    َ ًموفقا يف   مل يكن–َ إجازة ُ

ً ال ألزم به أحدااأن, و هذا رأيي.العبارة املذكورة ُ يف كتايب وال أسقطه منه كام  ومن حقي أن أضعه,ُ
ِهل نسقط النحو الكويف ألنه خيالف النحو الب ,باملناسبة و!خسارة. قرتح دا  ! رصي ?ُ

ٍوإذا بدا ملعرتض أن خيالف رأيي ِّ حسن به أن يقد,ُ ُ  ال أن يعرتض ,ً سليامامنطقيًتعليال م َ
َ عام ال يستحق أن يدافع عنهًدفاعا املصدر  واقيةخسارة عن املصد. أثناء حديث ديف و. ُ

 ال – )نايريدين أ(ّأال يعرتض عليها الباحث الكريم أرجو  و– التقدمية« :ًالصناعي قال غامزا
  .»...ًي أيضاـ بل تعن,دم فحسبـعني التقـت

 ,ال املصداقية فقط , ًالصناعي عمومادر هرين بمظهر الرافض للمصُأن يظ خسارة. يريد د
ُ عرضت فيه ملسألة املصدر الصناعي ودالالته −خسارة. الذي قرأه د – أن كتايب األول مع

) ٣٧(يف هذا املوضوع الفقرة  ُ فكتبت,ية خاصةالتطبيق وساسية يف العلوم األ,اللغوية املختلفة
َالتي شغلت سبع صفحات  تعريفات دقيقة ألكثر من – عىل سبيل التوضيح –أوردت , وَ

 ,)أعرتض عليها ّأالخسارة  .دوين ـي يرجـالت(ة ــ منها التقدمياـًّ صناعيًدراـعرشين مص
ــ الشيوعي,ةــشرتاكي اال,ةــ االتفاقي,ةــاإلنتاجي  ,ةـ العقلي, اإلباحية, الشخصية,ةــأساملي الر,ةـ
ِّ السمية, اجلاهزية, املوثوقية,ُ املتاحية, النفاذية, االلتصاقية,ةـاليـ االحتف,ةـ اخلصوصي,ةـاخلاصي ُّ, 

                                                           
َ ومل يعـرتض عـىل ١/١٢/٢٠١٠ناقش املؤمتر التاسع ملجمع اللغـة العربيـة بدمـشق هـذه القـرارات يف ) ١( 

 صــوغ بعــض القــرارات يف ضــوء مالحظــات ٍّصــحة أي منهــا, وإنــام طلــب إىل اللجنــة إعــادة النظــر يف
 ).املجلة... (وقد أخذت اللجنة بذلك. األعضاء
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 .. . إلخ,لية الناق,طيافيةِامل
الكلمة  ووكان غريض من ذلك بيان الفرق يف املعنى بني كل ٍّ من هذه املصادر الصناعية

 ًاالَورد مثَأ, وخسارة. ً خالفا ملا ذهب إليه د!ألن اللفظني غري متكافئني معنًى ,ُصنع منهاالتي 
  :عىل التكافؤ

ُ أج  َأجم = م ُ َوهذه كلها مجع أمج(آجام = َ  ).ةَ
 يف املعنى أو املطابقةن التوسع يف توليد األلفاظ أ«يقبل  »منطق اللغة«أن ) ١١٣٨ص (وهو يرى 

 !»ِهو من مذاهب العربية ,ملجرد التجديدحاجات التعبري البالغي أو الشعري أو للوفاء ب, املرتادفة
فالتعبري البالغي « )املصداق( و)ةاملصداقي(من قبول التكافؤ بني يف رأيه لذا ال مانع 

 ًديداـل بأن املصدر الصناعي حتـرنا قبل قليـكام ذك) ١١٣٧ص (ه أقر ــ أنعم! »يقتيض ذلك
 !  ?فام هذا التناقض ,اـُة التي صنع منهـ عىل الكلمىـ يف املعنًادةـؤدي زيـجيب أن ي

يستعمل وال يقاس العرب   عنلقد أمجع العلامء الثقات من أهل اللغة عىل أن املسموع
 . إال للرضورة,عليه

 وال داعي الرجتال ,ُ سمعت عن العرب)ًمجوع أمجة مثال(بتة يف املعاجم املرتادفات املثو
َّغري رضورة ملحةمرتادفات جديدة ل ِ ُ . 

َّعرج الناقد عىل  ,طر إليه الشاعر وما يض»حاجات التعبري الشعري« ويف الدفاع عن َ
َّالرضورة الشعرية وعدها من مذ  !!!اهب العربيةَ

 لكنه مل يذكر أن ,»عجيبة«اج ولبيد أشياء ّجالع وا للحطيئةفذكر أن بعض النحاة أجازو
أكابر   لقد بحث يف هذه املسألة!»الرضورة الشعرية«ذه  هامجوا بقوة هلغويني آخرين وًنحاة

 وال.. .بن مالكا والزخمرشيابن فارس و وابن جني ويبةابن قت وسيبويه والعلامء كاخلليل
 أن »املضطـر«قـاعدة يف اللغـة فللشاعر كل  :تفي بالقولكأ, وحاجة يب هنا إىل عرض التفاصيل
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 هل ضاقت عىل :ل املهم هنا هوالسؤاو. »الرضورة « أنصار هذه خالصـة آراء!يكرسها
 !!! ?»املصداقية«  إىل ارجتال»اضطروا«لنثري حتى ُالعرب املعارصين سبل التعبري ا

ِّخسارة بأين أضعف مص. ثم اهتمني د  , استمرارية,ـةإمكاني «:ـل مث,ادر صناعية أخرىـُ
 − يف املجمع »وعلومها ة العربيةاللغجلنة «َّ وحقيقة األمر أين وجهت إىل » نمطية, إشكالية,صوابية

 رجوت ,م٢٧/١/٢٠١٠ و م١٠/١٠/٢٠٠٩كتابني مؤرخني يف  − خسارة عضو فيها .دو
بيان الفرق يف املعنى , وًلغريها أيضا وهاَرَكَ للمصادر الصناعية التي ذتعريفات دقيقةفيهام وضع 

 . ولكن اللجنة مل تفعل,ُبني الكلامت التي صنعت منها وبينها
  استخدام , استخدم –استعامل  ,استعمل −٢

 ويتألق مجاهلا حني ينطق هبا ,إن لغتنا مجيلة جدا« :)٥٧ /صفحات لغوية(قلت يف    
ْحسن استعامل ألفاظها وتظهر اإلجادة يف . أو يكتب هبا املتقنون,ُاملجيدون  ويتجىل اإلتقان يف ,ُ

 » ...سبك هذه األلفاظ يف تراكيب سليمة أصيلة
أما لغري  و–ه املعاجم ْ وهذا ما أوردت– خمتص بالعاقل )استخدم(فعل« :)٦٥ص (وقلت 

ٌالعاقل فلغة غري فصيحة   .»)استعمل(الفصيح , وُ
األستاذ صالح , وّ فقد سبقني األستاذ صبحي البصام,ىل هذاإولست ُ أول من أشار 

ْ املراجع التي تضمنتُوذكرت (٢) ُمهاُ ومها ما , اهللاامالدين الزعبالوي رمحه  ثم .ام كالمهَ
                                                           

َّقال الزخمرشي يف الكشاف حـني فـرس اآليـة ). َمن(تكون بمعنى ) ما( )٢( َواهللاُ  مـن سـورة آل عمـران ٣٦ّ
ْأعلم بام وضعت َ ََ َْ ُِ َ َ            »)واملقصود سيدنا عيسى عليه السالم» للتفخيم ) ما.  

َوكذلك فعل يف تفسري اآلية الثالثة من سورة الليـل   ََواليـل إذا يغـشى ْ َ ْ ََ ِ ِ َّوالنهـار إذا جتـىل. َّ َ َ َ ِ ِ َ َومـا خلـق . ََّ َ َ َ َ
َالذكر واألنثى َّْ ُ َ َ َ . َفبعد أن أقسم تعاىل بالليل والنهار أقسم بنفسه َ القـادر ): مـا(«: الزخمـرشيقال . ْ

ْالعظيم القدرة, الذي قدر عىل خل ِق الذكر واألنثىَ :... ٍولذا يقول الفصحاء عـن إنـسان عظـيم» .ِ
 ] .َوهو من هو: ال! [وهو ما هو
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, اإلمام الزخمرشي, وّ كاإلمام عيل بن أيب طالب, نامذج من كالم بعض الفصحاءُأوردت
م ال يستعملون لغري  تؤكد أهن,غريهم وّالصاحب بن عباد, واجلاحظ, واخلليل بن أمحدو

 وال يف كالم الفصحاء من –كالم علامء عرص االحتجاج يف  ومل يأت ).استعمل (ّالعاقل إال
ُ وختمت كالمي عن فعل !اسع و وهذا بعد استقراء, لغري العاقل)استخدم (– بقرون بعدهم

َّفمن توخى اللغة العالية جارى الفصحاء« : بالعبارة)استعمل ( َ َ« . 
 !  الفصيحة ?غري ختطئة الستعامل اللغة وهل يف هذه العبارة حتريم أ

ق الزميل َّراة الفصحاء ? فبامذا علإىل جما ,ْيرغب يف جعل لغته متينة عاليةملن  ,أم هي دعوة
 خسارة عىل كالمي ? . د الكريم

.. ).استخدم(احلسني من سبقه يف ختطئة هذه الكلمة. تابع د« :)١١٣٩ ص(قال 
فللعاقل ) استخدم(للعاقل وغريه, أما ) استعمل(ل فع: خالصة بحثه مربكة إذ قالوعبارته يف 

َفمن توخى اللغة العالية جارى الفصحاء«: وقال بعدها ,وهي عبارة تقيض بالتخطئة. فقط َّ«. 
 .»وهي عبارة حتكم بالتضعيف

 أهنا )لغة غري فصيحة(خسارة عبارة . ا أن يفهم دً أليس عجيبا جد!سبحان اهللا العظيم
ة ـأن دعويت إىل استعامل اللغ, وكةـٍأن يقول عن عبارة واضحة ناصعة إهنا مرب و! ?)خطأ(

َالعالية حتكم بضعف م ُْ  ! ا ?ـّوخاهـن ال يتَ
يستعمل ) استخدم(ولكننا نرى أن الفعل « »ًجمتهدا«) ١١٣٩ص ( خسارة .وقال د
ّ كلها حجة عليه »شواهد«عرشة  و»َّأدلة«ثم أورد ثالثة :  وأدلتنا إىل ذلك ما ييل,للعاقل وغريه ُ ّ

تطاع العبارة عىل اقً ويف االقتباس تقوم دائام , غريبة عجيبةاالجتهاد ألن طريقته يف !ال له
 ما يريد – يف سياقها – وهي يف احلقيقة تنقض , ليجعلها تشهد له, من سياقها»الشاهد«

  : وفيام ييل البيان.الوصول إليه
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ُ خيدمه وخيدمهُهَمَدَخ«): َمَدَخ: (جاء يف اللسان« :)١١٣٩ص ( قال :دليله األول ُُ ـهَم: ِ ُهنَ ـه  .»َ وفي
 : فهم من هذاُوي. »املهنة: والعمل. ُهَمَدَخ: ُنَهَهَم«: ء يف التاجوجا...املهنة :العمل«): عمل(يف مادة 

ْفإذا وحدت .)املهنة(أن اخلدمة والعمل يلتقيان يف داللة واحدة هي كلمة   بينهام داللة َّ
َطلب العمل(بمعنى ) مَدَخاست(بينهام يف االستعامل, فيكون املصدر, أال يمكن التوحيد  َ أي ) َ

  ! ? انتهى كالمه»ع من العاقل وغريه والعمل يق,)عملاست(
َ فهم من هذاهو يريد أنه ,»ُويفهم من هذا«قوله : ًأوال ِ َ... 
ختديش يف  : فهذا كام يقال,خسارة عىل هذا النحو.  د»ّأدلة« إذا كانت :ًثانيا
ّ منطق اللغة اخلاص الذي حتدث عنه يف  إىلاحلمد هللا أنه مل ينسب ذلكو. الرخام

  !)١١٣٨ص (
  : هذا أقول»اجتهاده«ا عىل ًوقياس

ُّاجلز( ْعند العرب يكون لقطع الصوف) َ ّونه إال لتلك  ال يستعمل,الزرع والنخل والشعر وَ
ُّاجلب(و. األصناف ْعند العرب لقطع اخلص) َ ْ خسارة .  وقد يأتينا أحد املتأثرين بمنطق د.يةَ
ٍّالزرع جيزه جزا ولالنخ واحلشيش والشعر وَّ جز الصوف:)جزز(جاء يف التاج « :فيقول َُّ 

ًجزةو َّ ُقطعه.. . بالفتح فيهام,َ َ َ ُّ اجلب:)ببج( وفيه يف مادة .َ ُالقطع :َ ْ َ.  
فهم من هذا َّاجلب يلتقيان يف داللة واحدة هي  وَّ أن اجلزُوـي ْالقطع(َ َ(. 
ْفإذا وحدت ُّ فيكون اجلب , أال يمكن التوحيد بينهام يف االستعامل, بينهام داللة املصدرَّ َ

ْالشعر وللصوف ُّاجلز للخصية ?, وَّ ِ وياضيعة العربية وهبائها»!َ َ َ ْ إذا ساد هذا املنطق الغريب  َ
ُّاملشوه لل   !غةِّ

إن اخلدمة تكون من غري العاقل, ودليل ذلك ما جاء يف «) ١١٤٠ص ( قال :دليله الثاين
َّيك حر ما أنت ِقَ ت]للمذكر واملؤنث[ًيل أباك خادما اسأ( : وفاطمة ريض اهللا عنهامٍّحديث عيل
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 أليس يعني هذا أن اآللة هي , فإذا كانت اآللة اليوم هي التي تقوم بوقاية اإلنسان وإراحته.)فيه
  . انتهى كالمه.» ?ًمع أن اآللة ليست عاقال ,خادم

 فبناء ! ما يريد»إلثبات«خسارة . ّ العجب كل العجب من الطرائق التي يتبعها د:أقول
وعن الغسالة  ! العجيبة التي خرج هبا علينا يمكنه القول عن املكنسة خادمعىل قاعدته الغريبة

 ... وعن!اآللية خادم
ً نجد أنه ال يصح دليال عىل ما يذهب إليه »الدليل« إذا نظرنا يف هذا القول ,عىل كل حال ُّ

  : وفيام ييل البيان.ال يمكن قبول االحتجاج بمثله, والبتة
 !ذا اللفظهذا احلديث غري موجود هب −١
   (٣) .احلديث ضعيف ال خالف يف تضعيفه و−٢
 ]املؤنث وللمذكر[ ثم ما معنى إدراج .ً خالف ما زعمه متاما,و املعنى الذي ورد فيه−٣

 ضمن سياق احلديث ? 
َفقدم عىل رسول اهللا.. .«لفظ احلديث عند اإلمام أمحد  ِ ُ, )( َبسبي أو خدم َ ْ  فقلت : قال,َ

َّخادما يقيك حر ما فاسأليه )( اهللا  انطلقي إىل رسول:هلا   .»... فيه أنتًَ
ُولفظه   ألن املقصود باخلادم يف هذا , بالتأنيث)تقيك( صاحب التاج هدر ال كام أو)يقيك(ُ
  .وهذا واضح من السياق, ًكان ذكرا أو أنثىأ سواء ,اإلنساناحلديث هو 

َوكيف فهم من! هذا احلديثىل ًلة اآللة معتمدا عخسارة مسأ. و ال أدري ملاذا أقحم د ه أن ِ
  !ًاخلدمة تكون من غري العاقل ? ومن ثم جعله دليال عىل ما ذهب إليه

َّحريقيك « :قوله  منَمِهل فه  !  ?ّنسان من احلرأن املقصود هو آلة تقي اإل»  فيهِ ما أنتَ

                                                           
ُجمهـول ال يعـرف مـن ) عيل بن أعبـد(راويه . احلديث رواه اإلمام أمحد وأبو داود, وهو حديث ضعيف )٣(

 ...جمهول, وقد ال يسمى يف اإلسناد: »تقريب التهذيب « قال احلافظ بن حجـر يف ! هو
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َّر ما َح« :نام املراد من قوله وإ,السياق واضح, واً املقصود يف احلديث قطع هذا هوليس
  .املشقة والتعب » فيهِأنت

)  ( النبيِلو أتيت :امريض اهللا عنه قال لفاطمة هأن [ّويف حديث عيل« :ابن األثريقال 
ِ خادما يقيك حر ما أنتِِهتْفسأل َّ  بَعَّالتيعني ]  فيهِ ما أنتَّحار[ية ارو ويف ] فيه من العملًَ
. السكون و مقرون بالراحةَ كام أن الربد,ة مقرونة هبامار ألن احلر, من خدمة البيتةّاملشقو
   (٤). »)ِالشاق املتعب :ُّاحلارو

ًاسأيل أباك خادما يقيك [ عنهام  ريض اهللاّويف حديث فاطمة وعيل« :وقال يف باب خدم
َّحر ما أنت فيه رى األسامء غري ُ إلجرائه جم,األنثى و ويقع عىل الذكر, اخلادم واحد اخلدم]َ

  .»عاتق و كحائضاملأخوذة من األفعال
ْأسندت أي , )»َهذا القميص خيدم سنة«:  يف التاجَدَرَو( :)١١٤٠ص (قال : دليله الثالث ُ
 .اخلدمة لغري العاقل

ُأيضا مجع خادم و« : إذ قال يف باب خدمه خيدمه, من عبارة التاجٌَعقتطُ م»الدليل« هذا :أقول ً
ديم َ خعَكأهنم تصوروا فيه أنه مج, وةَّل العامهكذا تقو ,دمان بالضم مجع خادمُاخل وة,َبَتَك وككاتب
 !»وهو جماز , وثوب سخيف ال خيدم, هذا القميص خيدم سنةويقولون ,ثبانُك وككثيب

نسب التاج هذا الكالم َ ومل ي, هو عامة الناس)يقولون( ـِومن املعلوم أن الفاعل املعنوي ل
أجاز لنفسه أن , وم من سياقهخسارة اقتطاع الكال.  ومع ذلك استساغ د!إىل أحد الفصحاء

َّقوال نص) ه١٢٠٥(ينسب للزبيدي   ثم ريض أن !ةّ الزبيدي نفسه عىل كونه من كالم العامً
 !! القرن الثاين عرش اهلجريّ بكالم عوامَّحيتج

َمع مالحظة الفرق بني معنى خدم َ  !استخدم وَ
                                                           

 ).حرر( البن األثري يف باب »النهاية يف غريب األثر« )٤(
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 ! العاقل إال استعملاليقول لغري) تاج العروس(الزبيدي يف موسوعته  أن رُوللفائدة أذك
 : )ومثلها كثري( ,وفيام ييل بعضها ,ً برسعة اثني عرش مثاالُوقد مجعت

 .طب مؤلفاتهُ يف بعض خاللفظة الزخمرشي هذه واستعمل −١
 .بعض النحويني الشوب يف احلركات واستعمل −٢
 .أبو حنيفة املراتع يف النعم واستعمل  −٣
َ من رشى وباع ُّ كلوإن كان −٤   . يف املعنينيلستعمُيَ
 يف استعمل وقد . يف املايضيستعمل وأكثر ما , املقدار من الدهر:ُالوقت ,ويف املحكم −٥
 .الوقت يف الزمانبً سيبويه لفظ الوقت يف املكان تشبيها واستعمل  ,املستقبل

ّولعل هذا ما شجع الكت« :)١١٤٠ص (خسارة. قال د.. .»دلةاأل«بعد تلك  اب واألدباء بعد َّ
آالف ) استخدم( إذ تكررت كلمة ,استخدم للعاقل ولغريهكلمة االحتجاج عىل استعامل عرص 

ًاملرات يف كتب ما بعد عرص االحتجاج لتدل عىل أن املستخدم ليس عاقال فحسب, وأمهها َ َ ْ ُ َّ: 
َفإن مل يف استخدم املال يف الباقي(): ١١/٥٠٠(َّاملحىل قول ابن حزم يف «: ًأوال ِ(«. 
عىل  − ألنه , عىل ما يريد»ًشاهدا«خسارة هذه العبارة .  كيف استساغ دال أدري: أقول

  !يشء واضحمنه فهم ُ فمبناها ال ي, اقتطعها من سياقها– ِِهعادت
هي إنام و, عبارة ليست كام زعمنجد أن ال) ه٤٥٦(وإذا رجعنا إىل كتاب املحىل البن حزم 

  !ة عليه ال لهَّجُ وهي ح,بخالفه
 فإن ,األموال سواء وماءِّ يف الددْبَالع جناية :وقال مالك« :اب اجلناياتقال ابن حزم يف ب
ُّكان للعبد مال فكل  أو , بأرش اجلنايةُهَيِدْفَن ي بني أٌَّريُ خمُهُدِّيَسَ فإن مل يكن له مال ف,ِِه ذلك يف مالٌ
ُ فإن مل يف است, كذلك ففي مالهُرـَّبَُد فإن جنى امل, (٥)بقدر املال أو يدفعه َخدم يف الباقيِ ِ ْ«(٦). 

                                                           
ّأي يسلمه لويل اجلناية )٥( َِّ ُ. 
 ] . م٢٠٠١ – ه١٤٢٢, دار إحياء الرتاث العريب, ٢, حتقيق أمحد شاكر ط٢٩٠/ ٨َّاملحىل البن حزم  [)٦(
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املوجودة يف املكتبات  و وهكذا وردت يف النسخ املطبوعة,مستقيمة وهذه العبارة واضحة
 . هو العبد اململوكرَّدبُاملو. ةـالرقمي

 بكامل الغرامة ُهُ مالِفَي فإن مل ,ِِه فعليه أن يغرمها من مال, ماًر إذا ارتكب جنايةَّ فاملدب
  .ة بقيمة املال الذي بقي يف ذمته اجلنايُّ ويلُهَدمََخاست

 :ًحم فيها لفظا من عندهأق وف العبارةَّرَ ح–يصل إىل مبتغاه ِ ل–خسارة .  د أنونرى
 ! صحيحً معنىُّفهم منها أيُ ولو كانت يف مجلة عجامء ال ي,ه عىل االحتجاجَلتساعد) َاملال(

 ! كام زعم)غري العاقل( ال املال )العاقل( ُستخدم العبدُي : فالذي قاله ابن حزم:َ الكالمَسَوعك
  ! األول»الشاهد« وهبذا يتبني سقوط
 :مالحظة مهمة

 ,برنامج املكتبة الشاملة و مستعينًا باحلاسوب)يستخدم واستخدم(ً بحثا حول ُأجريت
رن  من صدر اإلسالم إىل هناية الق,اللغوية واألدبية والتارخيية و كتب الرتاث الدينيةُتْفوضع

 )استخدم( أن فعل َّ فتبني, يف برنامج البحث,ًاكتاب تقريب/٥٨٠٠/اهلجري وعددها الثالث عرش 
 عليه َّها موافقة ملا نصعيكانت مج و,مرة/٢٠٣٢/ )يستخدم( وفعل ,مرة/١١٧٠/تكرر 

الف ذن ليس تكرار الكلمة آإ فاملهم ! وهو أن استخدم ال تكون إال للعاقل,املحققون من أهل اللغة
 . الفهم الصحيح لكالم العلامء واستعامل احلاسوبن ْسُنام حإ و,املرات يف الكتب

 .»َوإذا استخدم املشرتي املبيع ففيه روايتان«): ٤/٧٤( قول ابن قدامة يف الرشح الكبري :ًا ثاني
 ألن املقصود من املبيع يف كالم ابن ,خسارة يف فهم املراد من الكالم. ًهنا أيضا أخطأ د

  !اريةد أو اجلْبَالعقدامة هو 
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ّإن ترصو« : فقال,مدة االختيارذلك أن ابن قدامة كان يتكلم عن الترصف باملبيع يف  ف َ
ء ْطَ وو,كتابته, و كإعتاق العبد,َكِْلنحوه مما خيتص امل و يف مدة اخليار بام ذكرنايف املبيعاملشرتي 
, أو سكنى الدار ,ة حلاجتهّركوب الداب, وف املبيعْقَ وو, وملسها بشهوة,مبارشهتا, واجلارية

  . »...هُيبطل به خيار, وًد من هذا فهو رضا باملبيعِجُام وَ ف, وحصاد الزرع,هاّقَرو
 ... أو الدار أو الزرعةّيقل استخدم الدابفهو مل 
 قال أبو ,خياره ال يبطل )إحدامها( ففيه روايتان استخدم املشرتي املبيعإن  و...« :ثم قال

 أو ,هَ رأسْ فانطلق هبا فغسلت, فيها يومنيُ وله اخليار,ًجاريةشرتى  اٌ رجل: ألمحدُ قلت:رْقَّالص
 حتى يبلغ منها ما ال , هل يستوجبها بذلك ? قال ال,ْ له أو خبزتْ أو طحنت,هَلْجِ رْغمزت

 َلَطَقد ب :قال? ذلكب هل استوجبها ,هاَّفَ أو ح,هاَبَضَ أو خ,هاَطَشَ فإن م:ُ قلت. لغريه ُِّلَحي
 ,املبيع راد به جتربةُي, ولكِ املّ ال خيتصاالستخدام وذلك ألن .ع يده عليها ألنه وضهُخيار
  .» سريهاَمَة ليعلَ الدابَركوب َهَبْفأش

 )استخدم( فاستعمل فعل ,العبيدأصناف املبيع وهو  الفقيه يتحدث هنا عن صنف من ,كام نرى
 !)االستخدام(ل عندما حتدث عن األصناف األخرى مل يستعم  يف حني أنه,ألنه للعاقل

 العبيد مانون استخدْعَ فهم ي)االستخدام( إذا أورد الفقهاء يف كتبهم مصطلح ,وللفائدة
 اختاذ :االستخدام« :»حمد القلعجي, مل٦٠/معجم لغة الفقهاء« جاء يف .!)ََرشالب(اإلماء و

 .»employment  طلب اخلدمة/اخلادم
 .الثاين» الشاهد« وهبذا يتبني سقوط 

ِل الشهرستاين يف امل قو:ًاثالث  .»استخدم القوتني«): ١/٨٨(ل َحل والنَِّلَّ
 اماستعمله و استخدم القوتني: إذ األصل!ن سياقهامقطوعة ع, خسارة.هكذا أوردها د

  .يف جانب اخلري
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وجدنا كالمه عكس ما يريد ) ه٥٤٨( للشهر ستاين )النحل وامللل(إذا رجعنا إىل كتاب و
 ! أي حجة عليه,خسارة. د

أجابت احلنفاء بأن هذه املغالطة مثل األوىل حذو النعل ...« :ذا كالم الشهر ستاينوه
 :ْنيَسْطرف البرشية نف فإن يف ,بالنعل

 .الشهوةوقوة  ,قوة الغضب : حيوانية هلا قوتانٌنفس
  . قوة علمية وقوة عملية:ونفس إنسانية هلا قوتان

 ثم ,تفصل األحوال وتقسم األمورأن القوتني هلا  وهباتني ,متنع و القوتني هلا أن جتمعَِكنْيَِتوب
 َّ من العقائد احلق– الذي هو كالبرص النافذ له −ُ العقلُفيختاراألحوال عىل العقل  وتعرض األقسام
] ُالعقل[وخيتار ;  ّاخلري دون الرش  ومن األفعال, دون الكذبَ ومن األقوال الصدق,دون الباطل

 وخيتار ,النذالة وبنُاجل وةّ دون الذل,ةَّاحلمي والشجاعة وَشدةال  الغضبيةالقوةه العملية من لوازم تَّوبق
َالبذاذة دون الرش وَدُّالتود و التآلف:ةَّويْالقوة الشهًهبا أيضا من لوازم  , وإذا ...اخلساسة واملهانة وهَّ
 .»..., يف جانب اخلرياماستعمله واستخدم القوتنيبلغ هذا الكامل فقد 

  القوتني الغضبيةِستاين عن استخدام اإلنسان صاحب العقلكام نرى يتحدث الشهر
قوة  و فهو ال يتحدث عن قوة الثقالة األرضية,نفسه البرشيةتني يف َعَدْوالشهوية املو

 !!أرمخيدس
 فمن ).استعمل(ا وبني هق بينّ ويفر, إال للعاقل)ستخداما(ال يقول ستاين ن الشهرإ
ما يستعمل به اهلياكل العملية  وإذ فيه من القوة العلمية... «: )٣٤/ ٢لنحل ا ويف امللل(كالمه 
 األعىل أنا ربكم : إىل نفسه فقال]ُفرعون[ودعا .. .يستخدم األشخاص الروحانية والعلوية
لكم من إله غرييُما علمت  االستخدامو قوة االستعامل إذ رأى يف نفسه«! 

  !ث الثال»الشاهد«وهبذا يتبني سقوط 



 مكي احلسني.  د− »نقد صفحات لغوية«  تعقيب عىل
  

٢٦١

 .»هْيَـيـنَْعَاستخدم لفظ الذباب يف م«): ١/٩١١( قول الصفدي يف الوايف بالوفيات :اًرابع
 ذلك أن الصفدي استعمل مصطلح !خسارة يف مثل هذا اخلطأ. أتوقع أن يقع د مل

 !م البديعْلِبع اخلاص )االستخدام(
 , االستخداميفره ْعِومن ش (:ي فقالّيرتجم أليب العالء املعر) ه٧٦٤(كان الصفدي 

  :اًعِْر يصف د, من التوريةُوهو نوع أرشف
ــــامهنا للقنــــا اخلــــط ــــرة مــــن ض َنث ِ َ ِــــــي عنـــــد اللقـــــاء نثـــــر الكعـــــوب .... ٌ ُ ُ ُ ّْ َ 
ْمثــــل ويش الوليــــد النــــت وإن كــــا ْ ِنــــت مــــن الــــصنع مثــــل ويش حبيــــب .... َ ُّ 
ـــسـي ـــاب ال ـــذ ب ـــا ل ـــة وم ـــك ماذي ْتل ََّّ ِ ُ ٌ ِف والـــــصيف عنـــــدها مـــــن نـــــصيب .... ِ ِ ِ 

 والثاين الذباب الطائر , السيفُ األول طرف:ْهيينَْعَباب يف مُّ الذَ استخدم لفظ:قلت
  . انتهى كالم الصفدي.»انَّبُّاملعروف وهو الذ

 .]نةّ الليُرعِّ الد:ُةَِّياملاذ[
ً وليس املقصود قطعا , اخلاص بعلم البديع )االستخدام (فالصفدي يتكلم عن مصطلح

 ونهّ يسمً بل إهنم مرة. وهذا معلوم عند أهل هذا الشأن!عاملاالستخدام بمعنى االست
 .االستخذام ونهّأخرى يسم, واالستخدام

ت َّ وملا أد, ملا استقامت العبارة)استخدم( مكان )استعمل(ولو وضعنا يف عبارة الصفدي 
  !املعنى املطلوب

 . (٧)»االستخدام وِةوريَّ اخلتام عن التُّضَف«وقال الصفدي يف كتابه 
 وإن لزم يف أحد مفهوميه يف ,فهو االستخداما ًيه معَ إذا لزم استعامله يف مفهوم)كَاملشَرت(« 

 وسيأيت مزيد من البيان عند احلديث عىل » التوريةخر يف الباطن فهو اآلَِحالظاهر مع مل
                                                           

 .١/١١٩) خزانة األدب(روى ذلك عنه ابن حجة احلموي يف  )٧(
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 . اخلامس »الشاهد«
 ,عني املاء و,لبارصة لْنيَكالع له أكثر من معنى ُ هو اللفظ, هنا)ك ََاملشرت( ـصود بقامل *

 ...املال, واجلاسوس, ووعني الشمس
  ! الرابع»الشاهد«وهبذا يتبني سقوط 

 .»استخدم اهللا سبحانه وتعاىل لفظ اجلاللة«): ٣/١٣٩(ّ قول الكفوي يف الكليات :اًخامس
 يف ه ومل أجد!ليس له معنى  إذ,خسارة فيه حتريف واضح.هذا النص الذي أورده د

) ه١٠٩٤( ثم إن الكفوي . ولكنه موجود يف سياق آخر!السياق و هبذا اللفظكليات أيب البقاء
 االستخدام« :السني و قال يف فصل األلف.االستخدام يف البديع ًيتكلم هنا أيضا عن مصطلح

 .ً ثم يؤتى بضمريه مرادا به املعنى اآلخر,ً مرادا به أحد معانيهؤتى بلفظ له معنيان فأكثرُهو أن ي
 ثم يراد بالضمري اآلخر ,نييه أحد املعنيَ أو يراد بأحد ضمري,أتباعه واكيّكّسوهذه طريقة ال
ال  :كقوله تعاىل.. .وىلُ فاأل.)املصباح( وهذه طريقة بدر الدين بن مالك يف ,معناه اآلخر

النساء [ ًنبا إال عابري سبيلُال ج, وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وَتقربوا الصالة
 )حتى تعلموا(  بقرينة, ملعنيني أحدمها إقامة الصالة)الصالة(سبحانه لفظة استخدم . ]٤٣/
 .ّا إال عابري سبيلًنبُوال ج  بقرينة,وضع الصالةَاآلخر مو

 فإهنا استعامل أحد معنيي ,بخالف التورية ,اًي اللفظة معَنيْعَ استعامل م:االستخدامو 
 .ي انتهى كالم الكفو»إمهال اآلخر واللفطة

  ! اخلامس»الشاهد« يتبني سقوط  وهبذا
استخدم كثري من الشعراء «): ١/٢٢٤ (»التنصيصمعاهد « قول العبايس يف :اًسادس
 .»لفظة الغضا
 يف )االستخدام(نام كان يتكلم عن مصطلح إ) ه٩٦٣(إن عبد الرحيم العبايس  :أقول
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  : فقال,اًأيضعلم البديع 
ـــساكنيه« ـــضا وال ـــسقى الغ ـــِف  ُمُ وإن ه

 

ـَب ـــــــش ــحــُّ ـــــ ــن جـوان ـــــ ٍوه بي ــوبُ ـــــ  ِ وقل
 

 فإنه أراد بأحد .ًاالستخدام أيضاوالشاهد فيه .. .ٌ واحدته غضاة, معروفٌ شجر:والغضا
ٌ وهو أرض لبني كالب ,َ املكان,ِ الساكنيه وهو املجرور يف,الضمريين الراجعني إىل الغضا

 يعني , يف جوانحي نار الغضا أي أوقدوا,َ, النارُوهَّ وهو املنصوب يف شب, وباآلخر,دْج بنٍَوواد
ُ الغضا دون غريه ألن مجره َّ وخص,َنار اهلوى التي تشبه نار الغضا  وقد .بطيء االنطفاءَ

  . انتهى كالم العبايس.» كثري من الشعراء لفظة الغضااستخدم
 .] احلطبِلْعَ أوقدها بش:َالنار َّبَش[

 ولو ! لفظة الغضا»استعمل«من الشعراء ًخرية ال يعني هبا البتة أن كثريا فعبارة العبايس األ
 . يف عبارته لصارت ال فائدة منها وغري مقبولة)استخدم( مكان )استعمل(وضعنا 

نام هو مصطلح  وإ,وال باالستعامل ,هنا ال عالقة له باخلدمة ال بمعناها احلقيقي) االستخدام(و
 .نات البديعيةِّحسُخاص بأحد امل

 هو أن االستخدامعلم أن ا«: ١٢٦/ » البديع يف نقد الشعر« يقول أسامة بن منقذ يف كتابه
ومعنى الكالم أن . »ُ ختدم للمعنينيها وحدهاَ فتذكر,يكون للكلمة معنيان فتحتاج إليهام

فتحتاج إليهام «: ًالكاتب والشاعر هو الذي خيدم املعنيني بإيراده كلمة واحدة, بدليل قوله
 ألن الكلمة ,ك بعيداملعنيني فذالك الكلمة ختدم ت أن  املقصودّنإوإذا قيل . »فتذكرها وحدها

غ كالم فيه كلامت ْوَ الكاتب هو الذي يمكنه ذلك بصامن وإ,وحدها ال يمكن أن ختدم املعنيني
  .ىل تلك الكلمة فيستفاد منها املعاين املقصودةوضامئر تعود ع
 .استعمل  مكان)استخدم( جيد أن العبايس ال يستعمل »معاهد التنصيص« ـِواملتصفح ل

 أما يف كالمه اآلخر .وحني استعملها يف موضعني كان يتكلم فيها عن أسلوب االستخدام
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  : كالمه وفيام ييل يشء من!فكان يسري عىل اجلادة
 .سْ يف بذل النف يستعمل ورد بأن لفظ الندى ال يكاد:)١٠٨ص(قال 
 .ًثريا امرؤ القيس هذا املعنى يف شعره كوقد استعمل :)٢٤٧ص (قال و
 .ًواس معنى البيت ثانياُ أبو نوقد استعمل :)٢٥١ص (قال و
 .إلخ...ً فيها التجنيس كثريااستعمل وله قصائد :)٣٤٤ص (قال و

  :نقذُوكذلك فعل ابن م
 . اللفظة يف غري موضعها من املعنىأن تستعمل وهو :اظلةاملع وفقال يف باب االلتجاء −
 ,ّوخايص ,ّ عامي: ثالثة أصنافالكالم: قالوا و:اجلهامة ووقال يف باب الرشاقة −  

 يستعمل ّاخلايص, و جلهامتهستعملُال ي والوحيش , لركاكتهستعملُي فالعامي ال .ووحيش
 ...إلخ...ومالحته لفصاحته

  . السادس»الشاهد«وهبذا يتبني سقوط 
ٍاستخدم كل سيف«): ١٣٢: ١٢ (بح األعشىُ قول القلقشندي يف ص:ًسابعا َّ  .» وقناةُ

ًهذا أيضا ال يصلح حجة له ًُ! 
 قريبة ٍ وهو يؤرخ ألحداث)ه٨٢١(القلقشندي من رجال القرن التاسع اهلجري  :ًأوال
  .همن زمان
خسارة يريد االحتجاج بالقلقشندي فالنص املقتبس من كتابه ليس من .  إذا كان د:ًثانيا

ألن كتابه خاص  ,هلمّامُاب السالطني لعّ هو يروي ما كتبه بعض كتنامإ و!كالمه أو صياغته
 !) اإلنشاصناعةبح األعشى يف ُص (:عنوانه وبذلك

 بن نجاد يف لقناة كتب به ,) مراءِآل(وهذه نسخة مرسوم رشيف بنصف إمرة ... «: قال
املقر الشهايب بن فضل إنشاء  من شهر رمضان سنة ثالث وثالثني وسبعمئة من) كذا(رش اآلخر َالع
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ف تسىل َّقَثُ وكل م,أناة ووكل رسعة , قناة وٍسيف َّاستخدم لنرصنا كلالذي   احلمد هللا: وهي,اهللا
 . »...وقه عن مقاصده الصاحلة يعوق وهو عبد مناةُعَ ال يض ما وكل,ذب جناهْعَجناياته وي

 فهو : ويف كالمه تورية بديعية لطيفة.)ه٧٤٩العمري (فالنص هو البن فضل اهللا وهو 
واملقصود .. .ةيب ال القناة األداة احلر,ه إليه الكتابِّجُ الذي ودقناة بن نجاًيقصد بقناة رجال هو 

 الذي ال – أن املراد هو املعنى البعيد ٌ ومعلوم! أي كل مقاتل, حامل سيفَّ كل)ّكل سيف(ـ ب
,  الرجل ال إىل الرمح, قناةُ أسندت إىل)ماستخد( فكلمة . ال املعنى القريب–يغيب عن اللبيب 

  !إىل حاميل السيوفو
  .السابع» الشاهد«وهبذا يتبني سقوط 

َاستخدم األسل«): ٦/٤١٨(يب ِّح الطَْفاخلطيب يف نابن قول لسان الدين  :ًثامنا َ  .»والِّ الطَ
ّروى املقري يف نفخ الطيب كالم لسان الدين  ُالذي وجهه لشيخ الدولة ) ه٧٧٦(َّ َ َّ هو [َ

 وهي ,يل رياسة اجلند املغريبّ وقد واله السلطان يوسف بن إسامع,حييى بن عمر بن رحو
ً وكان يثني عليه كثريا ,]ه٧٦٤ −٧٤١[ دةـّ فتوالها يف امل, الغزاة يف األندلسوظيفة شيخ

َّفيا عز دولة.. . «: ومن كالمه.ويمدحه بشدة َّأذلت , وْ قد استظهرت– يامجلة الكامل –َ بك ,ِ
ْاملعاند وقهرت َّود خضبُوج.. . «: فضائله فقالُّدُعَثم راح ي» ...,َ َ ْأليدي بحنّاء التربا ٍ ٍّوعز  ,ِّ

َالقصب:  الرياع.ِّ الرماح:األسل [.»ربِّ من الشَّ أقلٍ برياعوالِّاستخدم األسل الط َ [. 
ُاجتزأ بذكر مقطع يفهم  و انتزع الكالم من سياقه,–  عىل عادته–خسارة . َواملالحظ أن د ِ

ُنام أسند إ, و ليست كذلك– يف احلقيقة – والعبارة !ًمنه أن شخصا ما استخدم األسل الطوال
 ! ٍّرأيتم إىل عز يستخدم األسل ? أف!)ٍّعز( إىل )استخدم(فعل 

محلوا ٌ فرسان ّ فتلقاه)الرياع(أنفذ أمره بالقلم ) !عز الدولة(املعنى املراد هو أن املمدوح 
 . بغري ذلكال يستقيم املعنى  و!ِّ وهذا منتهى العز.َ فأنجزوا ما أمر به)الرماح(األسل 
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 . الثامن»الشاهد«وهبذا يتبني سقوط 
  :ل البهاء زهريقو: ًتاسعا

ـتخدم الـــريح يف محـــل الـــسالم لكـــم« َأســ ُ ِْ 
 

ـــــــأنام  ـا يف عـــــــرصي ســـــــليامن ك ــــــ  »ُأن
 

  :َمطلعها) ه٦٥٦(ٌ هذا بيت من قصيدة للبهاء زهري :أقول
ـــلوان ـــك س ـــايل عن ـــب وم ـــت احلبي ُأن ُ ـــ َ ــيل اإلن ــ ــ ــك ضـــج َ ع ــ َّوفي ّ َ ـان  وُسَ  ُاجلـــ

ــ ــل يل إنقـ ــيد قيـ ــاس يعتبن ـــ بعــض النـ ــاس جمِع ــ ـــل ِّ الن ـــه دون ك ّريض ل ــانَ ــ ــ   ُـ
ــ رس ــفِوـي ــَـل الطيـ ــُـا ليً جـاسوس ــانُضَغمــــُإن كــــان ي ُهَـرِخب   ُ يل يف الليــــل أجفــــ

م ــسـي ــا ن ــولَفيـ ا أنــت الـرسـ ــصـب ــهُ ال ـ ــم  ـل ــ ــه يعل ــ ــ ــكُوالل ــ ــي من ــ ــرانَ أـن ــــ ــ   ُ غي
ل ــيِّـب ــ ــغ سالمـ ــ ــــ ــلَ إىل م ــهِّـن ال أك ــ ــ ــان ُم ــ ــ ــىل ذلــــك الغــــضبان غــــضب   ُإين عـــ

ــا رســـويل ــ ــذكرال ـي ــهْ, ال تــ ــه  غـــضبيُ لــ ـــ موـي ــي ـت ـــ ـن ــذاك م ـــ ــ ــانٌف ـــــ ــ ــ هت   ُ وـب
ــريحأ ْ يف محــَســتخدم ال ــمَ ــسالم لك ــا يف عــــصـر ل ال ــا أنـــ ــانِكأنمـــ ـــ ــ ــ ــ   ُي سليمـ

كثري ومشهور  و وهذا واضح, فأنزل غري العاقل منزلة العقالء,ىل املجازإ لقد جلأ الشاعر 
 ً, رسوالالنسيم وجيعل هو من ,ً جاسوسا)الََياخل( الطيفل ِل أن حبيبه يرسَّ فيتخي.يف الشعر

 وختم كالمه بأن جعل من الريح ,ينهاه عن ذكر غضبه حلبيبه و,ويطلب منه إبالغ السالم
ر اهللا له الريح ّ اهللا سليامن الذي سخّ فكأنه يف زمانه مثل نبي,لسالما له يستخدمه حلمل اًخادم
  .ال ختالف أمره وتطيعه

 . التاسع»الشاهد«وهبذا يتبني سقوط 
  :قول القايض الفاضل :ًعارشا

ــــار رس« ـتخدمت يف األفك ـــ ــــد اس ِّق ِ َ ْ َْ ـــــت يل بالوصـــــل أجـــــ يَْ ـــــا أطلق ْوم ُ  »هَرَ
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 هيتحدث فيها عن حمبوبه ثم خياطب) ه٥٩٦(اضل  من قصيدة للقايض الفٌبيت هذا :أقول
  : ومطلعها.فيها
ـــــ  رةْمــــــــِاق إَّشُعينيــــــــه عــــــــىل العــــــــِل ـــــا جـــــار ن ـــــم إذا م ـيس هل ــــ   ْهَْرصُول
ــأمــف ـــ ــْا اهلجـ ـــ ــر منـ ـــ ــه فهـ ـــ ــو إلـ ـــ ــ ــو أم  ٌفـ ــ ــا الـ ــ ــوصل منــ ــ ــهــه فـ ــ ـــُو نـ ــ  ْدرهـ

..........................................  .......................................... 
ـتخدمقــــــد  ِّ يف األفكــــــار رسَتاســـــ ــوم  يِ ــ ــا أطلقـ ــ ــ ــ ـــُل أجـَت يل بالوصــــ  رهــْ

ِّي إياك جعلك تعيش يف رسّبُح: معنى هذا البيت  فكأين ,ا أفكر فيكً فأنا أبد,قلبي ويِ
ِّرس وبفكري ,  عىل خدمتهًذ عادة أجرةاخلادم يأخ و,هَا يالزم خمدومـً واخلادم دائم,ي خادمكِ

  .. بالوصلّ عيلْدُ فج,ً شيئاّ عليك وال تؤدي إيلٌفْ وجودي وقُّكل أنا و
  العارش»الشاهد«وهبذا يتبني سقوط  . فعاد االستخدام هنا للعاقل,هذا هو مراد الشاعر

 !األخريو
 الرضورة الشعرية وعن و عن الشعراء»نقده«خسارة حتدث يف بداية . و العجيب أن د
 .. . وحيمل كالم الشعراء عىل احلقيقة,ثم نراه يتناسى كل ذلك !منطق اللغة اخلاص

  :ًختم كالمه قائال... »الشواهد وةَّاألدل«وبعد أن ساق تلك 
 ,لغة ابن حزم وى لغة أعىل من لغة القايض الفاضلّفإذا كان الدكتور احلسني يتوخ«

ّفذلك فضل قد ال يؤتاه معظم الكت  .»ابٌ
لوا ِصَكي يتهم وحياولوا جماراة الفصحاء َغُاب بلّ الذي أريده هو أن يرتقي الكت:ولو أنا أق

املتخصصني اب ّ من الكتُّصُخَأو. اًا صحيحـًمْهَم كالم العلامء فْهَنون فيها من فّيتمكإىل مرتبة 
 أن هذا مواِعلإذا و . لغريهمًدوةُ وق,ًفهؤالء جيب أن تكون لغتهم مثاال حيتذى ,اللغة العربيةيف 

م باتباعهم هذا ّإهن! ! فمن واجبهم أن يأخذوا بالفصيح دون غريه, غري فصيحفصيح وذاك
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  .التي هي أمانة يف أعناقهم قبل غريهم ,النهج حيافظون عىل سالمة اللغة
 التوعية  −٣

كلمة يل عن . م٢٠٠٨سنة ) ٢, اجلزء ٨٣املجلد (بدمشق  اللغة العربيةنرشت جملة جممع 
, ة ال وجود هلا يف لغتنان هذه الكلمإ قلت فيها −»صفحات لغوية«ُرجتها يف كتاب  أد– )التوعية(
ٌفيها فعل  ْلكنو َبرص«هو  ًيؤدي املعنى املقصود متاماِ َّ وقلت إن  .التبرصة و ومصدره التبصري,»َ
 ]٨ −ق[ د منيبـل عبـذكرى لك وًتبرصة  :زـزيـل العـي التنزيـ فف,ـةة قرآنيـكلم» التبرصة«
َبرص ابن عمك الوضوء« :نهَّمََضا ت نبويًا حديثُ وذكرت,لع هذا الف َيـ معانُردتأوو ِّ َِّ   . »ُّالسنَّة وَِ

 ً كلمة٢٠١٠ يف متوز ), اجلزء الثالث٨٥املجلد ( بعد سنتني جملة جممعنا ْثم نرشت
ُ اطلعت عليها قبل نرشها,)التوعية(لصديقي الفاضل األستاذ الدكتور مازن املبارك عن  ّ, 

 وقد استغربت ذلك !ُ ما كتبت قبل سنتني عن هذه الكلمة ? فأجابني بالنفيَ هل قرأت:ُهفسألت
  !اـ يف جممعن»جلنة املجلة«وـ ألنه عض,منه

ص ( باإلحالة عىل كالم الدكتور املبارك )التوعية(  عىل اعرتايض عىلَّخسارة الرد.د بدأ
ا ًفرفض استعامهلا ناعت ,املعجم فلم جيدها أخ كريم عن كلمة التوعية يف َثَحَب« :وهو) ١١٤١

أن العرب , وفيها معنى التعبئةن  وزاد عىل رفضها قوله إ,يةعجمإياها بأهنا كلمة غري م
ْيستعملون بمعناها كلمة التبرصة َّوخالصة رأيه أن العرب مل يقولوا وعا ,َّ  :نام قالواإ, وً توعيةهَ

َبرصه ت ُ ََ   .»قالواف عند ما ِ فلنقًرصةْبَّ
 ,نام ألنه ال حاجة بنا إليهاإ, و ليس ألهنا غري معجمية)التوعية(اعرتايض عىل  : ًأوال

ْتبص(لوجود كلمة معجمية بديلة  ِ تبرصة,ريَ ْ   علام ً بأن معجمناً,قصود متاما تؤدي املعنى امل)َ
ِّفده بكلامت كثرية مبتكرة تعربَالعريب حمتاج إىل ر ِ  ومن .اٍعن معان مستجدة مل يعرفها أسالفنْ

املقرر لدى كبار اللغويني املعارصين أن العربية ليست مقصورة عىل ما جاء يف املعجامت 



 مكي احلسني.  د− »نقد صفحات لغوية«  تعقيب عىل
  

٢٦٩

َ بل هلا مظان أخرى جيب ت,وحدها ُّ َ ُتبعهاَ ُّ  عىل الطرائق املعتمدة لتطوير ً فضال,ْاألخذ عنها وَ
َ أر حاجة مل −كام ذكرت − ألين ُنام اعرتضتإو. خسارة يعلم أن هذا رأيي. دو. إغنائها واللغة َ

 .إىل هذه الكلمة
ــَّبى, استعمَل( أعرتض ال عىل كلامت معجمية مثل وُضترتوقد اع ب إيل ــسنكام ي).لـ

 ولكنني أخالفه الرأي فيام ذهب إليه من ختطئة« :)١١٣٦ص( حيث قال يف ًخسارة ظلام. د
تعامل الكلامت  اسعرتض عىلأبل  »)لَّبى, استعمَوعية, اآلنف الذكر, لَّداقية, التصامل(كلامت 

َّ لبى, استخدم:مثل األفعال(  غري صحيحًاملعجمية استعامال مع بيان  )]!ًبدال من خال[ اختىل ,َ
َن كالمي ال يلزم مإ .االستعامل الصحيح لدى الفصحاء ِ ْ  وهو يفيد ,ن ال يريد جماراة الفصحاءُ

  .االرتقاء بكتابته وعبري بلغتهتمن يريد إحسان ال
 ,)بحث أخ كريم(لدكتور املبارك صديقي وزمييل فلست أنا املقصود بقوله  مع أن اً:ثانيا

ْألين مل أقل يف كلمتي عن ُ َّكام جاء يف كالمه الذي تقدم ذكره) التعبئة(ن فيها معنى إ )التوعية( َ َ. 
فالطريقة  ,ا عن طريقة اشتقاق هذه الكلمةًا أيضً ليس نامج)التوعية(واعرتايض عىل  −

 .ُا شداة العربيةقياسية ال جيهله
  . لننظر اآلن فيام تقوله املعاجم−

  مادة ب ص ر ً:أوال
ُ تبرصهم أي : قال أبو إسحق: لسان العرب−١ ُ ِّ َ َّتبني هلمُ ُ.  
 . اإليضاح و التعريف: التبصري*  
َ برصه ُ:متن اللغة−٢ َّ ُعرفه :َ َ َّ  .أوضح له وَ
َ برصه األمر:)مع القاهرةجم( املعجم الكبري −٣ َُّ ًوبه تبصريا ََ ِ ًتبرصة وِ ََ ِ ّفهمه إي :ْ ُ ََّ ُ ووضحه لهاهـَ َ َّ.  

 ع ي  و مادة:ًاثاني
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ُ الوعي: لسان العرب−١   َ اليشءِ القلبُظْفِ ح:َ
ْاحلديث يعيه وَوعى اليشء * َِ َ حفظه وفهمه:ً وعياَ ِ َقبله وَ ِ َ.  
َ أحفظ ُ: أي,ٌ فالن أوعى من فالن* ْ ُأفهم  وَ ْ   )منه(َ
َ حفظه:َاحلديث وعى : متن اللغة−٢ ِقب وِ   ).جماز(َله َ

 ِحلفظ النفسواالنتباه  , العرص بمعنى الفهمّاختذه أهلو[ُّالتدبر  وُ احلفظ:ُ الوعي* 
  ].ّاألمةو

ْ مل يصدر بعد املجلد اخلاص بحرف الواو: املعجم الكبري−٣ َ!  
 :يقولخسارة .كن د ول.التفهيم ونييْبَّالت واإليضاح والتبصري هو التعريفكام نرى 

َّ وفرق د!ومل يبني لنا من أين أتى هبذا ?!لُالتعام وُّالتبرصة للترصف) ١١٤٢ص( خسارة بني .َ
 »لُالتعام وُّالتبرصة للترصف, واحلفظ والتوعية للفهم« :)١١٤٢ص( بقوله التبرصة والتوعية
  ! التفريق العجيببشاهد واحد يؤيد هذا ومل يأت

َّوألح د , اللغة إدخال كلمة جديدة يف قنع القارئ برضورةُلي خسارة عىل وجود الفرق. َ
 وقد رأينا ما !التعامل و التبرصة للترصف:ُ يعتد به يقولًيذكر لنا مرجعا  مل−  كام قلت−لكنه 

  !تقوله املعاجم
َ وتابعه عليه د,املبارك. أما ما خلص إليه د ـتعامل التوعيـة بمعنـى ,خـسارة. َ  مـن صـحة اس

  ?»التوعية«إىل   فام حاجتنا!رةـالتبصـريواين التبصـُاجم من معـملعْ فهو ما قررته ا,اإلفهام
ّ للغـوي املعـروف الـشيخ إبـراهيم اليـازجي, نـرشه ّوقع بني يدي مقال يف التعريـب • ُّ ِ

 :وقد جاء يف هنايته. »الضياء«م يف جملة ١٩٠٠سنة 
ٍنقف عند هذا القدر يف التعريب, وهو كاف يف «  !»مقام التبرصةِْ

ّ ما قاله لغوي معـروف هـو الـدكتور إبـراهيم الـسامرائي يف كتابـه َوردُ أبقي أن    التطـوير (ٌّ
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  :)١٣٥ /اللغوي التارخيي
ِّوعى يوع« َُّ ِي توعَ ٌ كالم مرجتل ال أصل له:ية ًَ ٌ«.  
 اآلنف  وًآنفا  −٤

َّهنا أيضا مل يتوخ د  للـدكتور عبـد ٍ عىل بحـثُقتّ حني قال إين عل,الدقة يف كالمهخسارة . ً
 البحــث لــيس ).٤ اجلــزء ,٨٢املجلــد (ِاف نــرش يف جملــة املجمــع ّإســامعيل عــسنــارص ال

َورد« : املجلـة عـىل قـول الكاتـبِتّوقـد علقـ !إنـام لكاتـب آخـر, وّ عـسافللدكتور يف  ََ
  املوضـــعني املتقـــدمني:الوجـــه أن يقـــال« : فيهـــااء بحاشـــية جـــ»املوضـــعني اآلنفـــني

ر يف ـِ نـش,اشيةـىل احلــًال عــًة تعليقـا طويــجلـاف إىل املـعـس.  فكتـب د»ًاملذكورين آنفا/
َأقــ) ٨٣/٣(لة ـاملجـ دل عــىل أهنــم ـرب يـــع عــن العــُا ممـا سمـــى إلينـــَّر فيــه بـأن مــا انتهـــَ

ً وصـفا معرفـا هـو خـالف مـا )اآلنـف(أن اسـتعامل , وً نكرة منصوبة)ًآنفا(وها ـاستعمل ًَّ ُ
  .انتهى إلينا من استعامل العرب

صـفحات «ّعساف وهو منـشور يف كتـايب . ًتعقيبا عىل تعليق د) ٨٣/٣( ُفكتبت يف املجلة
 ! لذي يؤخذ عىل حاشية املجـلة إذن ? ا ما:ُ سألت فيه,»لغوية

ي عبـارة هـ و,»...الوجـه أن يقـال« :لقد صيغت حاشـية املجلـة بالعبـارة املـذكورة
ُلطيفة يراد منهـا توجيـه نظـر القـراء إىل أنـه ينبغـي أال يـرتك املـسموع ّ  , املـشهور املتـداولّ

 الغرض مـن هـذه احلاشـية و!ًن كان املقيس صحيحاهذا إ, ليؤخذ بمقيس ال حاجة إليه
ّقـرائها عىل توخي اللغـة العال واب املجلةّ كتُّمثيالهتا حضو  ألن مـن مجلـة واجبـات ,يـةّ

إذا مل و. املتخصـصني يف علـوم العربيـة بوجـه خـاص, واملجمع االرتقـاء بلغـة املـواطنني
 فـأين يـصادف القـارئ هـذه اللغـة ,عاليـة ًة جمـالت املجـامع اللغويـة لغـة متينـلغـةتكن 

ًليتخذها قدوة  !!يقتبس منها ? وُ



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٢٧٢

ّعــساف يف تعليقــه الطويــل عــىل حاشــية املجلــة أن يبــني. وقــد حــاول د  إمكــان اســتعامل ّ
ِ ولــو مل يــرد هــذا االســتعامل عــن العــرب,)الــسابق(بمعنــى  )اآلنــف(  !نــه ولــو كنــا يف غنيــة ع!َ

ُفــأوردت يف تعقيبــي عــىل تعليقــه تــسعة شــواهد مــن كــالم علــامء مــا بعــد عــرص االحتجــاج 
 ) اجلـاري اآلن,احلـايل( بمعنى )اآلنف( استعملوا فيها )...اـغريمه والزخمرشي وكالتوحيدي(

ا كـان ـّملـ إذ ,خسارة التوقف عند هذه الشواهد التـسعة.  مل يشأ د!)السابق /السالف(ى ـال بمعن
ُأتى بام تصوره , والدفاع املستميت عن الشائع فقد جتاوزهاُغرضه  َّ َ مـا فـأورد ...  مقنعـة»حجـة«َ

 أو أول ,ً قريبا:ً فعله آنفا: يقال. املايض القريب:اآلنف« :وهو (٨)»املعجم الوسيط«انفرد بذكره 
ذا الكـالم أقر ه ُومل يذكر املعجم الوسيط أن جممع القاهرة» ... أو أول وقت كنّا فيه,هذه الساعة

   (٩) .كام فعل يف مواضع أخرى
أذكـر هنـا مـا  و! بمعنى املـايض القريـب)اآلنف(ومل يورد الوسيط عبارة واحدة فيها لفظ 

 وهـو مـن مطبوعـات جممـع القـاهرة » حـرف اهلمـزة:املعجم الكبـري«جاء يف املجلد األول من 
  :ًأيضا

 ويف القـرآن ,ىـقـرب وقـت مـضأ أو مـن , أي من وقت قريب,ً آنفاهُ ذكرت: يقال:اآلنف«
ٌأنزلـت عـيل سـورة آنـ«ديث ـويف احلـ  ًنفاآماذا قال ...  :الكريم  ًنفـاُ قلـت كـذا آ: ويقـال.»ًفاـُ

  .انتهى كالم املعجم. »اـً وجاؤوا آنف,ًسالفاو
 ,»... كـذا:يقـال«:)ًآنفـا(ال ـة عىل استعمــِاه أن كال املعجمني أورد أمثلـأال يسرتعي االنتب

ً مثاال واحدا عىل استعامل ومل يورد  !  بمعنى السابق ?)اآلنف(ً

                                                           
 . الرابعةً, وصدرت منه أخريا الطبعة١٩٦٠هرة سنة أصدره جممع القا )٨(
ًعن هذا الكالم, كام رجع يف طبعته الثالثة عام انفرد أيـضا بـإيراده يف طبعتـه » الوسيط « املأمول أن يرجع  )٩(

ْأسبق الرأي فالرأي مسبق« : الثانية وهو ََ ُ َ َْ ُ ْ ! «. 



 مكي احلسني.  د− »نقد صفحات لغوية«  تعقيب عىل
  

٢٧٣

 خسارة ليصل إىل غايته ? . فامذا فعل د
ـتأنف وائتنـ (َدَرَمـا دام و: وبالعودة إىل علـم الـرصف, نقـول«): ١١٤٣ص (قال  ) فـاس

َيءـَّدأ الشـى ابتـبمعن ه ٌؤذنُذا مـ فه,ْ الثي ـل لفاعـل بداللـة جمـيء اسـم ا, طق بهُوإن مل ين بوجـود ـث
 .» )فةآنف ومؤنثه آن (منه

ُإن مل ينطـق  وثالثـي] فعـل[فهذا مؤذن بوجود « :العجيب الغريب يف هذا الكالم هو قوله
ـاد إىل املعـاجم فقـط !»العـودة إىل علـم الـرصف« قال هذا بعد !»به ْإذن لوجـد ثالثيـني ,ليتـه ع َّ ُ 

  : من الواحدًـدال بنطقت هبام العرب
َأن َ أن.ًفاــْأن            ُ ِ       َفـَ ْ أصاب أن:ُهـَفـَ  .ُهـَفـَ
ِ أن.اـًفــََأ َن         َ       َفـِنَأو ُ كرهه:َهـَفـَ َ ِ ٌأنف فالنو. َ َ ُ شكا أنفه:ِ َ ْ َ. 

َوأنف البعري ٌ سيق بأنفه فهو آنف:ِ ْ ٌأنف وِ ِ . 
 اسـم الفاعـل هـو مـن معنـى الفعـل الـذي ولكن معنـى , )آنف(واسم الفاعل من كليهام 

 معنـاه يـصبح )نـف الـذكراآل(فقـوهلم « :خسارة بعد عبارته الـسابقة.  فكيف يقول د! منهاشتق
 !!! ?)األمر املايض القريب الذي بدأ ذكره(

نقـول إن « )١١٤٢ص( خـسارة هـو .  داجلـواب عنـد و! ? أنا واهللا ال أدرييصبحكيف 
 !»وهذا بحث يطول. ًلكل يشء منطقا, وللغة منطقها اخلاص الذي تقوم عليه

  !ٍال أعتقد أن هذا الكالم له عالقة بمنطق اللغة أو بأي منطق آخر
ـنهاميُفاجتزأت بام قالـه سـ) ًقاطبة( و)ُطرا(أما كلمتا   ومل !»ًال تـستعمل إال حـاالو«: بويه ع

  .النادر ال يقاس عليه و القليل: ألن القاعدة املعروفة تقول, األعراب نوادرْألتفت إىل
ِعـساف نـرش .  يف هذه الفقرة باإلشارة إىل أن تعقيبي عـىل تعليـق دخسارة كالمه. وختم د
 ,)نحو إتقان الكتابـة العلميـة باللغـة العربيـة(ويف كتايب األول . ٢٠٠٨يف أيلول  يف جملة املجمع
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ُ ثـم نـرشت ,)ًنفـاآ واآلنـف(ْ وردت فقـرة عـن ,م٢٠٠٨ )كذا(ّالذي قدم للطبع يف ترشين ثان 
ٍفهل من مسوغ هلذا اإلرص«. م٢٠١١ عام )حات لغويةصف(تعقيبي ثانية يف كتاب    ? »ارِّ

ّقـدم للطبـع يف تـرشين ثـان « :خـسارة. كتايب األول قال عنه د!سبحان اهللا ) !يريـد الثـاين(ُ
َ ولكـن املـسائل اللغويـة املعاجلـة. هذا صـحيح»م بحسب مقدمته٢٠٠٨ ـبق أن نـرشت  فيـه َ ِس

ًتباعا   التـي اطلـع عليهـا ,يف مقدمة الكتاب وهذا مذكور ,ةيف جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسيِ
ـنة /١٤/ نرشت يف املجلة املذكورة يف املجلد )ًآنفا ونفاآل( ومسألة !خسارة.د العدد الثـاين س

 ويف جملـة جامعـة دمـشق . من دفـع املجمـع للكتـاب إىل الطبـعقبل عرش سنواتأي . م١٩٩٨
 هبـذا أنـه َّيتبـني .عـساف. عقيبي عىل تعليق دً خالفا ملا جاء يف ت,عوجلت املسألة باختصار شديد
والذي أراه يف كالمه هو اإلرصار عـىل النزعـة اهلجوميـة  .خسارة. ليس لدي إرصار كام زعم د

  : من املفيد أن نذكر أن هذه املسألة عاجلها,ً أخريا.الدفاع املستميت عن الشائع, وبأي سبيل
َفنَقـل عـن  ,٤٧ /»قـل وال تقـل«يف كتابـه ) ١٩٦٩سنة  ( مصطفى جواد الدكتور −١ َ َ

مقـاييس « يف كتابه »ابن فارس« وعن »مفردات الراغب األصبهاين« وعن )خمتار الصحاح(
  : وقال»اللغة

 .»الذكراآلنف « ال ,ً املذكور آنفا:الصواب«
 وقـال ,٧١ /»لغـة العـرب«يف كتابه ) ١٩٨٣سنة (األستاذ صالح الدين الزعبالوي  −٢

 .»الذكرآلنف ا«بعدم صحة الرتكيب 
, ٣٠ /»ّ الكتـاب−معجم أخطاء«يف معجمه ) ٢٠٠٦سنة (األستاذ الزعبالوي نفسه  −٣
 أو املـذكور , أو املتقـدم ذكـره,يحه املـذكورحالذكر, وتـصاآلنف  :ون حني يقولونئط خي:وقال
  .َّ ثم بني اخلطأ»ًآنفا

َّلبى  −٥ ً تلبيةَ َ ِ ْ َ  



 مكي احلسني.  د− »نقد صفحات لغوية«  تعقيب عىل
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  :ة اآلتيةالعبار» ٦٠/الصفحات اللغوية «كان عنوان إحدى 
ُهل نحسن استعامل ألفاظ لغتنا ?          ِ ُ 
َّ لبى  – استجاب  –أجاب            تلبية االحتياج ,ًتلبيةَ
ضــح جــدا مــن هــذا العنــوان أن احلــديث ســيدور عــن االســتعامل احلــسن للمفــردات او
  .ورة يف العنوان خاصة املذك,العربية

ُّ أما من ال هيمه .امله للمفردات حسنًاّوهذا احلديث هيم من يرغب يف أن يكون استع َُ
ْترك اآلخرين يف سالم و ففي وسعه جتاهل احلديث,ذلك َّلبى ( يف حديثي عن !َ  ذكرت ُ )ًتلبيةَ
 عىل ُنتَّمتن اللغة وبي و»أساس البالغة«, و»لسان العرب« : هذا الفعل كام وردت يفَمعاين

ِ قبلها:أجاب الدعوة« : أن معنى,سبيل املثال َّلبى و»َ  ق الطاعةل استجاب هلا من منط:الدعوة َ
 ,ني االستعامل الصحيح هلذا الفعلّ تب,ُ ثم أوردت ستة شواهد من أفصح الكالم»االمتثالو

ر للمواطنني معظم ِّنتاج الصناعي يف تلك الدولة يوفإن اإل« :ً يقال مثال أليس الوجه أن:فقلت
ّيلبي معظم احتياجات املواطنني  تلك الدولةإن اإلنتاج الصناعي يف« :ً بدال من»احتياجاهتم ُ« .

خسارة .  فلم يعجب د.ُأوردت أمثلة أخرى تبني استعامالت هذا الفعل الشائعة غري احلسنةو
َّوعلق عىل كالمي بقوله العجيب  ! ملاذا? ألنه شائع!إشاريت إىل االستعامل غري الفصيح ص (َ

َّمل يوضح الباحث حجته يف « :)١١٤٦ ُ َّلبى(فعل  الختطئةِّ ْ, ال من الناحية الرصفية ألنه )َ َّ
 .»صحيح, وال من الناحية الداللية ألنه بمعنى االستجابة

ـيم ّ ال أدري ملـاذا يـرص د!سبحان اهللا العظ ْخـسارة عـىل أن يقـولني مـا مل أقـل. ُ ُ ََ ِّ ال أدري  و!ُ
ومـا  !  لـه ?ئـة ختط)ّلبـى(الت الفصيحة للفعل ام إيرادي لالستعيف هل !ُكيف جييز لنفسه ذلك

 :ماييل» ٦٧/صفحات لغوية «لقد قلت يف ! عالقة علم الرصف بكالمي ?
َّمن توخى « َ َ ِّأنا يف كل مـا كتبـت ال أحـر و» العالية جارى الفصحاءَاللغةَ ِّال أحلـل ومُ ال , وُ
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ِّأخطئال  وأنكر ِّام أبني ّنإ, وًخسارة ظلام. ّ كام ينسب إيل د,ُ  ,اللغـوي يف االستعامل »الوجه اجليد«ُ
ًاعتقادا مني أن هذا يساعد من يرغب يف االرتقاء بلغته كتابة ِ ُ  ذلـك عـن أما مـن يرغـب .ًحديثا وً

ْفليبق مكانه َ ْ   .ّ إذا ال يستطيع أحد أن يرغمه عىل التخيل عن موقعه,َ
) ١١٤٦ص ( فهـو يتـصور ! منه العجبخسارة عن املرتادفات فال ينقيض. أما حديث د

َوىف(مثل  أن األفعال َّ ووفر وسددَ َّ َ َّلبى(تؤدي داللة  )َ وقـد يطالعنـا بعـد مـدة بأنـه يـرى أن !! !»)َ
َّهب( تؤدي داللة ) هنض, وقف,قام(األفعال  َ(! 

ُوتعليقا عىل هذا أورد ِ ُ   :»فقه اللغة« ما قاله الثعالبي يف ً
ًروحها بحيث ال تكاد جتد يف ألفاظ متقاربة املعاين لفظة تنوب ولكل لفظة أرسارها«  عـن ٍ

 .أختها أو تقوم مقامها
إذا زعمنـا أن و. الصمصام ال تقـوم مقـام الـسيف  ولفظة,فالصمصام هو السيف ال ينثني

  ?عن أختهاالواحدة تنوب  فهل ,هاتني اللفظتني مرتادفتان
  .»سيفها ون قريشبد امللك بن مروان سناكان ع« : كالم اجلاحظجاء يف

 امللك بن مروان صمصام قريش ?  كان عبد :فكيف يكون وقع كالمه لو قال
ُأفال نرى أن لفظة السيف إذا استعملت يف موضـعها فـال تقـوم مقامهـا لفظـة أخـرى مـن 

 هتا القريبة منها مثل الصمصام ? اأخو
الرباعة كـل الرباعـة يف متييـز و. وكذلك القول يف كثري من األلفاظ التي زعموا أهنا مرتادفة

 . (١٠) )فقه اللغة( وهذا ما نسميه ,ضع املناسبة يف املوااستعامهلا ويف ,األلفاظ

                                                           
جملة املجمع العلمي العريب, املجلد . فيق جربيلعضو جممعنا الراحل األستاذ ش» املرتادف « من مقال  )١٠(

 .١٠ و٩اجلزءان /١٧/


