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  .لك أ�ساتذة ا��ن ٔ�رشفوا �ىل �كوی��ا

                                                    . كام ال یفوتين ٔ�ن اشكر لك ٔ�عضاء ا�لجنة املناقشة
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الق�دیم بلغ�تھم واعت�زوا بھا،وتف�انوا ف�ي خ�دمتھا والح�رص عل�ى  اھتم الع�رب من�ذ          

،وكانوا س��المتھا فوض��عوا لھ��ا قواع��د تعص��مھا وتص��ونھا م��ن اللح��ن واالنح��راف والفس��اد

َوُعَد كل خ�روج ع�ن تأدی�ات العرب�ي یجتنبون اللحن في اللغة اجتنابھم الذنوب والمعاصي،

یعم�ل عل�ى الخ�دش اللغ�وي والتش�ویش البی�اني،فھو م�ذكور ف�ي  للغتھ خ�ارج الع�رف لحن�ا

  .اللسان العربي الفصیح،وھجنتھ علیھ

األمة  أما في عصرنا الحالي فإن ظاھرة اللحن في اللغة أصبحت ھاجسا حقیقیا تتخبط فیھ

  . العربیة لعدة عوامل،ومن بینھا ذلك التقدم الذي عرفھ العالم في شتى الوسائل

األخطاء اللغویة في المجالت "بــین اقتربنا من ھذا الموضوع الموسوم وح             

فما ھي أھم األسباب التي :اعترانا فیض من األسئلة یمثل إشكالیة ھذا البحث "السیاحیة

  ؟وعن واقع اللغة العربیة؟ي لغة الضادأدت إلى شیوع ھذا الكم المزعج من األخطاء ف

الظاھرة واقعا ینبغي  الظاھرة؟وھل أصبحتوما الذي یجب فعلھ من أجل عالج ھذه 

  .أم أن الخطأ مظھر ھزیل للغة ینبغي التصدي لھ وعالجھ في آن واحد؟التسلیم بھ،

ھ�ذه  تص�میم أفك�ارمن شتى جوانبھ عملن�ا عل�ى  في اإلحاطة بالموضوع منا ورغبة       

بمقدم�ة ومقف�اة  ینلزام�ا علین�ا تقس�یمھا إل�ى فص�لین مص�درالمذكرة في خطة منھجیة كان 

ول وھ�و النظ�ري ق�د عنون�اه بخاتمة احتوت المقدمة على اإلط�ار المنھج�ي أم�ا الفص�ل األ

الخط��أ عن��د اللغ��ویین الق��دماء األخط��اء اللغوی��ة ف��ي المج��الت الس��یاحیة وتح��دثنا فی��ھ ع��ن ب

اب والخطأ عن�د وأسبابھ وعن المقاییس الصو والمحدثین و عن مفھوم الخطأ وعن سلبیاتھ

الفص��ل الث��اني  ألخطاء اللغوی��ة ف��ي وس��ائل اإلعالم،بینم��ا خصص��ناواوالمح��دثین، الق��دماء

وتحدثنا فی�ھ ع�ن "اسطنبول"إلى تحلیل األخطاء اللغویة في مجلةالتطبیقي الذي تطرقنا فیھ 

  .ماھیة الترجمة وأنواعھا وعن األخطاء المترجمة ومستویاتھا

مجموعة النتائج المتمحورة حول عن  حثنا بخاتمة كانت عبارةوفي األخیر أنھینا ب       

ساعدنا في تحدید بھ ھذا الموضوع اعتمدنا على منھج ونحن نجا.األخطاء اللغویة

اللحن في :معتمدین على بعض المصادر والمراجع ومنھاالوصفي الظاھرة وھو المنھج 

  .معجم األخطاء الشائعة لمحمد العدناني  ولحن العامة لعبد العزیز مطر اللغة،



  ب
 

المجلة  ومنھ یمكن القول أننا واجھتنا صعوبة المادة العلمیة المطبق علیھا ألن     

وتصنیفھا حسب المستویات وصعوبة استخراج األخطاء اللغویة  مترجمةالسیاحیة كانت 

الموجودة، باإلضافة إلى أن عملیة تصنیف األخطاء المتكررة تحتاج إلى عمل دقیق 

لنصل إلى معیار الدقة في عملیة التصنیف ،لذا وجھد متواصل وتوفیر أدوات مساعدة 

وھذا ما استصعب علینا في ھذه .فإن السیر في خطوات مرتبة یمكننا تحقیق ھذه الغایة 

  .المجلة لكثرة األخطاء الموجودة فیھا والمتكررة

یھ�دینا نسأل هللا تعالى أن  في إنجاز ھذا العمل كما  وفي األخیر نشكر كل من ساعدنا     

         .ویھدینا إلى الطریق المستقیمالعلم والمعرفة، لخدمة



  

  .األخطاء اللغویة في المجالت السیاحیة:الفصل األول

 .نالقدماء والمحدثیاللغویین الخطأ عند  :أوال

  األخطاء اللغویة في وسائل اإلعالم:ثانیا 
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  :القدماء والمحدثین اللغویین الخطأ عند _أوال

 :الخطأ في اللغة العربیة وأسباب حدوثه .1

  :تعریف الخطأ_أ

  :لغة -1

وجـاء فـي معجـم - )1(وقـد َأْخَطـأ-ضـدُّ الصـواب: العرب الَخَطُأ والَخطَّاءُ  لسانورد في 

َوابِ :المحیط الَخْطُأ والَخَطٌأ والَخَطاُء   ،وتَخطـأ وَخِطـئَ ,وقد َأْخَطـَأ ِإْخَطـاَء وَخاِطئـة ،ضدُّ الصَّ

 البسـتانيوأورده بطـرس  - )2(َخطایا وَخَطـاِئىءٌ : ما لم ُیَتَعمَّْد ج: ُلَغَتُه ردیئة أو ُلْثَغُة والَخَطأُ 

فـــي معجمـــه محـــیط المحـــیط بمعنـــى أن الَخطـــأ یطلـــق علـــى ثالثـــة معـــاٍن اإلثـــم وضـــدَّ العمـــد 

  )3(.وأیًضا ما لم َیَتَعمَُّد من الذَّنب ،وضدُّ الصواب

وقــد عرفــه ابــن منظــور بأنــه : وهنــاك مصــطلحات أخــرى تــدل علــى الخطــأ ومــن بینهــا الغلــط

 هُ َطـلَ غْ وأَ  طـاً لْ لـط غَ غْ فـي األمـر یَ  طَ لَـوقـد غَ  ،ف وجه الصواب فیهعر تفالن  ،أن َیْعَیا بالشيء"

الغلـط كـل یعیـا : وقال اللیث.طاً لْ في منطقه وغلط في الحساب غَ  طَ لَ غَ : وتقول العرب ،غیره

أمــا ابـن فـارس فقـد تَعامـل مـع الغلـط علـى أنــه ،4"اإلنسـان عـن وجهـة صـوابه مـن غیـر تعمـد

                                                           
  65ص  ،)أ،ط،خ(مادة  1مجلد ،1990،1ادر،بیروت،طلسان العرب،دار ص:ابن منظور- 1

  . 15،14ص  1999، 1العلمیة،بیروت،لبنان طالمحیط،دار الكتب :الفیروز بادي-2

  . 240،ص 1987محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، :بطرس البستاني -3

  .363:،ص)غ، ل ،ط(،مادة7،ج لسان العرب: ابن منظور _ 4
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ــــالّ الغــــین و : غلــــط" ــــط ،والطــــاء مال ــــط یغلِّــــط  ،خــــالف اإلصــــابة: كلمــــة واحــــدة وهــــي الغل غل

  )1(."أي الّشيء یغالط به بعضهم بعضا ،وبینهم أغلوطة،غلطا

فقـال عنـه ، الغلـط بدایـة بكلمـة خـالف"من خـالل مـا تقـدم نجـد أن ابـن فـارس عـّرف 

و معنــى التصــویب أننــا صــوبنا الّشــيء إلــى ،أنــه خــالف اإلصــابة واإلصــابة مــن التصــویب

وٕاضــافة إلــى تعریــف ابــن منظــور  ،وهــذا المكــان نعرفــه لكننــا أخطأَنــا الوجهــة فیــه ،مكــان مــا

إن الغلط هو كوننا نعرف الوجه الصحیح للشيء لكننا نغلط فیه دون وعـي أو قصـد : نقول

ــــا ــــدارك ،منَّ ــــا نعــــرف الوجــــه الصــــحیح للّشــــيء فســــرعان مــــا ســــوف نت ــــط  ومــــا دمن هــــذا الَغل

  .حهونصح

لقــد اســتطاع أبــو الهــالل العســكري أن :طلح الهفــوةوفــي مقابــل ذلــك نجــد أیضــا مصــ

وال یریــدها ولكــن  ،إن الزلــق للســان الــذي ال یســقط الســقطة: "یوضــح مفهــوم الزّلــة حیــث َقــال

  )2(."تجري على لسانه

عثـرات اللسـان فـي (في هـذا الموضـوع كتابـا سـماه  *)عبد القادر المغربي(وقد ألف 

وذكر أنه یرید من خـالل كتابـه هـذا الحـدیث عـن األغـالط اللغویـة التـي تظهـر عنـد ) اللغة 

                                                           
ط ل،،غ(مادة,5،1991،جط,بیروت,دار الجبل,السالم هارون عبد:تر,اللغة مقاییس:ارس بن زكریاالحسن بن ف أبو_ 1

  .390،ص)

منشورات مجمع اللغة العربیة ,بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة:عبد الرحمان الحاج صالح-2

  .165،ص1978الجزائري،الجزائر،

عالج بهما من أسرة علمیة عریقة في الدین والفضل،كان للمغربي قلم سیال وفكر جوال 1867ولد في الالذقیة عام *

 .معالجة المجتهد الذي ال یألو في خدمة دینه ولغته وآدابها حتى وافاه األجلقضایا الدین واللغة واألدب 
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لـو كتبتهـا األقـالم لمـا كـان تظهـر بـین خطئهـا "نطق األفواه بها حیث َقال إن هـذه األغـالط 

ن األقـالم فـإ ،ل أزمـة مالیـة مـثالیقـا, بمعنـى الضـیق والشـدة)أزمـة(وصوابها فـرق نحـو كلمـة 

فبـــدل أن  ،إذا كتبتهـــا حتـــى إذا تناولتهـــا األفـــواه بـــالنطق وغلطـــت بهـــا)أزمـــة(ال تغلـــط بكلمـــة 

فـالَفم هـو  ،بالتشـدید)أّزمة(تعثر وتقول لتخفیف كما هي في اللغة الُفصحى با) أزمة(ننطقها 

ن نـدرك مـن خـالل هـذا القـول أ،)1(الذي یغلط أّمـا القلـم فـال ناقـة لـه فـي هـذا الغلـط وال جمـل

  .الّزالت التي تصدر عن المتكّلم القلم ال عالقة له بالعثرات أو

ل المماثلـة وخصوًصا حین یكـون تحـت تـأثیر َعاِمـ ،في الّنطق والمهجورالمهموس ك

وتظهــر خطــورة هــذا الخلــط بصــورة أوضــح عنــدما تشــتمل الكلمــة المنطوقــة علــى .الّصــوتیة

مّمـــا یـــؤدي عـــن طریـــق التّبـــادل فـــي النطـــق بینهمـــا إلـــى . )2(والمهجـــورالّصـــوتین المهمـــوس 

تغییـــر المعنـــى أو تشـــویهه ویحـــدث األمـــر علـــى ســـبیل المثَـــال مـــع هـــذه التقـــابالت الصـــوتّیة 

وُیمكـــن أْن ّنالحـــظ هـــذا الخلـــط مـــثال بـــین )...الـــّزاي والّســـین) (الـــّذال والثّـــاء) (الـــّراء والـــّزاي(

  )3()...تلمیع(و)تلمیح(،)َیْسَخرُ (و)َیْزَخر(أصوات هذه الكلمات 

  :اصطالحا_2

خدام أراء الباحثین قد اختلفت في قضیة است فإنّ  االصطالحیةأما من الّناحیة      

فقد اصطلح  ،الصوابي للغة قیاساللغوي عن الم االنحرافمصطلح لغوي واحد في مَجال 

                                                           

. 4،ص1970ط،دعثرات اللسان في اللغة، مطبوعات المجمع العلمي، دمشق،:عبد القادر المغربي- 1 
     .43ص ،4،2005كتاب و اإلذاعیین،عالم الكتب،القاهرة،طأخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند ال:رأحمد مختار عم-2

. 40المرجع نفسه،ص- 3 
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اللغوي لدى تالمیذ الثانویات انحراف السلوك "في بحثه  1984"زغاس سعد" علیه

 "علم نفس الحیاة الیومیة"في كتابه  1976 "فروید"، ونعته "اللغوي باالنحراف

quotidienne La psychologie la vie" َان اللغوي في حین اصطلح على بالنسی

على  "اللحن اللغوي"على إطالق  ،)امةلحن العَ (في كتبهم القدماء ة علماء اللغة تسمی

إلحدى اطئ قیاس أو تضییق خَ « :واألخطاء عادة ما تكون ناتجة عن. 1األخطاء اللغویة

معنى هذا أن األخطاء تعني اختراق أو مخالفة قاعدة أو )2(» لهالقواعد أو تعمیم مبالغ 

  .تكون بشكل منظم دون إدراك االختراقهذه المخالفة أو  و أكثر من قواعد اللغة

 : َالّلغوي الخطأسلبیات  - ب

علم أو الشخص العادي بأثره في اس خطورة الخطأ اللغوي الذي یقع فیه المتتقَ 

كون درجة خطورة الخطأ اللغوي متعددة وفق أثره و .غة اآلخرینأو في متحدثي اللّ  االتصال

لكن أخطرها ما  ،وبعضها یسبب الغیظ ،غویة تكون بسیطةفبعض األخطاء اللّ  ,وطبیعته

  . )3(ینجم عنها صعوبات في التواصل 

  

  :غويطأ اللّ اب الخَ أسبَ -ج

                                                           
الخطأ في المدرسة األساسیة الجزائریة،مشكالت وحلوله،دیوان المطبوعات :نسیمة ربیعة جعفري-  1

 .26،ص2003الجامعیة،الجزائر،دط،

.17ص, المرجع نفسه- 2 

60ص ,2005، 1وائل للنشر،عمان ، األردن ط ة في ضوء علم اللغة التطبیقي،داراألخطاء اللغوی:محمد أبو الرب- 3 
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ثـــم انتشـــاره فـــي  ،هـــرا ظَ َمـــ لُ وّ عنـــدما نبحـــث عـــن األســـباب التـــي أدت إلـــى ظهـــور الخطـــأ أَ 

  :يهو  ةا رئیسیسببً أمامنا أن نجد أَ  دَّ البُ  ،دُ عْ الفصحى من بَ 

فقــد  واخـتالطهم بهـا اتصـال المتكلمـین نتیجـة)1(اخـتالط تلـك الفصـحى بغیرهـا مـن اللغــات -

اهلي باختالط القبائل ممن یسـكنون أطـراف الجزیـرة اختلطت العربیة بغیرها منذ العصر الجَ 

 .غوي قد أحدث أثره في كل من اللغتیناللّ  االختالطوال شك أن هذا  ،العربیة

ــلینــالوُ  ،إقــدام كثیــر مــن الــرواة علــى وضــع الشــعر واختالفــه - ــ ،اا مأرًب أو  دوا سیاســةً أو یؤیٍّ

خطــر مــن هــذا أن یــأتي وأ ،فــي مجــالس الــوالة واألمــراء ومســامرةً  ةً َال ْســینصــروا مــذهبا أو مَ 

أواثبـــــات لفظـــــة علـــــى أنهـــــا وردت عـــــن  ،الشـــــعر إلثبـــــات قاعـــــدة نحویـــــة أو صـــــرفیة عوضـــــ

یجعـل بالصـحیح و  ویلحـق الزیـفَ , الباطل بـالحق ُس بَ لْ هذا ما یَ  ،عنهم دْ رِ مع أنها لم تَ ،العرب

 .)2(من الخطأ المردود صوابا مقبوال

وما ساعد على انتشار الخطأ أیضا وقوعه من ذوي الشأن كالخلفاء والوزراء واألدباء  -

إن  ،هتِ دَ هْ من ینقذهم من وَ  مْ هُ اسُ تمَ لْ أو اِ  ،عنه ِهمْ تِ سكو السهم و أو وقوعه في مجَ , والعلماء

 .ایرهم في أمور اللغة وغیرهَ فهؤالء قدوة لغَ  ،أو وقع فیه عزیز علیهم  ،هم وقعوا فیه

نصیب هذه  مهما كان ،اتلة الواحدة وتعدد آرائهم في تخریجَ المسأاة في الّنحتنازع  -

ه بین علماء هذا التنازع كان على أشدّ  نّ أ ومعروف ،لة من الورود أو الصحة اللغویةالمسأ

بینهم وتباینت الطرق في  اجُ جَ والحُ فكثرت األدلة  -صرة والكوفةالبَ -ریین القدیمینصْ المِ 

  .القواعدي ف باختالفهمالكریم  نالقرآفي إعراب كثیر من آیات  االختالفوكثر  ،التعلیم
                                                           

. 14،ص 2009,2ب ،القاهرة ،طاداآل مكتبة,اللحن في اللغة مظاهره و مقاییسه:عبد الفتاح سلیم- 1 

.   19- 16،صالمرجع نفسه:ینظر- 2 
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 .اصة من بعض الطوائفاغتفار الخطأ في مواقف خَ -

وبیـنهم وبـین مـن  ،بعـضبین العـرب بعضـهم  الذي دبّ  واالجتماعياسي السیَ  االضطراب-

  .)1(خالطهم من أهالي البلدان المفتوحة 

  : الصواب والخطأ عند القدماء والمحدثین مقاییس -2

أو  ،هـا لحـنوالحكـم علیهـا بأنّ  ،على إیراد كلمـات أو صـیغ) للحنا( لخطأتقوم كتب ا

واب الـذي یجـب إحاللـه محـل وتـذكر الّصـ ،اسـتعماله وال یصـحّ  ،ةأو غلـط تقولـه العاّمـ خطأ

ـــتّ  ،ومـــن األهمیـــة بمـــا كـــان الخـــاطئ االســـتعمال م علـــى أن تحـــاول تحدیـــد المقـــاییس التـــي ی

 . وذلك صواب خطأ االستعمالهذا  نّ ا الحكم بأأساسه

  : عند القدماء الصواب مقاییس-2-1

نه أن یفســـد شـــأ مـــا مـــن ودافعـــوا عنهـــا وحـــاربوا كـــلّ , العـــرب منـــذ القـــدیم بلغـــتهم اهـــتمّ 

ن القـرآ عـد نـزولة بَ م وتعلقهـم بهـا خاّصـهّ حبوازداد ،عن أجدادهم جمالها ورونقها الذي ورثوه

لیل علـى والـدّ  االخـتالطها مـن الخطـأ الـذي ظهـر عـن طریـق انو وا بهـا وَصـالكریم بها فـاعتزّ 

 الصـواب یـد اللغـوي والمقـاییسعقد مراحـل التقف هنـا عنـوسنذلك هو كثرة ما ألفوه من كتب 

  .لذلك

                                                           

. 26،ص اللحن في اللغة مظاهره ومقاییسه:عبد الفتاح سلیم- 1 
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ــة مــا قبــل: 2-1-1 ــ:اللغــويیــد عقالت مرحل غــة ة فــي تــاریخ اللّ وهــي مرحلــة معروفــة ومهّم

از هـــذه المرحلـــة وتمتَـــ ،اهليونثـــر فـــي العصـــر الَجـــ ا مـــن شـــعرلَنـــ ا روىة تتمثـــل فیمـــالعربّیـــ

غــــة ن أن هــــذه اللّ غلــــب الّظــــوأ ،ةة قومّیــــدها فــــي لغــــة ثقافّیــــة وتوّحــــات العربّیــــهَجــــتقــــارب اللّ ب

وكــان العــرب  ،امع األخــرىواألســواق والمَجــالمشــتركة بــین جمیــع القبائــل كانــت لغــة الحــج 

ــیراعــون هــذه اللهَجــ إذ تجــدهم یلتزمــون بقواعــد اللغــة المشــتركة فــي  ،امات كلهــا حســب المَق

ا فــي مقــام آخــر یفــرض هــو ال لهجــة قبیلــة َمــویعودون إلــى اســتعمَ ،المقــام الــذي یفــرض ذلــك

الـذي ارتضـتهم  ألصـوابيامین المسـتوى مراعین في كال المقَ  ،هجةخر العودة إلى هذه اللّ اآل

ان ذلك مفهوم الخطأ عنـدهم هـو الخـروج عـن تقالیـد اللغـة المشـتركة أو فك ةاعتهم اللغویّ جمَ 

هجـــة المشـــتركة أو العكـــس كمـــا لـــم اللهجــة القبلیـــة دون أن یطلقـــوا أحكـــام لهجـــة مـــا علــى اللّ 

وخلـق عظـیم فـي  ،نتشـرینالعـرب كـانوا كثیـرا م وذلـك أنّ « یطلقوا أحكام لهجة ما على أخرى

هم وتــزاورهم یجــرون مجــرى الجماعــة یهم بتجــاورهم وتالقــفإنّ ،ال متضــاغنینو رض اهللا غیــر أ

انتشــار العــرب  بمعنــى أنّ  )1( » فــي دار واحــدة فبعضــهم یالحــظ صــاحبه ویراعــي أمــر لغتــه

فكـان ة و لهجّیـة أة لغوّیـوتعدد لهجـاتهم لـم یخلـق عنـدهم عصـبیّ  ،في بقعة كبیرة من األرض

عراء فقــد انشــغلوا آنــذاك بالبالغــة واختیــار قــاد والّشــأمــا النّ .خــرهم یراعــي لغــة اآلواحــد مــن كــلّ 

  .وقيبالنقد الذّ  وهو ما عرفَ  ،اتیةصف عملهم بالذّ األفصح من الفصیح لذا اتّ 

  

                                                           
محمد علي النجار،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة  رالفتح عثمان بن جني ،الخصائص، ت أبو  -1

  .18، 17،ص  2،ج1987  ،3ط
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  :ید اللغويعقمرحلة الت 2-1-2

  .بجدة بین مدرستي البصرة والكوفة االختالفاتوقد طرحت هذه  

 : بصرةالمدرسة   - أ

من وقد كانت حوي ما قارب قرنا من الزّ رس النّ الكوفة في الدّ  سبقت البصرةُ     

حویة معاییر عدیدة الذین راعوا في استنباط القواعد النّ  ،نقدةواة والحفظة والّ تعج بالرّ 

  :وهي

مـــان ة المدونـــة تحدیـــد الزّ اشـــترط فـــي صـــحّ :)التحدیـــد المكـــاني والزمـــاني(لمـــادة العلمیـــةا-

إلـى مـوت  ،سـنة قبـل اإلسـالم) 150(ة مـن احة بـالفترة الممتـدّ د زمـن الفَصـفقد حـدّ  ،والمكان

ى جـامعوا كما تحرّ ).ه 392ت( "ابن جني "في الحضر وٕالى موت) ه149ت (ابن هرمة 

ولــذلك اختــاروا مــن بــین القبائــل التــي اعتمــدوا "،غــة اعتمــاد القبائــل الفصــیحة دون ســواهااللّ 

انة الحضارة األجنبیـة صفي العربیة والمصونة فطرتهم من ر ها القبائل المقطوع بعراقتها علی

فاختــاروا مــن العــرب قیســا وتمیمــا وأســد وهــذیل وبعــض كنانــة وبعــض الطــائیین ولــم یأخــذوا 

  )1(."عن حضري وال سكان البراري ممن كان یجاور األمم األخرى

  

  

                                                           
  .25ص,1983,طد,القاهرة,كتبة الكلیات األزهریةم,الموجز في نشأة النحو:محمد الشاطر أحمد محمد-1
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  :التأكد من الثقات في صحة المروى-

وایــة ذات ة فــي الرّ فاعتمــدوا ضــوابط ســلوكیّ  ،اتهــاغــة ثقــة روّ ة اللّ شــترط فــي صــحّ ا          

غة عن طریق اإلسـناد الموثـق فـي ا ضبط نصوص اللّ وقد ظهر جلی�  ،ثینالمحدّ  بمنهج صلة

عراء أو فــي روایــة دواویــن الّشــ) مجــالس ثعلــب(و ) كاألغــاني(الــث الهجــري كتــب القــرن الثّ 

غــة ولــم یصــح ولــم معرفــة مــا روي مــن اللّ (هــذا فــي المزهــر فــي بــاب األســبقین ویقــول عــن 

بب فـي عـدم ثبـوت هـذا والّسـ ،ابـتحیح الثّ ل الذي هو الّصـوع األوّ وع یقابل النّ هذا النّ « یثبت

الوثــــوق بروایتــــه لفقــــد شــــرط منــــه أو جهلــــه أو عــــدم  صــــال ســــنده لســــقوط راوٍ وع عــــدم اتّ الّنــــ

  .صال اإلسناد إضافة إلى ثقة الرواةتّ ویفهم من هذا أنهم اشترطوا ا1» القبول

فــظ اللّ  علــى ه قالــهّنــأإال مــا ثبــت : ریفبالحــدیث النبــوي الّشــ االستشــهاداســتبعاد -

باألحادیــث  االستشـهادرفــض  أمـا عــن سـبب ،المـروي وهـذا بطبیعــة الحـال نــادر جـدا

وال سـیما  ،فكـان المعنـى هـو المطلـوب, قـل بـالمعنىواة النّ ز الـرّ جـوّ  الً أوّ : النبویة فهمـا

وعــدم ضــبطه بالكتابــة وعــن هــذا یقــول ســفیان  ،ر المســموع الوصــول إلــیهممــع تــأخّ 

ومـن  ,مـا هـو المعنـىقوني إنّ ثكم كمـا سـمعت فـال تصـدّ إن قلت لكم إنـي أحـدّ « وريالثّ 

فضــبط .)2( » إنمــا یــروون بــالمعنى أنهــمحــدیث أدنــى نظــر علــم العلــم الیقــین نظــر ال

ـــا خصوصـــا فـــظ بـــالحفظ صـــعب جـــدً اللّ   مـــا أنّ ك.والق األمـــر باألحادیـــث الّطـــإذا تعّل

كثیــرا مــن  نّ روي مــن الحــدیث ألفیمــا حــن قــد وقــع اللّ : أمــا ثانیــا ،المعنــى هــو المــراد

                                                           

.  103ص 2ج,دت,3ط‘القاهرة,التراث السیوطي جالل الدین ،المزهر في علوم اللغة و أنواعها،دار- 1 

 2 31ص 1988,1ط,لبنان,الشافعي  إسماعیلمحمد حسن :رن،االقتراح في علم أصول النحو ،تالسیوطي جالل الدی-
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فوقعـوا  ،ة بعـد دخـولهم فـي اإلسـالممـا تعلمـوا العربّیـوٕانّ  ،واة لم یكونوا عربا بـالطبعالرّ 

  . حن عن غیر قصد منهم وال درایةفي اللّ 

إال إذا كــان هنــاك شــعر أو كــالم "بــالقراءات القرآنیــة الشــاذة االستشــهاداســتبعاد -

أو أن ینسبوا القراءة إلـى لغـة مـن ,اءا أن یخطئوا القرّ عربي یدعمها وما عدا ذلك فإمّ 

وهــذا مــا یؤكــد تعامــل هــذه المدرســة مــع ،) 1("إلــى التأویــل یلجئــوا لغــات العــرب أو أن

 .اذالشّ 

  :مدرسة الكوفة -ب

ین عنــه البصــریّ  ألكســائيمدرســة الكوفــة خــروج علــي بــن حمــزة  كــان ســبب ظهــوروقــد       

ه لـه واصـل قـد الـذي وّجـورغـم النّ  ،فخالفهم في بعض أصـول مـذهبهم وفـي كثیـر مـن الفـروع

  قد قول أبي حاتم السجستانيومن أمثلة هذا النّ  ،به أستاذه أاء ما بدتلمیذه الفرّ 

وعلمـه مخـتلط بـال  ،افرفعوا قدره لم یكن شـیئً  ،الخلفاءلكسائي دنا من ا لوال أنّ «)ه251ت( 

2إال حكایات عن األعراب مطروحة ،حجج وال علل
 
«.  

ا غـرة التـي ینفـذون منهَـحكمـوا الثّ أون الذین درسـوا المـذهب البصـري و ولقد وجد الكوفیّ 

 اسین هــو تعمــیمهم القّیــمــا یمیــز البصــریّ  ن أهــمّ أل ،ةإلــى قلــب المــنهج البصــري وطعنــه بشــدّ 

ة فالتحدیــد اّصــغویــة الخَ ظــر إلــى اخــتالف القبائــل فــي بعــض الظــواهر اللّ المشــهور دون النّ 

                                                           
  .76-71،ص1،1995القیاس في اللغة،دار الفكر العربي،القاهرة،ط:محمد حسن عبد العزیز- 1

2
محمد أبو الفضل إبراھیم،دار الفكر :مراتب النحویین،تر:بو الطیب اللغوي الحاميأ- 

 .121-120،ص2،1974العربي،القاھرة،ط
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 أطــفمــا هــو خَ  ،ة األخــرىات العربّیــاللهَجــ ون إجحــاف فــي حــقّ المكــاني الــذي التزمــه البصــریّ 

وعلیــــــه ال یجــــــب إقصــــــاء لهجــــــة وٕابقــــــاء  ،خــــــرىفــــــي قبیلــــــة مــــــا هــــــو صــــــحیح فــــــي نظــــــر أُ 

النهایـة لسـانیة تشـكل فـي  تأعـداءاقبائـل العربیـة مـا هـي إال فالفوارق اللهجیة بـین ال« أخرى

ومـن ثـم  ،اقصغـوي الّنـاذ عنـد البصـریین نتـاج المسـح اللّ كما اعتبروا الشّ  .)1( » اواحدً  لسانا

  :ون وهي غیر تلك التي اعتمدها البصریّ  صواب قاییساعتمدت الكوفة م

فقـد قبلـوا كـل ,الفصـاحةبحیث ال یتشـددون فـي فهـم :وایةفي الرّ  اتساع الكوفیین -1

فأخــذوا عـــن أهــل الحضــر ممـــن جــاور المتحضـــرین مــن األعــراب فلـــم یبــالغوا فـــي ,مســموع 

  . التحري والتنقیب

ین الكـــوفیّ  لكـــنّ  ,اسحـــو القّیـــأكثـــر مـــا یعتمـــد النّ  :فـــي القیـــاس اتســـاع الكـــوفیین -2

ســماه أ وهــو الــذي ،اهد الواحــداس علــى الّشــزوا أن تبنــى القاعــدة بالقّیــتمــادوا فــي ذلــك وجــوّ 

ین لـو سـمعوا بیتـا واحـدا إن الكـوفیّ « )لشـرح المفّصـ(فلقد قال األندلسـي فـي ،ون شاذاالبصریّ 

ــم فَ .)2( » نبــوا علیــه بخــالف البصــرییّ فیــه جــواز شــيء مخــالف لألصــول جعلــوه أصــال وبوّ  ل

 كمــا اعتمــدوا أقــوال،ا كــان أم غیــر ذلكمشــهورً  ،اء الكوفــة شــیئا مــن كــالم العــربیهمــل علَمــ

 .ها على اختالفها حجةفكلّ  ،وا لغة من لغات العربولم یردّ ،رینالمتحضّ 

اســتقل :اسـتعمال مصــطلحات غیــر مــا أشــاعه البصـریین مــن مصــطلحات النحــو -3

  .الكوفیین بعدد من هذه المصطلحات نسى الكثیر منها مع مرور الزمن

                                                           

. 35،ص 1993) دط(العربیة بین الطبع و التطبیع ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،:عبد الجلیل مرتاض- 1 

.114االقتراح في علم أصول النحو،ص :السیوطي- 2 
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  :غویین إلى فریقین همالّ ا وانقسما

  :وابیة اآلتیةالصّ  واعتمد المقاییس: دالفریق المتشدّ   - أ

 اغب في مفرداتهة الكالم فصاحته یقول الرّ اشترط في صحّ : صاحةلفَ ا:  

صــح فهــو فصــیح بن وأفْ صــح الّلــالفصــح خلــوص الشــيء ممــا یشــوبه وأصــله الثبــت ویقــال فَ "

م وأفصــح تكلّــ ،جــاءت لغتــه: ح الرجــلومنــه اســتعیر فُصــ ...مفصــح إذا تعــرى مــن الرغــوة 

مــا یمكــن أن یخــتلط  فــالكالم الفصــیح خــال مــن كــلّ )1("ل اصــحوقیــل بــالعكس واألوّ  ،ةبالعربّیــ

ن فــإ":فــي شــرح الشــافیة الجــار بــرديمعرفتهــا فیقــول  قــاییساحة ومأمــا عــن حــدود الفَصــ.بــه

أن یكـون : غیر فصیح وغیـره فصـیح؟ قلـت هُ نّ أما یقصد بالفصیح ؟ وبأي شيء یعلم : قلت

ومعنـــى ذلـــك .)2("اســـتعمالهم لـــه أكثـــر أدرواهم تالموثـــوق بعـــربیّ اء فـــظ علـــى ألســـنة الفصـــحَ اللّ 

  .فظ من جهة أخرىوبكثرة استعمالهم للّ  ،اح من جهةارتباط الفصاحة بكالم العرب األقحَ 

  ّات المختلفة ویقولون ریجَ خْ دون التّ یرفض المتشدّ : وابي الواحدالوجه الص

القرآنیة یقفون دون  االستعماالتون رّ حین یتذكّ "وتراهم  ،غويواب اللّ بالوجه الواحد من الصّ 

ن رجعوا عن دعواهم القرآه من تراكیب نّ أنوا حتى إذا تبیّ  ,قصد من القول بخطأ تركیب ما

                                                           

. 184ص   ،المزهر في علوم اللغة و أنواعها :السیوطي - 1 

. 186ص ،المرجع نفسه- 2 
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 )1("أم غیر ذلك،ةات منطقیة أم دینیّ ات المختلفة سواء أكانت التخریجَ ریجَ خْ إلى التماس التّ 

  .دوهاغویة التي حدّ طابق البیئة اللّ  المختار ما وابيوقد كان الوجه الصّ 

  ّكمـــا رفضـــوا  ،إذ التزمـــوا لهجـــة دون أخـــرى: یـــة دون أخـــرىاعتمـــاد بیئـــة لغو

غویــــة مـــن اســــتعماالت عدیــــدة كانــــت نــــة اللّ ا أفقــــر المدوّ ر مّمـــضــــلحابلغــــة أهــــل  االستشـــهاد

  .غويموجودة في الواقع اللّ 

 كمــا وقــف الــبعض ضــدّ  ،اذة أو الّشــفلــم یقیســوا علــى القّلــ :القیــاس علــى الكثــرة 

ولـــیس لنـــا الیـــوم أن نختـــرع وال أن نقـــول غیـــر مـــا " :القیـــاس ومـــنهم ابـــن الفـــارس الـــذي قـــال

غــة ویكتفــي بمــا وهــو بهــذا یغلــق بــاب القیــاس فــي اللّ .)2("وال أن نقــیس قیاســا لــم یقیســوه،قــالوه

  .لونقاسه األوّ 

  :اآلتیة وابالصّ  واعتمد المقاییس :الفریق المعتدل  - ب

 وابي هـو لّصـا غـة فكـان مقیاسـههذا الفریق طبیعة اللّ  اعىر  :التوسع في القیاس

األعرابـي  نّ فـإ"ویقول ابن جنـي فـي هـذا الصـدد  ،اسع في القیَ والتوسّ  االستعمالیوع في الشّ 

ف وارتجــل مــا لــم یســبقه أحــد قبلــه فقــد حكــي عــن تصــرّ  تــهطبیع تْ مَ ِســإذا قویــت فصــاحته وَ 

بـن أبیـه أنهمـا یـرتجالن ألفاظـا لـم یسـمعاها وال سـبقا إلیهـا وعلـى نحـو مـن  بـن العجـاج ةرؤب

  .)3("ما قیس على كالم العرب فهو من كالم العرب"هذا قال أبو عثمان بن جني 

                                                           
  .26ص،4،2000ط،القاهرة ،عالم الكتب،اللغة بین المعیاریة والوصفیة:انتمام حس-1

  .67،ص1963ان،بیروت،دط،ر مصطفى الشویمي ،أید:في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها،تر:ابن فارس الرازي-  2

. 23،ص  1الخصائص،ج: ابن جني - 3 
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  :ویعالج ابن جني هنا نقطتین هما

 ن ورد عـن بعضـهم شـيء فـإ: "وفـي هـذا یقـول أیضـا: القیاس على كـالم العـرب

ه ال یقنـع فـي قبولـه أن تسـمعه مـن الواحـد ّنـویأباه القیاس على كالمهـا فإالم العرب یدفعه ك

نـــه مـــع هـــذا أ ن كثـــر قـــائلوه إالّ نهم فـــإأن یكثـــر مـــن ینطـــق بـــه مـــ إالّ  ،وال مـــن العـــدة القلیلـــة

ویرجـع هـذا حسـب ابـن جنـي إلـى كـون مـن نطـق بـه لـم یحكـم  )1("ضعیف الوجه في القیـاس

كما ال یســتبعد ،قــد قصــر عــن اســتدراك وجــه صــحته امعوكــون الّســ ،قیاســه علــى لغــة آبــائهم

اعه لها حتى جرت في كالمه ثـم ا ویطول سمَ ن لیس فصیحَ أن یسمع الفصیح لغة غیره ممّ 

 وهنا الخطأ مشـیرا إلـى أنّ  ،د على فصاحته فیمیل إلى قبولها منهوقد تعوّ ،یسمعها آخر منه

األعرابـي الفصـیح إذا عـدل بـه عـن لغتـه الفصـیحة  نّ ر وال یكاد یقع مثلـه ألتعذّ هذا األمر م

  .بها ولم یعتمدهاإلى لغة أخرى سقیمة تجنّ 

  ّراكیـب تجاوز هذا الفریق اإلعراب لیبحـث فـي التّ : ماللة وقصد المتكلّ اعتماد الد

الخطأ إلـى أقسـام " واإلحالة االستقامةهذا باب "ه في باب م سیبویاللیة فقد قسّ والعالقات الدّ 

ن ومــا هــو محـــال كــذب وأمـــا المحــال فـــأ.ومســتقیم قبـــیح،ومســـتقیم كذب،منــه محالف": فیقــول

: وأمــا المســـتقیم الكــذب فقولـــك.وســآتیك أمـــس .تــنقض أول كالمـــك بــآخره فتقـــول أتیتــك غـــدا

ن تضــع اللفــظ فــي غیــر وأمــا المســتقیم القبــیح فــأ. وشــربت مــاء البحــر ونحــوه ,حملــت الجبــل

                                                           

. 357المزهر في علوم اللغة و أنواعها، ص : السیوطي- 1 
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: فـأن تقـول ،وأما المحال الكـذب ،وأشباه هذا ،یأتیكقد زیدا رأیت وكي : نحو قولك،موضعه

  :یمكن توضیح هذا في الجدول اآلتي،)1("أمسسوف أشرب ماء البحر 

  المحال الكذب  یحالقبالمستقیم   المستقیم الكذب  الالمح  الخصائص

موقع /التركیب 

  العناصر

+  +  -  +  

  -  +  -  -  الّداللة/المنطق

  +  +  +  +  الوظیفة النحویة

فظیــــة فــــي القــــرائن اللّ  ركیــــب وموقــــع العناصــــر أنّ فــــي خانــــة التّ (+) بعالمــــة وقصــــد 

موقـــع ) أتیتـــك غـــدا(فـــي المحـــال الكـــذب : فمـــثال) -(مـــع العالمـــة موقعهـــا المالئـــم والعكـــس

أمـا فـي المسـتقیم القبـیح فقـد ) ظـرف زمـان+ مفعـول بـه + فاعـل + فعل (العناصر صحیح 

  .ائزبه و هذا غیر جَ  و الفعل الداخل علیه بمفعول) قد(فصل بین 

 بغّض (اشتمال الكالم على معنى یقبله العقل ،الّداللةفي خانة المنطق و (+) أما عالمة 

في خانة الوظیفة (+) ویقصد بعالمة ).-(مع عالمة ) یةالبالغّ  االستعماالتالنظر عن 

) - (والعكس مع عالمة  ،ة المناسبة على عناصر التركیبة ظهور العالمة اإلعرابیّ حویّ النّ 

العالمة )زید(قد حملت كلمة،الموقع رغم الخطأ في)زیدا رأیت قد(فمثال في المستقیم القبیح 

فالمالحظ إذن أن الخطأ عند .حیحة وهي الفتحة باعتبارها وقعت مفعوال بهاإلعرابیة الصّ 

في البنیة ي ظر ما یتعداه إلى النّ وٕانّ ) حويالنّ (كلي سیبوبه ال یقتصر على الجانب الشّ 

                                                           

. 26 - 25،ص 1988، 3، ط 2الخانجي القاهرة ،جعبد السالم هارون ، مكتبة  :رت،الكتاب: سیبویه- 1 
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إلى  االتجاهیة بسمة غویة العربّ سمت الدراسات اللّ اتّ "فقد  ،طفق لكن كان ذلك تبعاً  ،اللیةالدّ 

   .)1("اسا ولم یكن یقصدها إلى المعنى إال تبعا لذلك وعلى استحیاءالمبنى أسَ 

ونظریتـــه  ،)ه 471ت(اني اهر الجرَجـــمـــع عبـــد الَقـــ)انيعلـــم المَعـــ(ثـــم بـــدأت دراســـة 

لـیس الغـرض بـنظم الكـالم أن توالـت ألفاظهـا " انيفحسـب الجرَجـ ،)ظمنظریة النّ (المعروفة بـ

علــى .)2("ا علــى الوجــه الــذي اقتضــاه العقــلطــق بــل تناســقت دالالتهــا وتالقــت معانیَهــفــي النّ 

 إال إذا.حــويركیــب النّ د مطابقتــه أو مخالفتــه للتّ حة أو الخطــأ لمجــرّ ال لغــوي مــا بالّصــاســتعمَ 

اظم بنظمــه غیـــر أن ا یبتغیــه الّنـــنـــا ال نعلــم شـــیئً وذلــك أنّ "االســـتعمالرف القصــد مـــن ذلــك ُعــ

إلــى الوجــوه التــي تراهــا فــي قولــك زیــد  اب وفروقــه فینظــر فــي الخبــرینظــر فــي وجــوه كــل َبــ

م إذن هــو الــذي فقصــد المــتكلّ  )3("وزیــد هــو منطلــق هــوا لمنطلــقوزیــد  ،وزیــد ینطلــق ،منطلــق

  .كالمهد صحة أو خطا یحدّ 

دین ة ومــــن ســــار علــــى دربهــــا كــــانوا متشــــدّ المدرســــة البصــــریّ  نســــتنتج ممــــا ســــبق أنّ 

ا أســـرفت فـــي التخریجـــات األمـــر الـــذي لـــم تراعـــه مدرســـة الكوفـــة لّمـــ ,ةقـــقاصـــدین بـــذلك الدّ 

حــو حــد أعمـدة النّ أاس الـذي یعتبـر وال سـیما فـي القَیــ,ةة العلمّیــقّـغویـة التـي أبعــدتها عـن الدّ اللّ 

ى إلـى ماع أدّ عها فـي الّسـتوّسـ كمـا أنّ  واالهتمـامبط فـي الّضـ هُ تعطه الكوفـة حقّـفلم .العربي 

                                                           

. 12،ص  1994) دط(اللغة العربیة معناها و مبناها ، دار الثقافة، الدار البیضاء،: تمام حسان - 1 

  . 41،ص1978، 2یروت، طرضا،دار المعرفة،ب السید محمد رشید:ردالئل اإلعجاز، ت: عبد القاهر الجرجاني -  2

.64ص،المرجع نفسه- 3 
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یحـات وهـذا مـا ترفضـه الدراسـات جر التّ و  ا حیـث كثـرت التخریجـاتمما طعن فیهَ " كثرة اآلراء

  .)1("رامةة التي تمیل إلى الصّ العلمیّ 

العصر الحدیث عقیب في محیص والتّ التّ  اشتدّ :عند المحدثین وابالصّ  مقاییس  2-2

واب وأن الحكم بالخطأ والصّ  ،ة تفوق مقدرة الفردغة العربیّ حمایة اللّ  نّ عور بأوتعاظم الشّ 

فاع عن م الدّ هّ عاتق صین یحملون علىعلى نتاج لغوي ما یجب أن یوكل إلى متخصّ 

غویة التي ما یزال بعضها ست لذلك المجامع اللّ فأسّ  ،وافد رخط ة وحمایتها من كلّ العربیّ 

جه فاتّ  ،قسم عام وقسم خاص: راث التصحیحي إلى قسمینوقد انقسم التّ  ،قائما إلى الیوم

لیبعدوا األلفاظ المدروسة  ،صحیحي العام إلى نظام المعجمراث التّ في التّ جمع من مصنّ 

وقت وبأضعف  قلّ جوء إلیها عند الحاجة في أداخل یسهلوا على الباحث اللّ عن الخطأ والتّ 

واص ة الغكتاب غایة اإلخالص بتهذیب نظم درّ : ظامب عن هذا النّ وأشهر ما كت.جهد

الیازجي في مجلة  تومقاالألبي الثناء األلوسي )كشف الطرة عن الغرة(اسم المعروف ب

غویین ولقد أثارت هذه  المقاالت الباحثین من اللّ ) لغة الجرائد(یت یاء والتي سمّ الضّ 

  :غویون إلى فریقینوانقسم اللّ  ,تلفةخدة  وموقامت حولها أعمال متعدّ  ،واألدباء

  : اآلتیة وابالصّ  مقاییسواعتمد : دالفریق المتشدّ  2-2-1

  ّماع من حیث الكثرة ماع عندهم یحتكم إلى عامل السّ كان رفض السّ : راداالط

ق اعه مردود ولو وافَ سمَ  وما قلّ  ،اسالقیَ  واب ما كثر استعماله وٕان خالفَ ة  فالصّ والقلّ 

                                                           

. 152،ص 2005) دط(في أصول النحو ، دار هومة ، الجزائر: صالح بلعید - 1 
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ذوذ عف والقلة أو الشّ في الكثیر من األحیان یطلقون أحكاما وأوصافا كالضّ  وكانوا اسالقیَ 

ادر اد نَ على أمجَ )الصفة(جمع مجید  أن رأى اسعد داغر أنّ "ومن ذلك .مقنعة ةحجّ  الب

على حوائج واجب  اجةوأعلن إبراهیم المنذر أن جمع حَ  ،ما یكثر األسماءا وٕانّ جدً 

فكانت أحكامهم إذن غیر صائبة في كثیر من األحیان تفتقر . )1("ادره شاذ نَ ألنّ  االجتناب

ى على وتنع ،ة الموثقة ترفض هذه األحكامغة العربیّ مصادر اللّ  وٕانّ "نة ة والبیّ إلى الحجّ 

حقق إلى التّ  هم رجعوا إلى تلك المصادر عامدینَ ولو أنّ  ،بت وسرعة اإلعالنة الثّ مطلقها قلّ 

ولكان لهم حكم غیر الذي  ،لقالوا غیر ما قالوا ،فض أو القبولن قبل الرّ سلیم والتیقّ قبل التّ 

والعودة إلى كل ما أثر عن  قتسبق التحقّ  ،عةبمعنى أن أحكامهم كانت متسرّ )2("كان

ألنه مهما یكن فهو  ،تهادر ال یمكن تخطئالغریب النّ  نّ أهذا و  .العرب الفصحاء شعرا ونثرا

  .ة منه قواعد العربیّ الذي استخرجت اء من كالم العرب الفصحَ 

 نــا نمشــي إنّ ":ابع مـن عثــرات األقـالمصــدر القسـم الّســجــاء فـي : اد األفصــحاعتمـ

و ا إذا كــان هنــاك قــول أأّمــ.ابأســالیب الكّتــ وابلــغْ  ،فــي انتقاداتنــا علــى أفصــح لغــات العــرب

اللغـة بمعنـى أن )3("نا ذلـكناها أو األسلوب الذي عینـاه فـال یضـرّ تجیز الكلمة التي انتقدْ  لغة

إذا لــــم تــــرق إلــــى مرتبــــة -وٕان وجــــدت فــــي كــــالم العــــرب-دینمرفوضــــة عنــــد هــــؤالء المتشــــدّ 

فكمـا یقــول  ،األفصـح وقـد احتــذوا فـي هــذا حـذو القــدامى فـي التفریـق بــین الفصـیح واألفصــح

                                                           
  .184لرشید للنشر،القاهرة، دط، دت،ص ا التصحیح اللغوي في العصر الحدیث،دار حركة:محمد ضاري حمادي -1
  .185ص :المرجع نفسه-2
  . 183ص ،المرجع نفسه -3
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الفصـیح  نّ افهم بأولكن رغم اعتر )1("صحففیها صحیح وأف ،فرتب الفصیح متفاوتة"یوطي السّ 

  .في مرتبة علیا من الفصاحة اكتفوا بما هومراتب أنكروا بعضه و 

  َق هـذا الفریـق مبـدأ مـا وافـق القیـاس فهـو طبّ :  اسالغة في اإلسناد إلى القیَ المب

هم مثلمــا یطبــق علــى أبنــاء عصــور علــى أبنــاء عصــر  مــا خــالف القیــاس فهــو خطــأو  صــواب

 .اهلیةمنهم عرب الجَ و  االحتجاج

  ّا في العربیـة بعـد أن أصحاب هذا الفریق ألفاظً  أخطّ : اجمفظة في المعَ ورود الل

كما رفضوا ألفاظا ال لسبب إال ألنها لـم تـرد فـي , ذوذ دون حجة ضاربةة والشّ وصفوها بالقلّ 

اإلشـارة فـي هـذه  وتجدر.»ذا لیس في كالم العربه« ر قولهمفتكرّ  ،ة القدیمةالمعاجم العربیّ 

  : النقطة إلى أمرین

 ة عـن اإلحاطـة بكـلّ وتعدد لغاتها كانا السبب في قصور المعاجم العربیّ ة اتساع العربیّ  :الأوّ 

هـــذا لـــیس فـــي كـــالم : بـــدل قـــولهم–فكـــان األجـــدر بهـــم إذن أن یقولـــوا, كـــالم العـــرب وتدوینـــه

حاح أو فـــي لســـان العـــرب أو فـــي كلیهمـــا أو فـــي فـــظ فـــي الّصـــلـــم یـــرد هـــذا فـــي اللّ –:العـــرب

  .عربیة القدیمة غیر عربي فصیحنه المعاجم الما لم تدوّ  غیرهما فلیس كلّ 

قین إلى بعض المعاجم دون البعض اآلخر ثم أصدروا كثیرا ما رجع بعض المحقّ : ثانیا

اغفلوا "ا ریق لمّ فاخطأ هؤالء الطّ  ،عف أو عدم الورود فظ بالشذوذ أو الضّ أحكاما على اللّ 

اس ولم النّ  روها علىالتي حضّ  االستعماالتهماال ما أثبته لسان العرب من قصدا أو إ

                                                           

. 212ص ,المزهر في علوم اللغة و أنواعها  :السیوطي_  1 
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الهم مع سائر سان فكیف حَ هم قد رجعوا إلى اللّ یكن في أحكامهم تلك ما یشیر إلى أنّ 

 ومن أمثلة ذلك قول.)1("ة وفیها مطبوع غیر قریب ومخطوط غیر منظورالمعاجم العربیّ 

عن  على فلم تسمعـــــــــــ ب تعدیها أمّ ":على ـــــــــى بالفعل طاف ال یتعدّ  نّ بأ عد داغْر اسْ 

وقول  .)17الواقعة( ] َیُطوُف َعَلْیُهم ِولَداٌن ُمَخَلُدون[ تعالى متناسیا في ذلك قوله. 2العرب

ه رجع إلى القرآن الكریم نّ فلو أ.)3("اافً طَ مَ ا وَ انً فَ وَ طَ ا وَ فَ وْ طَ  همْ یْ لَ عَ وَ  مِ وْ القَ بِ  افَ طَ "ابن منظور 

رعا وما كان حكمه متسّ ) على( ــــــــال بمنع تعدیة الفعل طاف بـأو إلى لسان العرب لما قَ 

  .كئ إلى سندغیر متّ 

اس من ر النّ دید ینفّ ضییق الشّ رأى هذا الفریق أن المنع والتّ : زالفریق المجوّ  2-2-2

 خر المقاییساآلفاعتمدوا على خالف الفریق , ة بها وبأهلهاا یجلب المضرّ ة ممّ العربیّ 

  :وابیة اآلتیةالصّ 

 ع هـذا الفریـق فـي لم یتسرّ  ،اقتداء المعتدلین من القدماء: األخذ بكل لغات العرب

 لكــنّ "ته خریجــات الممكنــة إلثبـات صــحّ التّ  رفـض اســتعمال لغـوي مــا قبــل أن یبحـث عــن كـلّ 

 ،شـاهد وبـأيّ  ،وجـه ى إلى محاوالت التثبیت بأيّ جویز قد أدّ دیدة في التخریج والتّ الرغبة الشّ 

  .)4("رعیة على كثیر منهاالعصر إضفاء الشّ  ائعة في هذاالشّ  إلیجاد مخرج لالستعماالت

                                                           
  . 188ص ،التصحیح اللغوي في العصر الحدیث حركة:محمد ضاري حمادي -1

  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها-  2

  .2722ص,)ف،و،ط(مادة،لسان العرب:منظورابن -  3
  . 215ص ،التصحیح اللغوي في العصر الحدیثحركة : محمد ضاري حمادي-4
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  لم یقتصر هذا الفریق على إقـرار : على األفصح في كالم العرب االقتصارعدم

احة المختلفــة دون أن یخفــى روا أوجــه الفَصــبــل اّقــ ،األفصــح دون الفصــیح مــن كــالم العــرب

حسـب تسلسـلها  ،غـة الواحـدةنـوا فـي ذلـك األوجـه المختلقـة للّ فبیّ , علیهم كون الفصـیح مراتـب

ا متعـدیا دً اسـتعمال مجـرّ  وال ریـب أنّ "البیني في مرعـب ومن ذلك قول الغ صاحةفي سلم الفَ 

هـذا  الجمهـور علـى منـع لـنّص  ،فا خیـر مـن اسـتعماله بـالهمزةبنفسه أفصح واستعماله مضعّ 

  .)1(غویین یرى جوازهبعض اللّ  نّ وال ترى من یستعمله مخطئا أل

  .منع ذلك بعضهم نّ إ و  أاحة لیس خطعلى درجة دنیا من الفصَ  االعتماد بمعنى أنّ 

  ّلـــم یختلفــوا مـــع المـــانعین فـــي حكـــم مـــا كثـــر : اعهســـمَ  التـــزام القیـــاس فیمـــا قـــل

معهـم كـان فـي حكـم  االخـتالف لكـنّ  ،اس أم لـم یوافقـهاستعماله فهو مقبـول سـواء أوافـق القَیـ

 اس أو مخالفتـهموافقتـه للقَیـ عـندین بغض النظـر استعماله فهو مرفوض عند المتشدّ  ما قلّ 

 .مرفوض إذا خالفه ،اسز مقبول إذا وافق القیَ ه عند الفریق المجوّ لكنّ  ،له

دین اكتفـاءهم بمـا زون علـى المتشـدّ ى المجـوّ نعـ: اجمبما ورد فـي المَعـ االكتفاءعدم 

ذلـك ك علـى لّ یـدو  ،كـالم العـرب فهي قاصرة عـن إیـراد كـلّ  ،ورد في المعاجم العربیة القدیمة

 اســع عشــرة القدیمــة قــي أواخــر القــرن التّ ة معــاجم تكمیلیــة علــى المعــاجم العربّیــظهــور عــدّ 

ــــین االكتفــــاء  وذلــــك إدراكــــا مــــنهم أنّ )2("وأوائــــل القــــرن العشــــرین  علــــى یــــد مستشــــرقین أوربّی

                                                           
  .215،صحمادي،حركة التصحیح اللغوي في العصر الحدیثمحمد ضاري -  1

  .59ص،ائرز إلعدادیة في منطقة بجایة بالجاألخطاء النحویة عند تالمیذ الدارس ا،عبد اهللا لقدیم:ینظر-2
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نسـتنتج مّمـا سـبق أن للمعاصـرین  .بالمَعاجم العربّیة القدیمة یضـّیع الكثیـر مـن كـالم العـرب

 لمحــدثین فقـــد تجــاوز مفهــومهم للخطـــأصــوابیة تختلـــف تمامــا عنهــا عنـــد القــدماء وا مقــاییس

لخـــالف فـــي مســـألة القیـــاس، والســـّماع عـــن أعـــراب عصـــر االحتجـــاج وغیرهمـــا ّممـــا تعلـــق 

بالقواعــد التقلیدیــة، وبــدأ الحــدیث عــن عالقــة الّلغــة بــالمجتمع، ومــن ثــم حــدیث عــن التطــور 

األمـر لـم یخـل  كذا إصالح الكتابـة العربیـة، لكـنّ ن، و اللغوي والضروري الذي أغفله السابقو 

مــن الســلبیات وكــان ذلــك لمــا اســتغل هــذا األمــر فــي الــدعوة إلــى العامیــة وهجــر اإلعــراب، 

لتندثر اللغة األصل وتحـّل محلهـا لغـة أخـرى محرفـة بعـد زمـن طـال أو قصـر، وال سـیما إن 

التجدیـد  سـتعمال تحـت شـعارالزم ذلك التسامح مع كّل خطأ استحسنه الناس وجرى فـي اال

  .والتطورّ 

  :غویة في وسائل اإلعالم األخطاء اللّ :ثانیا

  :اإلعالمغویة وأسباب شیوعها عبر اللّ  األخطاء-1

  :ة الفصحىلغة اإلشهار وتأثیرها في الٌلغة العربیّ -أ 

لهـــا زحـــم وجـــداني تحـــرك فینـــا أســـمى المشـــاعر وٕان التنـــوع فـــي إن العربیـــة الفصـــحى 

وقـد نجـم ,طبیعة المستمع أو المشـاهد فـرض تنوعـا فـي طبیعـة  اللسـان الـذي تقـدم بـه المـادة

وٕان احتـرام اللغـة ال ,ي اسـتخدام اللغـة التـي تقـدم بهـا بـرامج اإلشـهارفـعن ذلك تقالید معینـة 

ودقیقـة فـي التعبیـر إجـادة لغـة سـهلة فصـیحة یعني اسـتقاء علـى أسـالیب الجـاحظ بقـدر إلـى 

كما أن تطویع اللغة لمقتضیات الحاجة باعتماد اللهجات أو بالعامیة أحیانـا وبشـكل ,واألداء

محدود یمكن رغم ما یلحقه من ضرر على مستوى  مجتمعنا واسـتخدام العامیـة فـي وسـائل 
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وبالتـالي یـؤثر تـأثیرا ,مدرسـةألنه یؤثر سلبا في تطـویر لغـتهم فـي الاالتصال محقق ألطفالنا 

  . سیئا في قدراتهم

ـــیس كاســـتخدام ,ومهمـــا یكـــن الخطـــأ فـــي اســـتعمال اللغـــة الدارجـــة فـــي اإلشـــهار فهـــو ل

الــدخیل "ولــذلك مــن الضـروري حمایتهــا مــن,ألن الدارجــة جــزء مـن الفصــحى,اللغـات األجنبیــة

  .)1("اإلساءة للفصحى المتغلب علیها ألنها هي باب

هــي حامیــة الفصــحى واســتعمالها فــي اإلشــهار أحســن بكثیــر مــن اســتعمال ة الدارجــة فالعربّیــ

بـادئ األمـر جتمع ولـیس أجنبیـة یسـتعان بهـا فـي اللغات األجنبیة، فهي على األقل لغة، الم

والرقـي  الفئـات التـي تـرى فیهـا حّیـاة البـذخ ثم تسـیطر سـیطرة شـبه تامـة خاصـة علـى بعـض

  .التي یعیشها المجتمع الغربي

ة فیقــول غــة العربّیــعلــى اللّ  أمــا عــن أثــر هــذه األخطــاء:علــى اللغــة العربیــة طــأأثــر الخ_ب 

لت إلیها األخطاء الكثیرة إلى عبارات صحیحة قـد صـارت لغـة ي آغة التّ اللّ «: الحاج صالح

 رةظـــالنّ  وهـــي غیـــر كافیـــة ألنّ ...زمـــانير الّ غـــة مـــن حیـــث التطـــوّ أخـــرى، فهـــذه نظـــرة إلـــى اللّ 

لـــة یتواضـــع غــة نظـــام مــن األدّ اللّ  تقتضـــي أنّ ) یةســكریتالسن(یـــة اآلنأي الوجهــة  المقابلــة لهـــا

علیـه، و كــل مـا یتواضــع بـین قــوم سـواء كــان لغـة منطوقــة أم مكتوبـة أم وضــعا مـن الرمــوز 

ـــه الّصـــ ـــى مـــا واب والخطـــأ والّصـــوالعالمـــات، ففی واب فیهـــا أن یجـــري اســـتعمال الوضـــع عل

نهم مــن أســالیب اســتعمالهم، والخطــأ تعــارف علیــه أصــحاب هــذا الوضــع ومــا اشــتهر فیهــا بیــ

                                                           
  .26،ص4،2001ع,ى والعامیة معا،منشورات ثالةل على الفصحخطر الدخی:أبو القاسم سعد اهللا-1
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غـة عبـر ر إلـى اللّ ومعنـى ذلـك أن الّنـاظ .)1(»هو ما خرج عن هذه األسالیب خروجا واضحا

  . ر الذي طرأ علیهاغییّ ة متعاقبة سیالحظ الفرق أو التّ مراحل زمنیّ 

لـت فیهـا األخطـاء الكثیـرة إلـى اسـتعماالت صـحیحة قـد غـة التـي تحوّ اللّ  وسیالحظ أنّ 

یــة أي فــي، ففــي المقابــل هنــاك الوجهــة اآلنظــرة وحــدها ال تكلغــة أخــرى لكــن هــذه النّ صــارت 

رات الّســـابقة لهـــا، فیكـــون غّیـــة محـــّددة دون الرجـــوع إلـــى التّ غـــة فـــي فتـــرة زمنّیـــظـــر إلـــى اللّ النّ 

هم یــنفـق علیــه أصـحاب هـذا الوضـع الجدیــد، ومـا اشـتهر بمـا اتّ  هـو غــةواب فـي هـذه اللّ الّصـ

الخطـأ فیهـا هـو خـروج أحـدهم عـن هـذه األسـالیب خروجـا یخـالف فیـه  من األسـالیب ویكـون

  .جماعته الّلغویة

غوي عدم المساس باألصول، والتي مـن أهّمهـا اإلعـراب فكـّل ر اللّ ویشترط في التطوّ 

مـن  االنفالتغوي ال یعني، ر اللّ مساس باإلعراب هو في الحقیقة مساس باألصول، فالتطوّ 

  .ه معاییر تضبطه وتحددهقید والقبول بكل جدید بل لذلك كلّ  كلّ 

  :مع الّلغة من األخطاء الّلغویةّلغویین واألدباء ومجموقف ال -2

  :وتختلف مواقفهم ویمكن حصرها فیما یلي  

اختلفت آراء الّلغویین واألدباء حول مسألة األخطاء الّلغویة : موقف الّلغویّین واألدباء/ 1

  :تلك اآلراء وهي كما یأتي وسأعرض هنا بعض

                                                           
ج ر،مص،القاهرة،حریر مجلة  اللغة العربیة المصريالعربیة بین المشافهة والت اللغة:عبد الرحمان الحاج صالح-1

  .116ص،66،1990
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وهـذه الفئـة اتّفقـت فـي الغایـة وهـي عـدم الّتخـّرج  :موقف أنصار قبـول الخطـأ -1-1

من الخطأ واختلفـت فـي الوسـیلة، وهـذا مـن خـالل المنطلـق فاألدبـاء بـّرروا ذلـك علـى خلفّیـة 

ــاني مــن زاویــة التّیســیر والّتطــّور، وفیمــا یلــي  عــرض الحّریــة فــي األدب بینمــا رآه الفریــق الّث

 :ألهم آراء هؤالء

غــة وهــو مــن أنصــار قبــول الخطــأ الــذین وقفــوا رافضــین بعــض قواعــد اللّ  :رأي قاســم أمــین

امـل، بحیـث حو واإلعراب ودعا إلى تسـكین أواخـر الكلمـات بعیـدا عـن تـأثیر العَ ة كالنّ العربیّ 

و وال اإلعـراب، ویجـب حـال قیمـة للنّ ''ركیـة، فــ غة التّ ة واللّ غات اإلفرنجیّ اللّ  وَ ذْ ة حُ تحذو العربیّ 

عامـل مـن العوامـل،  يّ بـأك أن یطرح  ذلك طرحا من لغتنا، فأواخر الكلمات ساكنة ال تتحرّ 

یمكـن حـذف قواعـد –ركیـة أیضـاغـة التّ ة واللّ ریقة هي طریقة  جمیع الّلغات اإلفرنجّیـوهذه الطّ 

  )1("وغیر ذلك واالستقبالصب والجزم والحال فع والنّ الرّ 

صـائص غـات دون مراعـاة خَ مسألة تطبیق قیـاس واحـد أو متشـابه علـى جمیـع اللّ  إنّ 

ــ كــلّ  ــزُ صــائص تمیّ لغــة خَ  ة إذ لكــلّ لغــة فكــرة غیــر منطقّی اطقین هــا، وقواعــد تضــبط كــالم الّن

ظــام ســوف یــؤدي إلــى زوالهــا، وعلــى هــذا فإلغــاء الّنحــو واإلعــراب بهــا، وأّي خــروج عــن النّ 

  .إلغاء لّلغة ذاتها

ــــیس  ــــك :فریحــــةرأي أن ــــه إلــــى إلغــــاء الّنحــــو وحــــذف اإلعــــراب وذل فــــي  وقــــد ســــعى بدعوت

مــن مظــاهر البــداوة ولــو كــان  مظهــر –فــي نظــره-اإلعــراب نّ أل) النحــو عربیــة میّســرة(كتابــه

                                                           
  .63ص،1،1989ط،القاهرة،عالم الكتب،ضایا معاصرة في الدراسات اللغویةق:محمد عید -1
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غـات جمیعـا، وألّنـه غیـر مهـم فقـد تخلـت عنـه الّلغـات النّامیـة، وسیلة للفهم لبقي قائما فـي اللّ 

مــا ال ماإلعــراب عقبـة فـي سـبیل التّفكیـر، ذلـك ...''إذ  ،ةوهـذا مـا نبغـي أن تقتـدي بـه العربّیـ

خطوة هامة نحو تیسـیر الكـالم -التي یقترح شیوعها–هجة المحكّیةفیه، وسقوطه من اللّ  شكّ 

  .)1(''ح الكالم طریقا ممّهدا للفكرحتى یصب

وهـؤالء یرفضـون الخطـأ الّلغـوي واسـتعماله بوجـه عـام  :موقـف الرّافضـین لألخطـاء -1-2 

اص، والتوظیـــف الّلغـــوي الوحیـــد المقبـــول هـــو مـــا كـــان ســـلیما موافقـــا لّلغـــة ائع بوجـــه َخـــوالّشـــ

 :تهمیف، وهذه بعض أدلّ حرِ یر والتّ غیّ ة الفصیحة الخالیة مع التّ العربیّ 

 شـبابها إّن هذه الّلغة بنیت علـى أصـل سـحري یجعـل : مصطفى صادق الّرافعي

ــــــال تهــــــرم وال تمــــــوت، ألنّ  ــــــدا ف ــــــر  هــــــا أعــــــّدت مــــــن األزلخال ــــــرین األرضــــــیین فلكــــــا دائ للّنی

 )2(.ّنة رسول اهللاكتاب اهللا وس:العظیمین

 الخطــأ المشــهور  خف المــأثور أنّ السَّــ:"فــي مقــال عنوانــه: الــدكتور مــازن المبــارك

سـارتها لمـا یمسـك حیاتهـا ارة تنزل باألمة أفدح من خَ ما من خسَ "خیر من الّصواب المهجور

عوب من هذه الجمل الّدخیلة واألفكار الخبیثـة فتك في حیاة  الشّ من قیم ومثل وما من سّم أ

اغها، وال مــن اغ  فــي قالــب المثــل، وتــدور فــي كــّل لســان، ال تعــرف مــن َصــالمدسوســة تَصــ

 السـیئا ذلـك أثرهـ تلمـس بعـدأطلقها ولكّنك تسمعها من كّل إنسان وتبرز فـي كـّل مناسـبة، و 

                                                           

.  5-3، ص1976، )دط(معارف، مصر،محمد عبید، اللغة العربّیة المعاصرة، دار ال- 1 

.32ص ،دت،دط،القاهرة،الرسالة مطبعة،اللغة العربیة بین حماتها وخصومها،أنور الجندي:ینظر- 2 



 الفصل األول                                               األخطاء اللغویة في المجالت السیاحیة
 

31 
 

ا نحـن بصـدده مـن أمـر الّلغـة مّمـمن جملة ما زّیفـوا :" ویضیف قائال )1("المجتمع الغافل في

ل ائع المشــهور خیــر مــن الّصــواب المهجــور وهــي عجیبــة ال نــدري أوّ الخطــأ الّشــ:هــم قــالواأنّ 

خبثـه عـن هـذا العـذر القبـیح فتفتّـق علـى الصـواب یـه نفأخطـأ خبیثـا من قالها ولكّننـا نحسـبه 

ن وجـــه الّصـــواب وألـــّح فـــي إلزامـــه لـــو أخطـــأ فـــي تقـــدیر حـــّق مـــاّدي مـــن حقوقـــه ثـــم تبـــیّ  وهـــو

ر مـن الّتمـادي فـي الباطـل العودة إلى الحـّق خْیـ عا بأن الّرجوع على الحّق فضیلة، وأنّ متذرّ 

 أنّ  فیعتقـد الكاتـب2".غـة خیـرا مـن التمـادي فـي الجهـلواب فـي اللّ كانت العودة إلى الصّ  فهل

 مـــن یحیـــل عنهـــا ال محالـــة مخطـــئ ینهـــا وأحكامهـــا فـــي ألفاظهـــا وتراكیبهـــا وأنّ لغـــة قوان لكـــلّ 

  .أن یعود إلى الّصواب ویجب

 :أالخط المجمع اللغوي و -2

ة، وسعت بكل ما تملك مـن غة العربیّ امع العربّیة عامة منذ تأسیسها باللّ ت المجَ اهتمّ 

ة بالقـاهرة مـن أهـم تلـك الّلغة العربیّ ا وتعزیز مكانتها، ویعتبر مجمع ائل لحمایتها وتنمیتهَ وسَ 

مــن لّلغــة العربیــة مــن مجهــودات معتبــرة، مــن ذلــك مــا قدمــه امع نظــرا ألهمّیــة مــا قّدمــه المَجــ

اجم والعدیــد ووضــع مَعــ -نحوهــا وصــرفها–ة إجــراءات فــي ســبیل تبســیط قواعــد الّلغــة العربّیــ

  .االت الفنیة والعلمیةمن المصطلحات في مختلف المجَ 

  :الومن أهم القرارات التي أصدرها في هذا المجَ  

                                                           

.190، ص1979، 1نحو وعي لغوي، مؤسسة الّرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،ط: مازن المبارك - 1 

.192، صالمرجع نفسه- 2 
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لقـد دعـا العدیـد مـن أعضـاء المجمـع إلزالـة  :)1(التقریب بین الفصحى والعامیـة -

 .مو بها إلى الّلغة الفصحىعي إلى السّ ة والسّ ات العربیّ الفوارق بین مختلف اللهجَ 

ـــ - ـــه للعربّی ة الفصـــحى المعاصـــرة واالهتمـــام بهـــا اهتمامـــا تخصـــیص مجهودات

ائي لقضـیة الثنائیـة نهَـ وهـو القـرار الـذي أصـدره المجمـع بعـد عجـزه عـن إیجـاد حـلّ : )2(كبیرا

ــههم أقــرّ غــة فــإنّ ، ومــع أهمیــة هــذه اللّ ویــةالّلغ امیــة حظــرا تامــا فــي ال العَ یحظــر اســتعمَ :"وا بأّن

فـــال تخصـــص أركـــان معّینـــة لفئـــات -وبَخاصـــة األطَفـــال–مختلـــف البـــرامج ولمختلـــف الفئـــات

 )3(" بذلكعلى الوفاء 

 

                                                           

.447، ص1952، 8مجلة المجمع، قرارات المجمع الّلغویة ، القاهرة، ع - 1 
دار  رشاد الحمزاوي، أعمال مجمع الّلغة العربّیة بالقاهرة، مناهج ترقّیة الّلغة تنظیرًا ومصطلحات ومعجما،محمد  -2

  .291، ص1986الغرب اإلسالمي، تونس، دط،
، الهیئة العامة لشؤون المطابع  1983-1934مجمع اللغة العربیة ، مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما  -3

  .301،ص 1984رة ،األمیریة ، القاه
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  .بالترجمة األخطاء اللغویة یجب علینا التعریفقبل الكالم عن  

  .ماهیة الترجمة:أوال

  :مفاهیم الترجمة-1

  :التحدید اللغوي-أ

ترجمه  المفسر وقدالُترجمان والَترجمان،:"جمة بقولهوردفي لسان العرب تعریف التر    

د ترجم كالمه إذا ق:ویقالُفعُلالن،:ترجمان بضم أوله،ومثالهأما ال:قال ابن جنيوترجم عنه،

تاء ولك أن تضم الزعافر،والجمع تراجم مثل زعفران و فسره بلسان آخر،ومعه الترجمان،

  .)1("قال الراجز كالترجمان لقي األنباطلضم الجیم مثل یُسروع و یسروع،

یاس علیها مقیما على على المادة اللغویة وطریقة نطقها والقتعریفه،أكد ابن منظور في -

  .بانةواإل التفسیر

ُترجم الكالم بینه ووضحه وكالم غیره وعنه نقله :"كما جاء أیضا في المعجم الوسیط   

  .)2("هعن لغة إلى أخرى ولفالن ذكر ترجمت

  .في تعریفه ةیشیر معجم الوسیط إلى معنى اإلبانة لمادة الترجم-

  :في االصطالح- ب

تتفق أغلب التعریفات االصطالحیة لكلمة ترجمة على أنها األلفاظ والمعاني     

  .ع المحافظة على التكافؤواألسالیب من لغة إلى أخرى م

الترجمة هي العملیة التي یتواصل من خاللها األفراد اللذین تختلف نظمهم الخطابیة  -

والترجمة بهذا تتزامن أو تقع ضمن ,الواحدة مع األخر في تفاعالت مباشرة وجها لوجه

                                                           
  .230- 229،ص)ترم(،مادة1،1990،طلبنان،بیروت،للطباعة والنشر دار صادر،لسان العرب:ابن منظور-1
  .87ص،3،1960ط،القاهرة،مطابع األوغست،الوسیط عجمم:مجمع اللغة العربیة-2
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إذن تتأصل الترجمة بنیویا وتبنى . هذه العملیات وترتبط صمیمیا  بالعملیات الخطابیة

حالها حال العملیات                         .تتجیاعن نفس العناصر واإلسترا

وعلیه یتوجب تقصي من النموذج التحلیلي لتحلیل الخطاب واألسس النظریة ,الخطابیة

  )1(.ث المترجمله لتفسیر التعقید والطبیعة المتشعبة للحد

  وقد ورد تعریف الترجمة في القوامیس األجنبیة بدقة مع ظهور نظریات الترجمة   

)GALISSON ET D.COST( ففي قاموس تعلیمیة اللغات لغالیسون ود

اعتبرت ترجمة عالمات اللغة بواسطة عالمات لغة أخرى وهي أیضا ترجمة ,كوست

 )2(.عالمات لغة طبیعیة بواسطة لغة طبیعیة أخرى

  

  

  

  

  

  

    

  

  

                                                           
  .31ص,1,2007ط,األردن,عمان,دارالفكر,مھدي حسین علیوي:تر,الترجمة عملیة خطابیة:روي-ب-سشیاب-1
  .22ص,2009,دط,األردن,إربد,عالم الكتب الحدیث,الترجمة تعلیمیة:سعیدة كحیل-2
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  :أنواع الترجمة-ثانیا

تتركز على هي عملیة :"ORAL INTERPRETATION"الترجمة الفوریة-1      

یتكلمان اللغة  شفهیة أو عبر الحركات بین شخصین متحدثین أو أكثر ال تإقامة اتصاال

من لغة إلى  باالنتقال الشفهيوفي موضع آخر تعرف على أنها عملیة خاصة  1.نفسها

وٕاما ,إذا كان المترجم یتحدث بعد الخطیب معتمدا على ملفوظات,تتبعیهأخرى وهي إما 

عن طریق الهاتف (المترجم یتحدث في نفس الوقت الذي یتحدث فیه الخطیبآنیة إذا كان 

وتتركز 2.مع فارق زمني یقدر بنصف جملة تقریبا)أو بصوت خفیض بجانب سامعه

دور  یبدأ إذ.وهو الزمن الذي تقال فیه الرسالة األصلیة.صعوبتها في أنها تتقید بزمن معین

الدقة ومحاولة  تلتزم بنفس ولكنها ال,ة أو أثنائهمن إلقاء هذه الرسال االنتهاءالمترجم بعد 

  . االلتزام بنفس أسلوب النص األصلي

 تم كتابةً وهي التي تَ  :WRITTEN TRANSLATION""الترجمة التحریریة-2     

إذ ال تتقید بزمن معین ,ثیرون من أنها أسهل نوعي الترجمةرغم مما یعتبره الكوعلى ال

حیث ,تعد في نفس الوقت من أكثر أنواع الترجمة صعوبةإال أنها ,یجب أن تتم خالله

وٕاال تعرض ,یجب على المترجم أن یلتزم التزاما دقیقا وتاما بنفس أسلوب النص األصلي

  3.لالنتقاد الشدید في حالة الوقوع في الخطأ

  

  

  

  

                                                           
  WWW.aot-org.lb.13/04/2015.10:30,أنواع الترجمة:نظمي أوجي-1
  .61ص,1،2002ط,القاھرة,المجلس األعلى للثقافة,زكریا إبراھیمأحمد ,تر,علم اللغة والترجمة:جورج مونان-2
  .WWW.WATACC.13/04/2015.10:30,أنواع الترجمة:محمد حسین یوسف-3
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  :تصنیف األخطاء المترجمة ومستویاتها-ثالثا

  :مستویات األخطاء-1

وهي مجموعة من ,تراعي أصوله وتلتزم بهافقا لنظام شامل اللغة ظاهرة تسیر و      

العالقات والرموز یعبر عنها بأصوات یحدثها جهاز النطق وتدركها األذن وتحفظها الید 

وهذه األصوات المحدثة تؤلف بطریقة معینة لتؤدي معاني اصطالحیة وتشكل ,بالكتابة

المحیطة بها من جهة نظما جزئیة منبثة من طبیعة اللغة من جهة ومن الظروف 

ه ا تؤثر تأثیرا مباشرا في صیاغة هذوكله,االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والعلمیة,أخرى

  .األنظمة الجزئیة وتطویرها والرقي بها

  :ویمكن بیان طبیعة المستویات بما یلي         

إن التركیب غایة من أهم الغایات التي یسـعى إلیهـا الباحـث :)التركیبي(المستوى النحوي-أ

ولمــا كانــت الجملــة تمثــل العنصــر التركیبــي فــي اللغــات فــإن تحلیلهــا إلــى ,فــي اللغــة

ثـــم إلـــى عناصـــرها الصـــوتیة یقتضـــي هـــذا التركیـــب لنصـــل إلـــى .عناصـــرها الصـــرفیة

ـــــزات الخاصـــــة  ـــــلالســـــمات العامـــــة والمی و هـــــ-إذن-بكـــــل لغـــــة مـــــن اللغـــــات فالتحلی

  )1(.والتركیب هو جمع هذه األجزاء,تجربة

 وٕاعرابهـــاها بنیـــة الجملـــة العربیـــة مـــن حیـــث ألفاضـــ والنحـــو علـــم یبحـــث فیـــه عـــن أحكـــام   

واقتصرنا في دراستنا على األخطاء اإلعرابیة التي یكثر ورودهـا )2(....ها وما إلى ذلكوبناؤ 

  .)3(في المجلة المترجمة التي بین أیدینا والتي من بینها

  

                                                           
  .1،1986ط,بغداد,دار الشؤون الثقافیة العامة,منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث:علي زموین-1
دار غریب للطباعة والنشر ,"لبناء وقوانین التحلیلأصول ا"علم الصرف العربي:صبري المتولي-2

  .10ص,2002,مصر,القاھرة,والتوزیع
،دار الھدى،عین "جامع دروس النحو والصرف"قصة اإلعراب:أخذنا ھذا التفسیر من إبراھیم قالتي- 3

  .2006ملیلة،الجزائر،
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  التفسیر  الصواب  نوعه  الصفحة  الخطأ

ســــــــــــــــــموها بـــــــــــــــــــ 

فبعـــــد .اســـــطنبول

  ذلك

األحســـــــــــــــــن أن نســـــــــــــــــتعمل واو   وبعد ذلك  نحوي  3

العطـــــف بـــــدل الفـــــاء ألن الفـــــاء 

یتطلـب  تفید الترتیب والمعنى ال

  .الترتیب هنا

ونســـــــــــــــــــــــــــــبة "...

إلــــــــــى  الوافــــــــــدین

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــطنبول

  ..."یقدر

4   

  //   

ـــــذلك   ..."تقدر"... ـــــث ل ألن كلمـــــة نســـــبة مؤن

فنائـــب الفاعـــل هنـــا هـــو ضـــمیر 

  ".هي"مستتر

  500ـ000

  شخصاً 

4    

//    

ألن تمییـــز العــــدد ألـــف وجمعــــه  "...شخصٍ "...

آالف یجــــب أن یكــــون مجــــرورا 

  .باإلضافة

تـــــــــــــــزداد عـــــــــــــــدد 

ــــــــــــي  الســــــــــــكان ف

اســـــــــــــــــــــــــــــــــطنبول 

وستصــــــــــــــــل 5%

  عدد السكان

4  // 

  

من الخطـأ تأنیـث الفعـل وفاعلـه   ......"وسیصل"

  .مذكر

وكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

اســــــــــــــــــــــــــــطنبول 

لرومــا عاصــمة 

  ...الشرقي

  

ألن رومــــــــــــا مؤنــــــــــــث وكلمــــــــــــة   لروما الشرقیة  //  4

ومن الواضـح أن ,الشرقیة نعت

النعــــت یتبــــع منعوتــــه فــــي كــــل 

التعریـــــــف والتنكیـــــــر "الحـــــــاالت

  والتذكیر واإلعراب ثوالتأنی

  "  واإلفراد والتثنیة والجمع

ــــــــــــــاطق " إن المن

التـــــــي الســـــــكنیة 

التــــــــــــــي عثــــــــــــــر   //  5

  علیها 

شـــبه -علیهـــا-ألن نائـــب الفاعـــل

حـــــــــــــــــــــــرف :علـــــــــــــــــــــــى,جملـــــــــــــــــــــــة
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ُحــــــول وحینمــــــا 

 إلــــــــــى مســــــــــجد

  غطیت

إلــــــــــــى ُحولــــــــــــت   //  16

  مسجد

ضــــــــمیر ألن نائــــــــب الفاعــــــــل 

یعـــود علـــى "هــي"مســتتر تقـــدیره

لـــــذلك یجــــــب أن "أیـــــا صــــــوفیا"

ضــــــمیر متصــــــل فــــــي :هــــــا.جــــــر  "عثرت علیها

الجملــة یعامــل  همحــل جــرو شــب

لـــذلك فـــال یؤنـــث ,معاملـــة المفـــرد

  .الفعل

عاصــــــــــــــــــــمة ...

  ...روما الثاني

  لكي تتم المطابقة بین النعت   ..."الثانیة"...  //  8

  المنعوته في التأنیث و

خـــالل عشـــرون 

  سنة

خـــالل عشـــرین "  //  10

  "سنة

كلمة عشرین مض�اف إلی�ھ  ألن
ھ�ي  مجرور وعالمة الجر ھن�ا

الی�������������اء النائب�������������ة ع�������������ن 
ث�الث,عش�رون(واألعداد.الكسرة

س�ب,س�تون,خمسون,أربعون,ون
تس���مى "تس���عون,ثم���انون,ع���ون

ألف��اظ العق��ود ھ��ي ملحق��ة بجم��ع 
الم���ذكر الس���الم ف���ي اإلع���راب 
فھ����ي ترف����ع ب����الواو وتنص����ب 

  .وتجر بالیاء

 فالبد مـن إقامـة

أكثــر مــن ثالثــة 

  أیام

ألن العطـــــــف هنـــــــا لالســـــــتئناف   والبد من إقامة  //  12

وهذا الذي یتطلبه المعنى ولیس 

ــــالعطف یكــــون  ــــذلك ف ــــب ل الترتی

  . بالواو

هــــــــــــــذه الفتــــــــــــــرة 

المـــــــذكورة آنفـــــــا 

 ُســمحت للرســوم

والتماثیـــــــــــــــــــــــــــــــل 

  الدینیة

ألن نائـــــب الفاعـــــل شـــــبه جملـــــة   سمح للرسوم  //  20

  .للرسوم
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  .یؤنث الفعل

مــــــن المالئكــــــة 

ذات المقــــــربین 

 أجنحـــــة ثـــــالث

علــــــــــى قالئــــــــــد 

  مثلثیة

الن كلمــــــــــــــــــــــــــة األجنحــــــــــــــــــــــــــة   ...."ثالثة"...  //  22

المفـــرد جنـــاح واألعـــداد ,مـــذكر

مـــــن ثالثـــــة إلـــــى عشـــــرة تـــــأتي 

تؤنث مـع ,على عكس المعدود

  .المذكر وتذكر مع المؤنث

واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

ـلتــــ1250منهــــا

  فجبلت رات

ــــل هــــذه   لترا1250  //  22 ــــي مث فتمییــــز العــــدد ف

الحالـــة یجـــب أن یكـــون مفـــردا 

  .منصوبا

أصـــــــــبعه فـــــــــي 

یــرى أنــه جحــر 

 ذا رطوبــــــــــــــــــــــــة

  ودور أصبعه

یــــــــــرى أنــــــــــه ذو   //  22

  رطوبة 

مرفـــــــــــــــــوع "أن"خبـــــــــــــــــر" ذو"ألن

وعالمة الرفع فیه الواو النائبـة 

مـن األسـماء عن الضمة ألنـه 

  .الخمسة

وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد 

القائــــــــــــــــــــــــــــــــدین 

الوحیـــــــــــــــــــــــــــدین 

    اللذان

ألنهــــا نعــــت مجــــرور وعالمــــة   اللذین  //  27

جرفي المثنى هي الیاء النائبة 

  . عن الكسرة
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وتوجـــــــــــد فـــــــــــي 

زخـــر ...الطـــرق

  فین صلیبیین

ویوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   //  26

عنصــــــــــــران ....

زخرفیــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

  صلیبیان

ـــــــــــب الفاعـــــــــــل  ألن یوجـــــــــــد نائ

 بو نائــــــــــ,مــــــــــذكر"عنصــــــــــران"

الفاعــل یكــون مرفوعــا وعالمــة 

الرفـــع فـــي المثنـــى هـــي األلـــف 

النائبــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــمة 

نائـــب فاعـــل مرفـــوع :فعنصـــران

ــــــع هــــــي األلــــــف  وعالمــــــة الرف

عــــــــن الضــــــــمة ألنــــــــه  النائبــــــــة

  .مثنى

نعــــــــت أول مرفــــــــوع :زخرفیــــــــان

وعالمــــة رفعــــه األلــــف النائبــــة 

  .عن الضمة

نعــــــت ثــــــان مرفــــــوع :صــــــلیبیان

وعالمــــة رفعــــه األلــــف النائبــــة 

  .ةعن الضم

  ألنها مثنى   عززا القبة  //  27  عززوا القبة

  ألنها مثنى  وسویا  //  27  وسووا
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ألن هــــــذا العــــــدد مركــــــب مــــــن   أالثني عشرَ   //  27  االثنا عشر

جــزئین یعــرب األول منــه مثــل 

المثنــــى وعلــــى حســــب موقعــــه 

فعالمــة الرفــع فیــه ,فــي الجملــة

وعالمــــة النصــــب ,هــــي األلــــف

وهـو هنــا ,والجـر فیــه هـي الیــاء

ـــــــابع  ألنـــــــهمنصـــــــوب  نعـــــــت ت

ـــــه المنصـــــوب وعالمـــــة  لمنعوت

نصبه الیاء النائبة عن الفتحـة 

فیبقــى )عَشــر(أمــا جــزؤه الثــاني

  .مبنیا على الفتح دائما

مــــــــــــــن نفــــــــــــــس 

  السنة

مــــــــــــــن الســــــــــــــنة   //  27

  نفسها

توكیــــــــــــد " نفــــــــــــس"ألن كلمــــــــــــة 

ـــــــــوي لكلمـــــــــة  وال " الســـــــــنة"معن

یجـــوز أن یتقـــدم التوكیـــد علـــى 

وكاد هـذا الخطـأ یكـون .المؤكد

حیـــث أصـــبح یقـــع فیـــه شـــائعا 

  .حتى األدباء

بــــأن لهــــا ســــتة 

  منارات

ــــــه ســــــُت   //  35 ــــــأن ل ب

  منارات

ـــأن لـــه" ألن المســـجد مـــذكر " ب

 3 فاألعداد مـن" ست منارات"

تـــــــأتي علـــــــى عكـــــــس ,10إلـــــــى

فهـــــــــي تؤنـــــــــث مـــــــــع ,المعـــــــــدود

  .المذكر وتذكر مع المؤنث

مســـــــــــــــــــــــجد ذو 

  ستة منارات

مســجدا ذا ســت   //  35

  منارات

نعــــت للمســــجد " ذا"ألن كلمــــة 

وهـــــي هنـــــا منصـــــوبة وعالمـــــة 

ـــــة  ـــــف النائب النصـــــب هـــــي األل

مـن األسـماء عن الفتحة ألنها 
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  .الخمسة

جمــــــع " العناصــــــر"ألن كلمــــــة   ذات الزوایا  //  36  ذو زوایا

تكســــیر لغیــــر العاقــــل فیعامــــل 

  .معاملة المفرد المؤنث

ملتفــــة بعضــــها 

  ببعض

ملتفــــــــــــة علــــــــــــى   //  44

  بعضها

یتعـــــــــدى "التـــــــــف "ألن الفعــــــــل 

" علــــى"بواســــطة حــــرف الجــــر 

فكــــــل مــــــا یشــــــتق منــــــه كاســــــم 

الفاعــل واســم المفعــول وصــیفة 

ــــــــــه فــــــــــي .المبالغــــــــــة فهــــــــــو مثل

ـــــة ـــــة"وكلمـــــة .التعدی هـــــي " ملتف

اســم فاعــل ویمكــن أن نصــحح 

الجملــــــــــــــة بطریقــــــــــــــة أخــــــــــــــرى 

ــــــول ــــــى "فنق ــــــة بعضــــــها عل ملتف

  ."بعض
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وخاصـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  الغربیون

وخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   //  82

  الغربیین

ــــــــــــــــــــــه  ألنهــــــــــــــــــــــا مفعــــــــــــــــــــــول ب

وعالمــــــــة " خاصــــــــة"للمصــــــــدر

النصـب هـي الیـاء النائبـة عــن 

الفتحــة ألنــه جمــع مــذكر ســالم 

نـــه فإ نكـــرة فالمصـــدر إذا كـــان

یعمــل عمــل الفعــل ویمكـــن أن 

" الغـــربیین" یكـــون المفعـــول بـــه

فــــــي هــــــذه الجملــــــة منصــــــوب 

أُخـُص :والتقدیر.بفعل محذوف

وهـــذا الوجـــه .خاصـــًة الغـــربیین

فهـي :أحسن وأما كلمة خاصـة

مفعــول مطلــق منصــوب لفعــل 

محـــذوف تقـــدیره وأُخـــَص ومـــن 

الواضـــح أن المفعـــول المطلـــق 

  .ال یكون إال مصدرا

وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذان 

الســــــــــــــــــــــــــــــوقان 

اُألوَلیـــــــــــــــــــــــــــــــان 

الصــــــــــــــــــــــغیران 

  .موجودان

الســوقان وهــذان   //  82

الن األو 

الصـــــــــــــــــــــــــــغیران 

  موجودان

السوق تؤنث وتذكر فـي اللغـة 

ـــة أو ســـوق  ونقـــول ســـوق مغلق

ـــــــق وكـــــــل مـــــــن الـــــــوجهین  مغل

صــــــــحیح ومعمــــــــول بــــــــه فــــــــي 

  .اللغة

ولكــــــــــــن إذا ذكرناهــــــــــــا فمــــــــــــن 

ـــــــــــي  ـــــــــــذكرها ف األحســـــــــــن أن ن

وكذلك إذا أنثناهـا ,الجملة كلها

أمـــا أن نؤنثهـــا ونـــذكرها .أیضـــا

فــي جملــة واحــدة وفــي الجملــة 

فهـــذا غیـــر معمـــول بـــه نفســـها 
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فــي اللغــة كمــا فعــل الصــحفي 

وهــــــــــــــــــــذان "فــــــــــــــــــــي جملــــــــــــــــــــة 

نالحــــــظ أنــــــه ......."الســــــوقان

ذكــــــر الســــــوق ثــــــم أنثهــــــا فــــــي 

  .الجملة نفسها

مؤنــــــث " األولیــــــان"ألن كلمــــــة 

  ".األَوَالن"والصواب أن یقول 

اثنتـــــــــان منهـــــــــا 

  ذواَتيْ 

اثنتـــــــــــین منهـــــــــــا   //  91

  ذواتي 

ــــع"ألنهــــا بــــدل مــــن كلمــــة  " أرب

والمبــدل منــه یتبــع المبــدل منــه 

فـي اإلعـراب والمبـدل منـه هــو 

ــــع"كلمــــة ــــه " َأرب وهــــو مفعــــول ب

ــــین  ــــذلك فكلمــــة اثن منصــــوب ل

تعـــرب بـــدال منصـــوبا وعالمـــة 

نصبه الیاء النائبة عن الفتحـة 

  . ألنه مثنى

والقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة  الجانبی

فقطریـــــــــة كـــــــــل 

واحـــــــــدة منهـــــــــا 

  مترا23

 الجانبیـةوالقبـب   //  92

قطر كـل واحـدة 

منهــــــــــــا ثالثــــــــــــة 

  وعشرون مترا

" الفـــــاء"حــــذف حـــــرف العطــــف

ـــــة قطـــــر كـــــل واحـــــدة  ألن جمل

فــي محــل رفــع خبــر .....منهــا

المبتــــــــــــــــــدأ والمبتــــــــــــــــــدأ هــــــــــــــــــو 

والخبـــــــــــر ال " والقبـــــــــــب"كلمـــــــــــة

یحتـــــــاج إلـــــــى حـــــــرف عطـــــــف 

یربطــه بالمبتــدأ بــل الــرابط هــو 

  .المعنى

  القبة مؤنث وكذلك 
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مجموعة األخطاء النحویة في هذه المجلة كثیرة جدا فهـي ال تعـد وال تحصـى فقـد تجـاوزت  

  .خطأ نحوي وهذا معیب جدا عل اللغة العربیة والناطقین بها182

  :المستوى الصرفي -ب

حیـث ,ظل الصرف إلى فترة طویلة من نشأة الدراسات اللغویة یـدرس فـي كتـب النحـو      

واســتقل بكتبــه التــي كانــت تقتصــر ,وقــد انفصــل عنــه أخیــرا,عضبعضــها بــب اختلطــت مســائلها

علــى مســائله وحتــى بعــد هــذا االســتقالل التعبــر مــن النحــاة مــن كــانوا یصــرون علــى الجمــع 

ومن هنا یمكن القول أن علـم الصـرف هـو الـذي یبحـث . 1والصرف في مؤلفاتهم بین النحو

والصــــحة واإلعــــالل واالشــــتقاق  ةفیــــه عــــن قیمــــة الكلمــــة العربیــــة مــــن حیــــث التجــــرد والزیــــاد

  :وسنستدل على ذلك من خالل األخطاء الصرفیة الموجودة في المجلة المترجمة.2والجمود

    

الصـــــــــــ  الخطأ

  فحة

  التفسیر  الصواب  نوعه 

صــــــــرف  10  لمعماریةا

  ي

اسم لكل ما یعمر بـه المكـان مـن   العمارة

البنایــــات وغیرهــــا والمقصــــود هنــــا 

  . البنایات

ألن المعــروف أن جمــع متــر هــو   أمتار7.5  //  23  مترات57.

ولــــم ,أمتـــار جمعـــت جمــــع تكســـیر

إال فــي "متــرات"تجمــع جمعــا ســالما

  .اللهجة العامیة

  

                                                           
  .77ص,2002,1ط,لیبیا,جامعة ناصر,واآلدابكلیة العلوم ,فصول في علم اللغة العام :محمد على كریم الرویني-1
 .10ص,"أصول البناء وقوانین التحلیل"علم الصرف العربي:صبري متولي-2
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لقد كانت الداللة فرعا من فروع علم اللغة التي عرفها العرب عندما  :يالمستوى الدالل-ج

حامال بین طیاته ثورة أدبیة واجتماعیة  جاءهم اإلسالم وتحداهم القرآن ببیانه وٕاعجازه

فقامت الدراسات حول هذا الكتاب المعجز تبحث ,یملكون اللغة حیث تحداهم في أعز ما

في دالالت ألفاظه فتنوعت وتعددت الدراسات وكان منها البحث في غریب ألفاظه 

لتوضیح معانیه ألنه نزل بلغة القوم فهو یتوقف على فهم لغتهم وأسالیبهم في 

الصوتیة  فاللغة وسیلة للتعامل ونقل الفكر بین المؤثر والمتلقي وصدور الرموز.1استعمالها

                                                           
  .23,22ص,دت,دط,القاھرة,مكتبة اآلداب,المدارس اللسانیة المعاصرة:نعمان بوقرة-1

واألوراق 

  والغرائس

غــــرس لــــم تســــتعمل فــــي اللغــــة   "أغراس"...  //  36

العربیـــــــة وٕانمـــــــا جمعـــــــت علـــــــى 

غـــــــــراس وأغـــــــــراس وهـــــــــو كـــــــــل 

مـایغرس فــي األرض مــن أنــواع 

  .األشجار والنباتات

والحالیااألن

  ضولیة

والُحلـــــــــــــــــــــٌي   //  37

  األنضولیة

الُحلــــــُي جمــــــع تكســــــیر والمفــــــرد 

َحلٌي وهـذا هـو الجمـع الصـحیح 

  .في اللغة

وكانـــــــــــــــــــــت 

  مصارف

  على وزن مفاعیل  مصاریف  //  53

وكــان ینقــي 

ــــــــــــــــــــــــــات  مئ

  الطونات

وكــان ینقــي   //  55

مئــــــــــــــــــــــــــــات 

  األطنان

جمـع طـن فـي اللغـة هـو أطنــان 

  .ولیس طونات

جمعـــــــت عائلـــــــة جمـــــــع مؤنـــــــث   عائالتهما  //  27  عوائلهما

  سالما ولم تجمع جمع تكسیر

  على وزن أفاعیل  أسابیع  //  31  أسابع
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معناه اتفاق الطرفین ,اللغویة ألداء معاني محددة متمیزة یعیها المتحدث ویفهمها المتلقي

  1...على استخدام هذه الرموز للتعبیر عن الدالالت المقصودة

وهذا ما یفرض ,غیرها وٕان تشابهت حروفها نها عولهذا نرى أن لكل كلمة معنى یمیز    

لتتناسب أفكارنا ونقلل وقوعنا في الخطأ وفي هذه المجلة بعض علینا حسن انتقاء ألفاظنا 

  .األخطاء  التركیبیة أو التعبیریة في األسلوب یمكن أن ندرجها ضمن األخطاء الداللیة

  التفسیر  الصواب  نوعه  الصفحة   الخطأ

عدد السكان 

  حوالي

وعدد السكان   داللي  4

  نحو

ألن كلمة حوالي الستعمل في 

وٕانما تستعمل  المقدار أو العدد

في الجهات المحیطة بالشيء أما 

كلمة نحو فتستعمل في معنى 

  العدد والمقدار والجهة والطریق 

وتتوزع 

المحالت 

یوما ...السكنیة

  .بعد یوم

ویزداد توزیع   //  4

المحالت 

یوما ...السكنیة

  .بعد یوم

ألنه یرید أن یعبر عن معنى 

وكلمة تتوزع ال .الزیادة والنمو

  .تفید معنى الزیادة

وتتمتع 

اسطنبول 

بمكانة 

  ...متمیزة

وتتمتع   //  4

اسطنبول 

بأماكن 

  .متمیزة

ألنه أشار بعدها إلى أماكن 

البسفوروالقرن الذهبي وكلمة 

  . مكانة ال تعبر عن المكان

ألنه لو قلنا سلطان أحمد لكان   السلطان أحمد  //  12  وسلطان أحمد

المقصود في المعنى هو قوة 

ولكن لیس هذا هو ,أحمد ونفوذه

المراد وٕانما المقصود السلطان 

                                                           
 .08ص,2004,دط,مصر,القاھرة,دار الثقافة,أسس علم اللغة العربیة:محمد فھمي حجازي-1
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یجب أن تكون  ذاته لذلك أحمد

  .كلمة سلطان معرفة

كانت أیا 

صوفیا أكبر 

  وأقدس َعَلم

فكلمة علم تطلق على الجبل أو   َمْعَلمْ   //  16

أما ,الرایة أو الشخص المشهور

معلم فإنما تطلق على األثر 

والعالمة التي یستدل بها على 

الطریق أو الشيء كمعلم 

حضاري أو معلم تاریخي وهو 

  المراد في النص  

وهذه 

الخصائص 

  جربت كلها

تجارب وٕانما هي ألنها لیست   أقیمت كلها  //  35

أقیمت ألول مرة فنون معماریة 

  .أو أنشئت ألول مرة

ألن الالم هنا تفید السبب أو   لكثرة  //  35  بكثرة

یعني السبب الذي من ,التعلیل

أجله سمي هذا المسجد بهذا 

االسم وهذا هو المعنى المراد 

لذلك فال یجوز استعمال الباء 

هنا ألنها التعبر عن المعنى 

  .المقصود

یعرض كثیر 

من اللحود في 

  الداخل

من التوابیت   //  74

  في الداخل

ألن اللحد هو القبر أما التابوت 

فهو الصندوق الذي یوضع فیه 

المیت ثم یدفن في القبر ألن 

من عادتهم أن یوضع المیت في 

التبوت أوال ثم یوضع التابوت 

  .في القبر
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من طرف 

  البحر

بهذه الكیفیة ".من طرف البحر"  من جهة البحر  //  76

یكون المعنى كأن البحر هو 

العدو الذي یمكنه أن 

ولكن لیس هذا هو .یهاجم

المعنى المقصود وٕانما الصواب 

ألنها " من جهة البحر"أن نقول 

هي الجهة التي یمكن للعدو أن 

  .منهایهاجم 

ویطول عبر 

  األسوار

ویمتد عبر   //  80

  األسوار 

تعبر عن هي التي " یمتد"ألن 

  .المعنى بدقة

أدام إنشاء 

  المسجد

" واصل إنشاء"  //  81

أو " استأنف"أو

  "أكمل"

هذه الكلمات هي التي تعبر عن 

  .المعنى أحسن

بكل غرابتهما 

  وعجابتهما

فهذه الكلمة هي التي تؤدي   .وُعجابهما...  //  82

" ألن العجاب"المعنى المطلوب 

هو كل ما ُیَتَعَجُب منه أما كلمة 

َعجابة فغي معمول بها في 

  .اللغة

أحرز 

العثمانیون 

  أشواطا

قطع   //  88

العثمانیون 

  أشواطا

  .أحرز التعبر عن المعنى المراد

  

كثیر ورودها في المجلة فلیس من الممكن إصالحها )الداللیة(مثل هذه األخطاء

واستخراجها كلها فبعض الصفحات تحتاج إلى أن تمحى وتعاد من جدید أضف إلى ذلك 
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فكل مكان تناوله بالحدیث نرى اسمه یتكرر المرة تلو .كثرة التكرار واألخطاء التركیبیة

  .یمكن تفادي نلك وتعویضه بالضمیر في حینه األخرى عبر الفقرات التي تتحدث عن

  ):الكتابي(المستوى اإلمالئي-د

هو رسم الكلمات العربیة عن طریق التصویر الخطي لألصوات :مفهوم اإلمالء        

وفق قواعد وصفها ,المنطوقة برموز تتیح للقارئ أن یعید نطقها تبعا لصورتها األولى

  .1علماء اللغة

موضوعه الكلمات التي یجب فصلها والتي یجب ,نظام لغوي معین إن الرسم اإلمالئي هو

والهمزة بأنواعها المختلفة سواء أكانت ,والحروف التي تزاد والحروف التي تحذف,وصلها

والمد ,وعالمات الترقیم,مفردة أم على أحد حروف اللین الثالثة وهاء التأنیث وتاؤه

ة وٕابدال الحروف والالم الشمسیة والالم والتنوین بأنواعه وقلب الحركات الثالث,بأنواعه

  .القمریة

هو عدم قدرة الفرد على تمثل القواعد اإلمالئیة بشكل سلیم في :والخطأ اإلمالئي       

  :2وهو یؤدي إلى.أثناء الكتابة

  .تحریف المعنى وغموض الفكرة-     

  یشوه الكتابة -     

  .یعوق فهم الجملة-     

  .یدعو إلى زعزعة ثقة القارئ بالكاتب أو المترجم-     

     

                                                           
دار الیازوري العلمیة للنشر ,األخطاء الشائعة النحویة والصرفیة واإلمالئیة:فھد خلیل زاید-1

  .194ص,2006,دط,األردن,عمان,والتوزیع
2

   .225،ص17،2012األخطاء اإلمالئیة أسبابھا وطرائق عالجھا،مجلة دراسات تربویة،ع:فردوس إسماعیل-
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  التفسیر  الصواب  نوعه  الصفحة  الخطأ

  .إضافة األلف بعد واو الجماعة  قدموا  إمالئي  5  قدمو

تكتب التاء مفتوحة فـي أخـر كـل   وبعد موت  //  5  وبعد موة

  اسم

بـل  التكتب بالیاء في هذه الحالة  مبان  //  8  مباني

تحـــــذف وتعـــــوض بتنـــــوین كســـــر 

ألنهــــا اســــم منقــــوص وفــــي حالــــة 

فاعـل مرفـوع  برفع فهي هنـا نائـ

واالسم المنقوص تحـذف یـاؤه إذا 

كان نكرة وفـي حالـة رفـع أو جـر 

ـــــوین  عمومـــــا ویعـــــوض عنهـــــا بتن

  . كسر

التضـــــاف ألـــــف تنـــــوین النصـــــب   ابتداءً   //  10  ابتداًءا

فـــــي آخـــــر االســــــم الـــــذي ینتهــــــي 

  .بهمزة قبلها ألف مد

ألن التــاء فــي آخــر جمــع مؤنــث   الجرات  //  22  وأما الجراة

  .السالم تكتب مفتوحة دائما

ــــــف هنــــــا بعــــــد   وُمدرسو األمراء  //  58  مدرسوااألمراء فــــــال تضــــــاف األل

ولیســــت )جمــــع مــــذكر ســــالم(اســــم

وحــذفت نــون جمــع المــذكر ,فعــال

الســـالم هنـــا بســـبب اإلضـــافة ألن 

مضاف :واألمراء.مضاف:مدرسو

  .إلیه

  .إضافة األلف بعد واو الجماعة  كشفوا  //  83  كشفو

ألن أصلها مكتوبـة علـى السـطر   فسیفساءان  //  27  فسیفسائان

فسیفســاء فتبقــى علــى أصــلها فــي 
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  .المثنى

فــــــي مفتوحــــــة ألن التــــــاء تكتــــــب   من الیاقوت  //  92  من الیاقوة

  . األسماء إذ سبقتها واو ساكنة

تكتــب الهمــزة علــى الســطر ألنهــا   ضوًءا قویا  //  37  ضوًأ قویا

جــاءت فــي آخــر الكلمــة والحــرف 

  . الذي قبلها ساكن

األرثـــــــوذكس وهـــــــو مـــــــذهب مـــــــن   نلألرثوذوكسیی  //  12  لألرثوذوكثین

  .المذاهب المسیحیة

ألن اســـم المنقـــوص تحـــذف یـــاؤه   مبان جدیدة  //  57  مباني جدیدة

إذا كــان نكــرة وفــي حالــة رفــع أو 

ألنـه جر وهو هنـا نكـرة و مرفـوع 

" ُبنــــــــــي"عــــــــــل للفعــــــــــل  نائــــــــــب فا

ویعــوض عــن الیــاء بتنــوین كســر 

  .فهو مرفوع بضمة مقدرة

زهـــرة  مفـــردوال مـــن األزاهـــر جمـــع    //  61  األزهرا

فنقول في الجمع أزاهـر أو زهـور 

  .أو أزهار
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بأحرف اللغة رسمت معالم الحضارات وخلدت صفحاتها المشرقة في التاریخ      

وبفضلها انتقلت إلینا كنوز األقدمین وفي ختام هذا الرحیل االستكشافي في أعماق 

  : علینا أن نلقي قدم الترحال عند النتائج اآلتیة كان لزاما" األخطاء اللغویة"لیة اإلشكا

  .الهفوة،الغلطوالتسمیات لمصطلح واحد،وهي الخطأ،ـ تعدد التعریفات 

عند اللغویین القدماء والمحدثین خطأ .ـ یعد الخروج على السنن المألوفة في اللغة العربیة

إذ وصفوه بأنه عیب وقبح ینبغي عدم الوقوع فیه وهذا ما دعا إلى نشوء مبدأ تنقیة .لغویا

  .اللغة العربیة من أي دخیل أو غلط

فضال ،عالمیینلغة كثیر من اإل فية األخطاء اللغویة بصورة كبیرة وواضحة ـ تفشي ظاهر 

واعتمد البساطة ،كثیرا في قواعد اللغة حیث نجد أن اإلشهار تساهل،ركاكة األسلوب نع

  .واإلیجاز وشاع فیها الخطأ

الرافضین ـ اختالف آراء ومواقف اللغویین واألدباء ومجامع اللغة من األخطاء بین 

  .اللغةیملكون من أجل حمایة  وسعیهم بكل ما،ن للخطأوالقابلی

  .ـ عملیة الترجمة هي سبب من األسباب التي تؤدي إلى األخطاء اللغویة

وٕانما یجب أن نقوم ،والشكوىیتحقق بإعالن الضیق  ـ إن التصدي للخطأ ومعالجته ال

ماعالجناه في بدراسة تطبیقیة وموضوعیة للوقوف على أنواع األخطاء وأسبابها وهذا 

  .الجزء التطبیقي
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 .لتي نستعملها من األخطاء اللغویةأن تخلو لغتنا الفصحى امنى وفي األخیر كنت أت  
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  :ملخص

وٕان األخطاء ،غیر أنه غلب على تسمیتها اللحن ،إن األخطاء اللغویة مسألة قدیمة      

وهذه ،أنواع وأهمها ما یتعلق بمدلوالت األلفاظ والبنیة والنظام النحوي والصرفي واإلمالئي

هي ظاهرة ذات تأثیر و ،شائكة فرضت نفسها بقوة في هذا العصر األخطاء أصبحت قضیة

من أوجه مختلفة لكونها تغیر من طبیعة اللغة العربیة على الرغم  سلبي على اللغة العربیة

من الجهود المبذولة من طرف المجامع اللغویة واألدباء من وضع قوانین اللغة العربیة 

كریم إال أن هذه الجهود ذهبت هباء منثور وضبطها من أجل الحفاظ على لغة القرآن ال

ذلك من أسباب التي أدت إلى  في عصر التطور مثل وسائل اإلشهار والترجمة وما إلى

  .انتشار األخطاء بصورة هائلة

          Les erreurs linguistiques vieille question, mais il pense à 

appeler la mélodie, même si les erreurs types, le plus important par 

rapport à connotations des mots et de la structure et de l'ordre 

grammaire et morphologique et à épeler, et ces erreurs sont  

devenus une question épineuse se imposé fortement dans cette 

journée et l'âge, un impact négatif sur la langue arabe sur les 

différents aspects du phénomène parce qu'ils changent la nature de 

la langue arabe en dépit des efforts déployés par les académies et les 

écrivains de langue pour développer les lois de la langue arabe et à 

l'écoute afin de préserver la langue du Coran, cependant, ces efforts 

ont été vains semé dans l'ère du développement, tels que les moyens 

de publicité, la traduction et ainsi de suite des raisons qui ont 

conduit à la propagation des erreurs de façon spectaculaire. 



  ملخص المذكرة      

إن اللغة هي وسیلة التخاطب ووعاء الفكر ،بها ترتبط األمة وتتالقى وتتوحد،وهي       

أساس قوتها ،فإذا وهنت اللغة وضعفت ، تفككت األمة وضعف شأنها ،وتفرق أفرادها 

الكریم بها ،ومن هنا كانت ولغتنا العربیة شرفها اهللا سبحانه وتعالى بنزول القرآن .

ة على اللغة واجبا دینیا ألنها لغة القرآن الكریم ولذلك عندما تسرب اللحن المحافظ

إلى اللغة العربیة ،وامتدت آثاره إلى كتاب اهللا الكریم ،فزع الخلفاء الراشدون ) الخطأ(

ویكاد یجمع اللغویون على أن . بوضع قواعد للغة ُیضبط بها اللسان ،وتحفظ بها اللغة

ة انتشاره ،واختالط العرب بغیرهم من األمة نتیجة الفتوحات ظهور اإلسالم وسرع

اإلسالمیة هي عوامل أدت إلى انتشار اللحن في األلسنة بدءا بالناشئة والعامة ،وانتهاء 

بالفصاحة من العرب ،حتى تنبه إلیه الغیارى من حكام ووالء وعلماء، فشمروا عن ساعد 

ف والفساد ،جاعلین القرآن الكریم نصب الجد لصناعة هذه اللغة وحمایتها من التحری

أعینهم ،ألن اللغة العربیة هي اللسان الذي به نطق، فصیانتها صیانة القرآن الكریم الذي 

  .آمنوا به أصدق إیمان

 وعصـــمتها مـــن االنحـــراف فـــي نطـــق القـــرآن الكـــریموكـــان هـــاجس إصـــالح األلســـنة        

منـع ارتكـاب اللحـن وترشـد إلـى الصـواب وفهمه دافعـا لظهـور رقابـة لغویـة حاولـت جهـدها لت

فیـــه، مســـتهدیة بتلـــك القواعـــد ،ولكـــن كـــل تلـــك الرقابـــة الشـــدیدة الممزوجـــة باســـتهجان اللحـــن 

واستبشــاعه لــم تــأت ثمارهــا ،فضــل دبیــب الفســاد یســري علــى األلســنة التــي فقــدت كثیــرا مــن 



إلـــى التفكیـــر  ســـلیقتها ،وصـــارت اللغـــة مكتســـبة ،ال تحصـــل إال بالدربـــة والتعلـــیم ،ممـــا دفـــع

بأســـلوب آخـــر مـــن المعالجـــة أبعـــد مـــن مجـــرد عـــرض القواعـــد العامـــة ،وٕانمـــا یتجاوزهـــا إلـــى 

مراقبــة ألســنة العــوام وتســجیل مــا یســمع مــن لحونهــا بهــدف دراســتها وتقویمهــا وتصــنیفها فــي 

ومـا لبـث ) كتـب لحـن العامـة(خاصة توضع بین أیدیهم لیعرفونها ویتقونها،وسمیت مدونات 

د حركـة تنقیـة اللغـة إلـى متابعـة اللحـن عنـد طبقـة الخاصـة مـن العلمـاء واألدبــاء أن تنبـه روا

والكتـــاب، فأحصـــوا علـــیهم كثیـــرا مـــن العثـــرات التـــي تكفـــي لتكـــون مســـوغا لوضـــع تصـــانیف 

  .وهذا كله من أجل حمایة اللغة).كتب لحن الخاصة(خاصة بها سمیت 

العربیــة أصــبح هاجســا حقیقیــا أمــا فــي عصــرنا الحــالي فــإن ظــاهرة اللحــن فــي اللغــة       

تتخبط فیه األمة العربیة لعدة عوامل ، ومن بینها ذلك التقـدم الـذي عرفتـه أجهـزة اإلعـالم ، 

تهم الجمــاهیر بمختلــف فئــاتهم وطبقــا وكــذا ســرعة انتشــارها ، وكثــرة اإلقبــال علیهــا مــن قبــل

،وقــد نــتج عــن ذلــك مــا عــرف فــي المجــال اللغــوي بالفصــحى المعاصــرة ،هــذه  االجتماعیــة

الفصحى التـي مـن أبـرز سـماتها سـهولة األلفـاظ وبسـاطة التعبیـر ،عـالوة علـى تسـاهلها فـي 

لألخطاء اللغویة التي كثـرت بشـكل  هقواعد اللغة العربیة ،وبهذا فتحت الباب على مصراعی

  .اكبیر ،فبات األمر یشتد ویزداد تدهور 

ـــــ         ــــا مــــن هــــذا الموضــــوع الموســــوم بـ األخطــــاء اللغویــــة فــــي المجــــالت " وحــــین اقتربن

فمـا هـي أهـم األسـباب التـي :اعترانـا فـیض مـن األسـئلة یمثـل إشـكالیة هـذا البحـث"السـیاحیة 

 إلـى شـیوع هــذا الكـم المــزعج مـن األخطــاء فـي لغـة الضــاد؟ وعـن واقــع اللغـة العربیــة ؟أدت 



من أجل عالج هذه الظاهرة ؟ وهل أصـبحت واقعـا ینبغـي التسـلیم بـه، وما الذي یجب فعله 

  .أم أن الخطأ مظهر هزیل للغة ینبغي التصدي له وعالجه في آن واحد؟

ا في اإلحاطة بالموضوع من شـتى جوانبـه عمانـا علـى تصـمیم أفكـار هـذه المـذكرة ورغبة من

بمقدمــة ومقفــاة بخاتمــة فــي خطــة منهجیــة كــان لزامــا علینــا تقســیمها إلــى فصــلین مصــدرین 

  .تضم المقدمة اإلطار المنهجي 

أمـــــا الفصـــــل األول وهـــــو النظـــــري قـــــد عنونـــــاه باألخطـــــاء اللغویـــــة فـــــي المجـــــالت          

السیاحیة وتحدثنا فیه عن الخطأ عنـد اللغـویین القـدماء والمحـدثین وعـن مفهـوم الخطـأ وعـن 

ء والمحـــدثین، وثانیـــا األخطـــاء خطـــأ عنـــد القـــدماســـلبیاته وأســـبابه وعـــن مقـــاییس الصـــواب وال

اللغویــة فــي وســائل اإلعالم،بینمــا خصصــنا الفصــل الثــاني التطبیقــي الــذي تطرقنــا فیــه إلــى 

وتحــدثنا فیــه عــن ماهیــة الترجمــة وأنواعهــا " اســطنبول " تحلیــل األخطــاء اللغویــة فــي مجلــة 

  .وعن األخطاء المترجمة ومستویاتها

تمة كانت عبارة عن مجموعة النتائج المتمحـورة حـول وفي األخیر أنهینا بحثنا بخا         

ونحـــن نجابـــه هـــذا الموضـــوع اعتمـــدنا علـــى مـــنهج ســـاعدنا فـــي تحدیـــد . األخطـــاء اللغویـــة 

  :الظاهرة وهو المنهج الوصفي معتمدین على بعض المصادر والمراجع ومنها

  .لحن العامة لعبد العزیز مطر ، ومعجم األخطاء الشائعة لمحمد العدناني



صـــعوبة المـــادة العلمیـــة المطبـــق علیهـــا ألن المجلـــة ومنـــه یمكـــن القـــول أننـــا واجهتنـــا        

الســیاحیة كانــت مترجمــة وصــعوبة اســتخراج األخطــاء اللغویــة وتصــنیفها حســب المســتویات 

  .الموجودة

وٕان أیضا عملیة تصنیف األخطـاء المتكـررة تحتـاج إلـى عمـل دقیـق وجهـد متواصـل        

ســاعد لنصــل إلــى  معیــار الدقــة فــي عملیــة التصــنیف ،لــذا فــإن الســیر فــي وتــوفیر أدوات م

وهذا ما استصعب علینا في هذه المجلة المترجمـة .خطوات مرتبة یمكننا تحقیق هذه الغایة 

  .لكثرة األخطاء الموجودة فیها

أن نلقـــي قـــدم الترحـــال عنـــد وفـــي ختـــام هـــذا الرحیـــل االستكشـــافي كـــان لزامـــا علینـــا         

      :ئج اآلتیةالنتا

  ).الزلة والعثرة(تعدد التعریفات والتسمیات لمصطلح واحد،وهي الخطأ ،الغلط، الهفوة_

عنــد اللغــویین القــدماء والمحــدثین خطــأ .یعــد الخــروج علــى ســنن المألوفــة فــي اللغــة العربیــة_

وهـذا مـا دعـا إلـى نشـوء مبـدأ تنقیـة  إذ وصفوه بأنه عیب وقـبح ینبغـي عـدم الوقـوع فیـه.لغویا

  .اللغة العربیة من أي دخیل أو غلط

تفشــــــــي ظــــــــاهرة األخطــــــــاء اللغویــــــــة بصــــــــورة كبیــــــــرة وواضــــــــحة علــــــــى لغــــــــة كثیــــــــر مــــــــن _

اإلعالمیین،فضـــال علـــى ركاكـــة األســـلوب،حیث نجـــد أن اإلشـــهار تســـاهل كثیـــرا فـــي قواعـــد 

  .اللغة،واعتمد البساطة واإلیجاز فشاع فیها الخطأ



ف آراء ومواقــــف اللغــــویین واألدبــــاء ومجــــامع اللغــــة مــــن األخطــــاء بــــین الرافضــــین اخــــتال-

  .والقابلین للخطأ ،وسعیهم بكل ما یملكون من أجل حمایة اللغة

هــي ســبب مــن األســباب التــي تــؤدي إلــى الغیــر صــحیحة وغیــر دقیقــة عملیــة الترجمــة إن _

  .األخطاء اللغویة 

ن الضــیق و الشــكوى ،وٕانمــا یجــب أن نقــوم إن التصــدي للخطــأ ومعالجتــه ال یتحقــق بــإعال

بدراسة تطبیقیة وموضوعیة للوقـوف علـى أنـواع الخطـأ وأسـبابه وهـذا مـا عالجنـاه فـي الجـزء 

  .  التطبیقي

أن تخلــــو لغتنــــا الفصــــحى التــــي نســــتعملها مــــن األخطــــاء وفــــي األخیــــر كنــــت أتمنــــى       

تها المشـرقة فـي التــاریخ ألن بـأحرف اللغـة رسـمت معـالم الحضـارات وخلـدت صـفحا.اللغویـة

   .ز األقدمینو وبفضلها انتقلت إلینا كن

             


