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  مقدمة
  

ــى صــورة ممكنــة، يبــالغ علــى مــن املــرتجم احملمــود احلــرص يف إطــار  التمــاس الصــواب وإخــراج الــنص املــرتجم يف أ
ـا احلرص البعض منا يف هذا  ـا غـري صـحيحة مـع أ إىل احلد الذي جيعلهم يستبعدون بعض األلفاظ والعبارات اليت يـرون أ

ليست كذلك. وقد أوردت يف هذه الورقة جمموعة من هذه األلفاظ والعبـارات األكثـر إثـارة للجـدل بـني املرتمجـني، بـني مـن 
إن كانـت صـحيحة أو غـري صـحيحة. وقصـدت مـن هـذه الدراسـة احلـد  يرى صحتها ومـن يـرى خطأهـا ومـن ال يقـني لديـه

ا توفريا لوقت املرتجم ومتكينـا لـه مـن زيـادة الرتكيـز علـى األمـور اجلوهريـة يف الرتمجـة  من هذا اجلدل والتوصل إىل اليقني بشأ
ا طبيعيـا سلسـا خاليـا مـن وكذلك لتقريب النص املرتجم مما هو مألوف لدى غالبية القراء العرب وتبسيطه حبيث يكـون نصـ

  التحذلق واالفتعال.مظاهر 
  

وكـــان دافعـــي إىل هـــذه الدراســـة أيضـــا مـــا الحظتـــه يف الســـنوات القليلـــة املاضـــية مـــن ازديـــاد الرتكيـــز علـــى األخطـــاء 
، اللغوية وإعطائها وزنا أكثر مما ينبغـي يف تقيـيم جـودة الرتمجـة علـى حسـاب عناصـر مهمـة أخـرى كالدقـة وجـودة األسـلوب

ـا وك ذلك إقدام البعض مؤخرا على التشكيك يف صحة بعض العبارات واأللفـاظ والرتاكيـب الـيت اسـتقرت لـدينا وصـدرت 
ـا ليسـت كـذلك   ـا غـري صـحيحة مـع أ وثائق مهمة وصكوك أساسية كالقرارات وجداول األعمـال وغريهـا اعتقـادا مـنهم أ

  كما سيتبني من الدراسة.
  

ــا غــري صــحيحة أن نســارع إىل اســتخدامها أو ع ألفــاظولــيس معــىن ثبــوت صــحة  بــارات كنــا نتفادهــا العتقادنــا أ
أوىل  consistencyعوضا عن بدائلها الفصيحة أو الصحيحة اليت استقر اسـتعماهلا لـدينا. فقاعـدة االتسـاق والتوحيـد 

  باالتباع ما مل يكن هناك خطأ.
  

معجــم الصــواب اللغــوي رئيســي للدراســة وهــو فصــيح وصــحيح  إىل املرجــع الاملــواد إىل وقــد اســتندت يف تصــنيف 
أمحــد خمتــار عمــر، عضــو جممعــي اللغــة العربيــة يف مصــر وليبيــا واحلاصــل علــى درجــة الــدكتوراه يف علــم اللغــة الــدكتور لراحــل ل

 ١٩٧٢مـــن مكتـــب تنســـيق العريـــب بالربـــاط  عـــام العلمـــي وعلـــى جـــائزة التحقيـــق  ١٩٦٧مـــن جامعـــة كمربيـــدج بربيطانيـــا 
املعجـــم العـــريب األساســـي الصـــادر عـــن املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والعلـــم والثقافـــة ومؤلـــف عـــدة معـــاجم لغويـــة ومستشـــار جلنـــة 

حديثـــة أمههـــا املعجـــم املـــذكور ومعجـــم اللغـــة العربيـــة املعاصـــرة واملكنـــز الكبـــري، أفضـــل وأوىف معـــاجم املرتادفـــات العربيـــة الـــيت 
  ظهرت حىت اآلن.
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  لعامة [فصيحة]في دورتها الستين، قررت الجمعية ا

  قررت الجمعية العامة، في دورتها الستين [فصيحة]
  َعْود الضمري على متأخر

أجـــاز النحـــاة عـــود الضـــمري علـــى متـــأخر يف اللفـــظ متقـــدم يف الرتبـــة، وقـــد وردت شـــواهد كثـــرية تؤكـــد صـــحة هـــذا 
ه املـثالن املشـهوران "يف بيتـه يـؤتى احلكـم" و ، ومنـ٦٧االستعمال ومنه قوله تعاىل: " فََأْوَجَس ِيف نـَْفِسـِه ِخيَفـًة مُّوَسـى" طـه/

  "جنت على نفسها براقش".
  

  [فصيحة] إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
  إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية [صحيحة] 

  الفصل بني املضاف واملضاف إليه بالعطف
مــا  يــرفض األكثــرون التعبــري الثــاين علــى أســاس أن األصــل يف اللغــة عــدم الفصــل بــني املضــاف واملضــاف إليــه، أل

اعتمـد علـى إجـازة بعـض  –يف دورتـه التاسـعة واألربعـني  – )*(املصـريالعربيـة معا مبنزلة الكلمة الواحدة. ولكـن جممـع اللغـة 
. اللغويني القدماء، كالزخمشري وابن يعيش وابـن مالـك، لالسـتعمال املرفـوض فأجـازه، وإن أقـر بـأن الصـيغة األخـرى أفصـح

وقد استدل اجمليزون هلذا االستعمال بشواهد عديدة واردة عـن العـرب، كقـول الشـاعر: بـني ذراعـي وجبهـة األسـد، وكـذلك 
"قطــع اهللا يــَد ورجــَل مــن قاهلــا، ويكــون تأويــل هــذين املثــالني وغريمهــا مــن األمثلــة املرفوضــة علــى حــذف املضــاف إليــه األول 

ا فضــال عــن شــيوع هــذه األســاليب يف اللغــة العربيــة املعاصــرة ووضــوح املعــىن اســتغناء عنــه بالثــاين، ومــن مث ميكــن تصــحيحه
املـــراد منهـــا. وتوجـــد يف وثائقنـــا أمثلـــة عديـــدة علـــى هـــذا االســـتعمال نـــذكر منهـــا اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وختـــزين 

ـــة حظـــر اســـتعم ال وختـــزين وإنتـــاج ونقـــل األســـلحة البكرتيولوجيـــة (البيولوجيـــة) والتكســـينية وتـــدمري تلـــك األســـلحة، و اتفاقي
األلغــام املضــادة لألفــراد، وتــدمري تلــك األلغــام، وغريمهــا.  وكمــا هــي احلــال يف املثــالني املــذكورين، هنــاك ســياقات عديــدة ال 

  جند فيها مفرا من استعمال الصيغة الثانية حىت نتمكن من نقل املعىن بشكل أدق وأبعد عن اللبس والغموض.
  

  تشاريون [صحيحة]بما في ذلك الخبراء االس
أجـاز جممـع اللغـة املصــرّي اسـتعمال مـا املوصـولة للعاقــل. وهـو اسـتعمال شـائع كقولــه تعـاىل: {فَـاْنِكُحوا َمـا طَــاَب 

  ».سبحان ما يسّبح الرعد حبمده«، و: »سبحان ما سخركن لنا«، وقول العرب: ٣َلُكْم ِمَن النَِّساِء} النساء/
__________ 

أنشـط اجملـامع العربيـة إن مل يكـن أقـدمها (ُأِسـس اجملمـع  ١٩٣٢يُعّد جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة الـذي أُنشـئ سـنة      *
ة حــوايل أربعــني جلنــة علميــة جتتمــع أســبوعياً علــى ). فلمجمــع القــاهر ١٩١٩العلمــي العــريب الســوري بدمشــق ســنة 

مــدار الســنة، ويؤطرهــا علمــاء مصــر مــن أعضــاء اجملمــع وخرباؤهــا، وتتــوىل وضــع عشــرات اآلالف مــن املصــطلحات 
العلمية يف اجملاالت املعرفية املختلفة: كالطب، والرياضيات، والكيميـاء، واحلاسـوب، إخل. كمـا  ينشـر اجملمـع سـنوياً 

اجم والكتــــب العلميــــة واللغويــــة، ومئــــات القــــرارات الراميــــة إىل تبســــيط قواعــــد اللغــــة العربيــــة وكتابتهــــا عشــــرات املعــــ
وأساليبها. ويضم جممع اخلالدين أربعني عضواً عامًال مصرياً، وعشرين عضواً عـامًال مـن البلـدان العربيـة واملسـتعربني 

 ٢٥(د. علــي القــامسي، جريــدة الدســتور األردنيــة، . املراســلني مــن مجيــع أحنــاء العــامل األجانــب، وعشــرات األعضــاء
 ).٢٠١٤نيسان/أبريل 
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  [فصيحة] في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

  أثناء الفترة المشمولة بالتقرير [فصيحة]
قبل جممع اللغة املصري استخدام "أثناء" بدون حـرف اجلـر، ونصـبها علـى الظرفيـة باعتبارهـا ليسـت مكانـا خمتصـا 

  بل مبهما، باإلضافة إىل ورود االستعمال يف أشعار اجلاهليني.
  

  بلغات األمم المتحدة الست [فصيحة]
  دة الستة [صحيحة]بلغات األمم المتح

جيب أن خيالف املعدود يف التذكري والتأنيـث. ولكـن جممـع  ١٠إىل  ٣يرفض البعض الصيغة الثانية ألن العدد من 
اللغـــة املصـــري أجـــاز، عنـــد تقـــدمي املعـــدود وتـــأخري العـــدد، املخالفـــة يف التـــذكري والتأنيـــث إعمـــاال لقاعـــدة العـــدد، واملطابقـــة 

  إعماال لقاعدة النعت.
  

  ه [فصيحة]أثر في
  أثر عليه [صحيحة]

  نيابة حروف اجلر بعضها عن بعض وتضمني فعل معىن فعل آخر
أجــاز اللغويــون نيابــة حــروف اجلــر بعضــها عــن بعــض، كمــا أجــازوا تضــمني فعــل معــىن فعــل آخــر فيتعــدى تعديتــه. 

نـــه قولـــه تعـــاىل " َوَدَخـــَل وقـــد أقـــر جممـــع اللغـــة املصـــري هـــذا وذلـــك. وجمـــيء "علـــى" مبعـــىن "يف" وارد يف الكـــالم الفصـــيح وم
ــْن َأْهِلَهــا" (القصــص/ ــَة َعلَــى ِحــِني َغْفلَــٍة مِّ ) أي يف حــني غفلــة بتضــمني "علــى" معــىن "يف". وقــد أوردت بعــض ١٥اْلَمِديَن

املعــاجم احلديثــة الفعــل "أثَّــر" متعــديا بـــ "علــى" للتعبــري عــن معــىن االســتعالء، وتعلُّــق األثــر بالســطح اخلــارجي (خبــالف "يف" 
يت تدل على الظرفية وعمـق األثـر). وإذا استعرضـنا اسـتخدام هـذا الفعـل يف وثائقنـا علـى مـدار تـاريخ الـدائرة، فسـنجد أن ال

الكثــرة الغالبــة تســتخدمه مقرتنــا بـــ "علــى" ومل نلمــح إال مــؤخرا إصــرارا مــن الــبعض علــى تعديتــه بـــ "يف" حــىت ولــو كــان ذلــك 
  وب وانسيابيته.على حساب دقة املعىن ووضوحه ورشاقة األسل

  
  كما حضر االجتماع وزير االقتصاد [فصيحة]
  حضر االجتماع أيضا وزير االقتصاد [فصيحة]

  
رغــم فصــاحتها وشــيوعها  -أو يغيــب عــن بــاهلم اســتعماهلا  –يتحــرج بعــض مرتمجينــا مــن اســتعمال الصــيغة األوىل 

وأدق ويكســب الــنص شــيئا مــن  أوجــز وأســلس رغــم أن اســتعمال "كمــا" جيعــل العبــارة يف حــاالت كثــرية ويفضــلون الثانيــة 
  التنوع يف التعبري يساهم يف إبعاده عن التكرار والرتابة.
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  تهيب بالدول التبرع للصندوق 
  تهيب بالدول أن تتبرع للصندوق
  تهيب بالدول إلى التبرع للصندوق

  
رف اجلـــر "إىل" كمـــا يف املثـــال حبـــال تُعـــدِّي هـــذا الفعـــل إىل مفعولـــه الثـــاين بنفســـه بـــل رغـــم أن املعـــاجم املوجـــودة 

تعديتــه بنفســه إىل مفعــول ثــان مصــدر صــريح كمــا يف املثــال األول أو مصــدر مــؤول كمــا يف املثــال الثالــث، فــإن الشــائع هــو 
على أساس مـا أجـازه العـرب مـن تضـمني فعـل معـىن فعـل آخـر فيتعـدى تعديتـه. حرف اجلر . وميكن تصحيح حذف الثاين

ناشـــد" الـــذي يتعـــدى إىل مفعولـــه الثـــاين بنفســـه دون حاجـــة إىل حـــرف جـــر. وقـــد درجنـــا علـــى والفعـــل املقصـــود هنـــا هـــو "
إن مل  –يف القــرارات الصــادرة عــن األمــم املتحــدة وينــدر  call uponاســتخدام هــذا الفعــل كمقابــل للعبــارة اإلجنليزيــة 

يف أحـد التـدريبات بكتـاب "أخطـاء اللغـة  وقـد وردت العبـارة التاليـة حبرف اجلـر.متعديا إل مفعوله الثاين أن جتده  –ينعدم 
يــب بالســادة املــواطنني عــدم ختــزين الســلع العربيــة املعاصــرة عنــد الكتــاب واإلذاعيــني" للــدكتور خمتــار عمــر " وزارة التمــوين 

  " دون حرف اجلر "إىل".التموينية
  

  اجتماٌع حضره األعضاء كافة [فصيحة]
  اجتماٌع حضره كافة األعضاء [فصيحة] 

ا تلزم التأخري والتنكـري والنصـب علـى احلاليـة، وعليـه قولـه تعـاىل: {يَاأَيـَُّهـا الـَِّذيَنَءاَمُنوا » كافة«يف كلمة األصل  أ
ـــْلِم َكافَّـــًة} البقـــرة/ ، ولكـــن ورد مـــا خيـــالف ذلـــك يف اســـتعماالت فصـــيحة قدميـــة. ومنـــه قـــول عمـــر بـــن ٢٠٨اْدُخُلـــوا ِيف السِّ

، فكافــة هنــا مبعــىن: »ة علــى كافَّــة املســلمني لكــل عــام مئــيت مثقــاٍل ذهًبــا إبريــزًاقــد جعلــُت آلل بــين كاكلــ«اخلطــاب (ض): 
ذا جيوز استعماهلا معرفة أو منكرة أو غري منصوبة، وهو ما أقره جممع اللغة املصري.   مجيع أو كل، و

  
  بالنسبة إلى [فصيحة]
  بالنسبة لـ [صحيحة]

أجــازوا تضــمني فعــل معــىن فعــل آخــر فيتعــدى تعديتــه.  أجــاز اللغويــون نيابــة حــروف اجلــر بعضــها عــن بعــض، كمــا
وقــد أقــر جممــع اللغــة املصــري هــذا وذلــك. وحلــول "الــالم" حمــل "إىل" شــائع يف العديــد مــن االســتعماالت الفصــيحة، فهمــا 
 يتعاقبـان كثــريا، ولــيس اســتعمال أحـدمها مبــانع مــن اســتعمال اآلخـر، وقــد تعــددت األمثلــة علـى ذلــك يف القــرآن الكــرمي مثــل

، وقولــه تعــاىل: " َولَــْو ُردُّواْ ٢، وقولــه تعــاىل: " ُكــلٌّ َجيْــرِي ِألََجــٍل ُمَســمًّى" الرعــد/٥قولــه تعــاىل " بِــَأنَّ َربَّــَك أَْوَحــى َهلـَـا" الزلزلــة/
  .٢٨َلَعاُدوْا ِلَما نـُُهواْ َعْنُه" األنعام/
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  تم النظر في البند أمس [فصيحة]
ا تعين اإلكمـال. ولكـن املعـاجم أوردت يف هذه العبارة كما "مت"  الفعل يتفادى البعض منا استخدام   العتقاده أ

هلـــذا الفعـــل أيضـــا معـــىن التحقـــق واحلـــدوث والوقـــوع كمـــا جـــاء يف معجـــم اللغـــة العربيـــة املعاصـــرة " حتّقـــق، حـــدث، وقـــع "ّمت 
  َألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني} ".{َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألمْ  -ّمت له ما أراد -ّمت الزواج -اكتشاف دواء جديد

  
  قال إنك قادم [فصيحة]
  قال أنك قادم [صحيحة]
  قال بأنك قادم [صحيحة]

، أو معـىن »الظـن«أو » النطـق«املشهور كسر مهزة إّن بعد القول، لكن جيوز الفتح إما علـى تضـمني القـول معـىن 
» أنَّ «أو » أنْ «أو علـــى تقـــدير حـــرف اجلـــر؛ ألن حذفـــه قياســـي مـــع » أخـــرب«و  »ذكـــر«فعـــل يـــأيت مفعولـــه مفـــرًدا مثـــل 

ــُرِك ِبَكِلَمــٍة ِمْنــُه} . ٤٥آل عمــران/ ومــدخوهلما، ويؤيــد الفــتح قــراءة معظــم الســبعة: {ِإْذ قَالَــِت اْلَمالِئَكــُة يَــاَمْرَميُ أنَّ اللَّــَه يـَُبشِّ
اليت تقع بعـد لفـظ القـول ومعنـاه، » إنّ «الكسر والفتح هلمزة  -لستنييف الدورة السابعة وا -وقد أجاز جممع اللغة املصرّي 

فالكســـر علـــى إرادة احلكايـــة، والفـــتح علـــى التضـــمني. ويـــرفض األكثـــرون الصـــيغة الثالثـــة علـــى أســـاس أن الفعـــل "قـــال"  ال 
ذا املعىن. ولكن ميكن تصحيح االستعمال املرفوض باعتبار أن الباء زائدة للتأكي   د. يتعدى بالباء 

  
  

  بيئة مؤاتية [فصيحة]
  بيئة مواتية [فصيحة]

رغــم فصــاحة الصــيغة األوىل فــإن الصــيغة الثانيــة، وهــي فصــيحة أيضــا، هــي األكثــر اســتعماال واألطــوع نطقــا. وقــد 
واتَِية لَزْوِجها ". ومن الشائع أيضـا أن نقـول "واتتـه الفرصـة" وال نقـول "آتتـه الف

ُ
رصـة". ومـا جاء يف احلديث: "َخْري النِّساء امل

ــًوا َأَحــٌد"، وبيــت شــوقي "َوال  أكثــر ختفيــف اهلمــزة إىل واو أو يــاء يف لغتنــا، ومــن أمثلــة ذلــك اآليــة القرآنيــة " ملَْ َيُكــن لَّــُه ُكُف
  يُنبيَك (أي ينبئك) َعن ُخُلِق الَليايل ... كمن فقد األحبة والصحابا".

  
  عدوان ُمَمنَهج [فصيحة]   

  توهم أصالة احلرف الزائد
از جممع اللغـة املصـري هـذا االسـتعمال علـى أسـاس تـوهم أصـالة احلـرف الزائـد "املـيم". وقـد وردت قـدميا أمثلـة أج

َهَج" ومصـدره "املنهجـة" ويصـ ة من قبيل "َمتَْندَل" و "َمتَْرَفَق" و"َمتَْسَكَن" و "َمتَـْدرَعَ" وهـو مـا ينطبـق علـى الفعـل "َمـنـْ ح  مشا
نَهج". وقـد ورد يف معجـم اللغـة العربيـة املعاصـرة: مينِطـق، َمْنَطقـًة، فهـو ُممنِطـق، واملفعـول كذلك صوغ اسم املعفول منه " ممَُ 

ــة. ، منطقــِت الفتــاُة وســَطها : شــدَّته حبــزام يُطلــق عليــه ِمنطقــة أو ِنطــاق.  ُممنطَــق ، منطــق رأيَــه : أضــفى عليــه صــفة املنطقّي
ــيء : ُمطــاوع حمــَوَر: دار حولــه "متحــورِت النَّــدوُة حــوَل وورد فيــه أيضــا: يتمحــور، َمتَْحــُورًا، فهــو ُمتمحــِور ، مت حــور حــول الشَّ

ـــ  ــراع العــرّيب اإلســرائيلّي ". وميكــن يف هــذا الســياق أن ننظــر، مــثال، يف اســتخدام كلمــيت "مأســس" و "مرَكــَز" كمقابــل ل الصِّ
institutionalize  وcentralize ما، مثـــل املصـــدر مـــن األوىل ، علـــى التـــوايل ، مـــع مـــا هـــو مناســـب مـــن مشـــتقا
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َمركـز" 
ُ
،  مـع العلـم أننـا نسـتخدم صـيغة تفعَّـل مـن centralized"املأسسة" والثانية "املركزة" واسم املفعول من الثانية "امل

الكلمة األخرية مع تقاليبهـا الصـرفية املختلفـة كاملضـارع "يتمركـز" واملاضـي "متركـَز" واسـم الفاعـل "متمرِكـز" واملصـدر "مترُكـز" 
  نتحرج من ذلك. دون أن

  ملحوظة
مالحظة 

أبديت له ملحوظة مهمة [فصيحة]. أجاز جممع اللغة املصري كلمة "ملحوظة" باملعىن املقابـل للكلمـة اإلنكليزيـة 
note  ورأى أن "ملحوظــة" أدقُّ وآصــُل لغــًة مــن "مالحظــة" ملــا يف "مالحظــة" مــن حصــول املفاعلــة مــن جانــب واحــد ممــا

ا عن حقيقتها،  ذا املعىن. خيرج  ا املعاجم احلديثة    وقد أورد

  ]النساء الالئي يسعين للحصول على ... [فصيحة
  النساء الالئي تسعين للحصول على ... [صحيحة]

  اإلسناد داجلمع بني تاء التأنيث ونون النسوة عن
ه مـا ذكـره أبـو حيـان يشيع يف لغة العصر احلديث اجلمع بني تـاء التأنيـث ونـون النسـوة، وهـو اسـتعمال قـدمي يؤيـد

ـَماَواُت قـراءات يف البحر عن ابن األعرايب مـن قولـه: اإلبـل تتشـممن، وقـد وردت بـه  قرآنيـة كمـا يف قولـه تعـاىل: " َتَكـاُد السَّ
  يـَتَـَفطَّْرَن ِمن فـَْوِقِهنَّ" إذ قرئت يف قراءة أيب عمر "تتفطرن" بالتاء بدال من الياء.

  مصايد األسماك [فصيحة]
  ما [صحيحة]مصائد األس

ـــا أصـــلية وليســـت زائـــدة. فهـــي علـــى وزن  يـــرفض الـــبعض اســـتخدام هـــذه الكلمـــة بـــاهلمزة لقلـــب اليـــاء مهـــزة مـــع أ
ها باليـاء. ورأى الـبعض منـا أن نأخـذ مبـا أقرتـه تسـتخدمفامفاعل مثل "معايش". وقد راعـت منظمـة األغذيـة والزراعـة ذلـك 

بـاع مـا يصـدر عـن أهـل االختصـاص. إال أن الـرأي اجتـه إىل اإلبقـاء علـى تلك املنظمـة التماسـا للصـواب وإعمـاال لقاعـدة ات
االســتخدام املهمــوز بــالنظر إىل شــبه اإلمجــاع عليــه يف وثائقنــا وكــذلك إىل صــحة هــذا االســتخدام اســتنادا إىل مــا قــرره جممــع 

"، وذلــك ملــا ُمســع عــن العــرب اللغــة املصــري مــن إجــازة إحلــاق املــد األصــلي يف صــيغة "مفاعــل" باملــد الزائــد يف صــيغة "فعائــل
مـــن مجـــع "مصـــيبة" علـــى "مصـــائب"، و"مصـــايب"، ومنـــه قـــراءة نـــافع بـــاهلمز يف قولـــه تعـــاىل "" َوَجَعْلَنـــا َلُكـــْم ِفيَهـــا َمَعـــاِيَش 

  .١٠األعراف/

  تؤكد الجمعية العامة أهمية ... [فصيحة]
  تؤكد الجمعية العامة على أهمية ... [صحيحة]

يرفض البعض الصيغة الثانية لتعديـة الفعـل حبـرف اجلـر "علـى" مـع أنـه فعـل متعـٍد بنفسـه.  وقـد نـاقش جممـع اللغـة 
املصري التعبري املرفوض وخرَّجه على وجهني: األول: تقدير مفعول حمذوف لـ "أكد" فنقول: أكـدت اجلمعيـة العامـة التنبيـه 

ك
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د" معــىن "نبَّــه"  أو "شــدد" اللــذين يتعــديان حبــرف اجلــر "علــى" إعمــاال أو التشــديد علــى أمهيــة، والثــاين تضــمني الفعــل "أكــ
  لقاعدة تضمني فعل معىن فعل آخر.

  
    تعيد تأكيد أن

    تعيد التأكيد على أن
يـــرفض الـــبعض اســـتخدام الصـــيغة األوىل ويفضـــلون الثانيـــة. ولكـــن مل يـــرد يف كتـــب اللغـــة مـــا مينـــع إضـــافة املصـــدر   

  وهناك أمثلة ال تكاد حتصى على هذا االستخدام يف وثائقنا وخارجها. ملبدوءة باحلرف "أن". الصريح إىل اجلملة الفعلية ا
  

  [صحيحة] استخدام المرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان
يــرفض الــبعض هــذه الصــيغة الســتخدام الكــاف دون أن يكــون هنــاك تشــبيه. ولكــن ميكــن ختــريج التعبــري املرفــوض 

، أو علــى التشــبيه ١١هــا أن الكــاف زائــدة، كمــا يف قولــه تعــاىل: " لَــْيَس َكِمْثِلــِه َشــْيٌء" الشــورى/وأمثالــه مــن عــدة أوجــه، أمه
حــني يكــون املشــبه بــه أعــم مــن أن يــراد بــه املشــبه نفســه أو علــى اعتبــار الكــاف امسيــة مــع نصــبها علــى احلاليــة. وقــد وافــق 

مماثـــل هلـــذا التعبـــري بنـــاء علـــى الـــوجهني األول والثـــاين مـــن  علـــى تعبـــري –يف دورتـــه الثانيـــة واألربعـــني  –جممـــع اللغـــة املصـــري 
  التخرجيات املذكورة.

  
  قالت مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي [فصيحة]
  قالت مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي [فصيحة]

د انتهـــى إىل يـــرفض الـــبعض الصـــيغة األوىل اســـتنادا إىل وصـــف املؤنـــث باملـــذكر. ورغـــم أن جممـــع اللغـــة املصـــري قـــ
اختيار املطابقة يف التذكري والتأنيث يف ألقاب املناصب واألعمال، أمسـاء كانـت أو صـفات،  فـإن الـدكتور خمتـار عمـر يـرى 
أن اجملمع خانه الصواب حني جعل ذلك واجبا، وأشار إىل أنه جيوز إىل جانب رأي اجملمع إطـالق املـذكر علـى املؤنـث إذا  

نس املتحــدث عنـــه وكــان اللفــظ امســـا عامــا لوظيفــة عامــة يشـــغلها الرجــال والنســاء علـــى كــان يف الكــالم مــا يـــدل علــى جــ
  السواء.

  اجتمع الوزير والسفير [فصيحة]
  اجتمع الوزير بالسفير [صحيحة]

  اجتمع الوزير مع السفير [صحيحة]
مـع"، علـى أسـاس أجاز جممع اللغة املصري إسناد صـيغة "افتعـل" الدالـة علـى االشـرتاك إىل معموليهـا باسـتعمال "

ا تفيد املعية واملصاحبة واالشرتاك يف احلكم مما يَدُل عليه بـالواو، وقـد أجـاز الكسـائي وأصـحابه عبـارة: اختصـم زيـد مـع  أ
  عمرو. 
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  استرعى االنتباه [صحيحة]
ـا امل عـاجم احلديثـة  اسرتعى االنتباه أو النظر من التعبريات السياقية اليت شاعت يف لغة العصـر احلـديث، وقـد أورد

  كالوسيط واألساسي، كما استعملها كبار الكتاب مثل: توفيق احلكيم وعباس العقاد.
  

  حاز الدرجة [فصيحة]
  حاز على الدرجة [صحيحة]

يــرفض الــبعض التعبــري الثــاين لتعديــة الفعــل حبــرف اجلــر "علــى" مــع أنــه فعــل متعــٍد بنفســه. وميكــن تصــحيح هــذا 
  معىن فعل آخر وهو يف هذه احلالة "حصل" الذي يتعدى بـ "على". التعبري بتطبيق قاعدة تضمني فعل

  
  فترة العضوية [فصيحة]
  مدة العضوية [فصيحة]

ــذا املعــىن. ولكــن الكلمــة وردت يف املعــاجم  يــرفض الــبعض التعبــري األول حبجــة عــدم ورود كلمــة فــرتة يف املعــاجم 
ـا املعـاجم احلديثـة مبعـىن القطعـة مـن الـزمن طالـت أو قصـرت، ومـن مث  القدمية مبعىن ما بني كل نبيَّني مـن الزمـان، كمـا أورد

  ميكن تصويبها.
  

  اتفقت الدولتان العظميان [فصيحة]
  اتفقت الدولتان األعظم [صحيحة]

يــرفض الــبعض التعبــري الثــاين اســتنادا إىل عــدم املطابقــة بــني أفعــل التفضــيل احمللــى بـــ "أل" وموصــوفه. ولكــن جممــع 
يف ثالث من دوراته اإلفـراد والتـذكري يف اسـتعمال أفعـل التفضـيل احمللـى بــ "أل"، وذلـك أخـذا بـرأي ابـن  اللغة املصري أجاز

مالك وابـن يعـيش وغريمهـا. ويـرجِّح عـدم املطابقـة مـا انتهـى إليـه بعـض البـاحثني مـن عـدم مطاوعـة صـيغة "فُعلـى" للتفضـيل 
ألوقــــع" و "الوجبــــة األطيــــب" ... إخل، وميكــــن اعتبــــار "أل" تأنيثــــا فيمــــا مل ُيســــمع، مثــــل "القضــــية األخطــــر"، و "النغمــــة ا

  موصولة يف هذه التعبريات.
  

  المقدرة على خلق األشياء واختراعها [فصيحة]
  المقدرة على الخلق واالختراع لألشياء [فصيحة]

ب يــرفض الــبعض الصــيغة الثانيــة لضــعف الرتكيــب. لكــن الــدكتور خمتــار عمــر يــرى أنــه ال غبــار علــى صــحة الرتكيــ
  املرفوض ألنه من أسلوب التنازع حيث يتنازع املصدران "خلق" و"اخرتاع" على اجلار واجملرور "لألشياء".
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  خاطب األمين العام ثمانيًا من الدول [فصيحة]
  خاطب األمين العام ثمانَي من الدول [صحيحة]

ــا اســم ممنــوع مــن الصــرف لشــبهها  األفصــح تنــوين كلمــة "مثــاين" يف موضــع النصــب، وجيــوز عــدم تنوينهــا، علــى أ
  بصيغة منتهى اجلموع، مثل "غواٍش" و "جواٍر".

  
  
  

  االستشعار من بعد [فصيحة]
  االستشعار عن بعد [صحيحة]

يـرفض الـبعض التعبـري الثـاين لنيابـة حــرف اجلـر "عـن" عـن حـرف اجلـر "مــن". ولكـن اللغـويني أجـازوا نيابـة حــروف 
فعل معىن فعل آخر فيتعدى تعديته. وقد أقر جممع اللغـة املصـري هـذا وذلـك. اجلر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمني 

ومـــن األمثلـــة علـــى نيابـــة حـــرف اجلـــر "عـــن" عـــن حـــرف اجلـــر "مـــن" قولـــه تعـــاىل: " ُهـــَو الـَّــِذي يـَْقبَـــُل التـَّْوبَـــَة َعـــْن ِعبَـــاِدِه" 
  ، وقول األصبهاين: انتزعوا هذا السهم عين".٢٥الشورى/

  
  ج باهرة [فصيحة]أمكننا استخالص نتائ

  أمكن لنا استخالص نتائج باهرة [صحيحة]
  تعدية األفعال حبرف اجلر "الالم" وهي متعدية بنفسها

جيــوز تعديــة بعــض األفعــال املتعديــة بنفســها كالفعــل املــذكور حبــرف اجلــر "الــالم" علــى معــىن التضــمني، كتضــمني 
يأ".   الفعل "أمكن" معىن الفعل "تيسر" أو "

  
  يا [فصيحة]منطقة جنوب آس

  منطقة جنوبي آسيا [فصيحة]
يــرفض الــبعض الصــيغة الثانيــة علــى أســاس أن أمســاء اجلهــات املنســوبة تــدل علــى املكــان اخلــارج عمــا أضــيف إليــه 
اســـم اجلهـــة. إال أن كثـــريا مـــن اللغـــويني يـــرون جـــواز اســـتعمال أمســـاء اجلهـــات املنســـوبة يف الداللـــة علـــى املكـــان الـــداخل يف 

  ارج عنه، وأن املدار يف تعيني ذلك إمنا هو على القرينة وسياق الكالم.املضاف إليه واخل
  

  سأزورك سواء أزرتني أم لم تزرني [فصيحة]
  سأزورك سواء زرتني أم لم تزرني [صحيحة]

  سأزورك سواء أزرتني أو لم تزرني [صحيحة]
  سأزورك سواء زرتني أو لم تزرني [صحيحة] 

ســـوية، كمـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل " َوَســـَواٌء َعَلـــْيِهْم أَأَنـــَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تُنـــِذْرُهْم َال املشـــهور اســـتعمال "أم" بعـــد مهـــزة الت
. وجيــوز اســتعمال "أو" مــع مهــزة التســوية أيضــا. أمــا إذا مل تظهــر مهــزة االســتفهام وقُــدِّر وجودهــا فيكــون ١٠يـُْؤِمُنــوَن" يــس/
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جممـــع اللغـــة املصـــري ذلـــك جريـــا علـــى مـــا قـــرره مجهـــور النحـــاة. العطـــف بعـــدها بــــ "أم" وجيـــوز العطـــف بــــ "أو". وقـــد أجـــاز 
  وكذلك استعمال "أو" مع اهلمزة أو بغريها.

  
  ]البضاعة المبيعة ال ترد وال تستبدل [فصيحة

  البضاعة الُمباعة ال ترد وال تستبدل [فصيحة]
  المشروع المصوغ يحتاج إلى تنقيح [فصيحة]
  ]المشروع الُمصاغ يحتاج إلى تنقيح [فصيحة

يــرفض الـــبعض اســتعمال الصـــيغة الثانيـــة الســتعمال "أفْـَعـــَل" بــدال مـــن "فـََعـــَل".  إال أن هــذا االســـتعمال املرفـــوض 
وأمثالــه لــه مــا يؤيــده يف القيــاس والســماع. فمــن حيــث القيــاس، أجــاز جممــع اللغــة املصــري جمــيء "أفَعــَل" مبعــىن "فـََعــَل" نظــرا 

أن اهلمـزة تكـون حينئـذ لتأكيـد املعـىن وتقويتـه. أمـا مـن حيـث السـماع، فقـد  لورود نظائر كثرية لذلك يف لغـة العـرب، وذكـر
تضمنت املعاجم مثيالت الصيغة املرفوضة باملعىن نفسه الوارد مع الوزن "فـََعـَل". فقـد جـاء يف لسـان العـرب: "ُلمـُت الرجـل 

َلــَد"، واملصــوغ: مــا صــيغ، كاملصــاغ". ومــن وأملتُـه مبعــىن واحــد"، وجــاء يف تــاج العــروس "َخَلــَد باملكــان.. إذا بقـي وأقــام، كأخ
َناُكم مَّاًء فـُرَاتًا" املرسالت/   .  ٢٧الوارد أيضا: َسقاه، وأسقاه، ويف القرآن الكرمي: " َوَأْسَقيـْ

  
  عليه مديونية ضخمة [فصيحة]

  هو مدين بمبالغ كبيرة [فصيحة]
  هو مديون بمبالغ كبيرة [فصيحة]

اسـم املفعـول مـن الفعـل الثالثـي  -ولـيس إمتـام  -ألفصـح هـو إعـالل يرفض البعض هذه الصيغة على أسـاس أن ا
األجــوف اليــائي. ولكــن بعــض العــرب جييــزون اإلمتــام فيقولــون "مبيــوع" كاســم مفعــول لـــ "بــاع". وقــد جــاء يف لســان العــرب 

  "والشيء مبيع ومبيوع مثل خميط وخميوط على النقص واإلمتام".
  

  يعاني السكان ظروفا قاسية [فصيحة]
  اني السكان من ظروف قاسية [صحيحة]يع

متعــــديًا بنفســــه، ولكــــن بعــــض املعــــاجم احلديثــــة كاملنجــــد » عــــاىنَ «الــــوارد يف املعــــاجم القدميــــة اســــتعمال الفعــــل 
يف كتابـات » مـن«مبعىن قاَسـى. وقـد شـاعت تعديـة الفعـل بــ » عاَىن منه«، فجاء فيها: »من«واألساسي أجازت تعديته بـ 

  ار "من" هنا دالة على التعليل، واملعىن "يعانون بسبب ظروف قاسية".املعاصرين. وميكن اعتب
  

  قام السكان بتظاهرة [صحيحة]
      قام السكان بمظاهرة [صحيحة]
مبعىن: جتمعـوا ليعلنـوا رأيهـم يف » تظاَهروا«استخدام الفعل  -من خالل معجمه الوسيط -أقر جممع اللغة املصري

ـــذا تصـــح اجلملـــة األوىل. أمـــا »تظـــاُهرة«ه ، واســـم املـــرة منـــ»تظـــاهر«أمـــر، ومصـــدره  مبعـــىن إعـــالن رأي أو » املظـــاهرة«، و
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إظهــار عاطفــة يف صــورة مجاعيـــة، فقــد أجازهــا جممــع اللغـــة املصــري نظــرًا لشــيوعها علـــى األلســنة، وذكرهــا الوســيط بـــنفس 
  املعىن.

  
  كال البلدين وقع االتفاقية [فصيحة]

  كال البلدين وقعا االتفاقية [صحيحة]
ض الــبعض الصــيغة الثانيــة للعــود بضــمري املثــىن علــى "كــال". ولكــن نظــرا ألن "كــال" و"كلتــا" لفظهمــا مفــرد يــرف

َءاَتــْت أُُكَلَهــا} الكهــف/ ــا اْجلَنَّتَـْنيِ ، ٣٣ومعنامهــا مثــىن،  جيــوز اإلخبــار عنهمــا بــاملفرد محــال علــى اللفــظ كقولــه تعــاىل: {ِكْلَت
  عىن مثل: كال الرجلني سافرا واألكثر مراعاة اللفظ.وجيوز اإلخبار عنهما باملثىن محًال على امل

  
  بـَْعُض الناِس َغاَب [فصيحة]
  بـَْعُض الناِس غابوا [فصيحة]

املفـردة. ولكـن ميكـن تصـحيح هـذا » بعض«للفظ » غابوا«يرفض البعض الصيغة الثانية لعدم مطابقة الضمري يف 
ن معناهـا قـد يكـون غـري ذلـك، وهلـذا يراعـى يف الضـمري لفظها مفرد مذكر، ولك» بعض«االستخدام على أساس أن كلمة 

  العائد عليها مطابقته للفظه حيًنا كما يف املثال األول، أو ملعناه حيًنا آخر كما يف املثال الثاين.
  

  الفاقد السمكي [صحيحة]
للغـــة يــرفض الــبعض هـــذه الصــيغة حبجـــة اســتخدام اســم الفاعـــل بــدال مـــن اســم املفعــول. إال أن املعـــاجم وجممــع ا

املصـــري أجـــازوا ذلـــك لـــوروده يف كـــالم العـــرب كقـــول الشـــاعر: واقعـــد فإنـــك أنـــت الطـــاعم الكاســـي، أي املطعـــوم املكســـّو. 
وهنــاك أمثلــة عديــدة هلــذا االســتعمال منهــا " هــذا املكــان آِهــل بالســكان" و "الــدخول قاصــر علــى األعضــاء" و "اســتخرج 

مـا ال ميكـن تصـريفه وبيعـه مـن اإلنتـاج لعيـب  عاصرة أن كلمة فاقـد تعـين:"وورد يف معجم اللغة العربية امل بطاقة بدل فاقد".
  .فيه "كان الفاقد من البضاعة كبريًا"

  
  حيث إّن [فصيحة]

  [صحيحة] حيث أنّ 
بعـــد حيـــث الظرفيــــة، ألن األغلـــب إضـــافتها إىل مجلـــة. ويصـــح فتحهـــا إذا اعتربناهــــا » إّن «الفصـــيح كســـر مهـــزة 
إىل » حيــث«إضــافة  -يف الــدورة التاســعة واألربعــني -ملــؤول. وقــد أجــاز جممــع اللغــة املصــريمضــافة إىل مفــرد هــو املصــدر ا

ا من الظروف املكانية.   االسم املفرد وجرّه بعدها، قياًسا يف ذلك على أخوا
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  استبدل ثوبًا جديًدا بثوبه القديم [فصيحة]
  استبدل ثوبه القديم بثوب جديد [مقبولة] 

على املرتوك، وورد يف بعض املعاجم جواز دخوهلا على غري املـرتوك، وهـو مـا أخـذ بـه جممـع األفصح دخول الباء  
ــا للــبس، وعليــه جــاء قولــه تعــاىل: {أََتْســَتْبِدُلوَن الَّــِذي ُهــَو أَْدَىن  اللغــة املصــري، وإن كــان األفضــل إدخاهلــا علــى املــرتوك منًع

ٌر} البقرة/    .٦١بِالَِّذي ُهَو َخيـْ
  

  ابراتّية في إحدى الدول الكبرى [فصيحة]تـََلقَّى دورة مخ
أجــاز جممــع اللغــة املصــري النســب إىل املختــوم بــاأللف والتــاء يف األعــالم، ومــا جيــري جمراهــا مــن أمســاء األجنــاس 

  واحلرف واملصطلحات دون حذف األلف والتاء.
  

  هذا ساِبٌق أوانَه [فصيحة]
  هذا ساِبٌق ألوانه [فصيحة] 

  [فصيحة]فـَْهمك الكالَم غير دقيق 
  فـَْهمك للكالم غير دقيق [فصيحة]

  ، وهي متعدية بنفسها»الالم«تعدية املشتقات االمسية حبرف اجلر 
تـــنصُّ معـــاجم اللغـــة علـــى أنَّ أفعـــال املشـــتقات االمسيـــة مـــن قبيـــل مـــا ورد يف هـــذين املثـــالني تتعـــدَّى إىل مفعوهلـــا 

فصــيحة أيضــا وذلــك باعتبــار » الــالم«تعديــة هــذه املشــتقات بـــ إال أن ». فهــم الكــالمَ «، و »َســَبق أوانَــه«بنفســها، فيقــال: 
زائدة للتقوية كما ذكر النحاة. فقد ذكـروا أنَّ هـذه الـالم تقـوِّي عـاِمًال إعرابيًّـا ضـعيًفا، وذلـك إذا كـان العامـل فرًعـا » الالم«

فعــول أو تــأّخرت عنــه، كقولــه يف عملــه عــن الفعــل، كمــا إذا كــان مصــدرًا أو صــفة دالــة علــى فاِعــل، ســواء تقــدَّمت علــى امل
قًا ِلَمــا َمَعُهــْم} البقــرة/١١٢تعــاىل: {َواْحلَــاِفظُوَن ِحلُــُدوِد اللَّــِه} التوبــة/ ، وقولــه تعــاىل: {َمسـَّـاُعوَن ٩١، وقولــه تعــاىل: {ُمَصــدِّ

ــْحِت} املائــدة/ ــاُلوَن لِلسُّ ، وقولــه تعــاىل: {َوالَّــِذيَن ٧٨نبيــاء /، وقولــه تعــاىل: {وَُكنَّــا ِحلُْكِمِهــْم َشــاِهِديَن} األ٤٢لِْلَكــِذِب َأكَّ
ِِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن} املؤمنون/   .٨ُهْم َألَمانَا

  
  

  
  المراجع

  .)٢٠٠٨الطبعة األوىل (القاهرة، عامل  الكتب،  ،، معجم الصواب اللغويأمحد خمتار عمر
  ).٢٠٠٨امل  الكتب، ، الطبعة األوىل (القاهرة، عمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر، 

  http://shamela.wsموقع املكتبة الشاملة 
  
  




