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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين،
وعمى آلو الغر الميامين.
وبعد :
اىتم عمماء العربية بمغتيم منذ عيد مبكر ،فوضعوا الكتب التي تصونيا من
االنحراف ،ومن أىم أسباب تمك العناية بالمغة العربية خدمة القران الكريم ،و تصحيح
ما انحرف من األلسنة بعد أن اشتيرت العربية في األصقاع البعيدة عن مواطنيا.
وبدأت المغة تسمك سبيال غير مرض ألىميا فخرجت عن فصاحة البادية التي
قاس عمييا النحاة قواعدىم ،و شمل ذلك الخروج عدة جوانب منيا :
األول  :الخروج عمى األصوات العربية  ،و ارتضاخ المكنة.
الثاني  :تغيير الحركة المؤدية إلى تغيير المعنى .
الثالث  :تغيير صيغ األلفاظ.
الرابع  :وضع األلفاظ في غير مواضعيا .
الخامس  :الغمط في حركات اإلعراب .
السادس  :اإلخالل بالتركيب المغوي .
بعد ذلك نيد المخمصون لمغة وكتاب اهلل العزيز إلصالح ما فسد ،و وضعوا
تقوم ما انحرف ،و ُيعد كتاب " ما تمحن فيو العوام " المنسوب إلى عمي
الكتب التي ّ
بن حمزة الكسائي (ت 29:ىـ) من أقدم الكتب التي ُوضعت لتنقية المغة العربية في
القرن الثاني لميجرة .

وزاد المحن بعد ذلك ،و شمل الخاصة  ،فانبرى المغويون لتصحيح المحن و
تنقية المغة مما أصابيا من انحراف ،فألف القاسم بن عمي الحريري ( ت  627ىـ) "
درة الغواص في أوىام الخواص "
وتوالت الكتب بعد ذلك ،وصوالً لمعصر الحديث إذ أكمل الميتمون بالعربية

طريق التأليف في كتب التصحيح فاىتم مجموعة من المؤلفين بما يصدر في الجرائد
كإبراىيم اليازجي ،وأخذ الحريصون عمى العربية يتسابقون في وضع الكتب ،ثم ظير

نشاط التصحيح المغوي عمى شكل مقاالت تنشر في الصحف المحمية ليتسنى لمقراء
اإلفادة منيا بأقصر وقت وأسيل طريقة.
ومن ىذه الكتب التي خرجت لمناس عمى صورة المقاالت كتاب الدكتور نعمة
اوي المسمى ب( التعبير الصحيح).
رحيم ّ
العز ّ
اوي في ىذا الكتاب ،يبدأ بمقدمة
وسأقدم في ىذا البحث دراسة لمنيج ّ
العز ّ
وينتيي بخاتمة ،ومابينيما سأعرض لمموضوعات اآلتية:
 التعريف بالكتاب. قصة الكتاب. العبارات المقتبسة. مصادر الكتاب. طريقة العرض. مستويات التصحيح. محاسن الكتاب . مآخذ الكتاب.اوي مــن الميتمــين بيــذا الجانــب مــن التــأليف حتــى عــرف بــو فيــو اىــتم
يعــد العـ ّـز ّ
بمغــة األدبــاء والمثقفـين إذ كــان يتــابع الصــحف والتمفــاز واإلذاعــات ،ثــم جــال نظـره إلــى
لغة العوام ذلك في كتابو (معجم األوىام واألخطاء في األسماء)

التعريف بالكتاب

اوي.
 كتاب التعبير الصحيح لمدكتور نعمة رحيم ّالعز ّ
 الناشر :و ازرة الثقافة ،دائرة الشؤون الثقافية العامة. سنة الطبع3112 :م . يبمغ الكتاب مئتين وسبع وعشرين صحيفة .يتكون من مئة واثنتين مقالة .
 ّاوي مئتين وست وخمسين عبارة .
 صحح الدكتور ّالعز ّ

قصة الكتاب

كــان الــدكتور إب ـراىيم ال ـوائمي ينشــر تصــحيحات لغويــة فــي جريــدة الثــورة ،فــي

زاويتــو األســبوعية التــي عنوانيــا (مــن أغــالط المثقفــين) وبعــد أن لبــى الــدكتور إب ـراىيم
اوي أن يواصــل
ال ـوائمي نــداء ربــو طمــب رئــيس التحريــر آنــذاك مــن الــدكتور نعمــة العـ ّـز ّ
اوي األســبوعية تنشــر تحــت عن ـوان
العمــل الــذي نيــض بــو ال ـوائمي ،فكانــت زاويــة العـ ّـز ّ

لغوي ).
وعي
ّ
(نحو ّ
بع ــد ذلـ ـك قام ــت و ازرة الثقاف ــة بطب ــع مق ــاالت الـ ـوائمي ف ــي كت ــاب عنوان ــو (م ــن

اوي لتنشــرىا فــي كتــاب مســتقل فســماه
أغــالط المثقفــين) ثــم عمــدت إلــى مقــاالت العـ ّـز ّ
اوي ( التعبير الصحيح ).
ّ
العز ّ

العبارات المقتبسة
يضـ ــم ىـ ــذا الكتـ ــاب مجموعـ ــة مـ ــن األخطـ ــاء الشـ ــائعة التـ ــي تجـ ــري بيـ ــا ألسـ ــنة
المثقفين واألدباء ،وقد اقتبسيا من عدة روافد ىي :
 -2التمفزيون.
 -3إذاعة بغداد.
 -4صوت الجماىير.
 -5جريدة الثورة.

 -6جريدة الجميورية.
 -7جريدة العراق.
 -8جريدة القادسية.
وقد استخمص من ىذه الروافد عينات ىي :
 -2المقاالت  ،وأخذت ىذه حي از كبي ار من الكتاب .
 -3القصص.
 -4البرامج.
 -5المسمسالت.
 -6األخبار.
 -7اإلعالنات.
 -8الشعر ،وقد وردت مقالة واحدة صحح فييا عبارة من بيت شعر.

مصادره
اوي منيجا محـددا فـي األخـذ مـن المصـادر ،وكـذلك لـم يمتـزم بـذكر
لم يمتزم ّ
العز ّ
المصادر التي أخذ منيا ،فأكثر العبارات المصححة لـم يـذكر ليـا مصـدرا ،فضـال عـن
التي ذكر ليا مصد ار كان يوىم القارئ فقـد ورد لـو فـي مواضـع كثيـرة قولـو ( :جـاء فـي
المعجـم )ولــم يحـدد أي معجــم  ،وكـذلك قولــو( جـاء فــي كتـب المغــة) وىـذا يوقــع المتتبــع
في وىم كبير.
اوي ك ــان ىدف ــو إيص ــال
لكنن ــا نعط ــي ل ــو الع ــذر ف ــي ى ــذا الم ــنيج ذل ــك أن الع ـ ّـز ّ
التعبيــر الصــحيح لمقــارئ الكـريم ،وأكثــر القـراء لــم يكــن مــن المختصــين بالمغــة العربيــة،
فمم يرد أن يثقل المقال بذكر أسماء الكتب.
وسأورد ما ذكره من مصادر:
 -2أساس البالغة لمزمخشري.
 -3لسان العرب البن منظور.
 -4تاج العروس لمزبيدي.
 -5تاج المغة وصحاح العربية لمجوىري.

 -6المعجم الوسيط لمجمع المغة العربية في القاىرة.
 -7القاموس المحيط لمفيروزآبادي.
 -8المصباح المنير لمفيومي .
 -9معجم األغالط المعاصرة لمعدناني.
 -:قل وال تقل لمصطفى جواد.
 -21محيط المحيط
 -22مختار الصحاح لمرازي.

طريقة العرض
اوي في عرض العبارة طريقة واحدة فـي كـل الكتـاب ـ كـل المقـاالت ـ
اعتمد ّ
العز ّ
ذلــك قولــو( :جــاء فــي مقــال نش ـرتو جريــدة الثــورة فــي : 2:99/9/5ثــم يــذكر العبــارة
الخاطئـ ــة) أمـ ــا فـ ــي القصـ ــة فقولـ ــو ( :جـ ــاء فـ ــي قصـ ــة نش ـ ـرتيا جريـ ــدة الع ـ ـراق يـ ــوم
 )... : 2:99/22/27أما إذا كان الخطأ فـي التمفـاز فيكـون قولـو( :قـال المـذيع فـي
نشرة أخبار الساعة العاشرة المذاعة من التمفـاز ليمـة : 2:9:/8/21ثـم يـذكر العبـارة
الخطأ ).

مستويات التصحيح

اوي مـ ــنيج التصـ ــحيح فـ ــي أغمـ ــب المسـ ــتويات  ،المسـ ــتوى والصـ ــرفي
بنـ ــى العـ ـ ّـز ّ
تعرض إلى اإلمالء ،فكان شامال ألكثر جوانب المغة.
والنحوي والمعجمي حتى ّ
س ــأذكر مث ــاال لك ــل جان ــب ،نب ــدأ بالمس ــتوى الص ــرفي ( حت ــى تك ــون اىتمامات ــو

اوي كممـ ــة (مش ــاغل) فقـ ــال( :إن
األسـ ـرية بعي ــدة عـ ــن مش ــاغل الحيـ ــاة )..ص ــحح الع ـ ّـز ّ
اس ــتعمال الكات ــب الفاضل"مش ــاغل" ب ــدال م ــن شـ ـواغل غي ــر فص ــيح ج ــاء ف ــي أس ــاس
البالغة(وشـ ــغمتني الش ـ ـواغل)وأما (مشـ ــاغل) فجمـ ــع (مشـ ــغل) عمـ ــى وزن (مفعـ ــل)بفتح
وسكون وفتح ،وىو مكان الشغل وموضعو.
اوي مف ــرد (شـ ـواغل) بقول ــو(:وأما جم ــع (ش ــاغل)عمى شـ ـواغل فم ــو
ثــم ذك ــر الع ـ ّـز ّ
نظائر كجمعيم (فارس)عمى (فوارس) و(باسل) عمى(بواسل).

أمــا المســتوى النحــوي ف ــ(جاء فــي مقــال نش ـرتو جريــدة الثــورة" ...وكنــت إذا مــا
أقبمت العطمة أسافر إلى بمدتي "
اوي ىذه العبارة مـن ناحيـة تركيبيـة فقـال (:والفصـيح الـذي عميـو مـن
صحح ّ
العز ّ
كــالم العــرب إن }إذا{الشــرطية الظرفيــة تقتضــي فعمــين ماضــيين أحــدىما فعــل الشــرط
واآلخــر جوابــو ،ولــذا كــان الوجــو أن يقــال فــي العبــارة  (:وكنــت إذا مــا أقبمــت العطمــة
سافرت إلى بمدتي )
والمســتوى المغــوي ذكــر فيــو داللــة المفظــة المعجميــة مثــال ذلــك قولــو فــي عبــارة
اوي (:ووجــو الخطــأ ىنــا إرادة " الم ـ اررة"
وردت فــي قصــة (والرعشــات المري ـرة) قــال العـ ّـز ّ
بــ(المريرة) مــع أن ىــذه األخيـرة ال تعنــي ذلــك ،بــل (القويــة) مــأخوذة مــن (المـ ّـرة) بكســر
المــيم وتشــديد ال ـراء بمعنــى (القــوة) وقيــل( :رجــل مريــر) أي قــوي ،ذو م ـرة ،ومــا أظــن
القــاص عنــى بــ( الرعشــات المريــر) و( الرعشــات المريـرة القويــة) إذ لــو أراد ذلــك لوقــع
في التناقض ،فالرعشة واىنة ضعيفة ،ال يصح وصفيا بالقوة أو المرة.
اوي بعض المقاالت في الرسـم اإلمالئـي ذلـك فـي عبـارة ( فعمينـا أن
ذكر ّ
العز ّ
ال نتوق ــف عن ــدىا) فق ــال  (:ف ــي ى ــذه العب ــارة خط ــأ ف ــي الرس ــم ،موض ــعو فص ــل (أن)
الناصــبة لممضــارع عــن (ال) النافيــة التــي وليتيــا ،والوجــو أن يكتــب ىــذان الحرفــان إذا
اجتمعا متصمين ،فيكون الرسم عمى الوجو اآلتي (:فعمينا ّأال نتوقف عندىا)) .

محاسنو

 -2رصد األخطاء الشائعة بين المثقفين واألدباء والمذيعين.
 -3تطرق لتصحيح الكالم الخطأ في أغمب المستويات.
 -4خطّ المؤلف منيجا لتصحيح الكالم المسموع والمكتوب.
 -5استعمل الكممات الشائعة في كالم العرب.

مؤاخذاتو

 -2لم يوثق الكثير من التصحيح من كتب المغة.
 -3ذكر بعض كتب المغة بصورة موىمة.
 -4قيد المغة ولم يفسح المجال لمجديد .
 -5لم يذكر خاتمة في نياية الكتاب.
 -6لم يضع فيرسا لمكتاب .
 -7لم يعتمد منيجا في ترتيب المواد المغوية.
 -8ذكر في المقدمة سأصحح األخطاء التي في الشعر ولـم يصـحح إال بيتـا
واحدا
 -9يحتوي الكتاب أخطاء طباعية والسيما في ضبط اليمزة .

الخاتمة

بعــد ىــذه الجولــة فــي كتــاب (التعبيــر الصــحيح) ومــا حممــو مــن تصــحيح لــبعض
ما ُعرض أمامو من عبارات خاطئة ،سنذكر نتائج البحث التي ظيرت لنا:
 إن الكتاب إضافة لغوية ىدفيا تنقية المغة من األخطاء. خط المؤلف لنفسو منيجا لمتصحيح ُعرف بو فيما بعد. فسح المجال أمام كل طبقات المجتمع لإلفادة من التصحيح . أخذ األخطاء من المغة المستعممة بين الناس . لم يعتمد منيجا في تأليف المقاالت . قيد المغة ولم يعط المغة حق التطور . أكثر العبارات المصححة لم توثق من كتب المغة . -تطرق الكتاب ألغمب مستويات المغة.

