


       

�������� 	
����� 	��� ��� ������������ 	
����� 	��� ��� ������������ 	
����� 	��� ��� ������������ 	
����� 	��� ��� ����    

���� ���	 
���� ������� ���	 
���� ������� ���	 
���� ������� ���	 
���� ���        

������� ������ ���� ����� ������� 
��  �!"������� ������ ���� ����� ������� 
��  �!"������� ������ ���� ����� ������� 
��  �!"������� ������ ���� ����� ������� 
��  �!"  

� �� �� �� �

���������	

	�א��	�א���������������	

	�א��	�א���������������	

	�א��	�א���������������	

	�א��	�א������� �� �� �� �

        

�������� 	
����� 	��� ��� ������������ 	
����� 	��� ��� ������������ 	
����� 	��� ��� ������������ 	
����� 	��� ��� ����

    ������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��    

#�$%#�$%#�$%#�$%        

 & & & & . . . . ( ( ( ( / / / /���� ���	 
���� ������� ���	 
���� ������� ���	 
���� ������� ���	 
���� ���

������� ������ ���� ����� ������� 
��  �!"������� ������ ���� ����� ������� 
��  �!"������� ������ ���� ����� ������� 
��  �!"������� ������ ���� ����� ������� 
��  �!"

  

  

 

 

�����	�א�ز������	�א�ز������	�א�ز������	�א�ز�� �� �� �� �

���������	

	�א��	�א���������������	

	�א��	�א���������������	

	�א��	�א���������������	

	�א��	�א������

        

  

 

 

 



٢ 

 

 

  حول البحث ومؤلفه

   .بالكلیةفتحي خلیل رئیس قسم اللغویات عبد العظیم / د.أ :مؤلف البحث

   .موقف مجمع اللغة العربیة بالقاهرة من االستعماالت المعاصرة:عنوان البحث

  : محتویات البحث

  . ، وفهرس للموضوعاتمصادرلوثبت ل ،تتلوها خاتمة ،وخمسة مباحث ،وتمهید ،یتكون من مقدمة

  . ار علیها في بحثهوالخطة التي س، البحث لدي الباحثتبین كیف ظهرت فكرة  فالمقدمة

واألهداف التي أنشـئ ، شاء مجمع اللغة العربیة بالقاهرةفیه بیان مختصر للمراحل التي مر بها إن والتمهید

، اظ وعبـــارات تســـتوقف الناقـــد اللغـــويومنهـــا دراســـة مـــا یشـــیع فـــي لغـــة المعاصـــرین وكتابـــاتهم مـــن ألفـــ، ألجلهـــا

  . وعرضها علي میزان قواعد اللغة

   .ت المعاصرین في األلفاظ المفردةحول ما أجازه المجمع من استعماال :بحث األول عنوانهمالو 

  .جازها المجمع من تلك االستعماالتوفیه ما یقرب من ستین لفًظا مفرًدا أ

   .استعماالت المعاصرین في التراكیبحول ما أجازه المجمع من : والمبحث الثاني عنوانه

  .ا أجازها المجمع من استعماالتهمكیبً وفیه ما یقرب من ستین تر 

   .قف المجمع في إجازته من التراكیبحول ما تو  :عنوانه لثالثوالمبحث ا

  . في إجازتها مع التعقیب علي موقفهوفیه عشرة تراكیب توقف مؤتمر المجمع 

   .جمع الخاصة باستعماالت المعاصرینمالحظ حول قرارات الم: والمبحث الرابع عنوانه

، حح االسـتعمال المعاصـر مـع التعلیـلوأخري تصـ، یهعلي نماذج لقرارات خلت من التعلیل والتوجویشتمل 

وسادســـة  ،وخامســـة تبـــین األوجـــه الجـــائزة، رابعـــة تجمـــع بـــین التعلیـــل والتوجیـــهو ، وثالثـــة تصـــححه مـــع التوجیـــه

الت حدیثـــــة تراعـــــي اســـــتعمافیهـــــا قواعـــــد وســـــابعة وضـــــعت ، ســـــتعمال اللغـــــويخرجـــــت عـــــن المـــــألوف فـــــي اال

  . المعاصرین
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   .ن االستعماالت المعاصرة في اللغةحول أثر موقف المجمع م: انهوالمبحث الخامس عنو 

البــت بشــأن بعــض : ء المجمــع بهــذه االســتعماالت أولهــاوفیــه بیــان لخمســة أمــور ترتبــت علــي عنایــة علمــا

أي مادة لغویة لـم تـذكر بقیتهـا االتجاه إلي تكملة فروع : والثاني، والتراكیب والحكم بصحة استعمالهاالمفردات 

: والرابــع، اصــرین فیمــا یــؤدي إلــي تنمیــة اللغــةوضــع الضــوابط التــي تحكــم اســتعماالت المع: والثالــث، المعــاجم

یف فــي النحــو أو التصــر إضــافة قواعــد : والخــامس، لســماعالبــت فــي قیاســیة أمــور كانــت قــدیًما مقصــورة علــي ا

  . تقتضیها االستعماالت المعاصرة

  فیها نتائج البحث                    والخاتمة

  .وبا9 التوفیق، هذا
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  المقدمة                                            

  . هیأ لها أسباب النمو والكمالو ، لحمد I الذي حفظ اللغة العربیةا

ورضـي هللا  ،ن تأدیبه فصار القدوة في كل مجـالسیدنا وموالنا محمد الذي أدبه ربه فأحسوصلي هللا علي 

  . عن آله وصحبه األبطال

  وبعد

مة اللغة العربیة وجعلها وافیة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة هدف منذ نشأته إلي الحفاظ على سالفإنَّ 

كل ما له شأن  مالئمة لحاجات الحیاة في العصر الحاضر والبحث في ،طالب العلوم والفنون في تقدمهابم

  )١(.في تقدم هذه اللغة

 ،وعندما وضع المجمعیون األوائل الئحة المجمع أكدوا علي تلك األهداف التي أنشئ المجمع ألجلها

ظ والتراكیب في وأضافوا إلي ذلك هدًفا ملًحا وهو بیان ما یجوز استعماله لغوًیا وما یجب تجنبه من األلفا

ووضع مصطلحات عربیة للعلوم واآلداب  ،والعنایة بتیسیر اللغة العربیة في كتابتها وقواعدها، التعبیر

  )٢(.والفنون

ا مـــن هـــذه األهـــداف نظـــر علمـــاء المجمـــع فیمـــا یشـــیع فـــي اســـتعماالت المعاصـــرین مـــن األلفـــاظ وانطالقًــــ 

 ،وأقروا منها ما یتفق مع تلـك القواعـد أو ال یتعـارض معهـا، وا بعرضها علي میزان قواعد اللغةواألسالیب وقام

قـرر المجمـع :"، وفیـه یقـولواتخذ المجمع قراًرا حول تتبع األلفاظ واألسـالیب الشـائعة فـي االسـتعمال المعاصـر
تتبع األلفاظ واألسالیب الشائعة إن في الصحف والمجالت أو المسرح واإلذاعة  أو الرسائل والكتـب واتخـاذ 

ا مـن التهـذیب واإلصـالح ًـ فیها تنشر علي الجمهور طبقا لقانون المجمـع فتسـد حاجـة وتحقـق قسطـ قرارات
.")٣(  

                                                           

  . ١٠صـ قرارات العلمیة في خمسین عاًمَ◌ا مجموعة ال:انظر)١(

  . ٣٦ـ  ٣٥مجمع اللغة العربیة دراسة تاریخیة صـ :انظر)٢(

  . ١/٦اللغة العربیة الملكي مجمع مجلة :انظر)٣(
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ومنذ أن اتخذ المجمع هذا القرار رأیناه یتتبع ما شاع علي ألسنة المعاصرین من ألفاظ أو تراكیب محاوال 

ذلك كانت فكرة هذا البحث ومن أجل  ؛یؤید استعمالها من سماع صحیح أو توجیه مقبول أن یجد لها ظهیراً 

موقف المجمع من هذه  بینیفهو "القاهرة من االستعماالت المعاصرةموقف مجمع اللغة العربیة ب":وعنوانه

  .ثر ذلك الموقف علي اللغة العربیةوأ، االستعماالت

   .مقدمة وتمهید وخمسة مباحث ویحتوي هذا البحث علي

هـداف التـي أنشـئ وعـن األ، لتـي مـر بهـا إنشـاء المجمـعللحدیث بإیجاز عن المراحـل ا :التمهید وقد جعلت

  . ألجلها

  . المفردةالت المعاصرین في األلفاظ لمجمع من استعمااحول ما أجازه : والمبحث األول

  . استعماالت المعاصرین في التراكیبحول ما أجازه من : والمبحث الثاني

  . المجمع من إجازته من التراكیب نعحول ما امت: والمبحث الثالث

  . جمع الخاصة باستعماالت المعاصرینمالحظ حول قرارات الم: والمبحث الرابع

  . ماالت المعاصرة في اللغة العربیةحول أثر موقف المجمع من االستع: والمبحث الخامس

منـه مـن الفوائـد للنـاطقین ویحقـق مـا أرجـوه ، وأن ینفـع بـه، وأسـال هللا ـ تعـالي ـ التوفیـق إلتمـام هـذا البحـث

  . إنه سبحانه سمیع مجیب، ةبلغتنا العربیة الخالد

   )َتَوَكْلُت َوإَِلْیِه أُِنیبُ َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِبا9ِ َعَلْیِه (                   
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  : مراحل فیما یلي بیانها باختصار مجمع اللغة العربیة بالقاهرة مر بأربع إن إنشاء

وهي مرحلة التفكیر بصوت عال من أهل الغیرة علي ، ع عشربدأت في أوائل القرن التاس :المرحلة األولي

  . في إنشاء هذا المجمع أو ما شابههاللغة العربیة 

ة إلـي إنشـاء جمعیـات أدبیـة وهـي مرحلـة الـدعو ، أت فـي النصـف الثـاني مـن ذلـك القـرنبـد :المرحلة الثانیة

وبعبــارة أخــري الــدعوة إلــي إنشــاء هیئــة قــادرة مكفولــة الوســائل ، علــي اللغــة العربیــةو مجمــع للحفــاظ أ، ولغویــة

  . العربیة ةلخدمة اللغ

وفیهـا محـاوالت إلنشـاء المجمـع لـم یكتـب ، لعقد األخیر من القرن التاسع عشـربدأت في ا: المرحلة الثالثة

  . لها الدوام والبقاء 

لمجمـع الحـالي إلـي یومنـا وهـي مرحلـة إنشـاء ا، القـرن العشـریني العقـد الرابـع مـن بـدأت فـ :المرحلة الرابعة

وتقــرر أن ، ملكــي بإنشــاء مجمــع اللغــة العربیــة مرســوم  م١٩٣٢مــن دیســمبر ســنة  ١٣حیــث صــدر فــي ، هــذا

  : وهي أربعة، وحدد أغراضه وأهدافه، أن یكون مقره مدینة القاهرةو ، یكون تابعـًا لوزارة المعارف

مالئمة علي ، بمطالب العلوم والفنون في تقدمهاوأن یجعلها وافیة ، لغة العربیةن یحافظ علي سالمة الأ_١

وذلك بأن یحدد فـي معـاجم أو تفاسـیر خاصـة أو بغیـر ذلـك مـن ، م لحاجات الحیاة في العصر الحاضرالعمو 

  . ه أو تجنبه من األلفاظ والتراكیبینبغي استعمالما الطرق 

ـعض الكلمــات وتغیــر أبحاثًــا دقیقــة فــي تــاریخ بــ وأن ینشــر، ربیــةتــاریخي للغــة الع أن یقــوم بوضــع معجــم_٢

  . مدلوالتها

  . ة بمصر وغیرها من البالد العربیةأن ینظم دراسة علمیة للهجات العربیة الحدیث_٣

   .رار من وزیر المعارف العمومیةلغة العربیة مما یعهد إلیه فیه بقأن یبحث كل ما له شأن في تقدم ال_٤

المادة الثالثة علي أن یصدر المجمع مجلة تنشـر فیمـا تنشـر أبحاثـه التاریخیـة وقـوائم األلفـاظ كما نص في 

وأن ینشـــر علـــي الطریقـــة ، تقبـــل مناقشـــات الجمهـــور واقتراحاتـــهوت، یـــب التـــي یـــري اســـتعمالها أو تجنبهـــاوالتراك

  . ألعمال المجمع ودراسات فقه اللغةالعلمیة من النصوص القدیمة ما یراه الزًما 
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عقــاد األول وبــدأ دور االن ،م١٩٣٤مــن ینــایر ســنة  ٣٠ا فــي صــباح یــوم الثالثــاء رسمیًـــ وقــد افتــتح المجمــع 

علیهــا أعمــال  وبــدأ أعضــاؤه فــي وضــع الالئحــة الداخلیــة واألســس اإلداریــة التــي تقــوم، للمجمــع فــي الیــوم نفســه

، الملكــيهــا المرســوم ب درونصــت الالئحــة علــي تحقیــق األهــداف واألغــراض التــي صــ، المجمــع فــي المســتقبل

وأن یتخـذ عنـد الضـرورة مـن آراء أئمتهـا مـا یوسـع ، لمجمـع الحـق فـي دراسـة قواعـد اللغـةوزادت علي ذلـك أن ل

ظ وأن یستبدل باأللفاظ العامیة واألعجمیة غیرها من األلفا، ي باألغراض العلمیة وغیر العلمیةالقیاس فیها لتف

ـــة التـــي اســـتخدمها األســـالف ـــة قدیمـــة وضـــفـــإن ، العربی ـــم توجـــد أســـماء عربی ـــدة عـــن طریـــق ل عت أســـماء جدی

وأن یقــوم المجمــع أیًضــا بوضــع ، تعــذر ذلــك لجــأ المجمــع إلــي التعریــبوٕاذا ، مــاأو المجــاز أو غیره، االشــتقاق

   )١( .لمصطلحات العلوم والفنون وغیرها معجمات صغیرة

، األلفاظ واألسالیب ةلجن :علي ذلك مثلوهذه األهداف تطلب تحقیقها إنشاء كثیر من اللجان التي تساعد 

واللجان الخاصة بالمصطلحات ، ولجنة المعجم الكبیر، ولجنة الخط والطباعة، ولجنة تیسیر الكتابة العربیة

   .العلمیة وغیرها

أو عبارات  وعنیت لجنة األلفاظ واألسالیب بدراسة ما یشیع في لغة المعاصرین وكتاباتهم من ألفاظ

اعد بها القو  وٕاجازة كثیر منها ما دامت تسمح، وعرضها علي میزان قواعد اللغة، للغويتستوقف الناقد ا

 جنة مع بیان ما أقره مجلس المجمعقرارات تلك الل" األلفاظ واألسالیب":والضوابط اللغویة وتضمن كتاب

في ":كما تضمن كتاب ،مع عرض البحوث والمذكرات التي استندت إلیها، وما توقف في قبوله، ومؤتمره منها
   )٢(.قرارات أخري تدور حول هذا الهدف "أصول اللغة

وسوف أقتصر في بحثي هذا علي ما ورد من األلفاظ واألسالیب وما دار حولها في الجزءین األول 

  .ستاذ محمد شوقي أمین عضو المجمعوالثاني من كتاب األلفاظ واألسالیب الذي أعد مادتها األ

  .وأسأل هللا التوفیق

  

  
                                                           

  . ٢٦٨إلي صـ  ٢٦٢كلیة اللغة العربیة بالقاهرة وثمانون عاًما في خدمة اللغة العربیة وحمایتها من صـ  :انظر)١(

  . ٢٧٩ـ  ٢٧٨ـ  ٢٧٤المصدر السابق صـ:انظر)٢(

 



٨ 

 

 

  المبحث األول

  حول ما أجازه المجمع من استعماالت المعاصرین في األلفاظ المفردة

وسأبدأ ،وأفعال بحث سأقوم بتتبع ما أجازه المجمع من تلك األلفاظ مع تقسیمها إلي أسماءمفي هذا ال
   :باألسماء فأقول

ع مع كونها لفظة مولدة ال وجود لها في معجم اللغة لكنها شا "أقصوصة"أ ـ أجاز المجمع استعمال كلمة 

 "أكذوبة":مثل "أفاعیل" فألحقها المجمع باأللفاظ التي تجمع علي، استعمالها بمعني القصة القصیرة
  )١( .امونحوه "أسطورة"و

بمعني  "اإلرفاق"و، اسم مفعول منه "قمرفَ "وكلمة ، "أرفق"ـمصدًرا ل "إرفاق"ل كلمة اـ وأجاز استعم

، بهذا المعني "أرفق"وال وجود في المعاجم لـ، بمعني ذو صحبة "مرفق"و، صحب بمعني "أرفق"و ،المصاحبة

  )٢(.لكنه بني تلك اإلجازة علي قرار له بقیاسیة تعدیة الفعل الثالثي الالزم بالهمزة

وأمهات المعاجم ، العاموالتزام القواعد أو النظام بمعني حدوث الضبط  "انضباط"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٣(."انضبط"وهو  "ضبط " ت اإلجازة علي بناء فعل مطاوع لـوٕانما بنی، عربیة لم تثبت ذلكال

للداللة علي جملة األعمال المتنوعة التي یمارسها المرء أو الجماعة في  "األنشطة"ـ وأجاز استعمال 

وعلي جواز ، "نشاط"وهذا مبني علي جواز جمع المصدر وهو ، امة من ریاضیة واجتماعیة وثقافیةالحیاة الع

  )٤(.جمع قلة "َأْفِعَلة" علي "َفَعال"جمع 

قیاسـًا علي مجيء كلمة ، ومعناها المساء، بیاء مفتوحة غیر مشددة "ةأمسیَ "ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٥( .بتخفیف الیاء "أغنیة"

                                                           

  .١/١٥٩األلفاظ واألسالیب: انظر)١(

  . ٢/١٥المصدر السابق )٢(

  . ٢/١٥٨المصدر السابق )٣(

  . ٢/١٧٦المصدر السابق)٤(

  . ٢/٢٥٨المصدر السابق)٥(

 



٩ 

 

 

للمجمع یجیز مراًدا بها جعل الموضوعات في خطة بناء علي قرار  "برمجة"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )١(.وهي فارسیة معربة، "برنامج"فهي مشتقة من كلمة ، عیان عند الحاجةاالشتقاق من أسماء األ

في  "تربوي"وكلمة ، بعد تخفیفها بقلب الهمزة یاء "تعبئة"إلىفي النسبة  "تعبوي"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٢(.استناًدا إلي رأي من یجیز ذلك من النحاة "تربیة"النسبة إلي 

و استعمال لم وه، وبیان أنواعها أو صفاتها، بمعني تصنیف األشیاء "توصیف"ـ وأجاز استعمال كلمة 

بمعني بیان الصفات التي یجب توافرها في  "مواصفات" وكذلك األمر في إجازة كلمة، تثبته معجمات اللغة

  )٣(.لیهالشئ المطلوب الحصول ع

 ولم "التكلفة سعر هذا:"المعاصرین قول في والعنایة والمال الجهد بمعني "تكلفة" كلمة استعمال وأجاز ـ

  )٤(.المعني بهذا المعاجم في الكلمة ترد

 االلتزام ضعف أو الضوابط وانعدام اإلهمال حاالت عن التعبیر في "بالتسیّ " لفظ استعمال وأجاز ـ

 یمكن تسیب أن علي بناء منه وذلك مصدره، وال "تسیب" الفعل تثبت لم المعجمات أن حین علي بالقوانین،

  )٥(.اللغة في الموجود "سیب"ـل اًـ مطاوع یكون أن

 لكلمة المعني هذا تثبت لم والمعجمات والتذلیل، اإلخضاع بمعني "تطویع" كلمة استعمال وأجاز ـ

  )٦(."أخضعه"بمعني"طوّعه":قیل،فعّ ضَ  خضع،فإذا بمعني "طاع" مجيء علي اإلجازة بنیت وٕانما"تطویع"

  

 وأصلها اًـ مكانی اًـ قلب بها أن أساس علي السمع ستراقا أو التسمع بمعني "التنصت" كلمة استعمال وأجاز ـ

  )١(.اللغة في قیاسي غیر المكاني القلب ألن؛الفصیح هو األصل أن علي ونص المعني، بهذا "التنصت"

                                                           

  . ٢/١١األلفاظ واألسالیب: انظر)١(

  . ٢/٢٢٦المصدر السابق)٢(

  . ٢٠، ٢/١٩المصدر السابق)٣(

  . ٢/١١٥المصدر السابق )٤(

  . ٢/١٢٨المصدر السابق)٥(

  . ٢/١٥٦المصدر السابق )٦(

 



١٠ 

 

 

 في مسموعة غیر وهي واالحتواء، والشمول واإلحاطة االستیعاب بمعني "التغطیة" كلمة استعمال وأجاز ـ

  )٢(.االستعارة سبیل علي هذا في جائزة لكنها المعني، بهذا اللغة

 "الحساب أو الخالف أو المشكالت تصفیة": المعاصرین قول نحو في "تصفیة" كلمة استعمال وأجاز ـ
  )٣(.للغة القدیم االستعمال في یرد لم عصري معني وهو اإلزالة، أو الحل أو اإلنهاء بمعني

 االشتقاق من أجازه ما علي مبني وذلك جدول، في المسائل ترتیب بمعني "جدولة" كلمة استعمال وأجاز ـ

  )٤(."جدولة" ومصدره "جدول": الجدول من فیشتق األعیان، أسماء من

 لم مهمل ثالثي فعل وجود تصور علي بناء معدة، أي زةمجهَّ  بمعني ،"جاهزة" كلمة استعمال وأجاز ـ

  )٥(."جاهزة" ومؤنثه ،"زجاه": الوصف منه فیؤخذ المعجمات، تثبته

  )٦( ."رئیس" إلي النسبة في "رئیسیة" ومؤنثه"رئیسي" كلمة استعمال وأجاز ـ

 أو الدین به یؤدي ما بمعني "الدین دادسَ " :المعاصرین قول في السین بفتح "سداد" كلمة استعمال وأجاز ـ

  )٧( ."مالالً  ملَّ " في كما "سدّ " من مصدر أنه علي یقضي،

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      

  . ٢/٢٤١األلفاظ واألسالیب:انظر)١(

  . ٢/٢٧٣السابقالمصدر )٢(

  . ٢/١٧٠المصدر السابق)٣(

  . ٢/٩المصدر السابق)٤(

  . ٢/١٢٣المصدر السابق)٥(

  . ٢/١٦المصدر السابق)٦(

  . ١/٢٢٢المصدر السابق)٧(

 



١١ 

 

 

 الدوام تفید مشبهة صفة أنه علي بالشيء مولع أو ،الشغف شدید بمعني "شغوف" كلمة استعمال وأجاز ـ

  )١(.واالستمرار

 اإلهالك، اللغة في الشجب وأصل واستنكاره، الشيء رفض بمعني "الشجب"المصدر استعمال وأجاز_

  )٢(.المجاز علي المعاصر االستعمال فحمل

 :صمد": معني في واألصل ثبت، بمعني "صمد" لـ مصدرا الثبات بمعني" الصمود" استعمال وأجاز_
  )٣(.الصالبة معني عن بعید غیر الثبات ومعني ،"صلب

أو عمد، ا دون قصد ًـ ا واتفاقًـ لمعني حدوث الشيء والوقوع علیه عرض "الصدفة"ـ وأجاز استعمال لفظ 

  )٤(.الحالتیني والمعجمات لم تثبت هذا ف "مصادفة"ومثلها كلمة 

 "صفراء"ز بینها وبین النسبة إلي للتمیی ،اًـ اسم "الصفراء"في النسبة إلي  "صفرائي"ـ وأجاز استعمال كلمة 
  )٥(."صفراوي" :صفة، فیقال في النسبة إلي الصفة

  )٦(."كتب عدیدة": بمعني كثیرة في نحو "دیدةع"وأجاز االستعمال المعاصر لكلمة  ـ

  )٧(."عمرة المنزل أو السیارة":بمعني إصالح ، في نحو "عمرة"ـ وأجاز استعمال كلمة 

وكذلك كلمة "رأي عشوائي": ة لما یكون علي غیر هدي كما یقالصف "عشوائي"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٨(.ـًا للعمل علي غیر بصیرةمصدرا صناعی "عشوائیة"

  

                                                           

  . ٢/٢٨٣األلفاظ واألسالیب:انظر)١(

  . ٢/٢٣٢المصدر السابق)٢(

  . ١/٣٥المصدر السابق)٣(

  . ٢/١٠٩المصدر السابق)٤(

  . ٢/٢٢١المصدر السابق)٥(

  . ٢/٤١المصدر السابق)٦(

  . ٢/١٢١المصدر السابق)٧(

  . ٢/٢٦٢المصدر السابق )٨(

 



١٢ 

 

 

  )١(.والتجبر علي عظم المكانة ال لمعني الكبر في الداللة "عظمة"ـ وأجاز استعمال كلمة 

بمعني  "وظیفة"ل أو العمال، كما استعملت كلمة للداللة علي معني العم "عمالة"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٢(.العمل

  )٣(."القیدفتر د": ني التقیید في نحو قول المعاصرینبمع "القید"وأجاز استعمال لفظ  _

قوم علیها للداللة علي الفضائل الدینیة والخلقیة واالجتماعیة التي ت "قیم"وجمعها  "القیمة"استعمال ـ وأجاز 

  )٤(.بهذا المعني ، ولم یردا في المعجماتحیاة المجتمع اإلنساني

بمعني  "كفاءة"مة ، ومثلها كله یجانس العمل ویرتفع إلي مستواهبمعني أن "كفء"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٥(.لقدرة علیه واالرتفاع إلي مستواهمجانسة العمل وا

  )٦(.مع إغفال المعاجم العربیة له في القدیم والحدیث "ملك"بمعني  "مالك"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٧(.بمعني مملوءة "ملیئة"، ومؤنثه "مملوء"بمعني  "مليء"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٨(.لورودها في شعر بشار بن برد "متنزه"مكان كلمة  "منتزه"مة ـ وأجاز استعمال كل

  )٩(.إعماًال لمبدأ توهم أصالة الحرف" منهج"مصدًرا لـ "المنهجة" ـ وأجاز استعمال

  

                                                           

  . ٢/٢٦٧األلفاظ واألسالیب:انظر)١(

  . ٢٧١/ ٢المصدر السابق)٢(

  . ٢/٨٩المصدر السابق)٣(

  . ٢/٢١٥المصدر السابق)٤(

  . ٢/٢١٩المصدر السابق)٥(

  . ١/١٥٤المصدر السابق)٦(

  . ٢/٢١٥المصدر السابق)٧(

  . ١/١٧٥المصدر السابق)٨(

  . ٢/١٠المصدر السابق)٩(

 



١٣ 

 

 

، "المأذون الشرعي"و، "الوزیر المفوض":في نحو "المشترك"و،  "المأذون"و، "ضالمفوّ "ـ وأجاز استعمال 
  )١(.والمشترك فیه، والمأذون له، أن یقال المفوض إلیهواألصل ، "القاسم المشترك"و

أساس أنها مصدر صناعي  والمراد بها حالة كون اإلنسان مدیًنا علي، "المدیونیة"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٢(.وهي واردة في لغة لبعض قبائل العرب، "مدیون" من كلمة

عسكریة یقوم بها فریق من الجیش یقاتل بعضه وهي تطلق علي عملیة ، "رةمناو " ـ وأجاز استعمال كلمة

  )٣(.بعًضا علي سبیل التدریب والخدیعة

للداللة علي الكتب التي حوت معرف موسعة في موضوع واحد أو  "موسوعة"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  )٤(."دائرة المعارف"موضوعات متعددة علي أن تحل محل 

  )٥(."نقرسه الداء": وفعله، س قرِ مصاب بالنِّ :بمعني "نقرسم"مة ـ وأجاز استعمال كل

علي معني الخوان الذي ترص فوقه األطعمة واألطباق وأدوات الطعام  "منضدة"ـ وأجاز استعمال كلمة  _

  )٦(."مناضد"وجمعها 

  )٧(."نیات"واألصل جمعها علي ، "نیة " جمًعا لـ  "نوایا"ـ وأجاز استعمال كلمة 

لو  "نسبة"نسبیة حتي ال تلتبس بالنسب إلي نظریة ال في النسب إلي "نسبوي"ـ وأجاز أن یقال 

  )٨(."الوحدة"في النسبة إلي  "وحدوي": قیاًسا علي ما أقره من أن یقال "نسبوي":قیل

  

                                                           

  . ٢/٥٦األلفاظ واألسالیب:انظر)١(

  . ٢/٩٠المصدر السابق)٢(

  . ٢/١١٧المصدر السابق)٣(

  . ٢/٢٠٨المصدر السابق)٤(

  . ٢/٢٩٢المصدر السابق)٥(

  . ٢/٢١١المصدر السابق)٦(

  . ٢/١المصدر السابق)٧(

  . ٢/٢٩٤المصدر السابق)٨(

 



١٤ 

 

 

  )١(."وقعة"بمعني األحداث علي أن یكون مفردها  "الوقائع"ـ وأجاز استعمال كلمة 

  :استعماالت المعاصرین في األفعال ومما أجازه المجمع من )ب(

أنجبه السوابق ":مويكما في قول حفص األ "ولد" متعدًیا بنفسه بمعني "أنجب"ـ أجاز استعمال الفعل 
  )٢(."الكرام

وهو استعمال لم یرد في ، "استعرض القائد جنده": في نحو "استعرض"ـ وأجاز استعمال الفعل 

  )٣(.المعاجم

ولم یرد ذلك ، جذبهم نحوه: بمعني "استقطب األستاذ طالبه": في نحو "استقطب" از استعمال الفعلـ وأج

  )٤(.في المعاجم

ولم یرد ذلك االستعمال في ،  "استجمع أفكاره أو قواه" :في نحو" استجمع"ـ وأجاز استعمال الفعل 

  )٥(.المعاجم

  )٦(."استعاض واستبان" :والمشهور المتعارف ، "استعوض واستبین": ـ وأجاز استعمال الفعلین

 .وهو استعمال لم یرد في المعاجم، "أنتج المؤلف عشرین كتاًبا": في نحو "أنتج": ـ وأجاز استعمال الفعل

)٧(  

تغیر م: بمعني  "باهت"والوصف منه ، لداللة علي تغیر اللون وقلة زهوهل "بهت"ـ وأجاز استعمال الفعل 

  )٨(.اللون

                                                           

  . ١/١٦٢األلفاظ واألسالیب : انظر)١(

  . ١/٣٣المصدر السابق)٢(

  . ٢/٤٨المصدر السابق)٣(

  . ٢/٤٩المصدر السابق)٤(

  . ٢/٤٤المصدر السابق )٥(

  . ٢/٥١المصدر السابق)٦(

  . ٢/٢٥٩المصدر السابق)٧(

  . ٢/٢٦٢المصدر السابق)٨(

 



١٥ 

 

 

  )١(.لشیوعه علي ألسنة المعاصرین "ترجح": بمعني  "تأرجح"مال الفعل ـ وأجاز استع

، "دتجمّ ": والمطاوع منه، "التجمید"ومصدره ، بمعني جعل الشئ جامًدا "جّمد"ـ وأجاز استعمال الفعل 

  )٢(.والفعالن غیر موجودین في المعاجم، "التجمُّد" :ومصدره

  )٣(.في اإلفالس "أوقعه"وهو متعد بمعني  "فّلس"ـ وأجاز استعمال الفعل 

  )٤(.أي بین قیمته "فحص الخبیر اإلنتاج العلمي": متعدًیا بنفسه في نحو "فحص"ـ وأجاز استعمال الفعل 

  )٥(."كلفت البناء كذا": بمعني أنفق في نحو "كلف"ـ وأجاز استعمال الفعل 

وذلك بناء علي ، له طریًقا معینة أي رسم "منهج الباحث بحثه":في نحو  "منهج"ـ وأجاز استعمال الفعل 

  )٦(.توهم أصالة المیم

  

    

    

  

  

  

  

                                                           

  . ١/٥١األلفاظ واألسالیب : انظر)١(

  . ٢/٢٢٤المصدر السابق)٢(

  . ٢/٢٩٠المصدر السابق)٣(

  . ٢/٢٣٠المصدر السابق)٤(

  . ٢/١٣٤المصدر السابق )٥(

  . ٢/١٠المصدر السابق)٦(

 



١٦ 

 

 

  المبحث الثاني

  حول ما أجازه المجمع من استعماالت المعاصرین في التركیب

تتبع علماء المجمع ما یشیع من التراكیب على ألسنة المعاصرین وفي كتاباتهم، وعرضوها على مقاییس 

مع هذه المقاییس والقواعد، ومن التراكیب التي أجازوها نوع تعرض اللغة وقواعدها، فأجازوا منها ما یتفق 

للتخطئة من جانب النقاد اللغویین فالتمسوا له وجوه الصواب، ومنها نوع لم یتعرض للتخطئة لكنه قد یسبق 

إلى الخاطر أنه غیر صحیح أو غیر موافق للقیاس أو محل لالعتراض، فبینوا أنه صحیح، وأنه ال یخالف 

  :، ولیس محًال لالعتراض، وفیما یلي بیان هذین النوعینالقیاس

  :التراكیب التي خطأها نقدة اللغة،وأجازها المجمع في قراراته: أوالً 

؛ "جاءوا أحاد أو موحد": في مقابل قول األقدمین "جاءوا واحدًا واحداً ": أجاز المجمع قول المعاصرین_

  )١( .ألن العدول ال یمنع من استعمال األصل

بالواو، وتكون  "السیما"باقتران الجملة بعد "أقدر الجندي السیما وهو في المیدان ":وأجاز نحو قولهم_

  )٢( .جملة حالیة

  )٣(.صفة لمصدر محذوف "ضد"على أن كلمة  "ثار ضد الحكم" : وأجاز قولهم_

  )٤(."في"على الظرفیة واالستغناء عن حرف الجر "أثناء"بنصب"حدث هذا أثناء كذا":وأجاز قولهم_

  )٥(.في غیر المكان "حواَلـي" بإجازة استعمال "حضر حوالي عشرین طالبـًا": وأجاز نحو قولهم_ 

  

                                                           

  . ٤٩/ ١األلفاظ واألسالیب : انظر)١(

  . ١/٨٨المصدر السابق)٢(

  . ١/٩٣المصدر السابق)٣(

  . ١/٤٧المصدر السابق)٤(

  . ١/١٠١مصدر السابقال)٥(

 



١٧ 

 

 

مقدر على حسب  "أنت" فیه لالبتداء، وخبر  "حتى"على أن  "حتى أنت یا صدیقي":وأجاز نحو قولهم_ 

  )١( .المقام

 .للتمني الخالص "لو " مشربة معنى التمني ، أو  "حبذا "على أن  "حبذا لو رضیت":وأجاز نحو قولهم_ 

)٢(  

ظرف زمان لالقتران فقط ؛  "بینما"على أساس أن  "دخل خالد بینما كان علي یتكلم":وأجاز نحو قولهم_ 

  )٣( .في جواز توسط الجملة "بین" ولهذا ساغ أن یكون مثل 

ترشح الفعل  "صارح"الزیادة في  على أساس أن ألف "صارحه بالرأي"و "صارحه الرأي":وأجاز قولهم_ 

  )٤( .للتعدي

: قد تدل على التظاهر بالفعل مثل "تفاعل"على أساس أن صیغة  "تعالم على زمالئه" :وأجاز قولهم_ 

  )٥(."تغافل"و" تعامى"

حال مصدر بمعنى اسم  "رغم"على أن  "فعلت كذا رغم كذا"و"فعلت كذا رغما عنه":وأجاز نحو قولهم_

  )٦(."من"مناب  "عن"على نزع الخافض، مع نیابة  الفاعل أو منصوب

على أن أفعل التفضیل فیه یدل على مجرد الوصف بأصل " فعل هذا أكثر من واحد":وأجاز نحو قولهم_ 

  )٧( .المعنى

  

                                                           

  . ٢/٢٣٧األلفاظ واألسالیب: انظر)١(

  . ٢/٣٠٠المصدر السابق)٢(

  . ٢/١٢٩المصدر السابق)٣(

  . ٢/٣٠٨المصدر السابق)٤(

  . ٢/٢٩٨المصدر السابق)٥(

  . ١/٤٥مصدر السابقال)٦(

  . ١/٥٢المصدر السابق)٧(

 



١٨ 

 

 

عن الیوم الذي قبل أمس  في التعبیر"أمس األول" أو"فعلت هذا أول أمس":وأجاز نحو قولهم_ 

 )١(."سابق" في االستعمال المعاصر بمعنى"أول"على أن  "أول من أمس":والمأثور عن العربمباشرة،

  )٢(.لورود الشواهد على ذلك "ال"على المضارع المنفي بـ "قد" بدخول "قد ال یكون كذا":وأجاز نحو قولهم_ 

ى نظائره التي ونحوه، أو محمول عل" رضي" على أن الفعل متضمن معنى  "قبل باألمر" : وأجاز قولهم_ 

  )٣(.اءبتتعدى بنفسها وبال

  )٤(.مفسرة بمفعول مقدر "أن"على أن "قلت له أن یفعل" : وأجاز قولهم_ 

  )٥(.فیه زائدة "ذا"على أن  "كم"بعد  "ذا"بوقوع "كم ذا نصحتك": وأجاز قولهم_ 

كل عام مقبل وأنتم ":مبتدأ حذف خبره، والتقدیر "كل "على أن  "كل عام وأنتم بخیر":وأجاز قولهم_ 
  )٦(.، والواو حالیة ، والجملة بعدها حال"بخیر

  )٧(."فوق"فیه قسم بمعنى  "على"على أن  "من على المنابر":وأجاز قولهم_ 

  )٨(."یفیه"بدل اشتمال من الضمیر المفعول في  "حقه"على أن "مدحه مدحا ال یفیه حقه":وأجاز قولهم_ 

  

  

                                                           

  . ٢/٢٣أللفاظ واألسالیبا: انظر)١(

  . ١/١المصدر السابق)٢(

  . ١/١٢٩المصدر السابق)٣(

  . ١/١٤٦المصدر السابق)٤(

  . ١/٣٨المصدر السابق)٥(

  . ١/٢٢٩مصدر السابقال)٦(

  . ١/١٧٨المصدر السابق)٧(

  . ٢/٨١المصدر السابق)٨(

 



١٩ 

 

 

على أن  "من هو مؤسس مصر الحدیثة؟"و"رأیك؟ما هو " و "ما هي األسباب؟" :وأجاز نحو قولهم_ 

أو االسم الظاهر بدل من الضمیر قبله، أو الضمیر مبتدأ ثان وما بعده خبر،  الضمیر فیه ضمیر فصل،

  )١(.والجملة خبر المبتدأ األول

بناء على رأي للكسائي یجیز دخول  "هل الكذوب یصدق؟" و "هل هذا األمر یعجبك؟":وأجاز نحو قولهم_ 

  )٢(.على االسم الذي یلیه فعل في االختیار "هل"

  )٣(.یتعدى إلى مفعولین" هب"، وألن "احسب"بمعنى  "هب"على أن "هب أني فعلت كذا":وأجاز قولهم_ 

التنبیه على الضمیر دون أن یكون الخبر اسم إشارة، مستدًال  "هاء"بدخول" ها أنا أفعل":وأجاز قولهم_ 

  )٤(.على ذلك بجملة من الشواهد

جاءت كثیرا مشتركة بین المذكر والمؤنث، ولورود  "فعول"؛ألن صیغة "هذا عامل كسول":وأجاز قولهم_ 

  )٥(.نحو ذلك في بیتین من الشعر

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . ٢/١٨١األلفاظ واألسالیب: انظر)١(

  . ١/٤٨المصدر السابق)٢(

  . ١/٥٠المصدر السابق)٣(

  . ١/٦٣مصدر السابقال)٤(

  . ٢/١٧٩المصدر السابق)٥(

 



٢٠ 

 

 

  :التراكیب التي لم تتعرض للتخطئة وتناولـها المجمع بالتوجیه: ثانیا

وكذلك ما كان مثله،  ،"عربیـًاأكرم الضیف بوصفي عربیـًا أو بصفتي " :أجاز المجمع قول المعاصرین_ 

بوصفي أو صفتى ": ووجهه بأن وصف أو صفة مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول، والمعنى
، "یاي عربیـًاإبوصف غیري ":، ویجوز أن یكون المصدر مضافا إلى المفعول، والتقدیر"نفسي عربیـًا

  )١( .منصوب على الحالیة في التوجیهین "عربیـًا"و

على  "حكمت المحكمة بإدانته"، أو "أدانت المحكمة فالنـًا":یشیع في لغة القضاء من قولهم وأجاز ما_ 

  )٢(.في الداللة على الـمجازاة، أو الـحمل على المكروه "دان"على  "أدان"أساس حمل 

مفعول به ، أو منصوب على نزع الخافض،  "النظر"على أن  "أمعن النظر":وأجاز قول المعاصرین_ 

  )٣(."أنعم":فیه قلب مكاني، واألصل" أمعن"، أو على أن "أمعن في النظر":واألصل 

: بجعله من باب التضمین، كأنه قیل "المعلن إلیه": وأجاز ما یشیع في لغة أهل القضاء من قولهم_ 

  )٤(.الموصل إلیه

حمل معنى ألن مادة الشعور ت "االستشعار من بعید" :وأجاز ما یشیع في لغة المعلمین من نحو قولهم_ 

  )٥(.واردة في اللغة "استشعر" العلم، وألن صیغة 

ونحو ذلك باستعمال ألفاظ العقود بعد المفرد؛ ألن هذا االستعمال  "الباب العشرون" :وأجاز قول الكتاب_ 

  )٦(.جرى علیه جماعة من قدامى العلماء على رأسهم سیبویه والفراء

  

                                                           

  . ٢/٣٩األلفاظ واألسالیب: انظر)١(

  . ٢/١٠٥المصدر السابق)٢(

  . ٢/١٠٦المصدر السابق)٣(

  . ٢/١٥٥مصدر السابقال)٤(

  . ٢/٢٣٤المصدر السابق)٥(

  . ١/٧٣المصدر السابق)٦(

 



٢١ 

 

 

، أو من باب "راوح"في معنى  "تراوح" على أساس أن "وكذاتراوح الشيء بین كذا ":وأجاز نحو قولهم_ 

  )١(.المطاوعة

  )٢( .نظر إلیها وتأملها وتبصرها لیكون قدوة له:أي"ترسم فالن خطا فالن":وأجاز نحو قولهم_ 

مستهلكي : على أنه من باب حذف المضاف، والتقدیر"تدعم الدولة سلع التموین":وأجاز نحو قولهم_ 

  )٣(.سلع التموین

تدل على  "تفاعل"بمعنى تباهى وتفاخر بالعلم على أساس أن صیغة  "تعالم علیه":وأجاز نحو قولهم _

  )٤(.التظاهر بالفعل

قاصدا لم یتخلف في :، أي"جاءَتوَّا":یریدون به جاء اآلن، على أن قول العرب "جاء َتوfا":وأجاز قولهم_ 

  )٥(.الطریق؛ ألن القصد یؤدي إلى الحضور الفوري

وهو مركب إضافي یكثر تردده في لغة العصر وخاصة بین أصحاب الُعَهد  "َجْرُد الُعْهَدةِ ":وأجاز قولهم_ 

من أمنائها والمشرفین على أعمالها، ویراد به فحص أنواعها، بناًء على ما ورد عن اللفظین في األساس 

  )٦(.واللسان والمصباح والتاج

قد  "ما" بناء على أن  "تخلف ما یزید عن أربعین"و" حضر ما یقرب من عشرین":وأجاز قولهم_ 

حضر العدد الذي : تستعمل للعاقل، أو أنها نكرة موصوفة بمعنى عدد، أو موصولة لغیر العاقل، والتقدیر

  )٧(.یقرب أو یزید

                                                           

  . ٢/٩٦األلفاظ واألسالیب: انظر)١(

  . ٢/٢٢٩المصدر السابق)٢(

  . ٢/٢٧٨المصدر السابق)٣(

  . ٢/٢٩٨مصدر السابقال)٤(

  . ٢/١٣٧المصدر السابق)٥(

  . ٢/٢٨١المصدر السابق)٦(

  . ٢/٣٧المصدر السابق)٧(

 



٢٢ 

 

 

 "سوىّ "بمعنى معا أو مصطحبین، بناء على أن  "اخرجوا سویا"أو"خرجنا سویا":وأجاز نحو قول القائل_ 
حال، أو مفعول مطلق  "سویا"خرجنا مساوین، أو خرجنا باستواء، و: نى مفعل أو مفتعل، أيفعیل بمع

  )١(.خرجنا أو اخرجوا خروجا سوّیا: بتقدیر

على أن التعبیر فیه نوع من  "عنده رصید كبیر"أعده لشيء بعینه، و: أي "رصد ماالً ":وأجاز قولهم_ 

 )٢(.محفوظ ومخصص لغرض ما: حفظ المال وحرسه، ورصید بمعنى مفعول، أي: المجاز، والمعنى

على أن عبر مصدر یعرب حاًال على تأویل اسم "الصحارى"،أو"سار عبر البحار":وأجاز قولهم_

  )٣(.الفاعل

 "خطوًة خطوةً " تكون فیها: فاألولى "بخطوةٍ خطوًة " أو" سارت المفاوضات خطوًة خطوةً ":وأجاز قولهم_ 
فیها  "خطوة"أي متتابعین، والثانیة تكون  "دخلوا رجًال رجالً ":حاًال مؤولة بمشتق، أي مرتبة أو متتابعة مثل

  )٤(.حاًال وما بعدها صفة لها أي خطوة متبوعة بخطوة

یدل على  "قصف"؛ ألن الفعل "قصفت المدافع مواقع العدو"، و"سمعنا قصف المدافع": وأجاز قولهم_ 

شدة الصوت، وألن القصف من معناه الهدم والكسر، وٕاطالق القذائف یحدث ذلك، أو ألن قصف یضمَّن 

  )٥(.معنى قذف أو رمى

بناء على أن  "ال خالف بین هذا أو ذاك"، و"سیان كذا أو كذا" و "سواء كذا أو كذا":وأجاز قولهم_ 

  )٦(.مطلق الجمع، ولورود الشواهد التي تؤید ذلك "أو"ن معاني جمهرة من النحاة ینصون على أن م

  

                                                           

  . ٢/٧٧األلفاظ واألسالیب : انظر)١(

  . ٢/٥٩المصدر السابق )٢(

  . ١/٢٠٤المصدر السابق)٣(

  . ٢/٦٤المصدر السابق)٤(

  . ٢/٦٩المصدر السابق)٥(

  . ٢/١٤٨المصدر السابق)٦(

 



٢٣ 

 

 

أي  "وعده األمر": وهو تركیب وصفي یرجع إلى قول العرب "شباب واعد" :وأجاز قول بعض الكتاب_ 

أرض واعدة أي یرجى خیرها، فالمعنى أنه شباب استوفى من الكفایة ما یبشر بمستقبل : مناه به، ومنه

  )١(.مشرق

أي ینطلق من  "صاروخ أرِض أرِض أو أرِض جوٍّ أوجوِّ جوِّ أو جوِّ أرض":قول العسكریینوأجاز _ 

األرض إلى األرض أو من األرض إلى الجو وهكذا، على أنه تركیب إضافي یضاف فیه صاروخ إلى ما 

  )٢(.بعده، وما بعده إلى ما بعده

  )٣(."بسال"على تضمین عاش معنى "عاش األحداث":وأجاز قول بعض الكتاب_ 

  )٤(."أدى"معنى  "عزف"مفعوًال مطلقـًا، أو تضمین " لـحنا"على إعراب "عزف لـحناً :"وأجاز قول بعضهم_ 

انعكس على العمال "أو  "عكست الرحلة آثارًا طیبة على وجوه المشتركین فیها":وأجاز نحو قول الكتاب_
  )٥(.واالنعكاس هو االرتداد والتأثر واالتضاحألن العكس هو الرد والتأثیر والتوضیح، " إهمال رؤسائهم

 "غشَّش زمیله" أو  "غش من زمیله" أو  "غش اإلجابة" أو "غش الطالب في االمتحان":وأجاز قولهم_ 
ویراد بذلك كله النقل عن الغیر ونسبة المنقول إلى غیر صاحبه في غفلة من الرقیب،  "ورقته مغشوشة" أو 

  )٦(.للغة إظهار غیر الصحیح ومجانبة األمانة في األداءعلى أساس أن مدلول الغش في ا

  

  

  

                                                           

  . ٢/٣٠٦األلفاظ واألسالیب:انظر)١(

  . ٢/٦٦المصدر السابق)٢(

  . ١/٨٥المصدر السابق)٣(

  . ٢/١٠٢المصدر السابق)٤(

  . ٢/٢٨٦المصدر السابق)٥(

  . ٢/٩٩مصدر السابقال)٦(

 



٢٤ 

 

 

اسم موصول معرب على لغة طيء أو الكالم  "ذي"على أن  "فالن أحسن من ذي قبل":وأجاز قولهم_ 

  )١(.حال فالن أحسن من التي قبل: على حذف مضاف، والتقدیر

على أساس أن الكالم من قبیل نزع الخافض،  "فوضت فالنـًا في األمر":وأجاز ما یشیع من قول القائل_ 

  )٢(.ضمن معنى أنبت أو وكلت "فوضت" ، أو"فوضت إلى فالن": واألصل

استنادًا إلى ورود نحو ذلك في  "كاد األمر ال یتم" : وأجاز ما یشیع في لغة المعاصرین من نحو قولهم_ 

  )٣(.لككالم ابن یعیش وفي كلیات أبي البقاء، وفي تفسیر الطبري وغیر ذ

على أساس القول بأن نفي  "لم یكد الضیف یدخل حتى عانقه صاحب الدار":وأجاز نحو قول القائل_ 

دخل الضیف فعانق صاحب الدار مباشرة وبسرعة، ولورود مثل هذه العبارة في : اثبات لخبرها، والمعنى "كاد"

  )٤(.حدیث لسیدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

الدهر مطلقـًا أو الدهر القدیم أو : على أن من معاني األبد "لم أفعل هذا أبداً ":وأجاز نحو قول القائل_ 

  )٥(.الطویل

یریدون به أداء مهمة من مهمات في أي عمل من أعمال الحیاة،  "لعب دوراً ":وأجاز ما یشیع من قولهم_

  )٦(."أدى" مضمن معنى  "لعب" مفعول مطلق، أو أن  "دوراً "على أن كلمة 

 "آیل"بتسهیل الهمزة من  "فالن آیب من سفره"و "هذا المنزل آیل للسقوط": یشیع من قولهم وأجاز ما_ 
آئل وآئب، بناء على متابعة الحجازیین أو ما ورد في بعض القراءات من تسهیل الهمزة : ، واألصل "آیب"و

  )٧(.في اسم الفاعل األجوف

                                                           

  . ١/٢١٠األلفاظ واألسالیب: نظرا)١(

  . ٢/٧٠المصدر السابق)٢(

  . ١/١٨٢المصدر السابق)٣(

  . ٢/٧١المصدر السابق)٤(

  . ٢/٨٤مصدر السابقال)٥(

  . ٢/١٤٣المصدر السابق)٦(

  . ٢/٩١المصدر السابق)٧(

 



٢٥ 

 

 

فقد الشيء، أو على أنه من : على أنه على تقدیر مضاف، أي "ي الشيءصنینق":وأجاز نحو قولهم_ 

: مني الشيء، أو على تضمین ینقصني ینقص: الفعل إلى المجرور، واألصلباب حذف الجار وٕایصال 

  )١(.یعوزني

ضربته سوطـًا، أو : مفعول مطلق على حد قولهم "الكرة"على أن  "یلعب الكرة":وأجاز ما یشیع من قولهم_ 

  )٢(.یلعب بالكرة: المجرور، واألصل إلىقبیل حذف الجار وٕایصال الفعل  م منعلى أن الكال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١/٤٢األلفاظ واألسالیب: نظرا)١(

  . ٢/٩٤المصدر السابق)٢(

 



٢٦ 

 

 

  المبحث الثالث

  حول ما توقف المجمع في إجازته من التراكیب

هذا األسلوب ونحوه تأبى اللغة أن تكون الباء فیه للبدل، ویرى جمهور  "بدلت الكتاب بأفضل منه"_ 

العلماء أن الباء فیه للمقابلة والعوض، ولهم في باء البدل عالمة، وهي أن یصح وضع كلمة بدل مكان الباء 

مجمع بدال منه، وقد أصدرت لجنة األلفاظ واألسالیب بال: أخذت كتاب النحو بكتاب الفقه، أي: كما إذا قیل

قرارًا ینص على أن باء البدل یجوز دخولها على المتروك أو المأخوذ، والمدار في تعیین ذلك على السیاق، 

وجعل الباء للبدل، وتكون داخلة على المأخوذ،  "بدلت الكتاب بأفضل منه"وبناء على ذلك یصح في المثال 

لباء، ولهذا توقف مجلس المجمع في محل ا "بدل"وهذا ال یستقیم؛ ألنه ال یصح  في المثال حلول لفظ 

إصدار هذا القرار؛ ألنه ال یحتاج إلیه ألن الغالب في باء البدل دخولها على المتروك، واستعمالها داخلة 

  )١(.على المأخوذ ال یكون إال في ضرورة شعر أو لقرینة یعتمد علیها في النثر

سالیب بالمجمع، ولما عرض على مؤتمر هذا التعبیر أجازته لجنة األلفاظ واأل"اعتذر عن الحضور"_

المجمع لم یوافق علیه؛ ألن ظاهره یخالف المقصود منه، فظاهره أن المتكلم به حاضر في مجلس وأنه 

یعتذر عن حضوره هذا؛ لكونه غیر مرغوب فیه، أو جاء في غیر وقته، ومقصود المتكلم به هو اعتذاره من 

أعتذر عن عدم : أساس تقدیر مضاف محذوف، واألصل التخلف عن الحضور، وقد أجازته اللجنة على

الحضور، ورفض المؤتمر إجازته على أساس كونه اعتذارًا عن التخلف حتى ال یكون في الكالم لبس، 

  )٢(.أعتذر من التخلف إذا كان ذلك مراد المتكلم: فالصواب أن یقال

لفاظ واألسالیب أن هذا التعبیر ونحوه قررت لجنة األ "عدد الطالب بما فیهم الغائبون أربعون طالبـًا"_ 

عدد الطالب مع شيء متضمن فیهم هو الغائبون، أو هم الغائبون، : صحیح، وجاء في قرارها أن معناه

ووافق مجلس المجمع على هذا القرار لكن مؤتمر المجمع أبى قبوله ورده إلى اللجنة؛ ألنه لحظ ما فیه من 

دت إلى ركاكته، وال شك في أن المعنى المراد منه یمكن تأدیته بتعبیر التكلف، وكثرة الحذف والتقدیر التي أ

 )٣(.عدد الطالب جمیعا أربعون: أوضح وأفصح بأن یقال

                                                           

  . وما بعدها ١/٤٧وما بعدها، وكتاب وقفة مع قرارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ١/٣٦األلفاظ واألسالیب : انظر)١(

  . وما بعدها ٢/٦٠لعربیة بالقاهرة وما بعدها، ووقفة مع قرارات مجمع اللغة ا ١/١٣٣األلفاظ واألسالیب: انظر)٢(

  . وما بعدها١/١٩١وما بعدها، وكتاب وقفة مع قرارات المجمع  ١/١٧األلفاظ واألسالیب: انظر)٣(

 



٢٧ 

 

 

ال أدري إن كان قد حدث "  "أسألك عما إذا كنت تعرف هذا أو ال"  "ال اعرف ما إذا كان قد حدث هذا"_

ا، وتبعها مجلس المجمع في إجازتها، لكن مؤتمر أجازت لجنة األلفاظ واألسالیب هذه الجمل ونحوه "هذا

المجمع لم یوافق على إجازتها برغم ما ذكرته اللجنة لها من توجیهات، وقد أحسن المؤتمر في عدم الموافقة 

على إجازتها؛ ألنها تغیب عنها سمة العربیة الفصحى، وقد وصفها األستاذ محمد العدناني في معجم 

  )١(.بأنها ركیكة، وتبدو وكأنها ترجمة عن لغات أجنبیةاألغالط اللغویة المعاصرة 

اتخذت لجنة األلفاظ  "أسكن شرق مدینة كذا":وقولنا "أسكن شرقّي مدینة كذا":الفرق بین قولنا_ 

واألسالیب قرارًا ینص على أن المنسوب من أسماء الجهات ال فرق في استعماله بین كونه جزءا من 

ه، وأن المدار في تعیین ذلك إنما هو على القرینة، وسیاق الكالم، ولم یوافق المضاف إلیه، وكونه خارجـًا عن

مجلس المجمع على ذلك القرار، وكذلك رأى مؤتمر المجمع صرف النظر عنه، وأرى أن العلة في ذلك هي 

ارج ما فیه من اإلطالق؛ ألن اسم الجهة المنسوب إذا كان منصوبـًا ومضافـًا كان داًال بالقطع على مكان خ

المضاف إلیه؛ ألنه لم ینصب إال إلبهامه، وٕاذا كان غیر منصوب احتمل أن یدل على الخارج أو الداخل 

، وأما غیر المنسوب فیدل على مكان داخل المضاف إلیه ال غیر؛ ألنه "في شرقي المدینة": كما إذا قیل

  )٢(.جزء منه، كما في المثال الثاني

ترى لجنة األلفاظ واألسالیب أن هذا القول جائز تبیحه الضوابط  "بلدینتطبیع العالقات أو الحدود بین "_

بمعنى جعل العالقات أو الحدود طبیعیة جاریة على ما  "الطبیعة"العربیة، على أنه مصدر لفعل مشتق من 

 فیما_هو المعتاد والعرف بین الدول، وقد وافق مجلس المجمع على ذلك، ورده المؤتمر، وال وجه لهذا الرد 

" : ألن مصدر التطبیع لیس غریبـًا على االستعمال اللغوي عند العرب، ویجوز حمله على قول العرب_ أرى
  )٣(.أنشأهم: "طبع هللا الخلق": عوده علیه، أو من قولهم " "طبَّعه على كذا

یة ري على مقاییس العربرأت لجنة األلفاظ واألسالیب أن هذا القول جائز یج "تحدیث وسائل اإلنتاج"_ 

ل والتصییر، وقد وافق مجلس المجمع عالثالثي فعَّل مضعف یدل على الج "َحَدث"صیغ من الفعل على أنه 

 "حدَّث": ، فإذا ُضعِّف وقیل"جدَّ "یأتي بمعنى  "َحَدث"على ذلك، لكن المؤتمر رده، وال وجه لهذا الرد ؛ ألن 
                                                           

وما بعدها، ومعجم األغالط اللغویة المعاصرة ٢/٣٦وما بعدها، ووقفة مع قرارات المجمع  ١/١٢٣األلفاظ واألسالیب: انظر)١(

  . ٦١٦صـ
  . وما بعدها ٢/١٣٧وما بعدها، ووقفة مع قرارات المجمع١/١٦٤واألسالیب األلفاظ: انظر)٢(

  . ٥/٤٩مجمع ، ووقفة مع قرارات ال٢/١٢٥األلفاظ واألسالیب: انظر)٣(

 



٢٨ 

 

 

یكفي إلجازة هذا التعبیر المعاصر، وال حاجة إلى ، ومصدره التحدیث بمعنى التجدید، وهذا "جّدد": كان معناه

  )١(.القول بداللة المضعف على الجعل والتصییر؛ ألن ذلك لیس من معاني فعَّل المضعف

هذان التعبیران أجازتهما لجنة األلفاظ واألسالیب، وأقرهما مجلس المجمع  "خصوم ألّداء، وأعداء أِلّداء"_ 

لم ترد في المعاجم، ولم یرد في مادة اللدد مفرد یجيء  "أعداء" لكن المؤتمر لم یوافق علیهما؛ ألن كلمة 

ة، وال ، وٕانما هو وصف الشتداد الخصومد لم یرد في اللغة وصفًا للعداوةجمعه على وزن أفعالء؛ ألن اللد

خصوم ُلّد، أو ألدة، وال : ، فالفصیح أن یقاللیجمع على ألداء "فعیل" داعي لتكلف بناء من اللدد على وزن 

  )٢(.یوصف بذلك األعداء

أجازت لجنة األلفاظ واألسالیب  "فالن نسیب فالن أي صهره" ، و"بین فالن وفالن نسب أي مصاهرة" _

على القرابة عمومًا فال مانع من إطالقه على المصاهرة من  هذا القول على رأي من یرى أن النسب یطلق

باب التوسع والتعمیم، ووافق مجلس المجمع على ذلك لكن المؤتمر لم یجزه؛ ألن جمهور اللغویین على أن 

النسب یختص بقرابة الدم والقربى في الرحم، وأما القرابة الزوجیة، ومع أهل بیت المرأة فیطلق علیها 

  )٣(.داعي للخلط بین األمرین المصاهرة، وال

ن استنادًا أجازت لجنة األلفاظ واألسالیب هذا التعبیر الشائع بین المعاصری "َتَوفَّى فالن فهو ُمَتَوفٍّ " _ 

بفتح الیاء، ووجهها ابن جني وغیره على أن معنى  )َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمْنُكمْ (:مام عليإلإلى قراءة وردت عن ا

یتوفون أیامهم وآجالهم وأعمارهم، وقد تبع مجلس المجمع اللجنة في : استوفى أجله، ومعنى اآلیة "َتَوفَّى"

: جواز ذلك لما نقل عن السخاوي أنه قال بشأن قولهم: إجازة ذلك، لكن المؤتمر لم یوافق علیه، والصواب

  )٤( .وأنت في فتح الفاء وكسرها بالخیار "فالن المتوفى"

  

  

                                                           

  . ٥/٥٣، ووقفة مع قرارات المجمع٢/١٢٧األلفاظ واألسالیب: انظر)١(

  . وما بعدها٢/٢٤٦األلفاظ واألسالیب: انظر)٢(

  .وما بعدها٢/٢٤٩لمصدر السابقا)٣(

  . ٢/٢٥٢المصدر السابق)٤(

 



٢٩ 

 

 

  المبحث الرابع

  مالحظ حول قرارات المجمع الخاصة باستعماالت المعاصرین

إن المتأمل في قرارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة یلحظ أنها لم تأت على نمط واحد ، ولم تجر على 

طریقة واحدة فالواقع أن بعض قراراته جاءت خلوا من التعلیل أو التوجیه، وهي قلیلة بالنسبة لغیرها من 

شتملت على التعلیل أو التوجیه، وبعض قراراته یهتم ببیان أوجه االستعمال الجائزة مع توجیهها القرارات التي ا

وبعضها خرج عن المألوف من القواعد أو وضع قوانین جدیدة مراعاة الستعماالت المعاصرین، وفیما یلي 

  :بیان ذلك بذكر النماذج الموضحة

     :نماذج لقرارات خلت من التعلیل والتوجیه: أوالً 

ترى اللجنة صحة إلحاق الیاء بألفاظ ":ونحوه، یقول القرار"العید الخمسیني": حول جواز قول الكتاب_

هذا هو العید : "العقود عند النسب إلیها وجعل اإلعراب بحركات ظاهرة على یاء النسب، فیقال
  )١(."الخمسیني

مفردا " األقصوصة" كلمة شاعت ":بمعنى القصة القصیرة، یقول القرار "أقصوصة"حول تصحیح لفظ_ 
ألقاصیص في معنى القصة القصیرة، وترى اللجنة بعد البحث والدراسة أنها كلمة مقبولة على الرغم من 

  )٢(."أنها لفظة مولَّدة، وتوصي بأن تضاف إلى معجمنا الحدیث بمعناها الذي یستعملها المعاصرون فیه

) الیازجي(عرض بعض نقاد اللغة المحدثین " :اریقول القر "قلت له أن یفعل": حول جواز قول الكتاب_ 
بالم األمر أو قلت له " قلت له لیفعل: " ، والصواب في رأیه" قلت له ان یفعل: " لتخطئة قول الكاتب مثالً 

بعد لفظ القول، وترى " أن" یفعل مع جزم الفعل أو رفعه، واعتماده في ذلك على قول النحاة بمنع وقوع 
  )٣(".ئز ال حرج فیه على متحدث أو كاتباللجنة أن التعبیر جا

  

                                                           

  . ١/٧٩األلفاظ واألسالیب)١(

  . ١/١٧٩المصدر السابق)٢(

  . ١/١٤٦مصدر السابق ال)٣(

 



٣٠ 

 

 

  : نماذج لقرارات تصحح االستعمال المعاصر مع التعلیل: ثانیـًا

یذهب بعض الدارسین إلى تخطئة ": ، یقول القرار "هرب" مصدرًا لـ "الهروب" تصحیح استعمال_ 
أثبتتها كتب اللغة استعمال الهروب مصدرا لهرب على أساس أن هذا المصدر لیس من بین المصادر التي 

في أفعال ابن القطاع، وٕالى إثبات صاحب " الهروب" لهذا الفعل، وترى اللجنة استنادا إلى النص على 
  )١(".صحیح ال حرج فیه" هرب" مصدرا ل" الهروب" المصباح له أن استعمال 

تاب مثل هذا یجري على أقالم الك":، یقول القرار "هل هذا األمر یعجبك؟" :إجازة نحو قول الكتاب_ 
على اسم مخبر عنه بجملة فعلیة ، وجمهور النحاة على " هل "بدخول " هل الكذوب یصدق؟: " التعبیر 

على االسم " هل" تجویز الكسائي دخول ) ٢/٧٧( أن ذلك جائز في ضرورة الشعر على أنه جاء في الهمع
  )٢(".الذي یلیه فعل في االختیار، وال مانع بهذا من إجازة ذلك التعبیر

ومعمولیها " أن"اء إیراد یخطئ بعض العلم": یقول القرار "هب أني فعلت كذا": إجازة نحو قول الكتاب_ 
 ، وهب فعل یوصلهبني فعلت: إن الصواب في مثله: ویقولون" هب أني فعلت كذا: " في نحو" هب"بعد 

  : بالضمیر، وترى اللجنة أن التعبیر بهذه الصورة صحیح لما یأتي
  ".حسبا" بمعنى " هب" یر ممتنع إذا جعل الشهاب الخفاجي عن ابن بري من أنه غ لما نقله_ ١

لما جاء في المغني من تصحیح وروده في قول القائل في المسألة المعروفة بالحجریة أو _ ٢
  ".شرك"المشركة ، وقد ذكرت أیضا في اللسان في مادة 

" أن"ومن المقرر أن هذه األفعال تسد فیها من األفعال التي تتعدى إلى مفعولین ، " هب" وألن _ ٣
  )٣(".ومعموالها مسد المفعولین

  

  

  
                                                           

  . ١/٣٤أللفاظ واألسالیبا)١(

  . ١/٤٨المصدر السابق)٢(

  . ١/٥٠مصدر السابقلا)٣(

 



٣١ 

 

 

  :نماذج لقرارات تصحح االستعمال المعاصر مع التوجیه:ثالثـًا

بعد " ذا" ن إلى تخطئة وقوع یذهب بعض الباحثی":یقول القرار "كم ذا نصحتك":إجازة نحو قول القائل_ 
زائدة فیه استنادا إلى ما " ذا"نة أنه تعبیر صحیح یوجه على أن اللجوترى " كم ذا نصحتك: "في نحو" كم"

  )١(".فتكون حشوا ال یعتد به" ذا"و" ذي"ـ ن أن العرب تصل كالمها بجاء في اللسان عن ابن األعرابي م

فعلت كذا : ب هذا التعبیر یستعمل الكتا": یقول القرار "فعلت كذا رغما عنه": إجازة نحو قول الكتاب_ 
فعلت كذا على الرغم من كذا  أو برغم كذا، : كذا  أو رغما عن كذا ، والمسموع الفصیح في مثل هذا  رغم

هنا حال مصدر بمعنى اسم " رغم" أو رغما عن كذا بأن " فعلت كذا رغم كذا " ویمكن أن یعلل استعمال 
بأن األولى تنوب "  من" مكان " عن " الفاعل أو منصوب على نزع الخافض، كذلك یمكن تعلیل استعمال 

  )٢(".وترادفها، وتكون بمعناها كما صرح بذلك النحاة" من "توافق" عن " مناب األخرى، فإن 

یستعمل بعض المعاصرین من الكتاب تعبیر ":یقول القرار"عاش األحداث":إجازة نحو قول الكتاب_ 
یقال لمن عاصر األحداث  وقد درست اللجنة هذا التعبیر وانتهت إلى أنه تعبیر صحیح" عاش األحداث"

              )٣("".البس" معنى " عاش" ، وأن توجیهه على تضمین  فیها أم لم یشارك سواء شارك

  :نماذج لقرارات تصحح االستعمال وتجمع بین التعلیل والتوجیه: رابعـًا

متعدیـًا " أنجب" یخطئ بعض الباحثین استعمال ":بمعنى ولد ، یقول القرار "أنجب" إجازة استعمال_ 
  : بنفسه بمعنى ولد ، وترى اللجنة جواز ذلك لما یأتي

  :وروده في الشعر العربي في قول حفص األموي_ ١

  أنجبه السوابق الكرام              من منجبات مالهن ذام                   

  

                                                           

  . ١/٣٨أللفاظ واألسالیبا)١(

  . ١/٤٥مصدر السابقال)٢(

  . ١/٨٥المصدر السابق)٣(

 



٣٢ 

 

 

بإدخال " أنجب الرجل: " الكرم والحسب، فإذا قلنابضم الجیم، أي اتصف ب" نُجب" ورد في اللغة _ ٢
الهمزة على هذا الفعل صار متعدیا ، وكان معناه ولد ولدا حسیبا كریما، وال مانع بعد ذلك من أن یكون 

  )١(".ولد ولدا مطلقا من باب تعمیم الخاص: المراد 

ئ بعض ":القرار لصمد بمعنى ثبت ، یقول اً بمعنى الثبات مصدر  "الصمود" إجازة استعمال _  یخطِّ
مصدره ) صمد(بمعنى ثبت، بناء على، أن " صمد"بمعنى الثبات مصدرًا لـ" الصمود"الباحثین استعمال 

وقد درست اللجنة ذلك، وراجعت ما في القاموس، والمقاییس، وأیضًا . القصد، أو الصالبة: الصمد، ومعناه
التي هي أحد أصلي الصمد، كما " الصالبة"عید من غیر ب" الثبات"ما ذكره ابن األثیر فوقفت على أن معنى 

أن الصمود لیس من الخطأ جعله مصدرًا لصمد؛ لما ذكره ابن القطاع، وألن الُفُعوَل مصدر قیاسي لَفَعَل 
  )٢(".الالزم المفتوح العین في بعض دالالته

ئ بعض النقاد نحو ":، یقول القرار"من على المنابر": إجازة قول القائل_  من على : " قول القائلُیخطِّ
، متوهمین أن مثل هذا ممتنع؛ المتناع دخول حرف الجر على حرف الجر، وقد بحثت اللجنة هذا، "المنابر

  : ثم انتهت إلى أن األسلوب جائز لما یأتي

  . هنا اسم بمعنى فوق، كما ذهب إلى ذلك فریق من كبار النحاة، وفي مقدمتهم سیبویه) على(أن : أوالً 

  : وروده في شعر من یحتج بكالمه، مثل قول مزاحم العقیلي: ثانیاً 

  )٣(".غدت من علیه بعد ما َتمَّ ِخْمُسها      َتِصلُّ، وعن قیض ببیداء مجهل

  :نماذج لقرارات تبین األوجه الجائزة في االستعمال مع التوجیه: خامسـًا

، )، وخصوصاً خاصة(درست اللجنة كلمتي ":، یقول القرار"خصوصـًا" و "خاصة" بیان أوجه استعمال_ 
 ةاسم مصدر، أو مصدر جاء على فاعل "خاصة"نص بعض اللغویین على أن : واستخلصت ما یأتي

  : مصدر، ولهما في االستعمال صور، منها" خصوصاً "كالعافیة، وأن 

  . أحّب الفاكهة وبخاصة العنُب، وفي هذا ونحوه یرفع ما بعدها على أنه مبتدأ مؤخر - ١
                                                           

  . ١/٣٣أللفاظ واألسالیبا)١(

  . ١/٣٥مصدر السابقال)٢(

  . ١/١٧٨المصدر السابق)٣(

 



٣٣ 

 

 

على أنها مصدر قام مقام الفعل، وما " خاصة"ُأحّب الفاكهة وخاصًة العنَب، وفي مثل هذا تنصب  - ٢
  . بعدها مفعول به

على أنها حال، وما بعدها " خاصة"ونحو هذا تنصب فیه ) دون الواو(ُأحّب الفاكهة خاصًة العنب  - ٣
  .مفعول به

على أنها مصدر قائم مقام " خصوصاً "ُأحّب الفاكهة وخصوصًا العنَب، وفي هذا ومثله تنصب  - ٤ 
  )١(".الفعل، وما بعدها مفعول به

" محمد خطیبًا أعظم منه كاتباً ": ، یقول القرار"فالن خطیبـًا أعظم منه كاتبـًا" : حول قول الكتاب_ 
  :یستعمل الكاتبون هذا التعبیر على ثالث صور

  ).    بنصب الوصف، ورفع اسم التفضیل(محمد خطیبًا أعظُم منه كاتبًا  - ١ 

  ). برفع االثنین(محمد خطیٌب أعظُم منه كاتبًا  - ٢ 

  ). برفع األول ونصب الثاني(محمد خطیٌب أعظَم منه كاتبًا  - ٣

في  وترى اللجنة أن الصورة األولى هي أفضل الصور الثالث؛ ألنها أفصحها، وأبعدها من التكلف
  )٢(".التخریج والتأویل

قبضت عشرة فحسُب، قبضت عشرة وحسُب ، قبضت عشرة ":، یقول القرار"حسب"وجوه استعمال _ 
على هذه الصور الثالث، وترى اللجنة أنها كلها صحیحة، وأن " حسب"حسب، یستعمل الكاتبون لفظ 

بمعنى كاف، وكذلك یكون معناه إذا ال غیر، أما معناه مع الواو فال یكون إال : مع الفاء هو) حسب(معنى 
  )٣(".كان بغیر فاء أو واو

  

  
                                                           

  . ١/١١األلفاظ واألسالیب)١(

  . ١/١٥١المصدر السابق)٢(

  . ١/٢١٣مصدر السابقال)٣(

 



٣٤ 

 

 

  :نماذج لقرارات خرجت عن المألوف في االستعمال اللغوي: سادسـًا

بدأ الحفل حوالي الساعة السابعة ":، یقول القرار"حضر حوالي عشرین طالبا" :جواز قول الكتاب_ 
ئ بعض النقاد استعمال لفظ  مساًء،حضر حوالي عشرین طالبًا ، في القاعة حوالي أربعین عضوًا، یَخطِّ

) حوالي(؛ ألن )نحو( أو كلمة ) ُزهاء(إن الصواب فیها كلمة : في هذه المواطن وأمثالها ویقولون" حواَليْ "
المكان، وقد درست اللجنة هذا وناقشته من مختلف جهاته، ثم ظرف غیر متصرف، وال یستعمل إال في 

  : انتهت إلى ما یأتي

  . في غیر المكان) حوالي(إجازة استعمال : أوالً 

  )١(".إجازة األمثلة المتقدمة ونحوها: ثانیاً 

تقریر : یجري في االستعمال مثل قولهم":في محدث االستعمال، یقول القرار" عن"حول داللة الحرف _ 
ویالحظ أن . مشكلة التعلیم األساسي، ومحاضرة عن تربیة األسماك، وحلقة إذاعیة عن النقد األدبيعن 

في هذه التعبیرات غیر دالة على المجاوزة التي هي المعنى األصلي للحرف في ظاهره، وقد استبان " عن"
رتباط، وقد نبه فقهاء في هذه االستعماالت ونحوها تدل على معنى االتصال، والتعلق واال " عن"للجنة أن 

األصلیة على المجاوزة تتضمن معنى اإللصاق أو السببیة أو الظرفیة بمعنى " عن"اللغة إلى أن داللة 
وقد فسرت بذلك شواهد من المنثور والمنظوم في فصیح الكالم، فلهذا ترى اللجنة إجازة أمثال تلك " في"

  )٢(".االستعماالت

عمل مربك، إشهار المزاد، هذا التصرف ُیضیره،  یقول : مثلحول تصویب كلمات مزیدة بالهمزة، _

هذا :" ، وقولهم"إشهار المزاد أو البیع: "، وقولهم"عمل مربك: "یجري في استعمال الُكتَّاب قولهم":القرار
، وللناقد أن یتوقف في إجازة هذه االستعماالت؛ "وقد أضیر في هذا الحادث"بضم الیاء، " التصرف ُیضیره

موع في أفعالها أنها ثالثیة متعدیة بنفسها إلى المفعول، واللجنة ال ترى مانعًا من إجازتها على ألن المس

                                                           

  . ١٠٢، ١/١٠١األلفاظ واألسالیب)١(

  . ٢/١٩٥مصدر السابقال)٢(

 



٣٥ 

 

 

ورد منه في اللغة عشرات من الكلمات، وأن صیغة المزید إنما ُعِدل إلیها " فَعله"بمعنى " أفعله"أساس أن 
  )١(".لضبط لماضیها ومضارعهالما فیها من اإلسراع إلى إفادة التعدیة، ومن قیاسیة مصادرها، وُیْسر ا

  :نماذج لقرارات وضعت فیها قواعد حدیثة تراعي استعماالت المعاصرین: سابعـًا

  : من نماذج ذلك ما ورد حول االشتقاق من أسماء األعیان وجعله قیاسیـًا، وللمجمع في ذلك قراران_ 

شتقاق للضرورة في لغة اشتق العرب كثیرا من أسماء األعیان، والمجمع یجیز هذا اال":نص األول
  )٢(".العلوم

قرر المجمع من قبل إجازة االشتقاق من أسماء األعیان للضرورة في لغة العلوم، كما أقر ":ونص الثاني
قواعد لالشتقاق من الجامد، واللجنة تأسیسا على أن ما اشتقه العرب من أسماء األعیان كثیر كثرة 

ي احتج به المجمع إلجازة االشتقاق یربى على المائتین ترى ظاهرة، وأن ما ورد من أمثلته في البحث الذ
  )٣(".التوسع في هذه اإلجازة یجعل االشتقاق من أسماء األعیان جائزا من غیر تقید بالضرورة

  : قاعدة التعامل مع األعالم المتتابعة، وقد اتخذ المجمع في ذلك قرارین_ 

" ابن"سافر محمْد على حسْن مع حذف : في مثل یجوز الوقوف بالسكون عند تتابع األعالم": أولهما
  )٤(".تیسیرًا على القراء والكتاب، وتخلصا من صعوبة اإلعراب

: من األعالم المتتابعة في مثل" ابن" یجیز المجمع ما یجري على األلسنة من حذف ":ونص الثاني
  : سافر محمد علي حسن، وتضبط هذه األعالم على أحد الوجهین اآلتیین

  .العلم األول بحسب موقعه ویجر ما یلیه باإلضافة یعرب_ ١

  )٥(".تسكن األعالم كلها إجراء للوصل مجرى الوقف_ ٢

                                                           

  . ٢/١٦٥أللفاظ واألسالیبا)١(

  . ١٦مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما صـ)٢(

  . ١٧صـ المصدر السابق)٣(

  . ٣٥المصدر السابق صـ)٤(

  . ٣٦صـالمصدر السابق )٥(

 



٣٦ 

 

 

  : القرارات التي وصلت بصیغ اسم اآللة القیاسي إلى سبع صیغ، وهي ثالثة قرارات فیما یلي بیانها_ 

عال وِمفعلة للداللة على اآللة على وزن ِمْفَعل ومف اسم یصاغ قیاسـًا من الفعل الثالثي": القرار األول
التي یعالج بها الشيء، ویوصي المجمع باتباع صیغ المسموع من أسماء اآلالت فإذا لم یسمع وزن منها 

  ".لفعل جاز أن یصاغ منه أي وزن من األوزان الثالثة المتقدمة

نى النسب أو صاحب في العربیة من صیغ المبالغة، واستعملت أیضا بمع" َفعَّال"صیغة ": القرار الثاني
نّجار وخباز ونّساك، ومن أسلوب العرب إسناد الفعل إلى ما یالبس : الحدث ، وعلى األخص الـِحَرف فقالوا

نهر جار ، ویوم صائم، ولیل ساهر، وعیشة راضیة، وعلى ذلك : زمانه أو مكانه أوآلته فقالوا: الفاعل 
  ".اسما لآللة استعماًال عربیـًا صحیحـًا ) ١("َفعَّاَلة"یكون استعمال صیغة 

ال یقتصر على الصیغ الثالث المشهورة في اسم اآللة، وما أقره المجمع قبًال من : أوالً ":القرار الثالث
  ."َفعَّاَلة" إضافة صیغة 

أن یكون ما ورد من أمثلة : یقتضي النظر في قیاسیة صیغ أخرى السم اآللة تقدیر اعتبارین: ثانیـًا
غ المراد قیاسها عددًا غیر قلیل، وأن تكون هذه الصیغة مأنوسة في العصر الحدیث بین المتكلمین الصی

  : في الداللة على اسم اآللة، وتطبیقـًا لهذا یضاف إلى الصیغ المقیسة السم اآللة ما یأتي

  .، وهي التي قال بعض القدماء بقیاسها)٢(إراث: مثل: ِفَعال_ ١

  .ساقیة: مثل: فاِعلة_ ٢

 )٣(".وبهذا تصبح الصیغ القیاسیة السم اآللة سبع صیغ.ساطور: مثل: َفاُعول_ ٣

  

  

  

                                                           

  . ثالجة، وغسالة: مثل )١(

  . لحاف وحزام وسقاء: اسم لما تورث به النار أي توقد، ومثله)٢(

  . ١/١٩في أصول اللغة : ، وانظر٤٨: ٤٦مجموعة القرارات العلمیة صـ)٣(

 



٣٧ 

 

 

  المبحث الخامس  

  حول أثر موقف المجمع من االستعماالت المعاصرة 

  في اللغة العربیة 

بــالمفردات، قــد تبــین ممــا ســبق أن موقــف المجمــع مــن االســتعماالت المعاصــرة كــان لــه أثــر ظــاهر یتعلــق 

االت المعاصــرة علــي ، كمــا تبــین لنــا أن قــرارات المجمــع اعتمــدت فــي تصــحیح االســتعمبالتراكیــب وآخــر یتعلــق

، واتجهت أحیانًا إلي الخروج عن المألوف فـي االسـتعمال العصـري للغـة س العلة تارة والتوجیه تارة أخريلتماا

  . حدیثة تراعي استعماالت المعاصرینأو وضع قواعد 

ك أن موقـف المجمـع مـن االسـتعماالت المعاصـرة قـد عـاد بـالنفع الكثیـر علـي وٕان المتأمل في ذلك كله یدر 

  . ذا المبحث بعض مظاهر هذه التنمیة، وسأرصد في هنًا وقاعدةة العربیة في تنمیتها وتطویرها متاللغ

  .اللغةى لالبت بشأن بعض المفردات والتراكیب والحكم بصحة استعمالها وٕاضافتها إ :أوالً 

ـــ  ـــك كثی ـــة ذل ـــدم، وأنجـــب، واســـتجمع: رة، فمـــن المفـــرداتوأمثل ، واســـتعرض ، واســـتقطبســـتعرض، واانع
، ووقـائع، ومـالك، وأقصوصـة ،، ورئـیسوالهـروب، والصـمودوغیرهـا مـن األفعـال، س ، وفلّـواستبین، ودّعـم

ات، ورصـید، وتوصـیف، ومواصـفات، ومرفقـ ،، وٕارفـاق، ومنتزه، ونوایا، وجدولـة، ومنهجـة، وبرمجـةومليء
  . وغیرها من األسماء منضدة، ومناورة،و ، ب، وتطویع، وانضباطوتسیّ  ،وجاهزة، ومدیونیة

قــد ال یكــون، وفعلــت كــذا رغمــا عنــه، وحــدث هــذا أثنــاء كــذا، وهــل هــذا األمــر یعجبــك؟،  :ومــن التراكیــب
وعاش األحداث، وثار ضـد الحكـم، وحضـر حـواَلْي عشـرین، ، وجاءوا واحدًا واحدًا، وفعل هذا أكثر من واحد

، وأكـرم الضـیف بوصـفي ، وحضر ما یقرب مـن عشـرینباألمر، ومن علي المنابر، وسار عبر البحار وقبل
 الً المحكمة فالنـًا، وكلفـت البنـاء مـا، وأدانت حقه، وتراوح الشيء بین كذا وكذا مدحا ال یفیهه ، ومدحعربیاً 
  . ك في المبحثین األول والثانيل ذل، وقد تقدم تفصیلتراكیب التي استعملها المعاصرونوغیر ذلك من ا ،كثیراً 

  

  

  

 



٣٨ 

 

 

  . لغویة لم تذكر بقیتها في المعاجماالتجاه إلي تكمله فروع أي مادة  :ثانیـًا

، وأن اسـتعمال المعاصـرین لهـذه لغة تنقصها بعض األصـول أو الفـروعون أن بعض مواد الیالحظ المجمع
 المسـتنبطة مـن اسـتقراء كـالم العـرب، یقـول، ووضع مـا تحتاجـه وفقـًا للمقـاییس مواد یتطلب تكملة هذه الموادال

، وال ي من شأنها أن تشتق أو یشتق منهاقد یذكر اللغوي الكلمة الت" : الشیخ حسین والي عن هذه الظاهرة
طــن ، والفلمصــدر ممــات، أو ال تقــل كــذاكلمــة كــذا ال فعــل لهــا أو ا: كر األصــل أو الفــرع أو یقــول مــثالً یــذ

 ، والنظـر فـي االشـتقاق وأصـولإلحاطة بأسبابه وتوسیع البحث عنهبعث لالمستنبط ال یقف عند ذلك بل ین
منع من جهـة وأن الشيء قد ی ،ي أن بعض المحظور یصیر غیر محظور، فإذا سلك هذا المنهج یر العربیة

، وأن هناك ما یـؤتي بـه القیاس وال یتكلم به لوجود مانع ر علي، وأن هناك ما یقدَّ وال یمنع من جهة أخري
انـع م مـن مو ، وما قیس علي كـالم العـرب وسـلانعن لم تتكلم به العرب ألنه ال م، وإ یاس ویتكلم بهعلي الق

ها لما هم لما سمع عن العرب، وٕانما وضعو وا أصوللم یضع ، وعلماء العربیةاالستعمال فهو من كالم العرب
در دون أفعالها، وأفعاًال دون اللغة أثبتوا مصا وقد ضرب أمثلة مختلفة لذلك ، ومما ذكره أن أهل )١("لم یسمع
أصــولهم، وفــي ذلــك  ر علــي وفــق، ورأوا أن مــا لــم یوضــع یقــدّ وتكلــم النحویــون فــي طائفــة مــن ذلــك ،مصــادرها

م لـم ، ویـري أنهـالمـوت وخـروج الـنفس: ، والفـوظالعرب لم یتكلموا بفعل من الفوظ نجني أ یري ابن": یقول
التــي وردت مصــادرها دونهــا ز الــتكلم باألفعــال ، ولكنــه جــوّ اإلعیــاء: یتكلمــوا بفعــل مــن األیــن كــذلك، واألیــن

الرجـل  نفـاظ المیـت یفـوظ، وأ: ة، فیقـالیس هنا مانع صرفي أو غیره كاإلمات، ولقیاسًا أي ما لم یكن مانع
ـًا، وأن فـاظ المیـت یفـوظ فوظـ: رد من المصدر الوارد، ولكن ثبت أن العرب قالوایئین فیشتق الفعل غیر الوا

ذكـر فـي بحثـه أمثلـة لمـا ، و )٢("بـن جنـي قیـاس وعـن غیـره سـماعد افالفعل عن یـًا من اإلعیاء،نرجل یئین أال
ویؤخـذ مـن  "التثنـي والتكسـر وهـو بفتحیـتن:خ َلـالمَ : "في اللسـان" :المثـالا هذا هیكمل باالشتقاق والقیاس من

فـي ":، ومنهـا هـذا المثـال"فـرح"ـفعلـه كـخ بفتحتـین أن َلـن ضـبط المَ ویؤخذ مـ ،خ أنه مصدر الالزملَ تفسیر المَ 
   )٣(."حدرجه یحدرجه حدرجة: فیقال" نحو ذلك"وفي القاموس " تله وأحكمهي فأ: حدرجه: "للسانا

 معجمـات ونحوهـا إالنـه إذا لـم تـذكر مـن مـادة لغویـة فـي الذلك اتخذ المجمع قرارًا یـنص علـي أوبناء علي 

فــروع تلــك المــادة  جــاز لعلمــاء المجمــع تكملــة خــرىت األبعــض ألفاظهــا كالمصــدر أو الفعــل أو أحــد المشــتقا

   )٤(.، ونص القرار علي قواعد تلك التكملة تستند إلي القواعد الصرفیة المعتمدةاللغویة

  

                                                           

  . ٢/١٩٦مجلة المجمع)١(

  . ٢١٦صـ المصدر السابق)٢(

  . ٢٢٧المصدر السابق صـ)٣(

  . ١٤في خمسین عامـًا صـ مجموعة القرارات العلمیة:انظر)٤(

 



٣٩ 

 

 

  .وضع الضوابط التي تحكم استعماالت المعاصرین فیما یؤدي إلي تنمیة اللغة :ثالثـًا

دة، ولـه فـي ذلـك شـأن تعریـب األلفـاظ األجنبیـة والمولَّـومن هذه الضـوابط مـا اتخـذه المجمـع مـن قـرارات ب -

  : أربعة قرارات

طریقــة العــرب فــي لفــاظ األعجمیــة عنــد الضــرورة علــي ل بعــض األ یجیــز المجمــع أن تســتعم: "األول
   )١(."تعریبهم
)٢(."بعرّ مإذا اشتهر الب القدیم إال یفضل اللفظ العربي علي المعرّ : "الثاني

 

  )٣(".ینطق باالسم المعرب علي الصورة التي نطقت بها العرب: "الثالث
 : هو قسمانالعرب و  ولدون علي غیر استعمالمد هو اللفظ الذي استعمله الالمولّ : الرابع

الحات العلــوم صــطمــا كاقســم جــروا فیــه علــي أقیســة كــالم العــرب مــن مجــاز أو اشــتقاق أو نحوه: األول
  . والصناعات وغیر ذلك، وحكمه أنه عربي سائغ

ر ، وقـد أصـدبـه العـربستعمال لفظ أعجمـي لـم تعرِّ ا فیه عن أقیسة كالم العرب إما بارجو وقسم خ:الثاني
 یمكـن معـه التخـریج علـي ، وٕامـا بتحریـف فـي اللفـظ أو فـي الداللـة الالمجمع في شأن هـذا النـوع قـراره

  )٤(.رین في فصیح الكالمیخ، والمجمع ال یجیز النوعین األ، وٕاما بوضع اللفظ ارتجاالً وجه صحیح

لالشتقاق من االسم الجامد العربي، ومن االسم المعرب، ومن هذه الضوابط ما وصفه المجمع من قواعد _
اشــتقاق فعــل ثالثــي الزم مــن  دریــإذا أ: فــي االســم الجامــد العربــي: أوالً ":وهــذا نــص قــراره فــي هــذا الصــدد

أریـدت تعدیتـه بإحـدى وسـائل  إذا وُیَعـدَّى "نصر"لثالثي مجرده ومزیده فالباب فیه الجامد االسم العربي ا
وفـي كلتـا الحـالین  "ضـرب"عد فالباب فیـه أما إذا أرید اشتقاق فعل ثالثي مت، التعدیة كالهمزة والتصنیف

ل تبعًا لما ورد یستأنس بما ورد في المعجمات من مشتقات لألسماء العربیة الجامدة لتحدید صیغة الفع
  . من هذه المشتقات

الزمـًا " تفعلل"، وعلي وزن متعدیـًا" لَ لَ عْ فَ "ویشتق الفعل من االسم العربي الجامد غیر الثالثي علي وزن 
  . ه األفعال علي حسب القیاس الصرفيمن هذ وتؤخذ المشتقات األخرى

ــاً  ــل"ب الثالثــي علــي وزن المعــر یشــتق الفعــل مــن االســم الجامــد : بفــي االســم الجامــد المعــرّ : ثانی  "فّع
  . "لتفعّ ":متعدیًا، والزمه بالتشدید

                                                           

  . ١٨٧صـ في خمسین عامـًا مجموعة القرارات العلمیة:انظر)١(

  . ١٨٨السابق صـالمصدر )٢(

  . ١٨٩المصدر السابق صـ)٣(

  . ١٢المصدر السابق صـ)٤(

 



٤٠ 

 

 

، وفي جمیع هـذه  "تفعلل"والزمه " فعلل"امد المعرب غیر الثالثي علي وزن ویشتق الفعل من االسم الج
   )١(."ا یوضع منه علي المجمع للنظر فیه، ویعرض ممشتقات یقتصر علي الحاجة العلمیةال

، یقــــول بشــــأن یــــب ومــــا بنــــي علــــي تــــوهم أصــــالة الحــــرفوصــــفه للنحــــت والترك ومــــن هــــذه الضــــوابط مــــا_

تاجــت إلیهــا النحــت ظــاهرة لغویــة اح": ویقــول ،"یجــوز النحــت عنــدما تلجــيء إلیــه الضــرورة العلمیــة":النحـت
ت من هـذا ، وقد وردمات وال موافقة الحركات والسكنات، ولم یلتزم فیه األخذ من كل الكلاللغة قدیمًا وحدیثاً 

، ومن ثم یجوز أن ینحت من كلمتـین أو أكثـر اسـم أو فعـل عنـد الحاجـة علـي أن النوع كثرة تجیز قیاسیته
ام األصلي من الحروف دون الزوائد، فإن كان المنحوت اسمـًا اشترط أن یكون علي یراعي ما أمكن استخد

تفعـل إال اقتضـت  وعلـل أوزن عربـي، والوصـف منـه بإضـافة یـاء النسـب، وٕان كـان فعـًال كـان علـي وزن ف
  )٢(."ورد من الكلمات المنحوتةعلي ما ا ًـ ، وذلك جریغیر ذلك الضرورة

، وجعلهـا اسـمًا واحـدًا جي ضـم كلمتـین إحـداهما إلـي األخـريالمركب المز ": ویقول بشأن التركیب المزجـي
أعـالم ، وفـي انـت الكلمتـان عـربیتین أم معـربتین، ویكـون ذلـك فـي أعـالم األشـخاصإعرابًا وبنـاء سـواء أ ك
ـــاس، والظـــروف ـــة، واألصـــو حـــوال، واألاألجن ـــات العددی ـــ ، ویجـــوز صـــوغات، والمركب ـــب المزجـــي ف ي المرك

  )٣(."ال یقبل منه إال ما یقره المجمع، علي أالمصطلحات العلمیة عند الضرورة

مبـدأ جرت بعض الكلمات العربیـة علـي ":مات علي توهم أصالة الحرف الزائـدویقول بشأن ما بني من الكل
رأت اللجنـة فـي ضـوء مـا أثـر عـن اللغـویین أن تـوهم أصـالة الحـرف الزائـد أو ": ویقول" توهم أصالة الحرف

ظاهرة لغویة فطـن إلیهـا المتقـدمون، ، غیر أن هذا التوهم ضرب من حول لم یبلغ درجة القاعدة العامةالمت
األمثلة الواردة علي تـوهم أصـالة  ولهذا تري اللجنة أن في وسع المجمع أن یقبل نظائر،ودعمها المحدثون

   )٤(."الحرف الزائد أو المتحول مما یستعمله المحدثون إذا اشتهرت ودعت إلیها الحاجة

   .البت في قیاسیة أمور كانت قدیمًا مقصورة علي السماع  :رابعـًا

                                                           

  . ١٩في خمسین عامـًا صـ مجموعة القرارات العلمیة)١(

  . ٢٢، ٢١المصدر السابق صـ)٢(

  . ٢٣صـ المصدر السابق)٣(

  . ٢٥، ٢٤المصدر السابق صـ)٤(

 



٤١ 

 

 

التضـمین أن یـؤدي فعـل أو مـا فـي ":قـرار المجمـع بشـأن التضـمین، ونصـه :ومن أمثلة ذلـك فـي النحـو_
معنـاه فیعطـي حكمـه فـي التعدیـة واللـزوم ، ومجمـع اللغـة التعبیر مؤدي فعل آخـر أو مـا فـي معناه في 

  : ال سماعي بشروط ثالثة  يالعربیة یري أنه قیاس
  .مناسبة بین الفعلینتحقق ال: األول
  . للبسظة الفعل اآلخر ویؤمن معها اوجود قرینة تدل علي مالح: الثاني
   )١(."لجأ إلي التضمین إال لغرض بالغيویوصي المجمع أال ی. مالئمة التضمین للذوق العربي: الثالث

، وعدل ورضا ومٌ رجل ص: جاء النعت بالمصدر كثیرًا في مثل" :اره بشأن النعت بالمصدر، ونصهومنها قر 
ًا إلــي مــا ذهــب إلیــه بعــض اســتناد_إلــي أنــه مقصــور علــي الســماع، وتــري اللجنــة ومــع هــذا یــذهب النحــاة

  : بالشروط التي ضبط بها ما سمع وهيأن النعت بالمصدر مقیس قیاسًا مطردًا _المحققین

  . أن یكون مصدر ثالثي أو بوزنه -٢ .   أن یكون مفردًا مذكراً _١

  )٢( ."أال یكون میمیاً  -٣  

في اللغة ألفاظ علـي صـیغة ": للمبالغة، ونصه "ِفّعیل"سیة مجيء قراره بقیا :ومن أمثلة ذلك في الصرف_
من مصدر الفعل الثالثي الالزم والمتعـدي للداللـة علـي المبالغـة وكثرتهـا  ید العینبكسر الفاء وتشد) یلعِّ فِ (

 لفظ علي ـًا كان أو متعدیـًا، ومن ثم یجوز أن یصاغ من مصدر الفعل الثالثي الزمتهایتسمح بالقول بقیاس
یــ"صـیغة  للداللـة علــي  "ةَلــعَ فُ "طراد صــوغ مثلـه قــراره بـا، و )٣("بكســر الفــاء وتشـدید العــین إلفــادة المبالغــة "لِفعِّ

  )٤(.عوةودُ وُسعیة،  ،حكةضُ  :والمبالغة مثل الكثرة

تصـاغ ":علي المكان الـذي یكثـر فیـه الشـيء، وفـي ذلـك یقـول للداللة "علةفْ مَ "ومن ذلك قراره بقیاسیة صوغ 
األعیـان سـواء أكانـت مـن  قیاسًا من أسماء األعیان الثالثیـة األصـول للمكـان الـذي تكثـر فیـه هـذه "مفعلة"

تصــاغ ": ویقـول أیضــاً  ،"مذهبــة" :نحــوأم مــن الجمــاد " مبطخــة:"أم مــن النبــات نحـو "مأســدة" :الحیـوان نحــو

                                                           

  . ٦صـ مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عامـًا)١(

  .٢/١٦٠في أصول اللغة : ، وانظر١٠٨السابق صـالمصدر )٢(

  . ٥٢مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عامـًا صـ)٣(

  .  ٥٣المصدر السابق صـ)٤(

 



٤٢ 

 

 

مـن التـوت  "ةمخوخـ"و "وتةمت"عیان بإجازة التصحیح، كما في مما وسطه حرف علة من أسماء األ "مفعلة"
  )١(."والخوخ

  . یف تقتضیها االستعماالت المعاصرةإضافة قواعد في النحو أو التصر  :خامسـًا

تقدم في المبحث الرابع ذكر نماذج لقرارات وضعت فیها قواعد حدیثة تراعي استعماالت المعاصرین، 

  . للنحو وآخرین للصرف من التوضیح في هذا المجال نموذجینواذكر هنا لمزید 

فمن القواعد النحویـة التـي اقتضـتها االسـتعماالت المعاصـرة قـرار المجمـع بإدخـال أل علـي العـدد المضـاف 

، الخمسـة كتـب: المضاف إلیه، مثل علي العدد المضاف دون "أل"یجوز إدخال ": ضاف إلیه ونصهدون الم
ــارو  ــه فــي المائــة صــفحة، والثالثمائــة دین صــحیح  الحــدیث كمــا فــي، واأللــف كتــاب استئناســًا بــورورد مثل

   )٢(."، وٕان عده الشهاب الخفاجي قبیحاً ن عصفورباة لذلك كا، وبإجازة بعض النحالبخاري

ــأنس بعــض المتحــدثین بم": فــرد، ونصــهمإلــي ال "حیــث"ومنهــا قــراره بجــواز إضــافة  ــولهمی ــل ق الكتــاب : ث
، واللجنـة اسـمیة وفعلیـةإلـي الجمـل " حیـث"والمعتمد من القواعد إضـافة " ثمن"ه بجر رخیص من حیث ثمن

 خـذاً وأ، ها من الظـروف المكانیـةبعدها قیاسًا في ذلك علي أخوات ازة إضافتها إلي االسم المفرد وجرهتري إج
، وال تمـار الحكـم مـن بادر إلـي حیـث العمـل الجـاد: ي الكسائي وما احتج به من الشعر، فیجوز أن یقالبرأ

    )٣(."ة قیاسًا واستعماالً م المفرد بعدها سائغإلي االس "ثحی"وعلي ذلك فإضافة  ،حیث العدل

للداللـة علـي الـداء  "لَعـفَ "أو" عـالفُ "ومن أمثلة ذلك في التصریف إجـازة المجمـع صـیاغة مصـدر علـي وزن 

" َفَعـل"ع المصـطلحات تقتضـي اسـتعمال صـیغة بما أن الضرورة العلمیة في وض": ، ونص القراردون شروط
، وكـان قـد سـبقه قـرار "للداللـة علـي الـداء سـواء أو رد لـه فعـل أم لـم یـرد "َفَعـل"و" ُفعـال"للداء یجاز اشـتقاق

   )٤(."للداللة علي المرض "ُفعال"لي وزن الالزم المفتوح العین مصدر ع "لعَ فَ "یقاس من ":نصه

                                                           

  . ٥٩، ٥٨مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عامـًا صـ)١(

  . ١٦٩المصدر السابق صـ)٢(

  . ٤/٣٤في أصول اللغة : ، وانظر١٦١صـ المصدر السابق)٣(

  . ١١٩، ١١٨صـ مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عامـًا)٤(

 



٤٣ 

 

 

ونــــص قــــرار المجمــــع فــــي  ،فــــي المصــــطلحات العلمیــــة إجــــازة النســــب إلــــي المثنــــي علــــي لفظــــه ومــــن ذلــــك

كمـا  –ده مفـر بعـض العلمیـین فـي المصـطلحات العلمیـة إلـي المثنـي علـي لفظـه دون رده إلـي ینسـب ":ذلك
المجمــع إجــازة ذلــك تنظیــرًا لــه ویــري ) أذینــاني(إیضــاحًا للداللــة كمــا فــي  –تقضــي بــذلك القواعــد الســائدة 

زم المثنـي یلـ، علـي أن بلفظه عند الحاجـة كـإرادة التمییـز، إذ أنه أقر من قبل أن ینسب إلي الجمع جمعبال
لغـة تلزمـه األلـف فـي ، ذلـك أن فـي المثنـي ن اإلعـراب عندئـذ یكـون علـي الیـاءأل  األلف في هـذا التركیـب؛

  )١(."جمیع األحوال

  وبعد

   ."القاهرة من االستعماالت المعاصرةموقف مجمع اللغة العربیة ب" فهذا ما تیسرت كتابته حول

I َتْوِفیِقي ِإالَّ ِبا9ِ َعَلْیِه َتَوَكْلُت َوإَِلْیِه أُِنیبُ َوَما ( في البدء والختاموالحمد( .  

  . یدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعینوصلي هللا علي س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٣/٨٦في أصول اللغة : ، وانظر١٤١صـ مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عامـًا)١(

 



٤٤ 

 

 

  الخاتمة

  . الحمد 9 ، والصالة والسالم على سیدنا وموالنا رسول هللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله   

  وبعد ،،، 

  :ز النتائج اآلتیةر فمن خالل هذا البحث تب

لخطبــــاء وغیــــرهم اأن علمـــاء المجمــــع بــــذلوا جهــــودًا فــــى تتبــــع اســــتعماالت المعاصــــرین مــــن الكتــــاب و  -١
وافـر  تصـحیح قـدر كبیـر ، وأثمرت جهـودهم عـناییس العربیةللمفردات والتراكیب للنظر فیما یتفق منها مع مق

  . عمال اللغوىالعربیة فى االستیتفق مع المقاییس ، واستبعاد ما المن هذه المفردات والتراكیب
، وٕانمـا كانـت تقـرن عاصـرسـتعمال المهـا لـم تكتـف بـالنص علـى صـحة االأن قرارات المجمـع فـى معظم_٢

  . ستعمالذلك بالتعلیل أو التوجیه أو بیان األوجه الجائزة فى اال
مال رت أحیانـــــًا إلـــــى الخـــــروج عـــــن المـــــألوف مـــــن القواعـــــد لتصـــــحیح االســـــتعأن هـــــذه القـــــرارات اضـــــط_٣

غـة ، وٕامـداد اللسـیع دائـرة القیـاس النحـوى والصـرفىذلـك أدى إلـى تو و ضـیها المعاصر،أواسـتحداث قاعـدة یقت
 . وجعلها مسایرة للتطور اللغوى، بقواعد جدیدة تسهم فى تنمیتها

 ط ـستعماالت المعاصرة فى المفردات والتراكیب كان حافزًا لعلماء المجمع لوضع ضوابأن تتبع اال_٤

النحت والتركیب واالشتقاق قالم المعاصرین كضوابط تجد من تلك المفردات والتراكیب بأتحكم ما یسعامة 

  . طویرها وجعلها مواكبة لكل العصوروت له أثره الكبیر في تنمیة اللغة ، وذلكوغیرها

  هذا وبا9 التوفیق ،،،،

  

  

  

  

  

  

 



٤٥ 

 

 

  ثبت المصادر 

، طــــ الهیئـــة العامـــة شـــوقي أمـــین ومصـــطفي حجـــازيداد محمـــد ، إعـــالجـــزء األول –األلفــاظ واألســـالیب  - 
  . م ١٩٧٧لشئون المطابع األمیریة سنة 

یئة العامـة لشـئون المطـابع األمیریـة ، إعداد محمد شوقي أمین طـ الهنيالجزء الثا –األلفاظ واألسالیب  - 
 . م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥سنة 

 . ع من مطبوعات المجم –التراث المجمعي وخمسین عامًا إلبراهیم الترزي  - 

الجـــزء األول والثـــاني والثالـــث طــــ الهیئـــة العامـــة لشـــئون المطـــابع األمیریـــة أعـــوام  –فـــي أصـــول اللغـــة  - 
 . م١٩٨٣ –م١٩٧٥ – م١٩٦٩

 . م ٢٠٠٣طـ مركز الحاسب اآللي بمجمع اللغة العربیة سنة  –الجزء الرابع  –في أصول اللغة  - 

قصــي للطباعــة طـــ األ –كلیــة اللغــة العربیــة بالقــاهرة وثمــانون عامــًا فــي خدمــة اللغــة العربیــة وحمایتهــا  - 
 . والتجارة والتوریدات

،  م١٩٣٥طــ المطبعـة األمیریـة ببـوالق سـنة  ة مجمع اللغة العربیة الملكي، الجـزء األول والثـاني، مجل - 
 . م١٩٣٦

عبد المنعم الدسوقي طـ الهیئة المصریة العامة للكتاب / ور دراسة تاریخیة للدكت –مجمع اللغة العربیة  - 
 . م ١٩٨٣سنة 

 . القاهرة –م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤طـ  – شوقي ضیف/ في خمسین عامًا للدكتورمجمع اللغة العربیة  - 

طــ الهیئـة  –إخـراج محمـد شـوقي أمـین وٕابـراهیم التـرزي  –مجموعة القرارات العلمیـة فـي خمسـین عامـًا  - 
 . م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤لمطابع األمیریة االعامة لشئون 

 . بیروت –م ١٩٨٦معجم األغالط اللغویة المعاصرة لمحمد العدناني طـ مكتبة لبنان سنة  - 

 . يطـ الجریس. وقفة مع قرارات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة للمؤلف ، خمسة أجزاء  - 

  

  

  

  

  

  

 



٤٦ 

 

 

  فهرس الموضوعات 

  الصفحة  الموضوع
  ٤  المقدمة
  ٦  تمهيد

  حول ما أجازه المجمع من: المبحث األول 

  .ت المعاصرين في األلفاظ المفردةاستعماال 

٨  

  حول ما أجازه المجمع من: المبحث الثاني 

  .استعماالت المعاصرين في التراكيب 

١٦  

  حول ما توقف المجمع في : المبحث الثالث 

  .إجازته من التراكيب 

٢٦  

  مالحظ حول قرارات المجمع :المبحث الرابع 

  .الخاصة باستعماالت المعاصرين 

٢٩  

  حول أثر موقف المجمع من :المبحث الخامس 

  .االستعماالت المعاصرة في اللغة العربية 

٣٧  

  ٤٤  الخاتمة
  ٤٥  ثبت المصادر

  

  والحمد 9 في البدء والختام 

   .وأزكي سالمنا محمد أفضل صالة وصلي هللا وسلم علي سید

 

 

 


