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�ص البحث ملخَّ

ُيع��دُّ الدكتور عّل جواد الطَّاهر م��ن فضالء احِللَّة املرموقني، والعلمء املربزين، ممَّن 
َملَك ناصية األدب، وس��نام املعرفة، وهبه اهللُ تعاىل قلًم س��يَّااًل، ونثًرا مبس��وَط العبارة، 
ولغ��ًة عذب��ة املورد. وي��أيت هذا البحث للكش��ف عن منه��ج الدكتور الطَّاه��ر يف النقد 
د يف قضايا التصحيح اللغوّي، وهو يس��رُي بركب مدرسة  ذ منهج التش��دُّ اللغوّي، إذ اختَّ

الدكتور مصطفى جواد يف التَّصحيح اللغوّي.

 وم��ن مميِّ��زات أس��لوبه يف النقد اللغ��وّي وض��وح البيان، وس��هولة الع��رض، إذ 
ُح التَّعب��ري، وهو تفكرٌي نقديُّ  ال يكتف��ي الدكتور الطَّاهر بالّتخطئ��ة والّتعليل، بل يصحِّ
اكيب والرس��م  مميَّ��ٌز. وق��د رصد البحث مجلة من األخط��اء التي تتعلَّق باملفردات والرَّ

اإلمالئّي التي حفَل هبا كتاب الدكتور الطَّاهر )حتقيقات وتعليقات(.
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Abstract

Dr. Ali Jawad Al-Taher is one of Hilla's distinguished people,  

prominent scholars, have the corner of literature, the hump of 

knowledge, the God Almighty had gifted him a liquid pen with 

a simplified prose  and fresh language. This research comes to 

reveal Dr. Taher's approach to linguistic criticism, he has taken 

a hard-line approach to language correction issues and he was 

walking along side with Dr. Mustafa Jawad's school on linguistic 

correction.

Among the characteristic of his style of criticism is the 

clarity of the statement, ease of presentation, Dr. Taher not 

only figure out mistakes and explanations, but he corrects the 

expression also, which it is a distinctive critical thinking. It is a 

distinctive critical thinking.  The research identified a number 

of errors related to the vocabulary, compositions and spelling 

that were presented by Dr. Taher's book (Tahkikat wa ta'alikat) 

investigations and comments.
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توطئة

الدكت��ور عّل جواد الطَّاهر من أعالم اللُّغ��ة واألدب يف العراق، ولد يف مدينة احِللَّة 
اثًة من الطَّراز  الفيحاء، ونم غصنُه، واس��توى عوُده فيها، وأصبح عال�ًم ال جُي��ارى، وبحَّ
��داد يف منطقه، اتَّفقت كلمُة  ه أصالُة السَّ أي األصيل يف كتاباِت، حتفُّ ل، ومل يغادر الرَّ األوَّ
ق ُظُلمت اإلش��كال. ورأى يف اللغة   الباحث��ني عىل أنَّه بعيُد م��راد الفكر، وأنَّ له رأًيا ُيمزِّ
ما ملَك عليه حّس��ه، فوقف نفس��ه عىل خدمتها، واس��تكناه أرسارها، وقد أثرى مكتبتنا 
ت إىل ما يقرُب من  العربيَّة بالكمِّ الكبري من الدراس��ات اجلادَّة خالل مس��ريته التي امتدَّ
ة،  ة، والنحويَّ عت خالهلا جهوده يف أرجاٍء ش��تَّى بني الدراس��ات اللغويَّ نصف قرن، توزَّ
والتحقي��ق، والكتابة األدبيَّة، وكان عارًفا بأرسار ش��عر اجلواهرّي وفاًقا ملعرفة ابن جنِّّي 
بأرسار ش��عر املتنبِّي، ومعرفته الوطيدة بش��عره مل ت��أِت اعتباًطا، إنَّم كان��ت املعرفُة نتاج 
الصحبة الطويلة بينهم، وكتابه )منهج البحث األدّب( صحيُح االس��تدالل، دقيق النظر، 
ة، ومن ذوي  ��ه أهل العل��م؛ لكون صاحبه طويل النفس يف البحث، بعي��د غور احلجَّ جلَّ
البصائ��ر النَّافذة، ونثره مقبوُل اإِلطن��اب، بليغ اإلجياز، قد ُأنزل��ت الفصاحة عىل قلمه، 
وأنزلت البالغة عىل فؤاده، كان من أحرض األساتيذ جواًبا للمبهمت، وكتابه )حتقيقات 
��ه جواهر بني   وتعليق��ات( غاي��ٌة يف اجل��ودة والتنقري، أق��لُّ ما ُيوصف ب��ه هذا الكتاب أنَّ

الراب.

م  مة الطَّاهر، وقدَّ كان موض��وُع النقد اللغ��وّي من املوضوعات التي برَع هب��ا العالَّ
عرشات التعليقات التي تنطُق باجلهد الكبري يف حتديد ما انحرف من األلفاظ والعبارات 
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املستعملة وأقالم الكاتبني.

 ويمك��ُن إجي��از منه��ج الدكتور ع��ّل ج��واد الطَّاه��ر يف النق��د اللغ��وّي يف النقاط 
اآلتية:

د يف قضايا التصحيح اللغوّي،  ذ منهج التَّش��دُّ اًل: الدكت��ور عّل جواد الطَّاهر اختَّ أوَّ
وهو يسرُي بركب مدرسة الدكتور مصطفى جواد يف التصحيح اللغوّي، ويبتغي األصّح، 

ع يف قبول األساليب والراكيب واملفردات. وال يسمُح بالتَّساهل والتَّوسُّ

��هولة وع��دم التكلُّف يف تأصيل مس��ائل التصحيح  ثانًي��ا: م��ن منهجه اليس والسُّ
 اللغ��وّي، وال يميُل إىل حش��د األقوال يف املس��ألة الواح��دة، ولعلَّ ذلك مدع��اة لتقبُّل 

ما أدىل به من آراء.

فني مقال��ه املنش��ور حتت عن��وان )الباب  ثالًث��ا: م��ن نق��ده اللغ��وّي اخل��اصِّ باملثقَّ
��ائعة م��ن النَّاحية الصوتيَّة )وهي  ق إىل األخطاء الشَّ الواس��ع، النَّاطقون بالثَّاء(. إذ تطرَّ
اد والظَّاء(، »فهناك من األس��اتيذ من يلفظ  ض إىل مس��ألة )الضَّ قلب احلروف(، إذ تعرَّ
ال أو يلفظها دااًل، وليس هذا صحيًحا... ثمَّ يقول... والبليَّة تكون  ��اد قريًبا من الدَّ الضَّ
ة، وأكرر بليتها يف مواقف الفصاحة حني ترُد  بحروف أخرى أشّد، وجديرة بالوقفة اجلادَّ
كر احلكيم... كيف صارت )الثَّاء(  عىل لسان أستاٍذ أو مذيٍع، ولدى االستشهاد بآِي الذِّ

 

ة؟«)1(. ة واخلاصَّ ت وشاعت وطغت عىل ألسن العامَّ سينًا ال تدري وكيف عمَّ

رابًعا: نقُده يدور يش��مل األلفاظ التي أصبحت حمور النَّقد اللغوّي قديًم وحديًثا، 
��ة يف الصحف العراقيَّة حت��ت عنوان )الباب الواس��ع(، وأكثرها  فق��د ن��رش آراءه اللغويَّ
ختصُّ الكل��مت احلديثة )األعجميَّة( التي دخلت العربيَّة، وقد نقد االس��تعمل اخلاطئ 
ة، وه��و ينزُع يف  ف��ني وللعامَّ ��ه للمثقَّ  هل��ذه الكلمت، وبأس��لوٍب س��اخٍر، ونق��ُده موجَّ
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د، ويمنُع ما فشى من االستعمل اخلاطئ واطمأنَّت إليه األقالم. تصويباته إىل التشدُّ

ولق��د تن��اول الدكتور الطَّاهر يف نقده اللغوّي ما كان يق��ف عليه من كالم املؤلِّفني 
اللة، وملْ تفته اإلشارة كذلك ما تسلَّل  والكتَّاب عىل مس��توى املفردات والراكيب والدَّ

ّي، وما اعرى كتاباهتم من أخطاء يف الرسم. يف كالم املعارصين من العامِّ

سأورد فيم يأيت نمذج من هذه األخطاء:

: املفردات لاً اأوَّ

لقد أورد الطَّاهر يف هذا املجال مفردات كثرية، س��أجتزئ منها بحسب ورودها يف 
كتابه )حتقيقات وتعليقات( عىل النَّحو اآليت:

َمشُلوِحنَي

قال الدكتور الطَّاهر ُمستفهًم يف استدراكه عىل إحدى الكتب التي وردت فيها هذه 
العبارة: »كانوا َمشُلوِحنَي من األساطري، ما معنى َمشُلوِحنَي؟«)2(.

أقول: نقول يف العاميَّة )َگلبي مشُلوح( أي متأثٌر، ف�)كانوا َمشُلوِحنَي من األساطري( 
أي: )كانوا متأثرين من األساطري(. ويمكن أْن يكوَن )مشلوح( اسم مفعول من ُشِلَح، 
وشلح يشلح شْلًحا، فهو شالٌح، واملفعول مْشلوٌح، وشلَح مالبَسُه: خلعها، وهو معنى 
ة،  بعيٌد عن س��ياق العبارة التي ُذكرت، وكلمة )مشلوح( مفردة شائعة يف اللَّهجة املريَّ
ة تلك املفردة للمذنبني،  وهلا دالالت اجتمعيَّة متدنِّية، وقد اس��تعملت الصحافة املريَّ
ة  والذين ارتكبوا ذنًبا يس��تحقُّ العقوبة)3(، وذكر الدكتور )أحد عيسى بك( يف رشح مادَّ
)شلَّح(: »تقول: )شلَّح هدومك(: أي نزعها، ُشلِّح فالن: إذا خرَج عليه ُقطَّاع الطريق 
ى خلع ثوب��ه نزعه«)4(، ولعلَّ  وه، ويف السيانيَّة )ش��لح( بمعنى تعرَّ فس��لبوه ثيابه وَع��رَّ
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مصدر إشكال الدكتور الطَّاهر عدم وجود تلك املفردة يف املعجمت العربيَّة.

الَباُنوراما

كتَب أحُدهم كلمة )الباُنوراما( فاعرض الدكتور الطَّاهر عىل تلك املفردة، بقوله: 
»مِلْ هذه الَباُنوراما؟ أما يمكن اس��تعمل كلمة عربيَّة مثل: اس��تعراض أو نظرة شاملة، أو 

عرض عام؟«)5(.

خيلة  ا، واأللفاظ الدَّ أقول: الباحث الذي اعرض عليه الدكتور الطَّاهر كان جزائريًّ
جزٌء من ثقافتهم يف الكتابة.

والباُنورام��ا من الكل��مت الوافدة التي غزْت وس��ائل اإلعالم، وه��ي تعني نظرة 
شاملة عن األحداث يف العامل)6(.

والدكتور الطَّاهر يف منهجه هذا، يريُد القول: إنَّ استعمَل املفردة العربيَّة الفصيحة 
خيلة. َأْوىل من استعمل الدَّ

َعَزٌب

ذك��ر الدكتور الطَّاهُر أنَّه من اخلط��أ أْن نقول: )أعزب(، وصواُبه يف ذلك )َعَزٌب(، 
ُتُه يف ذلك ما جاء يف القاموس املحيط: »وال تقل أعزب أو قليل«)7(. وكان حجَّ

والدكت��ور الطَّاهر تتبَّع األصحُّ يف هذا الّرأي، وجيمع َعَزب عىل أعزاب، وهذا هو 
ة العربيَّة  املس��موُع عن الع��رب، واملنقول يف كتب الّلغة واملعجمت، وأنكر مج��ٌع من أئمَّ
لفظ��ة )أع��زب(، وأج��از بعضه��م )أعزب( ع��ىل قلَّة اس��تعمله يف املأثور م��ن احلديث 

عر)8(. والشِّ

ويمكن القول: إنَّ عبارة رجل َعَزب أجوُد من عبارة رجل أعزب.
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ال�َمْلَحَمُة

ذك��ر الدكت��ور الطَّاهر أنَّ لفظ��ة )ملحمة(: »ال ُتطل��ق عىل مزدوج��ة تنظِّم قواعد 
 اإلع��راب، فه��ي مصطلٌح له ح��دوُده وأركانه عند أهل��ه، ونحس��ُب أنَّ الدكتور أنيس 
ال يس��مُح هبذا اإلطالق. إنَّ مزدوجة احلريرّي: منظومة، وهي من الش��عر التعليمّي كم 

هو شأهنا يف مصطلح الشعر التعليمّي«)9(.

ولعلَّ الدكتور إبراهيم أنيس أراد يف إطالق لفظة امللحمة عىل الشعر التعليمّي من 
باب املقاربة واملش��اهبة، فامللحمُة جنٌس أدبٌّ شعريٌّ قديٌم يقوُم عىل القصيدة القصصيَّة 
ة، ووجه املش��اهبة ب��ني امللحمة والنَّظم  ًة يف تاريخ األمَّ ُل حقبًة مهمَّ الطويل��ة التي تس��جِّ

التعليمّي هو الطُّول)10(.

كلَت عاميَّة

مل يستسغ الدكتوُر الطَّاهر استعمل مفردة )بلطجيَّة(، وهذا ما ذكُره بالقول: »بلطجيَّة 
ا م��ن صمي��م الفصيحة«)11(.  ف، اس��تعملها املؤلُف وكأهنَّ ة ال��رِّ م��ن العاميَّ��ة املريَّ
وكذلك مل يستسغ كلمة )اليافطات(؛ لكوهنا »من العاميَّة التي يلجأ إليها املرِجم عادًة؛ 
��م كانت اللوحة كلمة مناس��بة أو الالفتة«)12(. ورفض كذلك اس��تعمل  لش��يوعها، وربَّ

لفظة )شلَّة( لكوهنا من العاميَّة املريَّة)13(.

اجلموع

يميُل الدكتور عّل جواد الطَّاهر يف مجع املعجم عىل معجمت ومعاجيم ُمس��تنًدا إىل 
رأي الدكتور مصطفى جواد: »الذي عرفناه عن أس��تاذنا الدكتور مصطفى جواد أنَّ 

معجم ال جتمُع عىل معاجم، وإنَّم عىل معجمت ومعاجيم«)14(.



182

ا اهر/كتابه )حتقيقات وتعليقات( اأمنوذجاً النقد اللغوّي عند الدكتور علّي جواد الطَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

وكان ُمس��تنُد الدكت��ور مصطفى جواد أنَّ كلمة املعاجم مل ت��رْد يف كالم الفصحاء، 
والقي��اُس يوجب أْن يكوَن )املعاجيم( كامُلرس��ل واملراس��يل، وامُلس��ند واملس��انيد)15(. 
ٌم واضٌح؛  ��ُة الدكتور ُمصطفى جواد يف عدم ورود املعاجم يف كالم الفصحاء حتكُّ وُحجَّ
وذلك أنَّه ال جيوُز ألحٍد أْن يقوله إالَّ إذا أحىص كالم الفصحاء)16(، ولعلَّ من احلجج يف 
دفع هذا القول ما أورده الدكتور نارص األس��د يف ش��عر القطامّي األموّي )ت 101ه�( 

خري دليٍل عىل مجع معجم عىل معاجم، ومن ذلك قوله:

ُس�����وَم وُه������نَّ ُص���مٌّ ون���ادي���ن���ا ال�����رُّ
���ط���ار)17( وم��ن��ط��ق��ه��ا امل��ع��اج��م وال���سِّ

وذك��ر الدكتور الطَّاهر أنَّ »عنوانات مجًعا لعنوان هو االس��تعمل الّصحيح، ولكن 
حيح، ولكن  الذي شاع هو عناوين«، وكذلك »استعمل تعريفات مجًعا لتعريف هو الصَّ
الذي ش��اع )تعاريف(«)18(. ويبدو أنَّ الدكتور الطَّاهر يميُل إىل تقبُّل الّرأي الذي يقول 
خطأ شائع خري من صحيح ضائع، وإن كان مقتىض احلكمة أْن يكون القول )خطأ شائع 

خري منه صحيح ضائع(.

اكيب ا: الرتَّ ثانياً

ممَّ��ا تناول��ه الطَّاه��ر يف نق��ده اللغوّي يف جم��ال الراكيب بحس��ب م��ا ورد يف كتابه 
)حتقيقات وتعليقات( ما يأيت:

جواب الرشط

 ََ ِدّي املأث��ور: »َكْيَف حها الدكت��ور الطَّاهر احلدي��ث امُلحمَّ م��ن األخط��اء التي صحَّ
)19(؛ ألنَّ كيفم: اس��م رشط  : ُيَولَّ تُكوُن��وا ُيوىلَّ عليك��م«، ومن التصحيحات عليه: يوىلَّ
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م، وفعل مضارع ناقص جمزوم؛  جازم، مبنّي عىل السكون، يف حملِّ نصٍب، خرب كان مقدَّ
ط، وعالُم��ة جزمه حذف النون م��ن آخره؛ ألّنه من األفعال اخلمس��ة،  ��ه فع��ل الرشَّ ألنَّ
والواو: ضمري متَّصل، مبنّي عىل الس��كون، يف حملِّ رفع اس��م كان، واأللف: للتفريق، 
: فعل مضارع مبني للمجهول  حرٌف مبنيٌّ عىل الس��كون، ال حملَّ له من اإلعراب، ُيَولَّ

ط، وعالمة جزمه: حذف حرف العلَّة من آخره. جمزوم؛ ألنَّه جواب الرشَّ

ي التَّعديِّ

حيح  ي ب�)عىل(، والصَّ حها الدكتور عل جواد الَطاهر التَّعدِّ من األخطاء التي صحَّ
حيح نجيب عن«)20(. ي ب�)عن(، ومن ذلك قوله: »الصَّ عنده التَّعدِّ

: )أجب عن( بدل )أجب عىل(؛ ألنَّ اإلجابة عن األس��ئلة تعني  وتعلي��ل ذل��ك أنَّ
حتديد إجابتها امُلطلوبة، ولكن )عىل األس��ئلة( تعني ترك األسئلة، واإلجابة عن غريها، 

ء كم هو معروف. ًة أنَّ حرف اجلرِّ )عىل( يعني امُلجاوزة، وترك الشَّ خاصَّ

زيادة الواو

ذك��ر الدكتور عّل جواد الطَّاه��ر أنَّ الواو الزائدة تكون ضارًة بالركيب، جاء قوله 
ه��ذا يف تعليقه عىل قول أحدهم: »صاحب جملَّة املقتطف واملتوىفَّ س��نة 1927...«)21(، 
ا جتعلها  ة؛ ألهنَّ ��ة املقتطف واملت��وىفَّ زائدة بل ض��ارَّ إذ ق��ال: »إنَّ ال��واو بني صاحب جملَّ
حيح: صاحب جملَّة املقتطف املتوىفَّ سنة  ل، والصَّ ش��خَصني تعطف الثَّاين منهم عىل األوَّ

.)22(»1927

ح التَّعب��ري، وهو تفكرٌي  ال يكتف��ي الدكتور الطَّاه��ر بالتَّخطئة والتَّعلي��ل، بل يصحِّ
نقديٌّ مميٌز.
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زيادة كلََّ

واب تكرار استعمل )كلَّم( يف الكالم، وقد نبَّه الدكتور  من األساليب امُلجانبة للصَّ
الطَّاه��ر يف س��ياق نقده ملقاٍل للدكتور رش��اد رش��دي: »فكلَّم ازداد إب��داع الكاتب كلَّم 
ب الدكتور  ازدادت قدرته عىل أْن يفصل عقله اخلالق عن جتاربه الش��خصيَّة«)23(، إذ عقَّ
الطَّاه��ر عىل ذل��ك بالقول: »صار معلوًما أنَّ )كلَّم( الثانية زائدة وليس��ت من أس��اليب 

العربيَّة«)24(.

من أحكام العدد

��ح الدكتور عّل جواد الطَّاهر عبارة للدكتورة س��هري القل��موّي حني جاَنبت  صحَّ
حيح عند  ��واب بقوهل��ا: »وكان ذلك كّل��ه يف العرش س��نوات األخ��رية«)25(، والصَّ الصَّ

الدكتور عّل جواد الطَّاهر »يف عرش السنوات«)26(.

ومن األخطاء التي وقَع هبا البعض حني ذكر أحدهم: »اس��تعملت حروف اهلجاء 
واب »الثَّمنية والعرشون«)27(. الثَّمنية والعرشين«، والصَّ

كلتا

واب عند الدكتور الطَّاهر  ��م أحد الكتَّاب حني قال: »يف ِكاَل احلالَت��ني«، والصَّ توهَّ
»يف كلتا احلالتني«)28(، وتعليُل ذلك َكون احلالة مؤنَّثة، فاستعمل )كلتا( هو الصواب.

أحكام حتَّى

ح  ( ُتكس بعد )حتَّى()29(، وكذلك صحَّ ح الدكتور عّل جواد الطَّاهر أنَّ مهزة )أنَّ  صحَّ
واب حتَّى أبو العتاهية«)30(. قول أحدهم حني قال: »بل حتَّى أب العتاهية«، و»الصَّ
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ضعف الرتكيب

��عر العرِبّ  اهات الشِّ ج��اء يف الصفحة 83 من كتاب الدكتور إحس��ان عبَّاس )اجتِّ
ُر هذه األمهيَّة، ال عدد البحوث الفلسفيَّة التي ُكتبت  املعارص( قوله: »ولعلَّ خرَي ما يصوِّ
ن النِّتاج  يف هذا املوضوع وحسب، ويف طليعتها بحوث )برجسون( و)هيدجر(، بل بتلوُّ
ب الدكتور عّل جواد الطَّاهر عىل هذا امُلؤدَّى فقال: »عبارُة غري الئقة  األدّب«)31(، إذ عقَّ

ا ترمجة حرفيَّة«)32(. تها، وكاهنَّ بالدكتور إحسان عبَّاس؛ لركِّ

وكذلك تتبَّع الدكتور الطَّاهر خطأ الدكتور إحس��ان عبَّاس يف قوله: »ولعلَّ هذا أْن 
، ويمكن أْن تكون اجلملة  يكوَن وضًعا طبيعيًّا«)33(، وصواُبه أْن ال تأيت )أن( يف خرب لعلَّ

هكذا: ولعلَّ هذا وضٌع طبيعّي«)34(.

كيبيَّة التي ذكره��ا الدكتور الطَّاهر ما الحظ��ه عىل كتاب )معنى  وم��ن األخط��اء الرَّ
الواقعيَّة(، ففي )ص61( من الكتاب، وردت العبارة اآلتية: »ويف هذه الرؤية يبدو التاريخ 
ال ع��ىل أنَّه التحقيق التدرجيّي للخلود، ولكن عىل أنَّه عمليَّ��ة حتلُّل حتمّي«)35(، ووصف 
الدكت��ور الطَّاهر هذه العبارة فقال: »تركيب غري س��ليم، ويمكن أْن يكون هذا )ويف هذه 

الرؤية يبدو الّتاريخ عمليَّة حتلُّل حتمّي وليس حتقيًقا تدرجييًّا للخلود(«)36(.

للة ا: الدَّ ثالثاً

عرض الدكتور الطَّاهر يف نقده اللغوّي؛ ملا طرأ عىل طائفة من املجال الدالّل، فعدَّ 
ذلك من اخلطأ الذي يلزُم جتنُّبه، ومن تلك األخطاء:

االنتحال

حيح عند الدكتور الطَّاهر إيثار لفظة )النّحل( عىل)االنتحال()37(، وهو توجيٌه  الصَّ
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ٌر عىل  عاُء ِش��عر اآلخرين، والنّحل هو إقحام ش��عٍر قاله متأخِّ صحيٌح؛ فاالنتحال هو ادِّ
م؛ ألسباب سياسيَّة، أو دينيَّة، أو شعوبيَّة)38(. شاعر متقدِّ

ر أس مذكَّ الرَّ

حيح:  «، فقال: »الصَّ علَّق الدكتور الطَّاهر عىل قول أحدهم »إنَّ رأيس كانت ستتدىلَّ
أس مذكر بالطَّبع«)39(. - الرَّ أس كان يتدىلَّ أنَّ الرَّ

�سم ا: الرَّ رابعاً

ويمكن مالحظة هذا األمر من مرتَكزين:

حيح لألعالم الذين يذكرهم يف تعليقاته  سم الصَّ األول: ولَِع الدكتور الطَّاهر يف الرَّ
عىل املصنَّفات، ومن ذلك:

ميخائيل نعيمة

 أش��ار الدكت��ور الطَّاهر إىل أنَّ مؤل��ف كتاب جربان، وهو ميخائي��ل نعيمة، وليس 

ما كتبه النَّارش هلذا الكتاب )خمايل(، وكان دليُله يف ذلك مؤلِّف الكتاب نفسه، فقد كتبه 
ف برسم  - أْن نترَّ نا لدى الفهرس- يف األقلِّ  )ميخائيل نعيمة(، ثمَّ قال: »وليس من حقِّ

االسم. لقد جعل وضع الفهرس اسم خمائيل: خمايل عندما ورد من كتبه«)40(.

جرجي زيدان

حي��ح يف اس��م جرج��ي زي��دان ُجرج��ي، ولي��س  ق��ال الدكت��ور الطَّاه��ر: »الصَّ
جورجي«)41(.

د رشيد رضا هينِّئ ُجرجي بك زيدان  يخ حممَّ أقول: ومن دالئل هذا األمر، »قال الشَّ
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بمناس��بة إكمل جملَّته اهلالل األغّر س��بع س��نني، هننِّئ صديقنا الكاتب الفاضل، املؤرخ 
املدقِّق ُجرجي أفندي زيدان«)42(. وأهُل املعارصِة أوىل يف معرفِة األسمِء والوفياِت.

أميل

كتب مرجم كت��اب مدخل إىل األدِب )مصطفى ماهر( اس��م مؤلِّف هذا الكتاب 
حيح  خطًأ، فعلَّق الدكتور الطَّاهر فقال: »كتب اس��م املؤل��ف إميل بكس األلف، والصَّ
فتُحه��ا«)43(. وكلمة الفصل يف كس أو فتح مهز األلف يف )اميل( هو مناط االس��تعمل، 
فالدكتور الطَّاهر ينظُر إىل أنَّ هذه اللفظة َأْمُيل: )اس��م( َأْمُيل: مجع ِمْيُل، َأمَيل: )اس��م( 

اجلمع: ِميٌل املؤنث: َمْيالُء َنْفيس َأْمَيُل إَِلْيِه: َأْكَثُر ُنزوًعا َوَعْطًفا َوحَمَبًَّة إَِلْيِه.

ر التين��ي: )Emil(، أو هو من القوطيَّة:  مجة علم مذكَّ وكلم��ة )إميل( اس��تعمل للرَّ
)Amel(، ومعن��اه: ال��كادح، املجتهد، املغّر، اجلميل. وإمي��ل زوال كاتب فرنيس المع 
يف القرن التَّاس��ع عرش)44(، والدكتور إميل بديع يعقوب يف كلِّ كتبه كتَب اس��مه بكس 

مجة من األنكليزيَّة. األلف )إميل( وفاًقا للرَّ

حاتم

أورد الدكتور ع��ّل جواد الطَّاهر يف مقالته له يف جري��دة الثورة 1992/8/11م، 
الع��دد )7911( جمموع��ًة من املفردات التي ُتنطق خطًأ يف اس��تعملنا احل��اّل هلا نطًقا أو 
واب بكس التاء )حاتِم(، وعند رجوعنا  رس��ًم وكتابًة، منها لفظة )َحاَتم( بالفتح، والصَّ
إىل معاج��م اللُّغة، وردت هذه اللفظة يف لس��ان العرب وتاج العروس)45( )بكس التَّاء( 
من كلمة )حاتِم(، وأش��اروا إىل حاتِم الطَّائّي ال��ذي ُيرَضب به املثل يف الَكَرم، وأوردوا 

قول الفرزدِق بذكره، حني قال)46(:
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ع��ىل س��اع��ٍة ل��و ك���ان يف ال��ق��وِم ح��اتِ��ٌم
ع��ىل ُج����ودِه َض��نَّ��ْت ب���ِه ن��ف��ُس ح��اتِ��ِم

تُِم بالفراِق)47(. َي بذلك؛ ألنَّه عندهم حَيْ واحلاتِم الغراُب، ُسمِّ

إياد:

واب  ذكر الدكتور عّل جواد الطَّاهر أنَّ لفظه )إياد( اس��تعملت بفتح اهلمزة، والصَّ
بكسه��ا )إِي��اد(، ذكر اخللي��ل يف معجم��ه معناها اللغ��وّي املادّي يف ب��اب اللفيف من 
ى بِه م��ن جانبيِه، ومها إياداه، وإياد العس��كر امليمنة  ال قائاًل: »إي��اُد ُكلِّ يشٍء مايقوَّ ال��دَّ
وامليسة، وكلُّ يشٍء كان واقًيا لشٍء فهو إياُده«)48(،  فقد وردت يف اللسان والتَّاج بكس 

 

اهلمزة)49(.

األثاث

ذكر الدكتور عّل جواد الطَّاهر أنَّ كلمة )اآلثاث( ُتكتب باهلمزة )األثاث(، وليس 
ة)50(،  باأللف املم��دودة، وهذا ما الحظه عّل جواد الطَّاهر عىل واجه��ة املحالت العامَّ
 ولو رجعنا إىل املعجم العرّب وجدنا أنَّ اآلثاث هو املتاع. قال اخلليُل بن أحد الفراهيدّي 
)ت 175ه���(: »واألث��اث: أنواع املت��اع، من متاِع البي��ِت ونحوه«)51(، وق��ال أحُد بن 
فارس )ت 395ه���(: »وكلُّ يشء موطأ أثيث، وقد أثثُت تأثيًثا. وأثاث البيت من هذا، 
 ُيق��ال: إنَّ واحده أثاث��ة، ويقال ال واحَد له م��ن لفظِه«)52(، ونقل اب��ُن منظور األفريقّي 

اء: األثاُث ال واحد هلا  اء )ت207ه�( قائاًل: »وقال الفرَّ ا الفرَّ )ت 711ه�( عن أب زكريَّ
ك��م أنَّ املتاع ال واحَد له، ق��ال: ولو مجعت األثاث لقلت ثالثُة آثٍة وأثٌث كثرية واألثاث 
أن��واع املتاع من مت��اع البيت ونحوه«)53(، وه��ذه املفردة تناوهلا كثري من عل��مِء العربيَّة، 
ه��ا بالتَّصويب صاح��ب اجلمنة قائاًل: »وم��ن ذلك قوهلم يف متاع البيت وفرش��ِه  وخصَّ
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ا  واب )أثاث( هبم��زة فثاء، قال اهللُ تعاىل: ﴿ُهْم َأْحَس��ُن أَثاَثً )آث��اث( بم��دِّ اهلمزة، والصَّ
َوِرْئَيا﴾ ]مريم: 74[«)54(.

سم القرآيّن واإلمالئّي، ومن ذلك: الثاين: اهتمَّ الدكتور الطَّاهر بالرَّ

هزًوا

حيح هو هزًوا وليس هزوًءا، ومس��تنًدا يف  ذك��ر الدكتور ع��ّل جواد الطَّاهر أنَّ الصَّ
.)55( سم القرآيِنّ ذلك إىل الرَّ

رسم اهلمزة

به بالقول:  نقد الدكتور الطَّاهر مجيل صليبا يف قوله: »لقد كان حظُّ شعراؤنا، وصوَّ
حظُّ ش��عرائنا«)56(. وكذا نقد الدكتور إبراهيم أنيس حني كتب )تسأل( بطريقة خاطئة، 
حيح كتابتها  إذ كتبها الدكتور أنيس )تسئل(، وقد أشار الدكتور الطَّاهر إىل أنَّ هذه الصَّ
د هارون  ��الم حممَّ د ش��اكر وعبد السَّ قان أحد حممَّ ًدا قوله بم ذكره املحقِّ )تس��أل(، معضِّ
يف حتقيقه��م كت��اب املفضليَّات،إذ ذك��ر أَّهنم وضعا هن��اك فتحة عىل اهلم��زة حتذيًرا من 

كِسها)57( يف إشارة لكلمة تسأل.

كتابة األلف

��ائعة التي كُث��رت يف كتاب��ات املؤلِّفني وضع األل��ف بعد الفعل  م��ن األخطاء الشَّ
املض��ارع امُلنته��ي بال��واو، وم��ن ذل��ك كلمة )يب��دوا(، وع��زا الدكت��ور الطَّاه��ر ذلك 
��ف يف ذلك ش��يًئا، وك��ذا وضع األل��ف بعد كلم��ة معلموا،  ��ل املؤلِّ  للمطبع��ة، ومل حيمِّ

وفياضوا)58(.
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اخلامتة

حلة امُلمتع��ة مع الدكتور ع��ّل ج��واد الطَّاهر يف كتاب��ه )حتقيقات  بع��د ه��ذه الرِّ
ح��ف املحليَّة، ال بدَّ من ذكر أهمِّ النَّتائج، وأينع الثَّمرات  وتعليق��ات(، وما نرشه يف الصُّ
راسة التي تناولت منهجه يف النَّقد اللغوّي؛ فإنَّ لكلِّ عمٍل نتائج  ضة عن هذه الدِّ املتمخِّ

وثمرات، ويمكن إمجاهُلا عىل النَّحو اآليت:

• ��معيَّة يف توجيه اخلطأ 	  اعتم��د الدكت��ور عّل جواد الطَّاهر ع��ىل املرتكزات السَّ
اللغوّي.

• اللغ��وّي، 	 التصحي��ح  قضاي��ا  يف  ِد  التَّش��دُّ منه��ج  الطَّاه��ر  الدكت��ور  ��ذ  اختَّ
التصحي��ح  يف  ج��واد  مصطف��ى  الدكت��ور  مدرس��ة  برك��ب  يس��رُي   وه��و 

اللغوّي.

•  وض��وح البي��ان س��مة واضحة عن��د الدكت��ور الطَّاهر الس��يم يف ب��اب النَّقد 	

. اللغويِّ

• ة، وه��و ين��زُع يف تصويباته 	 ف��ني والعامَّ ��ه إىل املثقَّ  نق��ُد الدكت��ور الطَّاهر موجَّ
إلي��ه  د، ويمن��ُع م��ا فش��ا م��ن االس��تعمل اخلاط��ئ، واطمأنَّ��ت  التَّش��دُّ  إىل 

األقالم.

• خيلة من اللُّغات األخرى، ممَّا 	 مل يستسغ الدكتور الطَّاهر املفردات العاميَّة والدَّ
ل ملمًحا مُميًَّزا يف نقده اللغوّي. شكَّ
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• ُح التَّعبري، وهو تفكرٌي 	 ال يكتفي الدكتور الطَّاهر بالتَّخطئة والتَّعليل، بل يصحِّ
نقديُّ مميٌَّز.

• ة عند فقدان 	 كان معتمُد الطَّاهر يف بعض تصحيحاته أقواَل العلمء، فهم احلُجَّ
ليل. الدَّ
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