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 نظرية تحليل األخطاء في التراث العربي

 األستاذ الدكتور جاسم علي جاسم

 معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 / السعوديةامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةالج

 

 الملخص

يناقش هذا البحث نظرية  ححييةا اطاءةاي اةد الارااةاغ اليالية  الاربية  ال اي ة   
الاةةرا ال ةةاا ى ايةةى الياةة  الاربيةة  لينةةاء يا بوةةا لبايرهةةا  لبيةةاا الحةةد راراهةةا الاي ةةاي 

 ةنواو  الاي ةد اطلةةيا اةد ارااة  هةةذ، اطاءةاي  لالرهة  الرا.ةةا لال  اة   لي  ةة  
 لنا الن اا ريضًا اا راب ي  الاي اي الارا اد  االا  هذا ال لضلع اليالي ال و   

  للةةة  ياةةةةب لا اي ةةةاي الياةةةة  ااي ةةةاي الاربيةةةة  هةةة  راةةةةاحذب هةةةذا ال يةةةةااا بةةة   نةةةةا ع
اطلربيةةيا اةةد هةةذا الا ةةا احاةةا  بةةا  ا  ةةنواو  اةةد ارااةة  اطاءةةاي هةةل الةةذي قي ةةا، 
الاربيلا لحذلا حذل،  لباإلضاا   لةى ذلة ف اةاا الياةلييا الاةرا الحءبي يةيا يةرلا را 

 Stephen رح اطاءاي ا يي  لالي  نفاي   لهةذا  ةا قةاا انةي اةحيفا بةغ  ةلرار  

Pit Corder الةةذي يةة ا  رنةةي   اةة  لرا.ةةا نظريةة  ححييةةا اطاءةةاي اةةد الارااةةاغ )
اليالي  اد النل  الثاند  ا ال را ال اضدف لالذي ي لا: " ا ا يية   ةرح اطاءةاي 

 -هةة555ال حةلاى اةن  -الااحظ هد ا يي  لالي  نفاي  ريضًا"  رض   لى ذل   را 
ةةةةةر اةةةةة -اةةةةةحراحياياغ الةةةةةحاي   ةةةةةرح   ا  د الياةةةةة  اللاةةةةةءى رل ال رحييةةةةة   الاةةةةةولل  لالح حف

 Interlanguage )-  انا اطاانا  الحد يححاث انوا الاربيلاف لي ا لا رنوا  ةا
بنةاغ را ةةاره   لرايةةرًا قةا لا الاةة   الاةةيي  لحفةااي اطاءةةاي  لذلةة   ةا اةة ا ال لااةةا 

 اإل  .ي  لال حابي  الاا   
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 فهرس المحتوى
ال  ا ةةة ف حاريةةة  اطاءةةةاي: حاريةةةة   ال ياةةةا بةةةالياحيا الاربيةةة  لاإلنايي يةةةة ف

الحلةةحي  لالححريةة  لاليحةةاف  ةةنوي الياةةلييا الاةةرا ال ةةاا ى اةةد ارااةة  اطاءةةاي 
حلةةةةاي اطاءةةةةاي لحاةةةةاااها   لححايةةةةا الاءةةةةف  لحلةةةةني  الياليةةةة : ا ةةةة، ال ةةةةااب  لا 

للل  اطاءاي: النحلي   لاللراي   لالللحي   لالب غي   لاطايلبي   اطاءاي  
الاةةةولل    اةةةحراحيايحدإل  .يةةة   لال ييةةة   لالا .يةةة ف  ةةةرح اطاءةةةاي: لال اا يةةة   لا

لالححار  اطاباا اليالي : راذ الاي   ا اللح   اا  ن ء ال لاح  لاإلااةا  
لالحةرقيا لال ة ا  ن ةةا  فةايب الةةرالي بالياة  رل اةا وا  الاةةء لالواةاي  الحلةةحي  

ةةةةد  لالححريةةةة   راةةةةباا ااح اايةةةة : اللةةةة غ لاللحةةةةاب  الا لةةةة (   راةةةةباا نفاةةةةي : الا 
ةةةر  لالي ثاةةة   راةةةباا اضةةةلي : اةةة لء اطاةةةنااف الحءبيةةة  الا يةةةدف الااح ةةة ف  لالحفلف

 ال لاار لال راا، الاربي  لاطانبي  
 المقدمة -1

 ا الوةةةةةا   ةةةةةا هةةةةةذا البحةةةةةث هةةةةةل  ةةةةةرح نظةةةةةةري  ححةةةةةةييا اطاءةةةةةاي لارضةةةةةوا    
"Error Analysis "- ةةةةةةد الحةةةةةةد هةةةةةةد اةةةةةةرع  ةةةةةةا اةةةةةةرلع ايةةةةةة  الياةةةةةة  الحءبي              
"Applied Linguistics"-  اةةد الارااةةاغ الياليةة  الاربيةة  ال اي ةة  الحةةد قةةا  بوةةا

الاي اي الارا  لالحد راو غ  اةوا ًا  بيةرًا اةد  ثةراي الارااةاغ الاربية  الحايثة  اةد 
هذا ال ااا   ا الاراااغ اليالي  الحايث  اد هذا ال اةاا اةارغ ايةى هفةاني  ةنوي 

ةةةر الارااةةةاغ الاربيةةة ا لةةة  ح      ال اي ةةة    ةةة،  ةةةدي  ةةةا الحفلةةةيا لالحنةةةلع لال يةةةااب  لا 
  للوةذا يءةرح البحةث اطاة.ي  (1 ال لاار اط  الحد ااحفااغ  نوةا لراحً   لى حي 

 :حي اآل
                                                 

(1) Jassem, J, A, Study on Second Language Learners of  Arabic: An Error Analysis 

Approach, 1st Edition, Kuala Lumpur: A, S,Noordeen, 2000. Pp. 108-126. 

- Anwar, M, S, The Legitimate Fathers of Speech Errors, In Versteegh, C, H, M, et al, The 

History of Linguistics in the Near East, Amsterdam: John Benjamins Publishing 

Company, 1983. 

- Fromkin, V, A, Grammatical Aspects of Speech Errors. In Newmeyer, F, J, (ed.), 

Linguistics: The Cambridge Survey 2: 117-138. The Cambridge University Press, 

1988. 
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 ها نظري  ححييا اطاءاي غربي  الن فب؟ -1

 ها احب، الاي اي الارا ال اا ى  نواًا لاضحًا اد هذا ال ااا؟ -5

 اراااغ اربي  قاي   لححييا اطاءاي؟ها لااغ  -1

يرى اي اي اليا  اد ر ري ا لرلربا: را اي  اليا  الحءبي د هل نحا  حضارحو  
الحايث   لاال  نظري  ححييا اطاءاي  ليا الا را هذ، النظري  ظورغ لحفااغ 

اغ  ا ال را الا ريا  لرا   ااةوا هةل الاةال  ياغ لبااي  الاباينياد نواي  الاحين
( اةةةةد  حاباحةةةةي اةةةةا ححييةةةةا Corderلياةةةةلي اط ري ةةةةد الفرناةةةةد اطلةةةةا:  ةةةةلرار  ا

   (1 اطاءاي

 Contrastiveظوةةةرغ هةةةةذ، النظريةةةة  لحاةةةةار  نظريةةةة  الححييةةةةا الح ةةةابيد  

Analysis الحد حرى را ابا اطاءاي  هل: الحااا  لالن ا  ا اليا  اط   لةى  )
اا،ف لقةاللا: " ا اةبا اطاءةاي اليا  الوا   ل ا  لرار لآاريا اارضلا هذا االح

لةةي  الحةةااا  ةةا الياةة  اط  احاةةا  بةةا هنةةا  راةةباا راةةرى اااةةا الياةة  الوةةا   
لهةةذ، اطاةةباا حءلريةة    ثةةا: راةةيلا الحايةةي   لالارااةة   لالحاةةلا  لالن ةةل الياةةلي  
لءبياةةةة  الياةةةة  ال ارلاةةةة   لالحا ةةةةي   لالاةةةةولل   لالحانةةةةا  لاالاحةةةةرا  الاةةةةاء   

الالا ةةةا لوةةةا رثرهةةةا اي ةةةا يلااةةةي الااراةةةلا  ةةةا   ةةة  غ  لذلةةة   لغيرهةةةا   ةةةا هةةةذ،
                                                 

(1)  Corder, S, P, The Significance of Learners' Error, IRAL 5: 161-170, 1967. 

- = = = =, Idiosyncratic Dialects and Error Analysis, IRAL 2: 151, 1971. 

- = = = , Introducing Applied Linguistics, Harmondsworth: Penguin, 1973. 

- = = = =, Error Analysis, In Allen, J, P, B, & Corder, S, P, (eds.), 

Teachniques in Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press, 

1974. 

- = = = =, Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University 

Press, 1981. 
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النظر اا رلاي الح ابي لاالاح   بةيا لاة  الااراةيا  لالياة  الثانية  الحةد  بلر 
   (1 يحاي لنوا اد غالا اطحياا"

بين ةةا يةةرى رلةةحاا نظريةة  ححييةةا اطاءةةاي: رنةةي اةةا ءريةة  ححييةةا اطاءةةاي 
ل  ة  غ الحةد حلااةي الااراةيا رثنةاي حاي وة  ا ء ناحءي، را نحاةر  ايةى ح ي ة  ا

ليا   ل ا ناب  لرلا الاءف ناحءي، را نحار  ايةى  ةاى لةالب  ال  ة  غ رل 
  (5  حاا  لنا  لى الححييا الح ابيداوللحوا  لبناي ايى هذا  ا 

للإلااب  اا الا اا اطلا  ا هذا البحث: نرى را اليالييا الارا ال ةاا ى  
ال ةةةةفلي  االةةةة  لال حابيةةةة  اا ةةةة   ب ةةةةدي  ةةةةا البحةةةةث لالارااةةةة   حنةةةةالللا اطاءةةةةاي

لالحفليا  ل انلا رلاا هذا ال يااا  نةذ ال ةرا الثةاند ليواةرب  لرلا  حةاا ظوةر اةد 
  (1 هةةة181هةةذا ال اةةاا هةةل  حةةاا " ةةا حيحةةا ايةةي الاا ةة " لي اةةا.د  ال حةةلاى اةةن  

ال   ةا حةذ ر  -ا  الاربي  لي اا هذا ال حاا با لرب اطا اا اليالي  الحءبي ي  اد الي
هةةةة  هةةةل رقةةةا   ةةةا رلةةة  اةةةد هةةةذا 572آا اييفةةة    ةةةا را ابةةةا قحيبةةة  ال حةةةلاى اةةةن  

                                                 

  مجلةة التةراا العربةيربةد"  ل ااا    يااا ايد  "نظري  اي  اليا  الح ةابيد اةد الحةراث الا ( ااا   ااا  ايد 1 
   551-515   ا 5001  الان  الحااي  لالا رلا  رييلا 81-81الااااا 

  1الءباة  التقابة  اللغةوو وتحلية  األخطةا   ليند   ح لا  اة اايا لاط ةيا   اةحا   ح ةا  حاريةا لححريةر   -
 ا: هة         1185ا ااب   لا ال  حباغ  اا اة  ال ي  االا  الةريا : الاالاي   

-Jassem, J, A. 2000. Ibid. Pp: 61-77. 

- Fries, C,C, Teaching and Learning English as a Foreign Language, An Arbor: 

Wahr, 1945. 

-Lado, R, Linguistics Across Cultures. An Arbor: University of Michigan Press, 1957. 

   ا: هة وتحلي  األخطا التقاب  اللغوو ليند لاط يا    (5 

  ح  وةةا لقةةا  لوةةا للةةن، اواراةةوا: ر ضةةاا ابةةا مةةا تلحةةن فيةةم العامةةة( ال اةةا.د  ربةةل الحاةةا ايةةد بةةا ح ةة ب  1 
   1185الحلاا  الءبا  اطللةى    حب  الااناد بال اهةرب لاار الراااد بالريةا   
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ةا اةد ال لضةلع ب ة ا اقية   ل ةا ي ة، ايةي  - (1 ال ااا ثة  حلالةغ باةا، ال حةا ح ففلي
 النا    ا راءاي 

 ا ال لءيحاغ الحد ااحا يوا الياليلا الارا ال اا ى اد انةاليا   لفةاحو  
اللةة  ايةةى اطاءةةاي  ثيةةرب اةةاًاف  ثةةا: الحلةةحي   لالححريةة   لالرءانةة   لالايةةء  ليا

لالاةةةةةول  ل لةةةةة  الياةةةةةاا  لالوفةةةةةلب  لاثةةةةةراغ اطقةةةةة    لاطلهةةةةةا   لاليحةةةةةا  لالةوفةةةةةةنف   
لاةةة ءاغ الاي ةةةاي   لةةةل  لايةةةى الةةةرغ   ةةةا را الياةةةلييا الاةةةرا لةةة  ياةةةحا يلا  ي ةةة  

ينةةغف "اءةةف" اةةد انةةاليا  حةةبو   ال رنوةة  ااةةحا يله ا اةةد للةة  الاءةةفف نحةةل: "قةةا رفرف
ينغ   ااني اءف رف ا  نًا  فلض،  يا"  باير لال  لال ي اا رفلن
 5)   

ل ةةا رفل ةة ف الاي ةةاي ال ةةاا ى ال حةةا اةةد هةةذا ال اةةاا  ل انةةغ حوةةا   لةةى اا ةة  
الفلحى  لح لي  رلان  الاا    لحلحيح راءا.و   لرءي غ ايى هةذ، اطنةلاع  ةا 

نااةةا الوةةا  الةةذي  ةةا رايةةي ر ليفةةغ  احاةةا  ةةثً  الانةةاليا اآلحيةة : ال  لفةةاغ راةة اي  ح
نةةةةةاا  لح ةةةةةلي  الياةةةةةاا  لحلةةةةةحيح   لةةةةة ح ال نءةةةةة   لحث يةةةةة  الياةةةةةاا لحي ةةةةةيح الاف
الحلةةةحي  لححريةةةر الححريةةة   لالا انةةة  اةةةد   الةةة  الرءانةةة   لالحنبيةةةي ايةةةى حةةةالث 

ا  الاةةلاا  الحلةةحي   لالحنبيةةي ايةةى غيةةء الااهةةا لالنبيةةي  لارب الاةةلاا اةةد رلهةة
 ي ةة، ايةةي الحلةةحي  لالححريةة   للحةةا الاا ةة   ل ةةا لاإلبةةااا  لالفلةةيح  ل ةةرح  ةةا

حيحةةةا ايةةةي الاا ةةة    لةةةل  اوةةةذ، الانةةةاليا حةةةاا االلةةة  لاضةةةح  ايةةةى اطاءةةةاي الحةةةد 
ا ل  حاحا ا  ي   اءف ايوا   يرح بوا النا  اد رحاايثو  ل حاباحو ف لا 

 تعريف األخطا  -2

                                                 

  اللة  ال ليةغ  حلليةاغ ر الةدلليالتصةحيف والتحريةف دراسةة فةي التغية( آا اييف   ااء    بةراهي   1 
  52  الحلليةةة  511اا اةةة  ال ليةةةغ  الراةةةال   –اآلااا لالايةةةل  االاح اايةةة    ايةةة  الن ةةةر الاي ةةةد 

   اا   حاا ابا قحيب : حلحي  الاي اي لل ني ل  يلا  لينا 11   ا5005

  101  االمصدر السابق( ال اا.د  5 
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اةد هةذا ال اةاا: الحلةحي   لالححرية   لاليحةا   ا ال لءيحاغ الحد  ااغ 
: را (1 لغيرهةةا لح ةةير  لةةى اطاءةةاي الحةةد ي ةة،  ايوةةا النةةا   لل ةةا ذ ةةر لةةيند لاط ةةيا

هنا  ارقًا بيا  ل  اليااا  لالايء  لالاءف  لي لا ب ل  اليااا: اطاءاي الناحاة   ةا 
 حيةةاا ال ةةح ي  ب ةة   حةراا ال ةةح ي  ل ةةا  ةابي ذلةة   لي لةةا بةاطغ ء: هةةد الناحاةة  اةا 

غيةةةر  نااةةةا لي لقةةة   لاطاءةةةاي: هةةةد ذلةةة  النةةةلع  ةةةا اطاءةةةاي الحةةةد ياةةةال  ايوةةةا 
ال ححاث رل ال احا قلااا اليا   ليضي  برالا را الاءف  هل: "انحرا  اةا ال لااةا 

  (5 النحلي  الحد ياحاا وا ال بار اد لاحو  اط "
 تعريف التصحيف -أ

: "هةةل را ي  نةةرفرف ال ةةدي  باةة    ةةا ررااف، (1 يي اةةري  اطلةةفواند الحلةةحي  ب للةة
  اح ةب ةي   لايى غير  ا الءيح اييي اد حا يحي"  

ف د: الةةذي يةةرلي الاءةةف : "(1 لي ةةلا ابةةا اةةيا، اةةد ال ح ةة  ةةحف ةةحي  لالل  لال لف
 اا قرايب اللح  با حبا، الحرل " 

 تعريف  التحريف -ب
اد ال   : حاييةر ، اةا  انةا،   فنةي  : "الححري (5 ي اري  ابا اند الححري  قا. ً 

يا بي  لى غير،  لانح ر  ف بي نحل،"   ا قاا حاالى اد لف  اليوةلا:      َو لِّ ََ فون  ال يَُحر ِّ

ه عِّ ع  مناضِّ
   ري يايرلا  ااند الحلراب بالح ليواغ لالح بيواغ (2 

 اللحنتعريف  -ج

                                                 
   110  ا 1185( ليند لاط يا  1 

الا  هة الغ    را  حاية  الياة  لحايي وةا  حرا ة : ابةا، الرااحةد لايةد ايةد رح ةا  ةاباا  بيةرلغ: اار (  بر 5 
  501  ا1111النوض  الاربي   

  ح  ةةةي:  ح ةةةا راةةةاا ءيةةة   راااةةةي: راةةة اي التنبيةةةم علةةة  حةةةدوا التصةةةحيف( اطلةةةفواند  ح ةةة ب بةةةا الحاةةةا  1 
  52    ا 1115ر بيرلغ    اار لاا5الح لد لابا ال ايا ال يلحد  الءبا  

  حح يةة : رح ةةا  ح ةةا المحكةةم والمحةةيط األعيةةم فةةي اللغةةة( ابةا اةةيا،  ربةةل الحاةةا ايةةد بةةا  اةة اايا اطنالاةد  1 
     ااب: لح  1182الاراء  ا     اار ال ي   

ا   حح ية :  ح ةا حاةا  ح ةا حاةا  اة اايا لرح ةسر صةناعة اإلعةراب( ابا اند  ربل الفحح اث اا با اند  5 
  11  ا 1    ايا 5000لبناا  -  اار ال حا الاي ي : بيرلغ1ر اي  حاح  اا ر  الءبا  

  1/12( الرب النااي: 2 



 157  

  رايب لالن يا" بفني: "ا   الللاا اد ال    لال (1 يار  ابا ايا، اليحا

لبابةارب راةرى ي ةةلا الحلةحي  االةةًا بحاييةر ن ةء رل حر ةة  الحةر  الا حاييةةر 
لةةةلرحي  لالححريةةة  اةةةاا بحاييةةةر لةةةلرب الحةةةر   لالاةةةالا الحةةةالد يبةةةييا لنةةةا رنةةةلاع 

 :(5 ال ي   الاربي  اطاءاي الحد ي  ا را ح ، اد قرايب

 ايير اد اإلارااح حايير اد الحرل  حايير اد الحر اغ حايير اد الن ء

 را الييف بريي   ا ال  ر يا" حاييرها ال ي   حاييرها ال ي     ابيوا ال ي  

 لرالل ي " –لرالل ي   ال ا  ال اظ اف نولر ا  نولر الثل  النل 

 : لفاا  لي  اةذر لقيا:  ا رلا لحا ا   ،ف بالبلرب قللو : الاحد  لباا، قللو
   (1 لرفنغف حفي ل 

 ايا ل ثالا  ل ا  ثالبةي رنةي قةا يانةد ايةى ااايةي ليوةار ا ةي  لليحلحي   
ةةةد رلةةحابي  ةةا ال ةةلغ  لل ةةا حةةاث هةةذا اةةد الحةةاريل الاربةةد  لقةةا ي ةةلا ناااةةًا افةي ةننةا 
ال ةةاي   ل ةةا الةةذيا انةةى ايةةيو  الحلةةحي  لقةةحيو  ال ةةاار ال  ةةولر ابةةا الرل ةةدف 

  اا ابا الرل د:انا ا ا.ا اا "الارا  "  ايى ابيا الحلحي  لالحو    ا

                                                 

    157  ا5  ال  حا الحااري  بيرلغ  بالا حاريل    المخصص( ابا ايا،  1 
  اةد الحايةر لل  يا  ا الحاريفاغ حلا: الحلحي  لالححري   انظرف آا اييف   الحلحي  لالححري  ارااة -

   10-51   ا 5005الااللد  

    72  11  18   ا 5005  المرجع السابقآا اييف    -( 5 
  102  ا 1171ايا   ح ا  اد اليا  لارااحوا  ال اهرب: اال  ال حا   -

  قةا  لةي لقابةا  اءلءاحةي تثقيف اللسان وتلقةي  الجنةانابا   د  ربل حفا ا ر با اي  الل يد   (1 
  80   ا1110ءفى ابا ال اار اءا  الءبا  اطللى  بيرلغ: اار ال حا الاي ي   لضبءي:  ل
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اوةةل  اةةففلغف اةةا ابةر  الاةةرا   ءالبةًا ايةة  الاةرا  ن 
 ار ةالاةةةةةةةةةرا   حةةةةةةةةةيا ي  نيفةةةةةةةةةا  ضةةةةةةةةةار  اي ةةةةةةةةةاا اةةةةةةةةة

  لى قللي:

 لاللةةةةةةةةةف، يححةةةةةةةةةا   لةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةرع ي ةةةةةةةةةلا لةةةةةةةةةي   ةةةةةةةةةاب 
ى  ةا ايي ااةا لي ةلااد لال  ةار   ل ا الييحف

 

االيةةي  بيلهاةةا الا ااةة  لر ثةةر  ةةا هاةةا.و   ا ةة ا، الاياةةاي   لةةى ال ااةة  بةةا ا
   (1 ي اد ا  نانا   انغ  نيحي ايوا   اح ا   لى ابا ارا  اا

لقا نف، الحلحي     ا قا ضر   ا ا نفاي رني ل ا حضةرف " ح ةا بةا الحاةا" 
ةةي  اراةة، ابةةر، الحاةةاب  لةةى   لةةى الاةةرا  ااح ةة، النةةا   اييةةي ياةةفللني لياةة الا    ف

الحنةةةث لرب ةةةا يفاةةةا ا ةةةلاف الر ةةةيا لقيةةةا:  ا هةةةذا يفحةةةد باةةةا  لقةةةلع اطايةةةاا لاةةةا  
انا   الذيا حيفلا ل   اباةث ب ةا  ةب    انةي لح ةا  حبةي  اةي  احضةر  ليةي  ةا 
ا"  لقيةغ  بوةذا حةرلح  ةيةةفقف احش  حبفي  قاا  ح ةا: "اا ةيغ  ايةى نفاةد  ةا   ح ةا  الح 
رلحةةد  افاةةذغ ال يةة  لن ءةةغ  ن ءةةً   اي ةةا للةةا  ليةةي قةةاا:  ةةا هةةذا؟ قيةةغ:  حةةاا 

ةينا ي ذن فر   احاي ا بن ءة   :ايي  ياح وا لراضا ها  ار ى بي لل  ينظر  ليي"  قيغ الةاف
ةفف  ح    (5 غ الحاي ال و ي  بالااي ال اا  لف

ل ا الححري  الذي نف، لنا ى  ا الو   ريضًا  قلا  ربد نلا  لقا ااةحءرا 
 يوال "االل " حظي  الر يا  ا اا:

                                                 

  ح  ةةةي لاي ةةة  اييةةةي للضةةة، تصةةةحي  التصةةةحيف وتحريةةةر التحريةةةف( اللةةةفاي  لةةة ح الةةةايا اييةةةا بةةةا ريبةةة   1 
   1187اواراةةي: الاةةيا ال ةةرقالي  راااةةي: ر ضةةاا ابةةا الحةةلاا  الءباةة  اطللةةى    حبةة  الاةةاناد بال ةةاهرب  

  51-50ا

  51  ا ال لار نفايانظر:( 5 
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ةةةةةةةةةةةةيى بفةةةةةةةةةةةةاب    ن  ةةةةةةةةةةةةانر ي اف ةةةةةةةةةةةةاعف     ل ةةةةةةةةةةةا ضف
 

ةةةةةةةةة ةةةةةةةةة فا ضف ةةةةةةةةةةال ل ن  ف ةينةةةةةةةةةد  ايةةةةةةةةةى اف  ةاعف حف
 

انا ا ا اغ هذا ال ار غضبغ  ل  حي  لةى الر ةيا  اةف ر باحضةار،  لقةاا 
 لي: يا ابةا ال انية  ح افةري  بحظيحةد  ا ةاا: ل ةا هةل يةا ر يةرف ال ة  نيا  قةاا: قللة :
"ل ا ضاع  اري   " البيغ  اااحار  الفارء  ربل نلا  لقةاا: يةا ر يةرف ال ة  نيا لة  

ن ا قيغ:رقا ه  ذا لا 
ةةةةةةةةةةةةانر ي اةةةةةةةةةةةةيى بفةةةةةةةةةةةةاب     ةةةةةةةةةةةةايف     لةةةةةةةةةةةة ا ضف

 

ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةال ف ةةةةةةةةةةيفى اف ةةةةةةةةةةيند  اف ةةةةةةةةةةايف حف  لف  فا ضف
 

اا ا غضا  الر يا  للليفي   لي اا:  ا هةذ، اللاقاة  ذ ةرغ بحضةرب ال اضةد 
  (1 ا اا: بيغ  ق ي افغن ايني افبلر الفاضا  رح ي اليي حاالى:

رب ايةى ره ية  ال لضةلع  را ن بةةييا ل ةا الاةاير بنةاف باةا هةذ، اإلء لة  ال لةي
  نويف الاي اي  الارا ال اا ى اد ا ، اطاءاي اليالي  لارااحوا 

 منهج اللغويين العرب القدام  في دراسة األخطا  اللغوية -3 

ل د نايا اا الا اليا الثاند لالثالث  ا هذا البحث  ينباد ايينا را نذ ر 
رلاًل  ل ا ث  نراها  لى رلللوا اطللى انةا   اراياغ ححييا اطاءاي انا الاربييا

 اليالييا الارا ال اا ى  

ياح ا  حييل اطاءاي اد بحلثو  اليالي  الحءبي ي  ايةى اةغ اءةلاغ  لهةذ، 
 :(5 ي  ا  ا الوا اي ا ييد الاءلاغ

                                                 

  57  ا المصدر السابق( اللفاي  1 

(2) Jassem, J, A. 2000. Ibid. P: 53. 



 120  

 ا ، ال ااب -1

 ححايا الاءف -5

 حلني  الاءف -1

 لل  الاءف -1

  رح الاءف -5

 لا يدالحءبي  ا -2

 أوًل: جمع المادة

لهةةةةذ، الاءةةةةلب ححايةةةة  ب نوايةةةة  البحةةةةث  ل يفيةةةة  ا ةةةة، ال ةةةةااب الياليةةةة   لاةةةةاا 
  لل ةةةا ا ةةة، الاي ةةةاي الاةةةرا ال ةةةاا ى (1 يا  لغيرهةةةا  ةةةا ال ايل ةةةاغ ال فيةةةابال حاي ةةة

اطاءةةاي اةةةا ءةةةري يا: رللو ةةا  ةةةفلي  لثانيو ةةةا  حةةابد  اوةةةا هةةةل ابةةا   ةةةد  ةةةثً   
 :(5 ليالي  قا.ً  يحاثنا اا ا ، ال ااب ا

لل ا لقفغ ايى  حاا  باء راا  ا اال  النا  لرااضيو  ايي: لرحا را 
ةةرف ر بفةةر  نةةي لرايةةى  ةةءي آاف ةةحفو اف لةةد اةةد  ةةذا ل ةةذا بال ةةيا يريةةا حاحوةةا  لرريةةغ ب اف حف ن

  ن لً   بيغف  ار ايى ظور  حاا  لهل قلا ال اار:

نةةةةةةةةةةةةاه ن  ينةةةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةةةةا  لةلاةةةةةةةةةةةةةفار  ال ا  لفا     ف
 

ة هفا  ال   ةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  اطبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاار  ب اف  ييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 

اا  لر ثر الرلاي  ايي لل اار    حبي لللفار بالل 

حيةاا  لية   ب يةااب ي  ر قا  ايوةا: لقةا ا  ةغ ايةى اإلل حا  لد  آار   ا رها الا
 ياي 

                                                 

(1) Jassem, J, A. 2000. Ibid. P: 53. 

  18-12  االمصدر السابقابا   د   (5 
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فةةظ للابةةار لاط ةةاار  لقةةا اةة ،  ل ةةواغ يل ةةًا راةةً  ق ةبفةيفةةةي  حالةةا  لا  نةةي  لح 
ةان   اي ةا اة اي بالةااا    ًا ايي ذ ةر  رن ةر،  لحااةا  ةا را  –غيةر ال اا ة   –ال  

يال  ذل   للي  يال  الا،  ث  افلند  لرغ اف  لد  را را ، لي   ا يلح  النةا  
 اد رلفاظو   ل ا يايء ايي رها الف ي  ل ا قارغ ايى ا اي 

 افابحةةي  لةةى  ةةا اةةفا  لرضةةفغ ايةةى ذلةة  غيةةر،  ةةا اطغةةاليء الحةةد اةة احوا  ةةا
النا   ايى ااح   ءب احو     ا ال يلاا اةد  حةا ال ح ةا يا الحنبيةي  ايةى ر ثةر،    
اا اغ  ا غيء رها بيانا  ا ا اح ي  ا رالاهو     ا ال يال  اد لااا الارا  رل 
ا    ا غير ، رالح   ني له  ال يارالا الا،  لنبوغ ايى الا   ا رن ر قةل  اةلا ،  لا 

  ن ار الاا.  غيء   اا غير ، رالحف  ني  طا

ا ةةا اةة ا هةةذ، النلةةلا الحةةد بةةيا ريةةاينا  ن حةةظ را ابةةا   ةةد: ا ةة، ال ةةااب 
 اليالي   ا اا   النا  لاالحو    فلي  ل حابي  

لر ةةا حاةة  الاينةةاغ الحةةد ااحارلهةةا لارااةةاحو  اوةةد  بيةةرب اةةاًا  اي ةةا ا اةةلا ال ةةااب 
ف ابةا الاة يغ  لابةا   ةد  اليالي   ا ا ولر النا : اا حو  لاالحو   انظةر  ةث ً 

 لالحريري  لاللفاي  لالاا ري   لل 

لاي ةةا يحايةة  بال لضةةلااغ الحةةد االالهةةا اوةةد  حنلاةة  ل ثيةةرب اةةاًا  لح ةة ا 
ال لضةةةلااغ النحليةةة   لاللةةةراي   لاللةةةلحي   لال اا يةةة   لالب غيةةة   لاطاةةةيلبي   

حظ  لالاةةيلءد  لاإل  .يةة   لغيرهةةا  انظةةرف ابةةا   ةةد  لال بيةةاي  لاةةيبليي  لالاةةا
لال اةااد  لال ةالد  لثايةا  لابةا انةد   اإل بييد  لربل الءيةا الياةلي  لابا ه ا

 اد الالا.ا اد باا ا ءاغ الاي اي   لل 
 إحصا  األخطا  وتعدادها

ايةةى الةةةرغ   ةةةا را هةةةذ، الا ييةةة   انةةةغ نةةاارًب اةةةاًا اةةةد   لفةةةاحو    ال رنوةةة  لةةة  
 ةا بةاا الحةرا ايةى لةح  ال ةااب الحةد  يو يلها  ا اإله ةاا  لل ةا حءرقةلا  ليوةا
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حلةةا.وا ب ةة ا اقيةة    يفانر ا ةةلنفوا  لالحنبيةةي ايةةى ره يحوةةا  لقةةا لا با ةة، اطاءةةاي لا 
 : (1 ي لا الاا ري اد  حابي لحا الاال 

"ل ا اايند راا  لبيةا، لرقة     حلبة    لحححةلي ايةى  ثيةر  ةا اطاءةاي  لل ةا 
 "  اءفً  70ا اغ اطاءايف ايوا  الااغ ايوا 

ةح  ف هةذا ا ةاا (5 لي لا ريضًاف : لقا اا اى اية  اطح ةر  ايةى الا حنب ةدي رنةي لف
ينففاح ي: ح   اد قلياب افا اف ايوا حفلن

يفف    ح  ةفيةةةةةةةةةةةةةةةةياف حفةةةةةةةةةةةةةةةةلن  لاةةةةةةةةةةةةةةةةد يفةةةةةةةةةةةةةةةةلن  ل 
 

 لر اةةةةةةةةةةةةرفى لةةةةةةةةةةةةي اةةةةةةةةةةةةد حةةةةةةةةةةةةايث  الةةةةةةةةةةةة   ا
 

ا هةةذا  ةةا اةة ا هةةذيا ال حةةابيا ناةةا را الياةةلييا الحءبي يةةيا الاةةرا  لةة  يافيةةل 
ن ا ر ارلا  ليي ب  ا  لا  لبايء    اإلاراي  ا اإلغفاا  لا 

 الاءلب الحالي   ا اءلاغ ححييا اطاءاي هد ححايا الاءف:

 ثانيًا: تحديد الخطأ

الاةةوا    ةةا  ي ةةلا  حييةةل اطاءةةاي:  ا ا ييةة  ححايةةا اطاءةةاي لياةةغ بةةاط ر
اطاءةةةاي  را   للةةذل  ياةةةا ايةةى الباحةةةث اةةد ححييةةةا (1 يظةةا باةةة  اي ةةاي الياةةة 

ءيةةة  اللةةةلاا   ي ةةةلا اال ةةةًا بالياةةة  الحةةةد يفبحةةةث  ايوةةةا  ليفانر ا ةةةوفا ايةةةاًا  ل ةةةد ال ي اف
لي لةةليا الاءةةفف   ةةا قةةاا ابةةا   ةةد آنفةةًا  انظةةرف ا ةة، ال ةةااب راةة ،(  لهنةةا ياةةا 

                                                 

    حح يةة : ابةةا الا يةةلحةةن الخاصةةة( الااةة ري  ربةةل رح ةةا الحاةةا بةةا ابةةا اليةةي بةةا اةةايا  1 
رح ةةةا  ال ءباةةة   ال ةةةاهرب:  ةةةر     حبةةة  ل ءباةةة   لةةةءفى البةةةابد الحيبةةةد لرلالا، ب لةةةر  

  115بالا حاريل  ا 

يفةر،  الءباةة  تصةةحيتاا المحةةدثين(  الااة ري  5    ال ءباةة  1  ارااة  لحح يةة :  ح ةلا رح ةةا   
  17  ا 1    1185الاربي  الحايث : ال اهرب  

(3) Jassem, J, A. 2000. Ibid. P:55. 
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ايينةةةا را ن ةةةير  لةةةى را الاي ةةةاي الاةةةرا  قةةةا حةةةاالا اطاءةةةاي الحةةةد اراةةةلها ب ةةة ا 
 ا لا بارااحوا  ها   اط ثي  الحالي : لاضح لاقي ف ل ا ث  ق

ا   اث  ي لللا: رفا    (1 "" فح 
ض (:     (5 ا ضاغي لللا اد ا ،  ا 

 :(1 قاا الراا 

 يةةةةةةةةةةةةةةا قفةب ةةةةةةةةةةةةةةحف اليةةةةةةةةةةةةةي  بةةةةةةةةةةةةةةند الاةةةةةةةةةةةةةةا غ
 

ةةةةةةةةةةةةرار رل بةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةربلع    ةةةةةةةةةةةة ن  النةةةةةةةةةةةاغ   اف
 

 ر ةياغ  لةيالا باةاااٍغ لال 

 لقاا ريضًا:

بةةةةةةةةةير ءةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةا  ةةةةةةةةين يةةةةةةةةةا ابةةةةةةةةا الة     االف
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نالءةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    لي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ان ةين
 

 لنضربان بايةف نفا قفةففين ا

 ذا  انةةةغ هةةةذ، اط ثيةةة  حححةةةلي ايةةةى اطاءةةةاي  لاةةةا ايينةةةا را نحةةةااها رلاًلف 
لذلةة  بلضةة، اةةء حححوةةا  رل را نا اوةةا لن حبوةةا ايةةى لرقةة  راةةرى  ل ةةا ثةة  ننح ةةا 

  لى الاءلب الحالي  
                                                 

  حح يةة : ر ضةةاا ابةةا الحةةلاا  لحةةن العةةوام ( ال بيةةاي  ربةةل ب ةةر  ح ةةا بةةا حاةةا بةةا  ةةذحي 1 
  11   ا 5000الءبا  الثاني     حب  الااناد بال اهرب  

  57  االمصدر السابق( انظرف ابا   د  5 

اة : لارا   حح ية اإلبةدا  والمعاببةة والنيةا ر( ال اااد  ربل ال ااة  ابةا الةرح ا بةا  اةح   1 
  71   ا 1111 ةبيا ال ةل :  لةر   -ال ي يلا  الوةابء  اار الةلالي ليءبة، لالحل ية،

75  105  
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 تصنيف الخطأثالثًا: 

طاءاي  ححءيا  نا  رلن   بيرب  لرا نااا الاءف يحةاا  ا ا يي  حلني  ا
  لي  ننا را نلن  اطاءاي ححغ ا.اغ  احيفة  (1 الف. ف الحد ياا را ينض   ليوا

 ثةةةةا: اطاءةةةةاي النحليةةةة   لاللةةةةةراي   لاللةةةةلحي   لالب غيةةةة   لاطاةةةةيلبي   ححييةةةةةا 
غيرهةا  لي  ةا را الاءاا(  لال اا ية   لاإل  .ية   لاطاءةاي ال يية   لالا .ية   ل 

 ي لن  الاءف اللاحا اد ا.حيا رل ر ثر 

لل ةةا لةةن  الياليةةلا الاةةرا ال ةةاا ى اطاءةةايف اةةد   لفةةاحو  باقةة  بالاةة ف اوةةا 
 : (5 هل ال بياي  ثً   ي لا اد  حابي لحا الالا 

ةنا   حبةًا قفا ة ناها ايةى ث لفالي  ثة  " نا قا رفل ةفنةنفا اي ا رااا، افلفا  نا ل ثيةر  ةا اف
ة، اةد غيةر  لضةاي لر ر يةا بةي  يةا اةا هي.حةي  لقاة  ل ض  ةييةةرف بنةا ، لر ح  رقاا : قاة  غ 

 غير   انا،  لقا  ا ا  بي ال دي  لقا يف نرف ي  ايي  ا الا،" 

: "اا اةةغ  ةةا غيةةء رهةةا (1 ل ةةذل  ححةةاث ابةةا   ةةد اةةا هةةذ، الاءةةلب قةةا. ً 
  بةةةةي اطل اا  لاطبنيةةةة   بيةةةةانا  ةةةةا اةةةة اح ي  ةةةةا راةةةةلاهو     لاي ةةةةغ  بةةةةذل   ةةةةا حايةةةة

لالحلري   لاال ةح ا   ل ةلاها ال ةار  لاط ثةاا  لاطابةار  ثة  رضةفغ  ليةي ربلابةًا 
  اةةةحءرا   لن حفةةةةًا  اةةةح يح   لرلةةةةلاًل ي  ةةةا  اييوةةةةا  لي ةةةلا ال حةةةةاا  حث يفةةةًا لياةةةةاا  

ةةا   ليف ةحر ف اةةد  ءالاحةةي الحةة نةةاا  للين ةةء  لةى قرايحةةي الاةةال    لالااه  الد لحي يحةًا لياف
لالااءةةا   لاايحةةي ا اةةيا بابةةًا  هةةذا ثفبةةةح واف  نوةةا  ةةثً : بةةاا الحلةةحي   لبةةاا  ةةا 

                                                 

(1   Jassem, J, A. 2000. Ibid. P:56. 

  22  ا لحن العوامال بياي   (5 

  51-18  االمصدر السابقانظرف ابا   د   (1 
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غي ةةرل،  ةةا اطاةة اي بال يةةااب  لبةةاا  ةةا غي ةةرل،  ةةا اطااةةاا بةةالن ا  لبةةاا غيءوةة  
ن ةةا ابحةةارغ بالحلةةحي    اةةد الحلةةاير  لبةةاا  ةةا لضةةال، غيةةر  لضةةاي     لةةل  لا 

 فحةةاحف النظةةر اةةد حلةةنيفي  ثةة  رحباحةةي    ةةًا طا ذلةة   ةةاا افةةباف حةةفلي  ال حةةاا  ل 
 يفيي  بي رل ي  اربي"

ل ا ا ا هذيا النلةيا ناةا: را الياةلييا الاةرا لةنفلا راءةايه  حلةنيفًا 
 لحيحًا لاقي ًا  لنحالا اي ا ييد را نححاث اا لل  الاءف 

 وصف الخطأ رابعًا:

حةةةةذ   ل ةةةةا رلاةةةةا  حييةةةةل اطاءةةةةاي رربةةةة، اةةةةة.اغ لللةةةة  اطاءةةةةاي  لهةةةةد: ال
ةةا  بالحةةذ : را نحةةذ  حراةةًا رل ر ثةةر (1 لاإلضةةاا   لاإلبةةااا  لاةةلي الحرحيةةا   لي  نلف

 ا ال ي  ف رل  ي   رل ر ثر  ا الا ي   لحانةد اإلضةاا  هةد را نضةي  حراةًا رل 
ر ثةر  لةةى ال ي ةة ف رل  ي ة  رل ر ثةةر  لةةى الا ية   ليانةةد اإلبةةااا هةل را نبةةاا حراةةًا 

ى  لر ا الي الحرحيا اياند را ح رحاف حرل  ال ي     اا آارف رل  ي     اا رار 
 اءًف اد الا ي   لذل  بالح اي  لالحفاير لغيرها 

: "لاايةة  را غيةةء الاا ةة  (5 ل ةةا ححةةاث ابةةا الاةةل ي اةةا للةة  الاءةةف قةةا. ً 
يحنةلع: احةةارب يضةة لا ال  اةةلر  لحةةارب ي اةةرلا ال ضةة ل   لحةةارب ي ةةالا ال  لةةلر  

رب ي ةةةاالا ال افةةة   لحةةةارب ياففةةةلا ال  ةةةاا  لحةةةةارب لحةةةارب ي لةةةرلا ال  ةةةالا  لحةةةا
 لضةاوا   لةى غيةر ي يالا اد ال ي   لحارب ين للا  نوا لحارب يضالنوا اد غيةر 

                                                 

(1   Jassem, J, A. 2000. Ibid. Pp:56-7.  

  ح  ةةي لقةةا  لةةي: ابةةا الا يةة   ءةةر  تقةةويم اللسةةانالفةةر  ابةةا الةةرح ا   ابةةا الاةةل ي  ربةةل (5 
  72-71   ا 1122  اار ال ارا : ال اهرب  1الءبا  
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ةةا ل ةةدي   ةةا نفويةةغ  انةةي لاةةي اوةةل بايةةا  رل  ةةاا لاةةً  اوةةد  ذلةة   ةةا اطقاةةا   ا ل ا  لا 
غ  لرالةغ  لة ف  والرب لقا قةاا الفةراي: ل ثيةر    ةا رنوةا  انةي قةا اة اح ي  للةل حاةل  

را ح لا: " رريغ( را ا" اد لوا   ا يي   ال ثنةى اطلة   لل يةغ: "رراغ اةا ح ةلا 
 ذل "   لى انان  ح ي  ري قيا الو  ب ال بالي بوا اينًا  لاليي ال لا "  

 االي   اآلا لل  اطاءاي   ا بي نوا الاي اي الارا ال اا ى 

 األخطا  النحوية -1

اطاءةةاي الحةةد ححنةةالا  لضةةلااغ النحةةلف  الحةةذ ير  يةة : ي لةةا باطاءةةاي النحل 
 لالحفنيث  لاإلاراا  لالحثني   لالا ،  لغيرها 

 : باا  ا رنثل،  ا ال ذ ر(1 انظرلا  لى اط ثي  الحالي 

غن بءند  لنحل ذل    ق غن لي قيبد لانحفاف  " ا ذل : ال يا  لالبءا  ي لللا: رف

 ر:لالللاا: حذ ير الا ي،  قاا ال اا
ة ف نةاال   نةحفوى الةذ  ي رفا ةفاا ن ف  ان رفاءةيغف بءنفة ف ا ة لفةي     لاةراف  لا 

  ذل  ال  يا  رب ا رنثل، ا اللا: ق يا ااياب  لقاي    

اذهبنا بقميصي هذا فألقنه على نجه أبيلى: الللاا: الحذ ير  قاا حاا
 5)  

 باب ما ذكروه من المؤنا

 الاراليا  لهل   نث  قاا قي  با ااا با ابااب:  ا يذ رلني لهل   نث: 

 رراغ  لة يةةةةةةةةةةةةةةة ا يايفةةةةةةةةةةةةةةة ف النةةةةةةةةةةةةةةةا   رفنةةةةةةةةةةةةةةةوا
 

 ةولااةراليةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍ  لالةلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةلا   ةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

                                                 

    500  111  111-117  ا المصدر السابق( ابا   د  1 

  11: سورة يوسف( ال رآا ال ري   5 
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 باب ما العامة فيم عل  الصواب  والخاصة عل  الخطأ
ثةة ث  ةةولر  لا ةة   ةةولر  ل ةةا ر ةةبي ذلةة    ةةا الاةةاا الةةذي الا "ي للةةلا: 

رحاه ا را ال ذ ر ال ي اا ايي  ال ث ث   لررباة    الا رب  لذل  غيء ايى لاويا:
ن ا ححذ  اد ال  نث نحل: ثة ث ناةلب  لرربة، حايلا ا   لى ا رب  باثباغ ال   لا 

انيا  ل ا ر بي ذل   لاآلار را ال ولر  ن ا ح ةلا اةد  ثيةر الاةاا  اف ةا  ةا الا 
ا ايى افانا  ن ا الا رب اان ا حضا   لى اط و ر  ال  لى ال ولر  ل ذل   ا  ا  ا

يا ، اد قييا الااا ايى رفاا ا  الار قةلا الاا ة : ا اة  رف ةو ر  لحاةا  رف ةو ر  
 لابا  رف و ر لنحل ذل   رقرا  لى الللاا  ا قلا الاال : ا    ولر 

ل ةةذل  ي للةةلا: رربةة، ريةةا   لا ةة  ريةةا   لنحةةل ذلةة   لاللةةلاا: ررباةة  ريةةا   
  "  ا ح لا الاا   ا    الحفنيث  لا ا  ريا   باثباغ

ةةر   ةةا هةةذا  يريةةا: هةةذا ر ةةا  ح ةةرًب  ةةا  ل ةةاا يلاةة  بةةا االةةا ي ةةلا: هةةذا رفحن ف
  "ااا الحفضيا يلاغ  ا الث ثد  لرال ي لا الللة   نةي ايةى ل ا رااةا (1 هذا

ا لةة  ياةةحل  ال ةةرلء   ةةا اةةد ال ثةةاا الاةةاب   ياةةا ايينةةا را نةةفحد  رل ااةة ي  لا 
 "     (5 ح  ا  ا للغ اا  الحفضيابفاا آار  احل  لي رلء  د ن

ي للةةلا اةةد الحااةةا  ةةا اطلةةلاا لالااهةةاغ:  ةةا ربةةي ف هةةذا الثةةلاف لراةةلرف هةةذا 
الةةذي الفةةر   لذلةة  غيةةء  طا الاةةرا لةة  حفةبنةةةا  ااةةا الحااةةا  ال  ةةا الفاةةا الث ثةةد 
يةةاا   ةةحني  بةةذل  لاف حةةي  لالاالةةا ايةةى "رااةةا" اطلةةلاا لالايةةلا الحةةد يةةار وا الا  ل    اةةاا اف

رف هةذا  ةلف رراغف الحااا  ا بيا  الثلا قيغ:  ا رحااف بيا  هذا الثلا ل ا رقبحف اف

                                                 

  7االاة    ح ةا هةارلا  الءباة    حح ية : ابالبيان والتبيةين( الااحظ  ربل اث اا ا رل با بحر  1 
   510  ا5     1118  حب  الااناد بال اهرب  

    ااا الحفضيا 5005  اال  ال حا: ال اهرب  1  الءبا  النحو المصت ايا   ح ا   (5 
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ةي  ال  ةةا  الفةر   لياةل  را ن ةلا:  ةةا ربةي ف هةذا الءةا.ر   ذا حاابةةغف  ةا  ثةرب بفينض 
ي   (1 بفيفاض 

ةةي   لاللةةلاا را  ي للةةلا: هةةذا لاحةةا  اثنةةاا  ث ثةة    اياربةةلا راةة اي اطاةةااا ال  راف
ايةةى الاةة لا اةةد حالةة  الافةةاي  اي ةةاا: لاحةةان  باةة لا الةةااا  ل ةةذل  ح ةة  نظةةا.ر،  حبنةةى 

ةةوا ايةةى باةة  اياةةرا حين.ةةذ بالللةة    للةة :  ةة ف رل ي اءفةة ف باض  اليوةة   ال را ي للف
    (5 حاا   ر ثر  ا ث انيٍ   لث ث   نل  الاح   

ال ةةةةلا اةةةةد ا ةةةة، رر   ي للةةةةلا اةةةةد ا ةةةة، رر : ررا   اياء.ةةةةلا ايةةةةي طا 
ر  ث ثي  لالث ثد ال يا ، ايى راااا  لالللاا را ي ةاا اةد ا اوةا: رفرفضةلا اط

ا لةة  ينءةة  بوةةا   ةة  لا  بفةةحح الةةراي  لذلةة  را الوةةاي   ةةارب اةةد رر  ا ةةاا رلةةيوا رفرنضف
لطاةةةا ح ةةةاير هةةةذ، الوةةةاي ا اةةةغ بةةةاللال لالنةةةلا ايةةةى لاةةةي الحاةةةلي  لوةةةا ا ةةةا حةةةذ  

  (1  نوا   
   (1 : لف ٍا  ااا   لهبغ( ال يحااى  ال بحر  الار"لهبغ ا نًا  ااًل"  لالللاا

 األخطا  الصرفية -2

                                                 

  77-72  ا المصدر السابق( اللفاي  1 

  517  المصدر السابق( 5 

  حح ية  لحايية : ابةا الحفةيظ ارغيةد ايةى واص في أوهام الخةواصدرة الغ( الحريري  ال اا  با ايد با  ح ا  1 
  551   ا 1112  اار الايا: بيرلغ  ل  حب  الحراث اإلا  د  ال اهرب  1ال رند  الءبا  

  حح يةة  حةةاح  لةةالح للخطةةابي  ولبةةن بةةرو  ولبةةن الحنبلةةي  ولبةةن بةةالي( ررباةة   حةةا اةةد الحلةةحيح الياةةلي  1 
 لةة ح غيةةةء  -1    لهةةذ، ال حةةا هةةد: 1187بةة  النوضةة  الاربيةة   اةةةال  ال حةةا      ح1الضةةا ا  الءباةة  

ةحد الاءةابد ال ةاااد  ال حةلاى  ايث يا لياءابد  ربد ايي اا ح ا با  ح ا با = بةراهي  بةا الاءةاا الب ان ال  حف
ابةا  البةا بةري  ربةد  ح ةا ابةا اليةي بةا ربةد الةلحش بفةري بةا -غيء الضافاي  ةا الف وةاي  -5هة  188ان  

اةةو  اطلحةةاظ اةةد لهةة  اطلفةةاظ  البةةا الحنبيةةد  رضةةد  -1هةةة  585الابةةار بةةا بةةري ال  ااةةد  ال حةةلاى اةةن  
ايةر  -1هةة  171الايا  ح ةا بةا  بةراهي  بةا يلاة  بةا ابةا الةرح ا ال اةرل  بةابا الحنبيةد  ال حةلاى اةن  

هةةةة(  115  ال حةةةلاى اةةةن  ال ةةة   اةةةد الح لةةةد اةةةا رغةةة ء الاةةةلا   البةةةا بةةةالد  ايةةةد ابةةةا بةةةالد ال اةةةءنءيند
  51لال ثاا  ا: "ابا بالد" ا 
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ي لةةةا باطاءةةةاي اللةةةراي : هةةةد اطاءةةةاي الحةةةد ححنةةةالا  لضةةةلااغ اللةةةر ف 
 : (1  الحلاير  لالناب   لغيرها  انظرلا  لى اط ثي  الحالي 

 باب غلطهم في التصغير 

بفانا: ب افييا  لاد حلاير: ءفا: ي لللا اد حلاير:   ونر:   وفيير  لاد حلاير 
 ء ففييا    لل  لالللاا:   وفينر لب افينا لء ففينا  ايى ل ا   افينا 

 باب غلطهم في النسب 

ل يٌّ  باا اا الحاي    نالا  لى النحل  ل ي  لالللاا: نفحن  ي لللا: راا نفحف

   لراا لفافل يٌّ  لالللاا: ل افل يٌّ  بض  ال     نالا  لى اليا

ي ة   بااة اا الةااا  طنةي  لي لللا: يل  بفةافريٌّ  لليية  بفافري ة   لاللةلاا: بفةانر يٌّ لبفانر 
  نالا  لى البفانر" 

بنح ي  باللال طن ي  ا ذفااف يفةذ لا   ي ةاا رفذفبنةغف  :لي لللا: ذفي بنغ  ال  حن ف  لالللاا ذفل 
  (5 ريضا

 األخطا  الصوتية  -3

لةةلحي : هةةد اطاءةةاي الحةد ح ةة، اةةد رلةةلاغ الياةة  الاربيةة  ي لةا باطاءةةاي ال
بااا  لغيرها  ضاا   لا   لحر احوا  ل ا ياحريوا  ا حذ   لا 

 راءاي اإلضاا : ي لللا: ال  لرب  لالللاا: ال  رب " :(1  لي   اط ثي  الحالي 
                                                 

  118  112  111  االمصدر السابق( ابا   د  1 

  حح ية : حةاح  لةالح المةدخ  إلة  تقةويم اللسةان( ابا ه ا  ربل ابا اليي  ح ا با رح ا با اي  اليا ةد اإل ةبييد  5 
  171   ا 5001لبناا   -الحل ي،: بيرلغ  اار الب ا.ر اإلا  ي  ليءباا  لالن ر ل 1الضا ا  الءبا  
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لي للةةةلا: ايةةةا يفةةة ااف الوفةةةرف   لةةةى يةةةل  ال يا ةةة  بفةةةحح الةةةراي  لاللةةةلاا: الوفةةةرن   
 ا انوا" با

يفينةي قنا   لالللاا: ذفقفا   لذفقفا  اإلنااا  فان ف، ل حن   بةااا الةااا    (5 لي لللا: ا 
  () (ذااًل(

ا " اي ارلا  قاا  ح ةا: لاللةلاا:  ا  " ل "ل  نلف لي لللا لياي : "ل  نلف
ا " بالفحح ا  " ل"لف نلف   ((  بااا الفحح   ارب   (1 "لف نلف

اليي اييي لاي  "ذل الف  ار" ب ار الفاي  لاللةلاا  لي لللا لاي  النبد ليى
    بااا الفحح   ارب((   (1 اححوا

ة    اف ان ة  "  الياة   الاالية  : اف اف ان ةرنا  اف قاا راةلا اليةي لةيى اليةي اييةي لاةي  "الحف
 فحلحةةة  الاةةةاي  قةةةاا ربةةةل الابةةةا : لبفيفافنفةةةا رنوةةةا لاةةة   النبةةةد لةةةيى اليةةةي اييةةةي لاةةةي   

      بااا الفحح  ض  (( (5 اناف لالاا    حرليي: ا  

 :(2 قاا الراا 

                                                                                                                        

  502  151  ا المصدر السابقابا   د   (1 

  521  االمصدر السابقاللفاي   (5 

( ) بيا قلايا  ا الي يا    (( لقلايا  ا الياار اول  ضاا   ا الباحث   ا  ا 

  128  ا لحن العوامال بياي   (1 

  12ا بالد" ا    "ابأربعة كتب في التصحي  اللغوو  (1 

   اةة اايا  لالباةةاري   ح ةةا بةةا 28    "الاءةةابد" اأربعةةة كتةةب فةةي التصةةحي  اللغةةوو  (5 
  51:1هة  ا 1178 ءبا  ال اا  ال اهرب    صحي  البخارو

     105  75  71  ا المصدر السابق( ال اااد  1 
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 باا الايا لالحاي: ي  اا: ه  الن ا  لالن اغ  

 يةةةةةةةةةةةةةةا قفةب ةةةةةةةةةةةةةةحف اليةةةةةةةةةةةةةي  بةةةةةةةةةةةةةةند الاةةةةةةةةةةةةةةا غ
 

ةةةةةةةةةةةةرار النةةةةةةةةةةةةاغ   ةةةةةةةةةةةةرل بةةةةةةةةةةةا يةربةةةةةةةةةةةةلع     اف ن
 

 لياةلا باةاااٍغ لال ر ةياغ  
 يريا: النا   لر يا      بااا الايا حاي(( 

 ل  نى:  ا افافينغ ل ا افافين   قاا الراا :باا الحاي لال ا  اد ا

ةةةةةةةةةةةةين ا بةةةةةةةةةةةةير ءةةةةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةةةةا الف  يةةةةةةةةةةةةا ابةةةةةةةةةةةةا الة  
 

ة ةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لية ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لءةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اةن ةين
 

 لنةضةربةان بايةف ةنفةا قفةففةينة ةا
 يريا اليغ  لان يحنا     بااا الحاي  ااًا((  

 األخةطةا  البالغيةة -4
الحةةةةد ححايةةةة  ب لضةةةةلااغ الب غةةةة    ي لةةةةا باطاءةةةةاي الب غيةةةة : هةةةةد اطاءةةةةاي
  الانا   لالءبا   لالحض يا  لالحناار  لغيرها 

 : "ي لللا:  ا بف  د لي اا.ح  لال را.ح     انا  ناقا(( (1 اذلا اط ثي  الحالي 

ةةةر     انةةةا  ي  اللةةةلاا:  ةةةا ي ايةةةد لال ي  ةةةري   ي للةةةلا: اةةة ا  ةةةا يفاةةةر ي لال يف ن
 ناقا ريضًا(( 

الايياف اد ال ار  ا   ابحي  ل اايبي  لاد الانةاي  ةا  الحض يا: لهل انا
 حااني ل فاار،  اف ا الحض يا اةد ال ةار  لهةل نةلع  نةي  اانةي حفافي ة  آاةر البيةغ 

 بفلا البيغ الذي باا،  لال يح   ال بي    لا ال اار:
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ةففةةةةةةةةةةةةةةةارف ايةةةةةةةةةةةةةةى حف ةةةةةةةةةةةةةةة ي ٍ   له ةةةةةةةةةةةةةةة ن لفرفا لا الا 
 

 له ةةةةةةةةةة ن رفلحةةةةةةةةةةاا  يةةةةةةةةةةل   ب ةةةةةةةةةةااث   نةةةةةةةةةد
 

ةلاءاف لالحاٍغ    ث ة نةغ  لةوة  بةحاا الظ اي  ند    فةوةاغ  لةو   ف  لف

ث ة ناف لهذا رحاا    ليرلى يل  بااثف لا اظف  للف

لر ا الحض يا اد الاناي اول: ح رير ال انيةد رلاف بيةغ  ةا ال  ءةلع  اف يةاف  ةا 
ايا اد النفل   لقاي   ثا   قلا ابا الرل د:بيغ يانيي  ي بفييا بي  لضافي  لي حف

ةةةةةةةةةةةةر  الةةةةةةةةةةةةحف ا  لةةةةةةةةةةةل رفن ةةةةةةةةةةةةي يث ةةةةةةةةةةةةوا الايةحن ةا   لفحف
ةةةةةةةةة فغن  ا هةةةةةةةةد رفلاف يفةةةةةةةةةان لا    ا ءةةةةةةةةةااف لةةةةةةةةة ف ي ة ن

ةةةةةةةةةةةةةرف     او  الةاةةةةةةةةةةةةة لا  لنة  نهفةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةا  ثيةةةةةةةةةةةةة  ف
 

ري  ي    الة حفةةةةةةةةةةةحف ا  قةةةةةةةةةةةحاف الةةةةةةةةةةة  ان  لةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةةان
ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ث  رفنةةةةةةةةةةةةةةةةة وفا لةةةةةةةةةةةةةةةةة  ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةلا     ا  الة  ةحف  لف

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة. اي لا   ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   لية  ءنة ف حةفلن يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   الة  ان  ة ن
 

يفةةةةان اح  ةةةا  بةةةذل    ذا اةةةرغ  ةةةا  ةةةا بيةةةغ  ةةةنوا  للةةةيي ب للةةةي:  ا ءةةةااف لةةة ف ي ة ن
ااف   بواح ي  ليب ى اد ال اا ، رفثفر ،  لاد ال يلا حفلل ر ،   ء  لب  ال ار  لحفضف

: الح ففر   نفففرف ال ل  ينفرلا: ذهبلا لحفر قلا  ذ ر الااحظ   الحنةاار لقةاا: الح نفاا ر 
ا  انةةةغ  ا لاةةة  اةةةد بيةةةغ  ةةةار لةةة  ياةةةحء،  "ل ةةةا رلفةةةاظ الافةةةرفا رلفةةةاظ ححنةةةاار  لا 

 :(1 ال ن ا   ن ااها  ال ببا  االاح را،  ا ا ذل  قلا ال اار

اف قفةبنةر حةرا قةبر   ا بة  اا قفةٍر   للية  ق ةرن ةرن قفةبنةر  حف  لف

ا هةةذا البيةغ ثةة ثف  ةةر اٍغ لل ةا ررى  ةةا ال اية  لةةي را رحةاًا ال ياةةحءي، را ي ن ة
اةةد ناةة  لاحةةٍا اةة  يححاحةة،  لال يةةحيايي  لقيةةا لوةة   ا ذلةة   ن ةةا ااحةةرا،  ذ  ةةاا  ةةا 

ا قلا بذل "  ا   لف  ر اار الا 
                                                 

  25  ا 1   السابقالمصدر ( الااحظ  1 
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 تحلي  الخطاب(األخطا  األسلوبية ) -5

اطاءاي اطايلبي : هد اطاءاي الحد ححنةالا لضة، ال ي ةاغ اةد اةيا  غيةر 
    اد الا ي  ب  ا ااء  لحيح  رل را حاحا ا ال ي

: "ل ةةا ذلةة : اطلبةةاش  ةةا النةةا   هةة  انةةاه : (1 اط ثيةة  الحاليةة انظةةرلا  لةةى 
الا ف ي   للي   ذل    ن ا اطلباش لاطل اا: اطا ء  ا النا   ا قبا.ةا  ةحى  
ةةةةًا ري اف  اةةةةغ  ةةةةغ قةةةةريش  رفلبفا ف ب  ف ا  ةةةانلا ر اةةةةاي لرااضةةةةا  لاةةةةد الحةةةةايث: قةةةةا لف لا 

 اد الايا ((    ااحا اا ال ي   اءف  (5 ا لااً 

ةةفف : قيةة   ن ةةا الضف ففةةاب  لا  ةةفف ف  يانةةلا اةةد  ثةةرب لحف ي للةةلا: قةةا  اط يةةر اةةد ضف
: را ي لا الءاةا  ايةى قةا آ فف ف  ييةي    ااةحا اا  انةى الءاا  ل ثرب اآل ييا  لالحف

 اد الا ي ((  ال ي   اءف

ةد   ي لللا ليفةر  اطبةي : ر ةوا  للةي   ةذل    ن ةا ي ةاا:  ربةي   لق رءاا 
ا لالبيا   اف ا ال وب  اود الاا لبيا   ي اا: ار  ر وا   ذا ااحيء ايي الالا

 اد الايا ((    ااحا اا ال ي   اءف

ل ةةا ذلةة  قةةللو : لياةةرااا ححةةغ اطر : افهييةة   بفةةحح الةةااا  للةةي   ةةذل   
  ن ا الايهيي : ا يف  الاار    الرب الااا 
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( ر  ي  لناةةن   ل ي  ا   ناةةني  ال ااةة  ال فوةةر  طلفةةاظ الحةةايث النبةةلي  ليةةاا:  ءباةة  5 
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      ذا ا .ا اا  دي ال ياحي ني  يريا  ا  نو    ال ا ذل  قلا اإلنااا  
قةا  للةي  يريةا ر لقةا  رف     ايايء اةد اليفةظ لال انةى  طا قللةي:  ةا ر  ة   انةا،: ر ل 

"    ااحا اا ال ي   اءف اد الا ي ((   ب للي:  ا     

يةا لي لللا:  ف ف غ  "رفاحف ف" ال دي  لالللاا: "را.ححي"  اف ةا "الراحة " اراحة  ال
     الاءف هنا ااحبااا  ي     اا رارى(( (1 لالرااهي 

قنةرفرن اييةي الاة     اف ةا : اي لللا: "رفقنر ئ" ا نًا الا   ف  قاا ربل ب ر: اللةلاا
    ااةحا اا (5 رفقنر .ني الا    ا انا،: ااايي را ي رر الا      ا ي اا: رفقنرفرح ةي الاةلرب

 ا(( ال ي   اد غير  لضاوا ال ناا

 :(1 لقللو :  اللاار( البيغ ل اا با رل  قالي اد ابا راغ لي ي اا لي حبيا
ةايفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  يفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلن ٍ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  الةري ف ةيية    ر اف

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةان د ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ،  رف ف ةحفةةةةةةةةةةةةةةةةةا  افةاا   افةيفةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا ا ن
 

ةةةحفا " بالاةةةيا غيةةةر  اا ةةة   ري: لةةةار  ي ن ةةةالنفي  "ا ةةةحا " بال ةةةيا  لاللةةةلاا "اان
ياًا  لالر   ةةا  ةة   بالا ةةافاا  لهةةل اإللةةابف    ي  ةةاا رفاٍ  اف ةةا ي للف ن  ف ةة   بال يةةا ب  لا  ةةد  ال ي للف  ن

   افايا  ل  افا ا     رباا الايا  ينًا  لااحا ا ال ي   اءًف اد الايا (( 
لالاا   ح لا:  ا رريحي   ا ر    ل  ا ري ا   لهةل غيةء  لاللةلاا:   ةذن ر ة   

ةةذن  ةةا( حاةة   ننةةذ ( ياحلةةااحا بال  ةةاا  لريةةا   طا     ةةذن ل       ااةةحاا  (1 بال  ةةاا    
 ظر  ال  اا اءًفف بااًل  ا ظر  ال  اا(( 

                                                 

  575  االمصدر السابق( اللفاي  1 

  525  الحن العوام( ال بياي  5 
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" افافيغف  لي لللا: " " اد ااححاح ال ة    لهةل  ةا هف ن رفاغف  اي يالا "هف ن " اف "هف ن
"    رضةةا  ال ححةةاث  ي ةة  هفةة  اةةد باايةة  ال ي ةة  اءةةًفف (1 ر ةةن، اطغةة ء  لاطلهةةا 

 ااد لوا  ءي ًا  لهد لوا  رها الارا  ا ل ًا  لحاند: ريضًا(( لال ا

  ي لللا: ا ا  ياحفها اإل را  لهل  احفها (5  لالللاا ياحح  ال ياحفها(
بفو ا رحةةا   ةةا راةة    ةة ف،ن هاحةةاا اليفظحةةاا اةةد  ةة   الاةةرا لال لةةل  لإلناةةا   للةة  ح ان

ةةي  ال ةة   را ي ةةاا: اةة ا ياةةحفح   ال  ةة   اطاا  للان  ر ةة  لهةةل رهةةا  إلاةةااي  ال ف نر  ف
   رباا  ي     اا رارى اءًف(( 

  ي للةةلا:  ل ةةغ اط ةةر لهةةل   ةةلش  لاللةةلاا را ي ةةاا (1 هةةلش ال  ةةلش
ايي: هل غ لهل  ولشف طني  ا الولش لهل ااح ء ال دي ل ني الحايث"  يا   

لف هفلن اغ  اطالا 
 "     بااا  ي     اا رارى اءًف(( (1 

ةن ةي ةةي  ليفةر ث  ليى اليي اييي لاي : " قللي  ةان ال لفار ثف لةي  يفف ة   اف الاةاا  لار ث   ف
الفةةةي    ف
ةن ةةةةي ي   لا(5  ن ةةةا هةةةل اف ةينةنفةةةةي   اليةةةاي  قبةةةاف النةةةلا   لا  : "  رلا، باضةةةو : يفف ةةة   اف لافن ةةةد 

 (( ر ال انى  رااي حرحيا الحرل  اااا ال ي   احاي    (2 الافان د  لهل اطاير  
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ن ةةةا هةةةل  بةةةلا" بةةةراي  فحلحةةة  ااةةةيا اةةةا ن   ل ةةةا ي ان فةةةا  بةةةي البفينةةة،   لا  ل ةةةا ذلةةة  "الر ان
بلا  بايٍا  ضة ل ٍ  اةراٍي اةا نٍ   رل بفححوةا  رل غيةر ذلة      الاءةف هةل اةلي (1 الا رن

 حرحيا حرل  ال ي  (( 

: حايث: "ذف ر راا لرالا اليي ليى اليي اييي لاي  رني ي ااع اد البيلع  ا ةاا
ياب ف    قاا ال اضد ايا : هةل ("5  فا باياغ ا ا: ال ا  فب ف  ا اا  ذا باي، قاا: ال ا 

ال ي  نةي را ي ةلا " بياي  ثناب ححغ باا ال    ل اا الراا رلثغ ا اا ي للوةا ه ةذا لال
يان ف" بالنلا  قاا: لهل حلحي     الاءف هنا هةل  ا  ب "  قاا: لرلا، باضو : "ال ا 

     اا باضوا باضًا((  بااا الحرل 

 ا  ابنفةةة    ةةةا  لةةةى  االيةةة   ا حةةةا  ليةةةي  االيةةة : "رلاةةةا  يةةةاا  ابيةةةاف اليةةةي بةةةاف  يةةةاا 
للفغ }ياند ييحا{  لل ان قفلي   ا لااني"  ل انغ اد ا بيا اليي ل  ن  ف طني  اا ن ف 

ليي اطالاري   يرف ل اا قاا  فر ب: باطاالرب  ، ر يي " فراان "  ل اا  ياا  قا  ل اوا  ا   
     ااحا اا ال ي   اد ايا  غير لحيح(( (1 ااححلا ايلا  "  يريا ا ي لا ايلا  

 األخطا  المعجمية  -6

ي لا باطاءاي ال اا ي : هد اطاءاي الحد ح ةلا اةد ااةحا اا  انةى ال ي ة  
 :(1 اءًف اد الا ي    لي   اط ثي  الحالي 

ةاي    ذا  ةةااغ "ي للةلا: لاةةاف اللةبياا  الا   ي ينضف ةةى  لالا  ف  ةة   لاللةلاا: الا   ينضف
ذا قلرغ  ااغ    ااحاا   ي  ((    غير  نااب  ليحابير اا ال انىاففغ  لا 

                                                 

  111    "ابا الحنبيد" ا أربعة كتب في التصحي  اللغوو  (1 

  حح ي : ايد التطريف في التصحيفالايلءد  ا ا الايا ابا الرح ا با ربد ب ر با  ح ا   (5 
    18   ا 1188  اار الفا.  لين ر لالحل ي،  1البلاا  الءبا   حايا

  510  ا 5   المصدر السابقالااحظ   (1 

   81ل 55ل 51ل 50  االمصدر السابقابا   د   (1 
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ونةةا   ةةا  ةةا الا  ةةحفو ا اةةد حااحةة   لاللةةلاا:  احوةةا  لهةةل   فنحفا  ي للةةلا: اةة ا    ن
 (   رضا  حراًا ينء ي اا   النا   لال ي حا اااب اد اليا  الفلحى(

ر اةد قرايفحةي  لاللةلاا: يفحةا ر  بالحةاي  لال ةرايب  ي لللا لياري، ال رايب: هةل يفوةا 
انر    رباا الحاي هاًي((   الاريا  حا ى: الحف

يةةةة    ةةةةا  ةةةة   ايةةةى ل ا افان ن ةةةةا هةةةد حف   ةةة   لا  ي للةةةلا ل اح ةةةة، ال ةةةاي الحةةةةار: حا  
اينةا اةد الحا  ة  ال اةد الح ي   لهل ال اي  الحار  اف ةا الحا  ة  اوةد الاالة   ي ةاا: ا  

 الاا      رضا  حراًا اءًف اد ال ي  (( 

رف  لاننحفةارف لال ي ةاا: حفنفةل رف   ال  رفب  لاللةلاا: اننحفةلف " الراةا    ةا الن ةلن ي لللا: "حفنفةل رف
  ذا ربلر النار "   ااحاا   ي   ااء.    اا رارى  ا حيث  اناها((  

ا   ةاي ي لللا ليلفا  ن ففةاا اليةايف   يحاه ةا  اا ة  بةاثنحيا  ةا حفين " ال  ا  حفةا"  بحةاييا  يف ن
    ربةةاا الثةةةاي (1 اةةل   لهةةل اةةد  ةةة   الارا:"الثيحةةا"  باااةةا  اطللةةى  نو ةةةا بةةث ث

 حاًي(( 

ةةايث لا  لهةةل  حةةل : "لحةةايث  ابةةا  ر ي    ا  لةةد قا.ةةاًا ال ي  ل   ن ةةد"  ه ةةذا يرليةةي ال  حف
يفةةةء   لاللةةةلاا: ال ي  .     ن ةةةد  ري ال ي ةةةلاا ند لال ي اةةةاااند ايةةةى حضةةةلر الا ااةةة   غف

اال   لف   اان ا ح لا  ا اليل 
     ااحاا  ليا    اا رارى(( (5 

اذ "  فنةي يفاةذ  ةا  "  قاا ربل ب ر: لالللاا راا " فةح  اث  لي لللا راا: " فح 
ةةةا  الحايةةةاب ليفاةةةذ  نوةةةا  ةةةي. ذ ه    ةةةا ي ةةةحذ ال  اف ةةةحف   (1 قً ا ةةةي.ا اً النةةةا  الياةةةير ليف ن

   رباا الذاا ثاًي(( 
                                                 

  117ل111  االمصدر السابق( اللفاي  1 
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  يةاألخطا  اإلمال  -7
اطاءةاي الحةد ح ةلا اةد  حابة  ال ي ة  ب ة ا غيةر  ي لا باطاءاي اإل  .ي :

 ضةةةةبلء    يةةةةااب حةةةةر   رل حذاةةةةي  رل  باالةةةةي  رل لضةةةةاي اةةةةد غيةةةةر  لةةةةحيح رل
  لضاي  ا ال ي   

لاا:  ةةةا بةةةرب  لالبةةةر  : "ي للةةةلا: ا.ةةةغ  ةةةا بفةةةر ا  لاللةةة(1 هةةةا   اط ثيةةة  الحاليةةة 
ر    رضا  حر  اطل  اءًف((   ا   ال  ا   لهل ريضًا ضا البفحن

ةةا  للةةي   ةةذل    ن ةةا الا ةةا: اطاضةةر  ةةا  لي للةةلا ليح ةةيش اليةةاب : ا ان
 ال راى    رباا ال يا اينًا(( 

ح ةى" رل ةا      حةذ  حةر  الحةاي  ةا (5 ي لللا: ا.غ "ح ةد" رل ةا   يريةالا "حف
 (( ال ي   اءفً 

"  ايةةى  ثةةةاا:  ةةينءفا  "  لاللةةلاا "اف ةةةفنر "افةةءنا  ةةذ  ةةا الل  ي للةةلا لإلنةةاي ال  ح اف
 افينافٍا  قاا الءر اح يل  ثلرًا:

ةوفةارحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي افةظفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ا ةثفان ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب افغن ل   ح 
 

ا ا   ةينةةةةةةةةةةةةةةةةءفٍا   ةف ة.فةةةةةةةةةةةةةةةةغن لةةةةةةةةةةةةةةةةي يفةحةةةةةةةةةةةةةةةةرف  اةةةةةةةةةةةةةةةد اف
 

 الاءف هنا هل: حذ  حر  الياي  ا ال ي  ((   
ن ةةةا هةةةل ل نوةةةا قةةة ةةةفنرب( ل ةةةا يلضةةة، اييةةةي ال ا.ةةةاب  لهةةةل اءةةةف  لا  لا باضةةةو :  ل 

   (1 بالايا

ةةى بضةةبد؟  ليةةرلى را راةةً  قةةاا لا ةةر بةةا الاءةةاا:  ةةا ح ةةلا اةةد راةةا ظفح 
ةةر،  ةةا قللةةي  ا ةةاا: يةةا ر يةةر ال ةة  نياف  نوةةا ل اةة  ةةان حفضف ةةاف ا  ةةر  ل ف ل اةةر  -ااا 

                                                 

   120ل  80  ا المصدر السابق( ابا   د  1 

  115ل 117  ا المصدر السابق( اللفاي  5 

  11    "ابا بالد" ا أربعة كتب في التصحي  اللغوو ( 1 
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و   ةةا قفينةةا الضةةاا ظةةاًي لالظةةاي الةة    ا ةةاا ااةةب و   ةةا  اةةر، ال  لاةة  ر ةةا   ةةا ااةةب
      بااا الضاا ظاي  لالظاي ضااًاف ل ذل   بااا الض    ارب اد لا (( (1 ضاااً 

ةةحفي اف ةةحفي  باللةةاا  لالاا ةة  ح ةةلا: قةةا رلةةاا ا رن      بةةااا (5 ح ةةلا: قةةا رلةةااف ا رلف
 اللاا اينًا(( 

ةان لفةا   ح ة ف  لةى ران قيةغ لفب ةى ااا  ياا  النبءد غ  في ث ثًا اي ا راابي قاا: اف   ان ارفلن
ةةا لةةا ا افالح ةة   لةةى را رابحنةةد  ةةا  نةةغ حلةةن، ةةنف؟ يريةةا:         بةةااا (1  ةةا  نةةغ حفلن

 الايا ه  ب(( 

 األخطا  الكلية -8

(: هد الحد حاي  االحلاا  لح ثر Global Errorsال  للا باطاءاي ال يي   
 : (1 انحظا ًا اطن اء الحالي ايى الحنظي  ال يد ليا ي   لححض ا اد ر ثر للرها 

  الحرحيا الااء  لي ي اغ  -ر

 اء.  رل اللاقا  اد غير   انوا رالاغ ربء الا ا ال حذلا  رل الا -ا

   ال ا.ا  حذ  ال ايناغ الحد حاا ايى االاحثناياغ ال      ا ال لااا النحلي - 
                                                 

  ال حةةةلاى المزهةةةر فةةةي علةةةوم اللغةةةة وأنواعهةةةااةةة ا الةةةايا ابةةةا الةةةرح ا بةةةا ربةةةد ب ةةةر    ( الاةةةيلءد1 
هةةة  ضةةبءي للةةححي للضةة، حلا ةةيي: اةة اا ايةةد  نلةةلر  اار ال حةةا الاي يةة : بيةةرلغ  111اةةن 

  111  ا 1ال ايا   1118لبناا  

   رح لحح ي : رح ا  ح ا  ا ر لابةا إصالن المنطق( ابا الا يغ  ربل يلا  يا لا با ااح   5 
  181  اار ال اةةار  ب لر  بالا حاريل  ا 1الا    ح ا هارلا  الءبا  

  5    511  ا المصدر السابق( الااحظ  1 

ل:                              128-127  ا التقاب  اللغوو وتحلية  األخطةا ( ليند لاط يا  1 
Jassem, J, A. 2000. Ibid. P: 48 
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ال يةةلا ايةةى انالةةر  اةةا   رااةةابالنحةةل ال ةةا.ا  ايةةى االاةةحثناياغ  حا ةةي  قلااةةا  -ا
  اا ي   اين (  

ااطاءةةةاي ال ييةةة  حةةة ثر ايةةةى النظةةةا  ال يةةةد ليا يةةة   لحااةةةا الاةةةا ، رل ال ةةةارئ 
ياءةةة  حفاةةةير راةةةال  ال ةةةح ي  رل ال احةةةا  لي  ةةةا را ي حةةةا حلةةةني  اطاءةةةاي ال ييةةة  

 لالا .ي  لي  ا حلني  اطاءاي بااحبار بااها رل قربوا  ا اليا  

اد ايا  اةاء ف ري را  ، اطن اء: را حاحا ا ال ي  ي  ا را ي ضا   لى هذ
آاةةر  غيةةر  ةةا لضةةاغ لةةي رلةةً   رل را ح  ةةرفرف الا يةة   بءري ةة  ااء.ةة    يةةراا بوةةا  ةةدي  

ل احيفةة  ح ا ةةًا  ةةا قبةةا ال ةةارئ الاةةااي    ةةا يحرحةةا اييةةي ااةةح   ال انةةى الح ي ةةةد 
 ليا ي  لاى الاا ، رل ال حي د 

 انظرلا  لى اط ثي  الحالي :

ل ا ا حور ربل اي    الث فةد بااةحا اا الاريةا لاللح ةد  ةا اطلفةاظ  لل ةا اةاي 
ةيفا الءبيةا  يًا  ليةي  ةا  ةر  رلة   بةي  ا ةا: " لى ءبيا  ةا  ااةا ربةل اي  ة  ايةى رفان

حف،ف اليي  بة    نةد ر يةغ  ةا لحةل  هةذ، الاةلا ا  اءاة.غ ءاةفب  افلةابند  ا اا لي: رف ن
ينةةةةا  لاةةةة،  ةةةةا بةةةةيا اللابيةةةة   لةةةةى افريةةةة  ةةةةد ححةةةةى اةةةةالء الا  ب ةةةةل ليفنن   الانةةةة   ايةةةة  يةةةة ا يفرن

قًا  ا هرقةةةي  ةةةبنرف ةةينفف ًا ل   بف ةةةًا ل ف رن ةةةيفا: ناةة   اةةةذ اف لال رااةةي   اوةةةا انةةا  الاي؟ ا ةةةاا رفان
ث لا ةةةربي  ا ةةةاا ربةةةل اي  ةةة : لةةة  راوةةة  انةةة لن    ا ةةةاا راةةةيا: ل ق قةةةي  لاغاةةةيي ب ةةةاي رف

 "  (1 راو ح    ا راو حند

                                                 

لبنةةةاا   -  اار ال حةةةاا الاربةةةد: بيةةةرلغعيةةةون األخبةةةار( ابةةةا قحيبةةة   ربةةةل  ح ةةةا ابةةةا اليةةةي بةةةا  اةةةي   1 
  125  ا 5    1155
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  هةةل انةةاه  البايةةا  لذلةة  غيةةء   ن ةةا ال   نةةر  : الةةذي ر ةةي ل" ةةا ذلةة : ال   نةةر  

  ري   لربل، لي   ذل   لالوفايا: الذي رفبل،  ري  لر  ي لياغ  ذل   قاا ال اار:

ةافةين     بةاةلٍا  ة ةر   نةاا الةا ة   ل فةر ية   بةاةي ةي قةا لفضف

ى اآلاةةر  ري ةةًا  رال حةةرا، اةة ا،   راةةًا  لقةةا ااةةا لةةي اةةلاًا نةةاا بةةي الاةة   لاةة 
"    ااةةحا يغ ال ي ةة  اةةد غيةةر  ةةا لضةةاغ لةةي اءةةف  (1 لااةةا لةةي باةةً  قةةا لضةةاي

 اااحي  ال انى  ييًا(( 

: للةةي   ةة ف  " يضةةاوا النةةا   لضةة،ف االاةةححياي  قةةاا اطلةة اد   ةةا ذلةة  "الح  ن
 ا  ذلة  ل   ةا لفح   دف اةا باة  الةحاي الاةرا: "  ذل    ن ا هد ب انى الاضا 

     ااحا يغ ال ي   اد ايا  غير  نااا(( (5 بند ا ا" ري: ياضبو  ي حن     

 : (1 ليلرا الاا ري اط ثي  الحالي 

حن فً  لي اضيا لالاابريا بالحلحي   ال احا الذي قرر: حاضر   "  ا لار ض 
ي  ا اا: ااي ضريءد    ااحي  ال انى الاا  ليا ي  ب  ا  يد((   ءفد 

ءفي.    ا اا: اقةرر  ااي راا   لى ربد ا بفيا ب  ا اا: رريا  را رقرر ايي   ارف الح 
 اابحار ا اا:

ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،   ةةةةةةةةةةةةةةةةةفف،   ظفةافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف الذ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف ا ةرفاقفةو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن رفحفةلف ةةةةةةةةةةةةةةةةةن و    الا ةةةةةةةةةةةةةةةةةراا  اطنن ةةةةةةةةةةةةةةةةةرفى ب ةبفةين  لفاف
                                                 

  121  االمصدر السابق( ابا   د  1 

  ح  ةي لاية  حلا ةيي للضة، اواراةي:  ح ةا أدب الكاتةب  ( ابا قحبية   ربةل  ح ةا ابةا اليةي بةا  اةي 5 
  51    ا 1185لبناا   -    اا  الراال : بيرلغ1الاالد  الءبا  

  حح ية : شرن ما يقع فيةم التصةحيف والتحريةف( الاا ري  ربل رح ا الحاا با ابا اليي با اايا  1 
   ا 1121بد لرلالا، ب لةر      حب  ل ءبا   لءفى البابد الحي1ابا الا ي  رح ا  الءبا  

  51ل  51ل  11ل  18
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قفة،ف ءيةر   ةا البااية    ااحضةر  اااح انةا   : قةا لف ي ربل ابياب  لى يةلن ف قاا: الا 
ةةذفر اةةد ا ةةرر الراةةا   رغف اةةد حلةةحيف  اطلا  لةة  ح ان ةةذ  يحةة ف   ان ا    ا ةةاا ربةةل ا بيةةاب: لف

انغف ب ا ةرفاٍا رفبن فة،ف لال رريحفةي  قةء    اةد البيةغ حلةحيفاا: اطلا اةد قللةي:  الثاندف ر ةا افة  
لارى  لرليوا اد ال ار: لارى  لالثاند: اطنف،  لرليوا: اطب ،  لهةذا  انةى قللةي 

رغ اةةد حلةةحيف  اطلا  لةة  حاةةذر اةةد الثةةاند(    حايةةر ال انةةى اي ةةا اةةيادي:  ا ا ةة ذ 
  ييًا ليبيغ(( 

:،  قرر راا  يل ًا ايى ربد ابا اليي ال  ففا 

لنةنفةا ةي ي  الن ةفافى   للة  ا نفة ف ةال ةيفاً   نة  اًل ءفقف ر  اف حةفانفةًا   ا الن ةلن  رنية ًا لب ان

ةةي   ةة،  رراف ةةي  اايةةى ري  ةةدٍي  نةةح  بالاةةاي ال اا ةة   احةةر   ال  فا    لقةةاا يةةا اةةيياف ر  ي
ان ؟ الاا : الالع    حاير ال انى بابااا الحاي ااًي((  ؟ ايى الاف ب لاف  ح رف

 األخطا  الجز ية -9

(: هةةد اطاءةةاي الحةةد ال ححاةةبا اةةد  ااقةة  Local Errorsاطاءةةاي الا .يةة   
 ا ح  ا اطالاغ  االحلاا بللرب لاضح   لح  ا راءاي حلري  االا   لالفاا   

لاطااةةاا ال اةةاااب  للةةلغ  ي ةةاغ ال ةة   لااةةحااا  الضةة ير ال ةةذ ر   ةةاا ال  نةةث  
لااحا اا الفاا ال اضد بااًل  ا ال ضةارع  لغيرهةا  لب ةا را حية  اطاءةاي   لةلرب 
ايى اة ي لاحةا  ةا راة اي الا ية  ااننةا ناة يوا  راءةاي ا .ية  رل  حيية (  ااطاءةاي 

ح حلر ايى ا ي لاحا  ا را اي الا ي   لال ححاث رثرًا  بيرًا ايى الا .ي : هد الحد 
  (1 ا يي  االحلاا لال حاي ي

                                                 

                              128  االتقابةةةةةةةةةةةةةةةةة  اللغةةةةةةةةةةةةةةةةةوو وتحليةةةةةةةةةةةةةةةةة  األخطةةةةةةةةةةةةةةةةةا ( لةةةةةةةةةةةةةةةةةيند لاط ةةةةةةةةةةةةةةةةةيا  1 
 Jassem, J, A. 2000. Ibid. P: 48ل: 
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: "بةةاا  ةةا اةةاي ل ةةي.يا رل ط ةةياي ا لةةرل، ايةةى (1 انظةةرلا  لةةى اط ثيةة  الحاليةة 
ينحةاا:  ةا نفبنةغ ءيةا الةريح    ااةحا يغ  ينحةاا  لالري لاحا ي لللا: لآل  االة : رف

 لللاا  ء قوا ايى الا ي،(( ال ي   ب  ا ااا  لا
ةةًا االةة   لالبحةةر ي ةة، ايةةى الاةةذا لال يةةح/  لال ي للةةلا بحةةر  ال ل ةةا  ةةاا  يحف

نهن الذي َمَرَج البَْحَري  هذا َعْذٌب فُوَرا ٌ  ال الح  قاا حاالى:
  ااة ى الاةذاف (5 

ن ةةةا ا ةةة  د  البحةةةر  بحةةةرًا الحاةةةااي"    ااةةةحا يغ ال ي ةةة   ةةةا قبيةةةا الحلةةةر  بحةةةرًا  لا 
 الللاا الحا ي (( ل 

ةةح ي" ةةغ" اييةةي اط ةةر  لاللةةلاا "افرفضن رفضن     حةةذ  اطلةة   ةةا (1 ي للةةلا: "رفان
 ال ي   اءًف(( 

      بااا الفحح  ض  (( (1 الاا   ح لا ب الر  بض  الباي  لالللاا اححوا
ي للةةةلا: "لةةة  لاللةةةلاا اةةة "  اناهةةةا: الاةةةاقد رل الاةةة اب  لي للةةةلا "آءةةةش 

  (5 : نارلالللاا آحش"  اناها
  يريةا: باةا را رحةا ر ةد  ر ةد رحبةل را/ باةا   رنغ لابحا  يريا: رنغ لابغ 

  (2 اال حاي  هنا رضا  حرايا ل ا  ي   اءًف((
باةةا هةةذا الللةة  الياةةلي للاءةةاي  ياةةار بنةةا را ننح ةةا  لةةى الاءةةلب الحاليةة ف 

 لهد: الاءلب اليالي  النفاي  اد  رح اطاءاي 
                                                 

   171ل  170  ا المصدر السابق( ابا   د  1 

  51( الرب الفرقاا: 5 

  521  الحن العوام( ال بياي  1 

  50    "ابا بالد" ا أربعة كتب في التصحي  اللغوو ( 1 

( الحفنالي  ا ا الاايا  "الونا اد رحي  ابا بءلء : اراا  لالي "  اي  ث اا  الونةا  نيةلالود: ال اية  5 
  155-151  15 11  ا 157-15 (  5005   5  ع52الوناي ليا قاغ الث ااي     

)6   Jassem, J, A. 2000. Ibid. P: 311. 
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 خامةسًا: شرن األخطا 
ةةرا   بين ةةا  ةةرحوا ا ييةة  لاليةة  نفاةةي    ا للةة  اطاءةةاي ا ييةة  لاليةة  ل 
با حيا   للذل  ياا ايينا را ن رح هنا ل اذا ل ية  لقاةغ اطاءةاي  لنحةالا را 

رح : " ا  ةة(1 لرارةا لوةةا اةةببًا   بةةلاًل قةةار ال اةةحءاع  لاةةد هةةذا اللةةاا ي ةةلا  ةةةناةة
 د لاطاير  ا ححييا اطاءاي" نوا الوا  النوا.اطاءاي هد ا يي  لاب  ااًا لا  

ا  ب رح اطاءاي هنةا: را ناة ل هةذ، اطاءةاي  لةى  ظانيوةا الر.ياة   ري  لي  نلف
را ن بفةةيياف راةةبابفوا  ةةا ر  ةةا ذلةة   هةةا هةةد باةةبا الياةة  اط  رف ن باةةبا الياةة  الثانيةة  

 الحد ي حابوا الءالا؟ ر  را هنا  رابابًا رارى ي  ا بيان وا لذ ر ها  
لفلنهةةةا اهح ا ةةةًا  بيةةةرًا اةةةد ل ةةةا ح نةةةالا هةةةذ، ال ضةةةي  اي ةةةاي الاربيةةة  ال ةةةاا ى  لرفلن

  لفاحو  اليالي   االااحظ  ثً   ححاث اد الةا  ةا  حابةي: البيةاا لالحبيةيا  اةا 
با  راباا اطاءاي الوا   ااًا  الحد يرح بوا ال حاي لا ليا   ل ذل  الاا ريف 

ح ً  لوذا الاةر   راة ا،: " ةرح  ةا ي ة، ايةي هة  قا رارا  حابًا  ا185ال حلاى ان  
 الحلحي  لالححري " 

 اةةحراحيايحيا لقبةةا الحةةايث اةةا راةةباا هةةذ، اطاءةةاي  البةةا لنةةا  ةةا  ناق ةة  
الياةةةةةةةة  اللاةةةةةةةةءى  اةةةةةةةةحراحياياغ الةةةةةةةةحاي  اةةةةةةةةد الياةةةةةةةة  ال رحييةةةةةةةة   رل و حةةةةةةةةيا  ةةةةةةةةا  

Interlanguageلا ( اةةد ححييةةا اطاءةةاي  الحةةد يححةةاث انوةةا الياليةةلا اط ري يةة
ةرف اليحةاا رلاله ةا الاةاحظ اهح ا ةًا   احراحيايحاب  ا ااا  له ا:  ا  الاولل  لالح حف

  بيرًا اد ارااحي 
 ":Simplificationالسهولة " ستراتيجيةا -أ

الحةد حانةد احراحياياغ الحاي   البا لر ري ا اا ل ا ححاث اي اي اليا  اد رلر 
اياف لاحةةي ا   را ال ةةحاي  يحةةالا ااهةةاًا را يةةة حف لي ةءفةةةليرها  ةة،  ةةرلر الةة  ا  للةةذل  ي  فةةلي

ا ةةةً  اايةةةاب اةةةد الياةةة  الوةةةا   لقةةةا ح ةةةلا هةةةذ، الا ةةةا غيةةةر لةةةحيح  اةةةد الياةةة  

                                                 

)1  Corder, 1981:24;  Jassem, J, A. 2000. Ibid. Pp:57-9. 
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الوا   لذل  بحذ  با  الحرل  رل الانالر  ةا ال ي ة   ااحاةوااًل  نةي لظنةًا 
  للوةةةةةذا نةةةةةرى الياةةةةةلييا اط ةةةةةري ييا (1 ا  ارلاةةةةة  ل فول ةةةةة   ةةةةةا قبةةةةةا اآلاةةةةةريارنوةةةةة
لنوا ححغ  لءيح الاولل ف لحانةد: را ال حاي ةيا ي ييةلا  لةى حةذ  باة  يناق 

الحرل   ا ال ي اغ اد اليا  اط  رل الحد يحاي لنوةا  لياح ةالا را هةذ، الحةرل  
افغ  ا ال ي    فول    لرنوا ذ   غير  و   رل  فياب  رل الانالر اليالي  الحد ح 

وةةا ب ةة ا ايةةا اةةد بحثةةي اةةا   ل ث ةةا ل(5 اةةحراحياي الال ةةا  ةةرح الاةةاحظ هةةذ، 
وفةاف  الي ثا ف ا اا: "    اف ا الحد ايةى الاةيا اوةد رياةرها   لي ةاا  ا  لةاحبوا لةل اف
ةةا  لاةةانفي  لح ي ةة   اةةر ف الةةراي ايةةى حف يوةةا لاإلالةةاح بوةةا  لةة  يةة   ونةةاف،  لرحف نفافةةي اف

 " باياًا  ا را ح ايبي الءبيا   لي  ثير ايوا ذل  الحاو ا رثرًا حاناً 

: ل انغ ل ثنا   ح ا با  بيا ال ح ي   بالايا  ااذا ح ا ايةى (1 لي لا ريضاً 
نفاي لقل   لااني  رار  الر اي ايى اللح  احفح ى لي ذل   ل اا ياع ذل  ااةحث ااًل  

 رنا ا اغ ذل   ني  

لال ةالي يلا  ةثً   ينء ةلا الةرايف راًي اةد بااية  ال ي ة  للاةءوا لنوايحوةا ب ةة ا 
 ال رنو  اد لاء ال ي   رحيانًا ينء لنوا غينًا  لرحيانةًا ينء لنوةا راًي ايةى  لحيح 

 ال ةح يي  بوةا  لايةل   ر  اي  لذل  لياالل  ايى ر ق دي اللح   لذل   ذا ااي بااها ح
يي   ال ةل  اةد  الي يةا  انظةر  ةثً    ي ة : "اةاا راة د"  انح وفا  ا ا   ن لحي  لل ا اف  

ينء ةةةلا الةةةراي لةةةحيح   لحانةةةد بالياةةة  الاربيةةة  "اةةةاا راةةة د"  اةةةد الياةةة  ال الي يةةة 
" لحانةةد "  ةةحا " اةةحيفظ بةةالراي  ةةذل   ل ي ةة  "اوةةلر Rindoريضةةًا  ل ي ةة  "رنةةال 

Johor ر ا  ذا  انغ اد لاء ال ي   لقبيوا اًي  لهد اا  لالي  اد  الي يا  " حيفظ ر
                                                 

(1) Jassem, J, A. 2000. Ibid. P:76. 
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"ح ةةاغد" بةةالايا  ( حنءةة  Cariحةةر  ايةة : حنءةة  غينةةًا رل راًي   ثةةاا:  ح ةةاري: 
( بةالراي اةد لاةء ال ي ةة   Kariلحانةد بالاربية  "يبحةث"  بين ةا حنءة   ي ة    ةاري 

" حنءةة  بةةالراي Beritaل اناهةةا اةةد الاربيةة  "نةةلع  ةةا رنةةلاع الحلابةةا"  ل ي ةة  "بيريحةةا 
 ةةذل  لحانةةد "اطنبةةاي رل اطابةةار"  ايوةةا لفظةةاا انةةاه    ةةا را حنءةة  راًي  لا  ةةا را 

 حنء  غينًا 

ر ستراتيجيةا -ب  ": Fossilization" الَتَحجُّ

اةةد بحلثةةي ال و ةة  اةةا  اةةحراحياي الااةةا هةةذ،  (Selinker,) 1ححةةاث  اةةين ر 
اليا  اللاءى رل ال رحيي   لهل ي ير  لى ال لااا لالليغ  غير اللحيح  نحليًاف 
ةا ث اةد  ة    ةحاي  الياة  الثانية  ب ة ا اا.ة   لي  ةا را حبةال هةذ، الظةاه رب الحد حفحن

   (5   اد  فايب  حاي د اليا  الثاني اا.   لثابح
  لقاا  ا (1 انا ال حاي يا اطاانا قاي اً  احراحياي الاهذ،  ل ا ناقش الااحظ

ال بيةةةر ال ياةةةحءي، را ي حاةةةا الياةةة  ب ةةة ا لةةةحيح  و ةةةا حةةةالا ذلةةة   للوةةةذا حةةةرا، 
هةةذا الح ةة    ي ةلا: "اف ةةا حةةرل  ال ةة    اةةاا ح   فوةةا  ذا ح  نةةغ اةةد اطلاةةن  اةة    

ي ةةاف  بيةةرًا اانةةي ال ياةةحءي،  ال را يااةةاف الاةةي ف  ايةةًا  للةةل  رال حةةرى را الايةةننايف  ذا ا 
ةة   هةةلا اف  ا اةةيا اا ةةًا  ل ةةذل   ييةةا ح ةةي   لاةةد ا ةةفيفى قةةي   لبةةيا افا  رقةةا ف اةةد ا 

ال  ةح  يااةا الة  ايف  الن بفءد  ال  ح  ا    ال  ا   الذي نف فةفف اةد بة ا الن ةبفء  طا  الن بفءةد  
ر   ليااةا الاةةيا ه ة ب  اةاذا رراا را ي ةةلا  لرف   قةةاا: افةلن اةينًا  اةاذا رراا را ي ةلا:  ف

                                                 

(1) Selinker, L, 1972, Interlanguage, In Richards, J, C, (ed.), Error Analysis: 

Perspectives of Second Language Acquistion, London: Longman, 1974, p 

213. 

-Selinker, L, CA/ EA/ IL: Earliest Experimental Record, IRAL 27 (4): 267-

291, 1989, p 287. 

(2) Jassem, J, A. 2000. Ibid. P:85-6. 
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. ا   لالناةةةا  ي ةةةححا لاةةةااف الااريةةة   ذا ظةةةا  رنوةةةا رل يةةة  لرهي وةةةا  ةةة ف ا   قةةةاا:    ن ةةة فا     ن
 ياغ"ي ا لا رنوا  للابف بفا ح لا: ناا    رل ح لا     ث ث  ر اغ  حلال

: الاةةولل  لالححاةةر انةةا الاةةاحظ  اةةحراحيايحياالالناةةلا اآلا باةةا اةةر  هةةاحيا 
 لى  رح راباا اطاءاي الحد بي نوا الاي اي الارا ال اا ى اةد ارااةاحو   "لل ةا ذ ةر 

باضةةًا  ةةا هةةذ، اطاةةباا الحةةد ح  ةةا لراي اطاءةةاي الحةةد ح ةة، اةةد  ةة    (1 الااةة ري
ةة  ي   الحةةد حح ةةابي اةةد لةةلرب الاةةء   النةةا   للةةذل  راةةذ ي ةةرح اطلفةةاظف  لاطاةة ايف ال   ن

ةةر   اةةد رلفةةاظ الياةة  لال ةةار  لاةةد  اي ةة، ايوةةا الحلةةحي   ليفةةانايوا الححريةة     ةةا يفان
را اي ال اراي لريا  الارا  لرا اي ا راةانوا للقا.اوةا لر ا نوةا  ل ةا يفانةر   اةد اية  

فوا اا    النا   يفء  ايي با   الاالة   لال  اطنااا لغيرها  ا اط  اا  ايلحي ليفان
يف   ةةا لوةةا  ال  ةةا ااةةحا  اةةد الايةةل   لل ةةد الاي ةةاي لالةةرلاب  لال ح ةةا يا اةةد لةةنااحو   
في   لااةح بح  حف ال  ح  نيا ل ا حفظل،ف لراذ  ا رالا، الرااا  لل  يال ا ايى ال حا الل 

غ لةي ال ةحف   ب فةاي (5 ايراية  لالرلاية لذ ب الراحة  لالح ييةا ايةى حاةا البحةث لالحن يةر  الضف
الءيا لالاناي ف لاححر   ا الاءف اححرااي  ةا رقةبح الايةلا  لر اةيا بةبا  الةذ اي 

 لالفءن   

ي ؟ ا اا: بيااالل ا ا . اف ابا  اب ا : رن    اف  لا  لقفينا اف  لا   ى رار غ هذا الا 

نلا رب ةةا ليةةرلى را اطلةة اد ذ ةةر يل ةةًا بنةةد ر يةة  ل ةةافو  بةةالاي   ا ةةاا:  ةةا
بر رل يل   ةا ري ةا  الاةرا   افي بنةر ا لاف ااحيفلا  له  بال ا   اد بيغ  ا ال ار  رل اف

ةةةانر  ايةةةي بريةةةاًا  لةةةى الاةةةرا   ل ةةةا  ةةةاا الةةةرا ا  ةةةا بنةةةد  ةةةرلاا ياحيفةةةاا اةةةد بيةةةغ   
اي را ا را بةًا  لةى قفحةااب ياةفلي  هةذا لقةا  ةاا النةا   اي ةا  ضةى يايفءةلا اةد الياةير 

ف لا اةةةد الةةةاقي  الا الاييةةةا  ل ثةةةرب الاي ةةةاي لانايةةة  ال حاي ةةةيا   الا ال ثيةةةر  ةةةحي لي لف
                                                 

 ل ا بااها  1  ا شرن ما يقع فيم...  ( الاا ري1 
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حيحلا  ل ا ي ان  ء لاف  فلا ر ثرف   ا ي لف حي اذهبغ الاي اي  لقي غ الاناي   الار  ا ي لف
بءلا"   ر ثر   ا يفضن

يفةا ا ةاا: رريةغ (1 ليذ ر ابا قحيبة  ابةرًا اةا رارابةد قللةي : "ذ ةر رارابةد راةً  يفان
رفبف اةة ا بفةةياف اف  ينةي"  "لين ةةا اةا ابةةا اةيريا قللةةي:  ةةا  ةلن ةة   لاف ي و  ةلراغ  النةةا   بةيا رفرا  اف

 رريغ  ايى راا رحاا  ا الاح   لال ايى ا ررب رحاا  ا  ح "  

را  ل ا ا ا  ءالاحنا لوذ، ال  لفاغ لاةانا را راةباا اطاءةاي  ثيةرب  لي  ةا
حاةةلا  لةةى اةةاب راةةباا: لاليةة   لااح اايةة   لنفاةةي   لاضةةلي   لاي ةةا ييةةد بيةةاا ذلةة  

 بالحفليا 

 أوًل: األسباب اللغوية

 أخذ العلم من الُصُحف  -1

ةحف  (5 ي لا الااة ري ينة   نةي  ةاا ي ةاا قةاي ًا: ال حفاةذلا ال ةرآاف  ةا   لن ف د   لال الا 
ف د    حف ف ةظف ال ةرآا  ةا ال  لةح   ا ةاا  لرلى ال لايلا را حف  اااً  ا لف الرالي   ةاا حف

ةةحي   نفييففةةًا لث ثةةيا حراةةًا  ليفةةرلي راةةااي  ح ةة بف ال يةةاغ  رنةةي  ةةاا يةةحاي  ال ةةرآا  ةةا  ي لف
ةةح   ا ةةرر يل ةةًا  لربةةل، ياةة ،: "آلةة   ذلةة  ال حةةاا  ال  يةةغف ايةةي" ا ةةاا لةةي ربةةل،: اع  ال  لن

 ال لح  لحفيف  ا  ا رالا، الرااا 
 ْقط المصاحف واإلعجام والتربين والشَّك عدم نَ  -2
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بفةةةةرلا  (1 يةةةةرلي الااةةةة ري را الاةةةةبا اةةةةد نف نةةةةء ال لةةةةاح  هةةةةل: را النةةةةا  غف
ي ةةر لا اةةد  لةةاح  اث ةةااف رح ةة   اليةةي اييةةي  نيفةةًا لررباةةيا اةةن    لةةى ريةةا  ابةةا 
ةا    لةى   ح ابةي   ا  ال ي  با  رلاا  ث   ثةر الحلةحي   لانح ةر اةد الاةرا  افة ع الحف

ةةةحفب وف   ا  ةةاغ  اي ةةاا:  ا نلةةرف بةةا االةة  لاةةف لو  را يضةةالا لوةةذ، الحةةرل  الة   ن
قةةا  بةةذل   الضةة، الن  نةةةءف راةةرااًا لر لااةةًا  لاةةال  بةةيا ر ا نوةةا بحلقيةة، باضةةوا اةةل  
الحرل   لباضوا ححغ الحرل   افةافةبفةرف النا   بذل    انةًا ال ي حبةلا  ال  ن لءةًا  

ء  ريضةةًا ي ةة، الحلةةحي   افحةةاثلا اإلااةةا   ا ةةانلا ي ةحنةب ةةةالا ا ةةاا  ةة، ااةةحا اا الن ةةة ن 
الةةن  نءف باإلااةةا   اةةاذا ر غف ةةا االاح لةةاي  ايةةى ال ي ةة  ايةة  ح ةةلف   ح لقفوةةا ااحةةرى هةةذا 
رلا ايوةا  ال ايةى اطاةذ  ةا راةلا، الراةاا  ل ةاا  الحلحي    االح الا حييً   اي  ي نةا 

  انا ا اف  ،ف ربل اطاةلا الةا لد  راةً  ي ةرر:  ا نحيا  هذا الابا لض، اي  النحل
ةة،ف  ةةي.ًا  " ا اليةةيف بةةريي   ةةا ال  ةةر يا لراةةلل ي" بةةالار  ا ةةاا: ال يفاةةاند  ال را رفضف

اف  ا را ي   ي ح  بي نحلف هذا  الض، النحل  ل اا رفل   ر لن

لالحةةرقيا هةةل الةةن  نء  اةةد ال حةةاا  لرا ح ةةرر، ايةةى نفاةة   لحاحبةةر، لحةةابر باضةةي 
 نفء احف  ال احا  ا اا:  ا ااياببا   ل  ا  اح  ثرب ال   ا  رح ا با 

ة ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ح  ع  قةرءةااف ا  حفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلن    ةان
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   ءةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي   فةاف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ف اف  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةفا  رفحن

 

ةةةةةةةةةةةةةي  ف بةينفةةةةةةةةةةةةةي  فهفةةةةةةةةةةةةر ،   لن    ف قف ق    الةةةةةةةةةةةةةر 
ةةةةةةةةةةةةةةر ،  لال  ةةةةةةةةةةةةةة ا  اةةةةةةةةةةةةةد رضاةااةةةةةةةةةةةةةةوا ثفة ف

 

 ل اح :ل  ا ياححاا اد هذا ال انى بيغ نار البا ا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  اإل ةةةةةةةةةةةةةةةةة اا  ايةةةةةةةةةةةةةةةةةي ةةةةةةةةةةةةةةةةةٍا ي ة ن ف  ب ة ف ن
 

ةةةةةةةةةةةةةلن      ةةةةةةةةةةةةةفا  ا ةءةةةةةةةةةةةةةلرف، رغةةةةةةةةةةةةةلاا   ف
 

 نقص كتا ة الراوو باللغة أو عدمها -3
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ةةا ثف لهةةل ال ي ففةةري  بةةيا الاءةةف لاللةةلاا  ايةةي  (1 يةةرلي الااةة ري ةةان حف : را  ف
د بفهةا را ي ح ةا انةي  حةةاثنا ابةا  اليةي بةةا الحةارث اةا يةةلن  اةا  ةواا  رابرنةة

  قةاا (5 ابا  اليي با ثايب : را النبد  ليى اليي اييي لاي    فافحف لاوي " ا ال  بنح"
رح ةةا: راءةةف للةةح     ن ةةا هةةل " ف ةةا الفةةحح"  ل ةةا  ناقةةا ايةة  اطح ةةر رنةةي  ةةا 

 راضا  ا ااا  ا  ناقبي را قاا:
 ال يفةوةةةةةةةةةةةةةةة   الةحةةةةةةةةةةةةةةةايف اةةةةةةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةةةةةةةرايب بالةاةةةةةةةةةةةةةةةا

 

ةةةةةةةةةةةةةةة  ةح ي لال يةفاةةةةةةةةةةةةةةةةذ  اةنةةةةةةةةةةةةةةةةااف، اةةةةةةةةةةةةةةةةا الل 
 

: هةذا ال ياةل   رن ا  ح ا طب اا ال ح   د  اد رفاٍا  اا   ي  ا راءف اف  يةاف لةي
 : (1 قاا: اد هذا لا 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحفي   ان اةاحفةبن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف لا  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر  ال يةان  يفة ن
 

اٍا قةةةةةةةةةةةاا اةةةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةةةذا ل ةةةةةةةةةةةاف ن  ةةةةةةةةةةةحف  اةةةةةةةةةةةد   
 

 الخط والهجا  -4
ةايثةةةًا يةةرلي را راةةلا ال(1 ي ةةلا اطلةةفواند يةةي لةةيى اليةةي اييةةي لاةةي  :  ا   ةحف

ا ايي    ن ا  اا ياححا الا ان   اا ياححا الافافا اد يل  الا ا   لا 
: رنةةةي اةةة.ا باةةة  ال حةةةاا اةةةا الاةةةء  حةةةى ياةةةحح  را (5 ليةةةرلي ريضةةةًا اةةةد

يللةةةةة  بةةةةةالالاب؟ ا ةةةةةاا: " ذا ااحةةةةةالغ رقاةةةةةا ي  لءالةةةةةغ رلفةةةةةي  لال ةةةةةي   لااةةةةةح ا غ 
ةةغن ا يلن ةةي  للةة  ح ةةحبي را ، لنلن ةةي  لر ةةر  اةةءلر،  لضةةاهى لةةالاف، حةةالر ،  لحفففح حف
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قرءاا ةةةةةي لرظي ةةةةةغ رن اا ةةةةةي  ال ةةةةةااا(  للةةةةة  حاحيةةةةة  راناا ةةةةةي  لراةةةةةرع  لةةةةةى الايةةةةةلا 
 حلل ر،   "  فني حين.ذ   ا قيا:

ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف قةرءةااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفي   ذا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا حفةاف
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ً   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اةءيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ح   حفةض  

 حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرلاًا ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا ال ييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 لاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالر، الة ةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اطرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش  
  نة ةةةةةةةةةةةةةةةةش الانانةةةةةةةةةةةةةةةةير بةةةةةةةةةةةةةةةا رنةةةةةةةةةةةةةةةة ش
 ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءًا لي ةر هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اطاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفش

 

 للل  رح ا با لالح  ا ااري  اء اء  آالغ  حابحوا ا اا:

" فا اء وا ر  اا  للرحوا  ل ةفا  ةااافها اةلاا   ةارها  ل ةفا قرءاافةوا راية   
 لاووةةا  ل ةةفا قي فوةةا باةة  رنا يوةةا  ل ةةفا بيانوةةا اةةحر    يحوةةا  ل ةةفا اةة يينفوا غةةني  

 لحظوا  ل فا   ء وا قيا اا  وا" 

 التصحيف والتحريف -5

ابا لقلع الحلحي  اد  حاب  الاةرا: "هةل را الةذي ربةاع  (1 يذ ر اطلفواند
لةةلر حرلاوةةا لةة  يضةةاوا ايةةى ح  ةةٍ   لال اححةةاء ل ةةا ياةةدي باةةا،  لذلةة  را لضةة، 

ل ةةاا لاةةي  لا اةة  رحةةر  لةةلرب لاحةةاب لهةةد: البةةاي  لالحةةاي  لالثةةاي  لاليةةاي  لالنةةلا 
الح  ةة  ايةةي را يضةة، ل ةةا حةةر  لةةلرب  باينةة  للاةةرى ححةةى يةة  ا اييةةي الحبةةايا    

ءةالي :  ةا  حابة  حح ةابي  لةلر حرلاوةا  اوةد ايةى  ةر  حللةا الاةول  لقاا رراءل
لالايةةء لالاءةةف ايوةةا  طا  ةةا اةةد الاةةء اليةةا ايةةى  ةةا اةةد ال ةةلا  ل ةةا اةةد ال ةةلا اليةةا 

 ليا ايى  ا اد ذلاغ اط ياي" ايى  ا اد الف ر  ل ا اد الف ر ا

                                                 

  57  ا المصدر السابقاطلفواند   (1 
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 أسباب اجتماعيةثانيًا: 

ْمُا والَوْحَدة )الُعْزَلة(: -1  الصَّ

  را ربا ابياب قاا:  ذا راااف الر اةا  باة ف    ةي اةد باة  (1 يذ ر الااحظ
  ليفاةر الاةاحظ الاةبا اةد هةذا اليفة  را اإلناةاا (5 اول رفل    لقيا بيااني لفففة   

ةاف،  ل  لةة  ي ةا لةةي  ةا ي يي ةةي  لءةاا اييةي ذلةة   رلةابي لففةة  اةد لاةةاني   ذا اية  لفحن
 لرن ا الراا :

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفا  ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي لفففةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةففًا  ذا نفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةءف ن 
 

  ةةةةةةةةةةةةا ء ةةةةةةةةةةةةةلا  حةحبةةةةةةةةةةةةةيٍ  لهفةةةةةةةةةةةةة ب لرفرف ن 
 

ة لغف  ا  ي ةاا لةي الل  ة فانةةء  ل اا ي يا با اةابر  قاضةد اط ارقة  باةا ال  
ا لاةان ي ييحةلي  لال ي ةاا  ي بةيا   ةا طني ل ا ءاا ل ح ي ثف  اف اييي ال     ا ا

ة غ  لير ةانا الاةاحظ هنةا  لةى رنةي  ةا رراا را ي ةلا  ءلا الحف ر لل ل  الل 
الةةةةيحًا بيياةةةةًا  بايةةةةاًا اةةةةا الاءةةةةف لاالنحةةةةرا  اةةةةد ال ةةةة    اييةةةةي را يححي ةةةةى 
بالاءاب   لا لا ها الا رب   لاناحاها رلاية  ال ة    لي  ةا الاةاحظ هنةا ايةى 

بةةةةة  اةةةةةد ال ةةةةة    طا الاةةةةةرا  ةةةةةانلا ي ةةةةةرل لا لةةةةةبيانو  اطراةةةةةا   ره يةةةةة  الار 
 لياي لنو  ال ناق غ ليف رلنو  برا، اليااا  لحح ي  اإلاراا طا ذل  يفحة 

ذا رقييةةةغ اليوةةةاب ليفةةةحح الاةةةر   ثةةة  ي ةةةلا: " لالياةةةاا  ذا  ثةةةر ح ييبةةةي ر  لالا لا 
  (1 ح ييبي لرءيغ  ا احي ااا لغيظ"

                                                 

   الل غ: اا  النء   رل ءلا الا لغ 1    18  ا المصدر السابقالااحظ   (1 

  حح ية : اةا.   ح ةا  فقةم اللغةة وسةر العربيةةالثاالبد  ربل  نللر ابا ال ي  با  ح ا با  اة اايا   (5 
  110   ا 1111بد: بيرلغ    اار ال حاا الار 1 رااا    يا باي، يا لا  الءبا  

    575ل  25  ا 1  المصدر السابق الااحظ   (1 
  اللة  ال ليةغ  حلليةاغ عيوب الكالم دراسة لما يعاب في الكةالم عنةد اللغةويين العةرب ال نللر  لا ي   -

  50-11   ا 1182اا ا  ال ليغ  الراال  الثا ن  لالث ثلا  الحللي  الاابا    – يي  اآلااا 
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 ثالثًا: أسباب نتسية
 الِعيُّ والَحَصر  -1

ذ لا باليةي  (1 يذ ر الاةاحظ ر  لقةاي ًا  ةا حفافةل  ةةد  لالةةحفلف را  ةا راةباا الاءةف: الا 
ر با حللا:   ا  ره ا  لحضر الا  لى اليي اد الا     نو ا  لقاا الن  ن

ةةةةةةةةةةةةةةدب  ةةةةةةةةةةةةةةٍر لا  ةلف ن ةةةةةةةةةةةةةةد راي  ةةةةةةةةةةةةةا حف ةذن  را 
 

ةةةةةةةةةةةةةةة اا   ل ةةةةةةةةةةةةةةةا نفةفنةةةةةةةةةةةةةةةٍ  ر االةاةةةةةةةةةةةةةةةوا ا 
 

 لقاا الوذلد:

ةءةبفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح ي   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  بةا  ةل   لال حف
 

ةءفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  غ  الةا    ذا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اف
 

 لقاا  ف يد  با افلااب:

ةةةةةةةةةةةةوفا  اةةةةةةةةةةةةر يي  اةةةةةةةةةةةةباا   ةةةةةةةةةةةةر   ان  حفل 
 

ةةةةةةةةةةد  الا ة ةةةةةةةةةةةلغ    ةةةةةةةةةةدي الراةةةةةةةةةةاا ا  ةةةةةةةةةةةر  ا  ةين  اف
 

ا ةةراا  اييةةي الاةة    حةةيا باثةةي  لةةى اراةةلاف  لاةةفا اليةةي اةة  لاةةا  لاةةى بةةا
حي  لاإلالاح  اةا رال حةي  ا ةاا حةيا ذ ةر الا  نةاب الحةد باب غ راالحي  لاإلبان   اا  حا 

بناف  الحد  انغ اد بياني:   ْقَدةً م  لساني يَفقَُهنا قونليناْحلُْل عُ  انغ اد لااني  لالةح 


 5)  

لرنبفنا اليي  حاالى اا حاي   ارالاف ب ا ابا  لااةحراحح ي   لةى  ةا  فةافا  لنب ونةا 
أنووا  أَ ْ   ايةةا  حةةيا اب رنةةا ب للةةي:  اي   ححةةااا  اانةةا  ل ةةبةةذل  ايةةى  ةةذها  ةةاي ااحةة

ويٌ  نك يَواُد يبوي  َخْيٌر م  الوذي هون َمهِّ
ةا ايةى  لاةى (1    يريةا اراةلا را يحفض 
 اييي الا   بفني رالح  ني لراضا بيانًا 

                                                 

 ل ا بااها  1  ا 1  المصدر السابق الااحظ   (1 

  7  ا1  المصدر السابق    لالااحظ  57( الرب ءي: 5 

  7  ا1  المصدر السابق   لالااحظ  55( الرب ال ار : 1 
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نأخووي َهووارنُ  ُهوون أفصووُس منووي لسوواناً لقةةاا  لاةةى لةةيى اليةةي اييةةي لاةةي : 

َي  ْلهُ َمعِّ قُنيفأرسِّ ْدءاً يَُصد ِّ رِّ
ُُ لَِّسوانِّيل (1  و ي نك يَْنَطلِّ ُُ َصوْدرِّ نيَضوي

  رغبة  (5 
ة   لال بالاة  اةد لضةلح الافاللة ف لح ةلا اطانةا    ليةي   ني اد غاي  اإلالاح بالحا 
ا  ةاا قةا يةفحد  ةا لراي الحااة    يفاف  لالا لا  اني راو ف  لالنفةل    ليةي راةرعف  لا  رف ن

 با  ال     ليفبنيغ راوا و  ايى 
دي اليااا لراايب البياا  حيا  ب ي رهيي بالناةاي  لضرا اليي ا  لاا  ثً  ل ا 

ْليَةِّ نأََن : ا اا حاةالى: (1 لالللااا َصوا  َيْيوُر َمبوي َمْ  يُنَشَّأُ في اْلحِّ هَن فوي الخِّ
 1) 

  اال   رااا.ي ال ي اا ي فو  قلليري اد  
 اللُّثغة: -2 

ا حو  لاالةةةةحو   للوةةةةذا نةةةةرى لةةةيا باةةةة ف النةةةةا   اةةةالي ثاةةة :  ةةةةر  لاةةةةلي ي
ي ير  ليوا ليححاث ا ا لل  بوا قا.ً : "لل ا اية  لالةا  بةا  اءةاي  (5 الااحظ

لر.ةةي ف  نةةي  ةةني،    رنةةي  ةةاا ااايةة ف   الةة ٍ رن ةةي رلثةةغ  اةةاحش الي ثةةغ  لرا  اةةر  ذلةة   
رار با ا رل قلاف ال اار اد لالا با ا  ءاي:نحي "  قاا قءرا: رن اند ض 

اةةةةةةةةةةةةي  ليةااةةةةةةةةةةةةا الب ةةةةةةةةةةةةر  قةةةةةةةةةةةة حًا اةةةةةةةةةةةد حلةر 
ي ةةةةةةةةةةةةةي  للةةةةةةةةةةةةة  ي ةةةةةةةةةةةةةء  ن  ءفةةةةةةةةةةةةةرًا لال ةةةةةةةةةةةةلا  ي اةا 

 

ةةةةةةةةةافر    لاةةةةةةةةةانفاف الةةةةةةةةةرايف حح ةةةةةةةةى اححةةةةةةةةةاا لي  
ةءفةةةةةةةةةةر    ااةةةةةةةةةاذف بالاةةةةةةةةةةيث   فةاقةةةةةةةةةةًا  ةةةةةةةةةا ال ف

 

قةةاا لاةةفلغ ا ث ةةاا الب ةةريي:  يةة   ةةاا لالةةا  يلةةن، اةةد الاةةاا     لال ةةولر؟ 
  ا قاا لفلاا: ا اا:  ا لد ايي قلا   ال

                                                 

  11( الرب ال لا: 1 
  7  ا1  المصدر السابق   لالااحظ  11( الرب ال اراي: 5 

  15  ا1  المصدر السابق ( الااحظ  1 

  18( الرب ال ار : 1 
  55-51ل  11  ا 1  المصدر السابق ( الااحظ  5 
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ةيفة  ا   يةوف   اي ا ي حةاللي ةةةةةةةةةةةةةةةةة ٌّ اةلاءةةةةةةةةةةةةةةةةةر ، اةةةةةةةةةةةةةةةةةل اا  آاةةةةةةةةةةةةةةةةةا        اف
 

:  لرن اند ايا   قاا: رن اند ربل  ح ا الي ياي 

ةةةةةةةةةةرفغ ةةةةةةةةةي    اليفةةةةةةةةةظ اةةةةةةةةةد اليةةةةةةةةةةاياغ  ا ذ     لاف
ةةةةةةةةةةةةيف  الةةةةةةةةةةةةةر اي ايوةةةةةةةةةةةا غيةةةةةةةةةةةةر  اةةةةةةةةةةةةةااي ٍ  ةلن  لاف

 

ةةةةةةةةةي    اليةةةةةةةةةفظ اةةةةةةةةد ال  ةةةةةةةةةاغ  لاطلةةةةةةةةة      اف
ةح    اةاار  ن    لاقةافوا اد ال لا لالل 

وةةا  ةةا (1 لا ريضةةاً لي ةة ارااف : را ف ربةةل حذيفةة ف  اةة اء الةةراي  ةةا    ةةي  لا 
حرل   نء   يف اي  ي ا ي ابا ذلة  لياالب ةي  ليناضةيي لياةاايي  ليحةفح ى لافةحر، 

نفح ي  حح ى انحظ  لي  ا حالا  لاح ا  لي  ا ر  ا     لالراح    ا ه ان

 ةةر بباضةةو   لةةى را ءيةة  ر لااةةي  ل ةةنو  ربةةل ر ةةااب ءيةة  لل ةةا حةةاا اط
 :(5   لاا  را حاي.ي بللا رلثغ  ا ااا ررحفي حيا لاافها لثااي

ةيففن  رلثةغ   ةدي لال ةلب ةغ   لفةثاةاي حةفحةد ب ح  ةلن    حف ي   اد ال ف

يففن : الللا ال لير اللاير   الح 

الءفةةةا هةةةذ، الي ثاةةةاغ اةةةا  : "    لقةةةا يةةةرث(1 لي ةةةلا الانةةةاي اةةةد هةةةذا الاةةةيا 
آبا.ي  ليرثوا  ا اييي  ث  يرثوا  ني ايا آار  ححى حلةبح الي ثاة  اةنً  اةيو   بةا 
ح ةةةلا لةةةلابًا اةةةد ايةةةا ال اةةةح با  بين ةةةا هةةةد نفاةةةوا اةةةد الايةةةا اطلا   انةةةغ آاةةة  

الياة  نء ي   حء ا اراي النا  لاحح اره   لالاليا ايى ذل  ححير اي اي اليا  بيا 
                                                 

  15  ا 1  المصدر السابق ( الااحظ  1 

  57  ا 1  المصدر السابق ( 5 

  بالا الءبا   الاار الاربي  لي حاا: اللهجاا العربية في التراا ( الاناي  رح ا اي  الايا 1 
 لا / ال ا  اط152   ا 1178حلن   -ليبيا
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لا   اح ي  اا ال ر ريغ  -لهل الااهي  -    لابا ايا، ال ياري را ال ر ري لالي ثا 
ر  ل ثاة     لقةا ي  ةا را ححاةة   الةي  اظي ة  بالي ثاة  اح حةةاي بوةا الءب ةاغ اطاةةرى 
ال حيءةة  بوةةا لح يةةاها رلاًل اةةد حيةة  الي ثاةة ف لباةةا  ةةرلر   ةةا يلةةبح هةةذا االنحةةرا  رل 

 ال لاب( الحد حاري  ا رايى ال اح ،  لى رانا،"    ي  الي ثا    بلل   لهذا ي بيح

:  ا ال ايةةلاف   للفةة،  ربةةاًا باالقحةةااي بالاالةةا اةةد (1 لي  ةةا هةةذا ال ةةلا ابةةا ايةةالا
 ةةاار،  ل ييةةي  لنحيحةةي  لاةةا.ر رحلالةةي لالا.ةةا،  لالاا ةة  ايةةى ايةةا ال ي ةة    للةةذل  حةةرى 

ي ل ر ف  يبفا  ب ي  لا حي اد احيااذها لر  الوا  با لاد ال ايلاف يح ب ي  رباًا بالاالا  اد  ف
 اا.ر رحلالي 

 رابعًا: أسباب عضوية
 سقوط األسنان  -1

هنةا را اة لء باة  اطاةناا ية اي  لةى الاءةف  لرا اة   ف ( 5 يذ ر الاةاحظ
 اليفظ  ا ا    اطاناا: قاا ال اار:
ةةةةةةةةةةةةةةةةةوا لحةةةةةةةةةةةةةةةةة   اايةةةةةةةةةةةةةةةةةا ها ة  ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    قفةي ةةةةةةةةةةةةةةةةةغ قةلااح   ال حنة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  اةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا   ف

                                                 

  ح ة  نلللةي لاةر   رحاايثةي لاي ة  مقدمة ابن خلدون( ابا ايالا  للد الايا ابا الرح ا با  ح ةا  1 
   5/   581   ا 5001  اار البياد: ا     1اييي: ابا اليي  ح ا الارليش  الءبا  
 للي  يا اا اليثا  لر را  ال    يراا،:

ا ةااب البحةث الاي ةد: اا اة  اإل ةا   ح ةا بةا  غة النتسي علم الل الالييد  ابا الا ي  با  براهي   -
   5002االا اإلا  ي   الريا : الاالاي   

  ال ةةر   اللءنيةة  لين ةةر لالحل يةة،: 5  الءباةة  محاضةةراا فةةي علةةم الةةنتس اللغةةووبةةا اياةةى  حنفةةد   -
   1180الا ا.ر  

ااب   لا ال  حباغ: اا اة  ال ية    ا 1الءبا  علم اللغة النتسي   نللر  ابا ال ايا ايا رح ا   -
   1185الاالاي    –االا: الريا  

  المرجع السابقال نللر  لا ي    -

  21-58  ا 1  المصدر السابق (  الااحظ  5 
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وةةا لحةة   حرلاوةةا"  ال  ي ةة : الفضةةيي   ال ةةااح: ر  ةةاا ي ةة،  ليةةرلى "لةةح غ  اارا 
ذا ن لةةغ  اةةد اطاةةناا  لاإلناةةاا  ذا ح ةةغ راةةنان ي اةةد ا ةةي  ح  ةةغ لةةي الحةةرل   لا 

 ن لغ الحرل  

قةةاللا: للةة  يةةح ي   االيةة   ايةةى  نبةةر ا ااةةٍ   نةةذ اةة ءفغن ثنايةةا، اةةد الءياةةغ  
ا ال ةةاا.ند: ل ةةا  فةةا  ابةةا  ال يةة  راةةنانفي بالةةذها قةةاا: "لةةلال ال نةةابر لقةةاا ربةةل الحاةة

ةةيفح  اةةد اإلبانةة  اةةا  "  لاةة لء ا يةة، اطاةةناا رلن لالنياةةاي   ةةا باليةةغ   حةةى اةة ءفغن
 الحرل    ني  ذا ا ء ر ثرها  لاال  رحا   ءريوا ال  ءر اآلار 

 يفيةة   االاةة   لاآلا ننح ةةا  لةةى الوةةا  اطايةةر  ةةا ححييةةا اطاءةةاي رال لهةةل
ياابد   اطاءاي ب  ا لحيح لا 

 سادسًا: التطبيق العملي

 ا لححييةةةا اطاءةةةاي هةةةاايا اثنةةةيا: رللو ةةةا لاةةةلي لهةةةل  ةةةا اةةةب  بيانةةةي آنفةةةًا  
لثانيو ا حربلي لحءبي د لهةل  ةا اةناالاي اي ةا ييةد  لالوةا  اطايةر لالنوةا.د  ةا 

ح بوةا ال حاي ةلا  لهةةذ، ححييةا اطاءةاي هةل الحءبية  الا يةد ايةةى اطاءةاي الحةد ير 
ى  لل ةا انبةرى ثية   ةا با  ا ااح.لالوا  ا ر  ةا لا اوةا بءةر   ةح   اطاءاي ال

الاي اي ال اا ى لوذ، ال و   يضةالا ال لااةا  ل ةد ياففةلا  ةا لقةلع اطاءةاي انةا 
ال حاي ةةةيا لال ح ي ةةةيا  ل ةةةا هةةة الي الياةةةلييا الحءبي يةةةيا: ابةةةا قحيبةةة   لابةةةا   ةةةد  

لحريري  لالبءييلاد  لغيره   ثير  ل ا بفةي ةن ةلا ال لااا الاا   ليواةاي لال ي  ناي  لا
 لاإل  ي  لذل  لضبء اليا  لحلحيح ال حاب  
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"    ل  ي ا ال اراي يفينوفالا ب اح ر را   (1 لاد هذا الايا  ي لا ال ي  ناي
اةا اءةلءو   ا ةا رحاةا  ة ا ال  ح اا لح ريظو  ليحااللا اةد للة  ب غةاحو  لح 

ح بي  احا قلا  ابا ال اح :    ا 

ءفةا ف ا ةذف ال  ةرن ةلنهف  ينغف ي ةينفي  ة ذا رفاف رًا رفل ح نفظةي  اف  رفاً ةح فةفحيح  نفةلن

 لقاا آار:
ةةةةةةةةةةةةةةة  ي ننء  ةةةةةةةةةةةةةةةث لرف  ف نن ل ةةةةةةةةةةةةةةة ف ال ف ليةةةةةةةةةةةةةةة   الي ة ن  ي ة ف

      

ةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةةا ر  باطقةةةةةةةةةة   اةةةةةةةةةد ال  ةةةةةةةةةةح ا  ليفننةظ 
 

 (5 يل  ال ي  لليي ار ال ا.ا اد ذل 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ب ال  ةحن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف فاغ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف ف يفةننء   لرفان
ةفنيفة ٍ ةة  ة ف يفنن ةبة    ةءة    اد ا 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلف    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  غ  رفان ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ي لف ةثنة ف  لا 
ة  ي ي ةانةرف  ةننةء   لبةال ةا   ف

ة   لضةلحًا"  ل ةذل  ر لل ا ةلا  افا  ي يا الحف لقاا ايد رضد اليي اني: "الاء الحف
ةةلا يفوناةةل بةةذف ي حف ن فةةى ال  ح ةة ل ةةاار اةةد هاةةاي و  اةةد  ةةا   ةةا  ل نةةي قةةلا اناا  للفو ا 

 :(1 ال  ح اا
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ل ةاحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍا رقةة     

حةةف ةا يةةةء   ة  يفة ن   ةي      ةب ةة   ن

ااغ بةالةافةيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةءن  ةافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلف    
 ا   ةا  ف فةءن ةةاةة يةة  ي  ةثة

يةالا اةد : ال ح ةاا ي  (1 اف ي لا ابا قحيبة  اةد راا ال احةالاد هذا الالل 
لياة ءلا  حاب  الحر   ا لي  اةد ل نةي  ليفلةيلا بال يةااب بينةي لبةيا ال  ةبي لةي  

                                                 

  اار ال حةةةا ال لةةةري  صةةةب  األعشةةة  فةةةي كتابةةةة اإلنشةةةاال ي  ةةةناي  ربةةةل الابةةةا  رح ةةةا   (1 
  17-12  ا 1     1155بال اهرب  الءبا  بالا  

  7  ا 1    المصدر السابق انظر: (5 

  51  ا 1    المصدر السابق انظر: (1 

 ل ا بااها  باا  قا   الوااي  511  ا أدب الكاتبابا قحيب    (1 
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ا ةا ر ل  ةدف   ذا  ةاا اةحافااًا لااةحاناًي ب ةا ر ب  ةدف  ا الحر   ا هل اد ل ني  ا
ايةةي اليةةا  ايةةى  ةةا يحةةذالا  ةةا ال ي ةة   لالاةةرا  ةةذل  يفايةةلا  ليحةةذالا  ةةا 

" لهةة  اليفظةة  لال ي ةة   نحةةل قةةللو : "لةة   يةة " لهةة  يريةةالا "لةة  ي ةةا" ل "لةة  ر بفةةان
"  لياح للا  ا ال     ةا ال يةح   ال ة   ايةى الح ي ة   ال بةي   يريالا "ل  ر بفاا 
ياا ًا   ذا افرف ف ال ااءا   ا يانلا بي  لرب ا ل  ي  ن  ا ال ح ااف را  ااحافااًا لا 

يةى حالو ةا  لا حفةلا ب ةا يفليلا بيا ال ح ابويا ب يةااٍب لال ن  لةاٍا احر له ةا ا
ر،  ابرًا انو ا    ل  ياا   ا  ح يا  ال    ل حفاي

"  نحل قلل  ليراا: لف  "لا يفان  
لفا"   لل ثنيا "لا يفان  
لا"   لليا ي، "لا يفان  

ن ا ي يةالا اةد ال حةاا  ا  بيا االثنيا لاللاحا لالا ي،  لا  قفةًا  –لال ي فنلف افرن
نفوا  حرل  ال اي  –بيا ال ح ابويا  لاليييا  لهةد الةلال  لاليةاي  لاطلة    ال يحاةا لن

ايةةى غيرهةةا  ليبةةاللنوا  ةةا الو ةة ب  رال حةةرى رنوةة  قةةا را اةةلا ايةةى ذلةة  اةةد 
 حةةاا ال لةةح  لرا اةةلا اييةةي اةةد ربةةد اةةاٍا  لر ةةا  ةةا ين لةةلا ل اةةحافا  

 احرل  ال ا لالييا لغيرها  
 .ةةة  اي ةةا ي يةةةا ايةةى  – ا بابةةًا االةةةاً لل ةةا راةةرا ابةةةا قحيبةة  اةةةد  حابةةي هةةةذ

لا   لحلحيح اطاءاي ال ا.ا  لالاا    الحد حاحر  ال حاي ةيا   -لفح 
 اد ال     لال حاب   لاال  ال ي اغ ال  افي   لال     ي  

اا ل ذل  ناقش ابا   د اد  حابي با  قلااا اإل  ي  ححغ الا "ب
 ي ةة  لحلةر   ةثً :   ا ةا هةذ، ال ي ةاغ ايةةى اةبيا الةذ ر ال ا(1  ةا الواةاي"

                                                 

  525-511  ا المصدر السابقابا   د   (1 



 500  

ابا  لابن   ل ا اا  ايى ث ث  رحر ف آار، رل   ااا رلفي ال حايل را ح ةلا  ن يبة  
 اا لال رل اا ياي  ااا  انغ  ن يب  اا ياي اا حبي بالياي    لل  

: ح حةا الو ة ب رلفةًا اةد رلا ال ي ة   اةلاي (1 لاد ايا  حايثي اا الو  ب  ي لا 
ذا  انةغ آاةرًا لقبيوةا ر انغ  فحلح  ر   ض ل    ر    الرب  نحل: رفحا  ر بي     ث ةا  لا 

 اا ا ا  ح حا لوا للرب اد الاء  نحل  ال ري  لالا ي  هذا هل اطحاا     لل 
ريضةًا باة  ال لااةا اإل  .ية  لحلةحيح ال حابة  لح لي وةا   (5 لل ا ذ ةر الحريةري

الوااي  االلا اد باضوا  حيث ي لا: لقا اثرغ لا اا   ا ال براي  ايى رلها  اد
اةةا راةةل ي ال  ةةررب  للةة  يفرقةةلا اةةد باضةةوا بةةيا  لاقةة، اليفظةة  ال اةةحءراب  ارريةةغ را 
ر    اا الارها  لرنبي ايى الحاري  ا اارها  لححنلع الا.ا هذا ال حاا  لحنايد بي 

 ر ثر ال  بي اا ال حاا   
ا  ل ةةذل  ي حبةةلا ل ةةا هةةذ، اط ثيةة  الحةةد ي ةةرحوا ليلةةححوا  ةةثً :  ي ةة  الةةرح 

ن ةةةا ححةةةذ  اطلةةة   نةةةي انةةةا ااةةةلا ال   "الةةةرح ا" بحةةةذ  اطلةةة  اةةةد  ةةةا  ةةةلءا  لا 
 الحاري  اييي  ااا حااى  نوا   لل : يا رح اا الانيا لاآلارب ر ثنب حفغ اطل  ايي" 

اةد رحةا الةلا  حابةيف اي ةلا    قلااةا اإل ة ي لالواةاي(1 ل ذل  بفي اف البءييلاد
بةةةاطل   لال ح حةةةا بةةةالنلا  طا اللقةةةل  اييوةةةا بةةةاطل   لهةةةد ح ةةةبي "ح  حةةةا   ذا   ةةةث ً 

لَنَْسفَعَاً بالنَّاصيةاةالى:النلا الافيف  اد  ثا قللي ح
الصايري    ليَنناً م  ل (1 

 

ذا لليغ  لليغ بنلا" (5      ذا رنغ لقفغ ايى اطل   لا 
 الخاتمة

                                                 

  551  ا المصدر السابقابا   د   (1 

 ل ا بااها  218  ا المصدر السابقالحريري   (5 

  حح يةة :  ح ةةا بااةةا البتضةةاب فةةي شةةرن أدب الُكتَّةةابالبءييلاةةد  ربةةل  ح ةةا ابةةا اليةةي   (1 
ايةةةةةلا الاةةةةةلا  الءباةةةةة  اطللةةةةةى  ال ايةةةةةا اطلا  اار ال حةةةةةا الاي يةةةةة   بيةةةةةرلغ: لبنةةةةةاا  

 ل ا بااها  511  ا 1   ال ايا1115

  15الرب الاي :   (1 

  15الرب يلا :  (5 
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اةرا ال ةاا ى  ةانلا رلاا  ا ا ا ار  هذا ال لضلع  حبي ا لنةا را الياةلييا ال
لراةةاحذب لآبةةاي هةةذ، النظريةة  بةة  اةةااا  للةة  ياةةب و   ليوةةا رحةةا  ةةا قبةةا  للةة  ي ةةا هةةذا 
ال لضلع ااياًا اد الاراااغ اليالي  الحايثة   بةا  نةي قةاي  قةا  الارااةاغ الاربية   نةذ 
 " ال را الثاند ليوارب  لرلا  حاا ظور اد هذا ال ااا هل  حاا " ا حيحا ايةي الاا ة

هة  لي اا هذا ال حاا با لرب اطا اا اليالي  الحءبي ية  اةد 181لي اا.د  ال حلاى ان  
 ححييا اطاءاي اد اليا  الاربي   

ل ةا ا ة، الاي ةاي الاةرا ال ةاا ى اطاءةاي اةا ءةري يا: رللو ةا  ةفلي  لثانيو ةا 
افةةغ ال ةةااب الياليةة   ةةا اا ةة  النةةا  لاالةةحو   ل ةةذل  قةةا لا با حلةةا.وا  حةةابد  لا   

ب ةة ا اقيةة   لل ةةا حةةاالا اطاءةةاي الحةةد اراةةلها ب ةة ا لاضةةح لاقيةة ف ل ةةا ثةة  قةةا لا 
 بارااحوا  

ل ذل  لن  الياليلا الارا ال اا ى اطاءايف اد   لفاحو  باق  بالا ف اوا هل 
نةا ل ثيةر  ةا  ال بياي  ثً   ي لا اد  حابي لحا الاةلا : " نةا قةا رفل ةفنةةنفا اي ةا رااةا، افلفا  
يةةا اةةا هي.حةةي  لقاةة   ةييةةةرف بنةةا ، لر ح  ةةنا   حبةةًا قفا ةة ناها ايةةى ث ثةة  رقاةةا : قاةة  غ  لفالي اف
، اد غير  لضاي لر ر يا بي غير   انا،  لقا  ا ا  بي ال دي  لقا يف نرف ي  ايي  ا  ل ض 

 الا،" 
لل ةةةا للةةة  ابةةةا الاةةةل ي الاءةةةف ب للةةةي: "لاايةةة  را غيةةةء الاا ةةة  يحنةةةلع: احةةةارب 

 اةلر  لحةارب ي اةرلا ال ضة ل   لحةارب ي ةالا ال  لةلر  لحةارب ي لةرلا يض لا ال 
ال  الا  لحارب ي االا ال اف   لحارب ياففلا ال  اا  لحارب ي يةالا اةد ال ي ة  لحةارب 

 ين للا  نوا لحارب يضالنوا اد غير  لضاوا   لى غير ذل   ا اطقاا   
وا الر.ياةة    بينةةيا لا يةةلا ايةةى  ةةرح اطاءةةاي ب ةة ا اقيةة  لا لهةةا  لةةى  ضةةان

رابابوا  ا ر  ا ذلة   هةا هةد باةبا الياة  اط  رف ن باةبا الياة  الثانية  الحةد ي حاةبوا 
الءالةةا؟ ر  را هنةةا  راةةبابًا راةةرى ي  ةةا بيان وةةا لذ ر هةةا  االاةةاحظ  ةةثً   ححةةاث اةةا 
باةة  راةةباا اطاءةةاي الوا ةة  اةةاًا  الحةةد يرح بوةةا  حاي ةةل الياةة   ل ةةذل  حءةةر   لةةى 

لل ةا راةرا الااة ري  حابةًا  .اد اليا  الثانية  لالححار اا  احراحيايحد الاولل الحايث 
 اح ً  ل ةرح اطاءةاي  راة ا،: " ةرح  ةا ي ة، ايةي الحلةحي  لالححرية "  ل ةا اة ا 
 ءالاحنا لوذ، ال  لفاغ لاانا را راباا اطاءاي  ثيرب ل حنلا   لي  ا را حالا  لى 
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ةةح    لاةةا  نف نةةء ال لةةاح  لاإلااةةا  ف  ثةةا: راةةذ الالغويةةةاةةاب راةةباا:  يةة   ةةا الل 
لالاةء لالواةاي  لالحلةحي  ا  فةايب الةرالي بالياة  رل اةا وا  لالحرقيا لال   ا  لن 

لفةةةة (  ل واجتماعيةةةةة لالححريةةةة    ةةةةافب  الا  ن ةةةة نغ  لاللفحن ةةةةد  نتسةةةةية ثةةةةا: الل  ف  ثةةةةا: الا 
ر  لالي ثةاة   ل  ف  ثا: ا لء اطاناا   لل عضويةلالحفلف

ر ةةةا الوةةةا  اطايةةةر  ةةةا ححييةةةا اطاءةةةاي هةةةل الحءبيةةة  الا يةةةد لالحربةةةلي ايةةةى 
بةةةا  ةةةا ااح.لةةةالوا  ا ر  ةةةةا  اطاءةةةاي الحةةةد يرح بوةةةا ال حاي ةةةلا  لهةةةةذ، اطاءةةةاي ال

لا اوةةا بءةةر   ةةحى  لل ةةا انبةةرى ثيةة   ةةا الاي ةةاي ال ةةاا ى لوةةذ، ال و ةة  يضةةالا لوةةا 
ح ي ةةةةةيا  ل ةةةةةا هةةةةة الي الياةةةةةلييا ال لااةةةةةا  لياففةةةةةلا  ةةةةةا لقلاوةةةةةا انةةةةةا ال حاي ةةةةةيا لال 

الحءبي ييا: ابا قحيب   لابا   د  لال ي  ناي  لالحريري  لالبءييلاد  لغيره   ثيةر  
 ل ا بفةي ةن ةلا ال لااا الاا   ليوااي لاإل  ي  لذل  لضبء اليا  لا  حوا حايثًا ل حاب  

اقيا  لةةى هةةذا الاةةب لبنةةاي ايةةى هةةذاف ن ةةلا:  ا الياةةلييا الاةةرا ال ةةاا ى  ةةانلا هةة 
هةذا اللةاا لاةد    لل  يحفثرلا بايره   ةا الياةلييا اةد هةذا ال يةااا (1 الاي  اليااند

(: " نةةةي  ةةةا ال   ةةةا را الياةةةلييا الاةةةرا ال ةةةاا ى Robins  (5 ي ةةةلا رلبينةةة 
ءةةةةلرلا نظةةةةرحو  الاالةةةة  اةةةةد نظةةةةا و  الياةةةةلي  للةةةة  يءب ةةةةلا النظةةةةا  الياةةةةلي 

 اا اد النحل ال حيند" اليلناند ايى لاحو  رباًا   ا هل الح
لناةةحنحي  ةةا هةةذا  يةةي  را اي ةةاي الياةة  الاربيةة  اراةةلا اطاءةةاي ب ةة ا 
اي د ل نواد اقي   لل  يحفثرلا رل ي ييالا غيره   ا الياةلييا الاةاب يا لوة   
لح ةةةف، لوةةة  را ةةةالو  الياليةةة  اطلةةةيي   لارااةةةاحو  ال ثيةةةرب اةةةد هةةةذا ال اةةةاا  

د الالةر الحةةايث  ةا الاةربييا لغيةةره   رضة   لةى ذلة   را اي ةةاي الياة  اة

                                                 

(1   Anwar, M, S, The Legitimate Fathers of Speech Errors, In Versteegh, C, H, M, et 

al, The History of Linguistics in the Near East, Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company, 1983. 

- Fromkin, V, A, Grammatical Aspects of Speech Errors. In Newmeyer, F, J, (ed.), 

Linguistics: The Cambridge Survey 2: 117-138. The Cambridge University 

Press, 1988. 

(2) Robins, R, H, A Short History of Linguistics, London: Longman, 1990, p111. 
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اةارلا ايةةى هفةةاني  ةةنوي الاي ةةاي الاةرا ال ةةاا ى اةةد هةةذا ال ضةة ار   ةةا الا 
   لليي الح ا (1 را ي لر حلا بذل 

 

 

 

                                                 

(1   Fromkin, V, A, (ed), Speech Errors as Linguistic Evidence, The Hague: Mouton, 

1973. 
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 المصادر والمراجع

 :العربيةالمراجع  

 ال رآا ال ري   -

ولبةن للخطابي  ولبن بةرو  ولبةن الحنبلةي  رربا   حا اد الحلحيح اليالي   -
  الاربيةة   اةةال      حبةة  النوضةة1  حح يةة  حةةاح  لةةالح الضةةا ا  الءباةة  بةةالي

ةايث يا لياءةابد  ربةد  -1لهذ، ال حا هد:     1187ال حا    ل ح غيةء ال  حف
ةةةةةةةةحد الاءةةةةةةةةابد  اةةةةةةةةيي اا ح ةةةةةةةةا بةةةةةةةةا  ح ةةةةةةةةا بةةةةةةةةا  بةةةةةةةةراهي  بةةةةةةةةا الاءةةةةةةةةاا الب ان

د  ح ةا ابةا البةا بةري  ربة -غيء الضافاي  ا الف وةاي  -5هة(  188ال اااد 
 هة(  585  اليي با ربد اللحش بفري با ابا الابار با بري ال  ااد

او  اطلحاظ اد له  اطلفاظ  البا الحنبيد  رضد الايا  ح ا بةا  بةراهي  بةا  -
ايةر ال ة   اةد  -1هةة(  171  دةةةيلا  با ابا الرح ا ال اةرل  بةابا الحنبي

 هة(   115  بالد ال اءنءيندالح لد اا رغ ء الالا   البا بالد  ايد با 

  التنبيةةةم علةةة  حةةةدوا التصةةةحيفهةةةة(   120  اطلةةةفواند  ح ةةة ب بةةةا الحاةةةا -
ابةةةا ال اةةةيا ال يةةةلحد  ح  ةةةي:  ح ةةةا راةةةاا ءيةةة   راااةةةي: راةةة اي الح لةةةد ل 

   1115بيرلغ      اار لاار5الءبا  

  التصةةحيف والتحريةةف دراسةةة فةةي التغيةةر الةةدللي   بةةراهي آا اييفةة   ااء ةة   -
اا ا    للياغ اآلااا لالايل  االاح ااي   الل  ال ليغ   اي  الن ر الاي دح

   5005-هة1152  52  الحللي  511ال ليغ  الراال  

   ءباةةة  ال ةةةاا  صةةةحي  البخةةةاروهةةةة(  552  اةةة اايا الباةةةاري   ح ةةةا بةةةا  -
 هة 1178ال اهرب  
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ايةةد ةد ل الرااحةةا، ةبةةرالا  هةةة الغةة    راةة  حايةة  الياةة  لحايي وةةا  حرا ةة : ابةة –
  1111ايد رح ا  اباا  بيرلغ: اار النوض  الاربي   

  البتضةةاب فةةي شةةرن أدب الُكتَّةةاب هةةة( 551) البءييلاةةد  ربةةل  ح ةةا ابةةا اليةةي -
حح يةةة :  ح ةةةا بااةةةا ايةةةلا الاةةةلا  ال ايةةةا اطلا  الءباةةة  اطللةةةى  اار ال حةةةا 

   1115الاي ي   بيرلغ: لبناا  

فقةم اللغةة هةة(  110)  اة ااياا ال ية  بةا  ح ةا بةا الثاالبد  ربل  نللر اب -
  اار 1  حح ي : اا.   ح ا   راااة :   يةا بةاي، يا ةلا  الءباة  وسر العربية

   1111ال حاا الاربد: بيرلغ  

حح يةةة  يا ةةةلا بةةةارث  ليبةةة غ   التصةةةي   ثايةةةا  ربةةةل الابةةةا  رح ةةةا بةةةا يحيةةةى  -
1872  

 حح يةة  ابةةا البيةةان والتبيةةين   هةةة(555  الاةةاحظ  ربةةل اث ةةاا ا ةةرل بةةا بحةةر -
   1118    حب  الااناد بال اهرب  7الا    ح ا هارلا  الءبا  

اااةة    يةةااا ايةةد  نظريةة  ايةة  الياةة  الح ةةابيد اةةد الحةةراث ل  اااةة   اااةة  ايةةد -
  الاةةةن  الحاايةةة  لالا ةةةرلا  81-81  الاةةةاااا مجلةةةة التةةةراا العربةةةيالاربةةةد  
   5001رييلا 

  الءباةة  الثانيةة   فةةي طةةرق تعلةةيم اللغةةة العربيةةة ل جانةةب اااةة   اااةة  ايةةد  -
   5001ل بلر:  يي   ي   نلرايا   لاال

 رااا  لحةاقي   يةا ايةد  دراسة في علم اللغة الجتماعي   دااا    يااا اي -
   1111ل بلر: بلاحا  رنحارا     لاال1ااا  لااا  ايد ااا   الءبا  
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مجلةةة الدراسةةاا االاح ةةااد: ن ةةفحي ل لضةةلاي    ايةة  الياةة  داااةة    يةةااا ايةة  -
  1115  نلا بر 1  الااا 1  برلند اار الا    ال ايا العربية واإلسالمية

  الءباةة  بةةالا  الةةاار اللهجةةاا العربيةةة فةةي التةةرااالانةةاي  رح ةةا ايةة  الةةايا   -
   1178حلن   -الاربي  لي حاا: ليبيا

لةةةا.ا  الءباةةة  الثالثةةة   ح  ةةةي: هةةةة(  الا115  ابةةةا انةةةد  ربةةةل الفةةةحح اث ةةةاا -
    1181 ح ا ايد الناار  بيرلغ: اال  ال حا  

  حح يةة :  ح ةةا سةةر صةةناعة اإلعةةراب  هةةة(115ابةةا انةةد  ربةةل الفةةحح اث ةةاا   -
  اار 1ل رح ةةةةا ر ةةةةاي  ةةةةحاح  اةةةةا ر  الءباةةةة    اةةةة ااياحاةةةةا  ح ةةةةا حاةةةةا 
   5000لبناا  -ال حا الاي ي : بيرلغ

  ح  ةي لقةا  لةي: تقةويم اللسةانهةة(  517  ابةا الةرح اابا الاةل ي  ربةل الفةر   -
   1122  اار ال ارا : ال اهرب  1ابا الا ي   ءر  الءبا  

  درة الغواص في أوهام الخواص هة( 512) الحريري  ال اا  با ايد با  ح ا -
  اار الايا: بيرلغ  1ال رند  الءبا    ي  لحايي : ابا الحفيظ ارغيد ايىحح

   1112ث اإلا  د  ال اهرب  ل  حب  الحرا
مجلة ثقافة الحفنالي  ا ا الاايا  "الونا اد رحي  ابا بءلء : اراا  لالي "  -

 (  5005   5  ع52  نيةةةةلالود: ال ايةةةة  الونةةةةاي ليا قةةةةاغ الث اايةةةة    الهنةةةةد
15-157  

 هة 1111  ال اهرب  مسند أحمدهة(  511  ابا حنبا  رح ا -

  مقدمةة ابةن خلةدونهةة(  808  با الةرح ا بةا  ح ةاابا ايالا  للد الايا ا -
ح ة  نلللةي  لاةر   رحاايثةي  لاي ة  اييةي: ابةا اليةي  ح ةا الةارليش  الءباةة  

   5001  اار البياد: ا     1
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الزيةةاداا علةة  كتةةاب هةةة(   171) ال بيةةاي  ربةةل ب ةةر  ح ةةا بةةا حاةةا اإل ةةبييد -
ا ية  الاةالري  الءباة    ارااة  لنلةلا: ابةا الإصالن لحن العامة باألندلس

   1115ابد   -   ءبلااغ  ر   ا ا  ال ااا ليث اا  لالحراث1
  حح يةة :   لحةةن العةةوامهةةة(171) ال بيةةاي  ربةةل ب ةةر  ح ةةا بةةا حاةةا بةةا  ةةذحي -

   5000ر ضاا ابا الحلاا  الءبا  الثاني     حب  الااناد بال اهرب  

اإلبةةةدا  والمعاببةةةة ة(  هةةة110) ال اةةةااد  ربةةةل ال ااةةة  ابةةةا الةةةرح ا بةةةا  اةةةح  -
 -  حح يةةة  لارااةةة : اةةةل ي يلاةةة  الوةةةابء  اار الةةةلالي ليءبةةة، لالحل يةةة،والنيةةةا ر

   1111 بيا ال ل :  لر  
   ةرح إصةالن المنطةقهةة(   511) ابا الا يغ  ربل يلا  يا ةلا بةا ااةح  -

  اار 1ابةةةةةا الاةةةةة    ح ةةةةةا هةةةةةارلا  الءباةةةةة  لحح يةةةةة : رح ةةةةةا  ح ةةةةةا  ةةةةةا ر ل 
   غ ال اار  ب لر  ا

ايةة  اييةةي   يةةا بةةاي،  الكتةةاب هةةة(  181  اةةيبليي  ا ةةرل بةةا اث ةةاا بةةا قنبةةر -
   1111لبناا   -  اار ال حا الاي ي   بيرلغ1يا لا  الءبا  

التطريةف هة(  111  الايلءد  ا ا الايا ابا الرح ا با ربد ب ر با  ح ا -
لين ةةةةر   اار الفةةةةا.  1حح يةةةة : ايةةةةد حاةةةةيا البةةةةلاا  الءباةةةة   فةةةةي التصةةةةحيف 

   1188لالحل ي،  
  ضةبءي للةححي للضة، حلا ةيي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها  الاةيلءد -

   1118ا اا ايد  نللر  اار ال حا الاي ي : بيرلغ  لبناا  

تصةحي  التصةحيف وتحريةر هةة(  721  اللفاي  ل ح الايا اييةا بةا ريبة  -
قالي  راااةةي: ر ضةةاا ح  ةةي لايةة  اييةةي للضةة، اواراةةي: الاةةيا ال ةةر التحريةةف  

   1187ابا الحلاا  الءبا  اطللى    حب  الااناد بال اهرب  
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التقابةةة   ح ةةةا  حاريةةةا لححريةةةر    اةةةحا لاط ةةةيا    اةةة اايالةةةيند   ح ةةةلا  -
  ا ةةةااب  ةةة لا ال  حبةةةاغ  اا اةةة  ال يةةة  1الءباةةة   اللغةةةوو وتحليةةة  األخطةةةا  
   1185االا  الريا : الاالاي   

ح  ي ل ةرحي  اإلبدا   هة( 151  للاحا با ايد اليالي الحيبدربل الءيا ابا ا -
لن ةةر حلا ةةيي اطلةةيي  لر  ةةا نلاقلةةي: ا الةةايا الحنةةلاد   ءبلاةةاغ ال ا ةة، 

   1120الاي د الاربد با     

تصةةةةحيتاا هةةةةة(  185  الااةةة ري  ربةةةل رح ةةةةا الحاةةةا بةةةةا ابةةةا اليةةةةي بةةةا اةةةايا -
يفةةةر،  المحةةةدثين   ال ءباةةة  الاربيةةة  1الءباةةة    ارااةةة  لحح يةةة :  ح ةةةلا رح ةةةا   

   1185الحايث : ال اهرب  

  حح ية : ابةا الا ية  رح ةا  شرن ما يقع فيةم التصةحيف والتحريةف  الاا ري -
   1121    حب  ل ءبا   لءفى البابد الحيبد لرلالا، ب لر  1الءبا  

  حح يةةة : ابةةةا الا يةةة  رح ةةةا  ال ةةةاهرب:  ةةةر     حبةةة  لحةةةن الخاصةةةة  الااةةة ري -
  لءفى البابد الحيبد لرلالا، ب لر  ل ءبا 

  ا ةااب البحةث الاي ةد: علةم اللغةة النتسةيالالةييد  ابةا الا ية  بةا  بةراهي    -
   5002اا ا  اإل ا   ح ا با االا اإلا  ي   الريا   

  5005  اال  ال حا: ال اهرب  1الءبا  النحو المصت    ايا   ح ا  -

  1171اال  ال حا: ال اهرب  في اللغة ودراستها    ايا   ح ا  -

  ال ةةةر   5  الءباةةة  محاضةةةراا فةةةي علةةةم الةةةنتس اللغةةةووبةةا اياةةةى  حنفةةةد   -
   1180اللءني  لين ر لالحل ي،: الا ا.ر  
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  الءباة  بةالا  األمةاليهةة(  152  بةا ال ااة  الباةاااي  ا ااياال الد  ربل ايد  -
   5005لبناا  -اار ال حا الاي ي   بيرلغ

ح  ةةةي لايةةة   أدب الكاتةةةب  هةةةة( 572    ربةةةل  ح ةةةا ابةةةا اليةةةي بةةةا  اةةةي ابةةةا قحيبةةة  -
لبناا   -    اا  الراال : بيرلغ1حلا يي للض، اواراي:  ح ا الاالد  الءبا  

1185   
   1155لبناا   -اار ال حاا الاربد: بيرلغ عيون األخبار   ابا قحيب  -
الءباة   كتابةة اإلنشةا  صب  األعش  فةيهةة(  851  ال ي  ناي  ربل الابا  رح ا -

   1155بالا  اار ال حا ال لري  بال اهرب  
ح  وةا لقةا   مةا تلحةن فيةم العامةة هة(  181  ال اا.د  ربل الحاا ايد با ح  ب -

اار     حب  الااناد بال ةاهرب ل 1با  لوا للن، اواراوا: ر ضاا ابا الحلاا  الء
    1185الراااد بالريا   

   ناني  ال اا  ال فور  طلفاظ الحةايث النبةلي  ليةاا: ر  ي  لنان   ل ي  ا -
   1121 ءبا  بريا  

تثقيةف اللسةةان وتلقةةي  هةةة(  501  ابةا   ةد  ربةةل حفةا ا ةر بةةا اية  اللة يد -
  قةةا  لةةي لقابةةا  اءلءاحةةي لضةةبءي:  لةةءفى ابةةا ال ةةاار اءةةا  الءباةة  الجنةةان

   1110اطللى  بيرلغ: اار ال حا الاي ي   
  ا ةةااب  ةة لا 1  الءباةة  علةةم اللغةةة النتسةةيال ايةةا اةةيا رح ةةا    نلةةلر  ابةةا -

   1185ال  حباغ: اا ا  ال ي  االا: الريا   
  عيوب الكالم دراسة لما يعاب في الكالم عند اللغويين العةربال نللر  لاة ي    -

حللياغ  يي  اآلااا  اا اة  ال ليةغ  الراةال  الثا نة  لالث ثةلا  الحللية  الاةابا   
   1182-هة 1102

 ابةةا ه ةةا   ربةةل ابةةا اليةةي  ح ةةا بةةا رح ةةا بةةا ه ةةا  بةةا ايةة  اليا ةةد اإل ةةبييد -
  1  حح ية : حةاح  لةالح الضةا ا  الءباةة  المةدخ  إلة  تقةويم اللسةانهةة(  577 

   5001لبناا   -اار الب ا.ر اإلا  ي  ليءباا  لالن ر لالحل ي،: بيرلغ
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