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 املستعمل و املهمل يف اللغة العربية
 

 محمد صالح أمين آغا
 كلية العلوم اإلنسانية 

 جامعة السليمانية 
 

    بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  المقدمة

إنه صحيح ما جاء به ماريوباى في كتابه: لغات البشر: أف )) اللغة الوحيػدة الحػحيحة 
عمليػة مطقييػػة فيمػػا ي ػػت   )) ظػػا ل ل ونمػػاوأف هػه  اللغػػة لمػػا مػ  الو  (ٔ)هػي لغػػة ال ػػ ـ (( 

ل طمػػػا مػػػ  ذلػػػ   فمػػػي ))    ػػػ   (ٕ)بوظيفتمػػػا التػػػي هػػػي أدادػػػاَ  بػػػادؿ ا ف ػػػار بػػػي  الطػػػاس (( 
 (ٖ)وما الى ذل  ((  ،والحرب  ،والسيادة ،والفلسفة  ،مطما : الدي   ،لمؤثرات اجتماعية عديدة

أهػ  اللغػة( فففوح ػومتم. ففوعلممػ.فف  وا كثر  فحي  فػي هػها المجػاؿ : )) ففففػدي  أهلمػا )
 (ٗ)وفطم.ففوِجُده. ولموه. كلمافف ودواها  ؤثر في اللغة و وجيممافف((

وأنما في ذلػ  أدؽ الوػواهر  ،فإف الحديث يطجُر إلى ))شّدة حسادية اللغة  ،وم  هطا
ماعػة التػي  ػت ل. لغػة فُ ُ  نْبَأٍة وهمسػٍة فػي حيػاة الج ،وأحّسما  أثراً  ،وأدرعما  غيػّراً  ،االجتماعية

معطى ذل  (٘)و حدث أثرها في  قورها ((  ،و غّير م  حالما  ، ترؾ أثرها في هه  اللغة المت لمة
 (ٙ)أف )) الحياة  شج  على  غّير المفردات  نما   اعل ا دباب التي  ؤثر في ال لماتفف((

نفػ ت فػي أداء وال إ،وال فوضػى ،حيػث العبػث ،وللغة قواني   سير عليمػا و تعلػب بمػا 
كما يؤشر إلى هه  الحييية الدكتور إبراهي. أنيس بيوله : )) للغة نواـ        ،و واجبما ،دورها
فلما نوػاـ معػي  فػي  وزيػ   ،وليست م  أشياء ال رابط بيطما ،فليست فوضى ;وقواعد ميررة  ،له

 (ٚ)ونماذج محَددة في بطاء كلما ما وُجملما ((  ،أصوا ما 
 ،أنما مػ  خحوصػيات اسنسػاف ومػ  دػلوكيا ه ،فإف م  طبيعة اللغة  ،وم  جمة أخرى 

أي  ،فم  هها المطقلب يتبي  أمر مم. وهو: أف لإلنساف دوراً ممماً وكبيراً في اللغة وطبيعة اللغة 
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و حػط  الحيػاة  ،و ػزداد و طمػو  ،أنه بمزاولته لمفردات حيا ه وهو يست دـ اللغة ففف اللغة  عم  
فييػوؿ بع ػم. فػي اللغػة: )) إف اللغػة مطػه نشػأ ما دػلوؾ  ،نسػاف الػهي يسػت دمماولإل ،لطفسما 

 (ٛ)أي أف لإلنساف دخً  في  قورا ما و غيّػرا ما ((  ،إنساني في مجتم  إنساني 
فييػرر بأنػه لػوال  ،حيػث يتعمػب فػي ا مػر أكثػر  ،ولباحث آخر  وجه آخر بمها الحػدد 

ولهل  فإف  ،فمي ال شيء إذا ل. يماردما أحد ما،لموسلما كاف للغة وجود وح ور م ،اسنساف 
و ػؤدي واجبا مػا  ثبػت  ،واق  اسنساف ومجاال ه الم تلفة التي  تعام  اللغة م  خ لمػا وُ مػارس 

 ،ويت لمػوف بمػا ،ييوؿ الباحث: )) إف اللغة ال  وجد خارج أهلما الهي  يف روف بمػا ،هها ا مر 
حيػث  سػتمد قو مػا لتػورؽ و زدهػر علػى شػفا   ،مير الفردي فإف جهورها متأصلة في أعماؽ ال 

 (ٜ)الطاس(( 

وكػػػهل  يتيادمػػػاففف  ف اللغػػػة  ْ لَػػػُب كمػػػا  ْ لَػػػُب  ،ويتجػػػدداف ،البشػػػر واللغػػػة يتغيػػػراف 
فإنػه)) لػو قُػّدر  ،واللغػة كػهل   حػاحبه ،الثيابفف اسنساف م  خ ؿ  تاب  ا جياؿ يتغيػر ويتبػدؿ

  ظمراني أحفاده. لتعهر عليم. ادتيعاب ال ثير م  ال ػ ـ بسػب  لألد ؼ اليدامى العيش بي
ولػػهل  فػػإف ))  ػػوارث اللغػػة بػػي  أجيػػاؿ  (ٓٔ)التقػػور الػػهي طػػرأ علػػى ال ثيػػر مػػ  المفػػردات (( 

إنمػا  –كما أشرنا إلػى ذلػ  مػ  قبػ    –ك  ذل    (ٔٔ)ويؤثر في  قورها ((  ،مت لميما يغير اللغة 
وهػػي أكثػر الوػواهر اسجتماعيػة  حسسػػاً  ،يػث إنمػا  تػأثر دػريعاً ح ،يعبَػر عػ  شػدة حسادػية اللغػػة

 (ٕٔ)بالتغيرات ف 
 ،فحركة التغيير اللغوي في التمهي  والتطييح  ادتعمااًل وإهمػااًل ث ثيػة الجانػ  : حيػاة

 وإنسانًاف ،ولغة
 ،نرى أنما  شملما ك  ما  طاولما العلماء والباحثوف واللغويوف ،وحي  نلتفت إلى العربية 

وكانت وما  زاؿ صاحبة  ،ب  وأنما  تحل بمزايا اللغة الراقية التي حملت أعباء الحياة واسنساف 
 ؤدي واجبا ما الحيا ية لإلنساف العربي عبر الحي  القويلةفف رافيته  ،العرب في  أري ما القوي 

لمواد اللغويػة نوػرا لتزودهػا الػها ي بػا ،والتيػدـ والتغيػر والتقػور ،في كػ  مراحػ  الحػعود والمبػوط
 التي  ُلبي جمي  متقلبات الحياة اللغوية للفرد العربي والجم  العربيف
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والعػػػرب لػػػ.  ػػػأُؿ جمػػػػداً فػػػي أف   ػػػوف لغػػػتم. راقيػػػػة متقػػػورة متيدمػػػة  سػػػاير شػػػػؤونم. 
وهػي علػى  ،وحاجا م. الحيا ية على جمي  ا صعدة فففيد هّهبت العرب لغتما عبر مراحػ  عػدة

 شفاهم. وليست م توبةفف 
حيث ))  يَلبػت علػى وجػو   ،أخهت  مّهب لغتما ،فيـو أف كانت العرب اليبيلة ا ولى

 (ٖٔ)و أريخ ذل  بالقب  غير محيب بالط  ((  ،وجرت على مطاٍح م  التمهي  ،م  اسص ح
 نمػػا مَمػػدت  ، ؤكػػد عمػػ  هػػه  المرحلػػة ،ومراحػػ  التمػػهي  التػػي  بعػػت هػػه  المرحلػػة 

والشػ  فػي  ،لت مػ  هػه  المسػيرة اللغويػة المممػة ،ية لغوية أخرىالقريب حتى  لد مراح   مهيب
و ػػزام   ، تػػطيح هػػي ذا يػػاً  ،واليػػوى ال امطػػة فيمػػا  ،أف اللغػػة العربيػػة بػػالطور إلػػى إم انا مػػا الها يػػة 

بحيػث )) ال يم ػ    (ٗٔ)وذلػ  مػ  خػ ؿ )) درجػات مػ  الطشػوء الزمطػي((  ،ا زماف الم تلفػة 
 ف العػػرب فػػي  لػػ  ا زمػػاف كػػانوا   (٘ٔ)َد أو يُطسػػ  إلػػى فػػرد معػػي  (( بوجػػه مػػ  الوجػػو  أف ُيحػػدّ 

 أو فرد واحدفف ،وكأف جميعم. رج  واحد   ،على مستوى واحد م  الوعي اللغوي 
بادػتعماؿ  ،أخهت اللغة طرييما م  على شفا  العرب إلػى التطيػيح والتمػهي  الػها يي  

لتواكػػ  حاجػػات العػػرب عبػػر الػػزم ف ول ػػ   ،لهوإهمػػاؿ مػػا ال يجػػوز ادػػتعما ،مػػا يجػػوز ادػػتعماله
وأخػهت اللمجػػات  تطػػوعففف  ،فػػػ )) فرقػت اليبا ػػ  ،و شػػعبوا  ،العػرب   ػػاثروا بعػد اليبيلػػة ا ولػى

و يلي  ال  ـ على وجوهه  ،وا ساع االدتعماؿ ،وقد  عددت طرؽ الوض  في اللغة بقوؿ المدة
 (ٙٔ)وم  ث. نشأت اللغات ال ثيرة فف((  ،المستحدثة

بالمجػػػاورة والم القػػػة بعػػػد أف  شػػػعبوا  ،بػػػدأت العػػػرب بأخػػػه اللغػػػة بع ػػػما عػػػ  بعػػػ 
ول ػ  مػ  ذلػ  فيػد حػافم كػ  مػطم. علػى قيػاس  ،و فرقوا و  اثروافف و ػداخلت بػهل  ألسػطتم.

وبهل  كانوا على جانػ  كبيػر  ،وقريحته اللغويتي  ،والحفاظ على طبعه ،لغته م   حرفه اللغوي 
 ،ك  قبيلػة مػ  جمتمػا كانػت  عبّػر بأدػلوبما اللغػوي عػ  أياممػا ومفاخرهػا   ،م  التمهي  اللغوي

 (ٚٔ)وغيرها م  وجو  الحياةف 

وشػػػػمدت علػػػػى لسػػػػاف مت َلميمػػػػا  مػػػػهيباً و طييحػػػػاً فػػػػي  ،إجتػػػػازت العربيػػػػة حيبػػػػاً طويلػػػػة
االدػػتعماؿ واالهمػػاؿ لمفػػردات اللغػػة فف حتػػى وصػػلت الحػػاؿ إلػػى زمػػ  كانػػت قػػريش علػػى رأس 

فأخهت هي زعامة هها المشروع اللغوي العوي. في التمهي   ،بية في الجزيرة العربية اليبا   العر 
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و ))اللغػػة قػػد أح مػػت علػػى أدوار التػػأريخ ،والتطيػػيح اللغػػويي  فػػي عمليتػػي االدػػتعماؿ واسهمػػاؿ
وفػي  ،واليبا ػ  العربيػة كانػت  تػوارد علػى م ػة علػى مػدار السػطة (ٛٔ)االجتماعي ك  اسح ػاـ (( 

وم تلفػة ا قيسػة المطقييػػة  ،وهػي ))متبايطػة اللمجػػات ،ج والتسػػويب العػاـ فػي ع ػػاظموادػ. الحػ
فيػديروف بػه  ،ويأخػهوف مػا ادتحسػطو  مطمػا ،ف اف قػريش يسػمعوف لغػا م. ،المودعة في غرا زها 

 ،وُيجػػروف علػػى قيادػػهفف فار فعػػت لغػػتم. عػػ  كثيػػر مػػ  مستبشػػ  اللغػػات ومسػػتيبحما ،ألسػػطتم.
وحتى صاروا في  ،وقويت د  يم.  ،ودمت طبا عم. ،رّقْت أذواقم. ،تيادوبهل  مرنوا على االن

وأدملما على اللساف عطد الطقب وأحسطما  ،آخر أمره. أجود العرب إنتياًء لألفحح م  ا لفاظ 
 (      ٜٔ)وأبيطما إبانة عما في الطفس فف((  ،مسموعاً 

وهػػي  ،ى دػػوؽ ع ػػاظ أف العػػرب حػػي  كػػانوا يػػأ وف إلػػ ،وكانػػت الطتيجػػة مػػ  كػػ  ذلػػ  
ولػهل  اقت ػى الحػطاعة   ،وهػي )) حالػة مػ  أحػواؿ الح ػارة ،بمثابة ممرجاف دطوي عربي عػاـ 

و كمػا هػو معلػـو أف قريشػا كػانوا ))    (ٕٓ)ف اف العرب يرجعػوف إلػى مطقػب قػريش((   ،اللسانية 
 (ٕٔيبالغوف في انتياد اللمجات و انتياء ا فحح مطما (( )

وار الم تلفػػة مػػ  التمػػهي  والتطيػػيح فػػي االدػػتعماؿ واسهمػػاؿ علػػى مػػرت العربيػػة بػػا د
و بلغ اللغػة درجػة عاليػة مػ  الطشػوء لػيس  ،حيث)) يشي  المطقب الفحيح ،مدار التأريخ القوي  

و حولػػه إلػػى شػػ   أثػػري ال مطفعػػة فيػػه للمجمػػوع الم ػػوف علػػى هػػه   ،بعػػدها اال مػػوت ال ػػعيل
 (ٕٕ)  (( ول طه يدؿ على أص  الت وي ،القريية 

إنمػا جر ػا علػى مبطػى  ،إف عمليتي االدتعماؿ واسهماؿ فػي التمػهي  والتطيػيح اللغػويي 
فالطفوس كانت مسػتعدة ل ػ   غييػر طبيعػي يطادػ   غيػرات  ،م  الفقرة البشرية العربية ال الحة 

 ،الفقريػةف   ع   مت  اللغػة بػاليبوؿ التػاـ وال امػ  ل ػ   غييػر نوػراً لحيويتمػا  ،الحياة القبيعية
أي  ،ث. إنما كانت على شفا  العػرب  ،وادتي لية لغوية مثلى ،و زودها الها ي بيوى لغوية عالية 

كلمػػػا دعػػػت الحاجػػػة إلػػػى أي  غييػػػرفف خحوصػػػاً وأف   ،فمػػػي قابلػػػة للتغييػػػر الفػػػوري ،غيػػػر م توبػػػة 
مػ   أو قػوة خارجيػة  مطػ  أو  مػان  ،المال  والمتحرؼ ه. العرب أنفسم. دوف  ػدخ  مػ  أحػد

وم  لػدف اللغػة نفسػماف ييػوؿ  ،ححوؿ هها التغيير القبيعي الها ي م  لدف العرب صاحبة اللغة 
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الرافعي ))فإف أعو. ا دباب في   وي  العربية على هها الطحو م  اللي  والمقاوعة على التغير 
 (ٖٕ)فف ((  ف ما كت  ال يتغير ،إنما هو عدـ كتابتما ،الهي  عاورها في ك  عحورها قب  اسد ـ

أو  ،عييػػدة وعلمػػاً  ،ول ػػ  هػػه  اللغػػة صػػارت لغػػة العػػالمي  أجمػػ  بعػػد مجػػيء اسدػػ ـ
أصبحت لغة التػأليل وال تابػةفف  ،وعلى الرغ. م  بيا ما على الشفا  ،معرفة وثيافات فف ف تبت

وفػي  ،ديطػاً وعييػدة ،وأف  ُلبي حاجات البشر لغويػاً علمػاً وثيافػة ،ول   م  ذل  عليما أف  تغير 
ذلػ  جػػاء دور العلمػاء فػػي إحػداث هػػه  التغييػػرات اللغويػة فػػي عػال. ال تابػػة  طييحػاً و مػػهيباً فػػي 

يػػػـو كانػػػت العمليتػػػاف  جريػػػاف فقريػػػاً مػػػ  علػػػى شػػػفا  العػػػرب  –عمليتػػػي االدػػػتعماؿ واسهمػػػاؿ 
ولػػػ.  حمػػػ  أعبػػػاء العلػػػـو  ،واللغػػػة كػػػهل  كانػػػت فػػػي فقريتمػػػا وليونتمػػػا ومقاوعتمػػػا  ،الفقػػػريي 

 ول. ُيحْبما اسهماؿ اللغوي في إجراء الواجبات اللغوية الثييلة بعد فف ،افات بعدوالثي
ييدـ هها البحث لُيرى ماذا قّدمه العلماء في هها المجاؿ اللغوي  ،فم  هها المطقلب 

الممػػ. فػػي عمليتػػي االدػػتعماؿ واسهمػػاؿ اللغػػويتي  علػػى مػػدار اليػػروف بعػػد مجػػيء اسدػػ ـ فػػي 
فيػد   ّفػ  العلمػاء بػاب غ هػها  ،وهها يحتاج إلى إرشػاد و رشػيد لغػويي   ،ية معالجة ق ايا العرب

وإهمػػاؿ مػػا يحػػح إهمالػػه فػػي الوقػػت الػػهي  ،المشػػروع اللغػػوي فػػي ادػػتعماؿ مػػا يحػػح ادػػتعماله 
والتغييػػر مػػ  التمػػهي  والتطيػػيح عمػػً  صػػعباً قيادػػاً إلػػى وضػػ  اللغػػة يػػـو أف   ،  ػػوف اللغػػة م توبػػة
ل ػػ ـ حيػػث كػػاف التغييػػر عمػػً  دػػمَ فففيط  العلمػػاء اللغػػة فػػي قػػواني  ثابتػػة كانػػت لغػػة الػػت ل. وا

 نمػ. ابتعػدوا  ،صحيحة حتى يستقي  العػرب أنفسػم. أف يفيػدوا  فا ػدة جمػة مػ  هػها المشػروع
ثػػػ. بسػػػب  ظمػػػور الح ػػػارة  ،عػػػ  معػػػي  العربيػػػة الحػػػافي بسػػػب  اخػػػت طم. بغيػػػره. مػػػ  ا مػػػ.

 و فاعلم. معمافف
وما هو إهماله واج  وصحيح  ،ء ما يج  ادتعماله م  اللغة وما يحح ليد بي  العلما

    كما يُيدـ في هها البحث الميدـفف  ،أي اً 
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 م  دواعي االدتعماؿ و اسهماؿ: االدتثياؿ :  -ٔ
والتعامػػ  مػػ   ،ومػػ  طبيعػػة الحيػػاة  طػػاوؿ ا يسػػر فػػي كػػ  ا مػػور ،إنػػه مػػ  طبيعػػة ا شػػياء
واسنسػػاف مجبػػوؿ علػػى أف يأخػػهها بمػػا هػػو أيسػػر وأدػػم  فػػي  ،ماا شػػياء بأيسػػر القػػرؽ وأدػػمل

 ميادي  الحياةفف
والتػػي هػػي عطػػواف اسنسػػاف ف حػػاوؿ اسنسػػاف أف يػػت ل.  ويتحػػدث   ،وفػػي مجػػاؿ اللغػػة 

وي ثػػر  ،وخاصػة حػػي   ػزداد ثيافتػػه ،وبأقػ  ال لمػػات وأدَلمػػا  ،بأيسػر ا لفػػاظ وأفمممػا وأوضػػحما
 ة والح اريةففو تعدد إم انا ه العلمي ،وعيه

حاوؿ ويحاوؿ أف يجد مػ  ال ػ. اللغػوي الما ػ  الػهي  ،فإف اسنساف العربي  ،وم  هطا
أو  ،أو فعػ ً  ،دػواء كػاف حرفػاً  ،االدتغطاء ع  كػ  مػا هػو مسػتثي  مػ  ا لفػاظ وال لػ.  ،يمتل ه
وضػوحاً  بما هو )) ا كثر ،وأدم  دبي  ،والب غ بأحس  صورة ،واسفماـ ،طلبًا للفم. ،عبارات

 (ٕٗ)في السم  (( 
إف علماء اللغة يُعزوف إهماؿ ما يُمم  م  مواد اللغة إلى االدتثياؿ في غال  ا حياف،  

وصػاح   ،هػػ  ٓٚٔف فيد جم  العلماء  ك  م  الفراهيػدي (ٕ٘كما ييوؿ الدكتور إبراهي. أنيس
آالؼ  ،وهػػاهػػػ  فػي كتػ  المعجمػػات التػي ألف ٔٔٚهػػػ  وابػ  مطوػور  ٖٜٖالحػحاح: الجػوهري 

بػ   ،ال لماتف فيد وجدوا أف هطاؾ مئات م  ا لفػاظ وال لمػات قػد أهملػت دوف  ػدخ  مػطم.
يسػػت دمما فػػي  ،ويُبيػػي علػػى ألفػػاظ وكلمػػات أخػػرى ،أو يسػػتغطي عطمػػا ،اف القبػػ  العربػػي يرف ػػما

ف بػػد مػػ  أنمػػ.  ف ػػروا فػػي الوصػػوؿ إلػػى معرفػػة دػػّر هػػها  ،مفػػردات الحيػػاة الم تلفػػة والمسػػتمرة
 واسبياء على غيرهافف ،أو الرف  لأللفاظ وال لمات ،دتغطاءاال

مػ  إهمػاؿ مػا  ،هػػ فػي شػرح هػه  الحالػة اللغويػة  ٕٜٖأدم  العال. ال بير اب  جطػي 
فعزاها إلى االدتثياؿ في اغل  ا حواؿ ف وقد  طاوؿ هػه  الحالػة علػى مسػتوى  ،يمم  م  اللغة

 عرض اآل ي:كما يتبي  في ال  ،والتركي  ،والفع  ،الحرؼ
أي  ،يرى اب  جطي أف المت ل. العربي يستثي  الحياغات الث ثية التي  تيارب م ارجما

ويمط  ذل  الوضوح والفحػاحة  ،أنه يؤكد المجاؿ الحو ي الهي يتسب  في الثي  لغوياً وصو ياً 
 ،ضػّشففف شػ ّ ،شمّ  ،ظػثّ  ،طػسّ  ،مػا أورد  ابػ  جطػي: ))  دػ ّ  ،في ال  ـف وم  أمثاؿ ذل 
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و بريػػر  لػػهل  هػػو أف : )) هػػها حػػديث واضػػح لطفػػور  (ٕٙ)جػػ  ((  ،قػػ ، كػػجّ ،كبّ   ،جػػبّ  ،ّج قػػ
فمو يؤكد الحس اللغوي الراقػي لػدى المػت ل.  ، (ٕٚ)والمشية على الطفس لت لفه(( ،الحس عطه
وعدـ قبوؿ الت لل اللغػوي فػي االدػتعماؿ  ،والهي يتمت  به م  رف  المشية الطفسية ،العربي 

 ف المعػاني ال  ،يؤكد الس دة اللغويػة و االر يػاح الطفسػي اللغػوي فػي االدػت داـ  اللغوي ب  و
وا هػػػداؼ المػػػراد عرضػػػما  ، تػػػأ ى   لفػػػاً مممػػػا حػػػاوؿ اسنسػػػاف فػػػي الػػػدالالت علػػػى ا غػػػراض

 و حيييمافف
هػ  مرددا ما ذه  إليػه ابػ  جطػي فػي إهمػاؿ  ٜٔٔوقد أكد ذل  كله صاح  المزهر 

وذل  في  ،ويمط  ادت دامما ،تي  تيارب م ارجما بما يستثي  الطقب بمامث   ل  الحياغات ال
ولػػيس فػػي أقسػػاـ ال ػػ ـ بيولػػه: )) وأهػػ  اللغػػة لػػ. يػػهكروا المممػػ  فػػي اقسػػاـ  ،بطيػػة التراكيػػ  

قاؿ اب  جطي في ال حا    ،وإنما ذكرو  في ا بطية الممملة التي ل.  ي  عليما العرب ،ال  ـ 
 ،أو المسػتعملة  ،مما  حتمله قسمة التركيػ  فػي بعػ  ا صػوؿ المتحػورة : أما إهماؿ ما أهم 

 (ٕٛ)فأكثر  متروؾ ل دتثياؿ (( 
وهو ييػوؿ بحػدد  ،وهي  بعث على االدتثياؿ في ال  ـ  ،ث. يهكر اب  جطي الحروؼ

 ،لتيػػارب م ارجمػػا عػػ  معوػػ. الحػػروؼ  ،أف )) حػػروؼ الحلػػب هػػي مػػ  اال ػػت ؼ أبعػػد  ،ذلػػ  
 (ٜٕ)لف.(( اعطي حروؼ ا

بيولػه :  ،هػػ فػي )الحػاحبي فػي فيػه اللغػة(  ٜٖ٘ع  اب  فارس  (ٖٓ)وكما ني  المزهر 
وذلػػ  : كجػػي.  ،)) المممػػ  علػػى ضػػربي : ضػػرب ال يجػػوز ا ػػت ؼ حروفػػه فػػي كػػ ـ العػػرب البتػػة

فمها ومػا  ،أو حاء م  هاء أو غي   ،وكعي  م  غي   ،أو كاؼ  يدـ على جي.  ، ؤلل م  كاؼ 
 (ٖٔ)يأ لل((  أشبه ال

وهػو يتحػدث  ،هػ  في الجممػرة ٕٖٔ( ع  اب  دريد  ٕٖوني  السيوطي في المزهر )
 ،واليػػاء ،فإنػػه ييػػوؿ : )) واعلػػ. أف أكثػػر الحػػروؼ ادػػتعمااًل عطػػد العػػرب الػػواو  ،عػػ  الحػػروؼ 

ثػػ.  ،ثػ. الشػػي  ،ثػ. التػػاء  ،ثػ. الػػهاؿ ،والممػزةف وأقػػ  مػا يسػػتعملوف علػى ألسػػطتم. لثيلمػا: الوػػاء
ثػ. المػي. ف فػأخل هػه   ،ثػ. اليػاء  ،ثػ. الػراء ،ثػ. الػ ـ  ،ث. الطوف ،ث. العي   ،ث. ال اء ،الياؼ

 (ٖٖ)الحروؼ كلما ما ادتعملته العرب في أصوؿ أبطيتم. م  الزوا د الخت ؼ المعطى ((  
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وا ضػعل  ،أو ا قوى ،إلى: قوي وضعيل ،ث. إنه يحطل الحروؼ على أداس صو ي
فيفحػ   ،أعطػى حػروؼ الفػ. كمػا هػو يسػميما ،رفي  اثطػي  مػ   لػ  الحػروؼحي  يجم  بي  ح ،

كمػػا يػػهه  إلػػى ذلػػ  دف ابػػراهي. أنػػيس   ،أو ا وضػػح فػػي السػػم  ، يػػدي. الحػػرؼ ا قػػوى صػػو ياً 
وفػػي كػػ   لػػ  ا حػػواؿ ))   (ٖٗ)وعمػػد((  ،وأخ  ،وأحػػد ،علػػى الحػػرؼ ا ضػػعل نحػػو: )) أهػػ  
و وطد ((   ،و و د  ،نحو: أُرؿ  ،ال بتيدي. ا قوى مطمماا ،متى  يارب الحرفاف ل. يجم  بيطمما 

(ٖ٘) 
 ف )) اليق  عليما أقوى  (ٖٙ)هو : )) أف الراء أقوى م  ال ـ ((  ،و سويغه في ذل  

 ،وكػػأف ضػػعل الػػ ـ إنمػػا أ اهػػا لمػػا  شػػّربه مػػ  الغُطّػػة عطػػد الوقػػوؼ عليمػػا ،مػػ  اليقػػ  علػػى الػػ ـ 
 ،وكػػهل  القػػاء  ،نػػرى إلػػى كثػػرة اللثغػػة فػػي الػػراء فػػي ال ػػ ـ وقػػد ،ولػػهل  ال   ػػاد  عتػػاص الػػ ـ

عطػػد الوقػػوؼ عليممػػا  ،والقػاء ،همػػا أقػػوى مػػ  الػداؿ ، و ذاؾ  ف جػػرس الحػػوت بالتػػاء ،والتػاء 
  (ٖٚ)وأظمر عطد الوقوؼ على الداؿ (( ،أقوى مطه ،

يوضػػح ابػػ  جطػػي هػػه  المسػػألة بحػػورة اكثػػر وضػػوحاً حػػي  ييػػوؿ: ،وفػػي موضػػ  آخػػر 
فلمػا  ،م. إنما ييدموف ا قوى م  المتياربي  م  ِقَبِ  أف جميػ  المتيػاربي  يثيػ  علػى الػطفس))إن

 ،قػػػدموا أقواهمػػػا  مػػػري  : أحػػػدهما: أف ر بػػػة ا قػػػوى أبػػػداً أدػػػبب وأعلػػػى ،اعتزمػػػوا الطقػػػب بممػػػا 
 ويػؤخروف ا خػل مػ  ِقبَػِ  أف المػت ل. فػي أوؿ نقيػه أقػوى ،واآلخر: أنم. إنمػا ييػدموف ا ثيػ  

 (ٖٛ)وهو على أجم  الحالي  ((   ،فيدـ أثي  الحرفي   ،نفساً وأظمر نشاطاً 
مػ  ثعلػ  )  ، طاولوا موضػوع االدػتعماؿ واسهمػاؿ فػي ا فعػاؿ كػهل  ،ث. إف العلماء 

فييػػوؿ  ،هػػػ( ٜٖ٘هػػػ( إلػػى ابػػ  فػػارس ) ٕٜٖهػػػ(و ابػػ  جطػػي )  ٕٖٔو ابػػ  دريػػد)  ،هػػػ(  ٜٕٔ
و ،الػػه ابػػ  دريػػد فػػي الجممػػرة : ))العػػرب ال  يػػوؿ: َوَدْعتػػه وهػػو يطيػػ  مػػا ق ، (ٜٖ)صػػاح  المزهػػر

و َذْرُ ف  وذكػر ا صػمعي أنػه دػم  فحػيحاً  ،وَدْعػهُ  ،وَذر ُه في معطى  ركته ف  وإنما ييولوف:  ركُته 
وفي ن  آخر في الجممرة  (ٓٗ)وهها شاذ عطد  ((   ،أي ل. أ ْرؾ  ،ييوؿ : ل. أَذْر  ورا ي شيئاً 

وال َوَذْر ُػهف وييولػوف :  ،وال ييولػوف : َوَدْعتُػُه  ،: )) والعرب  يػوؿ : َدْعػُه عطػ   ييوؿ اب  دريد ،
 (ٔٗ)((    ٖ رْكُتُهف وزعموا أنه قرئ : ) ما َوَدَعَ  رُب  وما قَػَلى(  ال حى : 
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وييػػوؿ ابػػ  جطػػي فػػي ال حػػا   ) بػػاب فػػي االدػػتغطاء بالشػػيء عػػ  الشػػيء ( نيػػً  عػػ  
اؿ دػػيبويه: واعلػ. أف العػػرب قػد  سػػتغطي بالشػيء  عػػ  الشػيء  حتػػى دػيبويه فػي ال تػػاب : )) قػ

 يحير المستغطى عطه مسيقاً م  ك مم. البتة ف
فأمػا قػراءة  بع ػم. )مػا َوَدَعػػَ   ،و )َوِذَر( ،فمػ  ذلػ  ادػتغطاؤه. بػػ) رؾ( عػػ  ) َودََع( 

 (ٕٗرب  وما قلى( وقوؿ أبي االدود : ) حتى َوَدَعه( فلغة شاذةفف ((  )
في ال حا   كهل  :)باب في امتطػاع العػرب مػ  ال ػ ـ بمػا يجػوز فػي الييػاس  وجاء

كادػتغطا م. بيػولم. : مػا أجػود جوابػه   ،اذا ادتغطت بلفم ع  لفػم  ،(: ))وإنما يي  في ك مم. 
فعاؽ ع  ادتعمالم. إيا  ففففففوممػا رف ػو   ،أو  ف قياداً آخر عارضه  ،ع  قولم. : ما أجوبه

 (ٖٗ)و  َودََع ادتغطى عطمما بَترؾ (( ،كاف مسوغاً قياداً : َوَذرَ   وإف ،ادتعمااَل 
ومما ني  السيوطي ع  اب  دردتويه في شرح الفحيح لثعل   )) قاؿ اب  دردتويه في 

 ،وهػو حػرؼ مسػتثي  ،( : إنمػا أهمػ  ادػتعماؿ َودََع و َوَذَر فػي أولممػا واو ٗٗشرح الفحيح  )
 رؾ ف قاؿ: وادػتعماؿ مػا أهملػوا مػ  هػها جػا ز صػواب وهػو  وهو ،فادتغطي عطمما بما خ  مطه 

 ف الشػعر  ،وهو في الشعر أحسػ  مطػه فػي ال ػ ـ ليلػة اعتيػاد  ،ب  هو اليياس الوجه ،ا ص  
ممػػا جػػاء فػػي كتػػاب   ،وفػػي موضػػ  آخػػر ييػػوؿ ثعلػػ    (٘ٗ)أي ػػاً أقػػ  ادػػتعمااًل مػػ  ال ػػ ـ ((  

وادػ. الفاعػ  مػ  :  ،   ػركم. ادػتعماؿ الماضػي  ححيح الفحيح بشػرح ابػ  دردػتويه : )) ومثػ
وإنمػا  ،و  َوَذَر  ،وليس هها  ف  رؾ أفحح مػ  َودََع  ،واقتحاره. على  رؾ و ارؾ ،ويدع  ،يهر 

 (ٙٗ)ال ما كثر ادتعماله ((  ،وادتياـ لفوه على اليياس  ،الفحيح ما أفحح ع  المعطى
بػػػ  وعػػػدـ  ،اؿ فعػػػ  ب املػػػه يػػػؤدي إلػػػى إهمػػػ ،وهػػػو مسػػػتثي  ،وأذا كػػػاف حرفػػػا واحػػػدا
ويعػػوض بػػداًل مطػػه بفعػػ  آخػػر يػػؤدي معطػػا  فػػي  ركيػػ  آخػػر ف  ،ادػػتعماله فػػي صػػيغة مػػ  الحػػيغ 

هو المعّوؿ  ،أف التركي  الث ثي للفع  في العربية  ،فإف اب  جطي ييرر ،وه ها  عَود العرب عليه
سػػة مػػ  ا فعػػاؿ الرباعيػػة وأف ذوات ا ربعػػة وال م ، نػػه هػػو ا دػػم  وا يسػػر  ،فػػي االدػػتعماؿ 

بع ػس الث ثػي  ،ثػ. طػوؿ التركيػ   ،وال مادية مسػتثيلة نوػرًا ل ثػرة الحػروؼ التػي  تركػ  مطمػا
وغيرهػػا مػػ  المسػػوغات  ،و م طػػه وخفتػػه ،الػػهي يتميػػز بأنػػه أخػػل ا فعػػاؿ ادػػتعماال ليلػػة حروفػػه
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 ، صػػوؿ ث ثػػة: ث ثػػي اللغويػػة ف فييػػوؿ فػػي ادػػتعماؿ الفعػػ  الث ثػػي و ػػرؾ غيػػر  جانبػػاً : )) إف ا
 (ٚٗ)وأعدلما  ركيبًا: الث ثي ((  ،فأكثرها ادتعمااًل  ،وخمادي  ،ورباعي

))  ،الػػهي هػػو أكثػػر ادػػتعمااًل مػػ  الربػػاعي وال مادػػي ،ويبحػػث ابػػ  جطػػي عػػ  الث ثػػي 
 (ٛٗ)وحرؼ يوقل عليه ((   ،وحرؼ يحشى به  ،وذل   نه حرؼ يُبتدأ به

لػػو كػػاف   ،ه: )) لػػيس اعتػػداؿ الث ثػػي ليلػػة حروفػػه حسػػ بأنػػ ،ويسػػوّغ اعتػػداؿ الث ثػػي 
أال  رى أف جميػ  مػا جػاء  ،وليس ا مر كهل   ، نه اق  حروفاً  ،ل اف الثطا ي أكثر مطه ،كهل 

 ،و َصػْه ،وإذ  ،نحػو : مػ  ففف ،م  ذوات الحػرفي  جػزء ال قػدر لػه فيمػا جػاء مػ  ذوات الث ثػة 
  (ٜٗ)ففف ((  وَمهْ 

 ،وملتبسػاً بمػا ،ويػرى )) الث ثػي عاريػاً مػ  الزيػادة ،اعتػداؿ الث ثػي ث. يؤكد أكثر علػى 
وبػػه أف ذوات الث ثػػة لػػ.  ،فػػإذا ثبػػت ذلػػ  عرفػػت مطػػه ،و تعػػُ  اسحاطػػة بػػه  ،ممػػا يبعػػد  داركػػه 

وأق  مطه مػا جػاء علػى حػرؼ  ،أال  رى إلى قلة الثطا ي، تم   في االدتعماؿ ليلة عددها حس 
 ،و َصْه  ،وع  ،وهمزة االدتفماـ فف وجمي  ذل  دوف باب : ك. ،هوفا  ،كحرؼ العقل  ،واحد 

 ،ولشيء آخر وهو حجز الحشو الػهي هػو عيطػه  ،لعمري  ،فتم   الث ثي إنما هو ليلة حروفه 
 ،أال  ػرى أف المبتػػدأ ال ي ػوف اال متحركػػاً  ،ولتعػادي حاليممػػا ،وذلػ  لتبايطممػػا ،بػي  فا ػه و المػػه 

لػئ   ،وّدػقوا العػي  حػاجزاً بيطممػا ،فلما  طافرت حاالهمػا ،ف إال داكطاً وأف الموقوؼ عليه ال ي و 
 (ٓ٘)ومطحباً إليه ((  ،يفجئوا الحس ب ّد  ما كاف آخهاً فيه

يطتيػػػػ  إلػػػػى ا فعػػػػاؿ الرباعيػػػػة   ،وبعػػػػد أف يطتمػػػػي عػػػػ   وضػػػػيح ا مػػػػر بالطسػػػػبة للث ثػػػػي
غير متم طة  م    ،بعة مستثيلةوهو ييوؿ : ))فهوات ا ر  ،ويسوّغ عدـ ادتعمالما  ،وال مادية
فػػ  محالػػة أنػػه  –علػػى قلػػة حروفػػه  – نػػه إذا كػػاف الث ثػػي أخػػّل و أم ػػ  مػػ  الثطػػا ي  ،الث ثػػي 

وقػوة ال لفػة  ،ث. الش  فيما بعػد فػي ثيػ  ال مادػي  ،أخل و أم   م  الرباعي ل ثرة حروفه 
(ٔ٘)به ((

  
 ،نوػػراً ليلػػة حروفػػه ،ادػػتعمالهابتػػداء بػػتم   الث ثػػي و  ،ويفحػػ  ابػػ  جطػػي فػػي المسػػألة

يستوضػح ا مػر فػي الربػاعي  ،وغيرها مػ  المسػّوغات اللغويػة التػي دػبيت اسشػارة إليمػا ،وخفته 
 وال مادي بيوله :
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أف يسػػتعملوا فػػي ا صػػ  الواحػػد  ،)) فػػإذا كػػاف كػػهل  ثيػػ  علػػيم. مػػ   طاهيػػه وطولػػه 
 ،نحػو: جعػ   ،كػ  مطػه دػتة أصػوؿ ذلػ  أف الث ثػي يتر  ،جمي  ما يطيس. إليػه بػه جمػات  ركيبػه

وذلػػ  أنػػ   ،لعػػج ف والربػػاعي يتركػػ  مطػػه أربعػػة وعشػػروف أصػػ ً  ،لجػػ   ،علػػج  ،عجػػ  ،جلػػ  
في ػوف ذلػ  أربعػة وعشػري   ،وهػي دػتة  ،  رب ا ربعة في التراكي  التي خرجت ع  الث ثػي 

 ،غيػر هػه  ا حػرؼوإف جاء مطػه  ;وعبير  ،و عرق   ،و برق   ،وهي : عيرب ، ركيبًا مطما قلي 
  (ٕ٘)والباقي كله ممم  ف((  ،فعسى أف ي وف ذل  

فمػػا ظطػػ   ;إنمػػا ادػػتعم  مطػػه ا قػػّ  الطػػَزر  ،))وإذا كػػاف الربػػاعي مػػ  قربػػه مػػ  الث ثػػي  
فلػهل  قػّ   ،والتطيػ  عطػه  ،و  ياصر الفع  الهي هػو مئطػة مػ  التحػريل  ،بال مادي على طوله

ث. ل. يستعم  مػ  جميػ  ذلػ  إال  ،يبلغ به ما ة وعشري  أص ً ال مادي أصً ففف م  أف  يليبه 
 (ٖ٘)دفرج  وحد  ففف((  

  وم  دواعي االدتعماؿ واسهماؿ:  الحوت  فٔ
يياؿ: إف اللغة صوتف كما عّبر بهل  اب  جطي : بأف اللغة  إنما هي أصوات يعبّػر بمػا  

االدػػػتعماؿ واسهمػػػاؿ  إذف فػػػإف للحػػػوت دوراً كبيػػػراً فػػػي مجػػػاؿ (ٗ٘)كػػػ  قػػػـو عػػػ  أغراضػػػم. فف
 وذل  فػي : ،اللغويي 

مػػ  ا حػػاد المعطػػى فػػي كلمػػات واردة فػػي العربيػػةف وهػػها وجػػه مػػ  وجػػو   التر يػػ  الحػػو ي : -أ
وأف هه  الحالة يُعيدها الدكتور إبراهي. أنيس إلى أخقاء السم  ف وذل   ،االدتعماؿ و اسهماؿ 

 إْمَ َح         إْضَمَح        م  امثاؿ :  
 (٘٘)َجَهَب           َجَبَه                      

 ،: وذل  في الحروؼ المتياربة صو ياً في بع  ال لمات الم تلفة الُبطيػةالتيارب الحو ي –ب 
 وذل  م   ،وهها يؤدي إلى إهماؿ حرؼ وادتعماؿ الحرؼ المتيارب صو اً للحرؼ الممم  

 مث  :
 (ٙ٘)طبرزف               طبرزؿ          و                       
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حيػػػث  تغيػػػر مػػػ  خ لػػػه صػػػورة ،لػػػه دور كبيػػػر فػػػي االدػػػتعماؿ واسهمػػاؿ  التقػػور الحػػػو ي : –ج 
 وادتعماؿ حرؼ متيارب له في الحوت ف مثاؿ ذل  : ،مما يسب  إلى إهماؿ حرؼ  ،ال لمة

 كمح الدابة            كبح الدابة                   
 غرز                    غرس                    

 : مما يؤدي ك  ذل  إلى إهماؿ حروؼ وادتعماؿ أحواؿ للتغير الحو ي، أو التقور الحو ي -د
 وهه  ا حواؿ  تمث  في : ،أخريات

 الشدة و الرَّخاو :    أزَّ     هزَّ  في ادتعماؿ الماء بدؿ الممزة  
 في الجمر والممس : جها   جثا           
 و االدتفاؿ : الغلت        الغلط في اسطباؽ 
 في نسبة الوضوح في السم  : ثار       فار           

 انتجر الماء          انفجر                                                     
 في اخت ؼ المجرى :           امتي  لونه            التي  
 ط                  ال حطفي اخت ؼ الم رج :           اليح 
 في اخت ؼ  ر ي  ا صوات : جهب                  َجَبهَ  

 (ٛ٘)اضمح              ام ح             
  ف ي  صوت على صوت : -هػ 

وذلػػ  حػػي  ييػػرر ابػػ  جطػػي فػػي )) ادػػتعماؿ  ،وكمػػا  يػػهه  إلػػى ذلػػ  الػػدكتور أنػػيس 
 ،فػػي اليػػاؼ مػػ  قػػوة وشػػدة،الرطػػ  مطمػػا  و )خ ػػ.( فػػي ،)ق ػػ.( فػػي اليػػابس مػػ  المػػأكوالت 

قػد ي ػػوف  ،ليسػت فػي ) ال ػاء( (( يسػوغ الػدكتور أنػيس ذلػػ  بػأف : )) إهمػاؿ بعػ  التراكيػ  
  (ٜ٘((   )لبعد عمدنا ع  زم  وض  اللغة  ،بسب  نجمله

هو الدكتور أنيس  ،وأجم  م  يفسر ظاهر ي االدتعماؿ واسهماؿ اللغويتي  عطد العرب
فمػػو ييػػوؿ : ))  ،وأدػػم   ،فػػي  عييبػػه علػػى مػا قدمػػه ابػػ  جطػػي فػػي هػها الموضػػوعفيمػا ييدمػػه  ،
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وإهمػاؿ مػا  ،نشػعر بػأف ادػتعماؿ مػا ادػتعم  ،ونح  حي  نيػرأ كػ ـ ابػ  جطػي  فػي هػها الفحػ  
وقػد قحػدوا قحػداً إلػى إهمػاؿ مػا أهملػوا لح مػة  ،أهم  كاف مسألة مواضعة وا فاؽ بػي  العػرب

 ،ف أف ال اصة م  العرب كانوا يعيدوف المؤ مرات ،دعا إلى هها أو دب  عيلي مطقيي  ،رأوها
 (ٓٙ)وييرروف قرارات في شأف ال لمات ((  

 ،في ادتعماؿ ما ادتعم  ،والدكتور أنيس يعزو ا مر إلى  قور اللغة العربية عبر اليروف
 ،فمػػو ييػػوؿ : )) وقػػد ي ػػوف مػػ  العبػػث البحػػث عػػ  مػػا أهمػػ  مػػ   راكيػػ   ،وإهمػػاؿ مػػا أهمػػ 

ال ن ػاد  ،و لمس ا دباب لمث  هه  الواهرة التي هي نتيجة التقػور للعربيػة خػ ؿ قػروف عديػدة
ونميّػػز مطمػػا ،وإنمػػا الواجػػ  أف نطوػػر إلػػى مػػا ُروي فعػػً  مػػ  كلمػػات مسػػتعملة  ،نػػدري عطمػػا شػػيئاً 
مسػػتطبقة ممػػا هػػو موجػػود ومعتػػرؼ  لعلطػػا نحػػ  إلػػى قاعػػدة ،مػػ  اليليػػ  الطػػادر ،ال ثيػػر الشػػيوع 

 (ٔٙ)ففف((   به
 م  دواعي االدتعماؿ واسهماؿ: اليبح والجماؿ في اللفم، أو  ال لمة : -ٖ

 ،يجع  المت ل. ي تار ما هو أجم  م  ا لفاظ وال لمات ،إف جماؿ ال لمة وقبحما 
وفي ذل  ييوؿ دف حا . ال ام  )) وا لفاظ  تيارب فيما بيطما جمػااًل وقبحػاً مػ   ،ويترؾ دواها
وأف المػت ل. يسػتعي  علػى حسػ  قحػد   ،وعلى جوانبمػا الم تلفػة ،ا على المعطىحيث دالال م

وأف ا لفػاظ يجػ  أف   تػار لػت  .  ،أو   شل عطه ،بألفاظ قد  ستر جان  اليبح في ا شياء 
هػها جمالمػا فػي معطاهػا  ،وفي الغاية م  المعطى المػراد ،وفي صياغة المجاز ،موقعما في الجم  

 (ٕٙ)ا جمالما في جردما حس  السياؽ((   ويتح  بم ،ومعرضما
ل   هطاؾ  ،ب  هو الوجه في العربية ،وميبوؿ  ،إف  حاريل الفع  المتحرؼ أمر وارد 

وذل  م  مث  فع  :  ،ه ها قرر  العلماء  ;في العربية فع  ييبح ادت داـ  حريل م   حاريفه 
 ، نػػه ال يسػػتعم  َودََع إال قلػػي  ،حيػػث ييػػوؿ السػػيوطي : )) دَْع : ييػػبح بحػػيغة الماضػػي  ;دَْع 

 (ٖٙ)أو فعً  م ارعًا((     ،يحس  فع  أمر
 م  دواعي االدتعماؿ و اسهماؿ : اسفراد والجموع : -ٗ

ول ػ  مػ  ذلػ  فمطػاؾ ،ومتى يريػد  المريػػد  ،كيفما   ،حيث يم   إيراد   في التحارير 
ها دارت العربية وأهلما متبعوف هه  ألفاظ في العربية يحس  ادت دامما جمعاً دوف اسفراد وه 
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وذلػ  مػ  مثػ  لفوػة )  ،أو م افاً إليػه ،إال إذا كاف م افاً  ،حيث ييبح ادتعمالما مفرداً  ،الحالة
  ،وال يُيػػبح مجموعػػاً ،يُيػػبح مفػػرداً  ،اللػػ ( ف فيػػد جػػاء فػػي المزهػػر : )) لفػػم اللػػ  بمعطػػى العيػػ 

كيوله : صلى   ،ل. يرد لفم الل  مفرداً إال م افاً  ف(ٜٚٔ)البيرة: كيوله  عالى: ]ففف ولي ا لباب [
أذهػ َ  للػ  الرجػ  الحػاـز مػ  إحػداك َّ(  ،اهلل عليه ودل. : ) ما رأيت م  ناقحػات عيػ  وديػ 

 كيوؿ جرير :  ،م افاً إليه  صحيح الب اري : باب الزكاة على ا قارب()
 (ٗٙ)* ُيحرِّْعَ  ذا الُل ِّ حتى ال ِحراَؾ به *       

 نػػػه ييػػػبح ادػػػتعمالما  ،وإالّ يُممػػػ  ،مػػػة )ا رجػػػاء( ي ػػػوف ادػػػتعمالما إذا كػػػاف جمعػػػاً وكل
وال  (ٚٔ)الحاقةييوؿ السيوطي: ))  حُسُ  مجموعة كيوله  عالى : ] والملُ  على أرجا ما[   ،مفرداً 

 (٘ٙ) نحو : رجاء البئر ((  ، حسُ  مفردة إال م افة
(  ٓٛعالى : ]ففف وم  أصوافما[ )الطح :كيوله    ،وكلمة ا صواؼ ))  حُسُ  مجموعة

 كيوؿ أبي  ماـ :  ،وال  حُسُ  مفردة 
 (ٙٙ)* ف أنما لبس الزمػػػػػػاف الحوفػػػػػػا *       ((    

كمػػا ييػػوؿ السػػيوطي بحػػددها : )) وممػػا يحُسػػُ  مفػػرداً وييػػبُح مجموعػػاً :   ،والمحػػادر
 (ٚٙ)المحادر ((  

دوف إهمالمػػػا : ادػػػتعماؿ ألفػػػاظ بمفردهػػػا دوف وادػػػتعمالما  ،وممػػػا يحُسػػػُ  ادػػػت دامما
ومػػػ  ذلػػػ  : ))  ،ممػػػا يحػػػع  ادػػػتعماؿ كلمػػػات  ، ف ذلػػػ  يػػػؤدي إلػػػى االدػػػتثياؿ ،جمعمػػػا 

قػػاؿ : ]  ،وجمعػػت السػػماُء حيػػث أريػػد جمعمػػا  ،والدػػتثياؿ جمػػ  ا رض لػػ.  جمػػ  فػػي اليػػرآف
 (ٛٙ)((      (ٕٔ)الق ؽ:وم  ا رض مثلم  [ 

وإنمػػػا يحُسػػػُ   ،ييػػػوؿ السػػػيوطي : )) وكػػػهل  بُيعػػػة وبيػػػاع  ، ومثػػػ  كلمػػػة بُيعػػػة و بيػػػاع
 (   ٜٙ)م افاً مث : بياع ا رض ((    ،جمعما 

 م  دواعي االدتعماؿ و اسهماؿ: الفحاحة اللغوية: -٘
 ،وكمػػا ذكػػر ابػػ  جطػػي فػػي  وجمػػه إلػػى قبػػوؿ الث ثػػي فػػي االدػػتعماؿ ا كثػػر فػػي اللغػػة 

إذ يرى اب  جطي أف هها ا مر ه ها يؤدي إلى  ،ؿ الث ثيةوذل  للميزات التي  ميزت بما ا فعا
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و طػػػاوؿ مفردا مػػػاف يػػػرى السػػػيوطي كػػػهل  أف ذلػػػ  مػػػ  قواعػػػد الفحػػػاحة  ،ادػػػتعماؿ أدػػػم  للغػػػة
وكبيػر مػ   ،وذل  م  مطقلب أف الفحاحة اللغوية هي جان  مم.  ،ومميزا ما  ،وشروطما،اللغوية

و  وجػه اللغػة بحػاؿ ف ييػوؿ السػيوطي : إنػه )) مػ  وبُعٌد كبيػر عػ  أي قػبح يشػ ،الجماؿ اللغوي 
 ،والمتودػقة ث ثػة أحػرؼ  ،شروط الفحاحة أف   وف ال لمة متودقة بػي  قلػة الحػروؼ وكثر مػا

وإف كانػت علػى  ،فػي الوصػ  قُبحػت ،مث  : ِؽ  فع  أمر  ،فإف كانت ال لمة على حرؼ واحد 
 (ٓٚ)حرفي  ل.  يبح إال أف يليما مثلما ففف((   

وعلمػػاء  العربيػػة أدركػػوا جيػػداً أف  ،أف العربيػػة لمػػا مػػ  اللمجػػات مػػا لمػػا  ،المعلػػـو  ومػػ 
والتعامػ   ،و طاولمػا  ،وال  جػد أي صػعوبة فػي ادػتعمالما  ،العربية الفحيحة  فمممػا العػرب كلمػا 

ول ػػطم. مػػ  ذلػػ  جعلػػوا اللغػػة التػػي  ،أدرؾ العلمػػاء ذلػػ  كلػػه ،معمػػا علػػى مسػػتوى ا مػػة برمتمػػا
 نػػه مػػ   ;يش مػػ  مػػا  ت ػػم  اللغػػة اليرشػػية مػػ  كلمػػات وعبػػارات مػػ  قبا ػػ  أخػػرى بلسػػاف قػػر 

المعلػػـو أف لمجػػة واحػػدة مػػ  بػػي  لمجػػات لغػػة ا ـ  مػػة مػػ  ا مػػ. ليسػػت بإم انمػػا  لبيػػة جميػػ  
و وظفما فػي اللمجػة الر يسػة  ،ولهل   ستيدـ كلمات م  اليبا   ا خرى ،طلبات ا مة اللغوية 
 لموحدة ففحتى   تم  اللغة ا

وخاصة اب  جطي في كتابه ) ال حا  ( والسيوطي  ،وقد ذكر العلماء   ل  اللمجات 
 ،وعطعطػػػة قػػػيس و مػػػي.  ،وم ػػػر ،وكس سػػػة ربيعػػػة  ،وذلػػػ  مػػػ  كش شػػػة ربيعػػػة  ،فػػػي ) المزهػػػر(
واب  ب ػر  ،وادتطقاء دعد  ،و عجعجة ق اعة  ،و  وك. ربيعة  ،و  وه. كل  ،وفحفحة ههي  

)) فيػد ار فعػت قػريش فػي الفحػاحة ((   (ٔٚ)وشطشػطة الػيم  ف   ،و  و ػ. الػيم   ،وأزد ،وهػهي  ،
وذلػ   ،ع  ك   ل  اللمجات التي يطعتما ) المزهػر( بمستبشػ  اللغػات ومسػتيبح ا لفػاظ  (ٕٚ)

كانػػت   ،وبقواعيػػة واختيػػار مػػ  م تلػػل لمجا مػػا  ، ف )) اليرشػػية بػػاعتراؼ مػػ  جميػػ  اليبا ػػ  
وأقدرها على التعبير الجمي  الدقيب ا نيب في أفاني   ،وأغطاها ثروة  ،دلوباً وأرقما أ ،أغزرها مادة

 (ٖٚ)اليوؿ الم تلفة ((   
دػػػّمى علمػػػاء العربيػػػة ألفاظػػػاً وصػػػيغاً فػػػي اللمجػػػات  بمستبشػػػ   ،فمػػػ  هػػػها المطقلػػػب 

 ومسػتيبح ا لفػاظ وال لمػاتفف قيادػاً وميارنػة باللغػة اليرشػية الفحػيحة التػي هػي دػملة ،اللغػات
فػػي حػػي  أف فػػي  ،ومفمومػػة لػػدى السػػام   ،ودػػريعة الوصػػوؿ إلػػى المعػػاني والػػدالالت ،التطػػاوؿ 



 المستعم  و الممم  في اللغة العربية
 محمد صالح أمي  آغا 

454 

 ،اللمجػػات مفػػردات وصػػيغاً وكلمػػات  تقلػػ  مػػ  مت لميمػػا فيػػط فمػػ. معػػاني ومياصػػد العبػػارات 
 والفم. والب غ ف ،وأدالي  العرض  ،وال طايات  ،والمجازات 

والمفػػردات  ،ال لمػػات والحػػياغات أهملػػت مػػ  اللمجػػات  لػ   ،ومػ  أجػػ  ذلػػ  كلػه
وأقبػػ  الطػػاس علػػى اللغػػة السػػملة التطػػاوؿ والتعامػػ  فف وه ػػها جػػرى  ،والمسػػتيبحة  ،المستشػػطعة

 حسبما  يبله الطفس العربية ال الحةف ،االدتعماؿ واسهماؿ بحورة جيدة 
: على أف لغة قريش أصفى لغات العرب قاطبة بيولػه ،وقد ني  ) المزهر(  أكيد الفراء 
وقريش يسمعوف لغات  ،و حج البيت في الجاهلية ،)) كانت العرب  ح ر المواد. في ك  عاـ 

وخلػػػت لغػػػتم. مػػػ   ،فحػػػاروا أفحػػػح العػػرب  ،فمػػػا ادتحسػػػطو  مػػ  لغػػػا م.   لمػػػوا بػػه  ،العػػرب 
 (ٗٚ)ومستيبح ا لفاظ ((   ،مستبش  اللغات 

 م  دواعي االدتعماؿ واسهماؿ : طبيعة ا لفاظ: -ٙ
وهػػػها ا مػػػر  ،أو إهمالمػػػا ،عػػػة ا لفػػػاظ قيمػػػة كبػػػرى فػػػي اختيارهػػػا وادػػػتعمالما إف لقبي

دػػي وف قبػػ   وظيفمػػا فػػي ال ػػ ـ ف كمػػا ييػػوؿ فػػي ذلػػ  الػػدكتور مػػراد كامػػ  فػػي كتابػػه ) داللػػة 
ا لفاظ العربية و قورها ( : بأف )) للْفوة قيمة مػ  ناحيػة المعطػى مسػتيلة عػ  دورهػا فػي الجملػة 

 ،وييػػػوؿ : إف )) اللفوػػػة  حمػػػ  فػػػي نفسػػػما ع مػػػة ادػػػتعمالما  ،فػػػي ذلػػػ   ويسػػػتقرد (٘ٚ((   )
 (ٙٚ)ال  حتاج إلى مزيد ((   ،فمي على درجة م  االمت ء  ،وللتعبير ع  قيمتما الحرفية 

أي  ،وهػػػه  الييمػػػة لأللفػػػاظ   ػػػوف علػػػى جػػػانبي  : أولممػػػا : )) فلأللفػػػاظ قيمػػػة وقتيػػػة
وثانيمما : )) قيمة فردية خاضعة ل دتعماؿ الوقتي   (ٚٚ)محددة باللحوة التي  ستعم  فيما ((  

 (ٛٚ)الهي يستعمله (( 
ول   يج  أال نطسى  أف )) السياؽ هو الهي يفرض قيمة واحدة بعيطمػا علػى ال لمػة 

ف ومعطػى هػها أف هطػاؾ  ادػتعمااًل (ٜٚ)بالرغ. م  المعاني المتطوعة التي يم   أف  ػدؿ عليمػا((  ،
وبالتػػالي ي ػػوف هطػػاؾ إهمػػاؿ لبييػػة  ،  بػػي  جميػػ  معػػاني ال لمػػة ودالال مػػاواحػػداً لمعطػػى واحػػد مػػ

ولػيس  ،و هها يعطي أف االدتعماؿ واسهماؿ إنما  ي ونػاف مػ  جانػ  المعطػى  ،المعاني ا خرى 
كمػا ي ػوف مػ  جانػ    ،فيط على مستوى ش   اللفم وحد ف فاسهماؿ ي وف م  جانػ  اللفػم

وكػهل   ،اللفم المطاد  للمياـ الهي يتقلبه ال  ـ والحػديثحيث أف المريد ي تار  ،المعطى 
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فإف المريد يريد معطى م  معاني مفردة في مياـ دوف غيرها م  المعاني التػي  ت ػمطما ال لمػة أو 
 اللفوة ف

ال فيػػل علػػى  ،ذات الجػػرس ا حلػػى  ،أف ا لفػػاظ السػػملة التطػػاوؿ  ،وممػا الشػػ  فيػػه
اكثرهػػػا ادػػتعمااًل مػػػ  غيرهػػا ; كػػػ  ذلػػ  إنمػػػا مػػ  طبيعػػػة ،وبلػػػوغ ميحػػدها  ،السػػم  فػػػي فمممػػا 
 ا لفاظ ال  غيرف

وطبا   البشر دوراً كبيراً في اختيار ا نس  م   ،أف لطفوس ا فراد ،وال يغي  ع  بالطا
حيػث إف هطػاؾ  ،وحتى مزاجه في المواقل الم تلفػة  ،وطبعه  ،ا لفاظ التي  تطاد  م  نفسيته

وهػػي  ،كػػ  ذلػػ  يتقلػػ  ا لفػػاظ المطادػػبة لمػػا  ،وأخػػرى خشػػطة صػػعبة ،مواقػػل لّيطػػة خفيفػػة لقيفػػة
 وم  ثػػػػ. يسػػػػتعمله ; وبػػػػهل  يجػػػػري أمػػػػر االدػػػػتعماؿ،متوافيػػػػة مػػػػ  طبػػػػ  الفػػػػرد الػػػػهي ي تػػػػار 

 (ٓٛ)فواسهماؿ
أو  ،أو اليواعػػػد  ،أنػػه قػػػد   تلػػل اللمجػػػات العربيػػة فيمػػػا بيطمػػا فػػػي ا لفػػاظ ،والشػػ 

 أدالي  التعبير  ففف
 دتعماؿ و اسهماؿ: االخت ؼ اللمجي:م  دواعي اال -ٚ

وهػػها مػػا  ،وأدػػاليبما  فػػي التعبيػػر ،وقواعػػدها ،أف ل ػػ  لمجػػة ألفاظمػػا ،إنػػه مػػ  المعلػػـو 
أو اللمجػػات ا خػػرى  بػػ  معدومػػة مػػ   ،يػػؤدي إلػػى ادػػتعماؿ ألفػػاظ   ػػوف ممملػػة لػػدى اللمجػػة 

ل بير ) ال حا  ( بعطواف :))  وحيد المعطى والداللة للشيء ف وقد فتح اب  جطي باباً في كتابه ا
أف ك  لمجة لغة  ،حيث يؤكد هها العال. ال بير  ، (ٔٛ)باب في اخت ؼ اللغات وكلما ُحجة ((  

 ،أو ألفػػاظ ،أو عا لػػة فػػي لفػػم ،ويؤكػػد االدػػتعماؿ واسهمػػاؿ فػػي اللمجػػة ومثيلتمػػا  ،قا مػػة بػػها ما
 ،حيث يوضح قحد  بإعماؿ وإهماؿ ) مػا(  ،م  اخت ؼ المعطى ،وذل  في ا حاد بُطية ال لمة 
وممملػة أو غيػر عاملػة فػي لغػة التميميػي ف وك همػا محػيباف فػي  ،وهي عاملة في لغة الحجازيي  
 ح ممما ُ جا  هها الحرؼ ف

بأف كلمػا  ،ويوضح اب  جطي هه  المسألة في االدتعماؿ واسهماؿ ب حوص اللمجات
وال  حور   ،) إعل. أف دعة اليياس  تيح لم. ذل  وييوؿ : ) ،وهي م  ك ـ العرب  ،صحيحة 
وذلػ  ))  ف ل ػ  واحػد مػ  اليػومي  ضػرباً  ،و ميميػاً  ،كما مثََّ  في )ما( حجازياً   (ٕٛ)عليم. ((  
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وليس ل  أف  ردَّ إحدى اللغتي  بحاحبتما ;  نما ليست  ،وُي لد إلى مثله ،م  اليياس يؤخه به 
  الغاية الحيييية فػي هػها ا مػر هػي : )) أف  ت يػر إحػداهما ل  (ٖٛأحب بهل  م  رديلتما ((  

وأشّد أنسا بما ففف هػها ح ػ. اللغتػي   ،و عتيد أف أقوى الييادي  أقب  لما  ،فتيويما على أختما 
فإن   أخه  ،و  ثر ا خرى جداً  ،إذا كانتا في االدتعماؿ واليياس ففف فأما أف  ِيّ  إحداهما جداً 

 (ٗٛ)قواهما قيادا ((  وأ ،بأودعمما رواية
ويركز علػى شػرطي االدػتعماؿ والييػاس  ،ه ها يُليي اب  جطي بأح امه على اللمجات 

وعلػى  ،فييػوؿ : )) فػإذا كػاف ا مػر فػي اللغػة المعػّوؿ عليمػا ه ػها ،ا قوى فػي التعامػ  اللغػوي 
إذا  ،لوقت الهي في ا (٘ٛ)وأف يت ّير ما هو أقوى وأشي  مطما ((  ،هها فيج  أف ييّ  ادتعمالما

ل طػه كػاف ي ػوف  ،فإنه )) لػ. ي ػ  م قئػاً ل ػ ـ العػرب  ،كاف هطاؾ م  يستعم  م  اللمجات 
ه ػػػها يؤكػػػد علػػػى االدػػػتعماؿ لألقػػػوى قيادػػػاً وشػػػا عاً فػػػي اللغػػػة  (ٙٛ)م قئػػػاً  جػػػود اللغتػػػي  ((  

 إذا كاف دوف هها الح . ف ،وإهماؿ غير   ،الفححى
 هماؿ: اخت ؼ ا جياؿ:م  دواعي االدتعماؿ و إال -ٛ

حيث يستعم  ك   ،اف اخت ؼ ا جياؿ له  أثير كبير في االدتعماؿ واسهماؿ اللغويي 
ويلبػػى  ،ويتػػزام  معمػػا  ،جيػػ  مفردا ػػه اللغويػػة بحسػػ  الحاجػػة العحػػرية والزمطيػػة التػػي يعاصػػرها 

المقال  والتسميات مقالبما الحيا ية ف فالحاجات الحيا ية  وّلد ال لمات وا لفاظ حتى  توافب 
 فف

 ،وحاجا ػػه  ،كػػاف يسػػتعم  كلمػػات فػػي معػػاف ودالالت  طادػػ  زمطػػه  ،فالجيػػ  الماضػػي 
وحاجػػات  ،و واقعػػاً م تلفػػاً  ،وعحػػرا آخػػر  ،وهػػو يعػػايش زمطػػاً آخػػر ،ويػػأ ي جيػػ   ػػاٍؿ فػػي عيبػػه 

و سميتسػما  ،فيػراد لمػا كلمػات ومحػقلحات  طادػبما  ،أخرى جديدة ل.     موجػودة مػ  قبػ  
و تمت  بما م  معاف ومياصػد ف والشػ  أف فػي هػه   ،سميات  عّبر ع  الدالالت التي  ميزها بم

وأخرى  ، ستعم  كلمة في داللة ومعطى  ،حيث إف لمجة ما  ،الحالة يتداخ  اخت ؼ اللمجات 
 ، ست دمما في داللة ومعطى آخػر ; وبػهل  يجػري مبػدأ االدػتعماؿ واسهمػاؿ مػ  حيػث الّداللػة

ال  غييػر  ،بُطية واحدة م  حيث  ركيبما ،في الوقت الهي   وف بُطية ال لمة  ،لمعطى وم  حيث ا
 فيما م  لدف اللمجتي  ف
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وهػػو  ،ممػػا جػػاء مػػ  لػػدف باحػػث متعمػػب فػػي بحوثػػه بشػػأف اللغػػة  ،وكػػ  هػػها مػػا نلمسػػه 
ول طػه  ،وهو ييوؿ : )) وم  التأريخ مػا ال ييتحػر اسبمػاـ علػى مدلولػه فيػط  ،الرافعي رحمه اهلل 

وذل   ف صور ه الههطية   وف في مجموعمػا ملفيػة غيػر م ػبوطة  ،يتطاوؿ ا لفاظ الدالة أي ًا 
على قياس مألوؼ م  حياة المت ل. ; فإذا أصاب  ل  ا لفاظ ل. يجد لما في ذهطه ردما معيطًا 

يػر بتغيػر وأكثر ما ي وف ذل  في العػادات والمحػقلحات اللغويػة التػي  تغ ، نما أط ؿ زمطية  ،
وبييػػت ألفاظمػػا فػػي اللغػػة مبممػػة فػػي ،وانيرضػػت معمػػ.  ،فػػإذا انيػػرض أهلمػػا  ،ا زمػػاف وا قػػواـ 

ويزيػػ  إبماممػػا  ،حتػػى إذا أُلحيػػت بالشػػرح التػػأري ي أو اللغػػوي الػػهي ي شػػل غموضػػما  ،ذا مػػا 
ريػة فػي ول طما  بيى م  ذل  بالطسبة النيقاعما م  الوجػود بيايػا أث ،دخلت في الحياة الههطية ،

 (ٚٛ)اللغة ) مث  خشونة الشعر الجاهلي ( ف ((
فييوؿ موضحاً ومبيطاً هها ا مر : )) ولو ذهبطا إلى المعارضة بي   ،ث. يستقرد الرافعي 
هػػػػه  الحيػػػػاة الح ػػػػرية  وبػػػػي  ،ومػػػا اختحػػػػت بػػػػه مػػػػ  المعػػػاني  ،ألفػػػاظ الحيػػػػاة العربيػػػػة ا ولػػػػى 

وال  ، نطػا ال نحتاجػه  ،تطزؿ مطما مطزلػة البيايػا ا ثريػة لرأيطا قسمًا كبيرًا م  اللغة ي ،ومستحدثا ما
 ،وذلػػ  كأدػػماء اسبػػ  وصػػفا ما ال ثيػػرة ،فيطتوػػر بػػه وقتمػػا  ،هػػو ممػػا يُػّعػػد ف ػػً  عػػ  الحاجػػة 

وهو كثير  قفح به معػاج. اللغػة  ،وما جاءت به اللغات المتعددة  ،وكأدماء كثير م  الحشرات 
  ))(ٛٛ) 

أي عربية ا جياؿ الماضية التي   تلل ع  عربية هه   ،ا ولى  والرافعي يسّمي العربية
إال أنمػػػ.  ،ا جيػػػاؿ بػػػػ ) ال ػػػي  العربيػػػة(  شػػػبيماً بال  يطيػػػة ا وربيػػػة ; ف مػػػا أنمػػػ. ال يسػػػتعملونما 

ول ػػ   ،يشػػتيوف مطمػػا أدػػماء المحػػقلحات العلميػػة وا دبيػػة الم تلفػػة التػػي  مػػس الحاجػػة إليمػػا 
وفي هػها  ومفاهي. اللغة المعاصرة ; ف هل  العربية فف ،قيية بي  مدلولما بقريية موا مة لغوية د

ييوؿ الرافعي : )) وليد نرى أف ذل  مما يحح أف يسمى ) ال ي  العربية ( قياداً علػى  ،الحدد 
ول   يشتيوف مطمػا أدػماء المحػقلحات التػي  مػس  ،اللغة ال  يطية التي ال يستعملما ا وربيوف 

لػػوال أف )) ال يططػػا العربػػي(( يحتػػاج مطػػا إلػػى عربيػػة  ،فيمػػا يسػػتحدثوف مػػ  أمػػوره.  ،إليمػػا الحاجػػة 
 (ٜٛ)فإف ادتحياء الماضي ال ي وف إال بالم  مة بيطه وبي  روح الحاضر ((  ،   مه 
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فػػػي  ،والغيػػػر ،وال  يتفػػػي أثػػػر ا جطبػػػي  ،يريػػػد أف يبيػػػى حديثػػػه عربيػػػاً  ،ول ػػػ  الرافعػػػي 
ولػػهل  فإنػػه يػػورد محػػقلحات لغويػػة عربيػػة  ،العربيػػة التػػي  سػػتي  بمػػا  أح امػػه علػػى طبيعػػة اللغػػة

الهي  يسّموف كثيراً م  ألفاظ ومفردات العربية ا ولى في  ،خاصة م  لدف علماء العربية ا ص ء
 ،والمط ػػػػػػػر  ،و الحوشػػػػػػػي  ،والغريػػػػػػػ  ،ا جيػػػػػػػاؿ الماضػػػػػػػية بمسػػػػػػػميات مثػػػػػػػ  :)) الوحشػػػػػػػي 

 (ٜٓ)ففف((  ماتوالمػُ 
 االدتعماؿ واسهماؿ: الشيوع وكثرة االدتعماؿ:م  دواعي  -ٜ

أف الشا   في االدتعماؿ مػ   ،قدامى ومحدثي   ،إف الياعدة المتبعة لدى علماء اللغة
وعدـ إهمالما ;فيتر ػ   ،يؤخه بطور االعتبار في االعتماد عليما وادتعمالما ،ا لفاظ وال لمات 

فػإف كثػرة االدػتعماؿ  جعػ  مػ   ،المطقلػب على هها إهماؿ غيػر الشػا   بحػورة عامػةف ومػ  هػها 
ال لمػػة أكثػػر قػػدرة علػػى  لبيػػة الحاجػػات والمقالػػ  اللغويػػة لػػدى مسػػت دميما ف ييػػوؿ دفرم ػػاف 

أف ال لمػػة الواحػػدة  عقػػي مػػ  المعػػاني  ،عبػػدالتواب: )) والياعػػدة فػػي فيػػه اللغػػات بوجػػه عػػاـ 
دػػتعماؿ البػػد أف   لػػب كلمػػات  ف كثػػرة اال ،والػػدالالت بيػػدر مػػا يُتػػاح لمػػا مػػ  االدػػتعماالت 

 (ٜٔ) ُلبَّى بما مقال  الحياة وا حياء ((   ،جديدة 
وقد اهت. العلماء اليدماء بموضوع االدتعماؿ للمفردات العربية اهتماماً كبيػراً و وادػعاً 

فعيػػدوا فحػػواًل  ،; فيػػد كػػانوا حريحػػي  )) علػػى إظمػػار الفػػروؽ الدقييػػة بػػي  ا لفػػاظ المسػػتعملة 
إال إذا كػاف ( ٕٜ)ونيلػوا مػثً  أنػه )) ال ييػاؿ الما ػدة  ،تلل أدماؤها بػاخت ؼ أحوالمػا  شياء   
 (ٖٜ) ،وإال فمو كوب ((   ،وإال فمي خواف ف وال كوز إال إذا كانت له عروة  ،عليما طعاـ 

وكثػػرة االدػػتعماؿ )) ح ػػ. أخػػه  العلمػػاء بطوػػر االعتبػػار فػػي االعتمػػاد عليػػه لي ػػوف فػػي 
 (ٜٗ)والمعدلة على جمي  المستويات قاطبة ((   ،ثالية التي   وف اللغة الموحدة صل  اللغة الم

 م  دواعي االدتعماؿ واسهماؿ: طوؿ الزم : -ٓٔ
وإهماؿ ال لمة بالمعطى اليدي. ذل  أف لقػوؿ  ،وذل  بادتعماؿ ال لمة بمعطى جديد 

 ،أو  ػهه  أجيػاؿ  ،يػاؿوخاصػة حػي   تػداخ  ا ج ،الزم  دورأ كبيػرأ فػي  غيػر معػاني ال لمػات 
فُيليػوف بمعػاف جديػدة علػى كلمػات لمػا معػاف أخػرى وهػي أصػيلةف ومػ  هطػا  ،و أ ي أجياؿ أخػرى

وإهمػػاؿ للمعطػػى ا صػػلي لل لمػػة  ،فإنػػه حػػدث ادػػتعماؿ لمعطػػى جديػػد علػػى كلمػػة قديمػػة أصػػيلة 
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عطػػى فييػػوؿ : ))  غيػػر م ،وهػػو يتحػػدث عػػ  ذلػػ   ،ه ػػها يػػهه  إليػػه الػػدكتور أنػػيس  ،ا صػػلية
وانتياله م  المعطى ا صلي إلى معطى جديد بمرور وقػت طويػ   ،ال لمة في لمجة م  اللمجات 

مثػػ  :  ،هطػػا نػػرى لمجػػات اللغػػة الواحػػدة  سػػتعم  كلمػػات متحػػدة الحػػورة فػػي معػػاف م تلفػػة  ،
 (ٜ٘)و عّبر ع  الثعل  عطد  مي. ((   ،الِمْجرْس  عطي اليرد في الحجاز
وادتعماؿ  ،دي بالمفردات اللغوية إلى  ركما ب  وإلى إهمالمايؤ  ،وطوؿ الزم  و مرور  

ّ(َ( ( ف وكلمػػة :  ،وذلػ  مػػ  مثػ  : ) الغَػزَّيْػػػػػ  ( أي : الشَّػدقي   ،البػدي  عطمػػا  ومفردهػػا : ) غَػػػزَّ
 (ٜٙ)الُبعيوط و البُػْلُيوط بمعطى : اليحير ف  

ل ونمػػػا ممملػػػة ،ة وهطػػػاؾ كلمػػػات أخػػػرى كثيػػػرة مػػػا ال يعرفمػػػا حتػػػى )) بعػػػ  أ مػػػة اللغػػػ
كيػػوؿ   ،وهػػي دوف ال ػػعل الػػهي يػػطحط عػػ  درجػػة الفحػػيح  ،االدػػتعماؿ فػػي العػػرب إال قلػػيً  

وعليمػػػػا  ،يػػػػهوي  ،بعػػػػ  أهػػػػ  الحجػػػػاز : )) ذأى  يػػػػهأى (( وهػػػػي فػػػػي لغػػػػة أهػػػػ  نجػػػػد : ذوى 
 (ٜٚ)االدتعماؿ((  

لمػة الدالػة مػ  طػوؿ الػزم  ; وكػأف ال  ،والع قة وطيدة بي  الدِّاللة  ومعاني ال لمػات 
ولػ.  عػد بإم انمػا إعقػاء المعطػى  ،قػد ادػتفرغت عػ  شػحطا ما الدالليػة ،على معطػى مػ  المعػاني 

نوراً لتغير المستوى التحورى والطفسي للجي   ،المراد لجي  الحاضر كما أعقتما لجي  الماضي 
قػػي المعطػػى فيعمػػد إلػػى إبػػداؿ ال لمػة ب لمػػة جديػػدة  ع ،الحػالي المعاصػػر ُ جػػا  ال لمػػة المعطيػة 

يطادػػباف الحالػػة الطفسػػية والشػػعورية  ،ول ػػ  فػػي دػػياؽ و ركيػػ  جديػػدي   ،و ػػدؿ عليػػه  ،السػػابب 
نجػػد حيييػػة  ،فػػإذا أطلعطػػا علػػى مػػا ذهػػ  إليػػه بع ػػم. بمػػها الحػػدد ،للجيػػ  المعاصػػر ف ولػػهل  

فتقػرح هػه   ،حي  ييوؿ )) وقد  سػَوّد دػمعة ال لمػة لقػوؿ ار باطمػا بمػدلوؿ غيػر كػري.  ،ذل  
 ،غيػر مثيلػة بار باطػات ممجوجػة مػ  جمػة المعطػى  ،و ستعم  كلمة أخػرى فػي م انمػا  ،ال لمة 

ويعتبػػر عطحػػر الداللػػة المجازيػػة فيمػػا مطػػاط التبريػػر فػػي  ،فتسػػت دـ فيػػه أواًل علػػى طريػػب المجػػاز
حيػػث يعتبػػر ادػػتعمالما المجػػازي نوعػػاً مػػ  التطػػز  عػػ  ذكػػر ال لمػػة ا ولػػى التػػي دػػاءت  ،قبولمػػا
وال يػػػزاؿ هػػػها ،فتسػػػوء دػػمعتما أي ػػػاً  ،ثػػػ. يقػػػوؿ ا مػػر علػػػى ادػػػتعماؿ ال لمػػة الثانيػػػة ، دػػمعتما

المػدلوؿ الممجػػوج يسػتمل  ال لمػػات واحػػدة بعػد ا خػػرى إلػى مػػا ال نمايػػة ف أُنوػر مػػث ُ  عاقػػ  
مرحاض  ،بيت ا دب  ،كطيل   ،خ ء  ،ال لمات اآل ية على معطى م اف ق اء الحاجة : غا ط 
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حّماـف وقد كانت ك  واحدة م  هه  ال لمػات قبػ  ادػتعمالما ممػا ال يػأنل الطػاس  ،دورة ميا  ،
وال يعل. إال اهلل ما ال لمات التي  تعاق  بعد ذل  علػى هػها  ،ع  الجمر بادتعماله في ال  ـ 

 (ٜٛ)المدلوؿ الهي يُمجُُّه الهوُؽ في جمر ال  ـ ((  
 :م  دواعي االدتعماؿ واسهماؿ : قوة ال لمة -ٔٔ

 ، تفػػاوت ال لمػػات فيمػػا بيطمػػا مػػ  حيػػث اليػػوة وال ػػعل فػػي   ػػمطما المعطػػى ا قػػوى 
 ،في تػػػار  ،أو الشػػػ   المػػػت ل. ،والػػػهي يريػػػد  الموقػػل  ،وداللتمػػا علػػػى المػػػراد مػػ  المعػػػاني 
 نه )) ليست ال لمػات دػواء فػي داللتمػا علػى المعطػى ف  ،ويستعم  ما هو أقوى م  ال لمات 

أو أكثػر  ،وألحػب بػالمعطى  ،صػدؽ فػي وصػل الشػيء مػ  كلمػات أخػرى فم  ال لمات ما هو أ
  (ٜٜ) مثيً  له أماـ العيوف((  

باسم ػػاف أف نسػػتطبط مػػ  ذلػػ  أف هطػػاؾ مياومػػة  ،فمػػ  هػػها المعطػػى فػػي قػػوة ال لمػػة 
بوجه التيار اللغوي الجارؼ الهي ال يُبيي وال يهر حػي  يتغيػر الػزم   ،فقرية وطبيعية م  ال لمة 

مانحػة المعػػاني التػػي  عبػػر عػػ  الحاجػػة  ، بيػػى و يػػاـو معقػػاءة  –أي ال لمػػة  –وهػػي  ،به وأصػحا
 الجديدة  والزم  الجديد ف

ويسػػتمر االدػػػتعماؿ  ،ليػػػدـو  ،فػػإف قػػػوة ال لمػػة هػػػي المعيػػار اللغػػػوي الجيػػد  ،ولػػهل 
تعداد وعلػػى ادػػ ،وي ػػوف اسهمػػاؿ لمػػا بعيػػداً عطمػػا فف  نمػػا حاضػػرة هػػي دا مػػاً  ،اللغػػوي لل لمػػة 

المفػردات الثوابػت  ،لتلبية مقال  المػت ل. اللغويػة فف وخيػر مثػاؿ لمػه  الحالػة مػ  قػوة ال لمػة 
والتػي ليسػت الحيػاة  ، نما مواد الحياة الحيويػة ،التي ليس باسم اف غيابما ع  الساحة اللغوية 

 ،مثػ  : الطػار بػ  و  دونمػا  وشػ  الحيػاة أف  توقػلفف والمفػردات الثوابػت ،بدونما  ستمر أبػدًا 
ا مػ  فففف  ،ال ػوؼ  ،العقػش  ،الجػوع  ،المػوت  ،الحيػاة  ،البػرودة  ،الحػرارة  ،ال بز ،الماء 

 إلى آخر مئات المفردات ا خرىفف 
 –وإعقا مػػػا اليػػػوة  ،ثػػػ. إف للػػػدي  دوراً مممػػػاُ جػػػداً فػػػي إقػػػرار الثوابػػػت مػػػ  المفػػػردات

وذلػػػ   ف  ،ياومػػػة أي قػػػوة إلػػػى إهمالمػػػا وم ،فػػػي البيػػػاء –وادػػػتقي  أف أقػػػوؿ : اليػػػوة المقليػػػة 
و حػػوير  ،بػػدونما ال يم ػػ  إقػػرار المعػػاني  ،المفػػردات الثوابػػت هػػي مػػ  صػػل  المػػطمج اسلمػػي 

 ،الجػزاء  ،العهاب  ،الييامة  ،جمط. ،وإب غما وإيحالمافف م  مث  : الجطة  ،ا غراض و يديمما
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وابػػت لفػػم الج لػػة: اهلل ُقددػػت أدػػماؤ  ال ػػافر ففف وقبػػ  كػػ  هػػه  المػػواد  اللغويػػة الث ،المػػؤم 
 وصفا ه كلما ففف

وبيا مػػا وعػػدـ زوالمػػا بػػزواؿ ا جيػػاؿ والعحػػور  ،المفػػردات الثوابػػت فػػي قو مػػا ومتانتمػػا 
إنما يأ ي م  ذل  المعطى أف  ل  المفردات بمثابة ا عمدة الثوابت للغة التػي بطيػت  ،وا زماف 

 عليما بطاء اللغة ف
 تعماؿ و اسهماؿ: االدتحياء:م  دواعي االد -ٕٔ

 عػدد ا غػراض وا هػداؼ وا عمػاؿ والحاجػات فف واللغػة فػي  ،الحياة مواقل متعػددة
 ،ليػػػؤدي بمػػا مرامػػػه  ،ُجعبتمػػا  ػػزود اسنسػػػاف ب ػػ  مػػا يريػػػد مػػ  ا لفػػػاظ والمفػػردات وال لمػػات 

راح للداللػة هطػاؾ مواقػل  حػوؿ دوف ذكػر ال لمػات الحُّػ ،وغايا ه ; ول طػه مػ  ذلػ   ،وأهدافه 
أو  جعػػ  مػػ   –نسػػبة مػػا  –أو للتعبيػػر عػػ   لػػ  المسػػا   التػػي   ػػدش الحيػػاء  ،علػػى ا شػػياء

أو   ػػعه فػػي موقػػل حػػرج ف فيميػػ  اسنسػػاف عػػ   ،اسنسػػاف أف يسػػتحي مػػ  ذكرهػػا والػػتلفم بمػػا 
ول طمػا  –نوعاً ما  –وهي غام ة  ،ب  و يلتجيء  إلى إعداد ألفاظ وذكر مفردات أخرى ،الهكر
ول ػػػ  مػػػ  وضػػػ  دػػػياج لغػػػوي يحػػػوؿ بػػػي  ال شػػػل  ،و ػػػدل  ،وهػػػي  عبّػػػر  ،  ذلػػػ  واضػػػحة مػػػ

ويسػػتعم   ،فيػػد أدرؾ اسنسػػاف أنػػه يجػػ  عليػػه أف يُممػػ  كلمػػات وألفاظػػاً  ،ومػػ  هطػػا  ،واالدػػتتار
 ،أخرى في هها المجاؿ ف ففي ) أع اء الجسد اسنساني في اللغة ( ففف كثير مػ  المحوػورات 

ألفػػاظ دوف أخػػرى فػػي الداللػػة علػػى أع ػػاء معيطػػة فػػي جسػػد اسنسػػاف  والقرا ػػل فػػي ادػػتعماؿ
 ،يسػػتعمله اسنسػػاف العػػػادي فػػي حيا ػػه اليوميػػػة  ،وهػػػي عمػػ  ب غػػي صػػػرؼ ،،فمطػػاؾ )) التوريػػة 

دواء أكاف المستعم  ذكراً أـ  ،ليمرب م  التحريح بألفاظ ذات داللة على بع  أع اء جسد 
وإف كانػػت أصػػوله  ،لحيػػاة اليوميػػة موضػػوع لغػػوي شػػا ب أنثػػى ; فأدػػالي  ادػػتعماؿ التوريػػة فػػي ا

 (ٓٓٔ)ب غية((  
واهمػاؿ  خػرى  ،البػد مػ  ادػتعماؿ للمفػردات المطادػبة ،الش  أنه في هه  ا حواؿ 

 واسشارة إليه فف ،حس  ضرورة الموقل المتقل  البحث والتحدث عطه  ،وهي غير مطادبة 
 ستعم  وإهماله وقبوؿ الممم  وإعماله:م  دواعي االدتعماؿ واسهماؿ: هجر الم -ٖٔ
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 ،أو المحقلح اللغوي مػ  عقا ػه اللغػوي ،أو اللفوة ،أو ال لمة ،إف ادتفراغ المفردة 
 ،ليس معطا  أنه قد انتمػى كػ  شػيء  ،و في الحاضر،في اآلف ،وم  شحطته م  المعطى في اللغة 
 وم  هها اللفمف ،وك  عقاء لغوي م  هه  المفردة 

 ف  ،وذلػػػ  لطفػػػاد الحاجػػػة إليػػػه  ،و يُممػػػ   ،مػػػ  ا لفػػػاظ قػػػد يُمجػػػر هطػػػاؾ مسػػػتعم  
وال  لبػي المقالػ   ،أو اني ػت  ،الدالالت التي  ت مطما  لػ  ا لفػاظ وال لمػات قػد ضػعفت 

 ،وحلّػت محلمػا حاجػات جديػدة ،وقػد  غيػرت  لػ  الحاجػات ، نما مر بقة بحاجػات  ،اللغوية 
ال يتػػهوؽ داللتػػه  ،مػػا  ف هػػها المسػػتعم  الػػهي يمجػػر إ ،وا دػػباب فػػي ذلػػ  كثيػػرة  ،وحديثػػة 

 وذل  اعتماداً على الهوؽ العاـ  صحاب اللغة ا ـ ففف ،التهوؽ اللغوي التاـ كثير م  الطاس 
وأحاطوا بفيه  ،أما العلماء اللغويوف اليدماء الهي  أردوا اليواعد ا دادية للغة العربية 

يحة  تطادػػ  وطبيعػػة اللغػػة العربيػػةفف وفػػي التعامػػ  مػػ  فيػػد دػػل وا طرقػػاً دػػليمة صػػح ،جيػػد للغػػة
كما بحث ذل  باحث م  المحدثي    ،ا  هوا مطمجا فريدًا بإزا مما ،مسألة االدتعماؿ واسهماؿ

 ،ومسػػػتعم  قػػػد يُمجػػػر ،بيولػػػه :)) االدػػػتعماؿ فػػػي العربيػػػة علػػػى نػػػوعي  : ممجػػػور قػػػد يسػػػتعم  
إذ ال  ،وفػػػي هػػػها كانػػػت المزيػػػة للعربيػػػة  ،يا ػػػه واحتفػػػاظ علما طػػػا بػػػالطوع ا وؿ كأنػػػه إرهػػػاص سح

 ،معػرض ليػواني  التغيػر الحػو ي  ،وهػو ممػدد بػالمجراف  ، حتفم دا ر اللغات اال بالطوع الثػاني 
فت ػقر  ،فإذا أميت بالمجر ل. ي   فػي طبا عمػا مػا  عػوض بػه الممجػور الجديػد بممجػور قػدي. 

 (ٔٓٔ)والسرقة مطما ((   ،ا وأحياناً إلى غحبم ،إلى االدتجداء م  لغات أخرى
إنما يجري التعامػ  علػى  –ال  كلما  –إف االدتعماؿ واسهماؿ في كثير م  المفردات 
بمعطػى  ،أف اسهمػاؿ التػاـ  ،ومعطػى هػها  ،أدادمما في االدتفادة م  معقيات ال لمات اللغوية 

إذا أخػهنا بالمبػدأ اليا ػ    نه ،فإف هها غير وارد في العربية  ،وم  ث. إلغا ما  ،هجر المفردات 
فإف الحياة قد  تقل  إعادة مفردة  أو مفردات  ،الهي ييوله المؤرخوف : بأف التأريخ يُعيد نفسه 

ف انػت  ، ف واقعػاً حيا يػاً حػاؿ دوف ادػتعمالما  ،وقػد أهملػت  ،إلى طاولة البحث واالدتعماؿ 
ا لفػػاظ مػػ  المعجمػػات العربيػػة فف  ول ػػ  لػػيس معطػػا   ػػرقي  قيػػد  لػػ  ،ال ػػرورة أف  طحَّػػى جانبػػاً 
 عػػاد ا لفػػاظ الممملػػة إلػػى ميػػداف االدػػتعماؿ اللغػػوي لتػػؤدي دورهػػا فػػي  ،ف لمػػا دعػػت الحاجػػة 
 حياة العربية مرة أخرى ف
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 م  دواعي االدتعماؿ و اسهماؿ: اسما ة: -ٗٔ
عم   نمػػا يسػػت ،ول طمػػا إما ػػة ظاهريػػة  ،هطػػاؾ عمليػػة إما ػػة  فعػػاؿ موجػػودة فػػي العربيػػة 

بداًل مطما  راكي  جديدة  ت م  جهور ا فعاؿ المػُػما ة ف وبهل  يحدث مي د جديد م  موت 
 تيػوى اللغػة ا ـ بالحػياغات والتراكيػ  الجديػدة ف  ،ظاهري ف وم  هها اسنجػاز اللغػوي الرا ػ  

ها الفعػ  )) قاؿ في الجممرة : قالوا :  ب   يا  ث. ُأميػت هػ :جاء في المزهر ع  اب  دريد قوله 
إذا انحػدر يمػوي علػى  ،وقالوا :  َػْيتَػَب الرجػُ  مػ  الجبػ   ،فيالوا :  َػْيَتَب  ،ورُدَّ إلى بطاء جعفر  ،

 غير طريب ف
وأُْلِحَب بالرباعي في الَمثْػَمثَػة : وهػو اخػت ط ا  صػوات فػي  ،ث. ُأميت  ،*وادتعم  أْلَمَث 

 ثُر المثماتُ  *أو في ص   ف قاؿ الراجز: * َفمْثمثوا ف َ  ،الحرب 
وهػػو العوػػ. المقيػػل  ،فييػػ  : الُيحُيػػح  ،وألحػػب بالربػػاعي  ،ثػػ. أميػػت  ،*وادػػتعم  أليػػح 

 بالدُّبرف
والَجْعَجعُة  اليعود على غير  ،وألحب بالرباعي في : َجْعَج َ  ،ث. أميت  ،* وادتعم  الج  

 طمأنيطة ف
وهػي الطَّاقػة الَمرَِمػُة التػي  ، فييػ  : ُكْحُ ػحْ ،وألحب بالربػاعي  ،ث. أميت  ،* وادتعم  ال ح
 ال  حبُس ُلعابَماف
 إذا فرَّقه ف ،فيي : َذْعهََع الشْيُ(  ،وأَلحب بالرباعي ،ث. أميت ،* وادتعم  أْلهََع 

 وقي  : َشْعَشَ  ف ،*وأميت شح َّ يش ّ 
 (ٕٓٔ)وقي  : شْغَشَغ ((   ،* وأميت َش غَّ 

مػ  حركػة التقػور اللغػوي ; والحركػة التقوريػة إنما  أ ياف  ،إف اسما ة واسحياء اللغويي  
ومػ  ثػ. حػ وة المطقػب  ،مػ  الػهوؽ اللغػوي السػلي. والرفيػ   ،إنما  ػأ ي فػي جانػ  مطمػا  ،هه  

 ،وبعػػد ذلػػ  مػػ  اختيػػار الحػػروؼ المتطاغمػػة لت ػػوي  كلمػػة ف مثػػاؿ ذلػػ  : رؼَّ أميػػت ،بال لمػػة 
كما ودبيت اسشػارة إلػى هػه  الحػياغات   وأعهب ف ،وأندى  ،وادتعم  : َرفْػَرَؼ ف  فمها أحلى 

 فيما نُيلت ع  الجممرة ف
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في أبحاثه في اللغة أف العرب إذا أما وا   ،وقد جاء فيما  حدث الرافعي ع  هها ا مر 
كأدػػػماء ا يػػػاـ   ،فييػػػوؿ : )) الُممػػػات : مػػػا ُأميػػػت ادػػػتعماله  ،كلمػػػات وألفاظػػػاً جػػػاؤوا بػػػأخرى 
 (ٖٓٔ)عموا ففف ((  والشمور في اللغة ا ولى على ما ز 

ب حوص أياـ ا دبوع وكهل  أدماء الشمور  ،وقد ني  هو ع  اب  دريد في الجممرة
 وهي :  ،وذل  بإما ة ا دماء اليديمة ،حيث غيرت أدماؤها بأدماء جديدة  ،

 أدماء أياـ ا دبوع :
 مونس           َعروبة قديمًا:       شيار       أوؿ       أهوف و أوهد  ُجبار      ُدبار         

 الجديد:    السبت      ا حد     االثطي       الث ثاء   ا ربعاء     ال ميس        الجمعة
 وفي أدماء الشمور :

 قديمًا: المؤ مر   ناجر     خواف           رْبحاف            الحطي              ربى
 ي  اآلخر     جمادى ا ولى    جمادى اآلخرةالجديد: المحـر    صفر   ربي  ا وؿ     رب

 قديمًا:  ا ص.     عاذؿ       نا ب      وع         وْرنة             برؾ
 (ٗٓٔ)الجديد:  رج      شعباف     رم اف     شواؿ     ذو اليعدة      ذوالحجة (( 

ثػر وعػدمما فػي الشػعر م  دواعػي االدػتعماؿ و اسهمػاؿ :  ػوالي الميػاط  اليحػيرة فػي الط -٘ٔ
 العربي:

همػػػا الودػػػيلتاف للتعبيػػػر ; ول ػػػ  ل ػػػ  ودػػػيلة خحا حػػػما وأدػػػاليبما ف  ،الطثػػػر و الشػػػعر 
بحيػث إنػه بإم ػاف الطػاثر ادػت داـ العبػارات اليحػيرة  ،فالطثر يسمح للطاثر التعبير بحريػة وط قػة

أو في كلمات متتالية ((  ،أو أكثر في كلمة واحدة  ،ب  ))  والي ث ثة مياط  قحيرة  ،والقويلة 
 وذل  للوصوؿ بما إلى الغاية المرجوة التي يريدها الطاثرف (٘ٓٔ)

فػي أي بحػر مػ  البحػور بحػاؿ مػ   ،ول   ذل  )) ال يم   أف يحدث في الشعر ففف
قد  متط  فيه أشياء  جػوز  ،وذل  لما في الشعر )) م  قيود الوزف واليافية  ،( ٙٓٔ)ا حواؿ ((  
كما قد  ؤدي ضرورة الوزف في بع  ا حياف إلى ابتػداع نػوع مػ  ا دػلوب الػهي لػ.   ،في الطثر 
 (ٚٓٔ)ب  ربما قادت  ل  ال رورة إلى  وليد الحيغ وا لفاظ في أحياف أخرى ((  ،يألفه الطثر 
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باسم ػاف أف نلمػس آثػار عػدـ  يبػ  الشػعر لتػوالي ذلػ  العػدد مػ  الميػاط   ،وم  هطا 
 وهي باسم اف ادتعمالما في الطثر: ،أي إهمالما ،اليحيرة

 م افة إلى ضمير الم اط  : ،إنه )) ال يرد في الشعر العربي الّحيغ االدمية التالية  -ٔ
 مث  : َكِتل ،َفعػػِ 

 مث   : قَػَل. ،و فَػَع             
 مث   : ِقَرب ،وِفَع  
 مث  : فُػُرش ،وفُػُع  
 (ٛٓٔ)مث  :ُحػَحج ((   ،وفُػَع  

 فإنه ال  أ ي صيغ مث  : ، وبطاء على ذل 
فػػي الشػعر العربػػي ; فػي حػػي  وهػػو ،وُحَججػَ   ،وفُػُرشػػ َ  ،وِقَربػَ   ،وقَػَلمػػ   ،َكِتفػ  

 (ٜٓٔجا ز في الطثر العربي ف  )
يعمد الشعراء إلى : )) س ي  الـ : )) َمْل ((  ،*وللت ل  م   والي المياط  اليحيرة
 ب  كلثـو : بداًل م   حري ما فراراف مثاؿ ذل : قوؿ عمرو

ـَ الطاَس َخسفاً                 أبيطا أف يُِيرَّ الَ ْسَل فيطا  ((    (ٓٔٔ)إذا ما الَمْلُ  دا
كثيرةالػورود فػي الطثػر ; مثػاؿ   ،قليلػة الػورود فػي الشػعر  ،*وكلمة ) رج  ( وهػي مفػردة 

 ذل  :
 قوؿ طرفة:

 (ٔٔٔ) ة المتوقِّػػِد أنا  الرج  الجعد الهي  عرفونه          خشاش كػرأس الحيَّ 
قوؿ  ،وهي قليلة الورود في الطثرف مثاؿ ذل  ،*بيطما ي ثر ورود كلمة )َمْرء( في الشعر 

 : عمرو ب  أحمر الباهلي :
 (ٕٔٔ) ُأرَجػِّػي شباباً ُمْقَرِهمَّاً وِصحَّػًة        وكيل رجاُء المرِء ما ليس القيػا 
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عػػدؿ الطابغػػة الػػهبياني عػػ   ،رة متواليػػة *ولغػػرض االبتعػػاد عػػ  ورود ث ثػػة ميػػاط  قحػػي
وعوضػما بعبػارة  ،فأهملمػا  ،ادتعماؿ : )) أرب  لياٍؿ(( نوراً لت مطما ث ثة مياط  قحيرة متواليػة 

 فييوؿ :  ،أخرى 
 (ٖٔٔ)بهي المجاز  ُراعي مطزاًل زيََمػػػا          ػدة    با ْت ث َث ليػاٍؿ ث. واحػ
ب  يعمد إلى ادت داـ ) حجة ( م  العدد  ،مة ) دطة( م  العدد * ال يست دـ الشاعر العربي كل

ففػػراراً مػػ   ػػوالي ث ثػػة ميػػاط  قحػػيرة فػػي ) عشػػري  دػػطة ( علػػى  ،وهػػها نػػادر ورود  فػػي الطثػػر  ،
 يست دـ الشاعر عبارة : ) عشري  ِحجًَّة ( كما في قوؿ لبيد : ،دبي  المثاؿ 

ػػةً   (ٗٔٔ) وعشري  حتى فاد والشَّيُ  شاِمُ           رعى َخرزاِت الُمْلِ  عشريَ  ِحجَّ
 

 الخاتمة

االدتعماؿ واسهماؿ جزء كبير م  المشروع اللغػوي الوادػ  ال بيػر الػهي يُت ػه دػليية 
ف انت  ،حيث جرت ها اف العمليتاف  ،وهو ما نجد  في  أريخ العربية  ،أو ِعلماً وكسباً  ،وفقرة 

 ف مػػ  أهػػ. فوا ػػد  االدػػتعماؿ  ،وحيويػػة قا مػػة  ، ػػ. وجمػػاؿ دا ،اللغػػة العربيػػة فػػي عقػػاء دا ػػ. 
وعػدـ  يػادـ اللغػة فف فمػي دا مػة التلبيػة لمتقلبػات الحيػاة الم تلفػة  ،واسهماؿ التجديد الدا . 

 ففف
فمػي  تػدفب حيويػة ونشػاطاً ممػا  سػمح بػأف  جػري الحيػاة  ،ث. أف اللغة دا مة الشباب 

الحاص  الهي يحدث في اللغة م  طريب االدتعماؿ  في مجاريما الححيحة والقبيعية فف فالتغير
فػػػي م امطمػػػا وم زونمػػػا ال ثيػػػر مػػػ   ،معقػػػاءة ،واسهمػػػاؿ يػػػدؿ داللػػػة قويػػػة علػػػى أف اللغػػػة حيػػػة 

ومػ  ذلػ  فإنػه يعطػي  ،لت وف دلػيً  علػى المعػاني المجػردة أو المش حػة  ،المفردات وا لفاظ 
 ماضياً وحاضراً ومستيبً فف ،ماً وحديثاً أف اللغة هي مادة ا حواؿ كلما بداوة وح ارة قدي

هي أف هها المشروع يؤدي ،وم  أه. الفوا د الجمة التي ييدمما االدتعماؿ واسهماؿ  
ممػػا يعطػػي ذلػػ  الوحػػدة السيادػػية والوحػػدة  ،باللغػػة الػػى الوحػػدة اللغويػػة بػػي  جميػػ  أبطػػاء ا مػػة

هه  الحالػة التػي يُبرزهػا االدػتعماؿ  وخير م  يفسر ،االجتماعية وغيرها م  مجاالت حياة ا مة 
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و سػتيي.  ،هو الدكتور إبراهي. أنيس حػي  ييػوؿ : )) وليسػت  ػت. الوحػدة السيادػية  ،واسهماؿ 
اال علػى أدػاس الوحػدة اللغويػة التػي  حػبح للشػع   ،الطو. االجتماعية في شع  مػ  الشػعوب 

فيف روف في عي  واحد  ،يطم.ويوثب الحلة ب ،بمثابة رباط دحري يجهب أفراد  بع م. البع  
ومػػا ي فػػ   ،ويتعػػاونوف علػػى مػػا فيػػه خيػػره. جميعػػاً  ،ويشػتركوف فػػي مشػػاعر وأحادػػيس موحػػدة  ،

 لم. ا م  واالدتيرار والرجاء فف
فيتقل    ،إال في لغة مشتركة للشع   طتو. الطاس كافة  ،وال   وف  ل  الوحدة اللغوية 
 (٘ٔٔ)قياً وأداًء ففف ((  ك  مطم. إلى إ يانما  والسيقرة عليما ن

الهي يجع  اللغة في  ،هطاؾ ا م  اللغوي  ،وم  خ ؿ االدتعماؿ واسهماؿ اللغويي  
 ،م   دديس و سل  ألفاظ وكلمات   ر باللغة م  خ ؿ دالال ما ومعانيما  ،أم  وأماف دا مي  

حتػػى ال  ،ت أخػرى بػ  وأف اللغػة ال   ػػقر إلػى ادػػتجداء ا لفػاظ وال لمػات واقتراضػػما مػ  لغػػا
حػي  يسػتغطوف  ،وه. يطوروف إلى لغتم. وكأنما لغػة دخيلػة علػيم.  ،يجع  أفراد ا مة في موقل 

إمػا  يليػدا  ،أو فػي ال تابػة  ،و يستعيطوف بألفاظ أجطبية فػي ا حاديػث اليوميػة  ،ع  ألفاظ لغتم.
 لفوة أجطبية ففأو إظماراً لمعرفة  ،أو كوف اللفوة دلسلة دملة على اللساف ،لألجطبي 

و تفػػرغ عػػ  شػػحطا ما الدالليػػة والمعػػاني  ،ف لمػػا  سػػتطفد طاقػػات ا لفػػاظ والمفػػردات 
 ستطجد باالدتعماؿ واسهمػاؿ  ،ب  و طي ي آجالما  ،وال  عود بالفا دة على اللغة بعد  ،اللغوية 

و بػػدأ  ،يػػدليعتػػدؿ ميػػزاف اللغػػة مػػ  جد ،و ػػؤ ى بألفػػاظ  حػػَ  محػػ  ا لفػػاظ المسػػتطفهة طاقا مػػا  ،
 اللغة مسير ما القبيعية في العقاء والتيدي.ف

جزء م  مشروع المطمج المعياري للغػة العربيػة  ،ث. إف االدتعماؿ واسهماؿ في العربية 
وبطػػا  العلمػػاء العوػػاـ للعربيػػة فػػي اليػػروف ا ولػػى  ،ذلػػ  المشػػروع اللغػػوي العوػػي. الػػهي شػػرعه  ،

وحػافووا علػى  ،موده. المباركة صانوا العربية مػ  ال ػياع وبج ،ل تابة اليواعد ا دادية للعربية 
 وحدة ود مة العربية فف والوحدة السيادية لألمة اسد مية ففف

وال  جل نبتػة لغويػة فيمػا إال و طبػت نبا ػات لغويػة  ،ال  موت  ،إف العربية أرض خحبة 
 ا مة فف ريّانة على مدار عمر اللغة و  ، جعلما خ راء دا مة  ،طرية حية أخرى 

 والحمد هلل أوال و آخراً ففف
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 الهوامش

 فٕص :   لغات البشر -ٔ
 ٕٚص:  نفسه -ٕ
  ٕٛص:  نفسه -ٖ
 ف ٛ٘-ٚ٘ص : محاضرات ع  مش  ت حيا طا اللغوية  -ٗ
 فٛ٘-ٚ٘ص:  نفسه -٘
 فٕٚٗص:  اللغة -ٙ
 فٚص : اللغة بي  اليومية والعالمية  -ٚ
 ٕٓ-ٜٔاظ العربية و قورها صداللة ا لف : ف ويطور ٚص:   نفسه -ٛ
 ٕٓ-ٜٔص : داللة ا لفاظ العربية و قورها  -ٜ
  قور الداللة في المفردات ف  رجمة أدور يوحطا : مجلة ا ق ـ-ٓٔ
 ٛ٘-ٚ٘ص: محاضرات ع  مش  ت حيا طا اللغوية  -ٔٔ
 ٛ٘-ٚ٘ص: محاضرات ع  مش  ت حيا طا اللغوية )أمي  ال ولي( -أ : يطور  -ٕٔ
 ٛٔص: لمجات العربية )دفابراهي. أنيس(في ال -ب 
 ٕٓص: داللة ا لفاظ العربية و قورها )دفمراد كام ( -ج 

 فٚٛصٔج :   أريخ آداب العرب -ٖٔ
 فٚٛصٔج:  نفسه -ٗٔ
 ٚٛصٔج:  نفسه-٘ٔ
 ٕٜصٔج:  نفسه-ٙٔ
 وما بعدهاف ٕٜص : يطور :  نفسه-ٚٔ
 فٜٗ-ٖٜصٔج:  نفسه-ٛٔ
 فٜٗ-ٖٜصٔج:  نفسه-ٜٔ
 فٜٚصٔج:  نفسه-ٕٓ
 فٜٚصٔج:  نفسه-ٕٔ
 فٜٚصٔج:  نفسه-ٕٕ
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 فٜٔصٔج:  نفسه-ٖٕ
 ٖٓص:  مودييى الشعر -ٕٗ
 فٜٕ-ٕٛص:  نفسه-ٕ٘
 ف٘٘صٔج:  ال حا   -ٕٙ
 ف٘٘صٔج:  نفسه-ٕٚ
 فٖٗٔصٔج:  المزهر -ٕٛ
 ف٘٘صٔج:  ال حا   -ٜٕ
 فٖٗٔصٔج:  المزهر -ٖٓ
  ٙٔصٔج :  الحاحبي في فيه اللغة -ٖٔ
 فٛٔٔ-ٚٔٔص ٔج  :  المزهر -ٕٖ
 فٕٗٔصٕج:  الجممرة -ٖٖ
 ٖٕص :  مودييى الشعر -ٖٗ
 ف٘٘صٔج:  ال حا   -ٖ٘
 ف٘٘صٔج:  نفسه-ٖٙ
 ف٘٘صٔج:  نفسه-ٖٚ
 فٙ٘صٔج:  نفسه-ٖٛ
 فٔصٕج:  المزهر-ٜٖ
  ٕٗٔصٕج:  الجممرة-ٓٗ
 نفس الموق  ٖٚ٘صٔج:  نفسه -ٔٗ
  : فويطور كتاب ديبويهٓٓٔص ،ٕٚٙصٔج:  ال حا  -ٕٗ
 والؽ/ طبعة بٕٜٔص،ٜٔٔصٕج
 / عبدالس ـ هاروف ، وقرأ بما عروة ٕ٘صٔج

  التبياف في إعراب: ب  الزبير، يطور
 ٘٘ٔ/ٕاليرآف، بي البياء الع بري

 فٕٜٖصٔج:  نفسه-ٖٗ
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 ٕٗٔصٔج:   ححيح الفحيح-ٗٗ
 ٙٗصٕج:  المزهر -٘ٗ
 فٙٗصٕج : المزهر : ويطور،ٔٔٔصٔج:   ححيح الفحيح-ٙٗ
 فٙ٘صٔج:  ال حا   -ٚٗ
 ٙ٘صٔج:  نفسه-ٛٗ
 ٙ٘صٔج:  نفسه-ٜٗ
 ٚ٘صٔج:  نفسه-ٓ٘
 ٔٙصٔج:  نفسه-ٔ٘
 ٔٙ/ٔج :  نفسه-ٕ٘
 ف ٖٙ-ٕٙصٔج:  نفسه -ٖ٘
 ٖٗصٔج: يطور  :  نفسه -ٗ٘
 ٘ٙٔص :  في اللمجات العربية -٘٘
 فٚٙٔص: مودييى الشعر : ، ويطور  ٜٓ-ٗٛصٖج:  ال حا   -ٙ٘
 ٘ٛٔص :   نفسه-ٚ٘
 ٕٜٔ-ٗٛٔص:   نفسه-ٛ٘
 ٓٚٔ-ٗ٘ٔصٖح: ال حا   : ف ويطورٖٔص : مودييى الشعر -ٜ٘
 فٖٔص:    نفسه-ٓٙ
 ٕٖ-ٖٔص :   نفسه-ٔٙ
 ٕٖ-ٖٔص: نورية الطو. : ف ويطور ٔٙص :  فيه اللغة-ٕٙ
 ٕٓٔص ٔج :   المزهر -ٖٙ
  : و عجز  ٙٙٙ/ٔ ديواف جرير : وللبيت يطور ٕٓٔصٔج :  نفسه-ٗٙ
 و ه َّ أضعل خلب اهلل أركانا  

 ٕٓٔصٔج:  نفسه-٘ٙ
  : و عجز  ٙٔٙ/ٔديواف أبي  ماـ  : و للبيت يطور ٕٓٔصٔج :  نفسه-ٙٙ
 م. فتحدعواكانوا برود زمان   
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 ٕٓٔصٔج :  نفسه-ٚٙ
 ٕٓٔصٔج:  نفسه-ٛٙ
 ٕٓٔصٔج :  نفسه-ٜٙ
 ٕٔٔصٔج:  نفسه-ٓٚ
 ٖٔصٕج: ال حا  : ف ويطورٖٗٔ-ٖٖٔص: ٔيطور ج  :  نفسه-ٔٚ
 ٚٙص:  درادات في فيه اللغة-ٕٚ
 ٚص:  نفسه-ٖٚ
 ٕٔٔصٔج:  مزهرال -ٗٚ
 ٕٔص : داللة ا لفاظ العربية و قورها -٘ٚ
 ٕٔص:  نفسه-ٙٚ
 ٕٕص:  نفسه-ٚٚ
 ٕٕص:  نفسه-ٛٚ
 ٕٕص:  نفسه-ٜٚ
 ٓٗصٔج: يطور المعج. العربي نشأ ه و قور -ٓٛ
 ٗٔ-ٕٔصٕج :  ال حا   -ٔٛ
 ٕٔصٕج:  نفسه-ٕٛ
 ٕٔصٕج:  نفسه-ٖٛ
 ٕٔصٕج:  نفسه-ٗٛ
 ٗٔصٕج:  نفسه-٘ٛ
 ٚٙٔصٔج:  عرب أريخ آداب ال-ٙٛ
 ٚٙٔ-ٙٙٔصٔج:  نفسه-ٚٛ
 ٚٙٔ-ٙٙٔصٔج:  نفسه-ٛٛ
 ٛٙٔ-ٚٙٔصٔج:  نفسه-ٜٛ
 ٛٙٔ -ٚٙٔ ٔج :  نفسه -ٜٓ
  ٕٕٗاللغة لوطدريس ص: ويطور،ٖٜٕ-ٕٜٕص:  درادات فيه اللغة -ٜٔ
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 ( بدالً  )كأس وردت في الط  الموجود ف والمأخوذ م  ) درادات في فيه اللغة ( كلمة -ٕٜ
 في  وجاء فيد صححطا عطد ا خه ف ،وهي الححيحةف لهل   ،( دمواً  دةالما  م  كلمة ) 
 في باب الحرؼ ،) م تار الححاح( للرازي صحة ما أوردناها وصححطاها في الط  المأخوذ 
 ،خوافٌ  : فمو ،فإف ل. ي   عليه طعاـ ،وهي خواٌف عليه طعاـ : )) الما دة  :  ٓٗٙ)ـ( ص 
 ال ما دٌة ((ف 

 ٜٕٛص :  اللغة درادات في فيه-ٖٜ
 ٕٛص: الطحو العربي والدرس الحديث  -ٜٗ
 ٜٚٔص:  في اللمجات العربية -ٜ٘
 ٛٙٔصٔج:   أريخ آداب العرب -ٜٙ
 ٛٙٔصٔج:   نفسه-ٜٚ
 ٖٕٖ-ٕٕٖص:  ا اللغة العربية معطاها ومبطاها-ٜٛ
 ٔٙص :   فيه اللغة -ٜٜ
 يموع م  ال  ـالم بوت و الم : جريدة الشرؽ ا ودط/جريدة العرب الدولية -ٓٓٔ
 ٖٜٕص :  درادات في فيه اللغة -ٔٓٔ
 اللساف مادة)هثث( وفيه نس   : يطور للرجز ٚٗ-ٙٗصٔج:   المزهر -ٕٓٔ
 وأمػػراُء قد أفسػدوا فعاثػػوا:  وصدر البيت إلى العجاج،  

 ٛٙٔصٔج :   أريخ آداب العرب -ٖٓٔ
 ٜٙٔصٔج :   نفسه -ٗٓٔ
 ٛ٘ٔص:  فحوؿ في فيه العربية-٘ٓٔ
 ٛ٘ٔص :   نفسه-ٙٓٔ
 ٛٓٔص:   نفسه-ٚٓٔ
 ٛ٘ٔص :   نفسه-ٛٓٔ
 ٛ٘ٔيطور ص:   نفسه-ٜٓٔ
 يطور لبيت عمرو ب  كلثـو دواوي  الشعر العربي ٜ٘ٔص :   نفسه-ٓٔٔ

 ا:  أبيطا أف يير ال سل فيطو عجز  ٛ/ ٛٗعلى مر العحور ج   
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 ٕٕٔص :  شرح اليحا د السب -ٔٔٔ 

 ٖ٘٘ص٘ج :  مادة )طره.( لساف العرب -ٕٔٔ
 ٜٓٔص :  ديواف الطابغة الهبياني-ٖٔٔ
 ٕٙٙص :   ديواف لبيد-ٗٔٔ
 ٚص :  اللغة بي  اليومية والعالمية -٘ٔٔ
 
 المصادر و المرجع 
 ، ٗلبطػػػاف ط بيػػػروت ،دار ال تػػػاب العربػػػي ،محػػػقفى صػػػادؽ الرافعػػػي ، ػػػأريخ آداب العػػػرب  -

 ـٜٗٚٔ -هػ ٜٖٗٔ
محمد علػي البجػاوي،دار إحيػاء ال تػ   :  بري، حالتبياف في إعراب اليرآف،  بي البياء الع -

 العربية
 ،عبػداهلل الجبػػوري:  حييػػب،ٔج،هػػ ٖٚٗ ،عبػػداهلل بػ  جعفػر بػػ  دردػتويه  ، حػحيح الفحػيح -

 ٜ٘ٚٔ ،بغداد ،مقبعة اسرشاد 

محمػد  :  حييػب  ،مزيػدة ومطيحػة  ٗط ،بغػداد ،دار الشػؤوف الثيافيػة ،اب  جطي ،ال حا    -
 علي الطجار

 مػػػوز ،بيػػػروت  ، ٜط ،دار العلػػػ. للم يػػػي   ،دف صػػػبحي الحػػػالح  ،ات فػػػي فيػػػه اللغػػػةدرادػػػ -
ٜٔٛٔ 

 ٖٜٙٔ ،دف مراد كام   ،محاضرات  ،داللة ا لفاظ العربية و قورها -

 ـٕٜٙٔ ،ال ويت ، حييب الدكتور إحساف عباس ،ديواف لبيد ب  ربيعة العامري  -

 ـ ٜٛٙٔبيروت  ،يب الدكتور ش ري فيح  حي،ديواف الطابغة الهبيانيفصطعة اب  الس يت -

اليػاهرة  ، حييػب عبدالسػ ـ هػاروف  ،الب  االنبػاري،شرح اليحػا د السػب  القػواؿ الجاهليػات -
 ـٜٗٙٔ

دف محػػػقفى ديػػػ  البغػػػا، دار ابػػػ    : صػػػحيح الب ػػػاري) الجػػػام  الحػػػحيح الم تحػػػر( ،  ػػػح - 
     ـٜٚٛٔ -هػ ٚٓٗٔ، ٖبيروت، ط -كثير،اليمامة 
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دار الرفػاعي ،،م تبة ال انجي باليػاهرة  ،ٕدفرم اف عبد التواب ط ،فيه العربية فحوؿ في  - 
 ـٖٜٛٔ -هػ ٗٓٗٔ ،بالرياض 

 جامعة بغداد ،وزارة التعلي. العالي والبحث العلمي ،دفحا . صالح ال ام  ،فيه اللغة - 

نػػوفمبر  ،ٖط ،اليػػاهرة ،م تبػػة ا نجلػػو المحػػرية ،دف إبػػراهي. أنػػيس ،فػػي اللمجػػات العربيػػة  - 
ٜٔٙ٘ 

 عبد الس ـ هاروف، عال. ال ت  ، بيروتف : ديبويه،  حييب ،ال تاب  - 

 ٜٛٙٔهػ بيروت، ٔٔٚ ،اب  مطوور  ،لساف العرب  - 

 الياهرة ،قس. الطشر بالجامعة ا ميركية  ،ص ح العربي ، رجمة ،ماريوباي ،لغات البشر - 

م تبػػػػة  ،الطاشػػػػر ،و محمػػػػد اليحػػػػاص  عبدالحميػػػػد الػػػػدواخلي ، عريػػػػ   ،فطػػػػدريس  ،اللغػػػػة  - 
 مقبعة لجطة البياف العربي  ،ا نجلو المحرية 

 دار المعارؼ بمحر ،دف إبراهي. أنيس  ،اللغة بي  اليومية والعالمية - 

 ـٖٜٚٔ ،ءالدار البي ا ،دار الثيافة  ،دف  ماـ حساف ،اللغة العربية معطاها ومبطاها - 

 ،معمػػد الدرادػػات العربيػػة العاليػػة ،أمػػي  ال ػػولي ،ويػػةمحاضػػرات عػػ  مشػػ  ت حيا طػػا اللغ - 
 ٜٛ٘ٔ جامعة الدوؿ العربية

 -هػػػػػ ٔٓٗٔ ،لبطػػػػاف ،بيػػػػروت ،دار ال تػػػػاب العربػػػػي  ،هػػػػػ ٙٙٙالػػػػرازي  ،م تػػػػار الحػػػػحاح  - 
 ـٜٔٛٔ

 ،جػاد المػػولى وأبػي الف ػ  والبجػػاوي  ، حييػب ،هػػػ ٜٔٔالسػيوطي  ،المزهػر فػي علػػـو اللغػة - 
 ٜٛ٘ٔالياهرة 

 -هػػػ  ٖ٘ٚٔمحػػر  ،دار ال تػػاب العربػػي  ،دف حسػػي  نحػػار ،عجػػ. العربػػي نشػػأ ه و قػػور الم - 
 ـٜٙ٘ٔ

 ٕٜٚٔلبطاف  ،بيروت ،دار اليل. ،دف ابراهي. أنيس  ،مودييى الشعر - 

 ،والطشػػر دار الطم ػػة العربيػػة للقباعػػة ،دف عبػػد  الراجحػػي ،الطحػػو العربػػي والػػدرس الحػػديث  - 
 ـٜٜٛٔ -هػ ٙٓٗٔ

 ٜٜٚٔبغداد  ،دف حا . صالح ال ام  ، أريخ و قور نورية الطو. - 
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 :  االنترنيت 
 www.alshamila.com            ديواف أبي  ماـ المتاح على موق  الم تبة الشاملة - 
  ديواف جرير المتاح على موق  الم تبة الشاملة- 
 دواوي  الشعر العربي على مر العحور المتاح على موق  الم تبة الشاملة - 
  رقي. آلي ،المتاح علي موق  الوراؽ الب  دريد، ،الجممرة- 

  www.alwarraq.com  
 م  موق  الوراؽ/ رقي. آلي  هػٜٖ٘أحمد ب  فارس  ،الحاحبي في فيه اللغة- 

   www.a/warraq.com 

 
  : الدوريات

ار آيػػ ٚالسػػطة  ٗ : أدور يوحطػػا ،مجلػػة ا قػػ ـ العػػدد:  رجمػػة، قػػور الداللػػة فػػي المفػػردات  - 
ٜٔٚٔ 

العػػػدد  ،جريدة العػػػرب الدوليػػػة،الم بػػػوت والميمػػػوع مػػػ  ال ػػػ ـ ، جريػػػدة الشػػػرؽ ا ودػػػط - 
 فٕ٘ٓٓدبتمبر  ٚ،هػٕٙٗٔشعباف  ٗ، ٜٓٛٚ


