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التغيرات في بعض االستعماالت النحوية في لغة 
 االصحافة؛ صحيفتا الجزيرة والرياض أنموذج  

 
 د.يحيى بن عبداهلل بن أحمد الشديدي   

 

 وزارة التعليم السعودية في معلم. 
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 الملخص
البحث يدرس اللغة العربية املعاصرة يف الصحافة السعودية صحيفيت   

اجلزيرة كالرياض أمنوذجنا؛ إذ إف دراسة العربية املعاصرة دراسة علمية أىم ما 
يقدمو الدرس اللغوم، فاخلطوة األكىل خلدمة اللغة العربية تبدأ من دراستها يف 

فها. كقد دىرىس البحث أيامنا ىذه دراسة علمية تكشف عن أكجو قوهتا كضع
لغة الصحافة دراسة رموية، فيذكر الكلمة املتغَتة استعماهلا، يليها العبارة 
الصحفية اليت كردت فيها الكلمة، مث يستظهر آراء اللغويُت متقدمُت كحمدثُت 
يف املسألة، كيعقيب ذلك كلو توجيو الباحث كرأيو يف املسألة، كقد استعاف 

املنهج التارخيي يف بكصف التغَت الًتكييب للكلمة، ك  البحث باملنهج الوصفي يف
 تتبع آراء اللغويُت املتقدمُت كاحملدثُت.

 
 .الصحافة ،لغة ، رمو،: التغَتاتالكلمات المفتاحية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
423  

 

Abstract 

 

The research studies the contemporary Arabic 

language in the Saudi press. The Al-Jazeera and Al-

Riyadh newspapers as a model. The study of 

contemporary Arabic is a scientific study, the most 

important thing that the linguistic lesson offers. The first 

step to serving the Arabic language begins with studying 

it today, as a scientific study that reveals its strengths and 

weaknesses. The research has studied the language of the 

press as a grammatical study, mentioning the changing 

word in its use, followed by the press phrase in which the 

word appears, and then memorizing the opinions of 

advanced and modern linguists on the issue, and all of this 

is followed by the researcher’s guidance and opinion on 

the issue, and the research used the descriptive method in 

describing the structural change of the word, And the 

historical approach in tracking the views of advanced and 

modern linguists. 

  

Keywords: Changes, grammar, language, press. 
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 مقدمة
يقػػػف البحػػػث علػػػا  التغػػػٌَتات يف بعػػػح اةسػػػتعماةت النحويػػػة يف لغػػػة 

ػػا(؛ (ُ الصِّػػحافة فػػالنحويوف حػػددكا  السػػعودية؛ صػػحيفتا اجلزيػػرة كالريػػاض أمنوذجن
مػن  كمواضع استعماهلا مستنبطُت قوانينها الكلمات،لبعح  الوظائف اإلعرابية

كالبحػػث يفػػًتض كجػػود تغػػَتات يف اسػػتعماؿ بعػػح الكلمػػات يف لغػػة العػػرب، 
لغػػة الصػػحافة السػػعودية، كيهػػدؼ إىل مراجعػػة لغػػة الصػػحافة مسػػتعيننا باملعيػػار 
النحوم، مث يهدؼ إىل استظهار نصػو  اللغػويُت املتقػدمُت كاحملػدثُت يف ىػذا 

 ما يهدؼ الباحث إىل توجيو كل مسألة توجيهنا علميًّا.التغَت، ك
كقد هنج البحث املنهج الوصفي يف كصف التغَتات، مث استعاف بػاملنهج  

: ينالعػػػددالتػػػارخيي يف تتبػػػع آراء اللغػػػويُت متقػػػدمُت كحمػػػدثُت. كجعػػػل البحػػػث 
 كالرياض أمنوذجُت للتطبيق.  اجلزيرةمن صحيفيت  َُّٓٗك ُُٕٕٔ

ىػػذا البحػػث يف دراسػػة لغػػة الصػػحافة السػػعودية، أ هػػا كسػػبقد دراسػػاته 
لغة الصحافة، دراسة يف املستول الصوايب مع التطبيق علا أىػم رسالة عنواهنا: 

، دكتػوراهالصحف السعودية، إعداد: عبدالعزيز بن عبدالرمحن املقحػم،  رسػالة 
مػاف دائرة اللغة العربية، معهػد ْتػوث كدراسػات العػاس اإلسػجمي، جامعػة أـ در 

، كأفػػػػاد البحػػػػث مػػػػن الرسػػػػالة يف ـ(ََِٕ-ىػػػػػُِْٕاإلسػػػػجمية، السػػػػوداف، 
تبد دراسات يف لغة كي مسألة كاحدة، أما بقية املسائل فلم تتطرؽ الرسالة هلا، ك 

                                 
( يشػػػػػػػيع يف اللغػػػػػػػة احملكيػػػػػػػة فػػػػػػػتر الصػػػػػػػاد يف  الصِّػػػػػػػحافة(، كاملصػػػػػػػادر الدالػػػػػػػة علػػػػػػػا حرفػػػػػػػة تيكسػػػػػػػر فاؤىػػػػػػػا ُ 

افىة(. كرأل ابػػػن عصػػػفور ااػػػراد ىػػػذا ااكػػػم، فتقػػػوؿ: ًٕتىػػػارة، كً يىااىػػػة...إ .  انظػػػر: كتػػػاب   ًفعىالىة/ًصػػػحى
: عبػػد السػػجـ حممػد ىػػاركف، مكتبػػة ٖتقيػقسػيبويو، عمػػرك بػن ع مػػاف بػػن قنػر، أبػػو بشػػر، امللقػب سػػيبويو، 

، كاملقػػػػػػرب، ابػػػػػػن عصػػػػػػفور، ٖتقيػػػػػػق: أمحػػػػػػد ُِٖ/ِ ،ـ ُٖٖٗ-ىػػػػػػػ  َُْٖ، ّاخلػػػػػػاذمي، القػػػػػػاىرة،   
 (.ُُّ/ِ ،ـُُٕٗبغداد، -مطبعة العاين ،كفعبدالستار اجلوارم كآ ر 



 

 

 
425  

، كلكػػن س أجػػد منهػػا مػػا سػػار علػػا املػػنهج نفسػػو غػػَت ىػػذه الرسػػالة الصػػحافة
يف  إفادةأثبد كل الذم سارت عليو ىذه الدراسة، غَت أف البحث أفاد منها ك 

 مظاهنا.
كبعػػػػػػد فحػػػػػػل اةسػػػػػػتعماؿ النحػػػػػػوم للكلمػػػػػػات املفتقػػػػػػرة إىل غَتىػػػػػػا يف  

 املدكنتُت الصحفيتُت انقسم البحث إىل ستة أقساـ:
: يتحػػػدث عػػػن التغػػػَت النحػػػوم يف اسػػػتعماؿ الصػػػحافة السػػػعودية األول 

التغػػػَت النحػػػوم يف اسػػػتعماؿ الصػػػحافة السػػػعودية : يقػػػف مػػػع والثاااانيلػػػػ أم(، 
لتغػػػَت النحػػػوم يف اسػػػتعماؿ الصػػػحافة السػػػعودية : يعػػػرض لوالثالااا ، (غػػػَت لػػػػ
التغػػػػَت النحػػػوم يف اسػػػتعماؿ الصػػػحافة السػػػػعودية : عػػػن والرابااا ، (الكػػػاؼ ػلػػػ
التغػػػػَت النحػػػػوم يف اسػػػػتعماؿ الصػػػػحافة السػػػػعودية : يف والخااااام ، (كافػػػػة ػلػػػػ
 التغػػَت النحػػوم يف اسػػتعماؿ الصػػحافة السػػعودية: يوضػػر والسااادس، (نفػػ  ػلػػ
 . (الواك ػل

اقتصػػػر البحػػػث علػػػا التغػػػَتات الػػػيت كقعػػػد علػػػا األ ػػػاء كااػػػركؼ  كقػػػد
املفتقرة إىل غَتىا؛ إذ إف بعػح األ ػاء هبػااد ااػركؼ يف افتقارىػا إىل غَتىػا 
كاحتياجهػػا إىل مػػا يكمػػل معناىػػا، ككقػػف البحػػث علػػا سػػد كلمػػات يف لغػػة 

لنحػػوم، كتناكلتهػػا كتػػب الصػػحافة؛ أربعػػة أ ػػاء كحػػرفُت اثنػػُت تغػػَت اسػػتعماهلا ا
التصػػحير بالػػدرس كالتػػدقيق، فػػأظهر البحػػث آراء اللغػػويُت املتقػػدمُت كاحملػػدثُت 

 يف املسألة، مث عقَّب علا كل مسألة ٔتا ترجَّر. 
 :  :)أي(لاالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية أوال 

التاليتُت دكف استعملد الصحافة السعودية  أيًّا( صفة لنكرة يف العبارتُت 
 ذكر موصوفها، فقالوا:
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 "بناء ٖتالفات إقليمية حياؿ أمِّ مشركعاًت استقطاب" ُ). 
 حيث استيعملد  أٌم( صفة لنكرة، كاملراد: مشركعاتو أمِّ مشركعات.

 كقالوا:
 "حماكةت للوصوؿ ملرمػا العػوي  كٓتاصػة  أمَّ  س يًتؾ املنتخب اليمٍت

 .(ِ "يف الشو  األكؿ
 أم( ىنػػػػػػػا صػػػػػػػفة لنكػػػػػػػرة، كالتقػػػػػػػدير: حمػػػػػػػاكةتو أمَّ حيػػػػػػػث اسػػػػػػػتيعملد 

 حماكةت.
علػػا أف  أيًّػػا( ة تقػػع يف النصػػو   (ّ كقػػد نػػل غػػَت كاحػػد مػػن النحػػويُت

 الفصيحة إة ملعافو أربعة؛ ىي:
                                 

/ ُٔىػػػػ، ُِْْذك القعػػػدة،  ٔيػػػدة يوميػػػة تصػػػدر عػػػن م سسػػػة اليمامػػػة الصػػػحفية، األربعػػػاء ( الريػػػاض جر ُ 
 .ُ،   ، السنة ال امنة كاخلمسوفَُّٓٗـ، العدد َُِِيونيو، 

ق، تصػػدرىا م سسػػة اجلزيػػرة للصػػحافة كالطباعػػة ُّٕٗ( اجلزيػػرة صػػحيفة يوميػػة أسسػػها عبػػدا  بػػن  ػػي ، ِ 
، ُُٕٕٔق، العػػػدد: َُِِيونيػػػو،  حزيػػػراف(،  ٔق، ُِْْمػػػن هبػػػواؿ ِٓكالنشػػػر، الريػػػاض، األحػػػد 

 ُٔ. 
حسػػػن ىنػػػداكم، دار ٖتقيػػػق: ( انظػػػر: التػػػذييل كالتكميػػػل يف هبػػػرح كتػػػاب التسػػػهيل، أبػػػو حيػػػاف األندلسػػػي، ّ 

 - ُُْٖالطبعػػػػة األكىل،  ،الريػػػاض، (، كبػػػاقي األجػػػػزاء: دار كنػػػوز إهبػػػػبيليآإىل  ُدمشػػػق  مػػػػن  ،القلػػػم
، ك٘تهيػػػد القواعػػػد بشػػرح تسػػػهيل الفوائػػػد، حممػػد بػػػن يوسػػػف ُِْ /ّ ،ـ َُِّ - ُٕٗٗىػػػ/  ُّْْ

املعػػركؼ بنػػاظر اجلػػيس، دراسػػة كٖتقيػػق: علػػي حممػػد فػػا ر كآ ػػركف، دار السػػجـ للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع 
، كهبػػػػرح ألفيػػػػة ابػػػػن مالػػػػك للشػػػػاايب  املقاصػػػػد ِٕٓ/ ِىػػػػػ:  ُِْٖالطبعػػػػة األكىل،   ،كالًتمجػػػػة، القػػػػاىرة

افية يف هبػػػرح اخلجصػػة الكافيػػػة  هبػػػرح ألفيػػة ابػػػن مالػػك(، أبػػػو إسػػحق إبػػػراىيم بػػػن الشػػافية(، املقاصػػػد الشػػ
معهػد ، عبػد اييػد قطػامس، ك حممد إبراىيم البنا :اجلزء الرابع ، حققموسا الشاايب، جمموعة من احملققُت

 - ىػػػ ُِْٖمكػػة املكرمػػة، الطبعػػة األكىل،  ،البحػػوث العلميػػة كإحيػػاء الػػًتاث اإلسػػجمي ّتامعػػة أـ القػػرل
 .ُُٗ/ ْ ،ـ ََِٕ
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 (ُ قوؿ الشاعر:معٌت الشر ، كذلك رمو -ُ
 يجى لً  ى   ذين فاٗتَّ   ن اخلَتً مً  تى ػ ... ئما هبً  يب تلقى  لم  تي  حُتو  م  أى 
ػػػػق  معػػػػٌت اةسػػػػتفهاـ، كذلػػػػك رمػػػػو قولػػػػو تعػػػػاىل:  -ِ  ػػػػرًيقىٍُتً أىحى فىػػػػأىم  اٍلفى
 .(ِ {بًاأٍلىٍمنً 
 (ّ قوؿ الشاعر:، كذلك كصفة لنكرة-ّ 

، فىأجابىًٍت   كمىٍوًئج مىجذنا كإيٌاهي  ... ككيٍندي  دىعىٍوتي اٍمرىأن أمَّ اٍمرًئو
 (ْ قوؿ اآل ر:، كذلك كحاؿ ملعرفة-ْ 

ًفيًّ فىأىكمىأتي  ا فىىت...  اًىبًتىو  اإدياءن  ى  كلًلًَّو عىينا حىبًتىو أىدي 
كالعبارتػػػػاف الصػػػػحفيتاف علػػػػا معػػػػٌت الصػػػػفة النكػػػػرة احملػػػػذكؼ موصػػػػوفها؛ 
، (ٓ فالعبػػػارة األكىل "بنػػػػاء ٖتالفػػػػات إقليميػػػػة حيػػػػاؿ أمِّ مشػػػػركعاًت اسػػػػتقطاب"

 ملنتخػب اليمػٍتس يػًتؾ اكالتقػدير: مشػركعاتو أمِّ مشػركعات. كالعبػارة ال انيػة "

                                 
، كيف  ػػع اهلوامػػع يف َِِ/ُ، ( البيػػد مػػن البحػػر اخلفيػػف، كرد بػػج نسػػبة، يف هبػػرح التسػػهيل ةبػػن مالػػكُ 

عبد ااميد ىنداكم، املكتبة  ٖتقيق:هبرح مجع اجلوامع، عبد الرمحن بن أيب بكر، ججؿ الدين السيواي، 
 .ِٗ/ ُ ،مصر ،التوفيقية

 .ُٖ ، اآلية( سورة األنعاـِ 
 .ِٗ/ ُ ،، كيف اهلمعُِِ/ُ ،( البيد من البحر الطويل، بج نسبة، يف هبرح التسهيل ةبن مالكّ 
، كيف هبػػػرح األ ػػػوين كهبػػػرح َُٖ/ِ، ( البيػػػد مػػػن البحػػػر الطويػػػل، كىػػػو للراعػػػي النمػػػَتم، كرد يف الكتػػػابْ 

لبنػػػاف،  ،بػػَتكت ،العلميػػةاأل ػػوين علػػا ألفيػػة ابػػن مالػػػك، أبػػو ااسػػن، نػػور الػػدين األي ػػػوين، دار الكتػػب 
. انظر: املعجم املفصل لشواىد النحػو الشػعرية، إميػل بػديع ٖٕ/ ُـ، ُٖٗٗ -ىػُُْٗ ،األكىل الطبعة

 .َُِٔ/ِ ،ـُٗٗٗ، ِ يعقوب، دار الكتب العلمية، لبناف،  
و، يونيػ ُٔىػػ، ُِْْذك القعػدة،  ٔ( الرياض جريدة يومية تصدر عن م سسة اليمامة الصحفية، األربعاء ٓ 

 .ُ،   ، السنة ال امنة كاخلمسوفَُّٓٗـ، العدد َُِِ
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، كالتقػػدير: (ُ "حمػػاكةت للوصػػوؿ ملرمػػا العػػوي  كٓتاصػػة يف الشػػو  األكؿ أمَّ 
 حماكةتو أمَّ حماكةت.
ا اػذؼ موصػوؼ الصػفة النكػرة  أٌم(، كىػو  (ِ كقد ذكر النحويوف هباىدن

 (ّ قوؿ الفرزدؽ:
 يػىٍقطىعي إذا حارىبى ااىٌجاجي أمَّ ميناًفقو ... عىجهي ًبسىٍيفو كيلَّما ىيزَّ 

 أم: منافقنا أمَّ منافق. 
قالوا: فارقد أم سائر الصفات يف أنو ة  ،الندكر يف غايةكىذا الشاىد "

كذلك ألف  ؛جيوز حذؼ املوصوؼ كإقامتها مقامو، ة تقوؿ: مررت بأم رجل
 .(ْ ذلك" حاملقصود بالوصف بػأم إمنا ىو التعظيم كالتأكيد، كااذؼ يناق

يف القاىرة فأجاز اةستعماؿ الصحفي كمػا هبػااو؛  أما جممع اللغة العربية
ػا بػبعح الشػواىد الفصػيحة  (ٓ إذ أضاؼ إىل معاين  أٌم( معػٌت اإلاػاـ مستأنسن

القليلػػة، فيكػػوف معػػٌت  أم( يف العبػػارة الصػػحفية "بنػػاء ٖتالفػػات إقليميػػة حيػػاؿ 
، معػػػٌت اإلاػػػاـ كالتعمػػػيم؛ أم: مشػػػركعات غػػػَت (ٔ أم مشػػػركعات اسػػػتقطاب"

                                 
ق، تصػػدرىا م سسػػة اجلزيػػرة للصػػحافة كالطباعػػة ُّٕٗ( اجلزيػػرة صػػحيفة يوميػػة أسسػػها عبػػدا  بػػن  ػػي ، ُ 

، ُُٕٕٔق، العػػػػدد َُِِيونيػػػػو،  حزيػػػػراف(،  ٔق، ُِْْمػػػػن هبػػػػواؿ ِٓكالنشػػػػر، الريػػػػاض، األحػػػػد 
 ُٔ. 

/ ِ، ك٘تهيػد القواعػد بشػرح تسػهيل الفوائػد: ُِْ/ ّ ، هبػرح كتػاب التسػهيلانظر:  التػذييل كالتكميػل يف (ِ 
 .ُُٗ/ ْ ،، كهبرح ألفية ابن مالك للشاايبِٕٓ

 .ّٗ/ُ ،، كاهلمعُِِ/ُ ،البيد من البحر الطويل، كىو للفرزدؽ، كرد يف هبرح التسهيل ةبن مالك (ّ 
 .ُِْ/ ّ ،التذييل كالتكميل يف هبرح كتاب التسهيل (ْ 
، ، امل لف: جممع اللغة العربية بالقاىرة، اهليئة العامػة لشػئوف املطػابع األمَتيػةِانظر: كتاب يف أصوؿ اللغة/ (ٓ 

 .ُٗٗ/ ِ ،ـُّٖٗ، األمَتية
/ ُٔىػػػػ، ُِْْذك القعػػػدة،  ٔالريػػػاض جريػػػدة يوميػػػة تصػػػدر عػػػن م سسػػػة اليمامػػػة الصػػػحفية، األربعػػػاء  (ٔ 

 .ُ،   ، السنة ال امنة كاخلمسوفَُّٓٗـ، العدد َُِِيونيو، 
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س يػػًتؾ املنتخػػب اليمػػٍت أم حمػػاكةت للوصػػوؿ ملرمػػا ككػػذلك قػػوهلم: " حمػػددة.
. كالتقػػػػدير: حمػػػػاكةت أيًّػػػػا كانػػػػد ىػػػػذه (ُ "العػػػػوي  كٓتاصػػػػة يف الشػػػػو  األكؿ

 احملاكةت.
 :(غير)لاالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية ثاني ا: 

تلػػػػػك املنصػػػػػات تسػػػػػاىم يف كردت يف لغػػػػػة الصػػػػػحافة السػػػػػعودية عبػػػػػارة "
، كقػػد جػػاءت  غػػَت( يف ىػػذه العبػػارة (ِ "تشػػكيل أسػػلوام يف التعامػػل مػػع الغػػَت

 معرفة بػ أؿ(، كة تدؿ علا معٌت اةست ناء.
 : (ّ كقد كرد معنياف لغَت عند أك ر النحويُت 

 األكؿ: معٌت اةست ناء يف رمو قوهلم: جاءين القـو غَت زيد.
 درىم غَتي جيد.ال اين: معٌت الوصف، كذلك يف رمو قوهلم: عندم 

معػػػٌت ثال نػػػا، كىػػػو معػػػٌت  ال ػػػد(، كىػػػذا املعػػػٌت ىػػػو  (ْ  كأضػػػاؼ بع ػػػهم 
 املعٌت املستعمل يف العبارة الصحفية كما سيت ر يف األسطر القادمة. 

                                 
ق، تصػػدرىا م سسػػة اجلزيػػرة للصػػحافة كالطباعػػة ُّٕٗاجلزيػػرة صػػحيفة يوميػػة أسسػػها عبػػدا  بػػن  ػػي ،  (ُ 

،   ُُٕٕٔق، العػػدد َُِِيونيػػو،  حزيػراف(،  ٔق، ُِْْمػن هبػواؿ ِٓكالنشػر، الريػاض، األحػػد 
ُٔ. 

 .ُٔ  ، َُّٓٗـ، العدد َُِِ/ يونيو، ُٔىػ، ُِْْذك القعدة،  ٔالرياض، األربعاء  (ِ 
 ،ق: حممػػػد عبػػػد اخلػػػالق عظيمػػػة، عػػػاس الكتػػػبٖتقيػػػانظػػػر: املقت ػػػب، حممػػػد بػػػن يزيػػػد، أبػػػو العبػػػاس املػػػرد،  (ّ 

، كهبػػػرح ّّٗ/ ّ ،، كهبػػرح ألفيػػػة ابػػن مالػػػك للشػػاايبِٔٗ/ ٖ ،، كالتػػذييل كالتكميػػػلِِْ/ْ ،بػػَتكت
 .ّّٗ/ّ ،األ وين علا ألفية ابن مالك

، ٔٔزكريػػػا حميػػػي الػػػدين النػػػوكم، دار الكتػػػب العلميػػػة، بػػػَتكت،   انظػػػر: هتػػػذيب األ ػػػاء كاللغػػػات، أبػػػو ( ْ 
أمحػد  ،«(درة الغوا  كهبرحها كحواهبيها كتكملتهػا»هبرح درة الغوا  يف أكىاـ اخلوا   مطبوع ضمن ك 

الطبعػػة ، لبنػػاف ،دار اجليػػل، بػػَتكت، : عبػػد اافػػيغ فرغلػػي علػػي قػػرين، ٖتقيػػقبػػن حممػػد اخلفػػاجي املصػػرم
، ككقفتػػػاف يف التصػػػحير اللغػػػوم مػػػع  الكػػػل كالػػػبعح( ك الغػػػَت(، ٗٔ،   ـُٔٗٗ -ىػػػػ ُُْٕاألكىل، 

 .ُِـ،   َُِِحولية كلية اآلداب، جامعة تعز، العدد ال اين، مايو 
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دينعػػػوف د ػػػوؿ أؿ  (ُ أمػػػا تعريػػػف غػػػَت كتنكَتىػػػا فػػػأك ر متقػػػدمي النحػػػاة 
: "يقولوف فعل الغػَت، فيػد لوف علػا غػَت آلػة (ِ التعريف عليها؛ يقوؿ ااريرم 

 التعريف، كاحملققوف من النحويُت دينعوف من إد اؿ األلف كالجـ عليو". 
لتعريػػف  غػػَت(، أمػػا املػػانعوف  (ْ كجميػػز (ّ  كاللغويػػوف احملػػدثوف مػػا بػػُت مػػانع

فيمنعػػػوف د ػػػوؿ  أؿ( علػػػا غػػػَت خلػػػركج ىػػػذا األسػػػلوب عػػػن أسػػػاليب العػػػرب 
يػػػزكف فيجيػػػزكف د ػػػوؿ  أؿ( علػػػا غػػػَت ملسػػػوغات متنوعػػػة، الفصػػػيحة. كأمػػػا اي

 سنعرض كنناقس أ ها فيما يلي:
د ػػػػوؿ  أؿ( التعريػػػػف علػػػػا  غػػػػَت( يف كػػػػجـ  (ٓ جييػػػػز ايمػػػػع القػػػػاىرم  

 احملدثُت ملسوغُت:
: أف  أؿ( التعريف تساكؽ اإلضافة، ك غَت( تقبل اإلضػافة، فمػا األول  

 د وؿ  أؿ( عليها حينئذ.دامد غَت تقبل اإلضافة فج مانع من 
                                 

، كحاهبػػػػػػية الصػػػػػػباف، َْٓ/ ِ ، ػػػػػػع اهلوامػػػػػػعك  ،ّْانظػػػػػػر: هبػػػػػػرح درة الغػػػػػػوا  يف أكىػػػػػػاـ اخلػػػػػػوا ،   ( ُ 
 .َِ، ُٗ،   البعح( ك الغَت(مع  الكل ك  ، ككقفتاف يف التصحير اللغومّٕٔ/ِ

مػػع  الكػػل كالػػبعح(  ، كانظػػر: كقفتػػاف يف التصػػحير اللغػػومّْهبػػرح درة الغػػوا  يف أكىػػاـ اخلػػوا ،   ( ِ 
 .ُٗ،   ك الغَت(

، كمػازف املبػارؾ، َُٗ،  ِ( منع تعريف  غَت( حممد العدناين، األ طاء الشائعة، لبناف، مكتبة لبنػاف،  ّ 
، كعبػدالعزيز مطػر، ت قيػف اللسػاف العػريب ُٗٗ،   ـُٕٗٗة الرسالة، رمو كعي لغوم، بَتكت، م سس

 ،، كأمحد عبد الداًن، من أكىاـ امل قفػُت، الناهبػرُ ،  ـُُٗٗ، الطبعة األكىل ْتوث لغوية(، الدكحة، 
 .ّٗ   ،ُٔٗٗ ، الطبعة األكىل،دار األمُت

هبػػػوقي ك . ُِٖ -ُِٕ/ ِ ،وؿ اللغػػةيف أصػػػ أجػػاز د ػػوؿ  أؿ( علػػػا غػػَت جممػػػع اللغػػة العربيػػػة يف القػػاىرة( ْ 
، كإميػػل يعقػػوب، معجػػم اخلطػػأ كالصػػواب يف اللغػػة، دار ُِٓ ،  ضػػيف، تيسػػَتات لغويػػة، دار املعػػارؼ

مػػع  ، ككقفتػػاف يف التصػػحير اللغػػومَِٕ ،  ـُٖٔٗ ، الطبعػػة ال انيػػة،لبنػػاف ،بػػَتكت ،العلػػم للمجيػػُت
 .َِ،    الكل كالبعح( ك الغَت(

 .  ُِٖ -ُِٕ/ ِ ،أصوؿ اللغة ( انظر: يفٓ 
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: أف  أؿ( الدا لػػػة علػػػا غػػػَت ىػػػي  أؿ( العهديػػػة، كإذا الثااااني والمساااو 
د لد علا غَت فج تفيد مطلػق املغػايرة، كإمنػا  الغػَت( الػذم تػدؿ عليهػا قرينػة 
معهػػػػودة، كذلػػػػك يف اسػػػػتعماؿ الصػػػػحافة عبػػػػارة  ىػػػػ ةء الغػػػػَت( للدةلػػػػة علػػػػا 

 أ اؤىم. اآل رين( من اخلصـو الذين ة تيعرؼ 
غػػَت مسػػوغ يسػػوغ د ػػوؿ  أؿ( علػػا  (ُ كأضػػاؼ أحػػد اللغػػويُت احملػػدثُت 
 ، ىي:(ِ غَت فيما هبابو اةستعماؿ الصحفي 

: كرد هبػاىد فصػير علػا د ػوؿ أؿ علػا غػَت، كىػو قػوؿ المسو  األول
 :(ّ الشاعر

ليوي إٍف ميدَّ غيػٍ  بػٍ  ري مىًتُتاىىا ا ي مىٍن ة يػىنػٍفىعي اٍلويد  ًعٍندىهي ... كىمىٍن حى
ا أٍسبابى كيلِّ قىرين غىَتي الكمىٍن ىيوى إٍف ٖتىًٍدٍث لوي   نىٍظرىةن ... يػيقى ٍِّب هلى

بركايػػة أ ػػرل ة  (ْ ككرد البيػػد ال ػػاين يف غػػَت مصػػدر مػػن مصػػادر األدب 
 هباىد فيها:

ا أٍسبابى كيلِّ قىرين اٍلعىٍُتي كمىٍن ىيوى إٍف ٖتىًٍدٍث لوي   نىٍظرىةن ... يػيقى ٍِّب هلى
 كىذه الركاية ألصق باملعٌت الذم يريده الشاعر. 

                                 
 .ُِ ،  مع  الكل كالبعح( ك الغَت( انظر: كقفتاف يف التصحير اللغوم ( ُ 
ذك القعػػػػدة،  ٔلريػػػػاض، األربعػػػػاء ، ا( "تلػػػػك املنصػػػػات تسػػػػاىم يف تشػػػػكيل أسػػػػلوام يف التعامػػػػل مػػػػع الغػػػػَت"ِ 

 .ُٔ  ، َُّٓٗـ، العدد َُِِيونيو،  ُٔىػ، ُِْْ
ككرد البيػد البيتاف من الطويل، نيسبا جلميل ب ينة، كجدت األكؿ يف ديوانو كس أجد ال اين موضع الشػاىد  ( ّ 

، دار الكتػػػػب العلميػػػػة ،ىػػػػػ(ِٕٔعبػػػػد ا  بػػػػن مسػػػػلم بػػػػن قتيبػػػػة الػػػػدينورم  ت  ،ال ػػػػاين يف عيػػػػوف األ بػػػػار
 ىػ. د.ت.  ُُْٖ ،تاريخ النشر، بَتكت

ي الػػدين يػىػػ(، حممػػد حمّْٓء، حممػػد بػن حبػاف الػػدارمي، البيسػيت  ت ( انظػر: ركضػة العقػػجء كنزىػة الف ػجْ 
، كهبرح ديواف ااماسة  ديواف ااماسػة: ا تػاره أبػو ٘تػاـ َُْ ،بَتكت ،عبد ااميد، دار الكتب العلمية

 . ُُٗ ،  بَتكت ،ىػ(، دار القلمَِٓىػ(، كحيِت بن علي التريزم  ت  ُِّحبيب بن أكس ت 
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غػَت معرفػة بػػ أؿ(، كمػن  اللغويُت كاألدباء: استعماؿ كبار المسو  الثاني
اللغػػػويُت سػػػيبويو إذ كرد اسػػػتعماؿ غػػػَت معرفػػػة بػػػأؿ يف كتابػػػو...، كمػػػن األدبػػػاء 

 اجلاحغ. 
: أف  غػػَتنا( قػػد ٕتػػيء يف اسػػتعماؿ احملػػدثُت علػػا معػػٌت المسااو  الثالاا 

تلػػػػك املنصػػػػات تسػػػػاىم يف اآل ػػػػر أك ال ػػػػد، كمػػػػا يف اةسػػػػتعماؿ الصػػػػحفي "
"؛ إذ لػػػػو حػػػػذفدى  الغػػػػَت( ككضػػػػعد تشػػػػكيل أسػػػػلوام يف التعامػػػػل مػػػػع الغػػػػَت

  اآل رين( س خيتلف املعٌت. 
، كىو آكػد (ُ  كاملسوغ ال الث كرد عند غَت كاحد من اللغويُت املعاصرين 

حفية؛ إذ إف املسػػػػوغ األكؿ احػػػػتج املسػػػػوغات كأثبتهػػػػا يف تسػػػػويص العبػػػػارة الصػػػػ
أمػػا املسػػوغ ال ػػاين  .(ِ بشػػاىد كاحػػد فصػػير الشػػك يف ثبوتػػو أعلػػا مػػن اليقػػُت 

، كمػػا كيرم كبػػار اللغػػويُت كاألدبػػاء بعػػد عصػػور اةحتجػػاج  عػػنا كرد فػػاحتج ٔتػػ
جػػػة، فاةحتجػػػاج اللغػػػوم لػػػو زمػػػاف ْتلػػػي    ػػػارج اإلاػػػارين الزمػػػاين كاملكػػػاين

أمػا محػل غػَت علػا معػٌت  عن إاار ا فج حيػتج بػو.كمكاف معلوماف، كما  رج 
فهػو التسػويص املناسػب للعبػارة الصػحفية كالجئػق  -كىو املسػوغ ال الػث-ال د 

تلػػػػػك املنصػػػػات تسػػػػػاىم يف تشػػػػػكيل اػػػػا، فمعػػػػػٌت غػػػػَت يف العبػػػػػارة الصػػػػحفية "
ىو معٌت ال د أك اآل رين، كناسب أف تأ ذ  (ّ "أسلوام يف التعامل مع الغَت

 التعريف.حكمها يف 
                                 

، مػػع  الكػػل كالػػبعح( ك الغػػَت( كقفتػػاف يف التصػػحير اللغػػوم، ك ُِٖ-ُِٕ/ ِأصػػوؿ اللغػػة:  انظػػر: يف (ُ 
  ُِ. 

 .ٗىذا البحث،   انظر:  (ِ 
 .ُٔ  ، َُّٓٗـ، العدد َُِِ/ يونيو، ُٔىػ، ُِْْذك القعدة،  ٔالرياض، األربعاء  (ّ 
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 :(للكافالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية )ثالث ا: 
يف قػػػػػوهلم: "م هبػػػػػر الغابػػػػػات  (ُ أقحمػػػػػد الصػػػػػحافة السػػػػػعودية الكػػػػػاؼ 

عػدـ حػدكث  م هبػرم م جودة األراضي باإلضافة إىلالذم يقيِّ كاألرض كالًتبة 
فػرعيُت مػػن م هبػرات الغابػػات  كم هبػػرين في ػانات كإدارة النًتكجػػُت املسػتدامة

، كالكاؼ يف العبػارة الصػحفية س تسػتوؼ معػٌت التشػبيو؛ إذ (ِ كاألرض كالًتبة"
إهنػا ة تعػٍت تشػبيو م هبػرم عػدـ حػدكث في ػانات...إ  بامل هبػرين الفػػرعيُت، 

 عػػػػدـ حػػػػدكث في ػػػػانات كإدارة النًتكجػػػػُت املسػػػػتدامة بػػػػل تعػػػػٍت: ... م هبػػػػرم
 ا استعماؿ للكاؼ حمدث.   بوصفها( م هبرين فرعيُت، كىذ

كقػوهلم: زيػػد كاألسػػد.   (ّ كللكػاؼ يف لغػػة العػرب معػػافو أحػدىا التشػػبيو، 
كزيادهتا يف كجـ العرب غَت قليلة؛ حكػا الفػراء أنػو كاستعملتها العرب زائدة، "

فػػػػػزاد  ،يريػػػػػد: ىينػػػػػان  ؛قيػػػػػل لبع ػػػػػهم: كيػػػػػف تصػػػػػنعوف األقػػػػػ   فقػػػػػاؿ: كهػػػػػُت
 .(ْ "الكاؼ

                                 
ة يف املسػػتول الصػػوايب مػػع التطبيػػق لغػػة الصػػحافة، دراسػػدينػػع ىػػذا اةسػػتعماؿ عبػػدالعزيز املقحػػم يف رسػػالتو  (ُ 

، دائػػػػرة اللغػػػػة العربيػػػػة، معهػػػػد ْتػػػػوث كدراسػػػػات العػػػػاس هعلػػػػا أىػػػػم الصػػػػحف السػػػػعودية(،  رسػػػػالة دكتػػػػورا
 ـ(.ََِٕ-ىػُِْٕاإلسجمي، جامعة أـ درماف اإلسجمية، السوداف، 

 .ُ،   ُُٕٕٔق، العدد: َُِِيونيو،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓاجلزيرة، األحد  (ِ 
: علػػػي توفيػػػق ٖتقيػػػقظػػػر: حػػػركؼ املعػػػاين كالصػػػفات، عبػػػد الػػػرمحن بػػػن إسػػػحاؽ الزجػػػاجي، أبػػػو القاسػػػم، ان (ّ 

، كاجلٌت الداين يف حركؼ املعػاين، أبػو َْ ،  ـُْٖٗبَتكت، الطبعة األكىل،  ،اامد، م سسة الرسالة
الكتػػػب : فخػػػر الػػػدين قبػػػاكة، حممػػػد نػػػدًن فاضػػػل، دار ٖتقيػػػقحممػػػد بػػػدر الػػػدين حسػػػن بػػػن قاسػػػم املػػػرادم، 

 .ٖٕ ،  ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُّْلبناف، الطبعة األكىل،  ،العلمية، بَتكت
 .ٖٕ ،  اجلٌت الداين يف ااركؼ كاملعاين (ْ 
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فأجػػاز ىػػذا اةسػػتعماؿ احملػػدث للكػػاؼ  (ُ قػػاىرم أمػػا ايمػػع اللغػػوم ال  
من كجهُت، كذلك يف رمو قوهلم: أنا كباحث أقرر...؛ أم: أنا بوصػفي باح نػا 

 أقرر...، كالوجهاف  ا:
: أف تعػػػد الكػػػاؼ للتشػػػبيو كاملشػػػبو حمػػػذكؼ، كىػػػذا ك ػػػَت يف كػػػجـ األول

 العرب، كيكوف ظاىر العبارة  أنا كشخل باحث أقرر...(.
: أف تعػػػد الكػػػاؼ زائػػػدة، كيكػػػوف  باحػػػث(  ػػػرنا أكؿ، كاجلملػػػة والثااااني

 الفعلية  ر ثاف.  
الػػػذم كإذا عػػػدنا إىل التعبػػػَت الصػػػحفي "م هبػػػر الغابػػػات كاألرض كالًتبػػػة 

عػػػػدـ حػػػػدكث في ػػػػانات كإدارة  م هبػػػػرم م جػػػػودة األراضػػػػي باإلضػػػػافة إىليقػػػػيٌ 
الغابػػػػػات كاألرض  (ِ فػػػػػرعيُت مػػػػػن م هبػػػػػرات  كم هبػػػػػرين النًتكجػػػػػُت املسػػػػػتدامة

أعٍت القػوؿ بزيػادة -كالًتبة"، سنلحغ أف التخريج ال اين أقرب يف ٖتليل العبارة 
فتكػػػوف  كم هبػػػرين( عطػػػف بيػػػاف مػػػن  م هبػػػرم( األكىل، كيسػػػتقيم  -الكػػػاؼ
 املعٌت.

أمػػػػا التخػػػػريج األكؿ فيلػػػػـز منػػػػو أف تقػػػػدر صػػػػفة حمذكفػػػػة رمػػػػو  كعػػػػاملُت 
حشو يف الكجـ؛ إذ اجلملة اليت  -كما يظهر  -م هبرين فرعيُت(، كىذا التقدير

                                 
، كتػػابع ايمػػػع يف اإلجػػازة حممػػػود سػػليماف، فػػػن الكتابػػة الصػػػحيحة، دار ُِِ/ّ ،انظػػر: يف أصػػوؿ اللغػػػة (ُ 

، يف الصػػواب اللغػػػوم، عػػػاس الكتػػػب، القػػػاىرة، عمػػػر ، كأمحػػػد خمتػػػارِِّ،   ـََِّاملعرفػػة اجلامعيػػػة، 
. بل حٌث أسعد داغر علا استعماؿ الكاؼ بدة من استعماؿ  بوصفو( كما ُْٔ/ُـ: ََِٖ، ُ /

هبااها  كلعلػو س يتنبػو إىل  ػركج معػٌت الكػاؼ يف ىػذا األسػلوب عػن األسػاليب الفصػيحة. انظػر: تػذكرة 
   .ّّ ،  ـُٓٗٗالكاتب، أسعد داغر، دار العرب، 

الػػنل األصػػلي يف الصػػحيفة  م هبػػػر الغابػػات...( بػػقفراد م هبػػر، كقػػػد غػػَتت يف الػػنل األصػػلي فجمعػػػد  (ِ 
  م هبر/م هبرات(؛ ليت ر املعٌت.
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قاس عليها ايمع  أنا كباحث أقرر ... ( مجلة ا ية من مبتدأ ك ر ة حشػو 
فيهػا، فسػػاغ التقػػدير، كلكػػن العبػػارة الصػػحفية عبػػارة م قلػػة بالزكائػػد كالف ػػجت 

 اللفظية دما رجر كسوغ هلا التخريج ال اين. 
 :(كاّفة)االسعودية ل التغير النحوي في استعمال الصحافةرابع ا: 

أكػد استعملد الصحافة السعودية  كافة( جمركرة ْتػرؼ تػارة يف قػوهلم: "
، كم ػػػافنا إليهػػػا تػػػارة أ ػػػػرل يف (ِ "فريػػػق العمػػػل لكافػػػة (ُ  أف اجلػػػائزة األف ػػػل

، كقػػػػد جػػػػـز ابػػػػن (ّ املطػػػػارات ٔتركػػػػز سػػػػيطرة كٖتكػػػػم أمػػػػٍت" كافػػػػةً قػػػػوهلم: "ربػػػػ   
، كة أعلػم مػن  ػرج  (ْ مالك بأف  كافة( ة تيستعمل يف كجـ العرب إة حػاةن

بػ كافة( عن ااالية من النحويُت استعماةن كحكمنا غَت الزخمشرم؛ إذ استعمل 
اإلعػػػراب حمػػػي   كتػػػاب يف  كافػػػة( جمػػػركرة ْتػػػرؼ يف  طبػػػة مفصػػػًلًو يف قولػػػو:"

كىمىػا فػي قولػو تعاىل: ، أما حكمو علا  كافة( بغػَت اااليػة ف(ٓ "بكافة األبواب
ػػػػٍلنىاؾى ًإةَّ كىافَّػػػػةن لِّلنَّػػػػاًس بىًشػػػػَتنا كىنىػػػػًذيرنا صػػػػفة  (كافػػػػة  ؛ إذ ذىػػػػب إىل أف(ٔ {أىٍرسى

                                 
ىكػػػػذا كردت يف الصػػػػحيفة، كالقيػػػػاس مطابقػػػػة أفعػػػػل التف ػػػػيل املقػػػػًتف بػػػػأؿ مػػػػا قبلػػػػو يف التأنيػػػػث  اجلػػػػائزة  (ُ 

 . الف لا(
  .ٔ،   ُُٕٕٔق، العدد: َُِِيونيو،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓاجلزيرة، األحد  (ِ 
، السػػػػػػنة ال امنػػػػػػة َُّٓٗـ، العػػػػػػدد َُِِ/ يونيػػػػػػو، ُٔىػػػػػػػ، ُِْْذك القعػػػػػػدة،  ٔالريػػػػػػاض، األربعػػػػػػاء  (ّ 

  .ْ،   كاخلمسوف
 .ِٕ/ ٗ ،، كانظر: التذييل كالتكميل يف هبرح كتاب التسهيلّّٕ/ ِ ،انظر: هبرح التسهيل ةبن مالك (ْ 
بػَتكت،  ،: علػي بػو ملحػم، مكتبػة اهلػجؿٖتقيػقاملفصل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم حممػود الزخمشػرم،  (ٓ 

 .َِ، ُٗ ،ُّٗٗالطبعة األكىل، 
 .ِٖ ، اآليةسورة سبأ (ٔ 
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  كافػة( كأقيمػد الصػفة  إرسػالة( ذؼ املوصػوؼفحي  -مصدر أرسل-إلرسالة 
 .(ُ مقامو

ا  (ِ كقد قرر ايمع اللغوم يف القاىرة  جواز  ركج كافة عن ااالية مستندن
قد جعلد آلؿ بٍت  أنو قاؿ: " -رضي ا  عنو -علا السماع؛ إذ أيثر عن عمر

فاسػػتيعملد   ،"اكافػػة املسػػلمُت لكػػل عػػاـ مئػػيت م قػػاؿ ذىبػػا إبريػػزن  كاكلػػة علػػا 
 كافة ٔتعناىا املعجمي الداؿ علا مجيع ككل، كسيبقد ْترؼ اجلر  علا(.

ػػػو عليػػػو  كىػػػذا ااكػػػم ااػػػديث الػػػذم قػػػرره ايمػػػع لػػػػ كافة( ديكػػػن أف ييوجَّ
، كجػواز فريػق العمػل لكافػةأكد أف اجلائزة األف ػل التعبَت الصحفي يف قوهلم: 

 كافػة ركجها عن ااالية يف كجـ العرب يسػوغ إضػافتها كمػا يف قػوهلم: "ربػ   
ين الصػحفيُت ىػو املعػٌت املطارات ٔتركز سيطرة كٖتكػم أمػٍت"، كاملعػٌت يف التعبػَت 

، أمػػا الوظيفػػة النحويػػة فتغػػػَتت يف  املعجمػػي عينػػو الػػداؿ علػػا اجلميػػػع كالعمػػـو
العبارتُت الصحفيتُت إىل ايركر ْترؼ يف العبارة األكىل كإىل جمركر باإلضافة يف 

 العبارة ال انية.

                                 
انظػػر: الكشػػاؼ، الكشػػاؼ عػػن حقػػائق غػػوامح التنزيػػل، مػػع الكتػػاب حاهبػػية  اةنتصػػاؼ فيمػػا ت ػػمنو  (ُ 

الكشػػاؼ( ةبػػن املنػػَت اإلسػػكندرم، كٗتػػريج أحاديػػث الكشػػاؼ لأمػػاـ الزيلعػػي، أبػػو القاسػػم حممػػود بػػػن 
، ّٖٓ/ّ ػػػػػ،ى َُْٕ ،بػػَتكت، الطبعػة ال ال ػة ،عمػرك بػن أمحػد، الزخمشػػرم جػار ا ، دار الكتػاب العػريب

 . ُٕ/ٗ، كالتذييل كالتكميل
ـ، جممع اللغة العربية بالقاىرة، اهليئة ُٕٖٗ - ُّْٗانظر: القرارات ايمعية يف األلفاظ كاألساليب من  (ِ 

ايمػػعى يف القػػوؿ بػػاجلواز يف  عمػػر ، كتػػابع أمحػػد خمتػػارِٕٔ ،  ـُٖٗٗ ،العامػػة لشػػئوف املطػػابع األمَتيػػة
. كمنع العدناين يف األ طاء الشائعة استعماؿ  كافة( علا غَت ُْٔ ،ُُٓ/ُ ،معجم الصواب اللغوم

، ، كإميػل يعقػوب يف معجػم الصػواب كاخلطػأُُْ ،  ، كأسعد داغر، تػذكرة الكاتػبُِٖ ،  ااالية
. كااػػػػػق أف احتجػػػػػاج ايمػػػػػع بالسػػػػػماع احتجػػػػػاج يقػػػػػوض القػػػػػوؿ بػػػػػاملنع املطلػػػػػق، كإف س يقػػػػػ  ِِّ  

كافػػػػة( يف غػػػػَت اااليػػػػة لنػػػػدكرىا، فػػػػيمكن أف حيػػػػتج اػػػػا علػػػػا صػػػػحة النحويػػػػوف علػػػػا هبػػػػواىد اسػػػػتعماؿ  
 اةستعماؿ كإف س يكن ىذا اةستعماؿ األفصر الذم توافرت عليو الشواىد.
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 :(نف )لاالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية خامس ا: 
ػػد يف قػػوهلم: اسػػتعملد ال صػػحافة لفػػغ التوكيػػد  نفػػ ( مقػػدمنا علػػا امل كَّ

، كيف ىػػذا (ُ "نػػاؿ اجلػػائزة الذىبيػػة ضػػمن نفػػ  الفئػػة علػػا التطبيػػق اإللكػػًتكين"
كمعلػـو أف التػابع ة يتقػدـ علػا املتبػوع، فػج يتقػدـ تقدًن للتابع علا املتبوع، "

في كد أف الشيء ة تصر إضافتو إىل نفسو،  (ّ ، أما ابن يعيس(ِ "عليو معمولو
فػالغرض مػن اإلضػػافة التعريػف كالتخصػػيل، كالشػيء ة ييعػػرؼ بنفسػو، كلكنػػو 

ػػػػدات إىل ألفػػػػاظ توكيػػػػدىا يف "قػػػػوهلم:  ، ككػػػػل اسػػػػت ٌت إضػػػػافة امل كَّ مجيػػػػع القػػػػـو
الػػدراىم، كعػػُت الشػػيء، كنفسػػو؛ فعلػػا تنزيػػل األكؿ مػػن ال ػػاين منزلػػة األجنػػيب، 

ة إىل معػػػٌت الػػػجـ كمػػػن، فػػػػجميع ككػػػل ا ػػػاف ألجػػػزاء الشػػػيء، كإضػػػافتو راجعػػػ
كنفسػػػو كعينػػػو منػػػزةف عنػػػدىم منزلػػػة األجنػػػيب ٔتعػػػٌت  ػػػالل الشػػػيء كحقيقتػػػو، 
فيقولػػوف: نفػػػ  الشػػػيء، كعينػػو، فتكػػػوف منزلتػػػو مػػػن الشػػيء منزلػػػة الػػػبعح مػػػن 

 .(ْ "الكل، كال اين منو لي  باألكؿ
إىل لفػػغ توكيػده يف رمػو: نفػػ  كأجػاز جممػع اللغػة القػػاىرم إضػافة امل كَّػد 

كتػػػػابع ايمػػػػع يف القػػػػوؿ بػػػػاجلواز معجػػػػم الصػػػػواب ، (ٓ  الشػػػػيء، كعػػػػُت املسػػػػألة
 كأمحػػػد، (ٗ أسػػػعد داغػػػركمنػػػع  (ٖ ميػػػل يعقػػػوبكإ ،(ٕ عبػػػدالعزيز مطػػػر، ك (ٔ اللغػػػوم

                                 
 .ٕ   ،ُُٕٕٔق، العدد: َُِِيونيو،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓاجلزيرة، الرياض، األحد  (ُ 
 . ِٖٖ/ ّ ،انظر: هبرح التسهيل ةبن مالك (ِ 
رح املفصػػػل للزخمشػػػرم، يعػػػيس بػػػن علػػػي بػػػن يعػػػيس، قػػػدـ لػػػو: الػػػدكتور إميػػػل بػػػديع يعقػػػوب، دار انظػػػر: هبػػػ (ّ 

 .ُٓٔ/ ِ ،ـ ََُِ -ىػ  ُِِْلبناف، الطبعة األكىل،  ،الكتب العلمية، بَتكت
 .ُٔٔ/ ِ ،هبرح املفصل ةبن يعيس (ْ 
 .ُُٗ/ِ ،انظر: يف أصوؿ اللغة (ٓ 
 . ْٕٔ/ ُ ،انظر: معجم الصواب اللغوم (ٔ 
 . ِّٗ ،  انظر:  ت قيف اللساف العريب (ٕ 
 .  ِٕٗ، ِٔٗ ،  ( انظر: معجم الصواب كاخلطأٖ 
 . ْٗ ،  ( انظر: تذكرة الكاتبٗ 
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 .(ُ  عبدالداًن
ي كد كركد تقدًن امل كِّػد علػا امل كَّػد، فػقف كػاف قلػيجن ة ييقػاس  (ِ كالسماع

و فقف كركده ة جييز منع ىذا اةستعماؿ املسموع، كإمنا يكوف أقل فصاحة علي
 دما استفاض علا ألسنة العرب كقامد القاعدة عليو، كىو صحير مقبوؿ. 

 :(للواوالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية )سادس ا: 
كاك العطػػػف حػػػذفتها الصػػػحافة السػػػعودية يف موضػػػع، كزادهتػػػا يف موضػػػع 

 آ ر، كتفصيلها فيما يلي:   
 حذف واو العطف: -أ

كرد حػػػػػػذؼ حػػػػػػرؼ العطػػػػػػف الػػػػػػواك يف الصػػػػػػحافة السػػػػػػعودية يف قػػػػػػوهلم: 
، كأصػػػل العبػػػارة قبػػػل (ّ "الكػػػوييت-اةجتمػػػاع األكؿ يلػػػ  التنسػػػيق السػػػعودم"

لة علا اةهبًتاؾ يف ااكػم، كحيػذفد الػواك ااذؼ  السعودم كالكوييت( للدة
 (.-كأيهبَت إىل معناىا بعجمة الًتقيم الشراة 
إىل أف ااػػػػذؼ يف بعػػػػح النصػػػػو   (ْ  كيف ىػػػػذا البػػػػاب أهبػػػػار ابػػػػن جػػػػٍت

دينػع حػذؼ  (ٓ الفصيحة قليل فييقصر علػا السػماع كة ييقػاس عليػو، كالسػهيلي
حػػػركؼ العطػػػف البتػػػة؛ ألف هلػػػا معػػػاينى يف نفػػػ  املػػػتكلم ة يفصػػػر عػػػن ىػػػذه 

                                 
 . ْٓ،   ( انظر: من أكىاـ امل قفُت الكتابيةُ 
 .ُٔٔ/ ِ ،ا من اةستعماةت يف ىذا الباب، انظر: هبرح املفصل ةبن يعيس( أكرد ابن يعيس عددن ِ 
 .ُ،   ُُٕٕٔق، العدد َُِِيونيو،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓاجلزيرة، األحد ( انظر: ّ 
 الطبعػػػة الرابعػػػة،( انظػػػر: اخلصػػػائل، أبػػػو الفػػػتر ع مػػػاف بػػػن جػػػٍت املوصػػػلي، اهليئػػػة املصػػػرية العامػػػة للكتػػػاب، ْ 

ِ/ِٕٓ. 
دار الكتػػػب انظػػػر: نتػػػائج الفكػػػر يف النَّحػػػو، أبػػػو القاسػػػم عبػػػد الػػػرمحن بػػػن عبػػػد ا  بػػػن أمحػػػد السػػػهيلي،   (ٓ 

 .َِٕ ،  ـ ُِٗٗ - ُُِْ ،بَتكت، الطبعة األكىل ،العلمية
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ػػػرَّ علػػػا هبػػػواىد اييػػػزين للحػػػذؼ كأكَّهلػػػا تػػػأكيجت  املعػػػاين إة إظهارىػػػا، كقػػػد كى
 تف ي إىل معافو غَت معاين اإلضمار.

قػػد أمػػا ابػػن مالػػك فأجػػاز ااػػذؼ بػػػ قد( الػػيت تفيػػد التقليػػل يف قولػػو: "  
تػدؿ  (ِ ، ككرد علا حذؼ الواك غَت هبػاىد(ُ "مع معطوفها كدكنو ذؼ الواكٖتي 

  (ّ علا ااذؼ يف كجـ العرب، كمن ذلك قوؿ الشاعر: 
 كىٍيفى أٍصبىٍحدى كىٍيفى أٍمسىٍيدى دمٌا ... يػىٍزرىعي الويدَّ يف في اًد الكىرًنً 

، فيجػػوز ااػػذؼ عنػػد األزىػػرم إذا أراد: كيػػف أصػػبحد ككيػػف أمسػػيد
 .(ْ  أمن اللب 

"اةجتمػػػػػػػػػاع األكؿ يلػػػػػػػػػ  التنسػػػػػػػػػيق كااػػػػػػػػػذؼ يف العبػػػػػػػػػارة الصػػػػػػػػػحفية 
( -، ة لػب  فيػو مطلقنػا؛ إذ دلػد عجمػة الًتقػيم الشػراة  الكوييت"-السعودم

و كىػػو اةجتمػػاع، كااػػذؼ يف مػا ىػػذا هبػػأنو جػػائز كتقا ػ ـعلػا تشػػارؾ ااػػك
 .(ٓ عند أك ر النحويُت

؛ إذ أجػػػاز حػػػذؼ حػػػرؼ العطػػػف يف (ٔ كىػػػذا مػػػا قػػػرره ايمػػػع القػػػاىرم 
 .(ٕ اةستعماةت املعاصرة لل ركرة، كتابعو أمحد خمتار عمر يف القوؿ باجلواز 

                                 
 .ّٖٕ/ ّ ،انظر: هبرح التسهيل ةبن مالك (ُ 
 .ّٗٗ/ ِ ،انظر: هبرح األ وىن أللفية ابن مالك (ِ 
 .َّٖ/ّ ،، كيف هبرح التسهيل ةبن مالكَِٕ ،البيد من البحر اخلفيف، بج نسبة، يف نتائج الفكر (ّ 
ح التصرير علا التوضػير أك التصػرير ٔت ػموف التوضػير يف النحػو،  الػد بػن عبػد ا  بػن حممػد انظر: هبر  (ْ 

 .ُٗٓ/ ِ ،ـَََِ -ىػُُِْ ،لبناف، الطبعة األكىل، بَتكت، األزىرم، دار الكتب العلمية
 س أقف علا مانع للحذؼ سول السهيلي كابن جٍت. (ٓ 
 .ٓٓٔ-ِٓٔ، كِْٔ/ ْ ،( انظر: يف أصوؿ اللغةٔ 
 .ّٓٗ/ ِ ،( انظر: معجم الصواب اللغومٕ 
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 زيادة واو العطف:-ب
كمػػا سػػيتم عػػرض كردت زيػػادة الػػواك يف الصػػحافة السػػعودية يف قػػوهلم: "

، كيف ىػػذه (ُ "ََِّتتػػواءـ مػػع رؤيػػة اململكػػة  كالػػيتذىا يػػاملشػػاريع اجلػػارم تنف
ارة يظهػػر أف الػػواك السػػابقة لجسػػم املوصػػوؿ زائػػدة، كديكػػن أف يػػتم الكػػجـ العبػػ

دكهنا دكف أف يتغَت املعٌت. كزيادة الواك يف كتب النحويُت علا كجهُت: زيادهتا 
يف الكػػػجـ عامػػػة، كزيادهتػػػا بػػػُت الصػػػفة كموصػػػوفها  اصػػػة، كتفصػػػيل الكػػػجـ 

 يت ر يف املسألتُت التاليتُت:
: زيادة الواو في  الكالم عموم ا: أوال 

 (ِ دينع متقدمو النحويُت زيادة الواك يف الكجـ عمومنا؛ إذ ينقل ابن مالك

كنػا عن األ فس أنو كاف ة يرل اٌاراد زيادة الواك إة يف باب كاف، مػن رمػو:  
فينقل عن مجهور البصػريُت مػنعهم زيػادة الػواك، كإف   (ّ أما املردكمن يأتنا نأتو، 

دينػع زيػادة الػواك كحػذفها؛ إذ ة  (ْ هبواىدىم. كابن جٍت كاف خيالفهم، كيتأكؿ
تػػأع عنػػده ىػػذه ااػػركؼ إة ملعػػٌت، كينقػػل عػػن هبػػيخو أيب علػػي الفارسػػي ىػػذا 
ااكػػػم؛ كذلػػػك ألف ااػػػركؼ جػػػاءت ة تصػػػار الكػػػجـ، كا تصػػػار املختصػػػر 

 إجحاؼ. 
فيجيػػز زيادهتػػا بصػػيغة التقليػػل  -مػػن متػػأ رم النحػػويُت-أمػػا ابػػن مالػػك 

كقػد تػزاد الػواك كالفػاء، وركد هبواىد فصيحة زيدت فيهػا الػواك، يقػوؿ: " قد(، ل

                                 
 .ْ  ، ُُٕٕٔق، العدد َُِِيونيو،  حزيراف(،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓ( انظر: اجلزيرة، األحد ُ 
 .ّٓٓ/ ّ ،( انظر: هبرح التسهيل ةبن مالكِ 
 .َٖ/ ِ ،( انظر: املقت بّ 
 .ِٕٓ/ ِ ،( انظر: اخلصائلْ 
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ػػا{ الػػواك قولػو تعػػاىل: زيػػادة  فمػن  ػا كىقىػػاؿى هلىيػػٍم  ىزىنػىتػيهى ػػٍد أىبٍػوىابػيهى أم: ... (ُ  كىفيًتحى
 .(ِ "قاؿ هلم  زنتها

جػػػواز زيادهتػػػا يف الكػػػجـ؛ لػػػوركد هبػػػواىد  كيقػػػرر ايمػػػع اللغػػػوم القػػػاىرم
 . (ّ الواك  فصيحة زيدت فيها

 ثاني ا: زيادة الواو بين الصفة والموصوف:
زيػػادة الػػػواك بػػػُت الصػػػفة كالػػػذات املوصػػوفة يفسػػػد املعػػػٌت، فػػػج يقػػػاؿ: زيػػػد 

، كيف  كالفقيػػو، كة عمػػرك كالكػػرًن  إذا أيريػػد كصػػف زيػػد بالفقػػو، كعمػػرك بػػالكـر
ىذا يقوؿ ابن جٍت: "كس تيعطف الصفة علا املوصوؼ من حيث كاف الشػيء 

 . (ْ ة ييعطف علا نفسو لفساده"
سػػػػيتم عػػػػرض املشػػػػاريع اجلػػػػارم كالػػػػذم يت ػػػػر ا يف العبػػػػارة الصػػػػحفية "

قبػل اةسػم  ، أف إقحػاـ الػواك(ٓ "ََِّذىا كالػيت تتػواءـ مػع رؤيػة اململكػة يتنف
املوصػوؿ، ىػو مػن بػػاب عطػف الصػفة علػػا املوصػوؼ؛ إذ إف اةسػم املوصػػوؿ 

                                 
 .ّٕسورة الزمر، اآلية ( ُ 
 .ّٓٓ/ ّ ،التسهيل ةبن مالك( انظر: هبرح ِ 
ايمػع يف القػػوؿ باإلجػػازة،  يتػػابع أمحػػد خمتػار عمػػرك  كمػػا بعػدىا. ِٕٔ، كِٗٔ/ْ ،( انظػر: يف أصػػوؿ اللغػةّ 

فػػػن الكتابػػػة ، ك ّْٗ/ ِ ،معجػػػم الصػػػواب اللغػػػوم.  انظػػػر: كدينػػػع مػػػن اللغػػػويُت احملػػػدثُت حممػػػود سػػػليماف
 .(ّْٗ ،  الصحيحة

كزارة ، أبػػػػو الفػػػػتر ع مػػػػاف بػػػػن جػػػػٍت املوصػػػػلي ،هبػػػػواذ القػػػػراءات كاإلي ػػػػاح عنهػػػػا( احملتسػػػػب يف تبيػػػػُت كجػػػػوه ْ 
كاك الػذم ك  .َُُ/ِ، ـُٗٗٗ -ىػػَُِْ ال انيػة، الطبعػة، ايل  األعلا للشػئوف اإلسػجمية، األكقاؼ

كالػػيت كفركعهمػػا املقحمػػة بػػُت الصػػػفة كموصػػوفها، أمحػػد البحػػبر، موقػػع جممػػػع اللغػػة العربيػػة علػػا الشػػػبكة 
-https://www.m-aـ، رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : َُِٕ/ أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبر/ ِّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:  العامليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،

arabia.com/site/21872.html. 
 .ْ  ، ُُٕٕٔ ق، العددَُِِيونيو،  حزيراف(،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓانظر: اجلزيرة، األحد  (ٓ 
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 الػػيت( صػػفة ةسػػم الػػذات املشػػاريع، كعطػػف الصػػفة علػػا املوصػػوؼ إف كػػاف 
 اسم ذات ة يستقيم لفساد املعٌت كما تقرر. 

إىل أف هبػػػيوع إقحػػػاـ الػػػواك علػػػا املوصػػػوؿ يف  (ُ كيػػػذىب أحػػػد البػػػاح ُت 
لعػػػػدـ التفريػػػػق بػػػػُت الػػػػواك العاافػػػػة بػػػػُت صػػػػفات متغػػػػايرة  اسػػػػتعماؿ املعاصػػػػرين

 ملوصوؼ كاحد، كبُت الواك العاافة بُت الصفة كاملوصوؼ.
فػػػالواك العاافػػػة بػػػُت صػػػفات متغػػػايرة رمػػػو قػػػوهلم: أعجبػػػٍت حممػػػد الػػػذم  

جيتهد يف دراستو، كالذم يتعلم من هبػيو و، كالػذم يتواضػع لزمجئػو، فػالعطف 
ؼ كاحػػد كة لػػب  فيػػو. أمػػا الػػواك العاافػػة بػػُت ىنػػا بػػُت صػػفات متغػػايرة ملوصػػو 

الػػذات املوصػػوفة كصػػفتها فميٍلًبسػػة تفسػػد املعػػٌت، كقولنػػا: زيػػد جيتهػػد يف دركسػػو 
 .(ِ كالذم يتعلم من أساتذتو  إلفادة الواك معٌت املغايرة 

 

 
 
 
 
 

                                 
 .كاك الذم كاليت كفركعهما املقحمة بُت الصفة كموصوفها، أمحد البحبرانظر:   (ُ 
التحريػػػر ، ُّٗ، َّٗعطػػػف الػػػذات املوصػػػوفة علػػػا الصػػػفة يقت ػػػي املغػػػايرة. انظػػػر: البحػػػر احملػػػي ،    (ِ 

حممد الطػاىر بػن حممػد بػن ، «ٖترير املعٌت السديد كتنوير العقل اجلديد من تفسَت الكتاب اييد»كالتنوير 
كاك الػػػذم ، ك ُِٔ/ُّػ، ىػػػػ ُْٖٗ، تػػػون  ،الػػدار التونسػػػية للنشػػػر، حممػػد الطػػػاىر بػػػن عاهبػػػور التونسػػػي

 أمحد البحبر. ،كاليت كفركعهما املقحمة بُت الصفة كموصوفها
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 خاتمة
ػػػػػف للبحػػػػػث بعػػػػػد الوقػػػػػوؼ علػػػػػا التغػػػػػَتات النحويػػػػػة يف اسػػػػػتعماؿ  تكشَّ

الصحافة لألدكات أف ىذه التغػَتات يف اجلملػة ة ٗتػل بػاملعٌت، كتفصػيلها كمػا 
 يلي:

اسػػتعملد الصػػحافة  أم( مػػن غػػَت موصػػوفها، كىػػذا التغػػَت ة خيػػل  -ُ
باملعٌت أك ي دم إىل اللب ، كىذا ما جعل ايمع القاىرم يسوغ ىذا 

 اةستعماؿ.
عرَّفػػد الصػػحافة اةسػػم املوغػػل يف اإلاػػاـ  غػػَت(، كانقسػػم اللغويػػوف  -ِ

 احملدثوف إىل جميز كمانع، كىذا اةستعماؿ سائص من أك ر من كجو.
استعملد الصػحافة الكػاؼ ملعػٌت جديػد؛ أحسػن ايمػع يف ٗترجيػو،  -ّ

 كتابعو اللغويوف احملدثوف يف تسويص ىذا اةستعماؿ.
غػػػػة الصػػػػحافة، كىػػػػذا اةسػػػػتعماؿ  رجػػػػد  كافػػػػة( عػػػػن اااليػػػػة يف ل -ْ

 مسموع عن العرب كما ذكر ايمع القاىرم.
اسػػػتعملد الصػػػحافة التػػػابع  نفػػػ ( متقػػػدما علػػػا متبوعػػػو، كانقسػػػم  -ٓ

ػػد  اللغويػػوف احملػػدثوف إىل مػػانع كجميػػز، كالسػػماع ي كػػد جػػواز تقػػدًن امل كِّ
 علا امل كَّد.

حػػذفد الصػػحافة حػػرؼ العطػػف الػػواك، كحذفػػو يف ذاؾ املوضػػع ة  -ٔ
 ب  فيو، كىو سائص عند ك َت من اللغويُت.ل
زادت الصػػػحافة الػػػواك قبػػػل اةسػػػم املوصػػػوؿ، كىػػػذه الزيػػػادة دمنوعػػػة؛  -ٕ

الصػػفة كالػػذات املوصػػوفة، كالزيػػادة يف ىػػذا البػػاب تفسػػد  بػػُت لوقوعهػػا
 املعٌت. 
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كإف البحػػػث ليوصػػػي باإلفػػػادة مػػػن مػػػػنهج الػػػدكتور أمحػػػد خمتػػػار عمػػػػر يف 
جعػػل الصػػواب علػػا درجػػات: فصػػيحة،  معجمػػو معجػػم الصػػواب اللغػػوم؛ إذ

صحيحة، مقبولة، فصيحة مهملة، فقد ٗترج العبارة عن القياس كلكنها كردت 
يف النصػػو  الفصػػيحة، فػػج يصػػر منعهػػا كمػػا تفعػػل بعػػح كتػػب التصػػحير، 
فاملسػػػموع القليػػػل ييقبػػػل كيكػػػوف يف درجػػػة أقػػػل مػػػن الفصػػػير املسػػػتفيح؛ كهلػػػذا 

 وية صحة كصوابنا، كا  كا التوفيق.يوصي البحث بالتدرج يف األحكاـ اللغ
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 قائمة المصادر والمراج 
: الكتب:  أوال 

 .القرآف الكرًن 
 .ِ، حممد العدناين، لبناف، مكتبة لبناف،   األ طاء الشائعة -ُ
العػػػريب  ْتػػػوث لغويػػػة(، عبػػػدالعزيز مطػػػر، الدكحػػػػة،  ت قيػػػف اللسػػػاف -ِ

 ـ.ُُٗٗ، ُ 
 ـ.ُٓٗٗدار العرب، تذكرة الكاتب، أسعد داغر،  -ّ
ٖترير املعٌت السديد كتنوير العقل اجلديد من تفسػَت "التحرير كالتنوير  -ْ

، حممد الطاىر بن حممد بن حممد الطاىر بن عاهبور "الكتاب اييد
 ػ.ىػُْٖٗتون ،  ،التونسي، الدار التونسية للنشر

، أبػػو حيػػاف األندلسػػػي، التػػذييل كالتكميػػل يف هبػػرح كتػػاب التسػػهيل -ٓ
(، كبػػاقي ٓإىل  ُدمشػػق  مػػن  ،دار القلػػم، حسػػن ىنػػداكمق: ٖتقيػػ

- ُُْٖالطبعػػػػػة األكىل، ، الريػػػػػاض ،األجػػػػػزاء: دار كنػػػػػوز إهبػػػػػبيليا
 .ـَُِّ- ُٕٗٗىػ/  ُّْْ

: عػػوض بػػن التعليقػػة علػػا كتػػاب سػػيبويو، أبػػو علػػي الفارسػػي، ٖتقيػػق -ٔ
 .ـَُٗٗ، ُ ،  محد القوزم

عػػػركؼ حممػػػد بػػػن يوسػػػف امل، ٘تهيػػػد القواعػػػد بشػػػرح تسػػػهيل الفوائػػػد -ٕ
دار ، راسػػػػة كٖتقيػػػػق: علػػػػي حممػػػػد فػػػػا ر كآ ػػػػركف، دبنػػػػاظر اجلػػػػيس

مجهوريػػػة مصػػػر  ،السػػػجـ للطباعػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػػع كالًتمجػػػة، القػػػاىرة
 .ىػ ُِْٖ، ُ ،  العربية

هتذيب األ اء كاللغػات، أبػو زكريػا حميػي الػدين النػوكم، دار الكتػب  -ٖ
  .ٔٔ   العلمية، بَتكت،
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 .ناهبر: دار املعارؼال هبوقي ضيف، تيسَتات لغوية، -ٗ
أبػػو حممػػد بػػدر الػػدين حسػػن بػػن ، اجلػػٌت الػػداين يف حػػركؼ املعػػاين -َُ

دار ، حممػػد نػػدًن فاضػػل ،فخػػر الػػدين قبػػاكة :، ٖتقيػػققاسػػم املػػرادم
 ـ.ُِٗٗ، ُ ،  لبناف ،الكتب العلمية، بَتكت

عبػد الػرمحن بػن إسػحاؽ الزجػاجي، أبػو ، حركؼ املعاين كالصفات -ُُ
،   بػػَتكت، م سسػػة الرسػػالة، اامػػدق: علػػي توفيػػق ، ٖتقيػػالقاسػػم

 .ـُْٖٗ، ُ
اهليئػػػة املصػػػرية ، أبػػػو الفػػػتر ع مػػػاف بػػػن جػػػٍت املوصػػػلي ،اخلصػػػائل -ُِ

 .ْ،   العامة للكتاب
املقاصػػػػػد  (،املقاصػػػػػد الشػػػػػافية هبػػػػػرح ألفيػػػػػة ابػػػػػن مالػػػػػك للشػػػػػاايب  -ُّ

أبػػػو ، الشػػػافية يف هبػػػرح اخلجصػػػة الكافيػػػة  هبػػػرح ألفيػػػة ابػػػن مالػػػك(
اجلزء  ققُت كىم:احمل من جمموعة، إسحق إبراىيم بن موسا الشاايب

اجلزء ال اين/ حممد إبػراىيم  ،األكؿ/ عبد الرمحن بن سليماف الع يمُت
اجلزء الرابػع/ حممػد إبػراىيم ، اجلزء ال الث/ عياد بن عيد ال بييت، البنا

، اجلػػػزء اخلػػػام / عبػػػد اييػػػد قطػػػامس، ك البنػػػا/ عبػػػد اييػػػد قطػػػامس
اجلػػزء السػػابع/ حممػػد إبػػراىيم ك  ،عبػػد اييػػد قطػػامس اجلػزء السػػادس/ك 

اجلػػزء ال ػػامن/ حممػػد ، البنػػا/ سػػليماف بػػن إبػػراىيم العايػػد/ السػػيد تقػػي
معهػػػد البحػػػوث ، اجلػػػزء التاسػػػع/ حممػػػد إبػػػراىيم البنػػػا، ك إبػػػراىيم البنػػػا

 ،  مكة املكرمة ،العلمية كإحياء الًتاث اإلسجمي ّتامعة أـ القرل
 .ـََِٕ -ىػ  ُِْٖ، ُ
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التصػػػرير علػػػا التوضػػػير أك التصػػػرير ٔت ػػػموف التوضػػػير يف  هبػػػرح -ُْ
، دار الكتػب العلميػة،  الػد بػن عبػد ا  بػن حممػد األزىػرم، النحػو
 .ـَََِ ،ُ ،  لبناف، بَتكت

درة الغػػوا  "هبػػرح درة الغػػوا  يف أكىػػاـ اخلػػوا   مطبػػوع ضػػمن  -ُٓ
 (، أمحػد بػن حممػد اخلفػاجي املصػرم،"كهبرحها كحواهبيها كتكملتها

لبنػػاف،  ،د اافػػيغ فرغلػػي علػػي قػػرين، دار اجليػػل، بػػَتكت: عبػػٖتقيػػق
 .ـُٔٗٗ-ىػ  ُُْٕالطبعة األكىل، 

ق: أمحػػػد حسػػػن ، ٖتقيػػػأبػػػو سػػػعيد السػػػَتايف، هبػػػرح كتػػػاب سػػػيبويو -ُٔ
 ،  لبنػػػاف ،دار الكتػػب العلميػػة، بػػَتكت، مهػػدا، علػػي سػػيد علػػػي

 . ـََِٖ، ُ
ـ لػػػو: قػػػدَّ ، يعػػػيس بػػػن علػػػي بػػػن يعػػػيس، هبػػػرح املفصػػػل للزخمشػػػرم -ُٕ

 ،  لبنػاف ،دار الكتب العلمية، بػَتكت، ور إميل بديع يعقوبالدكت
 .ـََُِ- ػىػُِِْ، ُ
ب كتػػػػاب سػػػػيبويو، عمػػػػرك بػػػػن ع مػػػػاف بػػػػن قنػػػػر، أبػػػػو بشػػػػر، امللقَّػػػػ -ُٖ

: عبد السجـ حممد ىاركف، مكتبة اخلػاذمي، القػاىرة، ٖتقيقسيبويو، 
 .ـ ُٖٖٗ، ّ  
اهليئة العامة ، جممع اللغة العربية بالقاىرة ،ِكتاب يف أصوؿ اللغة/ -ُٗ

 .ـُّٖٗ، لشئوف املطابع األمَتية
، حممػػػػود سػػػػليماف، دار املعرفػػػػة اجلامعيػػػػة، فػػػػن الكتابػػػػة الصػػػػحيحة -َِ

 ـ.ََِّ



 

 

 

 
448 

 ،ـُٕٖٗ- ُّْٗالقػػرارات ايمعيػػة يف األلفػػاظ كاألسػػاليب مػػن  -ُِ
 ،مَتيػػةاهليئػػة العامػػة لشػػئوف املطػػابع األ، جممػػع اللغػػة العربيػػة بالقػػاىرة

 .ـُٖٗٗ
مػػػػػع الكتػػػػػاب حاهبػػػػػية ، مح التنزيػػػػػلالكشػػػػػاؼ عػػػػػن حقػػػػػائق غػػػػػوا -ِِ

 اةنتصاؼ فيما ت منو الكشاؼ( ةبن املنَت اإلسكندرم، كٗتريج 
أبو القاسم حممود بػن عمػرك بػن ي، أحاديث الكشاؼ لأماـ الزيلع
 ،ّ ،  بػػػػَتكت ،دار الكتػػػػاب العػػػػريب، أمحػػػػد، الزخمشػػػػرم جػػػػار ا 

 .ق َُْٕ
مػػع التطبيػػق علػػا أىػػم  لغػػة الصػػحافة، دراسػػة يف املسػػتول الصػػوايب -ِّ

الصػػػػحف السػػػػعودية(، إعػػػػداد: عبػػػػدالعزيز بػػػػن عبػػػػدالرمحن املقحػػػػم، 
 رسػػالة دكتػػوراة، دائػػرة اللغػػة العربيػػة، معهػػد ْتػػوث كدراسػػات العػػاس 

-ىػػػػػُِْٕاإلسػػػػجمي، جامعػػػػة أـ درمػػػػاف اإلسػػػػجمية، السػػػػوداف، 
 ـ(.ََِٕ

ر احملتسب يف تبيُت كجوه هبواذ القراءات كاإلي اح عنها، أبػو الفػت -ِْ
ايلػػ  األعلػػا للشػػئوف ، ع مػػاف بػػن جػػٍت املوصػػلي، كزارة األكقػػاؼ

 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ ال انية، اإلسجمية، الطبعة
معجػػػػػػم اخلطػػػػػػأ كالصػػػػػػواب يف اللغػػػػػػة، إميػػػػػػل يعقػػػػػػوب، دار العلػػػػػػم  -ِٓ

 .ـُٖٔٗ ،ِ   ،لبناف ،بَتكت ،للمجيُت
عمػػػر،  معجػػػم الصػػػواب اللغػػػوم دليػػػل امل قػػػف العػػػريب، أمحػػػد خمتػػػار -ِٔ

 ـ. ََِٖ، ُعاس الكتب، القاىرة،   
املعجػػم املفصػػل لشػػواىد النحػػو الشػػعرية، إميػػل بػػديع يعقػػوب، دار  -ِٕ

 ـ.ُٗٗٗ، ِالكتب العلمية، لبناف،  
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م، امل لف: أبو القاسػم حممػود الزخمشػر ، املفصل يف صنعة اإلعراب -ِٖ
، ُ،  /بػػػػَتكت ،الناهبػػػػر: مكتبػػػػة اهلػػػػجؿ، احملقػػػػق: علػػػػي بػػػػو ملحػػػػم

 ـ.ُّٗٗ
احملقػػق: حممػػد عبػػد ، املػػرد أبػػو العبػػاس ،حممػػد بػػن يزيػػد ػػب، املقت -ِٗ

 .بَتكت، الناهبر: عاس الكتب، اخلالق عظيمة
ٖتقيػػػق: أمحػػػد عبدالسػػػتار اجلػػػوارم كآ ػػػر،  املقػػػرب، ابػػػن عصػػػفور، -َّ

 .ـُُٕٗبغداد، -مطبعة العاين
، ُ   ،الناهبػر: دار األمػػُتأمحػد عبػد الػػداًن، مػن أكىػاـ امل قفػػُت،  -ُّ

 .ـُٔٗٗ
امل لػػف: أبػػو القاسػػم عبػػد الػػرمحن بػػن عبػػد ، يف النَّحػػو نتػػائج الفكػػر -ِّ

 ،ُ،  /بػَتكت، الناهبر: دار الكتب العلمية، ا  بن أمحد السهيلي
 .ـُِٗٗ

بػػػػػػَتكت، م سسػػػػػػة الرسػػػػػػالة،  مػػػػػػازف املبػػػػػػارؾ، رمػػػػػػو كعػػػػػػي لغػػػػػػوم، -ّّ
 .ـُٕٗٗ

امل لػػػف: عبػػػد الػػػرمحن بػػػن أيب ،  ػػػع اهلوامػػػع يف هبػػػرح مجػػػع اجلوامػػػع -ّْ
املكتبػة ، : عبػد ااميػد ىنػداكم، ٖتقيقبكر، ججؿ الدين السيواي

 .مصر، التوفيقية
 ثاني ا: المجالت العلمية:

كقفتػػاف يف التصػػحير اللغػػوم مػػع  الكػػل كالػػبعح( ك الغػػَت(، حوليػػة   -ُ
 .ـَُِِكلية اآلداب، جامعة تعز، العدد ال اين، مايو 
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 ثالث ا: الصحف:
ق، تصػػدر ُّٕٗاجلزيػػرة صػػحيفة يوميػػة أسسػػها عبػػدا  بػػن  ػػي ،  -ُ

 عن م سسة اجلزيرة للصحافة كالطباعة كالنشر، مدينة الرياض.
الرياض، جريدة يومية تصدر عن م سسة اليمامة الصحفية، تأسسد  -ِ

 ىػ، الرياض.ُّّٖعاـ 
 رابع ا: الشبكة العالمية )اإلنترنت(:

أمحػػػػد  كموصػػػػوفها،كاك الػػػػذم كالػػػػيت كفركعهمػػػػا املقحمػػػػة بػػػػُت الصػػػػفة  -ُ
العربية علػا الشػبكة العامليػة، تػاريخ النشػر: البحبر، موقع جممع اللغة 

 راب : ـ،َُِٕ/ أكتوبر/ ِّ
https://www.m-a-arabia.com/site/21872.html. 

 

 
 
 


