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وصــحبهآلـهوعلــىوالمرسـليناألنبيــاءخـاتمعلـىوالسـالموالصــالةالعــالمينربهللالحمـد
...أجمعين

...بعدأما

كثرةمنيَْعَجبهذا،يومناإلىعشرالتاسعالقرنمنتصفمنالصحافةلتاريخالدارسفإن

علىالصحفهذهوساعدتالعربي،الوطنفيتصدروالزالتصدرتالتيوالمجالتالصحف

الكتابة،لغةفيازدواجيةيالحظالصحفلهذهوالقارئالعربية،للمجتمعاتواللغويالثقافيالتكوين

بحجة()العاميةالستخداموتدعووغربية،عاميةوألفاظاتعبيراتتستخدمالصحفبعضألنوذلك

منالثانيالنصففيجلياذلكوظهرالمتعلمين،وغيرالناسمنللبسطاءوالفهمالمعنىتقريب

الكتابةأساليبتدهورتلذلكونتيجةالعشرين،القرنمناألولالنصفحتىعشرالتاسعالقرن

لغتهمعنالمسلمينإبعادعلىالمحتلوشجعأهلها،بينالعربيةاللغةاستثقالسببمماونثرا،شعرا

بيناللغويةالرابطةيضعفحتىوذلكاألجنبية،واللغاتالعاميةاستخدامعلىالتشجيعإلىفعمد

اللغةإلضعافسعىالمحتلأنيالحظاإلسالمية،البالدفياالحتاللتاريخعلىوالمطلع.المسلمين

.)(الحكوميةالدوائرفيمحلهالغتهالعربية،وإلحالل

م؛العربيةاألحرفمحلالالتينيةاألحرفإلحاللالدعوةعلىالمحتلوشجع الدعوةهذهَوتََزعَّع

معوتجاوب،)(ولبنانوسوريامصروفيالعربيالمغربفيدعوتهببثوقام،)(ماسينيونلويس

)(الصحفيةالكتاباتاللغويةفياالزدواجيةعلىساعدومما.العربيةالبالدأبناءمنعددالدعوةهذه

وافتخرالصحففيبعضهموكتب،(العلميةالبعثات)الخارجفيالتعليممنالعربأبناءعودة

ياذلكوظهراألوروبية؛اللغاتبإجادةمنهمالكثير باتهمفيجل إلىبعضهمودعاالصحفية،كتا

.العلميةالمصطلحاتمنالعصربمتطلباتتفيأنتستطيعالألنهاالعربيةاللغةتطويرضرورة

:حالهالسانعلىبقولهالعربيةاللغةعنالدفاعإلىإبراهيمحافظالنيلشاعرهذاودفع

َوِعظَاِتبِِهآٍيَعْنِضْقُتَوَماَوَغـــايَـــةًلَـــْفـظًــاهللاِِكــتَاَبَوِســـْعُت

)(؟لِـــــُمْخـــــتَـــَرَعـــاِتأَسـْمـَـاٍءَوتَْنِسيِقآلٍَةَوْصٍفَعْناليَْوَمأَِضيُقفََكْيَف
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المتعلقةالقضايامنالعديدوإثارةبهاوالتمسكالعربيةاللغةعنالدفاعالكتاببعضوتبنى
ونشرت-التكنولوجي–العلميالتقدمتسايرحتىالمصطلحاتلتعريبوالدعوةبالفصحى،

القاهرة،فياللغويالمجمعمجلةوخاصةالعربيةللغةوأضافتهاالمصطلحاتهذهالصحف
للتطوراللغةدفعتوبذلكاألدبي،التراثعلىالحفاظألهميةاألنظارالصحفولفتت

الصحفية،الكتاباتفياللغويةاالزدواجيةإلىاألنظارلفتاألهميةمنكانلذاوالتجدد،
.واإلسالميالعربيالصفوحدةعلىوبالتاليالعربيةاللغةعلىذلكتأثيرإلىنتنبهحتى

صحفمنالكثيرفيوالدراسةالتوسعإلىيحتاجولكنهومثيرشيقالصحافةفيوالبحث
علىالعربيةالصحفمنأمثلةبأخذاكتفيتولذلكواحد،باحثعليهيقدرالوهذاالعصر،

عشرالتاسعالقرنثمانيناتمنالصحفيةالكتاباتفياللغويةالظاهرةلرصدمختلفةفترات
المصريةالصحفمنالعديدفيالبحثالىالدراسةالعشرين،واستندتالقرنمنتصفحتى

الدراسةفترةفيالمصريةالصحف-والمصريواللبنانيوالعراقيالتونسيمنهاوالعربية،
-الصحفهذهفيالرأيوأصحابالصحفيينكذلكالمصريين،غيرمنأصحابهااغلب

التاسعالقرنفيالعربيةاللغةلمناهضةوالمستشرقينالمفكرينمنعددكتبحينففي.
مثلبعضهمنجد-أمينأحمدوتيمورومحمودالسيدلطفيأحمدوماسينيون.لمنهم-عشر

والكثيرالعشرين،القرنمنالثانيالنصففيآرائهعنيتراجعتيمورومحمودماسنيون
البالدمعظمتخلصأدىكماالعربية،الثقافةوأثرىكتاباتهفيالفصحىبالعربيةتمسكمنهم

اهتمتوبالتاليالعربية،بالقوميةللتمسكالدعواتتعالىإلىالمباشراالحتاللمنالعربية
الدعوةفيدورلهاكانبعدما.العشرينالقرنمنالثانيالنصففيالعربيةباللغةالصحف
.وتجديدهااللغةتطويربحجةالالتينيةواألحرفالعاميةاللهجاتالستخدام

:للعاميةالدعوةفيالصحافةدور

التاسعالقرنمنالثانيالنصففيخاصةواإلسالميةالعربيةالمجتمعاتتثقيففيدورللصحافة

الثقافةلنشرالرئيسيةالمنابعمنتعدكانتألنهاوذلكالعشرين،القرنمناألولوالنصفعشر

انتشارحتىالوحيدةاإلعالموسيلةكانتأنهاوالسيماالوقت،ذلكفيالعربيالعالمفيواألخبار

والتي–واإلنترنتوالتلفاز،واإلذاعة،والسينما،كالمسرح،–األخرىاإلعالموسائلمنالعديد

العربيةالصحففيتقاربيالحظالفترةتلكفيللصحافةوالقارئ.الصحافةنهجعلىسارت
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تأثر مادةو يةال يدفياإلعالم باسبالغربالصحفمنالعد مادةمنواالقت يةال يةاإلعالم الغرب

انتشارعلىساعدمماصفحاتها؛علىالغربيةاللغاتمفرداتمنالعديدفكتبتللعربية،وترجمتها

واتخذتاللغويةمادتهافياأللفاظهذهالكتببعضوأدخلتالعربية،المجتمعاتفيالمفرداتهذه

.وغيرهم،)(واألستاذ؛)(الَكشُكول،)(جريدةالصحفهذهومنعربيةغيرأسماءصحفعدة

الستخداموالدعوة(الفصحى)العربيةاللغةلمهاجمةصريحةدعواتالصحفبعضوتبنت

الصحفأولالدعوة،ومنهذهبسببوالمجتمعالصحافةفيمعاركودارتالكتابةفيالعامية

التيباللغةالعلومكتابةم1881اقترحتعندماوذلكالمقتطفجريدةللعاميةالدعوةتبنتالتي

األوربيةبالدولأسوةبهاللكتابةالعاميةلضبطالمقتطفودعت،)(العامةحياتهمفيالناسيتكلمها

وممن؛()ومعارضونلهامؤيدونالدعوةفلبىومناقشته،االقتراحبحثالفكررجالمنوطلبت

عامةأن"...فيهوأوضحالمقتطففيمعارضتهتبريرونشراليازجي،إبراهيمالكاتب:عارض

و)(.."العربيةخصوميدعيهماغيرعلىويتذوقونهاالفصحىالعربيةيفهمونوجهالهمالناس

.الكثيروغيره،موسىسالمةالمقتطفدعوةأيدممن

أن؛حقهماالعربيةواللغةاإلسالمبخسمعبالغربالمعجباتإلحدىمقاالالمقتطفونشرت

مواالغرب افتخاريّةلفظةوالمرأةالعذراءالبنتبينللتمييزاستنبطوا"أنهمهذاومنالمرأة،َكرَّع

مسساالنكليزيةوفيمداموازيل،وللعذراءمدامللمرأةاالفرنسيةاللغةفيكقولهمبذاتها؛قائمة

فيوهكذاجيال،ومادامماداماأووسنيوريتهسنيورهوبااليطاليةوبرتانوثكبرياوباليونانيةومس،

-العربيينوعموماالشرقييننحنأماالحاضروقتنافيانتشارااالكثراالجنبيةاللغاتمنغيرها

اتساععنرغما-التخصيصولعلهاكذا؛–التخصصهذاعنالجفناغمضنافقدخصوصا-العرب

حذوهمنحُذلمالحظلسوءاننااال...وازيائهمالغربيينعوائداكثرانتحالالىتسابقناالعربيةاللغة

فتشنالوانناهذامنواالغربعندهم،بهاالخاصةواالشارةاالحتراميالتمييزهذاالبناتباعطاء

مقامتقومواحدةكلمةفيهاوجدنالمابالضادالناطقينمناكثراونفسمليونمئةلغةبينملياوبحثنا

مدامبمعنىتستعمالن"ستيتة"و"ست"كلمةانقيلوانومعناها،مبناهافيوالمداموازيلالمدام

فانذلكعنوفضالمايظهرعلىصحيحتينليستاالكلمتينهاتيناناالًّالفرنساويًّةفيومداموازيل

علىيخفىالكمابالمداموازيلالمقصودللمعنىخالفاًلالفتخاراللالحتقارهوستيتةفيالتصغير
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تانكلمتانعندنانعماديبلبيبكل وافيتينغيرنراهماولكن)(والخاتونالسيدةوهمامترادف

اللغةائمةمنفرجاؤنا...استثناءبالواحدآنفيوالمتزوجةالعذراءعلىتطلقانالنهمابالمرام

والعلينالومفالواالًّ...ومعناهابوصفهاالمداموازيلمقامتقومعربيةكلمةيجدواان...وجهابذة

.)(..."االعاجملغاتالىالتجأنااذاتثريب

أهلمنأحديردولمسورياأهلبينانتشرنشرماأنوجدعندماالقراءأحدكتبذلكعلىوردا

الزمنغابرفيتقالوكانتسيدةومعناهادوميناالالتينيةفياصلهاداملفظان"فذكرالعربيةاللغة

واما...العاميةالستكحكمحكمهاانواظنمتزوجةامعزبةكانتسواءالمجدفيعريقةانثىلكل

كانتعزبةالرفيعالشأنذواتمنتكنلملمنتقالكانتفقدسؤيدةومعناهادامفتصغيرديموازيل

فاطلقتعشرالرابعلويسوالءاواخرالىالمذكورالنمطعلىاللفظيناستخداموليستمتزوجةام

الغيتاالفرنسيةالفوضىاونةوفيالعزبةلالنثىديموازيلولفظالمتزوجةلالنثيداملفظحينئذ

العاتقمنهاكثيرةالفاظالعربيةفيويناسبها...وطنيةلفظةكانتكيفاالنثىعلىواطلقتاللفظتان

هذهاوضاعفيالنظرامعنومن.ذلكوغير...)(والخريدةواليتيمةوالموقونةوالمشدونةوالبكر

ابنفسرهاعقيلةلفظةفتناسبهاداملفظةواما...العزبةبغيرالتليقانهافهمهالىابتدرااللفاظ

مةبالمرأةمنظور سةالكري ستخدمتوقدالنفي عربكالمفيا للمتزوجةواخرىللعزبةتارةال

"العقيلة"بـالمتزوجةغيرعنالتعبيرفيهايجدالعربيةاللغةفيوالناظر.)("...والمحصنة

بـMadameكلمةفقابلبالعربية؛الفرنسيةاأللفاظمنعدداأرسالنشكيبقابلوقد،"البكر"و

هريرةأبيفعنتزوجت،ومنالعذراءبينفرقتيجدهاالنبيألحاديثوالدارس.)("عقيلة"

...(تستأذنحتىالبكروالتنكحتستأمرحتىاأليمالتنكح):هللارسولقال:قالعنههللارضي

عنوافترقتتزوجتمنوهي"الثيب"و"البكر"أي"العذراء"بينفرقالحديثوفي.عليهمتفق

.والعفيفةالمتزوجةعلىتطلقوالمحصنةموت،أوبطالقسواءزوجها

-بمصرالريوزارةفيموظفإنجليزيمهندس–ولكوكسوليمالمسترخطبم1893عاموفي

عدةإلىهذاوأرجع"اآلنالمصريينلدىاالختراعقوةتوجدلملّم"بعنوانخطبةاألزبكيةفي

باألمماقتداءالعاميةباللغةواستبدالهابإغفالهاوأشارالفصحىالعربيةاللغةاستبقائهم"منهاعوامل

مجلةبإصدارالمصريينالمهندسينمنعددفقام.)(األزهرمجلةفيالخطبةهذهونشر،"األخرى
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فيأبحاثكتابةإمكانعملياليثبتواوالعلمية،الرياضيةلألبحاث"المهندس"اسمعليهاأطلقواعلمية

أوضح"اضاعتهاعاقبة-العربيةعلىجديدةصدمة"عنوانوتحت.()العربيةباللغةتخصصهم

"فكتبالكاتبوتعجبالكتابة،لغةبجعلهاالمصريةالعاميةاللغةإلحياءدعوةهناكأنالمقالكاتب

وتعليمهذلكنشرفيمبذولةوالهمةلهااخترعتإفرنجيةبحروفتكتبتكتب؟بماذاأندريلكن

الجرائدينشئونالمصريينأنوامتهاناتحقيرايكفهاألم.المقدسةالعربيةاللغةعلىلهفي.للمصريين

منأنوأوضح،""والشيطان""والغزالة""واللجام""الحمارة"جريدةفقامت...العامية؟باللغة

الصحيحةالعربيةاللغةألنمتعلمة،المصريةاألمةتصبحأنمنهافوائدلهبأنيبررهذلكيشجع

نفقاتوقلةالعامةباللغةعنهااالعتياضوينبغيوالفرنسية،اإلنجليزيةبتعليماالضمحاللفيآخذة

.)(الوطنيةتقوىحتىواألجانبالوطنيينبيناللسانوتوحيدالطبع

أنبمعنىالحركاتعلىبالحروفالداللةمقاالتهفي)(السيدلطفيأحمداقترحم1899وفي

الفتحة)اإلعرابحركاتمحلتحل(والياءوالواواأللف)المدحروفأنأيتنطقكماتكتبالكلمة

اإلعرابحركاتفيالمقتطفصاحبصروفيعقوبرأيالرافعيونقل()(والكسرةوالضمة

وفي.)(اإلعرابحركاتعنللبعددعالهذاالكالمفي-االختصار–القصدأنرأىأنهوذكر

"القاهرةلغة"أسماهكتابا-المختلطةالمحاكمفيانجليزيقاضي–ولمورالقاضيكتبم1902

فدعته،)(الالتينيةباألحرفتكتبوأنواألدبللعلملغةالقاهرةلغةالتخاذدعاالكتابهذاوفي

لمناظرتهإنجلترافيدراستهمأتمواالذينالشبانمنالمؤلفة-القاهرةفياألدبيةالجمعياتإحدى

هل":)(جاويشالشيخوسألالفصحى،بالعربيةالمصريةالعاميةاستبدالإلىدعوتهحولومناقشته

(..."لندن)العاصمةلهجةيجعلوهابأنلغتهمتوحيدإلىاإلنكليزقومهيدعوأنالمسترببالخطر

:بقولهكالمهالشيخوختم..."لغتناتاريخعلينايضيعفانهممكنغيرهذاإن"ويلمورالمسترورد

والفيهاكتبالالتيالمصريةالعاميةباللغةالتعليميكونأنوقبلناظهرياالفصحىاللغةنبذناإذا"

.)(..."الفقيرةاللغةبهذهوالتربيةالتعليمواستحالةاإلصالحتعذرفيآخردورإلىننتقللهاقواعد

اللغةعنفيهادافعالهاللمجلةفيونشرهامقاالتعدةالمعلوفاسكندركتبالعامنفسوفي

لغةعنالحديثلغةاختالفللعربالثقافيالتخلفأسبابأهممنأنرأىألنه-السوقية–العامية

ودعاالفصحىمنأسهلألنها..-ووالشاميةالمصريةكاللهجة-العامةباللهجاتللكتابةودعاالكتابة
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كثيرينمسلمينهناكألنله،مبررالالعربيةباللغةالمسلمينتعلقأنوذكربلد،لكلالعاميةلتدوين

.)(بهايكتبونوالالعربيةيتحدثونال

أن"لغويةإيضاحات"عنوانتحتنشروأصولهاالعربيةاللغةدقةفيالمقتطفيشككوحتى

متعددةبمفرداتيأتونقداللغويينوأنبعضها،أماتممابغيرهااللفظعنيستغنواقدالعرب

مااللغةفيَدسَّعقدالتصحيفوأنتعين،غيرعلىسواهمادونمنهالواحديصلحبجمعويعقبونها

.)(األمربادئفيالتنقيطوإهمالوالنطقالصورةفيالحروفتشابهإلىذلكيرجعمنها،ليس

أنيثبتحتىالعاميةاللغةإلىاإلنجيلمنأجزاءبترجمةولكوكسوليمقامم1926عاموفي

عنوانتحتالهاللجريدةفيوكتبالدعوةهذهموسىسالمةوأيدللكتابةصالحةالمصريةاللغة

وأحمدأمينقاسمإليهادعىابلجديدةليستالدعوةهذهأنليوضح"العاميةواللغةالفصحىاللغة"

والواوالمثنى،منوالنوناأللفبإلغاءوذلكوالعامية،الفصحىبينالتسويةواقترحالسيد،لطفي

الكلمات،آخروتسكينواإلعرابالتكسير،وجمعالتصغير،وإلغاءالسالم،المذكرجمعمنوالنون

بةالجمل،ابتداءعندكبيرحرفوكتابة نقولكأن"ترجمتهاوعدممعربةاألوربيةاأللفاظوكتا

الحضارةبنتالثقافةوأنبدويةلغةالفصحىاللغةبأنذلكوبرر..."دراجةنقولوال(بسكلت)

.()البداوةبنتوليست

الفصحىالعربيةاللغةعلىخطروجودعدميرىألنهالعاميةالستخدامالكتاببعضودعا

لمالعاميةأنويرىالواجبات،أولمندراستهاوأصبحتالبالدكلمنتمكنتالفصحىوألنمنها؛

فيوألفواتفريط،أوإفراطغيرمنذلكقبولالممكنمنوأننااإلعراب،سوىالفصحىمنتنتقص

.)(الرصافيمعروفتأليف"العراقأهلكالمفيالمراقدوافع"هذاومندعوتهم،تدعمكتباذلك

لب حدوطا تابأ حتالك فة"عنوانت غةآ حوهذاالل خذ"الن عدبأ تةالقوا لتىالثاب غةتحفظا الل

عدةالصحفونشرت,)(والقراءاتاللهجاتلباحثيوتركهاالنحوية؛القواعدباقيعنواالستغناء

بةدعوىفيالبحثبهدفمقاالت غةالكتا هاالعامية،بالل بةأتجوز"بعنوانمقاالمن غةالكتا بالل

.)("العامية

أفنديشكرى"الكاتب"الزهورجريدة"فمدحتبالعامية؛يكتبمنالجرائدبعضومدحت

عليكحسرتييا"وعنوانهالبرازيلفيتصدرالتي"الهولأبوجريدة"فيمقااللكتابته"الخورى
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إلفهامالعاميةاللغةعلىبالتعويل"زمالئهعلىيمتازبأنهالكاتبعلىالمجلةوأثنت،"زعيتريا

بالعاميةيكتبعمنالكتاببعضودافع.)("والعمرانياألدبيةالحقائقمنيريدماالشعبعامة

قصةلكتابة)(هيكلحسينمحمدالدكتور-لندنبجامعةالعربياألدبأستاذجيباألستاذ-فمدح

كانإذاالعاميةاللغةاستعمالإلىشجاعةفيبكهيكللجأفقد":فكتبعامية؛ألفاظوبها،"زينب"

ودافعوا.)("الفصحىاللغةيتكلمونفيتركهمالمتعلمةالطبقاتبينكانإذاأماالفالحين،بينالحوار

إلىبعضهمودعا.)("العاميةباللهجةالروحعودة"قصةكتبعندما-)(الروائي-الحكيمتوفيقعن

خليلجبرانوكتب.)(مصطلحاتناوأفكارنابعدنايأتيمنيعرفحتىبلدلكلالعاميةاللغةتدوين

ولى.شئتمماالعربيةاللغةمنلكم"فيهوذكر"لغتيولىلغتكملكم"بعنوانم1926مقاالجبران

اللغةبمجمعاللهجاتلجنةعضو–المعلوفعيسىونشر.)(..."وعواطفيأفكارييوافقمامنها

فذكر"العاميةالعربيةاللهجة"بعنوانبحثام1934بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلةفي-العربية

ماءأن فواالعل بةوجوبرأىمنفمنهمالعاميةاللهجةفياختل كتابتهاألنبالفصحىالعلومكتا

العامةترقيةواألفضلالفصحى،اإلنشاءملكةخسارةإلىويؤديالعلميةالمواهبيضعفبالعامية

الكونت"ومنهمالعربيةاللغةوخاصةالعامة،بلغةالعلومتدوينرأىمنومنهم.العلملغةلفهم

دفرنواللوردم،1883سنةليدنمدينةفياللغويينبمجمعتالهالذيتقريرهفياللغويلندبرج

العربيةمصرلغةجهةمنانكلترهخارجيةوزيرإلىرفعهالذيالتقريرفياالنكليزيالسياسي

تناولتوالتيم1930-1806قبلمنوالمستشرقينالعرببكتاباتثبتاأوردثم.")(وغيرهما

جريدةفينشر"وآدابهاالعاميةالعربيةاللغة"بعنوانم1898كتبهببحثوأستشهدالعاميةاللهجة

عشرالتاسعالقرنأواخرمنالصحففيتبناهالذيرأيهعلىيبرهنحتىوذلك.)(البيروتيةالمنار

.الهاللمجلةفينشرهالذيالمعلوفاسكندروالدهرأيوكذلك

ودعاالفصحىالعربيةفيهاهاجمم1954األهرامجريدةفيمقاالتسلسلةعوضلويسونشر

لويسأرجعالقصيرةوالقصةالروايةمحنةالكتابمنعددتدارسوعندمامحلها،العاميةإلحالل

منذواآلدابالفنونلرعايةاألعلىالمجلس"قرارأهمهاأنوذكرأسبابعدةإلىالمحنةهذهعوض

منالخاليةالقصصعلىالجوائزوقصرالقصة،حوارفيالعربيةاللغةاستعمالبضرورةسنوات
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خلفاالعربيةاللغةمجمعفيجديداعضوابهالمرحبينعلىالحكيمتوفيقردو.()"العاميالحوار

العربيةاألحرفكتابةالمجمعمنطلبهفيفهميعبدالعزيزشجاعةفامتدح،فهميلعبدالعزيز

القراءةيستطيعالقارئيجعلالذيالحدإلىواللغةالنحوقواعدتبسيطفيرأيهعرضثمبالالتينية

أوالمتكلمفيهيحتاج...الشطرنجأنواعمننوعأنهاهيحقااللغةمصيبةفان"تعثربغيروالكالم

تطويروأن...واإلعرابالنحوحيثمنالنطققبلالعبارةمنالكلمةموضعفيتأملإلىالقارئ

لطيفةبداية-رأييفيسيبدأالتطوروهذا.فيهريبالآت-فهميعبدالعزيزقالكما-العربيةاللغة

فيماوخير.فيهاماخيرالعاميةمنوستستعيرفيها،مابخيرستحتفظالفصحىأنوهي.مقبولة

الحركاتالفصحىمنفتلغى...المتحضرةالبالدفيالحيةاللغاتمنطقمعالتمشيهذاهوالعامية

.)("األحوالأكثرفيوالتسكينبالوقفويكتفىالكلمات،آخرفي

عادالسابقفيللعاميةتعصبممنأنرغم.)(واآلخرالحينبينتظهرالدعواتهذهزالتوال

الكاتبباستقبالترحيبابالقاهرةاللغويالمجمعفيحسينطهألقاهاكلمةففيرأيهفيبعضهم

عدواكنتفقدكله،االستئثاربكاستأثرتقدالعربيةاللغةأنعلىهللاوالحمد"ذكرتيمورمحمود

انتصاراعليكالعربيةاللغةفانتصرتالناس،بيننُبغضهاأننريدكناحينالعاميةتحببعنيفالها

"العربيالنحوبعبقريةاالحتفاظفيخطرات"عنوانتحتماسينيون.ل،وكتب)(."فيهشكالرائعا

ومنهاالعربيةللغةإصالحاتمنالمستشرقينمنوعددهوسابقابهطالبماإلىالمقالفيوأشار

طهرانفيم1930بذلكطالبأنهالالتينيةاألحرفمثلغربية،قوالبفيالعربيالنحوتغيير

األصدقاء،منكثيربغضبووجهوانهالعربيةمنبدالالتينيةبحروفالفارسيةبكتابةوطالب

أصدقائهمنبثورةووجهوالعربية،اللغةكتابةفيباإلصالحوطالبدمشقفيذلكأعادولكنه

اإلعراباختراعأنفهمتحينوبعد.وتوقفتوفكرتفانتبهت"فذكرللتفكيرذلكفدعاهاألدباء

واألفعالاألسماءبينوربطصحيحتوحيدهووإنماباطالاختراعاالمستشرقينأكثريزعمكماليس

إالإبقاؤهيمكنالعظيمفضلالعربيةاللغةوهذه.اإلعرابمنمحللهاالتيوالجملالمضارعة

بحروفالعربيةالكتابةتغييرمذهبورفضتالنحو،بعبقريةآمنت...العربيةبالكتابةباالستمساك

.)(..."التينية

:االتينيةباألحرفالعربيةاللغةلكتابةالدعوة
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العربيةمنبداللالتينيةالتركيةاللغةكتابةتحويلمنأتاتورككمالأقرهماالدعوةهذهعلىشجع

أسئلةعدةالقراءفأرسلالالتينية،باألحرفللكتابةماسنيونودعواتم،1926باكومؤتمرفي

وذلكالالتينية؟الحروفمنالعربيةالحروفتبديلفيرأيكمما"سؤالهومنها"العربلغة"لمجلة

إيجابياتيعددأخذ،ثم"والمجالتالجرائدصفحاتعلىوالمفكريناألدباءبينالجدلكثرةبسبب

اللغاتمنالعربيةيقربألنهالنقلرجحالنهايةوفيسلبياتهاوكذلكالالتينيةلألحرفالعربيةنقل

الكتابةتحسينحولبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعفيمناقشاتدارتم1943وفي.)(العالميةوالعلوم

بتغييرإالمطلقايتأتىالالعربيةالكتابةتحسينأنباشافهميعبدالعزيزمعاليفرأى"العربية،

ـة،الحــروفواتخــاذبهــاتكـتـبالــتيالحــروف ـذلكالالتينـي ـةمــننتمكــنوـب النطــقومــنالكتاـب

يد.)("صحيحين وتكسبناالمتمدنةلألممتضمناأنهابحجةوشجعهاالدعوةهذهموسىسالمةوأ

العربيةاألحرفألنذلك،و)("الكوكبيةواللغةالكوكبيةالعقليةإلىأقربوتجعلنا"المتمدنينعقلية

.الحديثالعلمبمتطلباتتفيال

:األفقبضيقالعربيةاللغةاتهام

الغربيةمثلالمصطلحاتبعضمعنىتوفيرتستطيعالالعربيةاللغةأنالكتاببعضادعى

دبير؛:تعنىالعربيةفيوهياإلنجليزية،posthumousأوالفرنسيةluknposthumeلفظمعنى

وفاةبعدالمطبوعاتمنينشرماكلعلىتطلقفأصبحتاتسعتثمأبيه،وفاةبعديولدمنكلوهو

العربيةفييجدأناألجنبيةباللغةالمعجبينأحدوتحدى..)(فالنعنالحديثدبرأىصاحبها

أهلولكن.شيئينالشيئصاحبهيرىالنظرفياضطرابوهوDiplopieالفرنسيةللكلمةمقابل

نظرينتنظر:شافعةعين(عفش)مادةفيالعروستاجفي"هذايقابلمااللغةفيوجدوااللغة

الصوتبثكيفيةيشرحالكاتبأخذ"الكهاربعيد"عنوانتحتو.(})شيئينالشيئتنظر:أى{

معقداتفيالدخولدونذكرهايمكنالالتيالتغيراتمنكثيرإلىهذا"بـالمقالوختماألثير،عبر

"المكثف"فقلتالمقالهذافيجازفتولقدالعربية،اللغةمنهاحوائلذلكودون،-الالسلكى-الفن

إلىفيإشارة)("ذلكمنالقارئيفقهفيمكبيرشكنفسيوفي"المستقبِل"و"المناغمة"و"الَحِويَّعة"و

.األلفاظهذهاستيعابعنالعربيةاللغةقصر
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يةالعبارةفيبالتجديدوذلك"للتجديددعوة")(أمينأحمدونشر العبارةأنوادعى.العرب

وأنأسماءلهاليسالمخترعاتأناللغةإضعافعواملومنالعباسي،العصرعندوقفتالعربية

استخداموكذلكعربية،أسماءلهاوضعواوالاألجنبيةالكلماتيستعملواأنيرضوالماللغةأئمة

والعربيةالعاميةاللغةتوحيدإالاألدبلتقويةسبيلوالالمتعلمينإاليفهمهاالللغةالعربياألدب

-الهدامةالدعواتإحدى–البهائيةومنهمالدينأعداءوعمل.)(األدبياألسلوبتجديدمنفالبد

تكونأنواستنكروا،النوراءاللغةأسموهالغةاستخدامإلىودعواالفصحى،اللغةمهاجمةعلى

تغريبعلىساعدمماغربيةألفاظاالكتاببعضاستخدموبالتالي.)(اإلسالميالدينلغةالعربية

.العربيةاللغة

:العربيةاللغةتغريبفيالصحافةدور

الفترةفيالصحفعلىوالمطَّعلِعوأوربية،تُرِكيَّيةوعاميةألفاظاًالصحفتستخدمكانتماكثيرا

تستنَّعهالتجارفضلتوحياتك"النديمكتبهما:هذاومنوالكثير،الكثيريجدالِدَراسةتتناولهاالتي

يع ماَّعوالشراالب لةوقتجهل ئرةعنوانوتحت.)("الكمبيا بتالوفديةالمعارفدا جريدةكت

.(})علومابكاريوسفهونالهافمناورباجامعاتفيعلميةرتبة.ابكاريوس-ابك{الكشكول

انجليزىبكتريولوجيتعيينعلى...القومسيونهيئةوافقت":اإلرسالياتعنوانتحتونشرت

لوحدكانتكانوإذا"-السابقينمصروزراءأحدإلىاإلساءةبهاتقصد-صورةوتحت)(..."

،)("َدوَشة"عربيغيرلفظالجريدةاستعملت.)("إيهحيعملابنكتولدلماأمالالدوشةدىعملت

بابمنالكلماتبعضتحريفعلىالكشكولجريدةوعملتالعامية،باللهجةالكتابةجانبإلى

".البوليسغطرشةوالصحفإغضاءبين"مقالعنوانهذاومنالقوم،ِعليَةعلىالعامةإضحاك

تحتكتبماهذاومنالعامية،الكلماتجانبإلىالتركيةباألمثالتحتجالصحفبعضوكانت

"أعمىجوريانخرقنونغربال:"باشا...{لسانعلىكتب"المنامفيوالتقريعالترقيع"عنوان

هللاشاءما":باشا...فرد.أعمىيبقىالغربالخرقمنمايشوفشاللى:-بقولهالكاتبوشرحه–

. . .تــركي،بيعــرفباشــا. . نســيتقمــتباالنجليزيــةكالمــيكــلألنأفهمــوشوالأتكلمــه.
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زيبتاعيالكنتراتوفييعملواخايفأنا"...ُكتب"والفرالتر"عنوانتحتو.")("التركي

نتراتوفيماعملوا ستفتحت.)("بكنورك عددالكشكولوا هاكتببصورة476ال .تحت . ."

فيبقيتحضرتك"...وكتبت...)(...(الجرادإبادةجماعةيافيشماالجديدالوزارةبروجرام

جات نااالحتجا "برنجي . . .) حدىوتحت.) بتالصورإ ("مبسوط-عمارةاالسطى"كت (،

.صنعتهفيالخبيرالمعلم:تعنىعثمانيةكلمةوهيأُسطَىكلمةواستخدمت

جاللةديمقراطية"هذاومن،المقاالتفيعناوينغربيةكلماتالصحفبعضواستعملت

لك خروعنوان،"ورقتـهالم سيسا"آ ًلجوا ("وحديثاًقديما هاالجاسوسيةحمى"و) وعالقت

ألحدوعنوان،)(..."بسكويتمنجديدةرسالةوصول"و،"الكوكتيلحفل"و،)("بالحرب

قد"مقالوعنوان،"األضحىعيدمهرجان"اإلعالنات كاتورىن مسابقة"وعنوان،)("كاري

("الحديثــةالفوتغرافيــةبالصــورالعــالمأخبــار"و،"كاريكاتوريــة قاضــاونا"مقــالوعنــوان.)

.)(..."جاهلافوكاتو"آخروعنوان،)("التياتروفي"و،"الشرعى

–يونــانيتينكلمتيــنعــنعبــارةوهــي"ديمقراطيــة"كلمــةوردتالســابقةالعنــاوينوفــي

(للشــعبالســلطة:تـعـنىوهــيالحـكـم؛:أى"ـكـراتوس"والشــعب،:أى"ديـمـوس" ،وكلـمـة)

كلمة"البسكويت"وخليط،:وتعنىإنجليزيةكلمة"كوكتيل"و.متصنت:تعنيإيطالية"جاسوس"

فال:تعنىفارسية"مهرجان"وكلمةقاسياً،يكونحتىمرتينالمطبوخ:تعنىفرنسية االحت

شمسيةصورة:تعني"فوتوغرافية"وكلمة.ساخرفن:تعنىفرنسية"كاريكاتير"وكلمة.العظيم

مةوهـي ية،كل مةإنجليز ضاونا"وكل خالف"قا عارفاإلمالئـيالرسمرسمهاي –عليـهالمت

.المحامي:تعنيفرنسيةكلمة"أفوكاتو"و.المسرح:تعنىفرنسيةكلمة"التياترو"و،-قضاؤنا

-استراتيجيةكلمةمنهاالغربيةالمصطلحاتمنكثيراالحاضرالوقتفيالصحفوتستخدم

اللغةمجمعمجلةونشرت–)(وكاريزمةوأرشيفونازيةوديمقراطية-عسكرياالتخطيط

.)(عربةالتياأللفاظمنوالكثيرالكثيرالعربية
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أو"صلعم"بـالنبيعلىوالسالمالصالةصيغةاختصارانتشارهاعلىالصحفوساعدت

وغيرها،)(العربولغةالمنارمنهامجلةالعصرذلكفيوكتب،جرائدعدةفيذلكووجد"ص"

كتابةفضلفيالحديثعلماءتناقلهلمامخالفوهذاالفصحى،عنالمدافعةالصحافةمنأنهمرغم

.)(النبيعلىوالسالمالصالة

العشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنمنتصفمنالصحافةفيكتبتالتيالكلماتأنوالمالحظ

الصحفيةالكتاباتوفيالعامةألسنةعلىمتداولةأصبحتأجنبيةأوعاميةألفاظاكانتسواء

.اآلنإلىواإلعالم

عبدهللا"هؤالءومن،للبسطاءالمعنىلتقريبالعاميةاستخداموالصحفيينالكتاببعضوتعمد

الجنينةخمارةالمسماهببندرنابخمارةمررت"غمربميتسكرانعمدةعنوانتحتفكتب،"النديم

االولفيجبتواناللعمدةيقولالخمارهصاحب...يحاسبهوالبقالسكرانعمدةوجدتوالبحر

ايهجبتوالهداماالفشىماوبادينمستكهوآشرينبيرهآشرهواالفنديانتاقاعدلماكنتياخبيبي

لماعليكورقهواخداكتبفلوسمافيشكاناذابننوونصفافرنكيجنيه2الليلةحسابودلوختى

يالحظ.)(..."جبتانتادهدهديكتيرالحسابيخواجهالعمدة.بنتوونصفجنيهبخمسةالقطنيطلع

فييطلقواآلنالسفن،فيهترسومكان:تعنىفارسيةكلمةوهي"بندر"منهاأجنبيةكلماتاستعمال

مدنعلىمصرقرى كبرى،ال يج،دولفياألفرادبعضبهويسمىال بعضعلىويطلقالخل

:تعنيتركيةكلمةوهي"األفندي"كلمةوكذلكالتجار،بندرشاهمثلرئيسأنهبابمناألشخاص

يةللكلماتتحريفالمقالوفياالحترام، العاميةباللغةالسابقالمقال.الخواجهلسانعلىالعرب

.حجرة:تعنيتركيةكلمةوهي"أوده"وكلمة"جرائد":منهاالعربيةغيرألفاظعدةفيهواستخدم

الخارجفيالتعليممنالعائدينالعربأبناءأحدحاليصفوتفرنجعربيعنوانتحتالنديمكتبو

فصورالعاميةيتكلموهوالمتفرنجوالدحالتصويرجانبإلىاإلفرنجيةاأللفاظاستخدامهوكيفية

قبيحةدىالحضنمسألةمسلمينياعندكمهللاسبحان.زعيطالعبارةهذهبينهموجرت":بقولهذلك
مرهايديفيايدكوحطبغيبُونَِرقول.زعيط.اّزايبعضعلىنسلميابنيامال.معيط.جداً

ابناءياانتمياشيخريفيموشزعيط.ريفيمنيشباقولاناابنييالهومعيط.وخالصواحده

كترتيليهلهاقالرآهفلماببصللحمامملوءاالفرنفيطاجنلهوعملتامهقامت...زيالعرب
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ابنيياايهاسمهمعيكهايهاسمهالليالبتاعمنزعيط.يازعيطايهالمن-امه-معيكه..الـمن

...الليودينونزعيط.ياابنيالغلهمعيكه.بينزرعالليالبتاعالديالنونوزعيط.الفلفل

...وبصللحمداوالاونيونمافيهابنيياوهللامعيكه.أُونيوناسموالعنينبدمعالليالبتاعزعيط

)(.

وربعتسعةالساعةاالحديوموجماعتهماالهبلالواد"كتبنظارةأبوجريدةفيماوردهذاومن

فلكوني.المالحجنيفجرائدفيَّعكتبتهااللىالرنانهالمقاالتوريتهملطافةوبصنعة.الصباحمن

تعلمكماالن...خسارهدهفيدهالمدحالخديويوراسليبحرقهقالوا.ابونظارةعدوبانّيادعيت

–بوخليلياخيرككترليقل"كتبو.)("الدهليزفييتمشىخرجنومهاودةبابوفتح....ياقاري

الوابورقبطانمناستلمهمصاحبناالجرانيلمننسخةاالفخمسةمصرفيلكدخلتاديني

ولكونالرحمنمنالنصرلكوطلبواقرأتهامنصدورهمانشرحت.واالخوان...سعيدببورت

افرنجيةبلغةجرنالكزينتانكوجدوالمافرحوا.الفرنساويةاللغةاتقنوااليوممصرناشباناغلب

في"كتر"فكلمةبالعامية؛الكتابةجانبإلىأجنبيةكلماتاستخدامالمقالفيويالحظ.)(عفارم...

وسيلةتعنى"وابور"الجرنال،بالعامية،كتبهاولكنه"كثر"يقصدالمقالوفيالشئ،وسطالعربية

وفياالستحسان،تعنىتركيةكلمة"عفارم"السفن،رسومكانتعنىإنجليزيةكلمة"بورت"نقل،

ناءبأنالفخرالمقال باللغةصفحاتعدةكتبعندمازينالجرنالوأنالفرنسيةيتقنوامصرأب

الراتبفيكتورياملكتناوراس.قال...راهمفلما–المصارينوجعمنويشتكي":وكتب.الفرنسية

اهي–النظارهتحجزواالبوسطةفي.انذالياالفولبالدياجوّديموصتكمانا.وخسارهحرامفيكم

قاهرهدخلت اه.ماتجاوبونيليهساكتينانتم.مصارينيكركبتالغيظدمن.بنطلونيودخلتال

فاظبهوكذلكالعاميةباللغةالمقال.)("انجدينيتعالينينهيايابطني منهاوإنجليزيةتركيةأل

وابومنقارابو"وكتبت.البريدتعنيإنجليزيةكلمة"البوسطة"والجدة،:وتعنيتركيةكلمة"نينه"

ياياخواناالخبارمنعندكمماذامنقارـــــــــــــــــابوبرغوثوابوقبقابوابووابوضبشفاتير

االطرشوالوادالمستشارالمستربوليحضرقبلمابحريهنتكلمونحنالداخليهاخبارناعلىنظار

تحزنالداخليةاخبارشفاتيرابواالنجلشمانعنابعيدكانلماهوجدعانخليكمماتخافوشنوبار

.)("القلب
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والبن"ن"لنفسهورمزبالعاميةكتابتهسببفيالبلدأبناءأحدفيهيحاورمقاالالنديموكتب

ومشيتاألصليةلغتكنسيتفانكوتفهمهتعرفهاللىالبلدىبالكالمأكلمكرايحأنا.ن"."ح"البلد

العجينةالحتةزياديهمفيكناوللىعلمونااللىللجماعةقولمالىوانا.ح.الكالمفيكيفكعلى

ولفَتالحبيبقبلالعدوفضلهاعرفاللىالعربيةلغتناعلىياخساره.ن.العوامزيطلعناوسبونا

زيناجماعةيدفيوقعتاآلخروجت.وغرايبهاوفنونهابعلومهادخلتهااالحتهوالخلَّعتوماالدنيا

علىماشيهمدهلهارنانهطنانهلغةلويبقىحَدتِنِعِملعمالدىهيا.عليهاحافظواوالتعلموهاال

علىخسارهياميت.الفارغبالكالمنضيعهااحناونجيالبديعةوتراكيبهاالعربيةوقواعدهااحوالها

االنسانموشلغتنالغتناوتقولريقناتنشفتقعدرايحانت.ح.يحوشهاحدالقيهماهياللىلغتنا

لزمنمعيدور لما غةويتك ناسبل ليال كالماهُودا.ن.تجيماتجيوزىويَّعاهل لذيال غما علىي

هنامنلغةلكتركبحتىكلمتينلغتهمنلكتاخدجهمنوكلضيوفكبلغةتتكلملمابقى.القلب

لغتهيعرفالناسمنواحدكلويبقى.وشرفكمجدكوضيعتالديارفيغريببقيتماهناومن

الموتىنحييرايحيناحناهوَّع.ح.صاحبكاهوركبكمنكلالسكهحمارزيوانتوجنسيته

ك.بقَى ورنَّعةوالدْرَدجهوالمشخلعهالمقمطواللّبِساآلالفرانكهفيشويهلناوقولدهالكالممنفضَّع

ويستقلوالجريدةيرمولكاحسنفيهواللىبالعلمحنككتفتحواوعا.الكاساتطرابيزةعلىالجنيهات

االمراوالّراُحمالعلماوالماتمالمعلمينوالانقفلتالمدارسهياَّع.دهالكالمياوادايههوَّع.ن.عقلك

لدنيالسا.الصرففيمقصرين نابخيرهاا ناوبالد مامليا باَعل .والمعارفاالزهراهلمنواد

اكتافهمعلىالدينلفعوااللىجدعالكلمغركانتاظنالفضلاهلمنناسوفيهااالوالبلدمفيشو

ماخلتاللىواالموروالبهدلةالصرمحةفيوتهتكواعدوهمالجنسيةوجعلوابرجليهماللغةوداسوا

التياتروبتوعالجماعةزيبينناوقاعدينللطحينوالللطورالجماعةدول.والشرفعرضلهم

علىيعيبأنهرغمالعاميةباللغةالمقالأنالمالحظو.)("جديدتقليعةفيلنايطلعويومكلواللى

ايطاليةكلمة":فرنكةعلى""االفرنكة"منهاأجنبيةكلماتعدةفيهأدخلوكذلكيستخدمهامن

علىأواألفرنجيةالطريقةعلى:ومعناهاالعربية،البالدأهلأخذهاومنهملسانهمفيالتركادخلها

.د".ل،.د.بـلهمرمزامرأتينلسانعلى"النديم"كتبهومما.العاميةوباللهجة.)(األوربييننهج

المسلمينكلتؤليشماباى.رجالتنافيهاللىاللبصوالخبصعنوبعدهمالرجالهعدلمنموش

كفوهمفيهمجماعهكلأوليرجالتنافيهااللىالحالهعلىالشوامكلوالاليهودوالكلاإلبطكلوال
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ميناابوكانالنهارداديكاسكتياسكتى.د.طيبكدهبيعملوشمابالدهمفيالنصارهاشمعنا.ل.

الخمرهجننتهماللىالمجانينعلىفيهلناوبيئولبرانصارتبتاعمنكتابفيوبيئراعندنا

بسالفالطاءبلوينامناكتربلويهمدااويكتيرشيءفأرتهماللىوالناسبتموتهماللىوالعيانين

والنسوانالرجالهتالئيعرسهمفيدولمنالليلهتدخليانكعليهملنايحكودا.شايفهمماحدش

مازيومجانينعئالعندناوزيمارجليهمنراسوعارفمنهمماحدسكارىاالرضعلىمرميين

.)(..."رجالتنامناشطرهماأُوليحأَ.اكترمجاننهملكنرخرينعندهم

نابوتابمجرم"عنوانتحتو لى.وأ سيدةجنابحضرة":"الحكومةجنابحضرةا ال

منفالرجا،بعدأما...آمينسالمفيدامت...الحكومةالستالمكنونة،والجوهرةالمصونة،

عندهاتالقيشماالحكومةكانتفاذاواالمحسوبها،شكوىمنبالهاتآخدالحكومةجنابحضرة

...السالمعليكدنيايامالم،والعليهشيقولمنافالواحد"يحرسههللا"البرلمانزمنفيالعدل

-الحظساعةيفوتشمامناالسخصوكانمجدعصبوه،عتره،وادكانالحكومهجنابمحسوب

مطرحواقف.اكتريهمشماوكمان"...الكشكولوكتبت.)(..."ماتتعوضشيالحظساعةلحسن

قادربقدرةالبابوانفتح...إيه؟جرىبعدينوقلديالتفاصيالتمنأنتسيبكبسواقفكانما

ماورجاالنساءالزوارمنتحصىالجموعووراهموالنوابالشيوخوجميعاالمالقيتوبصيت

.)("جداًعظيمدمشئ...ازاىاتلموامنينجاؤااعرفش

با نتوغال غاتمنمترجمةاألخباركا ية،الل قرأومناألورب سانالمقتطف،ي حال،ول ال

وفيعامية،ألفاظوتستخدمللعربيةالنقلفييتساهلكانماوكثيرا.ذلكيلمسوغيرهاوالكشكول،

تحت،بالعربيةواسمهاالالتينية،باألحرفيكتبالجريدةاسمصاروغيرهاالحاللسانجريدة

اإلعالناتشركاتأنالمفترضومن.()األجنبيةاإلعالنشركاتمعالتعاملبتسهيلذلكويعلل

التبريركانلهذابلغتهتخاطبهأنفيجبوالعربيالمصريالمشتريلجذباإلعالناتلنشرتسعى

.مقنعغير

تقليدإلىتهدفجديدةألوانفاستحدثتالشعرعلىالعربيةاللغةفيالتجديدمعركةأثرظهرو

كتبفيذلكوردماوكثيراالعربيةاللغةقواعدفيبهيستشهدالشعرأنمنالرغمعلى،الغرب
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لمالصحافةولكنذلك،وغيرولغتهمتاريخهمحافظأيالعربديوانالشعريقولونوالعلماء،اللغة

:هذاومنشعراوأسمتهاالتراكيبمنالعديدصفحاتهاعلىوكتبتذلكتراع

:البلدابنلسانعلىالنديمكتبهما

الحاصلَعلكاقولوانابَرُدوناسمعنديمياسي

عاقليكونساْمعوالبّدمجنونكانانبيحكيواللى

)(

كتبـــــــــتو

جريدةالك

:شكول

جـــــــاءوا"

ببالوظــــــة

غــيرـمـن

تحلية

ها بنكأن ل

الجــاموس

مخضـــــــو

ضا

فصــــــحت

الولــدفــي

الملعــــــون

خادمنا

ـــــــــــراح ـف

كتبـــــــــــــــــتو

ــــــــــــــــدة جرـي

:الكشكول

عـــنســـمعنا

يا"الخنشور"

قصةمصر

ــــــــــــزور ـي

ـــــمبرلين" تـش

ــــــــــــــــس يلتـم

الرضا

الأنويسأله

مخيبايعود

مــاإذايقــول

انجلــــــــــــــــترا

يديبسطت

مهماأحدفال

تطـــــــــــــــــاول

عهدها

ـيح ـايصـ :بـه

لنــدنفـيبهـايقـوم

لخبالك

رخصةمنهويطلب

لقتالك

كلللتخريبليسلك

المسالك

ــيئ ــتورأـه للدـس

المهالكشر

ــول ــايـق ــيلـه قوـم

عزالكفشيلي

ــت مصـــرفـــيأثـب

احتاللكجيوش

ـاهكمــاصــديقا أفـت

مالكمذهب

عـبـدك،أنــا:ينــادي

جاللكوجل

أنسىوالبشخصي

احتفالكجميل
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ــــــــري يـج

ـــــــــــــــى اـل

ــــدرون الـب

مخضـــــــو

)("ضا

أقســــــــــــــــمت

ـــــــــــــــت مادـم

حاكما

أنويــــزعم

لهاسخرههللا

ـأتفــان أبـط

جوابعنه ال

سمعته

ست بنـاسول

ـــا ـــتـم حيـي

حفاوة

أميالىهبى

الممالـــــــــــــــك

نظرة

عنطالفقد

فريج كربىت

مطال

البــالقصــيروأنــي

رجوتهفيما

ـــــى ـــــل"وـف "النـق

طولياوالتسويف

)(بالك

للمصرييناالهاناتتركاالمتيازاتفيالسبباللى:عنوانوتحت

االمتيازاتفيوالمتالكرامتنااهانهاكبر

العقباتذى ولحكومتناسكتنافيواقفهتملى

ومكتفناويستعبدنابيقيدناقيدوجودها

قيودالبسهاالسودشوف

ويبستفناويهددناسيدنا"امتيازجي"كل

قنواتوحنا

المسؤولمينمعايبكلهسايببقىحبلهاالمن
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وغولغولهمنزكايبملومصايبمصرعلىنازلة

بالبازبورتات

االهاناتتركاالمتيازاتفيالسبباللل

)(الكرامهعلىاضامهكانت

:راميأحمدوكتب

معايهتجونفهلماشيأنا

يوماشفتفقدنمشيتعالوابل

حتاستينخمسينقطعته

ويايهدهالترامفياركبوا

الترمايهمنواقعاواحد

)(ضنايهدهياالمسكينفمات

ماوهذاالعربيةاللغةعلىالحفاظفيدورالهاكانالصحافةأنإالوكثرتهاالدعاوىهذهورغم

:عنوانتحتالبحثسيتناوله

:العربيةاللغةعلىالحفاظفيالصحافةدور

وكتبتالعربيةاللغةعلىللحفاظبالدعوةصحفعدةاهتمتالصحفيةالكتابةلغةلتدهورنتيجة

التنكيتفيالنديمفكتبعليهم،فرضتعلمهاألنوذلكبهاالتمسكضرورةعلىالمسلمينتحث

فيهامقابلهواستقبحتغيرهافياستحسنتهالذىومامثيل؟منلهاومالغتكتستبدلبم":والتبكيت

علىفرضالعربيةاللغةتعلمإن":المناروكتبت،)("...اسمالهتجدولمفيهاطلبتهشيءوأى

علىيتوقفذلككلبهواالعتباروالتذكرالقرآنتدبرمنعليهمهللافرضهمافإنالمسلمينجميع

بالدينالعلمأهلالمنارمجلةوحثت.)("اإلسالمبانتشارالعربيةاللغةانتشرتولذلك...لغتهمعرفة

نفرإالاألجنبيةاللغاتعنبهايستغنىحتىالعلوم،ولغةالتخاطبلغةبجعلهاالدينلغةنشرعلى

التعليموجعلبالتدريج،إليهاالفنونجميعونقلالعربيةاللغةبإحياء"وطالبت،)(وينقلونيترجمون

العربيةاللغة"منهاالعربيةاللغةعلىللحفاظالدعوةبهدفمقاالتعدةونشرت.)("سواهادونبها

االرتقاءأنالزهورمجلةوكتبت."العربيةاللغةترتقيكيف".)("الخطوطريقةتعلمهاوجوب

والصحافة،والمدارس،واألمة،الدولة،:وهىدرجات،ثمانذابسلميتمأنيجبالعربيةبآداب
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اللغة-تطويرها–إصالحضرورةعلىتحثوكتبت.)(والمكاتبالعلمية،والمجتمعاتوالتأليف،

وذلكنطقهموفصاحةلسانهمتقويمالتالميذيعتادلكيبالشكلالمدرسيةالكتببضبطوذلكالعربية

يةاللغةالن حركات–الشكلألنوذلكبالشكلإالالمقصوديتموالبهاالمعنىيستقيمالالعرب

إلىوصل:"المصور؛كتبت"بلغتهمتعلقهم"عنوانوتحت.)(الجملةمعنىمنيغير-اإلعراب

لهفأقيمتالشهير،الفرنسيالكاتبدوهميلجورجالمسيوجنابالماضياألسبوعفيالعاصمة

سئللوانهفيهاقالموجزةبعبارةالشهيرالكاتبعليهاردبليغةبكلمةبهورحب...تكريمحفالت

ضحيالـتياألشـياءعـن هاألجـاباآلنسـبيلهافيحياتـهي غة،وأوالدهزوجتــه،:ثالثـةان والل

فيالكريمهللاوكتابقريشلغة،العربيةلغتناننسىالكيلناعظةالعبارةهذهفلتكن.)(الفرنسية

.)(..."!األخيرالطبيالمؤتمرفيوأهملناهانسيناهاكماالقادمةالمؤتمرات

وكما،...كمااللهم"االفتتاحيةدعاءفيالفتحمجلةفكتبتالعربيةباللغةالصحفبعضوافتخرت

قطرفيأننا"األهراموكتبت،)(..."هللاكتابوسعتالتىاللغاتسيدةالعروبةبلغةخصصتنا

للغةمجمعإنشاءإلى"وكتبهصحافتهفي"النديم"،ودعا)("الشريفةالعربيةبلغتناينطقسعيد

ية يارويوقفشئونها،فيويبحثعليهايقومالعرب فياألجنبيةاأللفاظوإقحاماللغويةالفرنجةت

العلميةللمصطلحاتألفاظاويضعالعربية،باللغةاألجنبيةاللغاتاستبدالويحاربوالكتابة،الحديث

ية ثةوالمدن ("الحدي هابرقة.) مةعبارات هاوسهولةلفظهاوفخا ("تركيب نديمويخاطب.) ناءال أب

،(")الشريفةالعربيةاللغةنجدةأبناءمنواألذكياءالنبهاءإلى"و"بالضادالناطقأيها"بـالعروبة

.اللغةرابطةفيهميستثيرالنديمفنرى

فينشر"اللغةتمصير"بعنوانمقالفيالرافعيفانتقدالعربيةلغتهمعنالكتابمنعددودافع

المنارونشرت.)(والفصحىالعاميةبينالتقريبإلىالسيدلطفيأحمددعوةم1912البيانمجلة

و"وترتيبهاالعربيةالهجاءحروف"المقاالتهذهومنالعربية،اللغةمميزاتإلظهارمقاالتعدة

االعجام"و"العربيالخطفيوالحركاتالنقط"و"األخرىواللغاتبالعربيةالخاصةاألحرف"

يةالحروفوضبط بة"و"العرب جاهالكتا هاالسطوروات ياسعنومقاال.)("في يةفيالق (العرب (،

العربلغةمجلةوكتبت.)(األعجميةاأللفاظبعضمنالشريفالقرآنبراءةفيلغويابحثاونشرت
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االدباءوالشعراءبيناللغةضيعةيا"عنوانوتحت.)(العربيةاللغةفيالتجديدعنمقاالتعدة

وكتابتهمالدولة،رجاللكبارلغويةسقطاتعدةالكشكولجريدةأوردت!!"الوزراءسادتنامن

هذاونقل"التقليدتجديد"بعنوانمقاالالرسالةمجلةونشرت.)(بعضهمواستثناركيكة،بلغةالشعر

أحمدكتبهاالتياألدبفيالتجديدمقاالتعلىرداالرباطفيتصدرالتيالمغربمجلةعنالمقال

وذنبالغرب،تقليديريدونأنهمبالتجديديطالبونمنووصفتالرسالةمجلةفيونشرتأمين

تجديد)مطلبهفيأمينأحمد)(عزامعبدالوهابوخالف.)(الغربيالنمطعلىمجيئهاعدمالعربية

ذوقويرضاهاالعصر،تناسبالتياأللفاظاختيار"بـفيهطالبالذيو(األدبيجددحتىاأللفاظ

علىالحاضرالجيلذوقوالسيماحكماالذوق"جعلأنعزامعبدالوهابفذكر"الحاضرالجيل

غيركلمةكلفيعدالكلماتمنألفهماعلىالذوقهذايقتصرأنوأخشى.واألدباللغةفيقصوره

وحدهالذوقفيهيحكمأنمنوأخطرأجلاأللفاظأمران...السمععلىثقيلةالذوقعننابيةمألوفة

فاظخالقةالحاجةوان بالىالوالحاجة،ومبقيتهااألل فيالتجديد"عنوانوتحت.)("باالذواقت

استعمالأنالكاتبفذكربالعجز،العربيةاللغةفيهرمىالذيأمينأحمدمقالعلىرٌدُكتِب"األدب

العلمية،األسماءعلىللداللةاستخدامهاعندوخاصةاللغةحيويةمنيزيدالمعاجمفيالتياأللفاظ

وتحت.)(والنباتالحيوانعنمعجمهمافيعيسىأحمدوالدكتورشرفمحمدالدكتورذلكوفعل

الكتابأنوذكربذلكينادىلمنالنقدالكاتبوجه"فيهاالتجديدومدىالكتابةفيالحرية"عنوان

.)("الموضوعوالنحوالمرسومةالقواعدحدودفيولكن...شاءوا،كيفمااألساليبمنيغيرون

منالعربلمنعأجنبيةدسيسةالنحوتبسيطان")(الكرملىانستاساألب:قولإلىالفتحوأشارت

وكالمالجاهلىوالشعرالنبويةواألحاديثالقرآننفهمأنمنتمنعناأيضافهىالتقليديةآدابهمتفهم

العلمىالمجمعمجلةوفياألخبارجريدةفيمقاالتعدة"أرسالنشكيب"وكتب.)("األقدمين

وماالجاهلىالشعرفيوجدماوأناإلحاطة،كلبهامحيطقاموسللغةليسأنفيهايوضحالعربي

رشيدلهفأرسلينقل،لمأوالمعاجمفينقلسواءاللغةصميممنيعدوصحبهالنبيعنصح

نجدهااللفظةكلاللغةمنتنفىأنيجوزال"قولهفيهينتقدم1931فيذلكعلىرداخطابارضا

كتبفيالمقررالقياسعنالخروجفيالرخصةتطلقالحتىوذلك"أيدينافيالتىالمعاجمفي
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قولالزيتونةمجلةوكتبت.)(إضاعتهاإلىالمفضياللغةفيالفوضىلوقوعتجنباوفنونها،اللغة

الغربياألدبيجذبهمالوأنالعربيةعلىالحفاظبضرورةالعربأبناءتوعيةفيأرسالنشكيب

.)(العربيةاللغةناصيةيمتلكواأنقبل

جريدةشنتبالعربيةالالتينيةالحروفإبدالمشروعم1944-فهميالعزيزعبد-طرحوعندما

وأنالدنيا،لغاتعلىالعربيةتفوقتوضحمقاالتعدةونشرتالمشروع،صاحبعلىحرباالفتح

.العربيةللغةالمشروعصاحبعداءعن()شاكرمحمدأحمدوكتب.القرآنبهالينزلاختارهاهللا

ية،فضلفيللمستشرقينأقوالعدةالفتحونشرت هاملتونالمستشرقكلمةنشرتهومماالعرب

ستلعب(والعراقوسورياوفلسطينوالجزيرةكمصر)المتجانسةالعربيةالبالدأنفيالشك:"جب

فيوميوماتتقدمراقيةثقافةالمتجانسةالبالدولهذهاإلسالم،مصيرفياألولالشأنلهيكوندورا

لغتهمحروفبإبدالهذابعدالعربيفكرفهل...المواصالتوسهولةالفصحىالعربيةاللغةبفضل

مستحيل،هذا.كافةاإلسالميبالعالمتربطهمالتيالقرآنلغةعنيتنحواأنأوالالتينيةبالحروف

فيالفصحىوالعربيةالعاميةبينالصحفيينأحدوقارن.)(..."بالدهمتسوداإلسالميةالروحوتبقى

مثلالعامةكالمفيوواجبالفصحىفيجائزالممدودالقصرأنفأوضحالحروف،بعضنطق

فيتنوينيوجدوالالفصحى،فيهاتشاركحركاتثالثالعاميةوفي،"روس"العوامعند"رأس"

إصالحكيفية"عنوانوتحت.)(اللفظمنألفهااسقطواباأللفتنتهيكلمةوكلالعامة،كالم

يريدالحقيقةفيوهوالعربية،اللغةإلصالححلواليقترحمنعلىالردالكاتبحاول"العربية

و"وفعيلفعولفيوالمؤنثالمذكراستواء"و"المثنىإعرابإهمال"اقتراحهذاومنإفسادها

ثم،"النحوياتفياإلعرابتعليلترك"والشواذ،علىالقياستطبيقأي"القاعدةفيالقياستعميم"

العربلغةمجلةوأوردت.)(العربيةاللغةدروسلفهمالتالميذالستثقالأسبابعدةالكاتبأورد

الحيلةعليهانطلت"لفظاستخدامومنهاالصحفيةالكتاباتفيشاعتالتياللغويةاألخطاءمنعددا

مة،"ميول""ميل"وجمع،" مة،"شهى"واألصل"شهوة"وكل يومعصارى"وكل بمعنى"ال

العديدوفي.)(وغيرها"نجم"والصحيح"النجمة"،"هل"محلفي"اذاء"واستعمال،"عصره"

.")(الحاكممنغيرخافما"كقولهم؛"إال"منزلة"سوى"و"غير"ينزلونالصحفيةالكتاباتمن
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علميةاصطالحات"عنوانفتحت،الصحففيتردالتياللغويةاألخطاءالصحفبعضوانتقدت

والمقال،)(العقادعباسالكاتببقلماألسبوعيالبالغجريدةفينشرمقاالالكتابأحدانتقد"حديثة

تبقامالمقالوفي،"التصويرفياالحساسية"بعنوان ماتعدةبتعريبالكا باكل معنويا،تعري

قدوتساءل قاشوبدأ؟التعريبهذاتستصوبهلالنا لتيالكلماتفيالن هاا هاالعقاد،عرب ومن

وتحاريفأخطاءتصحيح"لغوياتعنوانوتحت،)((ذلكوغيرالوحشيةالتعبيريون،الدواميون،)

أحدتحقيقأثناءالعربيةاألسماءكتابةفيالتحاريفبعضالزيتونةمجلةانتقدت،"العربيةاللغةفي

.)("األندلسيالقرطبيحزمبنأحمدبنعليمحمدألبياألنسابجمهرة"كتابوهوالتراثكتب

العربيةاألعالمأسماءأنالكاتبأوضح("األجنبيةاللغاتفي)العربيةاألعالم"عنوانوتحت

الزيتونةمجلةوكتبت.)(محرفةالعربالكتاببعضينقلهاثماألجنبيةللغاتتنقلعندماتحرف

ومناللغوية؛أغالطهمَكثَُرتالجرائدفيالُكتَّعابأنذكرت"العربيةفيالكتابأخطاء"عنوانتحت

اهكتابا)("اليازجىإبراهيم"ألفكثرتها بعنوانمقاالأكتوبرمجلةونشرت،)("الجرائدلغة"َسمَّع

"-محفوظنجيب"وكتببعضها،وذكرتكثيرةاللغويةالجرائدأخطاءأنفيهذكر؛"المسكينةلغتنا"

وقد".اإلذاعةولغتنا"بعنواناألهرامجريدةفيمقاالالمذيعينأخطاءكثرةعلىتعليقا-روائي

الدكتور-اللغةفيالمتخصصينأحدوطالباإلذاعة،فيثمالصحف،فياللغويةاألخطاءتفشت

فياللغةأنعلىينصالدستورألن.والتلفزيوناإلذاعةضدقضائيةدعوىبرفع"-بشركمال

مصرعنالعربيةالبالدتختلفوال.)("بذلكتلتزمالاإلذاعةأنحينفيالعربية،اللغةهيمصر

.واحدفالمرض

منتنقيتهاوبهاوالتحدثبالفصحىالكتابةعلىالعربيةالمجتمعاتالصحفبعضوحثت

آلفعندما،)("عبدهمحمدالشيخ"ومنهمالصحفي،المجالفيعملممنعددلذلكودعا:الدخيل

كلأنفيهاوقررالئحة،لهاوضعالمطبوعاتوإدارةم1881الوقائعالمصريةجريدةتحريرإليه

العربية،باللغةالرسميةالجريدةفيوحوادثهاأخبارهاتنشرأنعليهاونظاراتهاالحكومةإدارات

وتهذبتأساليبهافتطورتأنذرت؛وإالأسلوبهاتحسينضرورةإلىالصحفأنظارلفتوكذلك

غريبةأصبحتالتيالكلماتبعضبمعانىالمجتمعلتعريفبمحاولةالصحفوقامت.)(ألفاظها
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حفَة"الكلماتهذهومناستعمالها؛لعدمعليه عشرة،يشبعإناء"الجفنة"وخمسة،يشبعإناء"الصَّع

.)(الخ..واحدا،رجاليشبعإناءبالتصغير"الصحيفة"وورجلينرجاليشبعإناء"المأكلة"و

باللغاتالتدريسالىالوطنيةباللغةالتعليمطريقةحولناواذا":األستاذجريدةفي"النديم"وكتب

بأنهاالعربيةاتهممنعلىورد،"قومنابينأجانبوأصبحناودينناوجنسيتناقوميتناأَمْتنَااألجنبية

لتى":كتبعلميةلغةليست فتا لدنيال صفحاتوعلى،)("وفنونهابعلومهادولةكلودخلتا

إلىأدىمماالعصريةالعربيةاللغةحول)("مطرانخليل"و)("شقيرشاكر"بينجدلنشرالجرائد

فيالعامةالمعارفسكرتيردنلوبالمسترجهودعنجريدةوكتبت.)(القراءبينالقضاياهذهتداول

مناإلسالميةالديانةآثاروطمسالعربيةاللغةمعالممحوعلىيعملوأنهالتعليمفيوخاصةمصر

طريقعنبينهموالتعارفالمسلمين،بينالرابطةلتوثيقللمسلميننداءالجريدةووجهتالمدارس،

ئد؛منهاطرقعدة تالىالجرا يةوحدةعلىالمسلمونيتفقوبال يمالترب اللغةبتعميموذلكوالتعل

األمريكىالوفدطلبالطبيالمؤتمرفي":كبرىفضيحة"عنوانتحتالمصوروكتبت,)(العربية

الدكتور"المؤتمررئيسوقرأالقادم،الدولىالمؤتمرفيالرسميةاللغاتمناألسبانيةاللغةتكونأن

األلمانية،باللغةاالفتتاحكلمةألمانيامندوبقرأالمؤتمرنفسوفياإلنجليزية،باللغةاالقتراح"خليل

المقالهذاأنورغم.)(العربية؟يفقهونوالاأللمانيةيفهمونالحاضرينكلهلالصحيفةوتتساءل

لمالترجمةوكأنالدولية،المحافلفياألجنبيةاللغاتنتكلمالزلناولكنالزمانمنالقرنقارب

االمةتعليم":يوسفعلىللشيخكلمةكتبت"الشرقلمشاهيركلمات"عنوانوتحت.بعدإليناتصل

..)("العلمالىمنهاأفراداينقلفانماأجنبيةبلغةإياهتعليمهاأمااليهابكليتهالعلمينقلبلغتهاالعلم

وتحت.عشرالتاسعالقرنآخرفيالصحفيةالكتاباتفياللغةحالإليهوصلمايوضحوهذا

محمدالكاتبانتقدفيه"انتقاديلغويبحثنشرالجرائدلغةمنالفاسدإصالحفينظرة"عنوان

إبراهيمللشيخاللغويةاألخطاءبعض-بدمشقالعربيالعلمىالمجمعأعضاءمن-الجندىسليم

الصحف؛فياللغويةاألخطاءينتقدوكانالمحققين،اللغةعلماءمنبأنهالمعروفاليازجيناصف

لتناولفيهيجلسالذيالمكانعلى"القهاوى"لفظإطالق:اليازجىفيهاوقعالتىاألخطاءومن
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.)(األمثلةهذهمنالكثيرالكاتبوأوردمقهى،يقولأنوالصحيحللعامة،متابعالجمعوهذاالقهوى؛

.)("فيهاوالدخيلةالمولدةواأللفاظالعربيةاللغةتاريخ"بعنوانمقاالالهاللونشرت

علىقرنمنأكثرمروررغمالتركيةلأللفاظالعربيةالبالداستخدامالصحفبعضوانتقدت

وهي،"وإنشتهوأبيهوأبلةتيزه"البيوتفيتذكرالتياأللفاظهذهومنللعربالتركيالحكمانتهاء

يةفي عنىالعرب لةت كبرىواألختخا مدارسوفيوالحمى،األكبرواألخال نهطابور"ال ويمكخا

.)(الجيشفيوالفرقالرتبأسماءجانبوإلىومساعد،الطعامومكانصفوتعنى"وقلفة

"المشتركةوصفاتهاتطورهاعواملالحديثةالعاميةاللهجات"بعنوانمقاالالرسالةمجلةونشرت

الرغمعلىعاملعشرينمنيقربمافيمشتركةالعاميةاللهجاتتطورعواملأنالباحثوبين

هااللهجاتهذهظروفاختالفمن قتولكن مورعدةفياتف "أهمهامنأ جميعمنتجريدها:

اللهجاتهذهفياستبدل..األواخرمسكنة..الفصحىالعربيةفيالكلماتآخرتلحقالتيالحركات

لتيالدقيقةالمعقدةبالطرق عناصرها،وترتيبالجملةتركيبفيالفصحىالعربيةعليهاتسيرا

أمهاتراثمنيسيربجزءإالاللهجاتهذهتحتفظولم.طليقةحرةوأساليبساذجةبسيطةطرق

كتابطباعةأعيدوعندما{:الزيتونةمجلةوكتبت.)(..."المفرداتفيالعظيمةوثروتهاالعربية

هذابمعالجةهممنافان"الكتابمقدمةفي)(راتبعلىالسيدكتبهـ351لألصفهانياألغاني

خطأالمستكينينقولهممنامنيثبطنفال-األخطاءمناألدباءفيهيقعمابهيقصد-الخطب

غيرفيالمستعملةالكلماتتلكفقرأجيلبعدناجاءاذافباهلل"مهجورصوابمنخيرمشهور

ذاهوفهاصواباالنطقشأناحدنايستصغرنوال...لفهمهامرجعاالمعاجمغيرلهكانهلوجهها

االستمرارانهذامنالكاتبويقصد.-..والمغاربةالشامييناخوانناكالمنفهمالاصبحنااننااثره

خاصةلهجاتحدوثالى(هللاقدرال)بناسيفضىالعربيةاللغةفيالمنتشرةاالخطاءاقترافعلى

.)(}-"اليومالعربيةاالسالميةالبالدفيالمنتشرةالعاميةاللغاتشانذلكفيشانهاعربياقليمبكل

ثمومناللغوية،والقضايااأللفاظومناقشةاللغويالمعتركفيالصحفدخوليالحظسبقومما

.العربيةالمجتمعاتإلىالجدلهذاانتقل

مجلةفكتبتالعربيةباللغةالتمسكعلىتحثالتيالمأثورةاألقوالوالمجالتالجرائدوأوردت

أننعلموالألفاظا،وأكثرهامذهبااأللسنةأوسعالعربلسان":قالالشافعياإلمامأنالعربلغة
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فيهاموجودايكونالحتىعامتهاعلىشيءمنهيذهبالولكنهنبي،غيرإنسانعلمهبجميعيحيط

،واللحنوالسننالفرائضتعلموا":قولهالخطاببنعمرسيدناعنأثروذكر.)("يعرفهمن

.)(اللغة:باللحنوأراد"القرآنتعلمونكما

فاقترحت،()وتعريبهاللعربيةوإضافتهاالمصطلحاتمنعدداستحداثفيدورللصحفوكان

أوزانعلىوتكوناألجنبيةالتعابيربعضترادفألفاظااللغةأهليضعأنالحاللسانجريدة

غزتهللبرقيات،تلغراف"ككلمةعربيةبأحرفولكنأجنبيةكلماتعدةوكتبتالعربية،األسماء

فاتورةللجريدة، فر،لالنسجةالماني "للمسدسروفل . . .) بت.) اجتماعاتعنالهاللمجلةوكت

عن-م1892/فبراير/4في–الجرائدفيالمجمعأعلنوقدالعربية،اللغةفياستحدثت-المجتمع

الكلماتهذهومنالعاميةأواألجنبيةاللغاتمنإليناتطرقتالتيالدخيلةاأللفاظمنعشرإقرار

القوممدره(افوكاتو)،ِمدَره...المرمىأصابإذاللرجلتقالتعجبكلمةوهي(برافو)مرحى"

البهو،(سواربون)مساءعم،(جوربون)صباحاًعم)،...(التليفون)المسرة،...عنهمالمدافع

الهاللمجلةصاحبوعقب(".الكردون)الوشاج،(نومرو)النمرة،(الجوانتي)القفاز،(الصالون)

فظبأن لمعرفة"المحام"كلمةواألحسنالمناسب،المعنىاليؤدى(افوكاتو)عنللتعبيرمدرهل

اإلفرنجية(نومرو)منالمرادالتؤدينمرةكلمةوأنحامي،منمشتقةوأنهابها،والعامالخاص

فيأخرىكلماتعشرالمجمعأضافثم."َرقَم"حبذلذلكواألرقامالعدداألصلفيتفيدالتي

شرعالسـقيفةالطَنَفوهـي(البـالكون)الكلمـاتهـذهومنم؛1892/فبراير/17 ،الـداربـابفوقت

اقة(التوربيدمركب)و نيرانمرامفيهاسفينةوهي.الُحرَّع (المودة)البحر،وفيالعدوبهايرمىلل

ية (الكلوب)الزيارة،وبطاقات(فيزيتكارت)ووالمذهب،والطريقةوالحالالشاكلةوهيالجدل

قوممجتمعوهوالِمَراب، فة،(ـالبكلوريا)كـالدراسةوشهادات،ومحتشدهمال بالطو)والحذا أوال

بسماوهوالمعطف(الباردسو ياب،وفوقيل طريقفيالمكداموضع)الث طريقحصب(ال ال

حد)،وبالحصباء بوليسرجالأ شماعة)والُشْرطي،(ال (المشجب(مانتوبورتاوال وعلق.)

فيوخالفهالعلميالمجمعاختارهاالتيالكلماتلمعانيالهاللإضافاتعلىاألستاذجريدةصاحب

خالفعلىبالغرضتفيمدرهأنالنديميرى"األفوكاتو"مقاميقومالذى"مدره"لفظففيبعضها؛

ووافقه"العدد"لفظفضلولكنهالهاللرأىالنديموافق"نمره"لفظوفي،الهاللرأىمنتقدمما
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الأنهاالنديميرى"الحراقة"ولفظوالعالمات،األعدادعلىتدلالعددألنذلكعلىالهاللصاحب

فترمىالحراقةأما،الماءطبقاتتحتالمفرقعةالمادةترمى"التوربيدات"ألنوذلكالغرضتؤدى

نيران أنويرىتكلففيهاكلوبكلمةأنالنديمفيرى"الِمَراب"وأماالهواء،فيالعدوعلىال

أفضل؛الطرازأوالنمطلفظأنالنديميرى"المودة"منبدال"الجديلة"لفظوأنأفضل،)("النادى"

.البناءمنأشرفماالقصرمنالشرفةألنأقربشرفةكلمةأنالنديمفرأى"البلكونه"كلمةوأما

فيالمستعملةاألجنبيةاأللفاظلمقابلةكبيرةمهمةأمامه"المجمع"المجتمعأنالهاللصاحبويرى

وأربابالعلماءعلىيقررهمايعرضأنالمجمععلىوعرضالعامية،األلفاظوكذلكمجتمعاتنا

بالنسبةالشورىمجلسفيالحالهوكماويقررالمجمعفيهاينظرثمالجرائدفيبنشرهاألقالم

المجمعرئيسالبستانيعبدهللاللشيخحديثاالقاهريةالكشافجريدةونشرت.)(القوانينإلقرار

،)(المقالهذاالعربلغةجريدةنقلتوقد،"العربلغةتنهضكيف"الشيخوتساءلاللبنانيالعلمي

فيهيشتركلغوىعلمىمجمعإلنشاءالصحفودعت.اللغةبقضاياالصحفاهتماميوضحوهذا

أنالمقالكاتبويذكر–األكاذمية–أوربافيالعلميةالمعاهدشاكلةعلىويكونالعربية،البالدكل

.)(institutالفرنسيةالكلمةتعريبألنهاأكادميةمنأصحأكاذمية

في"العلومدار"ناديجهودالكاتبتناول"العربيةاللغةفياألجنبيةالكلمات"عنوانوتحت

ثة،للمسمياتأسماءوضع نادىأعضاءاتفقوقدالحدي لتيالمفرداتأنعلىال ئدسبقتا الجرا

عليه،هيماعلىأبقوهاقدسواهامنأفضلوكانتالمعانىمنمعنىفياستعمالهاإلىوالمجالت

نادىأعضاءفيرى"استمارة"الكلماتهذهومن لـترجمت"اتفيتياترو"،"استئمارة"استعمالال

رأت"بويه"ولفظةالمنضمة،األوراقومعناها"إضمامة"عربت"نوتبلوك"وكلمة"مدرج"

السطحيعلوما:والثاني"صبغ"كلمةلهفاختارتالجسمأجزاءيتخللما:األولنوعينانهااللجنة

"نجيرة"وعربت"veranda"األوربيةباللغةوهي"بوشتتة"وكلمة،"طالء"كلمةلهفاختاروا

ويسمىلألكلماهومنها:أنواعأنهااللجنةرأت"طاولةأوتربيزة"ولفظةالخشب،منسقيفةوهي

تسمىوهذهمختلفةأشياءعليهايوضعماومنها،"مائدة"يسمىاألكلعليهيوضعوحين،"خوان"

فالمغطىالبناءعنمايخرجوهو"ترسينة"وكلمة".مكتب"يسمىللكتابةمنهاكانوما،"منضدة"

ولفظة.فأقروهااستعماالأكثر"شرفة"كلمةأنووجد،"طَنَف"يسمىوالمكشوف،"ُكنَّعة"يسمىمنه
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"خارطة"وكلمة.المعنىنفستؤدىالسورية"محج"وكذلك"مرمى"لفظةلهاختاروا"جول"

قةأوشماعة"وكلمة."ملف"إلىعربت"دوسيه"ولفظ".خريطة"صححت أنهافوجد"تعلي

الحائطفييثبت-والثاني،"ِغدان"كلمةلهفاختارواتشعيباتلهمتوسطعمودذو-األول:نوعان

.ِشجاب"فســمى ـةكلمــة"طــابور"وكلـمـة" ـابور"وصــحيحهاحرـفـتولكنهــاعربـي وكلـمـة،"ـت

ستبدلت"سينماتوغراف" ـا لة"ب مة"خيا ـ"فوتغراف"وكل حاكي"ب ماتمنذلكوغير"ال .)(الكل

تذكراللغةكتبأنوأوضحت"القداد"بـ"وايالترام"كلمةتعريبسببالعربلغةمجلةوناقشت

كأنهاالحديدمنخطينعلىالسائرةالعجالتوهكذاطوال،شقهأومستطيالقطعه:الشيئقدأن

منمأخوذةأنهاعلىواتفق"دفتر"كلمةوأصلمعنىحولنقاشمستقيما،وأثيرشقااألرضتشق

يةاللغة كتاببكتابة"خاطرمرشد"و"ترابو"الطبيبانوقام.)(الكتابةورقتعنىوالتىاليونان

للغةالعلميةومعانيهاالطبيةاأللفاظنقالالكتابهذاوفيم،1927"الطبيةوالمداوةالسريريات"

ية (العرب نتم1929وفي.) يةأعل يةالجمع شورفيالمصريةالطب هامن فاتكثرةرأتأن المؤل

العلمية،المصطلحاتتوحيدضرورةالجمعيةرأتولهذابه؛المتصلةوالعلومالطبفيوالتراجم

عنوانتحتاألطباءأحدوكتب.للجمعيةبهيتقدمأناقتراحلهمنكلوطالبتمعجمفيوجمعتها

عدةوذكرالفرنسية،فييقابلهاوماالتاليةالعربيةاأللفاظفيالعربلغةصاحبرأىما"استفتاء"

فاظ يةألفاظوكلهاالمشيمة،الصاءة،الحوالء،،الفاقياءالسلى،منهاأل ين،الحملعنطب والجن

.)(العربيةاللغةفيلفظكلمعنىوأوضحتالصحيفةوردت

مصلحاتها،ووضعالمعارفوتصنيفالعلومتنقيحعلىاللغةعلماءتحثالفتحجريدةوكتبت

تعاقبومعللتجارة،الالعلملخدمةالمسلمينمناأللوفعشراتبانقطاعإاليتمالذلكأنووجدت

فيواألدباءالكتابالشرقيةالرابطةجمعيةودعت.)(والعلومللفلسفةقاموسعندنايصبحاألجيال

المجامعإنشاءإلىالدعواتهذهوأدت،)(بهاالكتابةوترقيةالعربيةاللغةلخدمةوسوريامصر

اللجانمنعدداأنشأالمجمعوأنالمصرياللغويالمجمعبإنشاءالمناروأشادت.بعدفيمااللغوية

العلوماصطالحات"يشملوافىمعجموضععلىسيعملأنهالمجمعوأعلنالعلوم،جميعالستيعاب

األلفاظمنوغيرهاقبل،منتعرفلمالتيواألعجميةالعاميةبالكلمةيستبدلوالصناعاتوالفنون

".األعجميةالكلمةعربأوالعاميةالكلمةأقريهتد،لمفإذامعناها،علىللداللةالموضوعةالعربية
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األجناسأسماءومراجعةالعربيةاللغةلخدمةم؛1907العلومدارناديإنشاءعنالمناروكتبت

.)(بالترجمةتؤخذأمتعريباتعربهلالعربية؛فيإدخالهايرادالتياألعجمية

أبناءيتداولهاوالتيشائعةاالستخدامالكلماتبعضأصللتوضيحمقاالتالصحفبعضوكتبت

يقولوبعضهم)للماسةالموافقةالعربيةالكلمةما"سؤالهذاومنالعامةلغةلتصحيحوذلكالعرب

،Mensaوهياألصلالتينيةأوإيطاليةاالستعمالتركيةكلمةالماصةأوالماسة-ج؟(الماصة

الماصةوكلمة)("الطابق"سموهاومصرسوريةوأهل،...المنضدةاوالمائدةاألصلفيومعناها

المقتطفكتبت"الخوجاتلغة"عنوانوتحت.العربيةالجزيرةمناطقبعضفيتستخدمالزالت

والقريضقاٍض،كلمةمنهاعربية؛هيوهلالكلماتبعضأصلعنوالمناظرةالمراسلةبابفي

أحدفرد"الحقوق؟فيالمستعملةaforfaitالعربيالىتترجمونكيف":سائلوسأل.)(وغيرها

التيقيمتهيدفعأنالشاريوعلىأوانهقبلكالحصادمستقبلنتاجبيع:تعنىالكلمةأناللغويين

المخاضرةالسلفسماهماوهذا.سيئاأمحسناالحصادأوالناتجكانتسواءالبيع،أولفيعينت

.)(عنهالنبيونهى"الغرربيع"أو

بينالفرقفيالقضاءفصل"كتابعنواالنتقادالتقريظبابفيالعربلغةمجلةونشرت

تحتونشرت-.الحرفينبينيميزونالالعربيةالبلدانمنكثيراآلنإلىوالزال-"والظاءالضاد

فيشاعتالتياأللفاظبعضوتصحيح،"الجمعفيالعشرةفوقمامعدودإفرادسبب"لغويةفوائد

علىمقامقائموجمعتسلمته،والصحيح"تسلمتهبمعنىالشيءاستلمت"جملةومنهاالصحف

التياألخطاءمنوعديد...مقاماتقائمواوالصحيحهذا،غيرووقائمقاماتوقائمقاميونقائمقامون،

.)(المجلةذكرتها

محرروخالفالعربلغةمجلةونشرتها،للعربيةالفرنسيةمنألفاظعدةأرسالنشكيبوعرب

:بقولهللعربيةأرسالننقلهاpipeكلمةمنهااأللفاظ،منعددمعنىفيأرسالنشكيباألميرالمقال

السلفوعندبه،ليدخنالفمفييوضعأنبوبتعنىألنهااإلفرنجيةالكلمةيخالفوهذاصنبور؛

دمغةقانون"صدرفكتبت"الدمغة"كلمةالعربلغةمجلةوعربت.)(قليونأوغليونباسمعرف

للغةكلماتالصحفوأدخلت.)("الوسم"العربيةفييقابلهاتركيةكلمة"الدمغة"و"المصوغات

كاتم-الدحداحرشيدالكونتالحديثبمفهومهاصحيفةلفظالعربيةفياستعملمنأولفكانالعربية
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إبراهيموأطلقجريدة،كلمةالشدياقفارسأحمدوأدخل-لبنانأمراءأحدالشهابيبشيراألميرسر

مصطلحاتعدة"العصركتاباصطالحات"عنوانتحتالمناروكتبت.)(المجلةكلمةاليازجى

هاالكتاباستخداماشتهر غةفيأصلهاغيرعلىالحديثالعصرفيل ية،الل هاالعرب فظ:ومن ل

عة، فر،الطبي (والتعصبوالك هاللمجلةوحاولت.) شةال غةأصلمناق يةهىوهلالل أمتوقيف

بت.)(اصطالحية قالوكت لذل"م بةتفضيلفيا يةعلىاإلفرنجيةالكتا غةجامعة"،و"العرب الل

.)("العاميةالتشبيهات"عنالعربلغةوكتبت".العربية

لتراثحفظفيالصحفساعدتو يانالرسالةمجلةالصحفهذهومنونشرهاألدبيا والب

أحمدمثلالحديثالعصرفيالشعراءلكبارأشعاراالصحفونشرت...وغيرهاوالهاللوالمنار

.وغيرهماإبراهيموحافظشوقي

:الخاتمة

لغةوهيوالمعانيالمترادفاتمنالعديدلهالواحدفاللفظالعالملغاتأغنىمنالعربيةاللغة

األخرى؛اللغاتبعكساالهتماممنقليالأهلهامنتجدذلكورغموكتابة،كالمااألداءفيمتناسقة

والتيالمجريةواللغةالعبريةاللغةمثلموتهابعدبعضهاوإحياءبلبهاالتمسكأهلهايحاولوالتي

.اندثارهابعدعشرالتاسعالقرنمناألولالنصففيإحيائهاإلىالمجريوندعا

بينالتواصلبينتحولوكذلكوالتربية،بالتعليموللنهوضللتطورعائقاللغويةواالزدواجية

التاسعالقرنينفيالعربيةاللغةلهتعرضتالذيالشرسالهجومكانولذلكوالمتعلمين،الناسعامة

المجتمعــاتبيــناللغويــةالرابطــةتضــعفحــتىاآلنإلــىالهجــومهــذاوالزالوالعشــرينعشــر

فسوفياإلسالمية، لترويجنرىالوقتن غةا يةلل غاتالعام لدانتنفصلحتىاألجنبيـةوالل الب

الزالتومنه،أضعفتاللغةأهلصحوةولكنما؛لدرجةالهجومهذانجحوقدتماما،اإلسالمية

.والمسلمينالعربوحدةوإلىكبيرةجهودإلىتحتاجلغتنا

الكتاباتفياللغويالضعفأنويالحظالعربية،اللغةعلىإيجابيةوأخرىسلبيةآثاروللصحف

فتراتوفياللغوي،األسلوبضعفيالحظاالحتاللفتراتففياألمة،ضعفيصاحبالصحفية

إسماعيلالخديويعهدفيالصحفيةالكتابةتحسنتمصرففياللغوي؛األسلوبتحسننرىالقوة

االحتالل،عصرفيتدهورتأنلبثتماثمالعربية،وباللغةالعلميةبالنهضةالدولةالهتماموذلك



بعالراالجزء(2016)عشرالسابعالعدد

ذل،إالشعبلغةذلتما"بقولهذلكعنالرافعيوعبر،الشامثمالعربيوالمغربمصرفيسواء

منديسمبر18م،2012عامفياليونسكوأقرتوقد.)("وإدبارذهابفيأمرهكانإالانحطتوال

.بحقهااعترافاالعربيةللغةيوماعامكل

:والمراجعالمصادر
:المصادر

م3،1922طالهالل،مطبعةعشر،التاسعالقرنفيالشرقمشاهير:زيدانجورجي.
ـ- ـةتــاريخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـةاللـغ ـا،جالعربـي ـوقيتعليــق،4وآدابـه ـش

.(.ت.ب)الهالل،دار،(دكتور)ضيف
.م3،1987طللكتاب،العامةالمصريةالهيئة،إبراهيمحافظديوان:إبراهيمحافظ-
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الطحانمحمودتحقيق،1،جالسامعوآدابالراويألخالقالجامع:البغداديالخطيب-
.م2007/هـ1427المعارف،مكتبة،.(م.د)،1ط،(الدكتور)
تـاريخ،سلسـلةالقـاهرةللكتـاب،العامـة،الهيئــة6جللمصـريين،مصـر:النقـاشخليـلسـليم-

.م122،1998العدد،المصريين
،العصريةالمكتبةوالجديد،القديمبينالمعركةالقرآنرايةتحت:الرافعيصادقمصطفى-

.م2002بيروت،صيدا،
ـ- لموحي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بة،الق ،العصريةالمكت

(.ت.ب)،3جبيروت،صيدا،
:الدوريات

.م1،5،7،8،9/1881العدد،،والتبكيتالتنكيت-
.م10/1887م8/1886م،9/1885م،7/1888م،2/1885العدد:نظارةأبوجرنال-
.م9/1893م،ج7/1892،ج6،ج3،ج1جاألستاذجريدة-
.م42779/2004م،23344،23346/1950م،17629/1934العدد:األهرامجريدة-
م،246،247،270،272،273/1926م،198/1925العدد::الكشكولجريدة-

.م508،509/1931،م476،477،474،475،483/1930
.م634،636/1927العدد:المصورةاللطائفجريدة-
ـدة- ـدد:المصــورجرـي /253،،226،221،250238م،220/1928م،429/1926الـع

.م1929
.م7،8،9،13،12،14،17،18/1933العدد:الرسالةمجلة-
م،7/1911جم،7،1913جم،11/1910،ج9ج،4ج،الزهورمجلة-
ـة- ـارمجـل م،6/1915ج،8/1912ج،م29/1315/1898ج،7،ج6،،ج30ج:المـن
/12جم،1/1912جهـ،1327الثانية،الطبعة/م21،1899العددم،10/1921،ج9،ج8ج

.م22/1902جم،1901
.م5/1892جم،5/1906جم،4/1924جم،7/1892ج:المقتطفمجلة-
.الهاللدارم،1893،الهاللمناألولىالخمسةاألعدادالهالل،صدورسنةوالعالممصر-
.الهاللدارم،1893الهالل،مناألخيرةالسبعةاألعدادالهالل،صدورسنةوالعالممصر-

:العلميةالمجالت
والنشاطالعلميالبحثإعدادنوادرها،منمنتخبات-تاريخهامنلمحاتالعربيةالدوريات-

.م1993دبي،فرفور،الرحمنعبدوتقديممراجعةوالتراث،للثقافةالماجدجمعةبمركزالثقافي

مارساألول،العدد،3المجلد،(واإلداريةاإلنسانيةالعلوم)فيصلالملكجامعةالعلميةالمجلة-
.م2002

.م1/2000العددلبنان،:الذخائرمجلة-
.م1/1955جم،1/1954،ج3/1937جتونس،:الزيتونةمجلة-
غةمجلة- عربل عراق،:ال م،1928،م،1913م،1912،1914م،1929م،1911،1926ال

.م1931
.م1،1934ج،مصر،الملكَيالعربيةاللغةمجمعمجلة-
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لة- غةمجمعمج صر،الل عة،7جالعربية،م عارفوزارةمطب ية،الم ،8جم،1953العموم
.رالتحريمطبعةم،10،1958ج،والتعليمالتربيةوزارة،م1955

غةاألولفؤادمجمعمجلة- يةلل األميريةالمطابع،(م23،3/5/1943الجلسة)،6ج:العرب
.م1951
:مذكرات

.م2012القاهرة،هنداوي،مؤسسةحياتي،قصة:السيدلطفيأحمد-
السبعيوسفمدحتتعليقسنةَ،أربعينإخاءأورضارشيدالسيد(:األمير)أرسالنشكيب-
..(ت.ب)الفضيلةدارالقاهرة،،(دكتور)

:المراجع
.2،1948طاآلداب،،مكتبةالعربيةالصحافةأعالم(:دكتور)عبدهإبراهيم-
عالم،2طاإلذاعيين،والكتابعندالمعاصرةالعربيةاللغةأخطاء(:دكتور)عمرمختارأحمد-

.م1993الكتب،
للدراساتالرسالةمركزاإلسالمية،الهويةعلىوأثرهاالوافدةالمصطلحات:زعفانالهيثم-

.م2009اإلنسانية،والبحوث
.(.ت.ب)األنصاردار،2،ج1جاإلسالمية،الصحافةتاريخ:الجندىأنور-
ـ- دارالوافــدة،التيــارات(6)الشــبابإلــىرســائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.م1994القاهرة،،الصحوة
مؤسسةالعربية،مصرجمهوريةالمصطلحات،هذهعنتعرفماذا:الديبحسنبنحاتم-

.م2011والنشر،للطباعةالصحابة
المؤسسة،39العددالعرب،أعالمسلسلةالجيل،أستاذالسيدلطفيأحمد:النجارفوزيحسين-

.م1999العامة،المصرية
.م2،1988طالعربي،لإلعالمالزهراءباشاوات،وسوبرباشاوات(:دكتور)مؤنسحسين-
الحياةفيودورهاعشرالتاسعالقرنفيمصرفيالمرأة(:دكتور)الشرقاويمحمدسامية-

.م2010القاهرة،اآلداب،مكتبةواالقتصادية،االجتماعية
والثقافة،للتعليمهنداويمؤسسةالقاهرة،العربية،واللغةالعصريةالبالغة:موسىسالمة-

.م2012
:دكتــور)القبــانيالعليــمعبــد- الهيئــةم،1882-1873باإلســكندريةالعربيــةالصــحافةنشــأة(

.م1973للكتاب،العامةالمصرية
مكتبةوتحليلية،نقديةدراسةوالوثيقةالتاريخيالنص(:دكتور)زهرةالفتاحعبدالغنيعبد-

.ه1،1428الرياض،طالرشد،
وتاريخوثائقمركزوالتبكيت،التنكيتالنديمعبدهللاتراثمن:(دكتور)الجميعيعبدالمنعم-

.م1994للكتاب،العامةالهيئةالمعاصر،مصر
.(.ت.ب)مصر،مكتبة،9العربأعالمالوطنية،خطيبالنديمعبدهللا(:دكتور)الحديدىعلى-

الوفاء،دارمصر،المسلمين،اإلخوانعندالتربيةوسائل(:دكتور)محمودعبدالحليمعلى-
.م4،1990ط
.م1997،للكتابالعامةالمصريةالهيئةللمجلة،الفنيةاألسس(:دكتور)هللاعوضزينغازي-
للدراساتعيناإلسالمية،المجتمعاتفياإلستشراقيالفكرآثار(:دكتور)حسنخليفةمحمد-

.م1997االجتماعية،اإلنسانيةوالبحوث
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،7طالرسالة،مؤسسة،1،2جالمعاصر،األدبفيالوطنيةاالتجاهات:حسينمحمدمحمد-
.م1984

.م2000الغريب،دارالقاهرة،العثمانية،والوظائفاأللقاب(:دكتور)بركاتمصطفى-
:دكتـور)فروخوعمـر(دكتـور)خالـدىمصـطفى- صرية،المكتبـةواالسـتعمار،التبشـير( الع

.م1953
اإلسكندرية،الثقافةدارمصر،فيوأثرهاالعاميةإلىالدعوةتاريخ:سعيدزكريانفوسة-

.م1964
ثامنالقرنينمنمحدثونعربأعالم:زيادةنقوال- للنشر،األهليةعشر،والتاسععشرال

.م1994
األهرام،تاريخمركز،1882-1876المعاصرةالحياةديواناألهرام(:دكتور)لبيبيونان-

.م1995

:والموسوعاتالمعاجم
م2003،صادردار،.(م.ب)العرب،لسان(:منظورابن)الدينجمالمحمدالفضلأبو-
.م2008القاهرة،الكتب،عالم،1العربية،طاللغةمعجم(:دكتور)عمرمختارأحمد-
ووالمستعربينالعربمنوالنساءالرجالألشهرتراجمقاموساألعالم:الزركليالدينخير-

.م5،1980طللماليين،العلمداربيروت،،8-1المستشرقين،ج
قاموس:آبـاديفيروزمحمدالـدينمجد- لتراثتحقيـقبيروت،مكتـبالمحيـط؛ال مؤسسةا

.م2005الرسالة،
ئرة:وجديفريدمحمد- نان،،10،8،جالعشرينالقرنمعارفدا المعرفة،داربيروت،لب
(.ت.ب)
للكتاب،العامةالهيئةالمجمعيون،2جعام،ثالثينفيالعربيةاللغةمجمع:عالممهديمحمد-

.م1966
العربية،مكتبةمصرجمهوريةالوسيط،المعجم(:العربيةاللغةمجمعأعضاءمنمجموعة)-

.م4،2004طالدولية،الشروق
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