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 هدم اللغة العربية

للغة العربية؛ تريد أن تفرق اجملتمعني عليها ِبمُختلمف احليل واألساليب، كانت الشعبُة الثالثة من الدعوات اهلدَّامة تتَّجه إىل ا
حتت ستاٍر مَن الرغبة يف اإلصالح، ويف ُمسايَ َرةم الزمان، وقبل أن أدخل يف تفاصيل املسألة، أحب أن أعرض اترخيها عرًضا 

ر مبلغ ما فيها من الصدق واإلخالص والرباءة سريًعا يف حملة خاطفة، لنتبني مصادر هذه الدعوة، فقد يُعميُننا ذلك على تصو  
م حني اقرتح "املقتطف" كتابة العلوم ابللغة اليت يتكلمها الناس يف 1881من اهلوى، بدأت هذه الدعوى يف أواخر سنة 

يوله حياهتم العامة، ودعا رجال الفكر إىل حبث اقرتاحه ومناقشته، وال أراين يف حاجة إىل أن أحتدث عن "املقتطف" وعن م
السياسية، واجلهات اليت كان خيدمها، فقد تكلمت عنه وعن شقيقه "املقطم" يف اجلزء األول من هذا الكتاب، مث هاجت 

وهو  –م حني ألَّف أحد قضاة حمكمة االستئناف األهلية يف مصر من اإلجنليز 1902املسألة مرة أخرى يف أوائل سنة 
قاهرة، وضع هلا فيه قواعد، واقرتح اختاذها لغة للعلم واألدب، كما اقرتح كتابتها كتااًب عمَّا مسَّاه لغة ال  –القاضي وملور 

ابحلروف الالتينية، وتنبَّه النَّاس لملكتاب حني أشاد به "املقتطف" يف "ابب التقريظ واالنتقاد"، فحملْت َعَلْيهم الصحف، 
ُد إالَّ إىل حم اربة اإلسالم يف لغته، ويف ذلك الوقت كتب حافظ قصيدته مشرية إىل موضع اخلطر من هذه الدعوة اليت ال تَ ْقصم

 :[1]املشهورة، اليت يقول فيها، ُمَتحد ًًث بملمسان اللغة العربية

َُحيَاتِيَُُُفاْحَتَسبْتُ َُُُقْوِميُُوَنَادَيْتُ ُُُُُُُُيَحَصاتُُُُِفَاتََّهْمتُ ُُلَِنْفِسيَُُرَجْعتُ 

ْقمُ َُُرَمْونِي بَابُُُِفِيُُبِع  َداتِيُُُلَِقْولُُُِأَْجزَعَُُُْفلَمَُُُْعِقْمتُ َُُُُُُُُولَْيَتنِيُُُالشَّ ُع 

ُبَنَاتِيَُُُُُوأَْدتُ َُُُُوأَْكَفاءُاُُُُِرَجالاُُُُُُُُُلَِعَرائِِسيُُُأَِجدُُُُْلَمُُُُْوَلمَّاَُُُولَْدتُ 

ُُُِكَِتابََُُُوِسْعتُ  ُوَِعظَاتُُُُِبِهُُُِآي َُُُعنُُُِْضْقتُ َُُوَماُُُُُُُُوََغايَةُاُُُلَْفظااُُُّللاَّ

ْخَترََعاتِ؟ُُُُُأَْسَماءُ ُُُُُوَتَْنِسيقُُُُُُُُُِآلَةُ َُُوْصفَُُُِعنُُُْاليَْومَُُأَِضيقُ َُفَكْيفَُ ُلِم 

ُصََدفَاتِي؟َُُعنُُُْالَغوَّاصََُُساَءل واُفََهلَُُُُُُُُُْكاِمنُ ُُالدُّرُُُُّأَْحَشائِهُُُِفِيُُالبَْحرُ ُأَنَا

وَاءُ َُُُعزََُُُُّوإِنَُُُْوِمْنك مَُُُُُُُُُْمَحاِسنِيُُوَتَْبلَىُُأَْبلَىُُوَْيَحك مَُُُْفيَا َساتِيُُُالدَّ
 
ُأ

ُوَفَاتِيُُُتَِحينَُُُُأَنَُُُْعلَْيك مُُُْأََخافُ ُُُُُُُُفَإِنَّنِيُُُُُلِلزََّمانُُُُُُِتَكِل ونِيَُُُُفال

ُل َغاتُُُُُِبِِعز ُُُُُِأَْقَوامُ َُُُُعزََُُُُّوَكمَُُُُُُُُُْوَمْنَعةُاُُُِعزًّاُُُالَغْربُُُِلِِرَجالُُُِأََرى

مُُُُُْأَتَْوا ُبِالكَلَِماتُُُُُُِتَْأت ونَُُُُُلَْيَتك مَُُُُُْفيَاُُُُُُُُتََفنُّنااُُُُبِالم ْعجِزَاتُُُُُِأَْهلَه 

ي طرِب ك مُْ
َُحيَاتِي؟ُُُرَبِيعُُُُِفِيُُبَِوْأِديُُي َناِديُُُُُُُُنَاِعبُ ُُالَغْربَُُُِجانِبُُُِِمنُُْأَ

ر ونََُُُولَوُْ اُُُالطَّيْرَُُُتَْزج  ُوََشَتاتَُُُُُِعْثرَةُ ُُُِمنُُُُْتَْحَتهُ ُُُبَِماَُُُُُُُُعرَْفت مُ ُُُيَْوما

ُ َُسَقى اُُالَجزِيرَةُُُِبَْطنُُُِفِيُّللاَّ َُقناتِيُُُُتَلِينَُُُُُأَنَُُُُُْعلَْيَهاُُُُيَِعزُُُُُُُُُُّأَْعظ ما
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هُ ُُالبِلَىُُفِيُُِودَاِديَُُحِفظْنَُ نََُُُُُُُُُّوَحِفْظت  ُالَحَسرَاتُُُُُُِدَائِمُُُُُِبَِقلْبُ ُُُُلَه 

ْرقُ ُالَغْربُُِأَْهلََُُوَفاَخْرتُ  ْطرِقُ َُوالشَّ ُالنَِّخرَاتُُُُُِاألَْعظ مُُُُُِبِتِْلكََُُُُحياءُاُُُُُُُُم 

اُُُُبِالَجَرائِدُُُُِيَْومُ ُُُك لَُُُُّأََرى ُأَنَاةُُُُُِبَِغْيرُُُُُِي ْدنِينِيُُُُالَقْبرُُُُِِمنََُُُُُُُُُمْزلَقا

تَّابَُُُِوأَْسَمعُ   ن َعاتِيُُُُُالصَّائِِحينَُُُُُأنَُُُُُّفَأَْعلَمُ َُُُُُُُُضجَّةُاُُُِمْصرَُُُفِيُُلِلك 

 1926سنة  –وهو السري وليم ولكوكس  –ن مهندًسا للري يف مصر وًثرت املسألة من جديد، حني دعا إجنليزي آخر، كا
إىل هجر اللغة العربية، وخطا هبذا االقرتاح خطوة عملية، فرتجم أجزاء من اإلجنيل إىل ما مساه "اللغة املصرية"، ونوَّه سالمة 

ة، والتنديد ِبا يكمن وراءها من موسى ابلسري ولكوكس وأيَّده، فثارت لذلك ًثئرة الناس من جديد، وعادوا ملهامجة الفكر 
ذوا القوميَّة والشعبيَّة ستارًا  الدوافع السياسية، ولكنَّ الدعوة استطاعت أن جتتذب نفًرا من دعاة اجلديد يف هذه املرة، فاختَّ

حيمل لدعوهتم، حني كان ملثل هذه الكلمات رواج، وكان هلا بريق خداع يعشي األبصار، وحني كان الناس مفتونني بكل ما 
، وحني كانوا يتحدثون ِبا صنع الكماليون من استبدال [2]هذا العنوان يف أعقاب ثورة شعبية متخضت عن "الفرعونية"

للغة الرتكية، وإلزام الناس ابلتعبد به، وحترمي تدريس العربية يف غري معاهد احلروف الالتينية ابحلروف العربية، وترمجة القرآن 
دينية حمدودة، وضعت حتت الرقابة الشديدة، وقد مضوا من بعد يف مطاردة الكلمات العربية األصل ينفوهنا من اللغة الرتكية  

 كلمة بعد كلمة.

، مث انتقلت إىل املسرح اجلدي حني [3]لسوقية يف املسرح اهلزيلمث بدا أنَّ الدعوة آخذة يف االنتشار، حني اختذت اللهجة ا
رواًجا عند  جترأت عليه وقتذاك فرقة متثيلية تتخذ امًسا فرعونيًّا، وهي "فرقة رمسيس" فوجدت مسرحياهتا إقبااًل ولقيت

، مث [4]الناس، وظهرت اخليالة )السينما( من بعد فاختذت هذه اللهجة، ومل يعد للعربية الفصحى وجود يف هذا امليدان
مية يف األدب املكتوب، فاستعملها كثري من كتاب القصة يف احلوار، وال يزال ظهرت هذه اللهجة السوقية اليت تسمى ابلعا

 دعاهتا ميكنون هلا يف هذا امليدان، وجيدون يف ذلك جاهدين.

ومل يكن ذلك هو كل ما كسبته الدعوة اجلديدة الَّيت روجها اإلجنليز وعمالؤهم كما رأينا، ولكن أعجب ما ظهر من ذلك يف 
مما ال خيطر على البال، هو أن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة إىل احلصن الذي قام حلماية  هذه الفرتة وأغربه،

اللغة العربية الفصيحة، واملسمى "ِبجمع اللغة العربية" فظهرت يف جملته الناطقة ابمسه سلسلة من املقاالت عن "اللهجة 
، وإنَّ مممَّا يدعو إىل العجب حقًّا أن [5]سى إسكندر املعلوفالعربية العامية"، كتبها عضو من أعضاء هذا اجملمع امسه عي

ر به حني سجَّله يف خيتار اجملمع لعضويته رجاًل معروًفا بعدائه الصريح للعربية، وهو عداء عريق ورثه عن أبيه الذي أعلنه وجه
، دافع فيه عن اللهجات السوقية، وقال إنه يشتغل بضبط أحواهلا، وتقييد شواردها 1902مقال له نشرته اهلالل سنة 
أكد هذا املقال أن اختالف لغة احلديث عن لغة الكتابة هو من أهم أسباب ختلفنا ، وقد [6]الستخدامها يف كتابة العلوم

الثقايف، وزعم أنَّ من املمكن اختاذ أي هلجة عامية لغة للكتابة، كاملصرية أو الشامية، وأهنا ستكون أسهل على سائر 
، كما أنه زعم أن تعلق املسلمني ابللغة الفصيحة ال [7]من العربية الفصيحة –على اختالف هلجاهتم  –املتكلمني ابلعربية 

مربر له، ألن هناك مسلمني كثريين ال يتحدثون ابلعربية وال يكتبون هبا، وألن اللغة اليت يتكلمها املسلمون هي غري العربية 
صيحة على كل حال، وقال إن كل ما يطالب به هو وضع قواعد هذه اللغة اليت يتكلمون هبا فعاًل وواقًعا، وختم املقال الف

 بقوله:
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"وما أحرى أهَل بالدان أن ينشطوا من عقاهلم طالبني التحرر من رق لغة صعبة املراس، قد استنزفت أوقاهَتم، وقوى عقوهلم 
نفًعا، بل أصبحت ثقاًل يؤخرهم عن اجلري يف مضمار التمدن، وحاجًزا يصدهم عن الثمينة، وهي مع ذلك ال توليهم 

النجاح... ويل أمل أبن أرى اجلرائد العربية وقد غريت لغتها، وابألخص جريدة اهلالل الغراء، اليت هي يف مقدمتها، وهذا 
 أعده أعظم خطوة حنو النجاح، وهو غاية أملي ومنتهى رجائي".

ربية اليت مل ينشأ هذا اجملمع إال حلمايتها أعرق من هذا العداء الصريح يف الولد وأبيه على السواء؟ فألي هل تعرف عداء للع
 ؟![8]شيء اختري هذا العضو وأمثاله من املعروفني ابلكيد للعربية وللعرب

ًثلث  –وليس هذا هو كل ما يدعو للعجب من أمر هذا اجملمع، فقد تقدَّم عضو من أبرز أعضائه، وهو عبدالعزيز فهمي 
ابقرتاح كتابة العربية ابحلروف الالتينية، وشغل اجملمع ببحث  1943يف السنة  –الثالثة الذين بين عليهم الوفد املصري 
ثالث سنوات، ونشر يف الصحف، وأرسل إىل اهليئات العلمية املختلفة، وخصصت اقرتاحه عدة جلسات، امتدت خالل 

 .[9]احلكومة جائزة مقدارها ألف جنيه ألحسن اقرتاح يف تيسري الكتابة العربية
 أن نتساءل: هل أنشئ هذا اجملمع لينظم جهود محاة العربية، أو أنشئ ليكسب اهلدم واهلدامني صفة أليس يدعو ذلك إىل

، وعلى وكر القاتل السفاح اسم [10]شرعية، وليضع على بيت حفار القبور لوحة حناسية كتب عليها خبط عريض "طبيب"
 "جراح"؟!

أليس يرضى االستعمار عن مثل اقرتاح املعلوف، واقرتاح عبدالعزيز فهمي؟ أليس يرضى عنه العضو اإلجنليزي املوقر ه . ا. 
هرها احلروف ر. جب، الذي يقرر يف كتابه "إىل أين يتَّجه اإلسالم؟" عند كالمه عن الوحدة اإلسالمية، أنَّ من أهم مظا

العربية اليت تستعمل يف سائر العامل اإلسالمي، واللغة العربية اليت هي لغته الثقافية الوحيدة، واالشرتاك يف كثري من الكلمات 
، أليس يرضى عنه االستعمار الفرنسي الذي حارب العربية الفصيحة يف مشال إفريقيا [11]واالصطالحيَّة العربية األصل

أعنف احلرب، وضيق عليها أشد التضييق، ووضع مستشرقوه خمتلف الكتب يف دراسة اللهجات الرببرية وقواعدها إلحالهلا 
أليس يرضى عنه املستشرق األملاين كامفماير الذي يقرر يف مشاتة أن تركيا مل تعد بلًدا إسالميًّا،  [12]حمل العربية الفصيحة؟

قرآن العريب فالدين ال يدرس يف مدارسها، وليس مسموًحا بتدريس اللغتني العربية والفارسية يف املدارس، مث يقول )إن قراءة ال
 وكتب الشريعة اإلسالمية قد أصبحت اآلن مستحيلة بعد استبدال احلروف الالتينية ابحلروف العربية(؟!

وبعد فهذه الدَّعوة هي أخطر الشعب الثالث اليت عرضناها يف هذا الفصل إن الدعوات اليت تستهدف هدم الدين أو 
قاذ اجليل القادم يظل كبريًا ما دام القرآن حيًّا مقروًءا، وما دام األخالق، قد تضل جياًل من الشباب؛ ولكن األمل يف إن

واحلكم  –وهيهات  –الناس يتذوَّقون حالوة أسلوبه ومجال عبارته، أمَّا هذه الدعوة اخلطرية، فهي ترمي إىل قتل القرآن نفسه 
، أو أبن يصبح أسلوبه عتيًقا ابلًيا لتحويل عليه أبن ُيْصبمح أثًرا ميًتا؛ كأساطري األوَّلني اليت أصبحت حشو لفائف الربدي

أذواق األجيال الناشئة عنه، وتنشئتهم على تذوق ألوان أخرى من األساليب املستجلبة من الغرب، وبينما جنح اليهود يف 
أبن اللغة  –وال يزالون  –إحياء لغتهم العربية امليتة، واختاذها لغة لألدب واحلياة، كان بعض املفتونني من العرب ينادون 

العربية الفصيحة لغة ميتة، وينشرون يف ذلك املقاالت الطوال، املكتوبة "ابلعربية الفصيحة" اليت يزعمون موهتا، والَّيتم يقرؤها 
أقل الناس حظًّا من الثقافة يف الصحف فال يغيب عنه منها شيء؛ بل إان لنرى األميني يف الصباح ويف املساء جمتمعني حول 

تجاوز ثقافته اإلملام ابلقراءة، يطالع هلم الصحف، وهي غري مضبوطة بعالمات الشكل، وهم من حوله رجل منهم ال ت
 يستمعون فيفهمون.
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يزعمون أنَّ قواعدها صعبة معقدة، ويف اللغات األوربية احلية ما هو أشد منها صعوبة وتعقيًدا كاألملانية، ويقولون إنَّ الشاذَّ 
لشذوذ يف صيغ األفعال ويف صيغ اجلمع والتأنيث ويف املصادر ميأل اللغات األوروبية كلها، فيها من غري القياسي كثري، وا

والشواهد عليه ال حتصى، وقالوا إن الكتابة فيها غري ميسرة، مع أنَّ مطابقة الصوت املسموع للصورة املقروءة هي يف العربية 
م املتذمرين، وصانعي الفنت من اهلدامني، فالفرنسي يسقط من أوضح منها يف اإلجنليزية ويف الفرنسية، اللتني يتقنهما معظ

( يف   O( و)  Hالنطق أربعة حروف من أواخر الكلمات يف كثري من األحيان، واإلجنليزي يفعل ذلك يف مثل حريف )
(Honour  ( وحريف ،)gh  ( يف )right  ( ويف ،)through   وهو بعد ذلك يكتب الصوت الواحد يف ،)

يااًن، مثل الياء اليت تصور الكسرة الطويلة يف مثل )كبري(، إن هذا الصوت يكتب يف اإلجنليزية على ست صور ست صور أح
 متعددة، ال مُيَي مز إحداها عن األخرى منطق أو قواعد، وهي:

 (y-e, e-e, ie ,ei ,ea, ee  ال يكتب يف العربية إال )(؛ بينما هو ال يكتب يف العربية إال ايء، وحرف )ك  
(، وحرف )ف( ال يكتب يف العربية إال فاء،   ch, q, ck, k , cكاًفا، وهو يكتب يف اإلجنليزية على صور عدة هي )

(، وقس على ذلك ما ال سبيل إىل إحصائه من األمثلة العديدة يف خمتلف   ph, f, ghوهو يكتب يف اإلجنليزية )
ه، وبعض األصوات اللغوية ال يصورها إال حرفان يف اإلجنليزية مثل األصوات، مث إن لكل صوت يف العربية حرًفا واحًدا يصور 

(، وميزة ًثلثة للكتابة العربية،   th(، وحرف )ذ( الذي يقابله حرفا )  shحرف )ش( العريب، الذي يقابله يف اإلجنليزية )
( ينطق )س( حيًنا، وينطق   cهي أن احلرف ال يقرأ إال على صورة صوتية واحدة، وليس كذلك احلرف اإلجنليزي، فحرف )

( ينطق جيًما قاهرية متيل حنو الكاف، وينطق   g( ينطق )ذ( حيًنا، وينطق )ث( حيًنا آخر، و)  th)ك( حيًنا آخر، و)
 جيًما معطشة حيًنا آخر.

نون ما هو أكثر منها أيقال بعد ذلك كله إنَّ العربيَّة معقَّدة حنًوا أو كتابة، والذين يشكون من صعوبتها، أو يتشاَكْوَن، يُتق
ُهم َمْن يُ ْتقمُن ُلغََتنْيم أو ثالث لغات أجنبيَّة ُمَعقَّدة يفم بعض األحيان، يقيموهنا وخيجلون أن  تعقيًدا وال خُيْطمئون فيه؟ بل إنَّ ممن ْ

ن ال نتكلم لغة سيبويه(، خُيْطمئوا فيها، حني ال يُقيمون لغتهم وال خيجلون أن خيطئوا فيها، بل رِبا فاخروا به وقالوا ساخرين )حن
 ولعل كثريًا منهم ال يعلمون أن )سيبويه( كان فارسي األصل.

ويقولون إنَّ اللغات األوربية قد تطورت، فيجب أن تتطور لغتنا كما تطورت لغاهتم، وهناك فرق بني "التطور" و"التطوير" 
هو سعي مفتعل إىل التطور، هو إرادة إحداث هذا تتطور اللغة أبن تفرض عليها قوانني قاهرة هذا التطور، أما التطوير ف

التطور دون أن تكون له مربرات تستدعيه، والتطور ال يسعى إليه وال يصطنع، ولكنه يفرض نفسه فال جند بًدا من اخلضوع 
ة على له، وأي نعمة وأي مزية يف تطور اللغات األوربية حىت نسعى إىل افتعال نظريه يف لغتنا؟ إن هذا التطور كان نكب

أصحابه، قطعهم أممًا بعد أن كانوا أمة واحدة، فما زالوا يف خالف وحروب منذ ذلك الوقت، مث إنه مل حيكم على تراثهم 
القدمي املشرتك وحده ابملوت، بل هو ال يزال يقضي بني احلني واحلني على الرتاث القومي لكل شعب من هذه الشعوب 

من عامة الشعب أن يفهم لغة )شكسبري( الذي مات يف القرن السابع عشر، بينما  ابملوت، حىت ما يستطيع اإلجنليزي اليوم
ال يستطيع اإلجنليزي املثقف أن يقرأ ما قبل شكسبري، مثل تشوسر، وال يقدر عليه إال قلة من املتخصصني، ومثل ذلك 

أقداران من الثقافة، فنقرأ القرآن ونفهمه إال الفرنسية واإليطالية وسائر اللغات األوربية احلديثة، أمَّا حنن العرب على اختالف 
قلياًل مما ترجع صعوبته إىل دمقَّة املعاينم يف أغلب األحيان، ونقرأ رسائل اجلاحظ، وأغاين األصفهاين، فال نكاد حنس فارقًا بني 

ا وبني أسلوب بعض املعاصرين، فلمماذا َنْسَعى إىل أن نُ ْفقمد أنفسنا هذه املزااي اليت  مل تَفرض علينا فْقَدها ضرورٌة من أسلوهبم
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الضرورات؟ ملاذا حنسد أورواب اليت ابتليت بذلك على مصاهبا، ونصنع صنيع اليهود الذين قالوا لنبيهم حني مروا بقوم من 
ٌَة{ ]األعراف:   [؟138الكفار عاكفني على أصنام هلم يعبدوهنا: }اْجَعْل لََنا إمهَلًا َكَما هَلُْم َآهلم

 إىل عرض هذه الدعوات اهلدامة اليت تستهدف قتل العربية الفصيحة يف شيء من التفصيل.، فلنعد وبعد
نستطيع أن حنصر هذه الدعوات يف شعب ثالث: تتناول أوالها اللغة، فيطالب بعضها إبصالح قواعدها، ويطالب بعضها 

إصالح قواعدها، ويدعو بعضها اآلخر للتحول اآلخر ابلتحول عنها إىل العامية، وتتناول ًثنيُتها الكتابة، فيدعو بعضها إىل 
عنها إىل احلروف الالتينية، وتتناول الشعبة الثالثة األدب، فيدعو بعضها إىل العناية ابآلداب احلديثة، وما يتَّصل منها ابلقومية 

ُدون به ُكلَّ ما هو مُ  ا ُيسم ونه "األدب الشعيب" ويَ ْقصم تداول بمَغرْيم العربيَّة الفصيحة، خاصة، ويدعو بعضها اآلخر إىل العناية ِبم
 مممَّا خيتلف يف البلد الواحد ابختالف القرى وبتعدد البيئات، وسنتناول فيما يلي هذه الشعب الثالث واحدة بعد األخرى.

ليزي م، مث أًثره القاضي اإلجن 1881سنة  –كما بينا   –أمَّا ما يتناول اللغة من هذه الدعوات، فقد أًثره "املقتطف" أواًل 
، وأًثره بعض الكتاب، وبعض الصحف 1926، مث أًثره املهندس اإلجنليزي وليم ولكوكس سنة 1902وملور سنة 

واجملالت يف خالل ذلك ومن بعد ذلك، وال يزال يثور حىتَّ اآلن بني حني وحني، فيهيج بعد سكون، مث يعود إىل الكمون،  
حتيط نفسها هبا حني أتنس من قوى اجلسم الدفاعية صالبة وعناًدا، كما تتحصن اجلراثيم داخل أغلفتها وأكياسها اليت 

 .[13]منتظرة سنوح الفرصة هلجوم جديد يف نوبة تعب أو إجهاد أو اضطراب

الكتَّاب يف ذلك حيسُّ أنَّ ُهناك هدًفا واحًدا َيسعى إليه أصحابه من ُكل م وجه وبُكل م وسيلة، وهو حماربة والَّذي يَ ْعرمُض ما َكتَ َبُه 
الفصحى والتخلُّص منها، فهم اترة يدعون إىل العام ميَّة دعوة صرحية، وهم اترة أخرى يدعون إىل التوسط بني الفصحى 

، واترة يدعون إىل فتح ابب التطور يف اللغة، واالعرتاف حبق م الكتَّاب يف تغيريها كيفما كان هذا التغيري، وإىل [14]والعامية
، فإذا مل ينجحوا [16]، واترة يدعون إىل إسقاط أبواب معينة من النحو، أو تعديل بعض قواعده[15]أي مذهب ذهب

ة اللهجات العامية، وحصر مفرداهتا وأساليبها ووضع القواعد واملعاجم لضبطها يف شيء من ذلك اكتفوا ابلدعوة إىل دراس
وإحصائها، يدعون إىل ذلك ابسم العلم، واتباًعا للمناهج األوربية يف البحوث اللغوية احلديثة، فإذا سألت هؤالء عن هدفهم 

نرجتيه من وراء هذه الدراسة؟ قالوا: إهنا  من هذه الدراسات، قالوا: األوروبيون يفعلون ذلك، فإذا قلت: ما النفع الذي
دراسة العلم للعلم، إهنا لذَّة املعرفة اجملرَّدة من كل غرض، هذا ما يقوله اخلبثاء الذين خيفون أهدافهم احلقيقية، واملغفلون 

ننا ندرس اللهجات ألنَّ الذين ال يعرفون ماذا يصنعون، أمَّا من أويت منهم نصيًبا أوفر من اجلرأة وصالبة الوجه فإنه يقول: إ
فيها أداًب يستحق الدراسة، ولست أدري يف أي قسم من هذين القسمني أضع طه حسني، الذي ُيرَب مُر إنشاء معمل لألصوات 

يف كلية اآلداب أبن احلاجة إليه شديدة جدًّا يف تعليم اللغات األجنبية على اختالفها، وأبن إنشاءه ضرورة من الضرورات، 
، على أن حجج أعداء اللغة العربية يف كل حال ال تتجاوز الكالم [17]رس اللهجات العربية قدميها وحديثهاإذا أردان د

ة أغراضها األدبية أو العلمية من انحية أخرى، ورِبا أضيف عن صعوبة تعلم اللغة العربية من انحية، والقول بعجزها عن أتدي
إىل هذين السببني سبب ًثلث، أكثَ َر دعاة الفرعونية من الكالم عنه يف صدر هذه الفرتة اليت نؤرخها، وهو متصري اللغة؛ 

)تبعثر وطنيتنا املصرية وجتعلها شائعة يف القومية العربية، فاملتعمق يف  - [18]على حسب تعبري أحدهم –فاللغة الفصحى 
 اللغة الفصحى يشرب روح العرب، ويعجب أببطال بغداد، بداًل من أن يشرب الروح املصرية، ويدرس اتريخ مصر(.

حيلمون بتأييد أصحاب السلطان أو بتأييد الصحف،  –واإلجنليز منهم خاصة  –وقد ظل كثري من أعداء العربية هؤالء 
ني بضياع الرتاث القدمي ، وكانوا جييبون على اعرتاض املعرتض[19]ويرون أن ذلك هو أقرب الطرق لتنفيذ مؤامرهتم اهلدامة

ابلتقليل من قيمة هذا الرتاث اترة، وإبمكان ترمجة الصاحل منه إىل العامية اجلديدة اترة أخرى، بينما يردون على اعرتاض 
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املسلمني أبن علماء الدين مكلفون بدرس كتبه وتفسريها )وهذا هو اجلزء األكرب من عملهم، إن مل يكن كله، وللمسلمني 
ى من الالتني واألروام، فإن الالتني يقرؤون إجنيلهم ابللغة الالتينية، واألروام ابليواننية، أو ابملسلمني من الفرس أسوة ابلنصار 

واألتراك فإهنم يقرؤون القرآن ابلعربية، وأما كتب الفقه فقد صار العدول عنها إىل النظام، وال مانع من كتابة النظام بلغة 
؛ ورِبا زعموا أن دراسة القرآن وحنوه وصرفه وأسلوبه هي دراسة عالية لطبقة خاصة، وأن العامة ليفهمه اخلاصة والعامة(

األدب العريب القدمي من شأن خاصة املتأدبني ال عامتهم، وهذه اخلاصة تستطيع أن تدرسه كما يدرس طالب األدب يف 
، وحاول بعض أعداء العربية أن يدعموا مزاعمهم على قرائهم ابألمساء الراننة، [20]اجلامعات الراقية أَديبَم اليوانن والالتني

 :[21]وابسم الوطنية والشعبية، مثل ما فعل سالمة موسى حني قال

"والتأفف من اللغة الفصحى اليت نكتب هبا ليس حديثًا، إذ يرجع إىل ما قبل ثالثني سنة، حني نعى قاسم أمني على اللغة 
عناه ذلك وقد الفصحى صعوبتها، وقال كلمته املشهورة "إن األورويب يقرأ لكي يفهم، أما حنن فنفهم لكي نقرأ"؛ أو ما م

اقرتح أن يلغى اإلعراب، فنسكن أواخر الكلمات كما يفعل األتراك، وقام على أثره منشئ الوطنية احلديثة أمحد لطفي 
السيد، فأشار ابستعمال العامية، أي لغة العامة، ولكن هؤالء العامة الذين انتصر للغتهم كانوا من سوء القدر ألنفسهم، 

زاء ال أييت إال من العامة الذين ال يدرون مصاحلهم، ويف العام املاضي حدثت يف سوراي مثل هذه حبيث أتلبوا عليه، وجازوه ج
احلركة، فألف فاضل رسالتني دعا فيهما إىل اصطناع العامية السورية بداًل من اللغة الفصحى، واستند يف دعوته إىل أن اللغة 

للغة الفصحى، وأهنا لذلك جيب إيثارها على اللغة الفصحى، وقد هبت العامية أوىف تعبريًا وأدق معايَن، وأحلى ألفاظًا من ا
الصحف السورية والفلسطينية حىت العراقية، تقبح رأيه وتنسبه إىل ضعف احلمية الوطنية مع أن املنطق أحرى أن ينسبه إىل 

 الوطنية السورية".قوة هذه احلمية، اليت غلبته حىت أخرجته من شيوعية القومية العربية، حىت حصرته يف حدود 

نقطتني:  1881وقد أبطل املدافعون عن العربية كل مزاعم خصومها فأبرز خليل اليازجي يف رده على اقرتاح املقتطف سنة 
أوالمها هي أن اختاذ العامية لغة للكتابة )فيه َهْدم بناية الت صانيف العربية أبسرها، وإضاعة كثري من أتعاب املتقدمني، مث 

 املستقبل(، وأما النقطة األخرى فهي أن عامة الناس وجهاهلم يفهمون العربية الفصيحة ويتذوقوهنا، على غري تكلف مثلها يف
ما يدعيه خصوم العربية، )وكفاان من أمثلة ذلك ما يراه كل منا ويسمع به من لياٍل حتيا حىت مطلع الفجر يف قراءة احلكاايت 

ة وليلة، وبعض الرواايت املرتمجة عن اإلفرجنية، وكلها فصيحة العبارة، ِبعىن العربية، من حنو قصص عنرتة، وكتاب ألف ليل
أهنا ليست من لغة العامة يف شيء، إال ما هو من سقط الكتاب يف بعضها، ومع ذلك فهي مفهومة من سامعيها، ولو كانوا 

هور، وذلك أن لغة العامة ال تباين من أجهل العامة، يتهافتون على مساعها وحيفظوهنا ويتناقلون وقائعها على ما هو مش
الفصيح يف غالب األمر إال من جهة اإلعراب، وهو ال يقف يف طريق املفهوم، وما ال يفهمونه من الغريب أو مما هو غريب 

ابلنسبة إليهم، فألكثره مرادفات من لساهنم من نفس الفصيح، وإذا اضطر الكاتب أحيااًن إىل إدراج شيء من ذلك الغريب 
 .[22]مه ميكن أن يبني ابلقرينة أو بتفسريه عطًفا أو اعرتاًضا، وهو على كل حال قليل(يف كال

 النقط التالية: 1902وأبرز "اهلالل" يف رده على أحد قرائه سنة 
  ال يستغنون عن الفصحى؛ ملطالعة القرآن واحلديث وسائر كتب الدين.أن املسلمني – 1
أن اللغة العربية ليست غريبة على أفهام العامة، إال إذا أريد التقعر واستخدام األلفاظ الغريبة، أما لغة اإلنشاء العصرية  – 2

 فهي شائعة يف الصحف واجملالت، يفهمها اخلاص والعام.
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لعربية على الالتينية؛ ألن الفرق بني الالتينية وفروعها أبعد كثريًا من الفرق بني العربية الفصحى أنه ال جيوز قياس ا – 3
وفروعها العامية؛ فالعامي اإلجنليزي والفرنسي مثاًل ينظر إىل الالتينية نظره إىل لغة غريبة، أما العامي العريب فإنه يفهم اللغة 

 .[23]اظ فإن املعىن اإلمجايل يندر أن يفوتهالعربية الفصحى، وإذا فاته فهم بعض األلف
ون أن الزعم أبن اللغة العربية بدع يف اللغات ابمتياز اللغة املكتوبة فيها عن اللغة احملكية زعم ابطل، فاإلجنليز يكتب – 4

العلم بلغة ال يفهمها عامتهم، يسموهنا لغة علمية، فالعامي من الفرنسيني ال يفهم أحباث رينان يف فلسفة التاريخ، والعامي 
 اإلجنليزي ال يفهم ما كتبه سبنسر يف فلسفة العمران، والعامي من األملان ال يفهم ما كتبه شوبنهور يف فلسفة الوجود.

خذ كلُّ ُأمَّة عربيَّة هلََْجَتها العاميَّة هم القائلون ابحنالل العامل العريب وتشتيت مشل الناطقني ابلعربية، أنَّ الذاهبني إىل أن تتَّ  – 5
فإن )أمم أورواب مل يهملوا اللغة الالتينية ويستبدلوها إال بعد أن أصبحت كل أمة منهم دولة مستقلة يهمها االنفصال عن 

هم، ملا يقتضيه طلب االستقالل من املنافسة ملسابقيه، وحنن نتعهَّد للمسرت وملور أنَّ جرياهنا أكثر مما يهمها االنضمام إلي
األمم العربية حاملا تصري دواًل مستقلة، ويصري كل منها يف غمىًن عنم األمم األخرى ال تستنكف من حصر اللغة الفصحى 

مهال احلكومة املصرية للغة العربية يف مدارسها، وإغفال ابلكتب الدينية!! أمَّا اآلن فقد كفاان من املصائب ما نتحمَّله من إ
هذه اللغة يف أشهر مدارس سوراي الكربى، ويكفي للشرق ما يَ ْعَتومرُه من أسباب الشقاق، حىت مل يبق جامعة غري هذه اللغة؛ 

 فباهلل إال أبقيتم عليها!!(.

والتاريخ أصدق من كل ما يكتبون، فقدم استطاعتم العربيَّة  ومع ذلك كل مه، فالواقع امللموس ُيَكذ مُب كلَّ دعاوى اهلدامني،
البدوية أن تساير احلضارة يف بغداد، ومل تنهزم أمام الفارسية أو اليواننية أو الرتكية، واستطاعْت أن ُتسايمَرها يف األندلس بعد 

يف خالل ثالثَة عشَر قراًن أو أكثر يف  أن فَ َرَضْت نفسها على البيئة اجلديدة، واستطاعْت أن ُتساير ألوااًن من احلضارات
بيئات متباينة أشد التباين، وصمدت أمام الغارات املدمرة، وخالَل االحتمالل األجنيب الطويل، مثَّ إنَّ قواعَد النَّحو اليت 

وغري العربية  يزعمون أهنا معقَّدة قدم استطاعت أن تعيش أكثر من ألف سنة، أنتج الناس خالهلا يف خمتلف األمصار العربية
ثروًة من الكتب الصحيحة العربية ال حُتصى، وهذه القرون العمشرون أصدُق شهادة لصالحية النحو من كل ما يزعمون، 

ويؤيد هذه الشهادة ويقويها أن الناس كانوا منذ قرن واحد أو أكثر قلياًل ال يكادون يقيمون العربية، وال يقدر على كتابة 
قليل منهم، وقد استطاعوا رغم ما لقيت العربية يف أوطاهنا من حرب االحتالل اجلائر خالل فرتة  مقال سليم اللغة إال نفر

طويلة أن جُييدوها فهًما وكتابة يف هذه الفرتة القصرية، وهم مل جييدوها بتبسيط النحو وال بتبسيط قواعد الكتابة، ولكنهم 
 أجادوها حبفظ النحو، وحبفظ قواعد الكتابة.

 
 

ا خري من هذا اجليل الذي ال يزال يتقلَُّب بني مشاريَع ومن احمل  قق أنَّ اجليل السابق الَّذي نشأ على توقري قواعد النحو وإتقاهنم
ا ال تقلُّ عن القواعد الَّيتم يقرتح االستغناء عنها، فضاًل عن أ ن وجتاريَب للتبسيط والتيسري، حتتاج إىل ألف عام لكي تُ ْثبمَت أهنَّ

رجح عليها، مثَّ إنَّ ُمزامَحة العام ميَّة للعربيَّة ليست شيًئا جديًدا، فقد كانت العربية الفصحى دائًما لغة أدبية، وكان تَ ْفُضَلها، وت
ْعرم الرفيع الذي يَفمُد به ًفا على الش م أصحابُه  العرب يف جاهليَّتمهم ال يتحدَّثوهَنا يف أمسارهم، وال يف معامالهتم، ولكنَّها كاَنْت وق ْ

امللوك واألشراف، أو يرحلون به إىل املواسم واألسواق، وكان هلم إىل جانمبمه أدٌب حمل مي  يتمثَّل يف أرجازهم، وفيما  على
ملتذو مقني ينشدونه يف أمسارهم، مممَّا أمْهلْتُه ُكتب األدب لمتفاهةم ما ينطوي علْيهم ممَن املعاين واألغراض، ولمضيقم جَمالمه وقملَّة عدد ا

، على أنه إن أْعَوزَْتنا األدملَّة القاطعة على وجود هلجة سوقيَّة إىل جانب اللغة الفصيحة األدبية يف اجلاهلية، فليسْت [24]له
ُم اليومية منذ القرن األول  تُ ْعومُزان األدلة على امتياز لغة األدب من هلجات األمصار اليت كان يستخدمها الناس يف حاجاهتم
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اهلجري، وهنا يكذ مب التاريُخ مرة أخرى مزاعم الذين يدَّعون أن ال حياة للعربية إىل جانب اللهجات السوقية اليت يسموهنا 
 يف هذه األايم ابلعامية.

ط العريب فقد ظهرت مع مطلع القرن العشرين، ورأيناها يف كتاب القاضي وملور عن أما الشعبة الثانية اليت تدعو إىل تيسري اخل
( الذي اقرتح فيه إىل جانب األخذ ابلعاميَّة كتابة هذه   The spoken Arabic of Egyptاللغة املصرية )

ولقي االقرتاح إعراًضا، وهاجم الناس صاحبه هجوًما شديًدا، كما  [25]العامية ابحلروف الالتينية، وقد مرَّت اإلشارة إليه
 ةهامجوا من قبل اقرتاًحا سابًقا ُمْزَدوًجا يتناول اللغة والكتابة للطفي السيد، الذي ُيَسم ميه سالمة موسى )منشئ الوطنيَّة املصريَّ 

 احلديثة(.
وسكتت الفتنة، حىتَّ جاء مصطفى كمال فَحَمل الناَس يف تركيا على ما محلهم عليه من األضاليل، وكان يف مجلة ما ساَمُهم 

، فتجدََّد كالُم النَّاس يف إصالح اخلط م وخاَضتم الصُُّحف فيه، [26]من األابطيل استبدال احلروف الالتينية ابحلروف العربية
وكان أعجب ما ظهر يف ذلك املشروع الذي تقدم به شيٌخ من ُشيوخ جَممع اللغة العربية يف خمتتم هذه الفرتة اليت نؤرخها، 

 .[27]واقرتح فيه اختاذ احلروف الالتينية للكتابة العربية

ثالثة من املشتغلني ابلدراسات العربية "هل ينبغي تغيري احلروف العربية؟" وقدَّم احملر مُر  1932سألت جملة "اهلالل" يف سنة 
: "وفد على مصر يف الشهر املاضي العالمة اللغوي األب أنستاس الكرملي، فأاتحت الفرصة ألحد [28]إلجابتهم بقوله

وله احلديُث مسألة إصالح حمرري اهلالل االجتماع به، فدار احلديث حول شؤون كثرية تتعلَّق ابللغة العربية، وكان أهم ما تنا
احلروف العربية حىت تسهل القراءة هبا، فأْطَلَعَنا جنابه على طريقة ابتكرها إلصالح هذه احلروف، فأحبَ ْبنا أن نطلع الُقرَّاَء 

ع أيًضا، ومها عليها، وطلبنا أن يوافينا برأيه يف هذا املوضوع، كما طلبنا إىل عاملني جليلني أن يَ ُقوال َكلمَمَتهما يف هذا املوضو 
األستاذ حممد فريد وجدي، واألستاذ حممد مسعود، وسريى القارئ يف هذه الردود الثالثة آراء خمتلفة، له أن حيبذ منها ما 

 يشاء".

أمَّا أنستاس الكرملي فهو يبدأ إجابته أبنه يرفض كتابة اللغة العربية حبروف غري حروفها، ألنَّ ذلك يقطع الصلة بيننا وبني 
أجدادان؛ ولكنه ال يلبث أن يقرتح بعد ذلك وضع احلركات يف صلب الكتابة، وتصوير الفتحة والكسرة والضمة أبلف ُتراث 

 ,u, eوايء وواو مشطورة خبط، كما يقرتح أشكااًل جديدة للحركات األوروبية اليت ال نظري هلا يف العربية، مثل حروف 

o  .وبذلك نرى أنه انتهى إىل خمالفة ما بدأ به ، 

أما حممد مسعود فهو يعارض أنستاس أشد املعارضة، ويرى أن يف احلروف العربية ميزة ال تتوافر يف غريها من اللغات، وهي 
االختصار، ويقول إنَّ أقلَّ إملام بقواعد اللغة يغين القارئ عن الشكل الكامل، فال حَيتاج إال إىل )بعض احلركات توضع على 

كلمات، مرشًدا إىل الصواب يف النطق، وواقًيا على كل حال من مزالق األخطاء، وهو حرف واحد أو حرفني يف كل بضع  
ُ ما يرتتَّب على تنفيذ اقرتاح أنستاس من تعقيد وإضرار، فمن ذلك تضخم الكتب املطبوعة، واالضطرار إىل تغيري حروف  يبني م

وير احلركات األوربية اليت ال مقابل هلا يف العربية، الطباعة، وهو بعد ذلك ال يرى ضرورة حملاولة إجياد مصطلحات كتابية لتص
فالعربية نفسها فيها من احلروف ومن األصوات ما ال يوجد له نظري أو مقابل يف اللغات األوربية، مث إنه يقول متسائاًل: )دع  

يطبق عليه وهو حرم ُمقدَّس كل أولئك، وقل يل فيما لو أخذ أبسلوب األب احملرتم، ماذا يكون الشأن إبزاء القرآن الكرمي؟! أ
ل والتغيري؟ أم ال يطبق، فتكون يف اللغة العربية طريقتانم لمَتْصومير الكلمات العربية ولفظها؛ ال منيع ال تتناوله طوارئ التبدي

ُر الد مين، بل وتعمل ف دار الَقوميَّة العربية، وحُتلُّ أواصم يه ائتالف بينهما وال ات مصال، فتنقطع بلغة العرب األسباب، وينثَلمَم جم
 معاول اهلدم والتدمري؟(.
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ُهم مذهًبا خاصًّا به أما فريد و  جدي فَ ُهَو ُيَسل مُم أبنَّ الكتابة العربية حتتاج إىل تعديل حيفظ قُ رَّاَءها من أن يذهب ُكلُّ قارٍئ ممن ْ
حني، والكاتب ال يدعو  ُ صعوبَة الشكل على عمال املطابع وما يستنفد من جهدهم وجهد املُصح م ا، وهو يُبني م يف قمراءة كلماهتم

روف الالتينية، ولكنه ال يعارُضها يف الوقت نفسها، وحُيسُّ قارئ إجابته أنَّ اخلوف من الناس وحده هو صراحة لألخذ ابحل
 الذي مينعه من اجلهر به.

، عرض فيه األصول األوىل للكتابة، اليت [29]وكتب طاهر أمحد الطناحي مقااًل عنوانه "هل ميكن إصالح احلروف العربية؟
انتهْت إىل أْن نُقمَل عنها اخلط العريب، فقال إنه منقول عن السوراينية والنبطية، عن اآلرامية، عن الفينيقية، عن الدميوطيقية 

قية )وهو خط اخلاصة( عن اهلريوغليفية القدمية، مث تكلم )وهو اخلط الذي كان يستعمله عامة املصريني القدماء( عن اهلرياطي
عن التجويد والتحسني والتَّجميل الذي أدخله عليه كبار اخلطاطني منذ )قطبة( يف العصر األموي مثَّ )ابن مقلة(، مث )علي بن 

تلط العرب ابلعجم ه ، مث تكلَّم عن شكل احلروف بعد أن اخ 698هالل( إىل ايقوت الرومي املستعصمي املتوىف سنة 
ا اللغات الرتكية والفارسية واألرد ية فكثر اللحن، مث قال: )وقد انتشرتم احلُُروف العربيَّة ابنتشار احلضارة اإلسالمية، وُكتمَبْت هبم

ا لغة أهل املاليو وغريهم ممن   واألفغانيَّة والُكْردميَّة والتَّرَتميَّة واملغوليَّة والرببرميَّة والسُّودانيَّة والز مجْنميَّة والساحلية، كما ُكتمَبْت هبم
ْينا أتراك األانضول الذين  250يبلغون حنو  ثْ ن َ مليواًن، ما عدا حنو تسعني مليواًن يكتبون اللغة العربية ابخلط العريب، وإذا است َ

ابحلروف العربية احلالية منذ  استخدموا احلروف الالتينية بدل احلروف العربية اآلن، بَقمَي عندان هذه األمم الكثرية اليت تكتب
حَنْوم ألف سنة، وقد دونت هبا آداهبا وعلومها وفنوهنا(، مث يتساءل الكاتب )فهل ميكن إصالح احلروف العربية بعد هذا 

التطور الذي انتهت إليه ابحلضارة اإلسالمية؟ لقد رأيت كيف اشتقت هذه احلروف وكيف تطوَّرت حىت وصلت إىل ما هي 
قد كتبت هبا العلوم واآلداب وسائر الفنون يف األمة العربية ويف تلك األمم اليت انتشرت فيها احلضارة اإلسالمية عليه اآلن، و 

 منذ ذلك التاريخ(.

ابلداللة  1899ويعرض الكاتب احملاوالت اليت اقرتحت إلصالح اخلط العريب، وأوهلا اقرتاح أمحد لطفي السيد سنة 
َرَب )ضارااب(، وإبثبات التنوين ورمسه ابلكتابة فتكتب َسْعٌد هكذا: )ساعدون( ابلرفع، ابمحلروف على احلركات فتكتب ضَ 

و)ساعدان( ابلنصب، و)ساعدين( ابجلر، وبفك اإلدغام فتكتب حُمَمٌَّد هكذا: )موحاممادون( يف الرفع، و)موحاممادان( يف 
س الكرملي الذي أعلنه حني كان يف مصر سنة النصب، و)موحاممادين( يف اجلر، مث يتكلَّم عنم اقرتاح الراهب أنستا

وهو قريب من اقرتاح أمحد لطفي السيد مع تعديل طفيف، مث يتكلم  1914، والذي يقول إنه فكر فيه سنة 1932
عن اجلهود اليت بذلت واليت تبذل اآلن الخرتاع حروف جديدة أخرى، أوم استخدام احلروف الالتينية بدهلا على حنو ما فعل 

ويدل مل الكاتب بعد ذلك على عقم كل هذه املقرتحات وفسادها، مث خيتتم املقال ابلرد على اقرتاح احلروف الالتينية  األتراك،
 الذي أًثره وقتذاك عبدالعزيز فهمي:

ن "كذلك يقول الذين مَييلون إىل تغيري احلروف العربية واستخدام احلروف الالتينية بدهلا، وفاهتم ما قدمناه يف هذا الفصل م
أن اآلداب والعلوم العربية كتبت منذ حنو ألف سنة أو تزيد هبذه احلروف، وليس من السهل إعادة طْبعمها كل مها ابحلروف 
الالتينية، سواء أكان يف األمة املصرية وحدها أم يف سائر األمم اليت كتبت آداهبا وعلومها ابحلروف العربية، واليت يبلغ 

 عددها حنو ثالمثائة مليون".

َيْت آداب اللغة اهلريوغليفية "ع لى أننا لو هجران احلروف العربية إىل حروف ختالفها لنسيت اآلداب والعلوم القدمية؛ كما ُنسم
وغريها من آداب اللغات األخرى اليت ال يستخدم الناس حروفها اآلن، وألصبح بيننا وبني تراث أجدادان سدٌّ منيع تُعانيه 

ن يف اللغة اهلريوغليفية؛ ومما يدلك على ذلك أيًضا أنَّ اللُّغات الَّيت حلَّت احلروف العربية يف  األجيال املقبلة كما نعانيه حن
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كتابتها حمل حروفها القدمية؛ كالرتكية، والفارسية، واألردية، وغريها قد نسيت آداهبا القدمية، وأصبح بينها وبني هذه اآلداب 
 حلقة مفقودة".

ا هو حبث فيه "إن البحث يف مسألة احلروف الع ها، إَّنَّ ربية، أو إصالحها إىل وجه من الوجوه املتقد ممة، أو إىل وجه آخر ُيشاهبم
مضيعة للوقت دون الوصول إىل ما خيفف العبء على املتعلمني، على أنَّ الذين يريدون اختصار الطريق ابلتشبه ابألتراك؛ 

انقالاًب ليس من السهل جناحه بني هذه املاليني من الذين إَّنا هم يف حقيقة األمر ال يريدون إصالًحا، وإَّنا يريدون 
يستخدمون احلروَف العربيَّة بني هذه األمم، وإن جَنََح بعض النجاح يف أمة ال تزيد على أربعة عشر مليواًن من األتراك، وليس 

 هلا ابحَلضارة العربية صلة إال صلة الدين".

فبدأ حديثه ابلكالم عن  [30]هل تصلح للكتابة العربية؟( –لالتينية وكتب املستشرق اإليطايل نللينو عن )احلروف ا
سبب هذا التغري سياسي، وهو  االنقالب الرتكي يف احلكومة الكمالية، واستبداهلا احلروف الالتينية ابحلروف العربية، وبنيَّ أنَّ 

، فهم يريدون أن يزعموا أنَّ املدنية الرتكية أقدم املدنيات، )فهي تتصل ابملدنيات  حماربة العنصر العريب والدين اإلسالمي م
ال األحوال البابلية واآلشورية القدمية، وال اتصال هلا ابلتمدن اإلسالمي، وهلذا جند محلة قوية متثَّلت يف كثري من املظاهر، كإبط

الشخصية، وتطبيق القانون املدين السويسري، وإلغاء الطرق الصوفية، وتغيري الز مي، وحماكمة َمْن يَ ْلَبُسون الطربوش، والتزام 
مواعيد العمل يف رمضان كالعادة وما إىل ذلك( مثَّ عارض نللينو اقرتاح كتابة العربية ابحلروف الالتينية، وبىن معارضته على 

 ها:أسباب من

أنَّ اخلطَّ العريب موافق لطبيعة اللغة العربية، ولو أردان اسبتدال احلروف الالتينية ابحلروف العربية لتحتَّم علينا إجياد  – 1
حروف جديدة نضيفها إىل األجبدية الالتينية احلالية؛ لكي تعرب عن األصوات العربية اليت متثلها حروف ج، ح، خ، ش، ط، 

 جنا كذلك إىل التمييز بني احلروف املتحركة املمدودة، وبني احلروف املقصورة.ظ، ص، ض، ع، غ، والحت

ومنها أنَّ اخلط العريب ميتاز ِبيزة فذة )فهو قريب مما يسمى ابالختزال، واخلط العريب ليس يف حاجة إىل اختزال؛ ألن  – 2
 طبيعته تغنيه عن طرق االختزال(.

ط العريب يستتبع نتائج خطرية )فكيف يكون مصري الكنوز العظيمة اليت خلفتها ومنها أن استبدال اخلط الالتيين ابخل – 3
اآلداب اإلسالمية يف الدين والفقه والفلسفة والعلوم واآلداب والفنون، وغريها، وكلها مدونة ابخلط العريب؟ وأمر كهذا فوق 

ري كبرية األمهية يف الالتيين، وألنه ال ميكن أن أنه خطر فهو متعذر، ألن احلركات هلا شأهنا الكبري يف اخلط العريب، وهي غ
نتصور النفقات الطائلة اليت تصرف يف هذا السبيل من غري جدوى، وإذا افرتضنا أنَّ املنفعة يف إبدال اخلط العريب لكان من 

تينية فيكون هذا الضروري أن يسبق هذا اتفاق بني الشعوب الناطقة ابلضَّاد، ولو كانت مصر وحيدة يف اختيار احلروف الال
ت احلروف العربية  سبب انشقاق الوحدة العربية، واآلن مصر هي مركز اآلداب والعلوم العربية يف العامل اإلسالمي، فإذا تغريَّ

 فتخسر مصر هذا املركز األديب املمتاز(.

دب العريب القدمي، فهي اترة تدعو أمَّا الشعبة الثالثة من هذه الدَّعوة اهلدامة فقد كانت حتاول صرف الناس عن االهتمام ابأل
إىل أن ختص اآلداب القومية ِبزيد من عناية الدارسني، فتعىن مصر ابألدب املصري، ويعىن العراق ابألدب العراقي، ويعىن 
الشام ابألدب الشامي، واترة تدعو إىل توجيه عناية خاصة لآلداب احلديثة، واترة أخرى تدعو إىل العناية ِبا حيلو لبعض 

ناس أن يسم ميه اآلن "األدب الشعيب"، واهلدف األول واألخري من كل هذه احملاوالت هو صرف الناس عن الثقافة العربية ال
ا قد أصبحت شيئا قدميًا ال يالئم  القدمية، وتقليل العناية ابملاضي العريب اإلسالمي، شعره ونثره واترخيه وعلومه، بزعم أهنَّ
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ا تؤد مي حياتنا، وال يتَّصل هبا، واجلا  –من حيث يعرف أصحاهبا ومن حيث ال يعرفون  –نب اهلدام من هذه الدعوة هو أهنَّ
إىل تفريق اجملتمع العريب، بل اإلسالمي الذي يلتقي عند االشرتاك يف مناهج دراسة العربية  –وأكرب ظين م أنَّ أكثرهم ال يعرفون 

الم الشاخمة يف األدب العريب القدمي مثل زهري، والنابغة، وتذوق أساليبها، فليس يف العرب كلهم واحد ال يعرف األع
واألعشى، وحسان، وجرير، والفرزدق، واألخطل، وأيب متام، واملتنيب، واملعري؛ وليس فيهم واحد ال يقع هؤالء من نفسه 

يسمون كل ابب من موضع اإلكبار، واإلجالل، والتوقري، وكل العرب يسمون الفاعل فاعاًل، ويسمون املفعول به مفعواًل، و 
 أبواب النحو ابسم واحد، ويسمون التشبيه تشبيها، واالستعارة استعارة، ويسمون كل ابب من أبواب البالغة ابمسه.

فإذا انصرف الناس عن دراسة األدب القدمي، وَذَهَب ُكلُّ واحد منهم مذهبه يف دراسة آداب بالده أو يف دراسة اآلداب 
 داب الشعبية، مل يبق هناك قدر مشرتك بني ثقافات اجليل القادم من العرب بل املسلمني.احلديثة، أو ما ُيَسمَّى ابآل

وهذا القدر املشرتك مَن الثَّقافة هو الَّذي يكو من القدر املشرتك من الذوق ومن التفكري، الذي ال تفاُهم وال تواُصل بغريه، 
كالنحو والبالغة، وَجَرْوا َوراَء ُكل م انعق يزُعم أنَّ القواعد القدمية وإذا انصرف الناس عن دراسة علوم اآلداب العربية القدمية؛  

معقَّدة، وذهب كل منهم مذهبه يف استنباط قواعد جديدة، وتسمية املسميات أبمساء مبتكرة، مل يفهم أحدهم عن اآلخر، 
قال احلجازي هذا فاعل، مل يفهم فإذا اختلف مصري وحجازي مثاًل يف ضبط كلمة من الكلمات فتحاكما إىل قواعد اللغة، و 

عنه الذي ال ُيَسم مي الفاعل فاعاًل؛ ولكنَّه ُيَسم ميه )موضوًعا( أو )أساًسا( أو )مسنًدا إليه(، حبسب اقرتاح إحدى جلان وزارة 
، وإذا قال أحدمها هذا منصوب ألنه حال، أو متييز، أو ظرف، أو مفعول مطلق، أو مفعول معه، أو [31]املعارف املصرية

مفعول ألجله، مل يفهم اآلخر الذي ال مييز بني حالة من هذه احلاالت، ألنه يسميها مجيًعا )تكملة(، وقس على ذلك سائر 
 .[32]قواعد النحو والبالغة

ذلك هو ما يعلل لنا عمناية األوروبيني بتوجيه العرب يف دراساهتم األدبية هذه الوجهة، وصرفهم عن العناية ابألدب القدمي، 
ب، وشهود املؤمترات، اليت تعني على تقوية هذا االجتاه، بعد أن ودعَوهتم علماَءهم ومفك مريهم إللقاء احملاضرات، وأتليف الكت

 يقرتحوا عليهم موضوع ما يدعوهنم إللقائه وأتليفه من حبوث، أو حماضرات، أو كتب.
 كانت هذه الدعوات اهلدامة كلها تستهدف غايتني:

لغة، وتفريقهم يف الثقافة، وَقْطعم الطَّريق على تفريق املسلمني عامَّة، والعرب خاصَّة، بتفريقهم يف الدين، وتفريقهم يف ال – 1
 .[33]توسُّع اللغة العربية املُحتمل بني مسلمي العامل، حىت ال تتم وحدهتم الكاملة

واحلكم على كتاهبم )القرآن( وكل تراثهم ابملوت، ألنَّ هذا القدمي املشرتك هو الذي قطع ما بينهم وبني قدميهم،  – 2
 يربطهم، ويضمُّ بعضهم إىل بعض.

وليس اخلطر الكبري يف الدعوة إىل العام ميَّة، وال هو يف الدعوة إىل احلروف الالتينية، فمثل هذه الدعوات ظاهر اخلطر، 
خلطر احلقيقي هو يف أنصاف احللول، اخلطر احلقيقي يف الدعوات اليت يتوالها خبثاء وأصحاهبا من مغفلي اهلدامني؛ ولكن ا

اهلدامني، ممن خيفون أغراضهم اخلطرية ويضعوهنا يف أحب الصور إىل الناس، وال يطمعون يف كسب عاجل، وال يطلبون انقالاًب  
حني وصف تطور اجملتمع اإلسالمي املصري أبنه  ،  Gibbكاماًل سريًعا، ولكنهم يقنعون ابلتحول اهلادئ الذي أشار إليه 

على ، اخلطرون من خبثاء اهلدَّامني هم الذين يزعمون أهنم مشفقون [34]يسري سريًا هادًًئ تدرجييًّا ال يكاد يسرتعي االنتباه
العربية، وأهنم حيموهنا من خطر الداعني إىل العامية وإىل كتابتها ابلالتينية؛ ولذلك فهم ال يطالبون إال بتطعيمها ابلعامية، وال 
يطلبون أبكثر من تعديل بعض قواعدها، وال يذهبون إىل استبدال احلروف الالتينية حبروفها، ولكنهم يَ ْقرتحون تغيري قواعد 

ُر ُمهممَّته يف التظاهر أمام اإلمالء، هؤالء ه م أصحاب احلل الوسط الذين ميثلون يف هذه املؤامرة عضو العصابة الَّيتم تَ ْنَحصم
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ُْم  الضحية ابلشفقة عليه، واحلرص على مصلحته لتسكن نفسه إليه فرارًا من مَحلة السكاكني الذين يتهدَُّدونَُه، والواقع أهنَّ
َتممُل حالًّ وسطًا.. إمَّا أن نَ َتَمسَّك بمدميننا وبمَوحدتنا، فنتمسك ابلعربية؛ كتابة ولغة وحنًوا وأداًب مجيًعا على سواء، فاملسألة ال حتَْ 

وثقافة، وإمَّا أن ُنْسقمَط هذه االعتبارات من حسابمنا، وعند ذلك يستوي أن يكون الذي نعدل إليه هو هذا أو ذاك مما 
 يقرتحون.

، الذي يسخر فيه من [35]ألمثلة على ما أقول، خذ مثالً مقاله "التقليد زم"ولعلَّ أسلوب فكري أابظة من أصلح ا
 املتفرجنني، فيقول فيما يقول:

حنملق يف ذلك الطالب الصعيدي )القحف(، الذي أىب إال "دعنا من هذا وانتقل بنا إىل االجتماعيات، وتعال معي حندق و 
أن يقلد )اخلواجات(، فطرح الطربوش و)زمرَّ( الطربوش، ووضع على شعره )األكرت(، ورأسه اليت أخذت يف عامل اهلندسة 

شكل )الشبه منحرف( الربنيطة أو )الكسكتة(، هل تفرق بينه وبني ابئعي اإلسفنج ومساحي األحذية من األرمن 
 وجرسوانت( القهاوي بعد )التشطيب( وابئعي اليانصيب، والفارين من اخلدمة العسكرية؟!!".)

"مث انظر إليه وقد أبت سليقته وطبيعته وخلقته إال أن )يزحلقها( كما )يزحلق( الطربوش، فظهرت من حتت حوافيها )القصة( 
 تستطيع فك رموزه أو حل طالمسه؟!!".البلدي، )البوالقي( وظهر من حتتها وجه )كالفرمة(، أو )كالطرة( ال 

"فإن مل تعجبك هذه )التقليعة(، فتعال معي أفرجك على أستاذ من طلبة دار العلوم، هجر اجلبة والقفطان واملركوب والعمة، 
 ... واختفت ربطة )البمباغ( داخل الياقة الواسعة... فإذا1ودخل يف )البنطلون( واحتل الطربوش رأسه )الزلطة(.... َّنرة 

سار هرول، وإذا أكل )مشر(، وإذا شرب )مصمص( وإذا جلس جلس القرفصاء، وإذا هب )زي الناس( احتاس، كل هذا 
 العناء ألنه يريد أن يقلد )األفندية( رغم أنف حالته الطبيعية واملعنوية".

من إنكلرتا، وانظر   "فإن مل يكفك ما قدمت من سخافات التقليد، فتعال اجلس مع أصدقائك املصريني احلاضرين حديثًا
كيف يتكلفون اجللسة، والنغمة وكيف يطلبون )الشاي( يف امليعاد، وكيف يكتفون بوضع قطعة سكر واحدة يف الفنجان، 

م يكرهون الشاي، ويودون لو شحنوا الفنجان بقطع السكر اليت أمامهم لوال )املالمة(!"  وأقسم لك بكل عزيز لديك أهنَّ

ج من )لندن( مث حضر إىل القاهرة مع زوجته، مقلًدا الزوج األجنيب يف املعاملة، واجملاملة، "وتعال انظر أحدهم وقد تزوَّ 
والقيام، واجللوس... كل هذا يف خارج املنزل، فإذا استطعت أن تدخل معهما داخل املنزل مسعت أبذنيك كل أصناف وأنواع 

على الوجه والصدر، مث إذا أردت إلقاء نظرة سطحية  )الردح( األصلي، ورأيت بعينيك كيف يهوي )ابلكفوف( و)اللكاكيم(
على مسكن الزوج املقلد املتفرنج وجدت )الشلت( و)الكتاكيت( يف الصالة... ووجدت )الوالدة هامن( احلاجة )ست أبوها( 

 خترط امللوخية، أو )تقمع( البامية... والعاقبة عندكم يف املسرات".

ضح، واألسلوب بعد ذلك خفيف مستملح يستهوي القارئ، ولكن املقال مع فاخلطر يف مثل هذا األسلوب خفي غري وا
 ذلك ال يكاد يفهمه أو يتذوقه من العرب غري املصري.

إن اخلطر يف هذه الدعوات ليس يف العامية نفسها وال هو يف احلروف الالتينية بعينها، ولكنه يف قبول مبدأ التطوير، فالذين 
واحدة فصيحة، ويلتزمون فيها قواعد موحدة، لغة وكتابة، إذا سلموا ِببدأ التطوير وأخذوا جيتمعون اليوم على تكلم عربية 

فيه، فسوف ال يتفقون على سبيل واحد يسلكونه يف ذلك، وسيذهب كل واحد منهم مذهًبا يغاير مذهب اآلخر، مث إهنم 
دة، الناشئة عن قبول مبدأ التحرر من سوف ال ينتهون يف ذلك عند حد معني تنتهي عنده سعة اخللف بني اللغات اجلدي

ا والتزام طريقها هو العامل الوحيد الذي ضبط تطور العربية وصان وحدهَتا خالل أربعة عشر قراًن،  القواعد؛ ألنَّ التَّمسُّك هبم
 فأصبح القرآن بفضل ذلك؛ وكأنه أنزل فينا اليوم.
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م كتبوا ما كتبوا وألَّفوا ما وأصبح شعراء العربية وفقهاؤها وفالسفتها وكتاهبا وأطباؤ  ها ورايضيوها وطبيعيوها وكيميائيوها، وكأهنَّ
ألَّفوا ابألمس القريب، وتلك ميزة من  هللا هبا علينا، ومل حتَظ هبا أمة من األمم، وليس ذلك كله إال بفضل اجتماع املسلمني 

اليبها وقواعدها، على أن ذلك مل يكن يف يوم من على قداسة اللغة اليت نزل هبا القرآن، والتزامهم أن ال خيرجوا على أس
األايم داعية إىل حتجر اللغة، ومجود مذاهب الفن فيها، ووقوفها عند حد تعجز معه عن مسايرة احلياة، فليس التطوُّر نفسه 

م هو احملظور، ولكن احملظور هو أن خيرج هذا التطور عن احلدود املقررة املرسومة، وذلك يشبه تقيُّد النَّا س يف حياهتم
م قدم استعبدوا هلذه القوانني، وأهنا قد أصبحت حتول بينهم وبني  االجتماعيَّة بقوانني الدين واألخالق، فليس يعين ذلك أهنَّ

م َيْسَتطميعون أن يغدوا وأن يروحوا كيف شاؤوا، وأن يستمتعوا خبريات الدنيا وطي مباهتا، ويتص فوا ر مسايرة احلياة، ولكنَّه يَ ْعينم أهنَّ
 يف مسالكها وميشوا يف مناكبها، كل ذلك يف حدود ما أحل هللا، وكل ذلك مع االلتزام ابلوقوف عند حدود هللا.

 
 

كذلك اللغة، وضع اللغويون والنحاة هلا حدوًدا طابقوا هبا مذهب القرآن وشعر العرب، وتركوا للناس من بعد أن يستحدثوا 
أرادوا من أغراض، وأن جيددوا ما أحبوا مما يشتهون، ولكن كل ذلك ينبغي أال خيرج  ما شاؤوا من أساليب، وأن يتصرَّفوا فيما

هبم عن احلدود املرسومة، فماذا يف ذلك غري ضمان االستقرار، واحلرص على مجع الشْمل؟ وملاذا حنن  إىل مثل ما ابْ ُتلمَي به 
ُتنا حىت ال يفهم بعضنا عن بعض، كما تبلبلت ألسنة غريان مممَّن مل يكرمهم هللا ِبثل ما أكرمنا، وملاذا نشتهي أن تت ن َ بَ ْلَبَل ألسم

الذين كانوا جمتمعني على الالتينية فتفرقوا فيها؟ وأي ربح قد جنوه من بعد؟ وأي مزااي حقَّقوها مممَّا مل تكن حتققه هلم وحدهتم 
الفرقة اللغوية، اليت جعلت منهم أممًا بعد اللغوية؟ وهل وقع بعضهم يف بعض، وولغ بعضهم يف دماء بعض، إال من آًثر هذه 

 أن كانوا أمة واحدة، والَّيت ترتَّب عليها أن فقدوا وحدهتم املسيحية، مث مل يستطيعوا أن يعودوا إليها حبال؟
 
 

 
 .253: 1ديوان حافظ إبراهيم    [1]
 من الفصل الثاين يف هذا الكتاب. 3راجع الفقرة    [2]
حتت عنوان  37 – 3راجع مقااًل للمنفلوطي يف مهامجة الرحياين وفرقته أثناء احلرب العاملية األوىل يف "النظرات"    [3]

 "املالعب اهلزلية".
 وكان أوَّل ما ظهر يف هذا امليدان رواية "زينب" هليكل، اليت كتب حوارها ابللهجة السوقية.   [4]
، اجلزء 369إىل  350" ص 1934أكتوبر  – 1353"شعبان راجع جملة جممع اللغة العربية: اجلزء األول    [5]

أكتوبر  – 1356، واجلزء الرابع "شعبان 371 – 349" ص 1936أكتوبر  – 1355الثالث " شعبان 
حتت  –وهو عبدالقادر املغريب  –، وراجع كذلك مقااًل لعضو آخر من أعضاء اجملمع 315 – 294" ص 1937

 .301 – 290 اجلزء الثالث ص عنوان "دراسة يف اللهجة املصرية" يف
حتت عنوان "اللغة  377 – 373، ص 10س  1319ذي احلجة  5 – 1902مارس  15اهلالل عدد    [6]

قد أشار ابنه عيسى إسكندر املعلوف يف مقاله الذي نشره يف اجلزء الرابع من الفصحى واللغة العامية" إلسكندر املعلوف، و 
" إىل أنه قد ألف معجًما مطواًل مجع فيه ألفاظ العامية، ولعله هو املعجم الذي صرح أبوه يف مقال 315جملة اجملمع "ص 

 اهلالل السابق أبنه مشغول جبمعه.
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هذا غري صحيح، يكذبه الواقع الصريح، والدليل على مباينته للحقيقة أن العرب إذا اجتمعوا يف مؤمتر مل يكد يفهم    [7]
 بعضهم عن بعض إال إذا تكلموا العربية الفصيحة.

وقد كان من هؤالء األعضاء من ليس عربيًّا، بل لقد كان يف هؤالء املستشرقني من غري العرب من هو معروف بصفته    [8]
رت اخلارجية، ( على أن املستشرقني كلهم من مستشاري وزا  H.A.R, Gibbاالستعمارية، مثل املستشرق جب )

 واملستعمرات يف بالدهم.
، والواقع 170، 85، 18ص  1951إبريل  – 1370راجع اجلزء السادس من جملة اجملمع مجادى اآلخرة    [9]

 ة واحلمد هلل؛ ولكن فريًقا من الناس يصر على إيهامنا أهنا صعبة، وسنعود إىل الكالم يف ذلك.أن الكتابة العربية ميسر 
اليت أصدرت جلنتها الثقافية يف العام املاضي  وشبيه ِبوقف جممع اللغة العربية موقف جامعة الدول العربية   [10]
" كتااًب يف "اللهجات وأسلوب دراستها" ألنيس فرحية، مجعت فيه احملاضرات اليت ألقاها يف معهد الدراسات 1955"

املقصودة  العربية العالية يف ذاك العام، وموضع العجب يف ذلك أن اجلامعة العربية هي جامعة اللغة العربية، وأن اللغة العربية
هي اللغة الفصيحة اليت تشرتك فيها سائر الدول العربية... وهذه اللغة العربية الفصيحة هي وحدها اجلامعة اليت ال يستطيع 

أن ينكرها دعاة الشقاق، وال يستطيع أن مياري فيها أصحاب األهواء واألغراض، فإذا تفرق الناس فيها وذهب كل بلد 
مل يستطع بعضهم أن يفهم عن بعض، فينفرط عقدهم، وهل وجد )الكومون ويلث( إال  – على ما يريد املؤلف –بلهجته 

نتيجة للغة اإلجنليزية املشرتكة بني دوله؟ أليس عجيًبا أن يستغل منرب اجلامعة العربية هلدم اجلامعة العربية، أوليس يف ذلك من 
 التناقض ما يدعو إىل الرًثء؟!

[11]   Wither Islam    20ص. 
العمل املغريب الفرنسية وقع يف يده فيقول "فرأيت هذا التقرير يتبع  يصف الدكتور حسني اهلراوي تقريًرا من جلنة   [12]

السياسة االستعمارية، ويصف مقاومة اإلسالم والتقارير السرية اليت يرسلها املستشرقون يف البالد املستعمرة إىل حكوماهتم 
التقليل من أمهية اللغة العربية، وصرف ملقاومة اإلسالم، ألن روحه تتناىف مع االستعمار، وأن أول واجب يف هذا السبيل هو 

الناس عنها إبحياء اللهجات احمللية يف مشال إفريقيا واللغات العامية، حىت ال يفهم املسلمون قرآهنم، وميكن التغلب على 
حتت عنوان "هل ضرر املستشرقني أكثر من  328 – 321ص  42س  1934اهلالل، عدد يناير  –عواطفهم" 

 إسكندر املعلوف يف العددين األول والثالث من جملة جممع اللغة العربية فيما ألفه األوروبيون من كتب نفعهم"، وراجع مقايل
 عن اللهجات السوقية يف األمصار العربية املختلفة.

تراجع يف ذلك املقاالت اآلتية: الرابطة الشرقية، العدد الثامن من السنة األوىل بعنوان "اللغة العربية الفصحى    [13]
، ديسمرب 377 – 373، ص 1902، مارس 282 – 279ص  1902والدعوة إىل العامية" اهلالل يناير 

، مارس 403 – 398، ص 1920، فرباير 302 – 297ص  1920، يناير 208 – 201ص  1919
" واألعداد اخلمسة األخرية تشتمل على أجوبة 590 – 585ص  1920، إبريل 497 – 489ص  1920

، 1077 – 1073ص  1926بعض األدابء واملستشرقني على أسئلة اقرتحتها اجمللة ومستها "استفتاء اهلالل"، يوليو 
 – 273ص  1934، يناير 113 – 108ص  1933، نوفمرب 1188 – 1185ص  1933يوليو 
، وراجع كذلك جملة املقتطف يف أعداد "نوفمرب 1119 – 1108ص  1938، أغسطس 328، 321و 278
، 496 – 494، ص 1882، يناير 405 – 404ص  1881، ديسمرب 354 – 352ص  1881

، 696 – 690ص  1982، إبريل 621 - 618ص  1882، مارس 560 – 556ص  1882فرباير 
 .263 – 257ص  1902 ، مارس191 – 187، ص 1902فرباير 
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، راجع كذلك مقال بشر 178، 171، 71راجع العدد السادس من جملة جممع اللغة العربية يف صفحات    [14]
بعنوان "التجديد يف اللغة العربية"، راجع   113 – 108ص  42 س 1933فارس يف اهلالل، عدد نوفمرب سنة 

 .1077 – 1073ص  34س  1926كذلك مقااًل لسالمة موسى يف عدد يوليو عام 
س  1934ستفتاء اهلالل "هل اللغة العربية يف حاجة إىل إصالح" يف عدد يناير سنة راجع رد طه حسني على ا   [15]

، وراجع كلمة أمحد أمني يف جممع اللغة العربية، وهي منشورة يف اجلزء السادس من جملته ص 278 – 272ص  42
 حتت عنوان "اقرتاح بعض اإلصالح يف منت اللغة". 97 – 87

 1073ص  34، س 1344ذو احلجة  – 1926راجع مقال سالمة موسى يف اهلالل، عدد يوليو سنة    [16]
ادس من جملة حتت عنوان "اللغة الفصحى واللغة العامية"، وراجع كذلك مقال أمحد أمني السابق يف اجلزء الس 1077 –

من اجلزء نفسه، وراجع  108 – 93جممع اللغة العربية، وراجع رد حممد اخلضر حسني، ورد إبراهيم محروش عليه يف ص 
 6تقرير جلنة وزارة املعارف يف تيسري قواعد النحو والصرف والبالغة، ورد مؤمتر اجملمع عليه، يف جملة جممع اللغة العربية ج 

ا اقرتح يف هذا الصدد وأخطره ما جاء يف مقال حلسن الشريف نشره ِبجلة اهلالل، عدد ، ومن أجرأ م197 - 180ص 
حتت عنوان" تبسيط  1119 – 1108، ص 46، س 1357مجادى اآلخرة عام  – 1938أغسطس سنة 

 قواعد اللغة العربية".
، وقد بسط أنيس فرحية هذه الدعوة بعد ذلك يف حماضرات ألقاها يف 346ص  49"مستقبل الثقافة"، الفقرة    [17]

، وليست كليات اآلداب وأقسام اللغة 1955معهد الدراسات العربية التابع جلامعة الدول العربية، وطبعها املعهد سنة 
تاجة إىل معامل أصوات حاجتها إىل أن يقيم طلبتها وخرجيوها عربيتهم، حىت ال يفسدوا اجليل القادم، العربية فيها خاصة، حم

ذلك ألن مدرس اللغة العربية الذي ال حيسن إعراب الكلمات والنطق هبا نطًقا سليًما سيقول للطالب إذا سأله عن شيء من 
ه بذلك أو ِبثله، وسينشأ جيل من الناس ال يقيم الكالم وال قواعد اللغة: دع عنك هذا السخف الذي ال غناء فيه، سيجيب

يعرف القواعد، فإذا نعق انعق عند ذلك أبن إعراب أواخر الكلمات ال داعي له، وأبن عربية القرون األوىل لغة ميتة ال 
الذين يصيحون صيحة  وجود هلا يف احلياة، فسوف ال جيد هذا الناعق من يعارضه، بيد أنه سيجد مئات اآلالف من املتعلمني

رجل واحد: أصبت أصبت! إننا مجيًعا ال نعرف اإلعراب وال نفهمه، وأساتذتنا أيًضا ال يعرفونه وال يفهمونه، بل هم يقرون 
 بصعوبته وبقلة جدواه.

، واملعروف املشهور أن أول من دعا إىل متصري اللغة العربية هو أمحد لطفي السيد 1076ص  34اهلالل س    [18]
يف أوائل القرن العشرين، ومن أعجب العجب أن هذا الداعي إىل متصري اللغة العربية قد أصبح من بعد رئيًسا جملمع اللغة 

 العربية.
، حيث يدعو وملور الصحف للكتابة ابلعامية، ويرجو أن يؤيدهم أهل احلل 190و 189ص  27املقتطف س    [19]

رض العامية كان ممكًنا لو أن والعقد، وحيث يشري املقتطف إىل أن األمريكيني واإلجنليز كانوا يذاكرونه يف ذلك، ويقول إن ف
 The spoken Arabic ofحممد علي قد أيده، ومحل عليه الناس يف كل من مصر وسوراي، وراجع كذلك 

Egypt    من املقدمة، وقد دعا إسكندر املعلوف الصحف واجملالت لذلك يف مقاله ابهلالل عام  16 – 15ص
يف مصر، ولكنها جنحت بعد ذلك يف تركيا، حني محل ، ومل تنجح مساعي اإلجنليز 377 – 373ص  10س  1902

الكماليون الناس على استبعاد كل الكلمات العربية من اللغة الرتكية، وحرموا عليهم تعلم اللغة العربية أو التعبري هبا؛ كما 
 قضوا على احلروف العربية، واستبدلوا هبا احلروف الالتينية.
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مقال" إسكندر معلوف"، وعدد  1902مقال "املمكن"، اهلالل، عدد مارس  1882املقتطف، عدد يناير    [20]
مقال" حسن الشريف"، وقد ردد طه حسني بعض هذه الكلمات يف "مستقبل الثقافة" كما مر يف  1938أغسطس 

 .242 – 241الفصل الثالث ص 
 .1077و 1073ص  34 – 1926اهلالل، عدد يوليو    [21]
 .405 – 404ص  6املقتطف:    [22]
للغة الالتينية لكتابة على أن األوربيني قد أدركوا خطأهم بعد فوات الوقت، فقد حبث بعض علمائهم يف اسرتجاع ا   [23]

"اهلالل" فرباير  –العلم هبا، حبيث تكون لغة العلماء كما كانت منذ بضعة قرون، ولكنهم مل جيدوا إىل الرجوع سبياًل 
 .321ص  1902

شرح وتعليق" فمن شاء استيفاءها فلرياجعها هناك يف  –تكلمت عن هذه املسألة يف "ديوان األعشى الكبري    [24]
 .43التعليق على القصيدة رقم 

 .191 – 187ص  27املقتطف س    [25]
، وراجع كذلك "حاضر العامل 13راجع تعليق جملة الرابطة الشرقية على ذلك، العدد األول من السنة األوىل ص    [26]

 وما بعدها. 389: 3اإلسالمي" 
، راجع اجلزء السادس 1943 – 5 – 3تقدم عبدالعزيز فهمي هبذا االقرتاح إىل جممع اللغة العربية يف جلسة    [27]

 متفرقة منه. يف مواضع 1951املطبعة األمريية ابلقاهرة  –من جملة اجملمع 
 .1389 – 1385ص  40اهلالل س    [28]
 .833 – 829ص  42س  – 1353حمرم  17 – 1943اهلالل، أول مايو    [29]
 .519 – 517ص  44س  1254ذي احلجة  7 – 1936اهلالل، أول مارس    [30]
 .188ص  6راجع جملة جممع اللغة العربية العدد    [31]
قع أن السنوات األلف اليت عاشتها هذه القواعد وجنحت خالهلا يف إقامة ألسنة الناس ويف صيانة اللغة أصدق الوا   [32]

حتتاج إىل ألف سنة أخرى تثبت فيها  –زايدة على أهنا تفرق الناس  –شهادة من كل ما يزعمون، وهذه املشاريع املزعومة 
 عن أن يقال إهنا تفضلها، فلماذا نرتك ما أثبتت صالحيته عشرة قرون جناحها، لكي يقال أهنا تساوي القواعد القدمية، فضالً 

أو أكثر، إىل ما ال تثبت صالحيته إال بعد عشرة قرون؟ إن العلة احلقيقية ليست يف صعوبة القواعد، ولكنها يف إمهال 
احلكومة حني تنادي بذلك تسلم تعليمها والتفريط يف تدريسها، واإلسراف يف الكالم عن إصالح قواعد اللغة العربية، ألن 

أبهنا معقدة حقًّا، وهي هبذا تعني على صرف الطالب عنها وتنفريهم منها، كما تعني على تنمية الوهم الذي ميأل نفوسهم، 
 والذي يصور هلم استحالة اإلملام بقواعد النحو.

من الواضح أن املسلمني ال يصريون أمة واحدة حىت تكون لغتهم واحدة، وإذا كان الذين يتكلمون العربية اآلن    [33]
ن ينادون ابلتخلي عنها، فألي شيء يتعلَّمها الذين ال يتكلموهَنا، وهم إَّنا يريدون أن يتعلموها ليتيسر هلم التفاهم مع الذي

 –يف زعم دعاة السوقية  –يتكلَّموهَنا، والعجب أنَّنا ُنطالب ابالعرتاف ابللغة العربية يف اجملامع الدولية، فأي هذه اللهجات 
 يريدون أن تكون هي اللغة املعرتف هبا؟

 .6، 5من الفصل السادس يف رقمي  2راجع الفقرة    [34]
 .9ص  1926مارس  27 – 1344رمضان  13السياسة األسبوعية، العدد الثالث    [35]
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