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  األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية
  ة التربية للبنات مبكة املكرمة كلي

א
     تعـد صحيفة أم القرى من الصحف املُتخصصة اليت يقلُّ انتشارها بني القُـراء مقارنة بغريها من               
الصحف العامة إال أنَّ هلا شأنا كبريا ؛ ألنها أولُ صحيفة رمسية للبالد صدرت يف عهد امللـك عبـد                    

  . ، فهي لسان الدولة اليت ختاطب به عموم الشعب -يب اُهللا ثراه  ط–العزيز
   يف تفكـري الناس، – شأا شأن باقي وسائل اإلعالم األخرى –     وتؤثِّر صحيفة أم القرى 

  .وفهـمهم لألمور، وتوجيه آرائهم والسيما أبناء اتمع الذين ختدمهم 
     دور يها يف التنمية والتوجيه واإلقناع إال إذا استخدمت وسـيلةً تنقـل                بيد أنَّ الصحيفة لن تؤد

وتعد اللغة أو الرسالة اإلعالمية من أهـم عناصـر االتـصال            . األفـكار واملضامني إىل عامة الناس      
  .اإلعالمي بأبعادها النفسية واالجتماعية والثقافية 

  : ويهدف البحث إىل 
  .ليت تصاغ ا صحيفة أم القرى  الكشف عن مستوى اللغة املعاصرة ا -١
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 . حتديد السمات اللغوية يف صحيفة أم القرى  -٢
 . إدراك التغيري الذي حلق بلغة صحيفة أم القرى  -٣

    وحتقيقا ألهداف البحث اقتضت الدراسة تقسيمه إىل ثالثة مباحث يسبقها متهيد ، وتتلوها خامتةٌ 
  .تبلور نتائج البحث وتوصياته 

  .ويعىن بدراسة السمات اإلفرادية للغة الصحيفة  : املبحث األول 
  .ويدرس السمات التركيبية للجملة وأمناطها : املبحث الثاين 

  . ويبين السمات اللغوية العامة يف صحيفة أم القرى : املبحث الثالث 

*   *   *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

א
احلمد  العامل  اهللا رب   ني ، والص الم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد       الة والس

  :وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعد 

 وسائل اإلعالم يف اململكة العربية السعودية ويف مقدمتها الصحافة من العوامـل             فإنَّ
 بوجـهٍ الرئيسة يف عقد الصالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية بينها وبني الدول            

  .عام، وبينها وبني أفراد اتمع بوجه خاص 

وتعد    صحيفة رمسية للبالد صدرت يف عهد امللك عبد العزيـز           لَ صحيفة أم القرى أو 
–ا متتاز مبيزات خاصة من أمهها–ب اهللا ثراه  طي١( إىل جانب أ( :  

لـداخلي ، مـن   أا تعىن بالنواحي العلمية التطبيقية اليت دف إىل اإلصـالح ا        -١
  .النواحي الدينية واالجتماعية والتربوية والتعليمية 

اهتمامها باإلبداع األديب نثراً وشعراً ، والتركيز على ما خيدم البالد ، فضال عـن           -٢
    القصائد اليت نشرت فيها تعسِ د يف   بأجماد امللك عبد العزيز وانتصاراته وقيادتـه املتميـزة         جال

   .إدارة البالد
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نايتها باألخبار العلمية ، وإحاطة أبناء اتمع السعودي مبا حيدث خارج اجلزيرة            ع -٣

  .العربية

 خفى أنَّ وال ي   ِو رسم مالمح هي صحيفة ال يتم إال بتسليط الضوء على تارخيهـا          ة أي 
  ).الطِّباعية ( وأهدافها وإسهاماا ولغتها ، وإخراجها من الناحية الفنية  

  ها التنموية ، إذا مل تستقم هلا لغة ؟ دورها، وتنهض مبهاميى لصحيفٍة أن تؤدنيتسولن           

فلغة الصحافة لغة سياسة ، سياسة يف اللغة ولغـة يف الـسياسة ، وباللغـة تتوسـل          
واألمر أوثق مع صحيفة    . الصحف يف التعبري عن اتمع بكل ما يعتمل فيه من أحداث وأفكار           

  رائدة  تعالرمسية واملتحدثة بلسان الدولة يف التعبري عن سياستها ، ويف نشر األخبار             ةفي الصح   د 
  . والبالغات الرمسية ، وتوضيح العديد من األحداث املهمة

يف العربية املعاصرة بصفة عامـة ،         كبريٍ ضاف إىل ما سبق ما للغة الصحافة من تأثريٍ        ي 
  .ويف لغة أبناء اتمع بصفه خاصة 

  :اخترت عنواناً هلا دراسة لغة صحيفة أم القرى رغبيت يف ومن هنا جاءت 

يف  اللغوية يف لغة صحيفة أم القرى يف ضوء إسهامها اإلعالمـي واإلداري              السمات" 
   "هـ ١٤٢٣ -هـ ١٤٠٢هـ و ١٣٧٣ -هـ ١٣٤٣: الفترتني

א :א
  :يهدف البحث إىل ما يأيت 

  . تصاغ ا صحيفة أم القرى الكشف عن مستوى اللغة املعاصرة اليت)١(

  .حتديد السمات اللغوية يف صحيفة أم القرى )٢(

  .إدراك التغيري الذي حلق بلغة صحيفة أم القرى )٣(

אא :א
للـدكتور  " لغة الصحافة املعاصرة    " حظيت لغة الصحافة مبصر بدراسة جادة عنواا        
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قتها دراسات عديدة ولكنها ختتلف عن األخرية        م، وقد سب  ٢٠٠٢حممد حسن عبد العزيز عام      
يف أا تعرضت لألساليب الشائعة يف لغة الصحافة مبصر من وجهة نظر معيارية تقـوم علـى                 

   :مثلقواعد الفصحى ، 

  . م ١٩٠٤لغة اجلرائد الذي أخرجه الشيخ إبراهيم اليازجي ، عام  -
   م ١٩٣٤تعريب األساليب للشيخ عبد القادر املغريب ، عام  -

كما أنَّ هناك العديد من الرسائل العلمية املخطوطة اليت عنيت بالدراسات اللغويـة             
  :للصحافة العربية ، من أمثال 

 صيغ الفعل املزيد يف استعمال الصحافة ، الطاهر شعريي ،رسالة الكفاءة ، اجلامعة              -
  .م ١٩٧٨التونسية ، 
 زيد عثمان ، رسالة دكتوراه ، جامعـة          لغة اخلرب يف الصحافة العربية ، عثمان أبو        -

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، 
، عباس  )م  ١٩٨٤-١٩٨٠( مستويات اللغة العربية يف الصحافة اليمنية املعاصرة         -

 .م ١٩٨٩حممد حسني السوسوة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 
-١٩٦٠( املصرية اليومية يف الفترة مـن         التطور األسلويب والداليل للغة الصحافة     -
 .م ١٩٩٣، حممود إبراهيم خليل إبراهيم ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،)م١٩٨٠

م ، السعدية فارض،رسـالة   ١٩٩١ عربية الصحافة املكتوبة واملنطوقة باملغرب سنة        -
 .م ١٩٩٤ماجستري،جامعة حممد اخلامس 

-١٩٨٠(حافة املعاصـرة يف موريتانيـا        أبنية املصادر واملشتقات يف لغـة الـص        -
 .م ١٩٩٤عبد اهللا ولد أمحد سيدي ، رسالة ماجستري ، جامعة الدول العربية ،  ،) م١٩٩٣

، الطـاهر الطيـب     )م  ١٩٩٦-١٩٨٥( األخطاء اللغوية يف الصحافة السودانية       -
  .م ١٩٩٩الطاهر، رسالة ماجستري ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 

 هناك دراسة لغوية تناولت لغة الصحافة السعودية ، فضالً          كن مل يصل إىل علمي أنَّ     ل
  .عن لغة صحيفة أم القرى 
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:א

ـَّا كانت املادة العلمية من الضخامة مبكان ، فقد أمعنت النظر يف              عداد عـشوائية   أمل
، وأقـصد بـه األخبـار       )٢(من صحيفة أم القرى ودرست لغتها يف ضوء اجلانب اإلعالمـي            

، ألا تعد أهم أشكال التحرير الصحفي وأقرا إىل اهتمام القراء ، كما أن لغتها متثل                والتقارير
نفسها خري متثيل ، وكذلك اجلانب اإلداري وأعين به البالغات الرمسية واملراسيم             لغة الصحيفة 

   الشعب وممولة اليت ختاطب به ع الدامللكية واألنظمة اليت م املواطنني ، فالصحيفة هي لسان

وحدهــ إىل   ١٣٤٣ ذلك يف مرحلتني لغويتني ، فاخترت الفتـرة مـن عـام              دت
١٣٧٣    ا ، والفترة من      هـ لتمثل لغة الصحيفة إبهـ لتمثـل   ١٤٢٣هـ إىل   ١٤٠٢ان نشأ

أم لغة الصحيفة يف الوقت احلاضر ، ورغبة يف الكشف عن التغيري الذي طرأ على لغة صحيفة                 
  .القرى

  :وحتقيقاً ألهداف البحث اقتضت الدراسة تقسيمه إىل ثالثة مباحث 

  . اإلفرادية يف لغة الصحيفة لسماتعىن بدراسة بعض اوي: املبحث األول 

 التركيبية للجملة يف لغة الصحيفة من حيث أمناطها         لسماتدرس ا وي: املبحث الثاين   
  .دخيلة  عقيد ، قصرية ، أو طويلة ، أصيلة ، أو ، ومن حيث التيسري والتا ، ونوعاكيفً

  .ة يف صحيفة أم القرى ـالسمات اللغوية العامويبين : املبحث الثالث 

 واعتمدت يف البحث املنهج الوصفي الذي خيتص بدراسة اللغة يف فترة حمـدودة                 
  .  حمدود  يف مكاٍنةومستعمل
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א אא :מ
 اللغوية يف صحيفة أم القرى ، وميكننا        لسمات موضوع البحث هو ا    ا إىل أنَّ  أشرنا آنفً 

ا يف لغة صحيفة أم القرى ـًه أيضاً حبثأن نعد.  
والعالقة بني اإلعالم واللغة عالقة فكرة وتعبري واتصال ، فاللغة هي وعاء الفكـر ،               

  يلة اإلعالم األوىل وحرفته ، لذا فإن تأثريها يف العقول هي وس" والرسالة اإلعالمية والكلمة 
وفعاليتها يف النفوس أعمق والبد أن توزن مبوازين احلكمة والفكر الناضج قبل            ،  أقوى

   .)٣("أن تقال أو تنشر أو تسمع 
     وألمهية اللغة يف وسائل اإلعالم عام   ة ، والصحافة خاص  ة ، ع قدت مؤمترات وندوات  

  :منها 
اللغة العربية يف وسـائل     " دار العلوم ، وكان عنوانه      كليةُ  ر الذي دعت إليه     املؤمت-

   )٤(أثر اإلعالم يف اللغة العربية : نوقشت فيه حماور عديدة من أمهها " اإلعالم
عربيـة  :بعنوانبالربـاط، الندوة اليت نظمها معهد الدراسات واألحباث للتعريـب         -
  .)٥(الصحافة

  .للغوي يف صحيفة أم القرى ؟ فما مستويات االستعمال ا
حدد الدكتور السعيد بدوي مستويات العربية املعاصرة يف مصر يف مخسة مـستويات             

  :)٦(هي 
  .فصحى التراث  )١(
  .فصحى العصر  )٢(
  .عامية املثقفني  )٣(
  .عامية املتنورين  )٤(
  .عامية األميني  )٥(
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ني مـستعملني يف     تنتظم مستويني لغـوي    ا لبحثي ة املدروسة اليت نصبتها ميدان     املاد إنَّ

  :صحيفة أم القرى  مها 

وهي عربية متتاز بكل مسات اللغة العربية الصحيحة ، ومتمثلـة      : اللغة الفصحى    )١(
يف املقاالت واملوضوعات الدينية واألدبية اليت تشتمل على اآليـات القرآنيـة ، واألحاديـث             

  .ا فصحى التراث الدينية ، والنثر والشعر ، وميكن أن نسميه

جتايف قواعد الفصحى ، وهي يف الوقت     وهي لغة صحيحة ال   : الفصحى املعاصرة    )٢(
 وهي األخبـار املنـشورة ،       ،نفسه سهلة ، يفهمها القراء بيسر ، وميثلها املوضوعات اإلعالمية         

، والبالغات الرمسية واملقاالت اليت تناولت اجلوانب احلـضارية والـسياسية ، واالقتـصادية              
  .واإلنسانية 

ني متداخالن ، ويصعب الفصل التام بينهما ، فمعظم مـا           ي هذين املستو  واملالحظ أنَّ 
يكتب بالصحيفة ميكن تصنيفه حتت فصحى العصر ، لكنها تتوشح باآليات القرآنية واألحاديث             

ا آخر النبوية حيناً ، وبالشعر واألقوال املختارة حين.  

آخر ، وذلك حبـسب     إىل  يني يف الصحيفة من وقت       من املستو  وتتفاوت مساحة كلٍّ  
اهتمام رؤسائها الذين تعاقبوا يف اإلشراف عليها ، فالشيخ يوسف شاهني كان يعـىن بنـشر                
املقاالت الدينية والسياسية والرحالت ، بينما متيزت الصحيفة يف عهد األستاذ رشدي ملحس             

د عبد املقصود اإلشراف علـى حتريرهـا        ى األستاذ حممد سعي    وعندما تولَّ  ،باملقاالت التارخيية 
            ا باملقاالت األدبية والقصائد الشعرية ، أما ، حيث حفلت صفحاا أدبيا يف فتـرة    أعطاها بعد

هو جانب البحـث    و   ، أال    مِه فقد أضيف إليها جانب م     وس األنصاري تاذ عبد القد  ــاألس
٧( اللغوي(.   

تعويعرف اخلرب بأنه وصف أو تقرير دقيق غري         ف الصحافة املعاصرة بصحافة اخلرب    ر ،
  . )٨(اء القر حول واقعة جديدة مهمةائق املقمتحيز للح

   .داخلي وحيرره املراسل احمللي: واخلرب نوعان 
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وكاالت األنباء واملراسـل اخلـارجي ،       : وخرب خارجي ، يعتمد على املصادر اآلتية        
 علىوجممل األخبار يف صحيفة أم القرى تنقسم        . )٩(واإلذاعات اخلارجية ، والصحف األجنبية      

  .لب ، باإلضافة إىل العنوان در والصالص: قسمني 

  :وغالبية العناوين الرئيسة للصحيفة تتحقق فيها املطابقة بني عنوان اخلرب وموضوعه

  :ومما الحظته يف عناوين صحيفة أم القرى ما يأيت 

  .قصرها وإثارا  -١

٢- ان ن العنواتكوكلمٍة مفردة ، أو شبه مجلة ، أو مجلة  من غالب.  

  : مفردة  ومن أمثلة العناوين اليت أتت كلمةً

   ) ٦٦( سفر -) ٦( الوافدون -) ٢( قدوم -) ٢( األقوات -) ١(رون حتِكاملُ -

  ) .١٣٢٤( تكذيب -)١٣٢٢( وفاة - ) ١٨٩( اإلصالح -

   :شبه مجلةومن أمثله العناوين اليت أتت 

ِعمّ١(أخبار املدينة املنورة    ) ١(ة عظمة السلطان    ي (-  املوقف احلركي ) عـني   -) ٣ 
 فـوز طالبـة      -) ٤٦٩( غسيل الكعبـة املـشرفة       - ) ٧٥(صدور اجلريدة    -) ٤٧(زبيدة

)٩٣٠.(  

   :مجلةًومن أمثلة العناوين اليت جاءت 

اصـون  رقتل اخل ) ١١٦(موتوا بغيظكم   : قل  ) ٣٣( أَوا أعماهلم    -) ١(هذا بالغ   
)١٩٦ (  

  -) ٦٣٩( جملة جديدة يف املدينة املنورة -)٤١٢(وفود العرب بباب ملك العرب  -

 القـضاء يف اململكـة      -) ٧٦١( ضتنا العلمية أثر عظيم من آثار تقدمنا الشامل          -
  ) .١٣٢٠(العربية السعودية 

  : مثل . وقد يطول العنوان قليال فنجده يشتمل على عنوانني أو ثالثة 
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  ) . ٤٨( واجب املسلمني وواجب احلجازيني –ؤمتر اإلسالمي مبكة امل -

  ).٥٥( أهل احلجاز يبايعون سلطان جند ملكاً على احلجاز –أيام احلجاز  -

 املفاوضات مع الـيمن     – مساعي جاللة امللك اجلديدة      –يف سبيل الوحدة العربية      -
)٤١٢.(  

 عة والسبعني ألفينا العنـوان اآليت      مت الصحيفة يف العمر، وناهز عمرها الساب      فإذا تقد
  ):باخلط العريض (

-    خادم احلرمني الشريفني ومسو   هان كلمة يف احلفل السنوي الكـبري        ويل العهد يوج
  .للحجاج

حنمد اهللا على سالمة احلج وصحة احلجيج وأدائهم نسكهم بأمن واطمئنان ويسر             -
  .وسهولة

  . خري أداة لوقف زحف شرور العصراملسلمون بدينهم الصايف وتعاليمه األبدية -

السالم العادل والشامل املخرج الوحيد من أجل مصلحة شعوب املنطقة واتمـع       -
   ) .٣٧٨٧( الدويل 

 وكأنه ملخص للعناصر الرئيسة يف اخلرب وليس عنوانا ، لعلّ          أضحى العنوان طويالً ،   
  ائها اليوم ال وقت لديهم      ت بأنَّ الصحيفة  أحسـةٌ         معظم قرلقراءة اخلرب بأكمله ، واحلاجة ماس 

  .إىل ملخٍص يصدر به اخلرب 

 هـ ، وبني ما جاء يف الـصحيفة عـام          ١٤٢٠ بني هذا العنوان يف عام       الفرق كبري
  :هـ يف املناسبة نفسها ١٣٦٨

  ).١٢٨١) (املوكب امللكي يف حج هذا العام(-

  ).١٢٨١) ( لكي العايل مبىنحفلة الستقبال املومسية الكربى يف القصر امل(-
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אא
אאא

وتنحصر يف املوضـوعات    ،   اإلفرادية   السمات تناول أهم أبحث أن    يف هذا امل   اولُأح
  :اآلتية

  : االشتقاق يف لغة صحيفة أم القرى : أوالً 

يشيع    من جذور عربية ، ولعلّ      يف فصحى الصحيفة االشتقاق ا    أكثر الطـرق   هشـيوع 
اللغة وإثرائها    لنمو  .  للجملة العربية من حيث مناسبته لتطبيـق       الفريد   ويساعد البناء الشكلي

   .)١٠( عديدة  لصيٍغر احتماالٍت ، ويوفِّاالشتقاق القياسي ، فاجلذر الثالثي بسيطٌ

ات يف لغة الصحيفة ليشمل جماالت احلياة مجيعها ، كاـال           ويشيع استخدام املشتقّ  
  .سياسي والثقايفّ واالجتماعي واالقتصاديال

  :ومن أبرز صور االشتقاق ما يأيت 

  : االشتقاق من املصادر -  أ

   :املصدر الصناعي: ومن أمثلته 

  موضـوعٍ  السٍمفما جاءك من مصدٍر:" اء إليه منذ وقت مبكِّر عندما قال     رف أشار ال 
: وبا على صورة االسم ، ومن ذلـك أن تقـول   فلك فيه الفُعولة ، والفُعولية ، وأن جتعله منس   

عبدبودة والَعة، والعبوديبني الع ة ِدب١١("ي(.   

فالفر    اء يرى أن املصدر الصناعي مصدر   ال ي     صاغ عـن طريـق     شتق مباشرة ، وإمنا ي
ومل يكن هذا النوع من املصادر كثري االستعمال يف الفصحى، بل قال            . النسبة يف حدود أوزانه     

ه كان نـادرا يف العـصر اجلـاهلي          مستعمل يف لغة العرب ، ويبدو أن       ه غري إن: عنه ابن سيده    
   .)١٢(وصدر اإلسالم ، مث بدأ العلماء يستخدمونه يف كتبهم 

 ريد صنع مـصدرٍ    أُ اإذ:"  بالقرار اآليت    هته وأجاز  جممع اللغة العربية رأى قياسي     إال أنّ 
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  .)١٣("ب والتاء من كلمة يزاد عليها ياء النس

وعلى أساس هذا القرار نسجت احلياة الثقافية ألفاظها ، وأمسينا نرى أمثلته تشيع يف              
 عصرية، وهي   لغة صحيفة أم القرى بشكل الفٍت ، ولسنا نعجب من ذلك ، فلغة الصحيفة لغةٌ              

من العلوم والفنون  احلاجة إليه يف التعبري عن كثٍرييف أمس .  

ة الداللة على اخلصائص والصفات واألحوال املختلفـة        لصناعيوالغرض من املصادر ا   
  علـى   على ذلك احليوان الناطق وال يدلُّ      يدلُّ) إنسان  ( لالسم الذي حلقته الياء والتاء، فمثالً       

       خصائص هذه احلقيقة وأحواهلا ، ككون اإلنسان ي ؤلف، كرمي النفس ، مأمون اجلانب     ألف وي، 
إنسانية ، وال شك يف أننا استشعرنا       : املعاين واخلصائص كلها قيل     ،فإذا أريد الداللة على تلك      

هذه الداللة من صيغة النسب اليت تربط بني املنسوب واملنسوب إليه،وزادوا تاء النقـل مـن                
  .)١٤(ة لالمسية يالوصف

  :ف هذه املصادر على أساس املأخوذ منها إىل ما يأيت نصأُ أن وميكنين

  :اء األجناس مصادر مأخوذة من أمس -١

 – سياسـية    – اجتماعيـة    – اقتصادية   – اتفاقية   – إدارية   –إسالمية  : الفترة األوىل   
 – دينية   – جتارية   – أدبية   – علمية   – فنية   – عمرانية   – إنشائية   – صناعية   – جتارية   –زراعية  
 – شـرقية    – خرييـة    –اهية   رف – ليلية   – مالية   -بية   طِ – صحية   – وطنية   – فكرية   –رمسية  
  .ية ـن س–عربية 

 – إعالمية   – االبتدائية   – إمنائية   – استثمارية   – االستشارية   –إجيابية  : الفترة الثانية   
 – ختطيطية   – تنموية   – إيوائية   – إرهابية   – إغاثية   – توجيهية   – إرشادية   – تنفيذية   –تعاقدية  
   . ثقافية– بيئية – طبيعية – حضارية –طرية ِف –ياحية  ِس–شفافية 

  :أمساء األعيان مصادر مأخوذة من  –٢

 –لديـة    ب – حديدية   – خشبية   – برقية   – إنسانية   – قلبية   –أخوية  : الفترة األوىل   
   –ميزانية 
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  . كهربائية – صحفية – عسكرية –حبرية 

   جوهرية –البية  طُ–عقالنية :الفترة الثانية 

 األفضلية  – احمللية   – الداخلية   –اخلارجية  :  مصادر مأخوذة من املشتقات، مثل       –٣
  .  األمهية –

  :  مصادر مأخوذة من أدوات الكالم -٤

  .ية ـم كَ

  .ياتـم كَ– اجتماعيات –إحصائيات : وقد جيمعونه مجع مؤنث سامل ، فيقولون 

   .)١٥(ري مألوف يف الفصحى  اجلمع على هذا النحو غمع أنَّ

٥-مصادر مأخوذة من كلمات م عبة أو دخيلة ر  

  . تلفونية – كرنتينية – جيولوجية –اجلمركية : الفترة األوىل 

 – بتروليـة    – فوتوغرافية   – دبلوماسية   – دميوغرافية   –االستراتيجية  : الفترة الثانية   
ـَّة   .أكادميي

 يقابل أمثلتـه يف اللغـة       لنسب وتاء النقل يف املصدر الصناعي      اإلتيان بياء ا   ويبدو أنّ 
) إمربياليـة ( وتتـرجم إىل    ) Imperialism(حنـو    ) ISM(اإلجنليزية اليت تنتهي باملقطع     

   .)١٦(وتترجم إىل إنسانية ) Humanity: (حنو ) Ity(وباملقطع 

  : اسم اآللة اشتقاقات -ب

م تقنياا احلديثة ومن هنا ظهرت يف لغـة         تكثر احلاجة إىل مواكبة احلضارة واستخدا     
  :  منها يف صحيفة أم القرى ، ما يأيتدور االصحافة ألفاظ اشتقت من اآللة ، ومم

  . املنظار – املطبعة – املروحة –املدفع 

  : امسي الزمان واملكان اشتقاقات –ج 

طبعة  م– م لس  ج– م ع ستود–خفـر   م–ـ  م ـ ؤ م–ة حطَّ ـ –سة س م ستف وص- 
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مسشفى  ت– م ر  متَؤ– صلحة   م– م تف  ح– طعم   م– م م  ِسو– صيف   م– م طاف  ص– م ىت  ش– 
لْمقى ت–م نتع ج–رتاد  م–م جرة ز–م خم ي.  

  :  االشتقاق من أمساء األعيان ، حنو –د 

 )وهو الضوء يلمع يف السماء على إثـر انفجـار كهربـائي يف               ، من الربق ) رقأب 
١٧( حابالس(.  

  .سر ، وهو الطائر املعروف من الن) ر ستنِسي( و

  .بة على ظهر البعري والناقة دححم م من الشنام ، وهو كتلٌمن الس) وتسنم ( 

  .من املال) متويل(و

  .من اليهود" ويد"و

ـ    لَّـف ختت ، وهو أحد املنتجات الثقيلة اليت ت       لْفَسألمن ا ) لتفْمس( و ري  عـن تقط
  .  )١٨( ويستعمل يف تعبيد الطرق ،وحنو ذلك ،البترول اخلام 

  . كتب به اد يدر وهو اِملبمن اِحل)  حتبـر(و

  .)١٩( العضدو وهو جمتمع رأس الكتف ، ب ِكن من املَ) تنكّب (و

  .لو مشتق من الد) ىل أد (و

  .أس من الر ) سأَر(و

  .  )٢٠(ئ البحر  وهي شاط ،ريعةمن الش) ريعة الش( و

ـ غت ي رعوف، أو ش  ــ من ص  وهي كساءٌ ،  من الشملة   ) مل  ــتشت( و ى بـه ،    طَّ
  . )٢١( به ففَّويتلَ

  .ترجع إىل العرب ) أعرب (و

   .)٢٢(ِرباط الِقربِة وسيرها الذي تحملُ به ام ، وهو صمن الِع) مة العاِص( و

  .)٢٣(م فيه اخلرز وحنوه حييط بالعنق  ينظمأخوذة من الِعقد وهو خيطٌ) عقد(و
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  . )٢٤( وحنوه ٍيلْ من حِقنجعل يف العالدة ، وهي ما يمن الِق) تقليد ( و

  .ف ِتمن الكَ) تكاتف ( و

  .من اجلسد ) د جتس( و

  .)٢٥(سيم ة ، وهي النرشمن الن) شر ن( و

  .ه رقَمن الوطن ، وهو مكان إقامة اإلنسان وم) توطني ( و

  .ور ، وهو اجلبل من الطُّ) ر وطَالت( و

  .د ضمن الع) د يتعاض( و

  :بة  الكلمات املركَّ-هـ 

ت كلمتان مستقلتان بعضهما إىل بعـض لتكـوين         مبة كلما ض  وتنشأ الكلمات املركّ  
ـ " : فه جممع اللغة العربية بأنه     بالتركيب املزجي ، وعر    هووهو ما أمس  .)٢٦(كلمات جديدة    ضم 

  .)٢٧( " كلمتني إحدامها إىل األخرى وجعلهما امسا واحدا إعرابا وبناًء

  :بة يف صحيفة أم القرى يف صورتني ت الكلمات املركَّأطلَّ

  . أو مشتق مصدر صناعي)+ أل(ب من ال النافية مسبوقة ب تتركَّ: األوىل 

  ) .١٣٨١(ودية ة للمملكة العربية السعلكياُفتتحت حمطة اإلذاعة الالِس: مثل 

  ).ية  + لكِس ( +ال

  )٦٢٦(إن جملس إدارة مجعية القدس يقدم شكره الكثري وإعجابه الالمتناهي 

  .متناهي + ال 

  :سم + اسم : والثانية

  ) . ٧١٢(س شركة عقارية برأس مال كبري اقترحنا أن تؤس: مثل 

  .مال + رأس 

=الوفد الصحفياإلذاعي ١٣٨٤(ياض  يف الر (   
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  .اإلذاعي + لصحفي ا

= أس خادم احلرمني الشريفني وأخوه فخامة الرئيس السوري جلسة املباحثات          وقد ر
  ) .٣٧٨٦(الرمسية السعودية السورية 

  .السورية + السعودية 

املصادقة على اتفاقية تأسيس الشركة السعودية األردنية لالسـتثمارات الـصناعية           =
  ) ٣١٦٨(والزراعية بالصيغة املرفقة 

  .األردنية + السعودية 

خيل يف لغة صحيفة أم القرى : ا ثانياألصيل والد  

درجت لغتنا العربية مع أسالفنا يف القدمي ، وسايرم يف حضارم ، وهي اليوم  بـني       
ر  على الفرد واتمع ، وأثَّ      ذات ألوان وأشكال خمتلفة ، وكان هلذه احلضارة أثر         يديها حضارةٌ 
  .الفرد واتمع ذلك يف لغة 

ر لغة صحيفة أم القـرى مبقتـضيات عـصرنا الفكريـة             أن تتأثَّ  طَّبيعيوكان من ال  
  .واحلضارية واالجتماعية 

 يقتصر األمر على    ن أصل ألفاظ الصحيفة ، ول     أن أتعرف على  حاول  أويف هذا املقام    
اها إىل األساليباأللفاظ ، بل يتعد.  

ـَّا كان األصيل هو األصل ،     هو األغلب يف لغة صحيفة أم القرى واللفظ العريبمل

- ما إباوالسيان نشأ -خيل  ، فإنين سوف أقصر حديثي على الد.  

عرخيل بأنه ف املعجم الوسيط الد)٢٨()ريي الذي دخل العربية دون تغاللفظ األجنيب(،   

لنقص أو الزيادة أو    اللفظ األجنيب الذي غيره العرب با     ( :وــرب فه ـــأما املُع 
  .)٢٩() القلب

    فيطلق على كلِّ     ويرى بعض العلماء أن الد ، ما دخل يف اللغة العربية مـن        خيل أعم 
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اللغات األعجمية سواء أكان ذلك يف عصر االستشهاد أم بعده ، وسواء خضع عند التعريـب                
  .)٣٠( أم علما ةلألصوات العربية وأبنيتها أم مل خيضع ، وسواء كان نكر

  .ب والدخيلرعحتدث عن عالقة لغة صحيفة أم القرى باملُأويف الصفحات اآلتية س

  :ب رع املُ-أ

          ما الصفحات اليت خمل ختلُ الصحيفة من تلك األلفاظ األجنبية السيصت لألنبـاء   ص
الربقي    ذات عالقة    لغة صحيفة أم القرى     داللة قاطعة على أنَّ    ة مما يدلُّ  ة من مجيع املصادر الدولي 
  .ب والدخيل رعباملُ

  ِنإال أنين عني يف هذا البحث بدراسة لغة الصحيفة يف اجلانب        يت    ،واإلداري اإلعالمـي 
   فاقتصرت على األخبار احمللي   ة والتقارير واملراسيم امللكي  واتضح ،  ة واألنظمة ة والبالغات الرمسي

  ألفاظ املُ  يل أن نصيب عخيل قليلٌ  رأوميكن أن   . املادة املدروسة  يف   ب والدتم ما التقط  قسمـن   ه 
  :ب يف لغة الصحيفة إىل جمموعتني رعأمثلة املُ

  بة رعألفاظ م: اموعة األوىل 

ِه ، ألنَّ لـه أوزانـا غـري    إنَّ األعجمي ضيف واِفد من لغاٍت كثريٍة ، ونحس بقدوم  
  :وميكن تصنيف األلفاظ املعربة إىل . ا ، فلكلِّ لغٍة نظامها الصريفّ اخلاص عربية

 :األعالم  -١

إبراهيم ، ياسني ، يوسف ، جدة ، فلسطني ، األردن ، الصني ، انكلترا ، فرنـسا ،                   
  .أملانيا، البوسنة واهلرسك 

  : أمساء األعيان  -٢

 عبـد الـرحيم أافارسـية     .،ويرى د )٣١(الورقة اجلامعة للحساب    :)٧٥(برنامج  = 
 ، واستعملت يف لغة الصحيفة مبعـىن        )٣٣(هته برنام  ويذكر املعجم الوسيط أن فارسي     .)٣٢(دخيلة
  . ما ة املرسومة لعمٍلطَّاخلُ
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ومعنـاه الرقعـة    ) بتاليون( هو يوناين ، وأًصله   : عبد الرحيم   . قال د : ة  ــطاقِب= 

  .)٣٤(والرسالة 

  .)٣٦(ب رع موهو فارسي،  )٣٥(يوان جمتمع الصحف  الد :)٨٧١( يوان ِد= 

) مـني ِل(عبد الرحيم ، ويعتقد أن امليناء مبعىن املرفأ تعريـب           . قال د : )٢١ (ميناء= 
  ،املينـاء : له الالم ظنا أا أداة التعريف ، ويقال أيضاً           ومعناه املرفأ ، حذفت من أو      ،باليونانية

   .)٣٧(ويكتب امليىن بالياء أيضاً 

: ،ويعىن ا يف صـحيفة أم القـرى         )٣٨(فية ، وهي تركية   رباط الصو ):٣٢(التِكية  = 
ـَّة املصريةاملوجودةيف مكة املكرمة يف ذلك الوقت، وكانت تعىن بتوزيع الغذاء على فقراء              التِكي

  .مكة

  :أمساء املهن  -٣

 أستاذ ،    :يقولون للماهر بصنعته  : األستاذ كلمة ليست عربية     ) : ١٤٤٦(أستاذ  = 
 ذي   ، لكنها استعملت يف الصحيفة لقبـا لكـلِّ         دصله بالفارسية احلديثة أستا   وهو فارسي ، وأ   
   .)٣٩(مكانة يف الدولة 

 =مه٤٢٦(س  ِدن : (ا املهندس   فأم :        الذي يقدر جماري القين حيث حتفر ، فهو مشتق 
 بعد  فصريت الزاي سينا ، ألنه ليس يف كالم العرب زاي         أنداز ،   : أصله بالفارسية   و،من اهلنداز 

  .)٤٠( داٍل

 =عِركَسقال بن قتيبة    : ) ٣٧٨٦ (ي :والعكَس ر فارسي م عقال ابن دريـد   . ب  ر :
   )٤١(وإمنا هو لشكر بالفارسية ، وهو جمتمع اجليش 

النائب عن دولة يف دولة أخرى ، حيمـي حقوقهـا وجتارـا ،              ) : ٩٧٦(ل  صنقُ= 
  .)٤٢(ويدافع عن رعيتها 

ل به ، وقـد اختلفـت األقطـار يف          امعتات ي وكَكُس من املَ  نوع:  )٥٤٧(ش  رالِق= 
   .)٤٣( من مائة من اجلنية أو اللرية مقداره، فهو جزٌء
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  : عامة   معاٍن-٤

 املـسلمني   خه الناس ليس بعريب حمض ، وإنَّ      التأريخ الذي يؤر  ) ٣٧٨٦( تأريخ   -١
ومادة .ق من األرخ مبعىن الوقت    عبد الرحيم أنه مشت   . ويرى د  ،)٤٤(أخذوه عن أهل الكتاب     

   .)٤٥(يف اللغات السامية مبعىن القمر والشهر" ورخ"

ويرى ،   )٤٦() رومية ، وقيل فارسية   ( مقياس كل شيء وطريقة     ) ٣٩٣٠( قانون   -٢
  .)٤٧(عبد الرحيم أا يونانية 

بـة مـن    كَّر ، وهي كلمة فارسية م     احتفال االعتدال اخلريفي  : )٧٨٣( مهرجان   -٣
جـان ومـن معانيهـا احليـاة أو     : مهر ، ومن معانيها الشمس ، والثانيـة  : ني  األوىل  كلمت
مبعـىن  ) مهر  ( مهركَان ، والكلمة مركَّبة من      : إنَّ أصل الكلمة بالفارسية     :، وقيل   )٤٨(الروح
  حمبة ، 

  .)٤٩(الحقة وصفية ) كَان ( و 

وجاءت يف نشرة األخبار مبعىن االحتفال يسعيد ٍثا حبدقام ابتهاج .  

عبد . ، ويرى د   )٥٠(ب  رعج بفتح النون مثال الشيء م     النموذَ: ) ٣٧٨٧( منوذج   -٤
  .)٥١(الرحيم أا فارسية دخيلة 

جعلٌ يؤخذُ على البضائع الواردة من الـبالد األخـرى ،            ) : ٥٤( جمرك   -٥     
   .)٥٢(كُمرك ، وهي كلمة تركية : أصله 

  بة رعيب مأسال: اموعة الثانية 

إدخال العرب يف أساليبها    ( املراد بتعريب األساليب     يرى الشيخ عبد القادر املغريب أنَّ     
 ا أعجميا٥٣() أسلوب( .  

  :وقد قسم الدكتور كمال بشر أمثلة هذا النوع من التعريب إىل صنفني 

أحدمها تتمثل مناذجه يف تراكيبِص هي تعريب رملعاٍن أجنبية ف .  
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لصنف الثاين ، فقد جاءت أمثلته خمالفة ملشهور القواعد التقليدية ، أو جـاءت              أما ا 

   .)٥٤(على غري وجٍه من وجوه العربية وموقع الكلمات فيها

ويذهب الشيخ عبد القادر املغريب إىل أنه ال خطر على اللغة من إدخال هذه األساليب             
       وإمنا هي    إذ ليس فيها كلمة أعجمية وال تركيب أعجمي ، ا كِّكلمات عربية حمضة ، ربت تركيب

   .)٥٥(عربيا خالصا ، لكنها تفيد معنى مل يسبق ألهل اللسان  أن أفادوه بتلك الكلمات 

  :ومن أمثلة الصنف األول 

إذا ما لعبت الواليات املتحدة الدور الرئيسي فستعطي العملية مصداقية كـبرية            ) أ(
٣٨٨١ (ةوفاعلي . (  

 Jouer(ل يف الفرنسية قوهلم ـــتقاب) وراليات املتحدة الدلعبت الو( ةــفجمل
Un role()٥٦(.  

ال يفيد معىن   ) لعب( هي بال شك ترمجة حرفية عن اإلجنليزية أو الفرنسية ، فالفعل            و
  . الفرنسي Jouer  اإلجنليزي وPlayالتمثيل املسرحي كما يفيد 

 يعهد عنها يف الفصحى ،      يف موقع جديد ، مل     " أي"  تستعمل صحيفة أم القرى      -ب
"ا أو حاالً أو شرطً           " وأيهـا يف       عند القدماء اسم مبهم ، قد يأيت استفهاما ، أو موصوالً، ولكن

  :لغة الصحيفة تأيت نائب فاعل مثل 

  ) .٨٦٥( مباٍن غري احلائط الفاصل بعد ذلك اخلط يقام أي جيب أن ال -

  :ثل أو تأيت جمرورة حبرف اجلر أو باإلضافة ، م

  ) . ٨٦٥( حرفة  أليكاكني وباألسواق كمعمل مباٍن بالد أياستعمالُ ال جيوز -

  : ، مثل وقد تأيت اسم أنّ

 تـأخري يف جتديـد       أي ألنَّلذا نرجو من اجلميع املبادرة بالتسديد وعدم التأخري ،          -
٣٧٨٦( جهة كانت يعين عدم الرغبة يف استمراره االشتراك من أي. (  
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يف مثل هذه األساليب وبني الكلمـة    ) أي  ( ستاذ عباس العقاد أن يربط بني       حاول األ 
وا على املعـىن    أضاف الصحفيون إىل اللغة العربية تلك العبارة ليدلُّ       : فيقول  ) any(اإلجنليزية  
  .)٥٧()أي( لكلمة املعىن األصليبوا لُِّخ  يف اللغة اإلجنليزية دون أن يany عليه كلمة الذي تدلُّ

ى ليس منصوصا عليه يف     يف لغة صحيفة أم القرى يف معن      ) ة  الكاف اجلار (  تأيت   – ج
  :ومن أمثلته. التشبيه والتوكيد: املنقول عن النحاة القدامى الذين حصروها يف معنيني

 إىل هذه الوزارة يتضمن استعداده للقيام بالعمل        د كتايب هع تقدمي ت   شخصٍ كُلِّ على   -
  . )٨٦٤(ة الطرق وتعبيدها كمالحظ على صيان

-    ماذا سيحدث لو ت ـ       م اغتيـال عرفـات أو ت يف   الـتخلص منـه كـشريكٍ      م 
  . )٣٨٨١(السالم؟

 ون احملدثون يف تفسري معىن الكاف يف األسلوب السابق، وفيما ميكن أن            اختلف اللغوي
واقتـرح  ،   )٥٨("ة  الكاف التمثيلي " فأمساها بعضهم   ،  ها من التراكيب العربية الفصيحة       حملّ حيلّ

   .)٥٩(بصفة كونه كذا : الشيخ إبراهيم اليازجي أن يقال يف حملها 

  ).ا ا أو شريكًبصفة كونه مالحظً( فيكون التقدير يف املثالني السابقني 

  خيل  الد-ب

" اللفظ األجنيب الذي دخل العربيـة دون تغـيري        " خيل هو    الد سبق أن أشرنا إىل أنَّ    
ومن أمثلتها، .يل يف صحيفة أم القرى حمدثة خومعظم ألفاظ الد:  

  .روزفلت ، هتلر ، اليزبث ، باريس ، إيطاليا : األعالم - أ

  - September ويقابلها) ١٤٨٤(سبتمرب :  أمساء الشهور امليالدية مثل -ب

  .Aprilويقابلها ) ٧٤٧( إبريل - Augustويقابلها ) ١٤٨٤(أغسطس 

  :أمساء أخرى مثل  - ج

   .Hotelويقابلها يف اإلجنليزية ): ٤٢٩( أوتيل -
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  .Petrol ويقابلها يف اإلجنليزية ): ٤٤٨( بترول -

   .Parliament) : ٣٣٦(  برملان -

  .Protocol   :)٦١٥( بروتوكول -

   .Bank):٣٧٨٧(بنك -

  .Police : ) ٦٨٢( بوليس -

  . Telegraph  :)٥٥( تلغراف -

   .Telephone) :٤٩٩(تليفون -

   .Doctor: )٣٨٨١(دكتور -

  .Dollar ):٣٧٨٦(دوالر -

  .Radar ) :٣٨٨١(رادار -

   .Reuter) : ٢٤(رويتر -

  . Royal):٣٧٨٦(ريال -

   .Zink) :٢١١(زنك -

  . Secretaryويقابلها يف اإلجنليزية ): ٧٥( سكرتري -

  . Central) :٤٩٩(سنترال -

   .Check):٣٧٨٦(شيك -

  .Gaz ويقابلها ) : ٩٦١( غاز -

  . Cholera) : ٣٥٨(كولريا -

   .Launch) :٥٤(لنش -

   .Mister) :٤٤٤(مستر  -
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  .Milliar ) :٣٧٨٦(مليار  -

   .Million) :٣٧٨٦(مليون  -

  . Motorcycleويقابلها ) : ٥٨٨( موتوسيكل -

  .Microphone )١٢٨١(ميكروفون  -

   .)٦٠( Jubilleويقابلها  : ) ٦٠٠( اليوبيل -

  

אא
אא

א: מ :א
 .يعرف النحاة العرب القدامى الكالم بأنه القول املفيد فائدة حيسن السكوت عليهـا            

  ري بني اجلملة والكالم فهما عنده مبعىن واحد ، بشرط اإلفادة كما ذكرـوقد رادف الزخمش

   .)٦١( ابن يعيش 

بن هشام فريى أنَّ   اا  أم  اجلملة أع ن الكالم،ويشترط فيه اإلفـادة،وليس كـذلك        م م
  .)٦٢(اجلملة

ويا       عرليس متـضمناً يف     تركيب لغوي مستقلّ  ( ف بعض الباحثني العرب اجلملة بأ 
  .فاجلملة قد تكون كلمة أو عبارة أو تركيبا)  آخر  لغويتركيبٍٍ

ويسميها . ملسندويعرف التركيب بأنه بناء يتألف من طرفني أوهلما املسند إليه والثاين ا           
  .م اجلملة اإلسنادية وهو ما يطلق عليه قدميا اجلملة هبعض

وي م بعض الباحثني احملدثني التركيب إىل قسمني قس:  

وهو الذي ميكن أن يستعمل منفردا مجلة بسيطة ، ويتميز بأنه           : تركيب مستقل    -١
  . منه ال ميكن استبداله بوحدة أقلّ
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الذي ال ميكن أن يستعمل منفردا مجلـة بـسيطة ،           وهو  : تركيب غري مستقل     -٢
  ويتميز بأنه

   .)٦٣( ال ميكن استبداله بكلمة أو عبارة  
ن سبقين ، فأضع لنفسي تقسيما للجملة ، أسري عليـه ، فاجلملـة              م مِ  أستفيد يولعلِّ

  :تنقسم إىل ثالثة أنواع 
  يطة ـلو اجلمل البس مستقل، وال ختنت من تركيٍبوهي ما تكو: اجلملة البسيطة -١

دها فيما يأيت و القرى من أن تكون فعلية أو امسية ، ويكثر وريف صحيفة أم :  
  :ومن أمثله ذلك :  العناوين الرئيسة يف الصحيفة -أ

  ) .٤١٢(وفود العرب بباب ملك العرب = 
   ) ٥٠١(جاللة امللك املعظم يتفقد أحوال الرعية بنفسه = 
  ) .٥٦٠(ء بغزارة عظيمة ظهور البترول يف األحسا= 
نيابة عن خادم احلرمني الشريفني األمري عبد ايـد يتـشرف بغـسل الكعبـة               = 

  )٣٧٨٦(املشرفة
 االنتباه أن عناوين الصحيفة اليت جاءت مجالً ، كانت كلها مجالً امسيـة             ومما يلفت   ،

ؤتى ا يف مواضع معينة     ية ي فاجلملة االمس ،   املقام يقتضي ذلك     رين باجلريدة أدركوا أنّ   رح املُ لعلَّ
  .  كاالهتمام باالسم وإبرازه بسبب أمهيته ومكانته

 ومنثل لذلك مبـا      ،  البالغات واملراسيم والبيانات الصادرة عن الديوان امللكي       –ب  
  :يأيت 

حنن عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود ملك اململكة العربية الـسعودية              = 
)٤٢٩.(  

  ) .٣٧٨٦( البيان التايل ان امللكيصدر عن الديو= 

 =يعي           ا ملنطقة الباحة  ن صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سعود بن عبد العزيز أمري
  ) .٣١٧٨(مبرتبة وزير 
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 =يلَّب٣١٧٨(ة العتماده وتنفيذه غ أمرنا هذا للجهات املختص. (  

ل هلـا   ثِّم مبا قبلها فيمكن أن ن     اإذا عددناها غري مرتبطة داللي    : ة  ـ اجلمل الدعائي  -ج
  :باجلمل اآلتية

 =٢(ق اهللا اجلميع ملا فيه اخلري والصالح فَّو. (  

 =٤٤١(د اهللا جاللته أي. (  

   ).٣٧٨٧(حفظ اهللا خادم احلرمني الشريفني يف سفره وإقامته = 

  :  اجلملة املُركَّبة -٢

  عتمد أحدمها على اآلخر، ويـتم   نت على األقل من تركيبني مستقلني ال ي       وهي ما تكو
كحروف العطف ، مثل الواو والفاء، أو حرف االستدراك         ،الربط بينهما بأحد روابط التسوية      

  .لكن : مثل

وتربط حروف العطف بني تراكيب متجانسة من حيث الفعلية واالمسية، ومن غـري             
  : ذلك ةالغالب أن تربط بني تراكيب غري متجانسة ومن أمثل

  . شورى بني املسلمني – بعد هذا –ر يف هذه البالد املقدسة سنجعل األم= 

-  وقد أب قنا لكافَّ ر          ة املسلمني يف سائر األحناء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤمتر إسالمي 
  ).١(عام يقرر شكل احلكومة اليت يروا صاحلة إلنفاذ أحكام اهللا يف هذه البالد الطاهرة 

  .النجدية وملحقاا إىل اسم اململكة العربية السعودية يحول اسم اململكة احلجازية = 

  ) ٤٠٦"(ملك اململكة العربية السعودية "   ويصبح لقبنا بعد اآلن -

 =رخادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود اجللـسة الـيت               أس 
  .ياض عقدها جملس الوزراء بعد ظهر اليوم االثنني يف قصر اليمامة مبدينة الر

فـة ، والنتـائج     ثَّ اجللسة مبباركة اجلهود املكَ    – حفظه اهللا    – وافتتح امللك املفدى     -
اإلجيابية للزيارات اليت قام ا صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا بن عبد العزيز ويل العهـد                 
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  ) .٣٧٨٦(ونائب رئيس جملس الوزراء ورئيس احلرس الوطين لكلٍّ من مصر وسوريا ولبنان 

  : اجلمل التركيبية -٣

 ويتم الربط بـني      ، بت من تركيب مستقل وتركيب أو أكثر غري مستقلّ        وهي ما تركَّ  
تراكيبها بأحد أدوات الربط ، مثل أدوات الشرط ، والم التعليل ، وواو احلال ، والفاء والالم                 

  .)٦٤(الواقعتني يف جواب الشرط 

  :ومن أمثله ذلك 

  ض مجهور املدعوين،نفَويف الساعة الثانية عشر ِا= 

  . ) ٤٢١( وهم معجبون ذا املشروع النافع - 

مىت كانت الغاية واملقصد إصالح حال الناس ، وإقامة قسطاس العـدل بينـهم ،               = 
  ورفع احلرج عنهم ، 

   ).٤٤٤( سياسة عادلة  بكلِّ وال ريب كفيلٌ عمٍل كلَّ فإنَّ-

 =من ِقوعلى إجارها جلنةٌ البيوت واملنازل تشرف عليها ا ألنَّنظر ل احلكومة ، ب  

  ) .٤٢٤( جدا  أسعارها معتدلةٌ فإنَّ-

ـَّا كانت السياسة اليت تسري عليها حكومة حضرة صاحب اجلاللة امللك املعظم            =  مل
  .النهوض باجليش وتقوية وسائل دفاعه وجعله يف مستوى اجليوش احلديثة 

ـ  ذه امليزانية، ومشروعاته حتـلّ     األوىف يف ه   ظُّ فقد وجب أن يكون له احلَ      - لة ـز املن
  األوىل بني املشروعات، 

ـ         ــ وقد رص  - ال يف شخـصية الدولـة      دت له مبالغ كبرية تتفق وماله من أثٍر فع
)١٤٠٩(.  

  يات الورق املوجودة يف هذه البالد ، على نقص كمناًءِب= 

-  الت يف هـذه الظـروف             فقد قررت احلكومة توقيف صدور مجيع الصحف وا
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  .احلاضرة 

   وسيدوم ذلك التوقف إىل اية هذه األزمة،-

- يف   ،وتصدر ستثىن من ذلك جريدة أم القرى اليت ستكون بنصف حجمها احلايلّ           وي
  ) .٨٦٥(مواقيتها املعتادة 

ـ  غلب اجلمل املركَّ  يف ضوء األمثلة السابقة ألنواع اجلمل يظهر لنا أن أ          ة بة والتركيبي
مجعت بني خمتلف التراكيب املستقلة املعطوفة،والتراكيب غري املستقلة اليت جتيء حاالً أو صـفة              

  خل إ.. 

لقد تداخلت التراكيب تداخالً وتسلسالً تعكس مسة لغة الصحيفة يف سرد التراكيب            
ة ومرونة املتوالية داخل اجلملة الواحدة يف انسيابي.  

 وما جيري فيه     عن اتمع السعودي   لعلّ أمثال هذه اجلمل قادرةٌ على أن تعبر بصدقٍ        و
من أحداث ملِّ يوٍم وليلة ضون كُعة يعيشها يف غُتنو.  

מא: :א
ظاهرة التعدي واللزوم من الظواهر اللغوية اليت تناوهلا العلماء قدميا وحديثًا ، والفعل             

الفعل الـذي   : ي هو الذي ال يكتفي مبرفوعه بل يصل أثره إىل املفعول ، ويقصد بالالزم               املتعد
  :تناول يف هذه الظاهرة أس. يكتفي مبرفوعه ، وال يصل أثره إىل املفعول

  .التقاه والتقى به : املتعدي والالزم حنو  -١

  .أرسل له ، وأرسل إليه : تبادل حرف اجلر حنو  -٢

 ا استخدمته دون أن يتصل به مفعـولٌ           يف لغ  والفعل الزميف ة الصحافة املعاصرة ، أل 
  دينالزمان واملكان احملد . ا استخدمته ومعـه          والفعل متعدبنفسه يف لغة الصحافة املعاصرة أل 

 حبرف اجلر يف لغة الـصحافة       والفعل متعد .دين   به أو مفعوالت يف الزمان واملكان احملد       مفعولٌ
  .دين  استخدمته ومعه حرف اجلر يف الزمان واملكان احملداملعاصرة ألا

عقد مقارنة بني ما عليه الفعل أو ما يشبهه يف الفصحى ، وما عليه              أحاول هنا أن    أوس
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ر الذي حلق هذه اموعة من األفعـال        هدف بذلك إىل بيان التغي    أيف لغة صحيفة أم القرى ، و      

  :ل اآليت ووهو ما يتضح من اجلد

  

  املثال يف لغة الصحيفة يف لغة صحيفة أم القرى  يف الفصحى  الفعل

  التقى 

  

  الزم 

  

متعد إىل واحٍد حبـرف     
  اجلر

حيث التقى خالهلا جباللة امللـك      
)٢٩٣٩ (  

  شرفه

  

  قفّاه

  

  بلَغه

  

  قِدمه 

  

  أزاحه 

  

  

  

  أكَّده

  

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد بنفسه

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد بنفسه

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد بنفسه

ــد ى إىل يتعـ
  واحٍد بنفسه

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد بنفسه

  

  

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد بنفسه

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  اجلر

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  اجلر

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  اجلر

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  اجلر

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  اجلر

  

  

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  اجلر

  )٤٤٤(شرف إىل القاعة اخلاصة 

  

قفّى عليه األمري سلطان باخلطاب     
  )٨٠٩(اآليت 

بلغ املوكب امليمـون إىل مكـة       
)٦٧٣(  

كلَّما أقِدم عليها كأني مقِْبلٌ على      
  )٨٧١( أمٍر فيه وجلٌ عظيم 

وقد تفضل جاللة امللك املفـدى      
عقب إزاحته للستار عن اللوحـة      
ــة    ــاء كلم ــة بإلق التذكاري

 )٣٣٦٦(  

 يؤكِّد بأن   خادم احلرمني الشريفني  
القدس من الثوابت اليت توليهـا      
اململكة جلَّ اهتمامها يف املاضـي      

  ) ٣٣٦٦(واحلاضر 

ــدى إىل  رِغب يف ــذلك يتعدى إىل واحٍد حبـرفيتعـ ــشاركة ب ــب بامل ال ترغ
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  املثال يف لغة الصحيفة يف لغة صحيفة أم القرى  يف الفصحى  الفعل

  

ــاب  أجـ
  )٦٥(عن

  تكلّم عن

  

  

  أسفَر عن

  

  

  

  أدى إىل

  

  

  بادر إىل

  واحٍد باحلرف

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد باحلرف

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد باحلرف

  

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد باحلرف

  

  

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد باحلرف

  

ــدى إىل  يتعـ
  واحٍد باحلرف

  آخر

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  آخر

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  آخر

  

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  آخر

  

  

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  آخر

  

يتعدى إىل واحٍد حبـرف     
  آخر

)٣٨٨١(  

 علـى مجيـع     كان معاليه جييبنـا   
  ) ١٣٨٤(األسئلة اليت توجه إليه 

البحث يف حالة هذا اجلـزء مـن        
اململكة والكالم علـى طبيعتـه      

  )٧٠٧(وجغرافيِِّـته 

أعرب جاللته عن متنياته بأن تسفر      
اجلهود املتواصلة إليقاف القتـال     

  وحقن الدماء إىل نتائج إجيابية

 )٣٠١٠(  

تؤدي احلكومة لكلِّ شخص مـن      
ألشخاص املطلوبني رواتب   عشرة ا 
  )٨٦٥(شهرية 

 )١٤٠٩(املبادرة يف تقدمي طلبام 

ــدى إىل   قصد إىل يتعـ
  واحٍد باحلرف

حترك ركاب حـضرة صـاحب        يتعدى إىل واحٍد بنفسه
السمو امللكي من الطائف قاصدا     

  ) ٨٢١(مكة املكرمة 

  أسداه إليه

  

  

يتعدى إىل اثنني   
بنفسه ،  أحدمها  

  والثاين باحلرف

يتعدى إىل اثنني   

  يتعدى إىل اثنني بنفسه

  

  

يتعدى إىل اثنني أحـدمها     

ملقام إال إسـداُء    ال يسعنا يف هذا ا    
  )٤٤١(مسوه الشكر اجلزيل 

  

يحال املوظـف علـى التقاعـد       
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  املثال يف لغة الصحيفة يف لغة صحيفة أم القرى  يف الفصحى  الفعل

  أحاله إىل

  

  

  

  ضمه إىل

احدمها بنفسه  
والثــــاين 

  .باحلرف

يتعدى إىل اثنني   
احدمها بنفسه  
والثــــاين 

  .باحلرف

بنفسه والثـاين حبـرٍف     
  .آخر

  

يتعدى إىل اثنني أحـدمها     
بنفسه والثـاين حبـرٍف     

  .آخر

)٣٩٣٠(  

  

  

يضم على تشكيالت رئاسة جملس     
  )٤٩٧(الوكالء الوظائف اآلتية 

ض    اجلدول السابق أفعاال ت ما خيتلف عن اسـتخدام         ستخدم يف لغة الصحافة استخدام
ن معىن أفعال أخرى     بعض األفعال قد تتضم    ختالف بأنَّ ه ذلك اال  جووميكننا أن ن   ، الفصحى هلا 

يةتقتضي أن تكون الزمة أو متعد.  

، وهـو   ))وصـل   (( ن معىن الفعل    ى بنفسه ، لكنه قد يتضم     يتعد)) بلَغ  (( فالفعل  
إىل(( ر اجلى حبرف يتعد.((  

ه تـضمن   ـ، ويبدو أن   ))عن(( حبرف اجلر    ى إىل واحدٍ  يتعد)) أجاب  (( وكذا الفعل   
  )).على(( ى حبرف اجلر وهو يتعد)) رد(( معىن الفعل 

ه يف  ، ولكن ))إىل  ((  باحلرف   ا إىل واحدٍ  ـيدعتيأيت يف الفصحى م   )) أسدى(( والفعل  
إىل مفعولني ، ولعلَّلغة الصحيفة م تعدأوىل أعطى و((ن معىن  ذلك يرجع إىل أنه قد تضم.((  

رت معانيها عن املعـروف يف معـاجم       عض هذه األفعال قد تطو     ب فاألمر يرجع إىل أنَّ   
  .الفصحى

  

א: א:א א :א
    يف اللغة العربية مواقع موالظرف   ،املبتدأ واخلرب، والفاعل واملفعول به    : دة منها   حد  ..
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  . منها حالة إعرابية اخل  ولكلٍّ

 سهم كـلُّ  وت. ت اإلعرابية يف اللغة العربية هي الرفع والنصب واجلزم واجلر         واحلاال
،  مـن املواقـع       يندرج حتته جمموعـةٌ    حالة إعرابية يف حتديد املوقع ، فحالة الرفع مثالً عنوانٌ         

  :اسم الصحيفة أم القرى جند فيها املواقع اآلتية : فعندما نقول . وكذلك حالة النصب وغريها 

  ".اسم الصحيفة " له العبارة االمسية  ومتثِّ:املبتدأ 

  " أم القرى " له العبارة االمسية ومتثِّ: اخلرب 

  " القرى "و" الصحيفة " له االمسان وميثِّ: املضاف إليه 

  .ضام أو التالزمبالت: هي ما يسمى " القرى " االسم " و " أم " والعالقة بني االسم 

ه ال ينفصل فيها العنصران اللغويـان اللـذان         وهي عالقة نلحظ يف لغة الصحافة أن      
يشتركان معا فيها، لكنه قد يتفرع عن التنيضام مسألة الفصل وعدم الفصل بني املتضام.  

   ها خمتلف عليها الفصحىمعروفة يف للفصل وتظهر يف لغة الصحافة صورلعـلَّ  ولكن ، 
ني إال يف   تـضام ة أنه ال يفصل بني املُ     ويرى أكثر النحا  .أبرزها الفصل بني املضاف واملضاف إليه       

الش    عر ، فاملضاف إليه مـنعـن       بل إنّ ،   )٦٦(زلة جزئه   ـ من املضاف من   لٌز ابن جين مل يرض 
  .)٦٧(ا ه قبيحدوع، هذا النوع من الفصل 

ويشيع يف صحيفة أم القرى هذا النوع من الفصل ، والسيما إذا كان الفاصل هـو                
  :ومن أمثلة ذلك . ضاف املعطوف على امل

 =يسم  ظام نظام بيع ومحل األسلحة والذخائر واقتنائها يف اململكة العربيـة           ى هذا الن
  "نظام بيع األسلحة والذخائر ومحلها واقتنائها:  الصواب أن يقال  ولعلّ ،)٥٦٥(السعودية 

 =١٤٨٩(تاف وتصفيق اجلماهري مث واصل جاللته سريه يف موكبه املهيب بني ه  .(  

  .تاف اجلماهري وتصفيقهم بني ه: والصواب 

وقد أعرب امللك بامسه وباسم شعب وحكومة اململكة العربية السعودية عن أطيب            = 
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  ) .٣٧٨٦(التهاين 

  .باسم شعب اململكة العربية السعودية وحكومتها : والصواب 

 =   رفا على راحة    ويل العهد يصالن إىل جدة بعد أن أش        خادم احلرمني الشريفني ومسو
   ) .٣٧٨٧(وأمن احلجيج يف مىن 

  .أشرف على راحة احلجيج وراحتهم : والصواب 

 =يئة غرف ومراكز عمليات الد٣٠٩٩ (فاع املدينّإنشاء و. (   

   ويئتها فاع املدينّإنشاء غرف ومراكز عمليات الد: والصواب 

  :وقد يعطف على املضاف قبل متام املضاف إليه بامسني حنو 

تنظيم وترتيب وتنفيذ رحالت العمرة ، سواء كانت رحالت فرديـة أو مجاعيـة ،               =
  ) .٣٧٨٧(وفقاً ألحكام التنظيم ، وهذه الالئحة 

  ) .تنظيم رحالت العمرة وترتيبها وتنفيذها : ( والصواب 

  :ويشيع كذلك أن يفصل بني املضاف واملضاف إليه بنعت املضاف ، ومن أمثلته

 على وظيفة أمني عام اللجنة العليا للتـصنيع         لي بن طالل اجلهين   تعيني الدكتور ع  = 
  .) ٣٠٦(احلريب باملرتبة اخلامسة عشر 

  ).اللجنة ( واملضاف إليه ) أمني ( اليت فصلت بني املضاف " عام " فالفاصل كلمة 

 =            فاع مدير عام الدفاع املدين مسؤول عن تنفيذ اختصاصات املديرية العامـة للـد
  )٣٠٩٩.(املدينّ

  ) .عام (الفاصل بني املضاف واملضاف إليه هو النعت 

  

:אא:א
  القدامى مسـو النحـو       خصائص اللغة العربية الفصحى ، حىت إنّ       اإلعراب من أهم 
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ا اإعرابواإلعراب حنو ،.  

ويضبط الكلمات، ويـبني وظيفتـها يف        ح املفاهيم ،  د املعاين ، ويوض   حدالذي ي  وهو
  .ةاجلمل

ي إىل تغيري املعىن وإمهال احلركة يف اإلعراب أو بناء الكلمة قد يؤد.  

وإذا مالت اإلذاعتان املسموعة واملرئية إىل تسكني أغلب كلماا أي بإسقاط احلركة            
ا  كبري  وإن كان خطأً   – ذاك التسكني    من أواخر الكلمات ،فإنَّ   ) حركة الرفع والنصب واجلر     (
–ا لحظ يف لغة الص لن يا إال نادرعىن بضبط أواخر كلماحافة املكتوبة اليت ال ت.  

لكن           ا عندما تنـوب     األمر جللٌ ، عندما ختطيء الصحيفة يف اإلعراب ، ويكون ظاهر
  .احلروف عن احلركات يف اإلعراب 

  :ومن أمثلة اخلطأ يف اإلعراب باحلركات ، مما يأيت 

  ) .٣٠٦. ( األيام يوم من أسعد) اخلميس (لقد كان يوم أمس = 

  :والصواب أن تكتب هكذا 

خرب كـان   ) الثانية  ( يوما من أسعد األيام ، ألن يوما        ) اخلميس  ( لقد كان يوم أمس     
  .منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة 

  ) .٣٧٨٦(ا وقابل للتنفيذ ـوإذا مل يعترض خالل تلك املدة يصبح القرار ائي= 

  . وقابالً للتنفيذ يصبح القرار ائيا: والصواب 

  .معطوف على منصوب ، منصوب مثله ) قابالً  (ألنَّ

 =٣٧٨٧(ص له مسؤول مسؤولية مباشرة يعترب املرخ. (  

  .يعترب املرخص له مسؤوالً مسؤولية مباشرة : والصواب 

  "يعترب"  للفعلمفعول به ثاٍن) مسؤوالً  ( ألنَّ

 =مسو      ا النائب الثاين يصل إىل الرياض قادم       ه مبعايدة   من منطقة جيزان بعد أن قام مسو
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  ) . ٣٨٨١(منسويب القوات املسلحة باملنطقة اجلنوبية ، وافتتاح عدداً من املشاريع 

  ) .وافتتاح عدٍد من املشاريع : ( والصواب 

  .مضاف إليه جمرور ) عدٍد  (ألنَّ

ا أمثلة اخلطأ يف اإلعراب باحلروف ، فهي كاآليت أم:  

   دون إليها منـوأهلوها والواف البالد اليت جتنيها على الفوائد ع القراءلولكي يطَّ= 

  .)٤٢٩( املسلمون

  .) والوافدون إليها من املسلمني : ( والصواب 

  .ه الياء ألنه مجع مذكر سامل وعالمة جر) من (فاملسلمون اسم جمرور حبرف اجلر 

 .دية عـرب تارخيهـا الطويـل        إننا فخورين مبا حققته أرامكو السعو     :أود أن أقول    = 
)٤٢٩(  

 مرفوع ، وعالمة رفعه الواو      خرب إنّ ) فخورون  ( ألن  ) إننا فخورون   : ( والصواب  
  .ألنه مجع مذكر سامل 

 =م٤٢٩.(ة االمتياز مخسني سنة من تاريخ إعطائه د (  

ـ مخسون سنة ، فهو خرب ملبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعه الواو ألنه مل            : والصواب    قح
  . املذكر السامل جبمع

تدخل جريدة أم القرى جريدة الدولـة الرمسيـة         ) ٣٧٨٦(مع إطالله هذا العدد     = 
  .عامها السابع والسبعون من عمرها املديد 

تدخل جريدة أم القرى جريدة الدولة الرمسية عامها السابع والسبعني من           : والصواب  
  .عمرها املديد 

 =   هد يتسلمان رسالتان من الـرئيس الـيمين         ويل الع  خادم احلرمني الشريفني ومسو
)٣٧٨٧.(  
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مفعول به منصوب ، وعالمة نـصبه       ) رسالتني   (يتسلمان رسالتني ، ألنَّ   : والصواب  
  .الياء ألنه مثىن 

  ) .٣٩٣٠(واشتمل على اثنا عشر مقطعاً ، متثل األلوان الشعبية يف منطقة عسري = 

  ) . اثين  (ا ، ألنّ عشر مقطعثيناواشتمل على : والصواب 

  .اسم جمرور ، وعالمة جره الياء ، ألنه ملحق باملثىن 

 =   ها يف خالل املدة املذكورة ، يكونون عرضة للجزاء الـصارم          وإذا مل يقومون بسد .
)٧٦٣.(  

  .هاوإذا مل يقوموا بسد: والصواب 

  .جمزوم بلم ، وعالمة جزمه حذف النون ، ألنه من األفعال اخلمسة) يقوموا(فالفعل 

  

אא
אאאא מ

:א:
 اللغة ظاهرة اجتماعية ، وليست جمرد وسيلة لتوصـيل          يرى علماء اللغة احملدثون أنَّ    

  . )٦٨(الفكر أو التعبري عنه 

  ة أم القرى كان البـد يل    ر ، وأعين به التغيري الذي حلق بلغة صحيف        وملعرفة هذا التطو 
  . تني ـ أقارن بني مرحلتني لغوي أنْمن

  :وقامت املقارنة على أمرين 

  .املقارنة بني اخلواص اإلفرادية ، أي اليت تتعلق باأللفاظ والعبارات  -

  . واملقارنة بني اخلواص التركيبية اليت تظهر يف لغة الصحيفة  -
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ير الصحفي ، وهو اخلرب ، وكذا البالغـات         ت املقارنة يف شكل من أشكال التحر      ومتَّ

  .واألنظمة واملراسيم امللكية 

  :هذا ، وقد كشفت املقارنة عما يأيت 

 اليت ا عن اللغِة لغتها ختتلف كثري  أنَّ ع على صحيفة أم القرى اليوم يلحظُ      ِلإن املطَّ ) ١(
  . نشأا انَ إبكانت عليها الصحيفةُ

أقرب إىل لغة األدب ، فهي على قدٍر كبٍري من صفات           فلغة الصحيفة يف الفترة األوىل      
 نصيبها من صـفات     لَّالفصحى ، على حني بعدت لغتها يف الفترة الثانية عن لغة األدب ، وقَ             

  .الفصحى

  : جبملة أمور تتسملغة الصحيفة اليوم 

  .إيثار الفقرات القصرية على الفقرات الطويلة -

  .استخدام األلفاظ املألوفة -

  .التراكيب اليت يألفها القراء اصطناع -

 الصحيفة اليوم حترص علـى أن ختاطـب          على أنَّ   فإمنا يدلُّ   دل على شيءٍ   وهذا إنْ 
ا سهلةاءها بلغة قر٦٩( يفهمو(.   

تستمد لغة الصحيفة يف الفترة األوىل أكثر مفرداا وتعبرياا من اللغة الفصحى ، بل              
 غري مألوفة يف صحيفة أم القـرى يف الوقـت           دعيت ت  تستخدم بعض األلفاظ والتعبريات ال     إا

  احلاضر

  :ولنضرب أمثلة على ذلك 

- ونا المتشاِق احلسام ِداضطرهـ١٣٤٤)٥٤(ا عن أرواحنا وأوطاننا فاع.  

  .) هـ ١٣٤٣) (١(ضاقت حلقة الرزق على أهل البيت احلرام  -

  .هـ١٣٤٣) ١(نفرط عقد االجتماع ، وذهب الناس إىل صالم ِا -
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   .هـ١٣٤٣) ١( منهمر  غزيٍرجادنا الغيث من عند اهللا مساء األربعاء مبطٍر -

- هـ١٣٤٣) ١(عاب وسالت منه األودية امتألت به الش .  

  .هـ ١٣٥٤) ٥٦٨(وامتطى سيارته اخلاصة  -

شرف الطائف حضرة صاحب السمو امللكي النائب العام األمري فيـصل املعظـم              -
قادم  صِوطافه باحلَ ا من مي     ٧٠٧( من الزمن النتجاع الصحة والعافيـة        ةًة بعد أن قضى فيه مد (

  .هـ ١٣٥٧

-    من اجلمر يتلهفون إىل معرفة اليوم الذي يتشرفون بـاجتالء           فقد كانوا على أحر 
  .هـ ١٣٥٦) ٦٧٣(طلعة أمريهم احملبوب 

ت أنه   صاحب حانو  تعلن أمانة العاصمة لعموم أرباب احلوانيت بأنه جيب على كلِّ         -
  .هـ ١٣٥٨ ) ٧٦٣ (يقوم بترخيصِه

) ٥٥( لعظمـة الـسلطان       خـاص   جملـس  دِع ، وأُ  )٧٠(س  شت الطَّنافِ ِرحيث فُ  -
  .هـ ١٣٤٤

  . هـ ١٣٤٣)  ١ ( أرديتهم )٧١(فطافوا وقد اضطبعوا  -

) ٤٩٩(يربحنا يوم األحد القادم على البـاخرة اخلديويـة فـؤاد بـك محـزة                 -
  .هـ١٣٥٣

لفاظ والتعبريات من آثار لغة األدب يف الصحافة يف تلـك الفتـرة       شيوع هذه األ   إنَّ
بصفة خاصة ، أو لعلها من آثار جلنة التصحيح والتصويب يف تلك الفترة حيث كانت تعتمـد                 

ني على طائفة من األدباء واللغوي.  

ومما يتصل ذا الشأن شيوع بعض األلفاظ والعبارات اليت تعرب عن التقاليد اليت             ) ٢(
  :نت تربط بني احلاكم واحملكومني يف الفترة األوىل ، ومن أمثلتها كا

 حضرة صاحب العظمة الـسلطانية      –) ٤٨( عظمة السلطان    –) ١(سلطان العرب   
 حـضرة   –) ١٢٩٥( جاللة امللك    –) ١٢٨٦( امللك املعظم    –) ٤٤١(جاللة اإلمام   ) ٥٥(
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  ) .١٤٨٩(اللة حضرة صاحب اجل -) ١٤٠٠( عناية جاللة امللك –) ١٣٨٦(امللك 

( و) جاللة امللك   ( فاأللفاظ والعبارات السابقة مل تعد مستخدمة يف الفترة الثانية عدا           
ل من  ، وأو )خادم احلرمني الشريفني    ( ل ا لقب    بِد، واست ) صاحب اجلاللة   ( و) امللك املفدى 

   .-  رمحه اهللا- ب به من آل سعود هو امللك فهد بن عبد العزيز آل سعودتلقَّ

على حني تـأيت يف     يف الفترة األوىل على صيغ مألوفة فيها ،         ترد بعض الكلمات     )١(
  :الفترة الثانية على حنٍو آخر ، ومن أمثلة ذلك 

) ٨٣٢(يوثًا عميقة قد اطلت على أرجاء اململكة بكثرة وغـزارة            غُ اتصل بنا أنَّ  = 
  .هـ ١٣٥٩

  ) .الغيث( و ) هطلت  ( :واملألوف اليوم 

ونوا حائزين على شهادة يف الطب والصيدلة وِطبابـة األسـنان أو الطـب              أن يك = 
  هـ ١٣٥٢) ٤٤٣(البيطري أو الِقبالة من املدارس واجلامعات الطبية املعترف ا 

  ) . األسنان بِط ( :واملألوف 

 =هـ ١٣٥٥ ) ٦١٠(ا منهم أنه العنصر األقوى يف ابتناء اجلسم يغالون ظن .  

  ) . بناء  (:واملألوف اليوم 

ـَّا دخل السرادق أِذ=    .هـ١٣٤٣) ١(خول عليه ن لوفود األهلني بالدومل

  ).األهايل ( أو ) األهل ( :    واملألوف 

 ) ٦١٠. (ومن هذه الطائفة األخرية تتألف األكثرية الغالبة من األمـم املتمدينـة             = 
  هـ١٣٥٥

  ) .نة املتمد ( :والشائع اآلن 

  .هـ ١٣٦٩) ١٣٢٨( و وِلي العهد املعظَّم بالطائف حفلة شائقة يف قصر مس= 

  ) .شيقة : (    والشائع 
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א: :אא
         ا تا قويم إىل موقع احلدث ،      تؤثِّر الصحافة وسائر وسائل اإلعالم يف الناس تأثري طري

إن صلحت اللغة يف تلك الوسائل كـسبنا لغـة   فنجد هذا يردد عبارة ، وذاك يردد أخرى ، ف        
لٍل شديٍد ، وميكننا أن      يف خ   فقد جعلت اللسان العريب     أصاا اخلللُ  نْإعربية فصيحة ، ولكنها     

  :نعزو أسباب األخطاء اللغوية إىل ما يأيت 

١-ا كما استعملها العرب  اخلطأ يف استعمال األلفاظ استعماالً صحيح :  

  :حيفة أم القرى ومن أمثلة ذلك يف ص

 =  وقد استلم مسو  ٥( مجـادي الثانيـة   ٢٨ا من صباح األربعاء ه زمام األمور اعتبار (
  هـ١٣٤٣

ر الرؤيا ، أو عرب النـهر ،        أي جرت دمعته ، أو فس     : من الفعل عرب    ) اعتبار  ( كلمة  
س مـن   ، فلي  )٧٢(الفرض والتقدير ، وأخذ العظة      : أي قطعه من شاطئ إىل شاطئ ، واالعتبار         

  . على االبتداء معانيها ما يدلّ

 ى مجـاد  ٢٨من صباح األربعاء    بدًءا  استلم مسوه زمام األمور      (:والصواب أن نقول  
  )الثانية

 معاملة بعد نشر هذا البالغ تصدر بالذهب تعترب الغية املفعـول ، ويعاقـب               كلُّ= 
  .هـ ١٣٥٩) ٨٠٩(صاحبها 

  .)٧٣(وال حيصل منه على فائدة وال نفع كالم من  به يف اللغة ، ما ال يعتد) الغية ( و

  : ر عما سبق فنقول عبنوالصواب أن 

 )باِطلة املفعول ( ، أو   ) معاملة تصدر بالذهب بعد نشر هذا البالغلغى كلُّت.(  

اُعتمد مبلغ مائة ومثانني مليون ريال بغرض نزع ملكية العقارات اليت تقع على امتداد              
  . هـ ١٤٠٣) ٢٩٣٩.(ه باملدينة املنورة من الناحية الشرقية الشارع املقترح تنفيذ
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ا يف خمتلـف الـدوائر احلكوميـة        على األلسنة واألقالم كـثري    ) اعتمد(جتري كلمة   

وكذا الصحف احمللية والعربية ،سات األهليةواملؤس .  

  ة من الفعل    شتقَّوهذه الكلمة م)عا    و،  ) د  ممديَء عد الشمع : ه ،    أقامه بِعممعاٍد ود
واعتمدِا:  وعليِهيَء الش٧٤ (كأت(.  

نستطيع أن نقول كلمة غري هذه الكلمة اليت ليس يف معجمنا العريب املعـىن الـذي                و
(  ، أو    )اخل.. ووفق على مبلغ مائة ومثانني مليون ريـال         : ( فتصبح اجلملة   . يريده الصحفي   

  ... ) .رصد مبلغ مائة ومثانني مليون 

  : رمجة  الت-٢

      ا اللحناللغة املعاصرة    يف القرن الثاين اهلجري ، فإنَّ      إذا كانت اللغة العربية قد أصا 
عن طريق الترمجة ، ومن أمثلة ذلك آخر ، سرى إليها من اللغة اإلجنليزية  من نوٍعيصيبها حلن:  

 = ـ         يعلى الفن  .ول ني املذكورين أن يسريوا يف عملهم ِطبقًا لألنظمـة الـسارية املفع
  .هـ ١٣٥٠) ٣٤٣(

هناك مصادر غري مألوفة يف الفصحى ، ولكنها شائعة يف لغـة الـصحيفة ،ويرجـع                
  بقاً لـ السبب يف استخدامها إىل تأثري الترمجة من اللغات األجنبية ، ومن ذلك ِط

 ترمجـة للكلمـة     و، وه " مطابقاً  "  حاالً مبعىن    ىيف املثال السابق أت   " بقاً  ِط" فاملصدر  
   " According to"زية اإلجنلي

ر عن املعىن السابق فنقول وميكن أن نعب:  

ني املذكورين أن يسريوا يف عملهم صدرت األنظمة السارية املفعول بأن على الفني.  

 =   ويلِّ خادم احلرمني الشريفني ومسو   العهد ومسو    وزير الداخليـة     النائب الثاين ومسو 
زارة على جهودهم املبذولة يف التغطية اإلعالميـة للحـج          يشكرون وزير اإلعالم ومنسويب الو    

  .هـ ١٤١٢) ٣٣٦٦(

، وتغطيـة   " Cover"الواردة يف الصحيفة هي ترمجـة لكلمـة         " تغطية  "  كلمة   إنَّ
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 ِمن حشِو الثياِب حتـت ثياـا        ت به املرأةُ  ما تغطَّ : الشيء إخفاؤه عن أعني الناس ، والٍغطاية        
   .)٧٥(كالِغاللِة وحنوها 

يشكرون وزير اإلعالم ومنسويب الوزارة على جهودهم املبذولة        : واألفضل أن يقال    
  .يف املتابعة اإلعالمية للحج 

ها قد ال  التعبريات السابقة تتفق ومواصفاِت األسلوب اإلجنليزي ، ولكن      ال شك يف أنّ   
 تتفق وخصائص األسلوب العريب.  

 هو السالمة اللغويـة ، واللغـة   الفها فاملهم فالترمجة اجتهاد ، ولنا أن نتفق معها أو خن        
   .)٧٦(امليسرة الواضحة  

٣-إمهال التركيب النحوي :   

إنّ ما احتوت عليه رسالتكم السامية من عبارات رقيقة وعواطف صادقة ، كان هلا              = 
) ١٤٨٩.(أعظم األثر يف نفوسنا السيما وأا صادرة من قلب صديق محيم ورئـيس جليـل                

، فقد جاء يف مغين اللبيب      ) والسيما أن   :( ، وصوابه    ) ما وأنّ السي: ( ولون  يق. هـ  ١٣٧٣
  :عند الكالم عن السيما 

من : قال ثعلب   . واجب  " ال"ودخول الواو على    ،  عليه  " ال"وتشديد يائه ودخول    ( 
  :استعمله على خالف ما جاء يف قوله 

  )٧٧(لْجل ِة جاردوالسيما يومٍ ِب................... 

  .)  فهو خمطئٌ

 = وقد تصياغة بعض هذه األخبار مبا يوحي بأنّ       م   ـل      ىع التأخري املدبه معتمد من ِقب 
  .هـ ١٤٠٦) ٣٠٩٩(حكومة اململكة العربية السعودية 

غري صـحيح ، وإن أردنـا الفـصاحة للغتنـا           ) من ِقبل   ( إن استخدام شبة اجلملة     
 التـأخري    صياغة هذه األخبار مبا يوحي بـأنّ       موقد ت : نقول  فاألنسب أن نغري هذا األسلوب ف     

  .وافقت حكومة اململكة العربية السعودية عليه 
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  : اللفظة اخلاطئة -٤

 =دافع عن أنفسنا ونقاتل دون أوطاننا ، وحنمي بالدنا بأسيافٍ         ن  دناها علـى    طاملا جر
  .هـ ١٣٥١) ٣٩٥(أهل الشر والفنت  

  .ال معىن هلا هنا" طاملا " ىل أن  الصحافة اليوم دون أن نتنبه إيشيع مثل هذا التعبري يف

  .دناها على أهل الشر والفنت وحنمي بالدنا بأسياٍف ما دمنا جر:والصواب أن يقال 

يف اجلملة السابقة أداة شرطية ظرفية، ولـذا اكتـسبت معـىن            " طاملا  " استخدمت  
  " .مادام " الظرفية فأشبهت 

  . غري معروف يف الفصحى ستخدمت على حنٍووال شك يف أا اُ

  .)٧٨(ما الزائدة + وهي مكونة من الفعل طال ) كثر ما ( أما طاملا فمعناها 

. وكان يف استقبال مسوه لدى وصوله مقر احلفل معـايل أمـري منطقـة جـازان                 = 
  .هـ ١٤٢٠)٣٧٨٧(

م معىن ، ولكنه    صول اس ستخدم مضافًا إىل اسم املعىن ، فالو      ال ي " لدى  " إنّ الظرف   
ستخدم مع اسم الذات ي.  
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א

 املطاف ، جتولت خالله بني صفحات جريدة أم القرى ،            هي ايةُ  د ، فهذهِ  ـوبع    
ـ    ـاز وجنٍد وس  ـجتنقّلت بني احلِ  .  العتيق   ريانُ البيتِ ـيصحبين أهلُ مكةَ ج    ذا ـائر مـدن ه

 واطّلعت على األنظمة والبالغات     ،.األحداث احمللية   وتعرفت على األخبار و   ،  ن العريق   ـالوط
  ،واملراسيم امللكية

    منها ظواهر لغوية إفرادي اقتطفت ة وتركيبي  د مالمح العربيـة الفـصحى يف       ة ، تحد
  القرى ومساا ؛صحيفة أم 

وميكننا . صحى التراث   ة املالمح ، وما هي إال امتداد لفُ       يِرص فصحى ع  فهي لغةٌ  )١(
  ) .فصحى العصر ( دخلها حتت مصطلح  نأن

ا من األلفـاظ اإلسـالمية       وعقيدة ،ظهر ذلك يف استعماهلا كثري       دينٍ وهي لغةُ  )٢(
  . واحلرمني الشريفني ، والقرآن ، واحلج ، والبيت احلرام ،كلفظ اجلاللة

)٣(             املشتقات ، ليشمل جماالت احلياة مجيعها ، كا ال وهي لغةٌ يشيع فيها استخدام
 واالقتصادي والثقايفّ واالجتماعي السياسي.  

 مستقاة من كتب اللغة     –ان نشأا   ما إب  أصيلة ، والسي    حفلت بكلماتٍ  وهي لغةٌ  )٤(
  .والتاريخ 

  جتاوزت حدود اجلِ   ها لغةٌ إىل جانب أن نسي    ا من املـصطلحات    ة اللغوية ، فوسعت كثري
  .ها اآلخر ك بعضِربعضها وت عرباليت جاءا من اللغات األخرى ، 

 به العامل من    ا مير  عم  برباعتها يف التعبريِ   تسـمت  جمتمعها،  لثقافاتِ حاملةٌ وهي لغةٌ  )٥(
 جبمٍل متنوعٍة ، مجعت بني تراكيب تداخلت تداخال ، لتعكس مسةَ لغِة الصحيفِة يف سرِد                أحداث

  .التراكيِب املتواليِة داخل اجلملِة الواحدة 

وهي لغةٌ متطورة ، ختتلف اليوم عما كانت عليِه إبان نشأا ، وأضحت متيلُ إىل                )٦(
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  .الفقراِت القصرية ، واأللفاِظ املألوفة ، واصطناِع التراكيب اليت يألفها القراء 

أما مها فيما يأيت قترحات البحث وتوصياته فيمكنين أن أحصر:  

ا يف نشر اخلرب ومادته      جد ائل اإلعالم ، فهي قويةٌ    االهتمام بوس ب املسؤولني   وصيأ )١(
  . وإطاره اللغوي

)٢( أهيب    بالباحثني والباحثات أن ي عنو        وسـائله   ا بدراسة لغـة اإلعـالم ، ألهـم 
فاز ، فلغة اإلعالم هي اليت تصنع لغة احلضارة لْكالصحافة واإلذاعة والت.  

بصحيفة أم القرى ، وسائر الـصحف       عيم قسم التصحيح واملراجعة اللغوية      تد )٣(
  .ر هلم بصر باللغة العربية وأساليبها ـاحمللية بالعاملني األكْفَاء الذين يتوفَّ

)٤(         صة الـيت   تدعيم قسم الترمجة واألخبار اخلارجية باملعاجم املختلفة العامة واملتخص
تيريدون اعينهم على اختيار أنسب الكلمات ، واألساليب العربية للتعبري عم .  

)٥(   العناية بإعداد متخص  ى عاٍل من اخلربة يف جمال حترير األخبـار ،          صني على مستو
  . تدريبية هلموذلك بعقد دوراٍت

واهللا من وراء   . قت اهلدف املأمول منها      حقَّ ين أرجو أن تكون هذه الدراسةُ     ، فإن وبعد
  . العاملني  ربِهللا وآخر دعوانا أن احلمد ،القصد
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א א א

انظر مقدمة الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى الذي أعدته دارة امللك عبد العزيـز                 )١( 
  .١٤ص  اجلزء األول ،

)٢ (            ر متاماً عن   جتاوزت عن دراسة املستوى الصويت ألن لغة الصحافة مكتوبة ، والكتابة ال تعب
  . نطوقةماخلواص الصوتية بوصفها لغة 

   .٩١مد سفر ، اإلعالم موقف ، ص حممود حم )٣(

الذي رعته  " اللغة العربية يف وسائل اإلعالم      " كتاب حبوث مؤمتر علم اللغة األول بعنوان         )٤(
  . م ٢٠٠٢رة ، كلية دار العلوم عام هجامعة القا

عبد القادر الفاسي الفهري ، من منشورات معهد الدراسـات          : عربية الصحافة إشراف     )٥(
  م ١٩٩٨ريب بالرباط ، واألحباث للتع

  . ، وما بعدها ٨٩مستويات العربية املعاصرة يف مصر ، ص  )٦(

  ١٥مقدمة الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى ، ص  )٧(

  .٥٥املدخل يف التحرير الصحفي ، ص  )٨(

  .٣٣لغة الصحافة املعاصرة ، ص  )٩(

  .٣٣العربية الفصحى لستتكفتش ، ص  )١٠(

  . وما بعدها ١٧٠ ، ص ٣اء ، جمعاين القرآن للفر )١١(

 ،  ١رارات امع ، أمحد االسكندري ، جملة جممع اللغة العربيـة ، ج            ــالغرض من ق   )١٢(
، ) م  ١٩٨٤ –م  ١٩٣٤( وانظر التراث امعي يف مخسني عامـا         ،٢١٥،  ٢١١ص  

  .إبراهيم الترزي : تأليف 

  .٢١٥، ٢١١ ، ص ١جملة جممع اللغة العربية ، ج )١٣(

  .٥٧-٥٦أمحد حسن كحيل ، ص .لتبيان يف تصريف األمساء ، دا ) ١٤(
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  .٧٩لغة الصحافة املعاصرة ، ص  )١٥(

ليلى السبعان ، ص    . لغة اإلعالم املعاصر ، يف دولة الكويت ، ودول جملس التعاون ، د             )١٦(
١٧٣.  

  ".برق " املعجم الوسيط ، مادة ) ١٧(

  ".األسفلت " املرجع السابق ، مادة ) ١٨(

  ".نكب " سان العرب ، مادة ل) ١٩(

  ".شرع " املرجع السابق ، مادة ) ٢٠(

  ".مشل " املرجع السابق ، مادة ) ٢١(

  ".عصم " املرجع السابق ، مادة ) ٢٢(

  ".عقد " املرجع السابق ، مادة ) ٢٣(

  ".قلد " املعجم الوسيط ، مادة ) ٢٤(

  ".نشر " املرجع السابق ، مادة ) ٢٥(

  .١٣٨للغة ، أوملان ، ص دور الكلمة يف ا) ٢٦(

  .٥٢ ، ص ١ يف أصول اللغة ، ج كتاب)٢٧(

  .١٦املعجم الوسيط ، املقدمة ، ص  )٢٨(

  . املرجع السابق ، الصفحة نفسها )٢٩(

  .١٧عبد الرحيم ، انظر مقدمة احملقق ، ص . ف.ب للجواليقي ، حتقيق درعاملُ )٣٠(

   .١٨٥ ، ص ٢القاموس ، احمليط ، ج )٣١(

  .٣٧ب ، املقدمة ، ص رعاملُ )٣٢(

  ."برنامج"املعجم الوسيط ، مادة  )٣٣(
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   .٧٨ب ، املقدمة ، ص رعاملُ )٣٤(

   ."دون"لسان العرب ، مادة  )٣٥(

  .٣١٧ب ، ص رعاملُ )٣٦(

  .٧٧، املقدمة ، ص  املرجع السابق )٣٧(

  ."التكية"املعجم الوسيط ، مادة ) ٣٨(

  .١٢٥ب ، ص رعاملُ )٣٩(

  .٦٣٩ ، ٤٠، ص املرجع السابق  )٤٠(

  .٤٥٣، ص  املرجع السابق )٤١(

   ." قنصل "املعجم الوسيط ، مادة  )٤٢(

واجلدير بالذِّكر أنّ مثن العدد األول من صـحيفة أم           . "قرش  "، مادة    املرجع السابق    )٤٣(
  .القرى كان ِقرشاَ 

   .٢٢٠ب ، ص رعاملُ )٤٤(

  .٢٢١، ص  املرجع السابق )٤٥(

  " .قنن"املعجم الوسيط ، مادة  )٤٦(

  .٥٦ب ، املقدمة ،ص رعاملُ )٤٧(

   ."مهرجان" املعجم الوسيط ، مادة  )٤٨(

  .١٤٧معجم األلفاظ الفارسية املعربة ، أدي شري ، ص ) ٤٩(

  .٢١٨ ، ص ١القاموس احمليط ، ج )٥٠(

  .٥٦ب ، املقدمة ، ص رعاملُ )٥١(

  ."ركاجلم" املعجم الوسيط ، مادة ) ٥٢(
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  .٣٣٣-٣٣٢ ، ص ١جملة جمع اللغة العربية ، ج )٥٣(

   .١٤٢كمال بشر ، ص . دراسات يف علم اللغة ، القسم الثاين ، د )٥٤(

  .٣٣٣-٣٣٢ ، ص ١جملة جممع اللغة العربية ، ج )٥٥(

  .٢٤٢علي عبد الواحد وايف ، ص . فقه اللغة ، د  )٥٦(

  .٤٠٦، ص ٢٦جملة امع العلمي بدمشق ، م  )٥٧(

  .٥، ص ة  السابعة والثالثني دوريف ال، جممع اللغة العربية بالقاهرة حماضر جلسات  )٥٨(

  .١٠٤لغة اجلرائد ، إبراهيم اليازجي ، ص  )٥٩(

اليوبيل مبعناه العام هو ذكرى مرور عدد معني من السنوات علـى حـدث معـني ،                 ) ٦٠(
ة يـة ، أو مؤسـس     كاالحتفال مبرور عدد من السنوات على تأسيس منظمـة اجتماع         

  .تعليمية

  .٢١، ص ١شرح املفصل ، ابن يعيش ، ج) ٦١(

  .٣٧٤ ، ص ٢مغىن اللبيب عن كتب األعاريب ، ج )٦٢(

   .١٦٦-١٦٥ة للهجة أم درمان العربية ، ص يبياخلواص الترك )٦٣(

  .١١٢لغة الصحافة املعاصرة ، ص ) ٦٤(

  .رد عليِه ، وأفاده عما سأل : ، أي ) أجاب فالنٌ فالنا:(ويتعدى بنفسه ، حنو ) ٦٥(

  ٥٧ ، ص ٢شرح التصريح للشيخ خالد األزهري ، ج) ٦٦(

   ٣٩٠ ، ص ٢اخلصائص ، أبو الفتح عثمان بن جين ، ج )٦٧(

  .١١حممود السعران ، ص . اللغة واتمع ، د ) ٦٨(

  .١٢٥-١٢٢املدخل يف فن التحرير الصحفي ، ص ) ٦٩(

  ."طنفس " ، لسان العرب ، مادة سة ، وهي البساط فُنالطُّ  وسة ِفنالطِّ: مفردها ) ٧٠(

  ."ضبع "  ، لسان العرب ،مادة تأبط به : اضطبع بالثوب وحنوه ) ٧١(
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   ."عرب " مادة واملعجم الوسيط ، لسان العرب ،  انظر )٧٢(

   ."لغا " لسان العرب ، مادة  )٧٣(

   ."عمد " مادة واملعجم الوسيط ، لسان العرب ،  انظر )٧٤(

   ."غطي " لسان العرب ، مادة  )٧٥(

كامل حممد مجيل ولويل ، حبث قدم إىل        . لغة اخلرب يف اإلذاعة والصحافة والتلفزيون ، د       ) ٧٦(
    مؤمتر اللغة 

) اللغة العربية يف وسائل اإلعـالم       ( انظر كتاب حبوث مؤمتر علم اللغة األول        . األول         
   .٢٠-١٩ص 

ن ا، وهو من معلقة امرئ القيس ، الـديو      ) أال رب يوٍم لك منهن صاحل       ( صدر البيت    )٧٧(
١٤٥.   

  .٢٠٦أمحد خمتار عمر ، ص . العربية الصحيحة ، د  )٧٨(
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אא א

:א:
  .  يومية تصدر يف اململكة العربية السعودية : صحيفة أم القرى 

  .هـ ١٣٤٣) ٢٤،٢١،٦،٥،٣،٢،١( : األعداد 

  .هـ ١٣٤٤ ) ٧٥، ٦٦، ٥٥، ٥٤ ، ٤٨، ٤٧ ، ٣٣ ، ٣٢( 

  .هـ ١٣٤٥) ١١٦(

  .هـ ١٣٤٧ ) ٢١١ ، ١٩٦، ١٨٩(

  .هـ ١٣٤٩) ٣٠٦(

  .هـ ١٣٥٠) ٣٥٨،٣٤٣،٣٣٨(

  . هـ ١٣٥١ ) ٤٢٩ ، ٤٢٦ ، ٤١٢ ، ٤٠٦ ، ٣٩٥(

  . هـ ١٣٥٢ ) ٤٢٩ ، ٤٤٨ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٤٤١(

  .هـ ١٣٥٣ ) ٥٠١ ، ٤٩٩ ، ٤٩٧(

  .هـ ١٤٥٤ ) ٥٨٨ ، ٥٦٩ ، ٥٦٨ ، ٥٦٠ ، ٥٤٧(

  .هـ ١٣٥٥ ) ٦٣٩ ، ٦٢٦ ، ٦١٥ ، ٦١٠ ، ٦٠٠(

  .هـ ١٣٥٦ ) ٦٨٢ ، ٦٧٣(

  . هـ ١٣٥٨ ) ٧٨٣ ، ٧٦٣ ، ٧٦١ ، ٧٤٧(

  . هـ ١٣٥٩ ) ٨٣٢ ، ٨٠٩(

   هـ ١٣٦٠ ) ٨٧١ ، ٨٦٥ ، ٨٦٤(

  . هـ ١٣٦١ ) ٩٣٠(

  .هـ ١٣٦٢ ) ٩٧٦ ، ٩٦١(

  . هـ ١٣٦٨ ) ١٢٨١(



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج      ٣٧٢
 

  . هـ ١٣٦٩ ) ١٣٢٢ ، ١٣٢٠ ، ١٢٩٥ ، ١٢٨٦(

  . هـ ١٣٧٠ ) ١٣٧١(

  .هـ ١٣٧٠ ) ١٤٠٠ ، ١٣٨٦ ، ١٣٨٤(

  .هـ ١٣٧١ ) ١٤٠٩(

  . هـ ١٣٧٢ ) ١٤٤٦(

  . هـ ١٣٧٣) ١٤٨٩ ، ١٤٨٤(

  .هـ ١٤٠٣) ٢٩٣٩( 

  .هـ ١٤٠٤) ٣٠١٠( 

  .هـ ١٤٠٥) ٣٠٦١( 

  .هـ ١٤٠٦) ٣٠٩٩( 

  .هـ ١٤٠٧) ٣١٦٨( 

  .هـ ١٤٠٨) ٣١٧٨( 

  .هـ ١٤١٢) ٣٣٦٦( 

  .هـ ١٤٢٠) ٣٧٨٧  ،٣٧٨٦( 

  .هـ ١٤٢٢) ٣٨٨١( 

  .هـ ١٤٢٣) ٣٩٣٠(

א: :א
  . م ١٩٨٢دار امة ،الطبعة األوىل ، : اإلعالم موقف ، حممود حممد سفر ، جدة = 

  .أمحد حسن كحيل ، الطبعة السادسة . التبيان يف تصريف األمساء ، د = 

دار اهلـدى   :  لبنان   –حممد علي النجار ، بريوت      : اخلصائص ، أبو الفتح عثمان بن جين ، حتقيق          = 
  .للطباعة والنشر 
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كمال بشر ، دار املعارف مبـصر، الطبعـة الثانيـة ،            . دراسات يف علم اللغة ، القسم الثاين ، د        = 

  . م ١٩٧١

كمال حممد بشري، مكتبة    . د  : دور الكلمة يف اللغة ، ستيفن أوملان ، ترمجه وقدم له ، وعلق عليه               = 
  .ب الشبا

دار أحيـاء الكتـب     : شرح التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري ، مصر              = 
  .العربية ، عيسى البايب احلليب 

  . م ١٩٥٣شرح ديوان امرئ القيس للسندويب ، املكتبة التجارية ، مصر ، = 

  .عامل الكتب ، القاهرة ، مكتبة املتنيب : شرح املفصل البن يعيش ، بريوت = 

  .م١٩٩٨أمحد خمتار عمر ، القاهرة ، عامل الكتب ، الطبعة الثانية ، . العربية الصحيحة ، د = 

  .م١٩٩١حممد حسن عبد العزيز ، القاهرة ، . د : العربية الفصحى ، ستتكفتش ، ترمجة = 

   . الطبعة الثامنة  ،دار ضة مصر: علي عبد الواحد وايف ، القاهرة . د . فقه اللغة = 

  . دار بريوت للطباعة والنشر –دار صادر : لقاموس احمليط للفريوزابادي ، بريوت ا= 

، جامعة القاهرة ،    ) اللغة العربية يف وسائل اإلعالم    : ( كتاب حبوث مؤمتر علم اللغة األول بعنوان        = 
  . م ٢٠٠٢كلية دار العلوم 

 -هــ   ١٤١٩ العزيـز ،     الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى ، من إصدارات دارة امللك عبد          = 
  .م ١٩٩٩

 - هــ  ١٣٨٨ دار بريوت للطباعة والنشر ، –دار صادر : لسان العرب البن منظور ، بريوت       = 
   . م١٩٦٨

ليلـى خلـف    . ة وحتليـل ، د      لغة اإلعالم املعاصر يف دولة الكويت ودول جملس التعاون دراس         = 
  .م ١٩٩٩ذات السالسل ، : ، الكويت السبعان

  .  الطبعة األوىل،.لشيخ إبراهيم اليازجي ، مطبعة مصرلغة اجلرائد ل= 

 حممد حسن عبد العزيـز ، دار الفكـر العـريب ، الطبعـة األوىل ،               . لغة الصحافة املعاصرة ، د      = 
  .م٢٠٠٢
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  .م ١٩٦٣: حممود السعران ، دار املعارف باإلسكندرية . اللغة واتمع ، د = 

  . الطبعة الثانية  ،ة عبد اللطيف ، دار الفكرمحز. املدخل يف فن التحرير الصحفي ، د = 

  . م١٩٧٣دار املعارف ، : السعيد بدوي ، مصر . مستويات العربية املعاصرة يف مصر ، د = 

 =م ١٩٧٢حممد علي النجار وآخرون ، القاهرة ، : اء ، حتقيق معاين القرآن للفر.  

  .م ١٩٨٠ بريوت ، –بنان معجم األلفاظ الفارسية املعربة ، أدي شري ، مكتبة ل= 

املعجم الوسيط ، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى ، أمحد حسن الزيات ، حامد عبد القادر، حممـد                 = 
  .م ١٩٨٩دار الدعوة ، : علي النجار ، اسطنبول 

، الطبعة األوىل ،    دار القلم   : عبد الرحيم ، دمشق     . ف  : املعرب ، أليب منصور اجلواليقي ، حتقيق        = 
  .م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠

مازن .د : مغين اللبيب عن كتب األعاريب ، جلمال الدين ابن هشام األنصاري ، حققه وعلق عليه              = 
دار الفكـر ، الطبعـة      : سعيد األفغاين ، بـريوت      : مبارك واألستاذ حممد علي محد اهللا ، راجعه         

  .م ١٩٧٩اخلامسة ، 

:א:
  :القاهرة من مطبوعات جممع اللغة العربية ب = 

جمموعة القرارات اليت أصدرها امـع مـن        :اجلزء األول ،   –أصول اللغة   يف  كتاب   -
  حممد خلف اهللا أمحد : الدورة التاسعة والعشرين إىل الدورة الرابعة والثالثني ،أخرجها 

  . م١٩٦٩ حممد شوقي أمني ، –

  .م ١٩٣٤جملة جممع اللغة العربية ، اجلزء األول ،  -

  . حماضر جلسات امع يف الدورة السابعة والثالثني – اللغة العربية جملة جممع -

  .م ١٩٨٤جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاماً ،  -

  .إبراهيم الترزي : ، تأليف ) م ١٩٨٤ –م ١٩٣٤( التراث امعي يف مخسني عاما  -

  .٢٦ العلمي بدمشق ، م امعجملة  = 




