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 مقدمة
األلفــاظ الدخيلــة مــا زالــت تعــاني مــن اضــطراب يف املفهــوم ويف التقعيــد، أمــا    إن 

املفهوم فاملصطلحات الدالة على الدخيل ـ يكتنفها كثري مـن الغمـو ، وعـدم الوضـو ،      

وتتــداخل فيمــا بينهــا تــداخال كــبريا، ســواء يف  لــد املصــطلحات القد ــة، كالــدخيل    

ت احلديثــة، كاملســتعار واملقــرت ، واملقتــب .  أم املصــطلحا واملعــرب، واملولــد، واحملــد ...

إضـافة إىل تعـددها املــإدي إىل اإللبـاس، فهنــاك كـثري مـن املصــطلحات الـيت اســتخدمها       

القدامى، لوصف هذه الظاهرة، وسوف نرى يف الفصل األول مـن هـذا البـاب  لـد بشـكل      

 واضح.

عديــدة، وأمــا مشــكلة التقعيــد فــ ن قواعــد التعريــب مــا زالــت  اجــة إىل نظــرات   

وخاصة أن اجملامع اللغوية مل تتفق عليها بعد، فهناك كثري من االختالف بني القواعد 

الــيت قــدمها احملــدثون، وهــذا االخــتالف ألقــى بظاللــه علــى األلفــاظ الدخيلــة  حتــى إن      

تعريبـات اجملــامع نفسـها فــد  فيهـا نــوا مـن التنــاق  بـني القواعــد الـيت تــن  عليهــا،       

ـ ــ . والقواعـد مل تضـبط يف ظـالل اسـتقراء تـام، و لـد غـري متعـذر         واأللفاظ الـيت تعربهـا  

برغم من أن العـرب القـدامى كـانوا يتلعبـون بـاملعرب ـ لـو تـوفرت النوايـا، ونالـت اجملـامع            

 اللغوية بع  السلطات الرمسية.

ووراء  لــــد فــــد  خلــــط بــــني قواعــــد تعريــــب الــــدخيل مــــن جهــــة، ومظــــاهر   

أخرى، وتلعـب العـرب قـد ا ـ بـاللفظ، ينصـرف باملقـام         من جهة ـاستعماهلا بعد تعريبها ـ

األول إىل االستعمال، ولي  إىل التقعيد. وهذا األمر مل أجد من بـَـيَـّـن مفاصـله وحـدوده   

ـ من الدارسني لقضية الدخيل. هذه القضايا تعد مـن اإلشـكاليات الـيت تواجـه البـاحثني      ـ

 عند تناول هذه القضية. 

سترياد عناصر لغويـة، فهـل تسـتورد كـل العناصـر اللغويـة       وعندما تقوم اللغة با

اليت ال توجد لديها؟ أو أنها تستورد بع  العناصر فقط؟ وما موقف العربية من  لد؟ 

ـــدي دخــيال؟ وهــل الــدخيل مــن اللهجــة يعــد         ثــم مــا األجــن  الــذي إ ا جــاء منــه اللفــظ ُع

بيـة ـ يعـد دخـيال؟ ثـم هـل       دخـيال؟ وهـل مـا دخـل ممـا يسـمى بــ)اللغات السـامية( إىل العر        
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اللفظ اهلجني يعد دخيال؟ وإ ا عاد فهل يرد إىل أصله العربي؟ ثم هـل يصـح َردي الـدخيل    

مببدأ توافق اللغات، والتذرا بنقاء اللغة؟ ومن جهـة أخـرى فهـل كـل لفـظ لـه مشـابه يف        

لغة أخرى يعد دخيال؟ ومـا اإلشـكاالت الـيت تـرد علـى الباحـث قبـل احلكـم علـى لفـظ  مـا            

بأنه دخيل؟ ثم هل  كن أن يـدخل اللفـظ عـرب لغـة وسـيط؟ وإىل أي لغـة ينسـب يف هـذه         

 احلالة؟ وهل لدخول اللفظ يف هذه احلالة أي عيب؟

ثــم مــا الفــرق بــني املرتجــم املتخصــ  والعــام؟ ومــا وســائل الرت ــة؟ وهــل هــذه    

نتقــل إىل الوســائل متكافئــة ـ  يــث ملتــار املرتجــم أيهــا شــاء، أو متفاضــلة ـ  يــث ال ي          

الوســيلة الثانيــة إال إ ا عجــز عــن الســابقة؟ وباخلصــو : هــل يقــدم ـ عنــد الرت ــة ـ                

التوليـد علـى التعريـب؟ أو العكــ ؟ وإ ا حررنـا املسـألة بوجــه أدق، فنتسـاءل: هـل تســتوي        

 الرت ة يف ألفاظ احلياة العامة مع الرت ة يف املصطلحات العلمية؟

ــم إ ا دخـــل اللفـــظ األجـــن  إىل ال    فهـــل يـــرتك ليرتعـــرا وفيـــا؟ أو     ـــــعربيـــة ثـ

صــل؟ ومــا اتاهــات العلمــاء حــول هــذه القضــية؟ ومــا حججهــم؟ وعلــى أي أســاس       يستأ

يســتندون؟ ومــا دور مفهــوم الفصــاحة القــديم يف هــذه القضــية؟ ومــا ا يرتتــب علــى هــذا       

؟ وإ ا اسـتعمل اللفـظ الـدخيل    دور االستعمال يف تغليب األصـيل أو الـدخيل  املفهوم؟ وما 

ه؟ وهـــل هنـــاك ضـــرورات تســـتلزم هـــذا التغـــيري؟ ومـــا حـــدود هـــذه هــل جيـــب التغـــيري فيـــ ف

هـل الَعــلـــم مثـل النكــرة ـ فيخضـع للتغـيري كمــا كضـع هلــا النكـرة؟ أو أنــه          الضـرورات؟ و 

 ملرج عن هذه القواعد؟

 هور البـاحثني يـرون تغـيري الـدخيل  حتـى يـتالءم مـع احلـد األدنـى          وإ ا كان 

ما احلد األدنى؟ وما اإلجراءات الالزمـة الـيت تعـل مـن الكلمـة معربـة       ف ـ  للنظام اللغوي

؟ ومـــا حكـــم األلفـــاظ الـــيت عربـــت يف خمتلـــف املســـتويات الصـــوتية والصـــرفية والنحويـــة

 قد ا؟ هل يعاد تعريبها؟ أو يكتفى بالتعريب القديم؟

هل من القواعد حذف حرف تشتمل ثم ما مذاهب العرب يف تعريب الصوامت؟ و

 الكلمة األجنبية؟ وهل من القواعد زيـادة حـرف مل تشـتمل عليـه الكلمـة األجنبيـة؟      عليه 

هـل هنـاك   ؟ وهل جيـوز تـوالي سـاكنني   ؟ وهل جيوز لنا البدء بالساكن عند التعريبثم 

قواعــد صــرفية مطــردة يلتــزم بهــا العــرب عنــد إدخــال كلمــات أجنبيــة إىل لغــتهم؟ ومــا ا   
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األجنبيــة؟ ومــا ا يعمــل إزاء   ةات العالمــة الصــرفي يعمــل املرتجــم إزاء الكلمــة األجنبيــة    

 ؟السوابق واللواحق األجنبية

وبعــد  لــد ـ فمــا مظــاهر االســتعمال للفــظ الــدخيل؟ وهــل يســتوي يف  لــد           

العلـم  هـل يبنـى   الدخيل النكرة مع العلم؟ كيف يصرف الدخيل؟ وكيف يشـتق منـه؟ و  

 ؟آخر االسم األعجمي هل حنول بني اإلعراب وبنيو  املركب املزجي أو يْعـَرب؟

 وأخريا فما اإلشكاليات احلضارية والثقافية جراء استعمال اللفظ الدخيل؟

كــل هــذه التســاحالت ســنحاول الكشــف عنهــا يف هــذا الكتــاب ـ إن شــاء ا ، وهــي     

 التالية:  الفصولمعطيات 

 مصطلحات األلفاظ الدخيلة ومفهومها.األول: 

 نشأة الدخيل.الثاني: 

 لرت ة واملرتجم.قضية االثالث: 

 .الدخيل لغويا وحضارياالرابع: مقاومة 

 اخلام : قواعد التعريب.

 .مظاهر استعمال اللفظ الدخيلالسادس: 

  األعالم الدخيلة.السابع: 

 الثامن: الصحافة والتعامل مع األلفاظ الدخيلة.
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 الدخيل 

 املَعريب 

 املولد 

 حملد ا 

 العامي 

  املقرت 

 املستعار 

  املقتب 

 املْعرب 

 األعجمي 

 اجملمعي 

 املعجم 
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 إضاءة:

 إن ألفاظ أي لغة ـ من حيث األصالة وعدمها ـ تتكون من ثالثة أنواا:

 .(1)األول: األلفاظ األصيلة، وهي الغالبة يف أي لغة

 الثاني: األلفاظ الدخيلة الوافدة.

ة )اهلجينـة(، مثـل: أمـريال، فهـي أصـيلة باعتبـار       الثالث: األلفاظ املهاجرة العائـد 

ــق علــى مثــل هــذا مصــطلح           ــا. ويطل ــار دخوهلــا حــديثا إلين ــة باعتب ــي، دخيل أصــلها العرب

 .سنتناوهلا الحقا الدخيل توزا، وهناك مصطلحات أخرى خاصة به

وإ ا نظرنا إىل تراثنا  ثا عـن املصـطلحات الدالـة علـى األصـيل، ف ننـا سـنخرج        

 تالية:بالنتائج ال

األصــل يف األلفــاظ أن تكــون أصــيلة، وهاملــا أن هــذا هــو األصــل فــ ن عــدم   - أ

اإلشارة إىل تأثيل اللفظ دليل كاف على أن اللفظ أصيل. فكما  يقول 

 الفقهاء أن األصل استصحاب الرباءة األصلية.

هنــاك بعــ  األلفــاظ تســتخدم للداللــة علــى أصــالة اللفــظ، وغالبــا مــا   - ب

 ل، ومنها:تستخدم يف مقابلة الدخي

:" ويقـال الرعديـد: الفـالو ج، فمـا     بن أمحـد  تليد، ورد يف قول اخلليل .1

 .(2)أدري مولد أم تليد"

ــل؟"    .2 ــو أم دخيـ ــد:" فـــال أدري أعربـــي هـ . ويف (3)عربـــي، كقـــول ابـــن دريـ

                                                           
(1)

من هذا هو الغالب، وهو األمر الطبيعي، ولكن قد يكون العكس هو الغالب، كاللغة اإلنجليزية التي "تشتمل على أقل  

% من الكلمات المقترضة". ينظر: ماريوباي: أسس علم 01% من الكلمات األنجلوسكسونية األصلية، وأكثر من 21

 ، ترجمة: د.أحمد مختار عمر.114م، ص1118، مصر، عالم الكتب، 8اللغة، ط
(2)

 بة الهالل، د.ت.تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، د.ط، مصر، دار ومكت العين، باب: ع د ر. 
(0)

 ، باب الثالثي، باب: ر ص هـ.م2330، لبنان، دار الكتب العلمية، 1جمهرة اللغة، ط 
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 .(1)موهن آخر، قال:"فال أدري أعجمي هو أم عربي؟"

ــرف   .3 ــه املعرب:"ليعـ ــة كتابـ ــواليقي يف مقدمـ ــول ايـ ــريح، ورد يف قـ  صـ

 .(2)الدخيل من الصريح"

عربــي ،ــ ، ففـــي لســان العــرب البـــن منظور:"أعربيــة ،ضـــة أم       .4

 .(3)معربة"

عربي خال ، ففي تاج العـروس:"لي  بعربـي خـال ، أو معـرب عـن       .5

 .(4)فارسي"

ــذاب،     .6 ــاجي:" فـــيجن: للسـ ــل للخفـ ــفاء الغليـ ــي شـ عربـــي صـــحيح، ففـ

 (5)ليست بعربية صحيحة".

، ومل (6)اســتخدمها احملــدثون كلمــة أصــيلة، وهــي مــن األلفــاظ الــيت  .7

 ترد عند القدامى.

أمـا ظـاهرة الـدخيل يف العربيـة، فمـن تتبعهـا وجـد أن علماءنـا ـ قـد ا وحـديثا ـ              

اســتخدموا عــددا مــن املصــطلحات لتوصــيف هــذه الظــاهرة، وســنحاول رصــدها يف هــذا         

 الفصل، من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

ــتخدمها ال    .1 ــيت اسـ ــطلحات الـ ــا املصـ ــدثون لوصـــف هـــذه    مـ قـــدامى واحملـ

                                                           
(1)

 المرجع نفسه، باب الثالثي، باب: ر ز ك. 
(2)

 .11ص ،الكالم األعجمي على حروف المعجم المعرب من 
(0)

د اهلل الكبير، ومحمد حسب اهلل، وهاشم تحقيق: عب: لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن عليابن منظور،  

 مادة: س ط م. ،ذلي، د.ط، مصر، دار المعارف، د.تالشا
(0)

تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، د.ط، الكويت، وزارة اإلرشاد : تاج العروس، السيد محمد مرتضى الحسينيالزبيدي،  

 مادة: ط س م. ،م1141نباء، مطبعة حكومة الكويت، واأل
(1)

 .220ص ،شهاب الدين أحمد الخفاجي، 
(4)

 .021، صم1113بنان، دار العلم للماليين، ، ل1معجم المصطلحات اللغوية، طالبعلبكي، رمزي منير،  
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 الظاهرة؟

 كيف تناولوا هذه املصطلحات؟ .2

 ما الفروق الداللية بني هذه املصطلحات؟ .3

 ما مدى مالئمة هذه املصطلحات لوصف الظاهرة؟ .4

وقد رأيت أن أتناول كل مصطلح عند القدامى واحملدثني ـ علـى حـدة  حيـث إن     

عليهـا املصـطلح، سـواء عنـد القـدامى       هديف ـ يف هذا البحث ـ هو بيان احلالة الـيت اسـتقر    

 أم عند احملدثني، وهذا يتجلى بتتبع تارملي للمصطلح.
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 الدخيل لغة:

قال ابن فارس:"الدال واخلاء والالم أصل مطرد منقاس، وهو الولوج، يقال: دخل 

يدخل دخوال...ودخيلد: الذي يداخلد يف أمورك...وبنو فـالن يف بـف فـالن دخيـل: إ ا     

ـــبي دخيــل: داخــل...وهو دخيــل فــيهم: أي مــن       .(1)ســبوا معهــم" انت وقــال الفريوزآبادي:"وُح

 .(2)غريهم، ويدخل فيهم"

مـن الواضـح أن مفـردات املـادة ـ كمـا قـال ابـن فـارس ـ تـدور حـول معنـى الولـوج،                 

والولــوج هــو دخــول شــيء يف شــيء آخــر. وتأمــل قــول صــاحب القــاموس:"أي مــن غريهــم،       

ي  مـــنهم، إمـــا مـــن غريهـــم، ولكنـــه دخـــل فـــيهم، فأصـــبح مـــنهم  ويـــدخل فـــيهم"، فهـــو لـــ

باالنتساب إليهم،  ولي  بالنسب فيهم، كما قال ابن فـارس:" إ ا انتسـبوا معهـم". وهلـذا     

فلن يكون أصيال مثلـهم، فالعالقـة بـني األصـيل والـدخيل هـي نفـ  العالقـة بـني النسـب           

قــوم باالنتســاب، وهــذا مــا   واالنتســاب. فاألصــيل أصــيل بالنســب، والــدخيل يصــبح مــن ال   

، وإ ا انتقـل  فنسـبه فيـه  أحلظه من فرق بني النسب واالنتساب. فالشيء إ ا بقـي يف أصـله   

، وهذا املعنى اللغوي هو ما يالحظ يف فانتسابه إليهالشيء إىل غري أصله، وأصبح دخيال 

 .(3)املعنى االصطالحي

قاموس:"حــب و)دخيــل( علــى وزن )فعيــل( مبعنــى )فاعــل(، كمــا قــال صــاحب ال    

                                                           
(1)

للطباعة والنشر والتوزيع،  معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السالم محمد هارون، د.ط، لبنان، دار الفكر  

 مادة: د خ ل. ،م1101
(2)

للطباعة والنشر والتوزيع،  موس المحيط، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، د.ط، لبنان، دار الفكرالقا  

 مادة: د خ ل. ،م1111
(0)

: ه: البحر المحيط في أصول الفقه، تحريروجدت قريبا من هذه اإلشارة عند بدر الدين عبد اهلل الزركشي في كتاب 

، حيث قال:"المعرب ما ٍم1112وقاف والشوون اإلسالمية، ، الكويت، وزارة األ2طالشيخ عبد القادر عبد اهلل العاني، 

" متوسطا بين العجمي والعربي ،أصله عجمي ثم عرب، واستعملته العرب على نحو استعمالها لكالمه، فقيل: معرب

 . فهو ليس بأصالة العربي، وال ببعد األعجمي.103، ص2ج
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 .(1)دخيل: داخل". وكافة املعاني اليت وردت للفظ )دخيل( أتت مبعنى )فاعل(

 

 التعريف االصطالحي:

أربعـا   كرره يف كتاب العنيأول من  كر مصطلح )الدخيل( هو صاحب العني، 

ــرات، واقــــــرتن        ــ  مــــ ــرب(  ــــ ـــ)معرب(:)دخيل معــــ ــا بــــ ــاء مقرتنــــ ــرة، وجــــ ــني مــــ وثالثــــ

 غري أن اخلليل مل يورد أي تعريف للدخيل. . (2)واحدةبـ)أعجمي(:)أعجمي دخيل( مرة 

ــفته مصــــطلحا هــــو ابــــن ســــيده   (3)وأول ــار إليــــه بصــ يف احملكــــم، حيــــث (4)مــــن أشــ

ـــل .(5)قال:"وكلمــة دخيــل: أدخلــت يف كــالم العــرب وليســت منــه"   مــن جــاء بعــده مــن   وجـُ

م أصــحاب املعــاجم ـ اكتفــوا بنقــل مــا  كــره، دون أي زيــادة تــذكر، حتــى بعــ  املعــاج         

وتعريـف   .(6)املعاصرة، مثل: املنجد، واملعجم الوسيط، واملعجم العربي األساسـي، واحملـيط  

ـم أن أي كلمـة دخلـت يف كـالم العـرب تعـد لفظـا دخـيال،        ـِــ ابن سيده تعريف مطلـق ُيـفه  

 بغ  النظر عن زمن دخوهلا، وهريقة استعماهلا.

هـب العلمـاء يف النظـر    غري أن هذا التعريف مل ينـل إ ـاا العلمـاء عليـه، فقـد       

إىل هــذا املصــطلح ـ ثالثــة مــذاهب، كــل مــذهب اســتند إىل معيــار، فهــي ثالثــة معــايري،          

 معيار زمف، ولغوي، ومعيار املستوى اللغوي.

 األول: املعيار الزمف

                                                           
(1)

، مصر، مكتبة الشروق الدولية، 0ة بالقاهرة: المعجم الوسيط، مادة: د خ ل. طينظر في ذلك: مجمع اللغة العربي 

 م.2330
(2)

 وفقا إلحصاء إلكتروني قمُت به. 
(0)

 .تعريف هذا المصطلحالمعاجم التي ألفت قبل المحكم  ِ أغفلت 
(0)

اسما عربيا، ينظر: الودغيري،  سيده( يالتاء المربوطة ال الهاء؛ باعتبارهبعضهم أن يكتب )يرى بالنسبة للفظ )سيده(،  

. بينما يرى آخرون كتابته بالهاء؛ 210م، ص2331، المغرب، مطبعة النجاح، 1عبد العلي: دراسات معجمية، ط

 .12، صالتقريب ألصول التعريب، د.ط، مصر، المطبعة السلفية، د.ت، ري، طاهرباعتباره علما أعجميا، ينظر: الجزائ
(1)

، لبنان، دار 1المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، ط :ي بن إسماعيلابن سيده، أبو الحسن عل  

 باب: خ د ل، فرع: د خ ل. ،م2333الكتب العلمية، 
(4)

ينظر مادة: دخ ل في سائر هذه المعاجم، فترى مصداق ذلك. والغريب أن المعجم الوسيط والمعجم العربي األساسي  

في مقدمة كتابيهما ـ كما سيأتي ـ ولم يفرقا بينهما في مدخل المادة، بل تابعا ابن سيده في فرقا بين الدخيل والمعرب 

 تعريفه.
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يقــول الــدكتور حســن ظاظا:"والــدخيل: لفــظ أخذتــه اللغــة مــن لغــة أخــرى يف     

ــة مــن حياتهــا متــأخرة عــن عصــور العــر      ــأتي     مرحل ب اخللــ  الــذين فــتج بلســانهم، وت

. فهو يرى أن الدخيل كل مـا  (1)الكلمة الدخيلة كما هي، أو بتحريف هفيف يف النطق"

ق بــني دخــل العربيــة بعــد عصــور االحتجــاج ســواء تغــري اللفــظ أم ال، وبنــاء علــى هــذا فــري     

يف  الــدخيل واملعــرب. واحلقيقــة أنــف مل أجــد ســابقا للــدكتور ظاظــا  هــب هــذا املــذهب    

 تعريف الدخيل.

 الثاني: املعيار اللغوي

جــاء يف مقدمــة املعجــم الوســيط تعريــف الــدخيل بأنــه:" اللفــظ األجــن  الــذي    

، وهـــو نفـــ  التعريـــف يف املعجـــم (2)دخـــل العربيـــة دون تغـــيري، كاألكســـجني والتلفـــون"

 . بـل إن الـدكتور  (3)العربي األساسي:" لفـظ أعجمـي دخـل العربيـة دون أن يصـيبه تغـيري"      

حلمي خليل مل يعتد حتى بالتغيري الطفيف، حيـث قال:"والـدخيل: لفـظ دخـل العربيـة      

. وهــذا أســاس التفرقــة بــني (4)مــن اللغــات األجنبيــة بلفظــه أو بتحريــف هفيــف يف نطقــه"

 الدخيل واملعرب عندهم.

 الثالث: معيار املستوى اللغوي

أم ممـا أدخلتـه    ـ هـو ـ    ممـا أدخلتـه الفصـحى   أويقصـد بهـذا ـ النظـر إىل الـدخيل،      

يقــوم علــى هــذا األســاس، حيــث   اللــهجات؟ وهنــا تعريــف األســتا  عيســى اســكندر املعلــوف  

، بـاختالههم باألعـاجم   هلجـات العـرب  يقول:" والدخيل هـو مـا تسـرب مـن األعجميـة إىل      

. (5)فشـاا بيـنهم، وصـار مــن ألفـاظهم الـيت يتفـاهمون بهــا، و لـد مـن القـديم إىل يومنــا"         

ر اللفظ أن الدخيل هو ما تسرب إىل اللهجات العربيـة ـ أي املسـتوى    فالذي يبدو من ظاه

فــظ إىل لو حــدو  التغــيري، أمــا إ ا دخــل ال   أاللــهجي ـ بغــ  النظــر عــن زمــن التســرب،          

                                                           
(1)

 .01ص ،م1101كالم العرب من قضايا اللغة العربية، د.ط، لبنان، مكتبة الدراسات اللغوية،  
(2)

 . 01ص المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مقدمة  
(0)

م، 1118ربية للتربية والثقافة والعلوم: مقدمة المعجم العربي األساسي، د.ط، باريس، مطبعة الروس، المنظمة الع 

 .السابقة من الصفحة 0هامش. يراجع 41ص
(0)

م، 1108دراسة في نمو وتطور اللغة في العصر الحديث، د.ط، مصر، الهيوة المصرية العامة للكتاب،  -المولد 

 .200ص
(1)

م، 2330، مصر، 1لبنان وسوريا، ضمن كتاب: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: اللهجات العربية، ط اللهجة العامية في 

 .108ص
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املستوى الفصيح مباشرة ـ فـال يعـد دخـيال. هـذا مـا يـوحي بـه ظـاهر لفـظ املعلـوف ـ ومـن              

 ا مل يقصد بقوله" هلجـات العـرب" حقيقـة    فظ خري من إهماله ـ إال إ لاملعلوم أن إعمال ال

اللفــظ، وإمــا أراد اللغــة العربيــة، فــ ن هــذا ال يعــد معيــارا ثالثــا، وإمــا ينــدرج التعريــف         

 حينئذ حتت جنا  تعريف ابن سيده.
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 التعريف اللغوي

قــال ابــن فــارس:" العــني والــراء والبــاء أصــول ثالثــة، أحــدها: اإلبانــة واإلفصــا ،       

. وللفـظ )التعريـب(   (1): النشاط وهيب الـنف ، والثالـث: فسـاد يف جسـم أو عضـو"     واآلخر

، منهـا:"املنطق مـن اللحـن، وقطـع سـقف النخـل، وأن تبـزر الـقــْرحة         ةمعان عديـدة يف اللغـ  

علــى أشــاعر الدابَّـــة ثــم تكويهــا، وتقبــيح قــول القائــل، والــرد عليــه، والــتكلم عــن القــوم،            

. والتعريـب مصـدر عـرَّب تعريبـًا،     (2)واكـا  قـوس عربـي"    ،واإلكثـار مـن شـرب املـاء الصـايف     

الذي هو تهذيب املنطق من اللحن ـ هو املعنى الـذي يصـلح للنظـر إليـه يف       ـ  واملعنى األول

ضوء دراستنا لقضـية التعريـب، فكـأن العـرب تـرى أن النطـق بالكلمـة األجنبيـة حلـن، وأن          

العــرب عنــد اســتعماهلا ــــ هــو الــذي    تشــذيب هــذه الكلمــة بتعريبهــا، أي ب خضــاعها لكــالم  

ــادة ) ا ر ب( وهـــو اإلبانـــة           ــع األصـــل األول ملـ ــذا يتســـق مـ ــن اللحـــن. وهـ ــذب املنطـــق مـ يهـ

 واإلفصا .

  (3)التعريف االصطالحي

أول إشـــارة إىل مصـــطلح املعـــرب عنـــد املعجمـــيني ـ وجـــدتها عنـــد الصـــاحب بـــن       

. وهـي  (4)كلمـة الفارسـية"  هــ(، حيـث قال:"وعربـت عنـه: تكلمـت عنـه، وعربـت ال       353عباد)ت:

إشارة وردت على استحياء دون تعريف. وأول من عرف هذا املصطلح مـن أصـحاب املعـاجم    

هـــ(، حيــث قال:"وتعريــب االســم األعجمــي أن تتفــوه بــه العــرب علــى   393هــو ايــوهري)ت:

                                                           
(1)

 مادة: ع ر ب.، معجم مقاييس اللغة 
(2)

 مادة: ع ر ب.القاموس المحيط، الفيروزآبادي،  
(0)

كلمة األجنبية إلى العربية ـ وهذا ما سنناقشه هنا هو داللة المعرب لغويا، وإال فللتعريب أربع دالالت، وهي: نقل ال 

موضع حديثنا ـ، والترجمة، واستخدام العربية لغة لإلدارة والحكم ) أي: داللة حضارية(، واتخاذ قطر بأكمله اللغة 

العربية لغة رسمية له. ينظر: القاسمي، علي: مقدمة في علم المصطلح، د.ط، العراق، دائرة الشوون الثقافية والنشر، 

 .100ـ103م، ص1181
(0)

 مادة: ع ر ب.، م1110، مصر، عالم الكتب، 1طالمحيط في اللغة،  
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 .(1)منهاجها، فتقول: عربته العرب، وأعربته ـ أيضاـ"

أن العلماء اختلفوا يف تعريفه اختالفا  وإ ا نظرنا إىل هذا املصطلح فسوف جند

ــار، وآخــرون عرفــوه وفقــا ملعــايري         كــبريا، فبعضــهم أهلــق التعريــف، ومل يقيــده بــأي معي

 شتى. وسننظر يف تعريفات كلٍّ.

 )أ( الفريق األول: من أهلق التعريف 

عـــرف الشـــهاب اخلفــــاجي التعريـــب، فقــــال:" نقـــل اللفــــظ مـــن األعجميــــة إىل      

التعريف دون أي قيد، فمجرد نقل اللفظ يعـد تعريبـا. واحلقيقـة أنـه      . فأهلق(2)العربية"

يســـــتوحي قـــــول ســـــيبويه:" فرمبـــــا أحلقـــــوه  أي: الـــــدخيل  ببنـــــاء كالمهـــــم، ورمبـــــا مل  

. ومثلــه قــول صــاحب تــاج العــروس:" ألــي  التعريــب يف الكــالم هــو النقــل مــن    (3)يلحقــوه"

. وقــد تــابع الشــهاب   (4)واملنقــول منــه" لســان إىل لســان؟ فــاملعرَّب واملعــرَّب منــه هــو املنقــول     

املعرب هي الكلمـة الـيت   الشيخ هاهر ايزائري، حيث يقول:"جمموعة من املعاصرين، ك

نقلــت مــن العجميــة إىل العربيــة، ســواء وقــع فيهــا تغــيري أم الـــ غــري أنــه ال يتــأتى التعريــب  

أسـاس، وإمـا جعلـه     . فهو ال يلتفـت إىل معيـار التغـيري كمعيـار    (5)غالبا إال بعد تغيرٍي ما"

 غالبا.

وهذا املذهب الـذي يسـتند إىل رأي سـيبويه، ومـن تابعـه مـن العلمـاء ـ قـد ناصـره           

، وقـد أقـرت   (6)بع  أعضاء جممع اللغة العربية بالقاهرة، كاألستا  ،مد شوقي أمني

ينة األصول مبجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة هـذا التعريـف:" املعـرب: كـل مـا اسـتعمل           

 .(7)أجنبية، سواء أحلقت بأبنية عربية أو مل تلحق" من ألفاظ

                                                           
(1)

 م.1113، لبنان، دار العلم للماليين، 0الصحاح، مادة: ع ر ب. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط 
(2)

 .20شفاء الغليل، ص 
(0)

 .030، ص0ج ،الكتاب 
(0)

 الزبيدي، مادة: ع ر ب. 
(1)

 .0ص، التقريب ألصول التعريب 
(4)

المفاهيم االصطالحية لكلمات المعرب والدخيل والمولد والمحدث، ضمن كتاب: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: في  

 .000، ص0م، ج1180، مصر، الهيوة العامة لشوون المطابع األميرية، 1أصول اللغة، ط

، 0ج، م1180مة لشوون المطابع األميرية، ، مصر، الهيوة العا1طمجمع اللغة العربية بالقاهرة: في أصول اللغة،   (0)

 . 000ص
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 )ب( الفريق الثاني: من أخضع التعريف ملعايري معينة

يف حني رأينا الفريق األول أهلق تعريف التعريـب، ومل ملضـعه ألي معيـار ـ فـ ن      

فريقا آخـر مـن العلمـاء أخضـعوا التعريـف لـبع  املعـايري، ومـن خـالل تتبعـي لتعريفـات            

 م ـ وجدت أنهم عرفوه وفقا ألربعة معايري:املعرب عنده

 املعيار األول: املعيار الصوتي والصريف

وهذا واضح مـن تعريـف ايـوهري السـابق  كـره:" وتعريـب االسـم األعجمـي أن         

. وهـذا مـا سـار عليـه املعجـم الوسـيط، واملعجـم العربـي         (1)تتفوه بـه العـرب علـى منهاجهـا"    

ن املعرب "هو اللفظ الذي غريه العرب بـالنق ،  األساسي يف مقدمتيهما، ففي الوسيط أ

. ويف املعجم العربـي األساسـي"املعرب: لفـظ أعجمـي دخـل العربيـة       (2)أو الزيادة، أو القلب"

 .(3)مع تغيري  ليتوافق مع أوزانها"

واملالحظ أن ايوهري اشرتط يف التعريف أن ملضع ملنهاج العـرب يف كالمهـا،   

حني جند أن املعجم العربي األساسي يقصر هذا املنهاج ـ يف  دون أن يوضح هذا املنهاج، يف 

تعريفــه ـ علــى املنهــاج الصــريف، بقولــه" ليتوافــق مــع أوزانهــا"، وعليــه، فــ ن حــد  للفــظ            

الدخيل تغيري جيعله يتوافق مع الوزن العربي ف نه يعد معربا، ولو كان فيه أصوات غـري  

ـــ     عربيــة. أمــا املعجــم الوســيط فيوضــح أن املنهــاج إمــ    ا يكــون صــرفيا، وهــو مــا أشــار إليــه ب

)الـنق ، أو الزيـادة(، وإمـا يكـون صـوتيا، وهـو مــا أشـار إليـه بــ )القلـب(  حيـث يكـون قلــب             

صامت أو صائت. فتعريف املعجم الوسيط أسـلم يف الداللـة علـى هـذا املعيـار مـن تعريـف        

 املعجم العربي األساسي.

 املعيار الثاني: املعيار الداللي

ر إليه التهانوي، حني قال:" املعرب ـ عند أهـل العربيـة ـ: لفـظ وضـعه        وهذا ما أشا

                                                           
(1)

 مادة: ع ر ب.، الصحاح 
(2)

 .01ص المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مقدمة  
(0)

 .41المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: مقدمة المعجم العربي األساسي، ص 
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 )ت: . وقــد تابعــه الزبيــدي (1)غــري العــرب ملعنــى اســتعمله العــرب بنــاء علــى  لــد الوضــع"     

. واملراد بهذا (3)السيوهي، وقبلهما  كر  لد (2)يف مقدمة تاج العروس( م1792هـ / 1225

بداللتـه األصـلية الـيت كانـت لـه يف لغتـه الـيت        املعيار أن اللفظ الـدخيل يظـل ،تفظـا    

جـاء منهــا، وعليــه فلــو تغـريت داللتــه ملــا ُعـــدي معربــًا، وهـذا مــا عنــاه اخلفــاجي بقوله:"وقــد     

: اسـم نبـت   (ُخــرَّم )يعرَّب لفظ ثم يستعمل يف معنـى آخـر غـري مـا كـان موضـوعا لـه، كـــ         

 .(4)املعنى خمصو  بالعربية" ُيـَشـبَّـه به الشيب، وهو سراج القطرب، واستعماله بهذا

 املعيار الثالث: معيار الفصيلة الصرفية

اعتــد بعضــهم بفصــيلة الكلمــة يف تعريــف التعريــب، فالكلمــة إ ا كانــت نكــرة يف   

، (5)لغتها فهي معربة، وإ ا كانت علما فهي غري معربة. وهـذا مـا يعـرف بفصـيلة التعـيني     

لتعريـف ووحــدة التـنكري، والعلـم ينــدرج    وهلـا يف العربيـة وحـدتان صــرفيتان، همـا: وحـدة ا     

 حتت وحدة التعريف.

، حـني  (هـ  777)ت:  وأول من اعتد بهذا معيـارًا للتفرقـة ـ فيمـا أعلـم ـ هـو الفيـومي        

الــذي تلقتــه العــرب مــن العجــم نكــرة، حنــو: إبريســم، ثــم مــا أمكــن     :قــال:" واالســم املعــرب

مل فملــوه علــى نظــريه، بــل   محلــه علــى نظــريه مــن األبنيــة العربيــة محلــوه عليــه، ورمبــا  

، وقيـل  وإن تلقوه علما فلي  مبعـرب تكلموا به كما تلقوه، ورمبا تلعبوا به فاشتقوا فيه. 

فقـال:"  ( م1622/ هــ 1231)ت: . وقد تابعـه املنـاوي  (6)فيه )أعجمي(، مثل: إبراهيم وإسحاق"

ن احملـدثني  . ومـ (7)املعرب لفظ غري علم استعمله العرب يف معنى وضع له يف غـري لغـتهم"  

قاموس املنجد:"واالسم املعرب الذي تلقتـه العـرب    يف م(1946 /هـ1366 )ت: لوي  املعلوف

                                                           
(1)

، 2م، ج1114، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، 1دحروج، ط كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحقيق: د. على 

 .201م، ص1181. وينظر الجرجاني: التعريفات، د.ط، لبنان، مكتبة لبنان، 1182ص
(2)

 .10، ص1ج 
(0)

 . 248، ص1، جفي اللغة المزهر 
(0)

 .20ص، شفاء الغليل  
(1)

 121م، ص2330، د. ناشر، 0لغة الحديث، طينظر في الفصائل الصرفية: البركاوي، عبد الفتاح: مدخل إلى علم ال 

 وما بعدها.
(4)

 مادة: ع ر ب. ،م2331، مصر، دار الحديث، 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ط 
(0)

، لبنان، دار الفكر المعاصر ـ دار الفكر، 1التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، ط 

 .441م، ص1113
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 .(1)من العجم نكرة، حنو: إبريسم"

بل وجدنا من املعاصرين من ينتقد كتب املعرب القد ة  ألنهـا جعلـت األعـالم    

كتــب، ومــن مـن املعربــات، يقــول الــدكتور ممــدو  خســارة وهــو يعــدد م خــذه علــى تلــد ال 

تلــد امل خــذ:" حشــر أمســاء األجنــاس واألعــالم ضــمن املعربــات، ممــا يكثــر عــددها دون           

. وعمومــا، فــ ن الفيــومي يــرى أن الــدخيل إ ا كــان علمــا يســمى )أعجمــي(، ومــا  (2)مســور"

معــرب، ففــرق بــني املعــرب واألعجمــي علــى هــذا األســاس، وإن كــان مل يلتــزم بهــذا       هســوا

، ومعناهــا املــاهر   أعجميــةفهــو يقــول مــثال:" األســتا : كلمــة     معجمــه،  أثنــاء املعيــار يف  

ــة"    ــا قيــــل أعجميــــة  ألن الســــني والــــذال ال جيتمعــــان يف كلمــــة عربيــ ، (3)بالشــــيء، وإمــ

ــة    ، (4)، اســـــــتعملها النـــــــاس بـــــــاأللف والـــــــالم"   أعجميـــــــةويقول:"البـــــــار: الكـــــــْرم، لفظـــــ

) أعجمــي( علــى . فالحــظ أنــه أهلــق لفــظ(5)"أعجميــةويقول:"والسَّــرجني: الزبــل، كلمــة 

 هذه الكلمات، مع أنها غري أعالم، إما هي نكرات، وهذا تناق  يف تطبيق املعيار.

ولكــن مــا  هــب إليــه الفيــومي يعــد خــالف مــا عليــه ســيبويه ومــن تبعــه مــن أئمــة    

اللغة الذين اعتدوا بالعلم من املعربات، وهلـذا جنـد سـيبويه يستشـهد بأمثلـة مـن أمسـاء        

 ملعرب، ك مساعيل.األعالم عند حديثه عن ا

 املعيار الرابع: املعيار الزمف

اعتد ايواليقي بهذا املعيار يف مقدمـة كتابـه املعـرب، حيـث يقول:"هـذا كتـاب       

نــذكر فيــه مــا تكلمــت بــه العــرب مــن الكــالم األعجمــي، ونطــق بــه القــرآن اجمليــد، وورد يف  

لعــرب يف أشــعارها أخبـار الرسول)صــلى ا  عليــه وســلم( والصــحابة والتــابعني، و كرتــه ا 

. قـال الـدكتور الربكـاوي معقبا:"ونأخـذ مـن      (6)وأخبارها  ليعرف الدخيل من الصريح"

تصــور ايــواليقي ملفهــوم املعــرب أن عمليــة التعريــب ال تعــدو أن تكــون اســتعمال العــرب          

                                                           
(1)

 م.1112، لبنان، المكتبة الشرقية، 00ف، لويس: المنجد في اللغة واألعالم، مادة: ع ر ب. طالمعلو 

. عن موقع مجلة التراث 1111، إبريل11نظرات في كتب المعرب، مجلة التراث العربي، العددح، ( خسارة، ممدو2)

  .العربي
(0)

 مادة: أ س ت ا ذ. المصباح المنير،  
(0)

 ا غ.المرجع نفسه، مادة: ب . 
(1)

 المرجع نفسه، مادة: س ر ج. 
(4)

 .11ص 
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وبنـاء   .(1)الفصحاء للفـظ منقـول عـن لغـة أجنبيـة، وهـذه أول إشـارة إىل النطـاق الـزمف"         

عيار اكذ جممع اللغة العربية بالقاهرة قراره األول يف قضية التعريب، حيث على هذا امل

جاء فيه:" جييز اجملمع أن يستعمل بع  األلفاظ األعجمية عند الضرورة، علـى هريقـة   

. فقوله"على هريقة العرب" يشري إىل النطاق الـزمف، وأن التعريـب   (2)العرب يف تعريبهم"

 نهاية عصر االحتجاج.مقصور على أولئد الفصحاء حتى 

إن هذا املعيار يستند إىل معيار لغوي أحد  بلبلة كربى بني العلماء احملـدثني،  

وهــو معيــار الفصــاحة، ومــا يرتتــب عليــه مــن االحتجــاج بــالكالم يف اللغــة، ومــن ثــم جــاء       

 .(3)مصطلح) املولد(   بناء على هذا املعيار. وسيأتي احلديث عن هذا الحقا

، ويبني اليت بينتها آنفا تعريفات الدخيل واملعرب املختلفةوإليد جدوال يوضح 

  :خمتلف املعايري اليت ُجـعلْت حدودًا هلذه التعريفات
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(1)

 .113، صمقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية 

 .232م، ص1101، مايو1مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مجلة المجمع، ج (2)
(0)

المنقول إلى جاء في معجم المحيط: أن"المعرب: اللفظ الذي تلقاه العرب من العجم، واحتفظوا به على صيغته،  

اللجمي، أديب ـ وآخرون: المحيط، مادة: ع ر ب، نقال عن موقع صخر:  ينظر:العربية"]

qamoos.sakhr.com/openme.asp?fileurl=/html/1087787.html فقوله" واحتفظوا به على صيغته،" قيد .]

ذا أنه لو لم يحتفظوا به على في التعريف، يعني أن المعرب هو ما احتفظ به العرب على صيغته األصلية، ومفهوم ه

 صيغته ـ بأن أجروا أي تغيير فيه ـ لما ُعـّد معربًا. وال أدري ما ُيـَعـّد إذن؟!

إن هذا التعريف قد شّط فيه واضعوه، وقالوا بما لم يقل به أحد. فلم يشترط أحد في اللفظ ـ حتى يكون معربا ـ أال ُيـَغيَّر، 

دخيل، لم يقولوا باشتراط عدم التغيير، فالنص في التعريف غير القول به بعيدا عن بل إن الذين دعوا إلى عدم تغيير ال

التعريف؛ ذلك أن التعريف إطار، كل كلمة فيه لها مدلولها الجامع المانع. والعجيب أن الدكتور شوقي ضيف زعم أن ابن 

لعرب قد انصرفوا عن هذا التغيير فيما لم بري "ذهب إلى أنه ينبغي أال تغير حركات األلفاظ األعجمية المعربة، ما دام ا

يلحقوه بأبنية كالمهم" ]المعرب والمولد والدخيل والمحدث، ضمن كتاب: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: في أصول اللغة، 

[. والذي نعرفه أن ابن بري في حاشيته على 008ص ،م1180، مصر، الهيوة العامة لشوون المطابع األميرية، 1، ط0ج

 .غواص ينص صراحة على أن العرب تغير األسماء األعجمية، وأن هذا مذهب العرب في استعمال األعجميدرة ال

، 1]حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، تحقيق: د.أحمد طه حسانين سلطان، ط

 .[144م، ص1113مصر، مطبعة األمانة، 

املعيار من 

 حيث

صاحب 

 التعريف
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 ايديدة
                    

 مااملعايري اليت ُجـعلْت حدودًا هلمن خالل  تعريفات الدخيل واملعرب :(1) جدول

مما سبق يتبني لنا أن العلماء سلكوا يف النظر إىل مصطلحي الدخيل واملعرب ـ 

 ثالثة مسالد رئيسة:
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 املسلد األول: عدم التفرقة بينهما

مل يعرف عن أحد من القدامى أنه فـرق بينهمـا، فهـذا ايـواليقي يسـمي املعـرب       

العـرب مـن الكـالم األعجمـي،      الدخيل، حيث يقول:"هذا كتاب نذكر فيـه مـا تكلمـت بـه    

ونطــــق بــــه القــــرآن اجمليــــد، وورد يف أخبــــار الرسول)صــــلى ا  عليــــه وســــلم( والصــــحابة   

. فـأهلق  (1)من الصـريح"  الدخيلوالتابعني، و كرته العرب يف أشعارها وأخبارها  ليعرف 

على  لد لفظ )الدخيل( ليقابل الصريح ـ وهو ما كان عربيا أصالـ والنـاظر يف كتـب    

دامى جيد أنهم يستخدمون الدخيل واملعرب مرتادفني، وهـذا مـا لفـت نظـر الـدكتور      الق

حســن ظاظــا، فقـــال:" ولكــن مـــا زال الفــرق بـــني املعــرب والـــدخيل يف حاجــة إىل إيضـــا .       

والغريــــب أن هــــذا اإليضــــا  مل يقلــــق األقــــدمني كــــثريا، فاســــتعمل  هــــورهم املعــــرب   

. حتـى  (2)هر، واخلفـاجي يف شـفاء الغليـل"   والدخيل مبعنى واحد، ومنهم السيوهي يف املز

مل يقل بـأن مـا مل جيـر علـى     ـ   إن من اشرتط من القدامى إجراء املعرب على منهج العرب

منهج العرب فهو دخيل، ومن اشرتط يف التعريب أن يكون ممـا عـرب يف عصـور االحتجـاج     

جي نفسـه  حتـى اخلفـا   ،كايواليقي، ف نه مل يشر إىل أن ما جاء بعد  لـد يعـد دخـيال   

 مل يفرق بينهما، وإما فرق بني املعرب واملولد، وكالهما ـ عنده ـ دخيل.

فسواء أهلقت على الكلمة لفظا دخـيال، أم معربـا ـ فـال فـرق، وسـواء أيف العصـور        

ـ كـل    َدَخـلْت أم املتأخرة، وسواء أُغـيِّـر يف الكلمة أم ال، وسـواء أنكـرة كانـت أم علمـا     األوىل

 . (3). وهلذا قال السيوهي يف املزهر:" ويطلق على املعرب دخيل"هما لد ال يفرق بين

 املسلد الثاني: النظر إليهما باعتبار العموم واخلصو 

ــرب        ــمل املعــ ــدخيل يشــ ــار أن الــ ــطلحني، باعتبــ ــدامى إىل املصــ ــر بعــــ  القــ نظــ

. وهـذا مـذهب   افالدخيل عام، واملعرب خا ، فكل معـرب دخيـل، ولـي  كـل دخيـل معربـ      

لذي يرى أن كل ما دخل لغتنا فهو دخيل، ف ن دخل يف عصور االحتجاج فهو اخلفاجي ا

. واملعــرب واملولــد يعمهمــا لفــظ )الــدخيل(، وقــد (4)معــرب، وإن دخــل بعــد  لــد فهــو مولــد

                                                           
(1)

 .11ص ،المعجمحروف المعرب من الكالم األعجمي على  
(2)

 .01ص، كالم العرب 
(0)

 .030، ص1ج 
(0)

 .20ص شفاء الغليل،  
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تــابع اخلفــاجي يف  لــد الــدكتور علــي عبــد الواحــد وايف، حــني قــال:" يــراد بالــدخيل           

بيـة، سـواء يف  لـد مـا اسـتعمله العـرب       األجن  ما دخـل اللغـة العربيـة مـن مفـردات أجن     

الفصحاء يف جـاهليتهم وإسـالمهم، ومـا اسـتعمله مـن جـاء بعـدهم مـن املولـدين" وأهلـق           

على القسم األول الذي دخل يف عصـور االحتجـاج مصـطلح)املعرب(، وعلـى مـا دخـل بعـد        

 .(1)مصطلَح ) األعجمي املولد( لد 

 املسلد الثالث: التفرقة بينهما

 املصــطلحني علــى أنهمــا متباينــان ـ وليــد العصــر احلــديث، وقــد      يعــد النظــر إىل

 استندت التفرقة بينهما إىل معيارين: املعيار الزمف، ومعيار التغري الصوتي والصريف.

 

 أوال: معيار الزمن

اعتد به الدكتور ظاظـا، فقال:"اللفظـة األجنبيـة الـيت اسـتعملها العـرب الـذين        

حتى ولو مل تكن مـن حيـث بناحهـا ووزنهـا الصـريف ممـا        فتج بكالمهم تعترب من املعرب ـ 

 .(2)يدخل يف أبنية كالم العرب ـ أما ما دخل بعد  لد ف نه يعترب من الدخيل"

 

 ثانيا: معيار التغيري الصوتي والصريف

أول من فرق بينهما بناء على معيـار التغـيري هـو املعجـم الوسـيط، وتبعـه املعجـم        

مــا ســار الــدكتور حلمــي خلــي، حيــث قــال:" املعــرب لفــظ  العربــي األساســي، وعلــى منواهل

مقرت  مـن اللغـات األجنبيـة، وضـع يف الصـيق والقوالـب العربيـة، والـدخيل لفـظ دخـل           

 .(3)العربية من اللغات األجنبية بلفظه أو بتحريف هفيف يف نطقه"

وأكتفي هنا بنقل انتقاد الـدكتور الربكـاوي هلـذين املعيـارين، حيـث قـال:"إن       

                                                           
(1)

 .111فقه اللغة، د.ط، مصر، دار نهضة مصر، د.ت، ص 
(2)

 .02المرجع نفسه،  ص 
(0)

 .201ص دراسة في نمو وتطور اللغة في العصر الحديث،  -المولد 
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فرقــة بــني املعــرب والــدخيل ـ ســواء اعتمــدت علــى املعيــار الــذي رجحــه الــدكتور        هــذه الت

ــل لغــوي أو                ــه الــدكتور حلمــي خليــل ـ ال تســتند إىل دلي ــد ب ظاظــا، أم  لــد الــذي اعت

منطقي، كما مل يقـل بهـا أحـد مـن أئمـة اللغـة، وقـد كـان الشـهاب اخلفـاجي أقـرب إىل            

ون واملتـــأخرون  يعـــا علـــى أنـــه مـــن  الدقـــة العلميـــة عنـــدما نظـــر إىل مـــا عربـــه املتقـــدم 

الدخيل... أما املعيار اآلخر ـ فلي  مما اعتد به القدماء  ألن العرب رمبـا أحلقـوا اللفـظ     

األعجمي األصل ببناء كالمهم، ورمبا مل يلحقوه، ويبقى مع  لد ـ أي مع عدم إحلاقه  

حيـث صـيغتها، أم   ـ معربا... وأيا ما كان األمر ف ن الكلمة تظل دخيلـة سـواء أعربـت مـن     

 . (1)عربت على أي مستوى آخر من مستويات التعريب"

وإ ا استعرنا عبارات املناهقة، فسنرى أن العالقة بني لفظي الدخيل واملعـرب ـ يف   

 ضوء هذه املسالد الثالثة، على النحو التالي:

، فكل منهما ينطبق علـى   األول: يرى أن النسبة بني املصطلحني، هي )التساوي(

املفردات اليت ينطبق عليها اآلخر، فسواء وصفنا اللفظ بأنه معرب أو دخيل ـ فهما  نف  

 سيان.

،  الثــاني: يـــرى أن النســـبة بـــني املصــطلحني، هـــي )العمـــوم واخلصـــو  املطلـــق(  

فمصــطلح )الــدخيل( ينطبــق علــى مفــردات املعــرب كلــها، ولكــن مصــطلح )املعـــرب( ال          

 يشتمل على املولد أيضا. ينطبق على مفردات الدخيل كلها  إ  الدخيل

، فمصـطلح )الـدخيل(   (2)الثالث: يرى أن النسبة بـني املصـطلحني، هـي )التبـاين(    

 مدلوله ومفرداته غري مدلول مصطلح )املعرب( ومفرداته.

ــتخدموا       ــذين اســ ــلد األول الــ ــحاب املســ ــا رآه أصــ ــرجيح مــ ــل إىل تــ ــي أميــ ولعلــ

قتضـى التعريــف اللغـوي لكــال   املصـطلحني دون تفرقــة، فهـذا اســتعمال القـدامى، وهــذا م   

                                                           
(1)

 ، بتصرف.141ـ143ص ة، مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامي  
(2)

العموم والخصوص و التساوي: هي النسبة بين معنى وآخر مخالف له في المفهوم، إال أنهما متحدان في الماصدق. 

المطلق: هي النسبة بين معنى وآخر مخالف له في المفهوم، وأحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه اآلخر من أفراد دون 

لى أي فرد مما ينطبق ة بين معنى وآخر مخالف له في المفهوم، وال ينطبق أي واحد منهما عالتباين: هي النسب. والعكس

وأصول االستدالل  ينظر في تعريف هذه المصطلحات: حبنكة، عبد الرحمن حسن: ضوابط المعرفة] عليه اآلخر.

 [.10م، ص1110، سوريا، دار القلم، 0، طوالمناظرة
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فـالنظر إىل الكلمـة    املصطلحني، والذي يبدو أن الفرق بينهمـا إمـا هـو يف اعتبـار النظـر،     

، والنظــر إىل الكلمــة كونهــا أصــبحت  دخيلــةكونهــا أجنبيــة وافــدة ـ جيعلــهم يســمونها      

ب يتعلـق بالنقـل، والتعريـ    (1)، وعليه فالتدخيلمعربةعربية مستعملة ـ جيعلهم يسمونها  

 .يتعلق باالستعمال. إ ن الفرق بينهما ـ لي  فرق  ات، إما هو فرق اعتبار

                                                           
(1)

الداخل نفسه، كما يطلق مصطلح )المعرب( على ذلك اللفظ المعرب، وأما  مصطلح )الدخيل( يطلق على اللفظ 

مصطلح التعريب، فيطلق على عملية التعريب نفسها، فهو مصدر وال يقع وصفا للكلمة الداخلة. فهل هناك مصطلح 

ريب(. ينظر يطلق على عملية اإلدخال؟ يقترح الدكتور عبدالصبور شاهين لفظ )التدخيل( ليكون في مقابل لفظ )التع

 .001م، ص1184، مصر، دار االعتصام، 2كتابه: العربية لغة العلوم والتقنية، ط
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 التعريف اللغوي:

قال ابن فارس:" الواو والالم والدال أصل صحيح، وهـو دليـل النجـل والنسـل، ثـم      

. ويف الصـــحا :" وعربيـــة (1)يقـــاس عليـــه غريه...وتولـــد الشـــيء عـــن الشـــيء: حصـــل عنـــه" 

، و"املولـد:  (3)، و"كتـاب مولـد: مفتعـل"   (2)مولد، إ ا كان عربيـا غـري ،ـ "    مولدة، ورجل

احملــد  مــن كــل شــيء، ومنــه املولــدون مــن الشــعراء  مســوا بــذلد حلــدوثهم. وـــ مــن             

ــأدب            ــم، وتـ ــع أوالدهـ ــأ مـ ــرب، ونشـ ــد العـ ــد عنـ ــن ُولـ ـــ: مـ ــ . وــ ــري احملـ ــي غـ ــال: العربـ الرجـ

 . (4)ب دابهم"

لنصو  ـ هو ما َنـَسل)أو ما نشـأ، أو مـا حـد (     إ ن، فاملولد ـ كما توحي به هذه ا 

كالولـد بالنسـبة ألبيـه. وهـذه       يث يكون أصال لـه. فهـو فـرا ينشـأ عـن أصـل،       ،عن غريه

 داللة لفظ )املولد( املعجمية، وتقيد أيضا، بأن يكون الفرا ناشئا عن األصل على منواله،

أدب ب دابهم". كمـا أن للفـظ   "ونشأ مع أوالدهم، وت:وهذا ما تفيده عبارة املعجم الوسيط

املولد داللة معجمية أخرى، وهي: أن الشيء املولد قـد وفـد علـى غـريه، ثـم تطبـع بطبعـه،        

ويفهــم هــذا مــن قــول اخلليــل:" وجاريــة مولــدة: ولــدت بــني العــرب، ونشــأت مــع أوالدهــم،        

لــد وَيـْغــذونها غـذاء الولـد، ويعلمونهـا مـن األدب مثــل مـا يعلمـون أوالدهـم. وكـذلد املو         

وهناك داللة صرفية للفظ )املولَـّد(، فاملولد: اسم مفعول من: وّلــد، يقـال:    .(5)من العبيد"

 ده فهو مولَّد، وهذا يدل على أن هناك من قام بتوليده.ـيـول

 

                                                           
(1)

 مادة: و ل د. معجم مقاييس اللغة،  
(2)

 مادة: و ل د. الجوهري،  
(0)

 مادة: و ل د. ، الفيروزآبادي 
(0)

 مادة: و ل د. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة:   
(1)

 لثالثي المعتل، باب الدال والالم و ) و ء ي(.ا  العين،  
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 التعريف االصطالحي:

كـالم مولـد :   "ب العـني ، حيـث قـال:   اأول إشارة إىل هذا املصطلح ، جاءت يف كتـ 

جلـي معنـاه فسـوف    يت. فاملصـطلح قـديم  ـ وحتـى     (1)الم العـرب" مل يكن من كـ  مستحد ،

 ننظر إىل تعريفه يف املعاجم اللغوية املختلفة :

تعريف العني ، ومثله يف لسان العرب : "ومسي املولـد مـن كـالم العـرب      .1

 .(2)مولدا : إ ا استحدثوه، ومل يكن من كالمهم فيما مضى"

ــد ، إ ا   .2 ــل مولـــ ــدة ورجـــ ــحا :"وعربية مولـــ ــري    يف الصـــ ــا غـــ ــان عربيـــ كـــ

ويف املصـبا  املنري:"رجـل مولــد: عربـي غـري ،ـ ، وكــالم       .(3)،ـ " 

 .(5). ومثله تعريف املنجد(4)مولد، كذلد"

أســاس البالغــة:"وكالم مولــد: لــي  مــن أصــل   يف  الزخمشــريتعريــف  .3

 .(7). ومثله تعريف تاج العروس(6)لغتهم"

ــه املولـــــدون الـــــذين ال      .4 ــو مـــــا أحدثـــ فـــــتج  تعريـــــف املزهر:"املولـــــد هـــ

. ومثلــه تعريــف املعجــم الوســيط:"اللفظ الــذي اســتعمله  (3)بألفــاظهم"

سـمون  ي. فالنـاس الـذين بعـد عصـر الروايـة      (9)الناس بعد عصر الرواية"

 باملولدين.

تعريف التهانوي:"هو لفظ استخرجه املولـدون مـن اللغـة األصـلية مـع       .5

شــيء مـــن التصـــرف، ولـــي  مســـتعمال يف كـــالم األعـــراب، ويقـــال لـــه:  

 .(12)ستحد  والعامي"امل

                                                           
(1)

 الثالثي المعتل، باب الدال والالم و)و ء ى(.  الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 
(2)

 مادة: و ل د. ابن منظور،  
(0)

 مادة: و ل د. الجوهري،  
(0)

 مادة: و ل د. الفيومي،  
(1)

 مادة: و ل د. المعلوف، لويس،  
(4)

، 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، طأساس البالغة،  اسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد:أبو القالزمخشري،  

 مادة: و ل د.، م1118لبنان، دار الكتب العلمية، 
(0)

 مادة: و ل د. الزبيدي،  
(8)

 .030، ص1ج ، السيوطي 
(1)

 . 01ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مقدمة  
(13)

 .1401، ص2ج ت الفنون والعلوم، كشاف اصطالحا 
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تعريف املعجم العربي األساسي:" لفـظ عربـي اسـتعمل قـد ا، وأعطـي       .6

 .(1)معنى جديدا، بعد عصر الرواية"

قرار ينة األصول مبجمع اللغة العربية بالقاهرة:"املولد: مـا اسـتعمل    .7

يف اللغــة العربيــة بعــد عصــور االحتجــاج، مــن كلمــات عربيــة األصــل،      

العــرب، أو خمرجــة عليهــا ـ أشــربت دالالت        جاريــة علــى أقيســة كــالم   

 .(2)خاصة بطريق اجملاز، أو االشتقاق، أو التوسع، أو حنو  لد"

قــرار جممــع اللغـــة العربيــة بالقاهرة:"املولــد: اللفـــظ الــذي اســـتعمله       .3

 .(3)املولدون على غري استعمال العرب"

، جمموعــات مــن التعريفــات، وهــي تعريفــات متنوعــة تلتقــي وتفــرتق   يهــذه نــان

تلد  و كن أن نعرف نقاط االلتقاء واالفرتاق من خالل  سة أسئلة خمتلفة، حاولْت

ولد عربي؟ وهـل اسـتعمل قـد ا؟ وهـل جـرى علـى       التعريفات أن تيب عنها، وهي: هل امل

اور احملـ أقيسة كالمهم؟ وهل له معنى جديد؟ وأخريا: من استحدثه؟  هذه األسـئلة هـي   

 وسنبني  لد من خالل هذا ايدول: اليت دارت حوهلا التعريفات، 

 

 

 

 عنصر التعريف م

 الكتاب

 هل هو عربي؟
هل استعملوه 

 قد ا؟

هل جرى على 

 كالمهم؟

هل له معنى 

 جديد؟

من 

 استحدثه؟

  ال نعم ال نعم ال نعم  ال نعم

   العني واللسان 1
مستحد ، لي  

 من كالمهم
              

                                                           
(1)

 .41ص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: مقدمة المعجم العربي األساسي،  
(2)

 .000، ص0ج  مجمع اللغة العربية بالقاهرة: في أصول اللغة، 
(0)

 .0ص، م1101مايو، 2مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مجلة المجمع، ج 
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 الصحا  واملصبا  2
عربي غري 

 ، 
                

   األساس والتاج 3
لي  من أصل 

 اللغة

              

                 املزهر والوسيط 4
املولدون بعد 

 عصر الرواية

 التهانوي 5
مأخو  من 

 العربية
     ال    

جديد 

 جزئيا
  

املولدون بعد 

 عصر الرواية

6 
املعجم العربي 

 األساسي

   نعم       نعم   عربي قديم
بعد عصر 

 الرواية

   نعم       عربي األصل قرار ينة األصول 7
دالالت 

 خاصة

  
بعد عصور 

 االحتجاج

استعمله          ال       قرار اجملمع 8

 املولدون

 عند القدامى واحملدثني تعريفات املولد : ،اور(2) جدول

وهنــا مــن خــالل هــذا ايــدول يتضــح لنــا إىل أي مــدى اختلفــت تعريفــات املولــد،  

 بع  املالحظات عليه:

األوىل: قــوهلم" غــري ،ــ " ـ داللتهــا غــري واضــحة  إ  مــا الــذي يعنيــه وصــفنا        

 بأنه غري خال ؟  إال أن يراد به أنه لي  من أصل اللغة . للفظ 

الثانية: تناقضت التعريفات، فبعضها يثبت أن اللفظ عربي األصل،) مأخو  من 

أنـه مسـتحد ، واملسـتحد  جديـد غـري قـديم، جـاء        وبعضـها يثبـت    ،العربية، عربي قديم(

بعد أن مل يكن،) مل يكن من كالمهم، لي  من أصل لغتهم(. فهل املولـد عربـي األصـل؟    

 أو مستحد  لي  من كالمهم؟

ــي      ــانوي يقــــول" لــ ــان اســــتعماله، فالتهــ ــات يف بيــ ــة: اضــــطربت التعريفــ الثالثــ
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لفـظ  تعمل قـد ا". فهـل املولـد    مستعمال يف كالمهم"، ويف املعجم العربي األساسي " اس

؟ أو أنــه مل يســتعمل ال بلفظــه وال مبعنــاه؟ أو أن    فقــط ســتعمل قــد ا وايديــد معنــاه   ا

أنـه   خصوصاالتهانوي يقصد بقوله أنه لي  مستعمال يف كالمهم بهذا املعنى ايديد، 

 بني أنه " مأخو  من العربية".

 :أنهم الرابعة: وبالنظر ثانية يف التعريفات جند

  يتفقوا على: هل املولد عربي أو ال؟ وأغلبها يثبت أنه عربي األصل.مل .1

 مل يتفقوا على: هل استعمل قد ا أو ال؟ .2

 مل يتفقوا على أنه فمل معنى جديدا. .3

 اتفقوا على أن الذي استعمله هم املولدون، بعد عصور االحتجاج. .4

مـــ ن ومــن هنـــا يتـــبني لــد مـــا يف التعريفـــات مـــن اضــطراب، فهـــي ال تـــروي الظ   

 ب جابة واضحة.
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 التعريف اللغوي:

قــال ابــن فارس:"احلــاء والــدال والثــاء أصــل واحــد، وهــو كــون الشــيء مل يكــن،         

. و"حــد  حــدوثا وحداثــة: نقــي  قُدم...واحلــديث:   (1)يقــال: حــد  أمــر بعــد أن مل يكــن"  

ــد" ــده"  (2)ايديـ ــيء:ابتدعه، وأوجـ ــد  الشـ ــن أحـــد   (3). و"أحـ ــول مـ ــم مفعـ  ، . وُمحـــد : اسـ

جـد بعـد أن مل يكـن، فهـو مثـل        كما يفهم من هذه النصو  هو الشـيء الـذي وُ  حَدـُوامل

 ا.املبتَد

ممــا ســبق يتــبني أن املولــد يتســم بــداللتني: األوىل :فــرا نشــأ عــن أصــل، وتطبــع      

 بطبعه. والثانية: شيء وفد على غريه، فتطبع بطبعه.

لـه، مبتـدا. والثانيـة:     أما احملد  فيحمـل داللـتني أخـريني:األوىل: شـيء ال أصـل     

 .اللفظني اللغويةشيء جديد ولي  بقديم. وال توجد نقاط التقاء بني دالالت 

 

 التعريف االصطالحي

مل يســتخدم القــدامى هــذا املصــطلح كمصــطلح مســتقل، وقــد جــاء يف تعريــف   

ويف شــفاء  وهــو اســتخدام لغــوي ولــي  اصــطالحيا.    ،اخلليــل للمولــد بلفظ"مســتحد " 

ــل، اســـتخدمه ــرادف     :مبعنـــى الغليـ ــه مـ ــدة، أي أنـ ــا اســـتعمله املولـــدون مـــن دالالت جديـ مـ

 . (4)للمولد، كقوله:"فاتد الشنب: مثل يضرب ملن ال يصل إىل شيء، وهو ،د "

جم، فســــوف جنــــد  اوإ ا دلفنــــا إىل العصــــر احلــــديث، لنســــتنطق الكتــــب واملعــــ     

                                                           
(1)

 مادة: ح د ث. ، معجم مقاييس اللغة 
(2)

 مادة: ح د ث. ، الفيروزآبادي 
(0)

 مادة: ح د ث. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  
(0)

 عند كلمة )مقامة(. 283، وينظر ص203ص الخفاجي، شهاب الدين أحمد،  



[36] 
 

 التعريفات التالية:

ــدثون     .1 ــتعمله احملـــ ــذي اســـ ــيط:"اللفظ الـــ ــم الوســـ ــر يف املعجـــ يف العصـــ

 .(1)احلديث، وشاا يف لغة احلياة العامة"

، محلــت معنــى يف  ةيف املعجــم العربــي األساســي:"،دثة: كلمــة عربيــ    .2

 .(2)العصر احلديث"

 

فالتعريفــان يتفقــان يف املعيــار الــزمف، وهــو أن احملــد  مــا اســتعمل يف العصــر         

يشــرتط كــون املعجم العربــي األساســي فــاحلــديث، ولكنهمــا ملتلفــان فيمــا عــدا  لــد.  

، وهــذا هــو تعريــف املولــد عنــده، والفــرق بينــه االكلمـة عربيــة األصــل، وايديــد هــو معناهــ 

كــون الكلمــة عربيــة  املعجــم الوســيط   طرتفقــط، يف حــني مل يشــ  يف الــزمناملولــد بــني و

  األصل.

واملعجم الوسـيط اكـذ معيـارا غريبـا، وهـو شـيوا الكلمـة يف لغـة احليـاة العامـة،           

داللتــه فضفاضــة، فــال تكــون الكلمــة ،دثــة حتــى تشــيع، ثــم ال بــد أن      ووجــه غرابتــه أن  

تشيع يف لغة احلياة العامة، ولي  يف أي مستوى لغوي آخر، فاملصـطلحات العلميـة الـيت    

تشــيع يف جمــال علمــي ـ ال تنــدرج حتــت هــذا اإلهــار. ثــم ال نــدري مــا مفهــوم لغــة احليــاة      

ا عدا اللغة املهنية واحلرفية؟ هل هـي لغـة   العامة، هل هي ما عدا اللغة العلمية؟ أو هي م

 العامة؟ أو لغة هبقة  ما؟

ثم إن املعجمـني مل فـددا بدايـة العصـر احلـديث، وهـو عنصـر أسـاس يف تعريـف          

احملـد . وقــد قــدم الــدكتور شــاهني حتديـدا لــذلد، فقــال:"وحنن نــرى أن فــرتة )املولــد(   

(. وبــذلد تســتغرق فــرتة  م1325تنتهــي منــذ بدايــة عصــر )،مــد علــي باشــا( يف مصــر )    

املولد حوالي تسعة قرون، ثم تبدأ فرتة األلفاظ احملدثة، وهي من الناحية الزمنية تغطي 

. ولكنه يبني أن الزمن فقط هو عنصر االختالف بـني املولـد واحملـد ،    (3)قرنني حتى اآلن"

                                                           
(1)

 .01ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مقدمة  
(2)

 . 41ص للتربية والثقافة والعلوم: مقدمة المعجم العربي األساسي، المنظمة العربية  
(0)

 .011ص العربية لغة العلوم والتقنية،  
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املولـد(،  فكالهما وجهان لعملة واحدة، هي عملية التوليد، غري أن "ما تولد قد ا مسـي)  

 .(1)وما تولد حديثا مسي ،دثا"

مصـطلح  علـى  غري أن معيار الزمن ال يكفي وحده من أجـل إسـبار شـرعية لغويـة     

جديد، ال كتلف داللته عن مصطلح قديم بشيء. وهذا ما دفع شوقي ضـيف إىل القـول   

ــد مــن األلفــاظ والصــيق           ــى املول ــد األســالف يــدل عل بــأن "هــذا املصــطلح  أي:احملــد   عن

ربية، وقد حددت ينة املعجم الوسـيط مبـا اسـتعمله النـاس يف العصـر احلـديث، وهـو        الع

، وبنـاء  (2)"ال حاجـة لببقـاء عليـه   بهذا املدلول العـام يـدخل يف املولـد، وإ ن هـذا املصـطلح      

على هذا عرف األستا  ،مد شوقي أمني ـ أحد أعضاء جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة ـ       

، مـن لفـظ أو أسـلوب يسـور     يف قـديم أو حـديث  بعد عصر الروايـة   املولد بأنه:"ما استحد 

 .(3)كرجيه واشتقاقه وصوغه يف العربية"

وإ ا كان املولد كما يراه األسـتا  ،مـد شـوقي أمـني ـ هـو املسـتحد  مـن بعـد           

عند الدكتور حسن ظاظا هـو"لفظ عربـي البنـاء     املولدعصر الرواية إىل يومنا هذا، ف ن 

معنى خمتلفا عما كان العرب يعرفونـه، مثـل ايريـدة، اجمللـة،      ديثةيف اللغة احلأعطي 

.  فهــو بهــذا التعريــف جيعــل مــا اعتــربه املعجــم العربــي األساســي    (4)الســيارة، الطــائرة..."

،دثا ـ جيعله مولدا، فقصر املولد على اللغة احلديثة، وهذا يدل على اضطراب مفهوم  

 املصطلح وغموضه. 

                                                           
(1)

 .013المرجع نفسه،  ص 
(2)

 .081المعرب والمولد والدخيل والمحدث،  ص 
(0)

 .000ص المفاهيم االصطالحية لكلمات المعرب والدخيل والمولد والمحدث،  
(0)

 .01ص كالم العرب،  
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 اللغوي: التعريف

. فلفظ العامي إ ن ـ  و (1)العامي نسبة إىل العامة، و" العامية هم خالف اخلاصية"

داللــة هبقيــة، يتعلــق بطبقــة  مــن النــاس، وهــم العامــة، وليســت داللتــه لغويــة كاحملــد    

 واملولد.

 

 التعريف االصطالحي:

يف  هـ( قد أشـار إليـه   255وإ ا جئنا إىل مصطلح العامي، فسنجد أن اياحظ)ت:

قوله:"وكما ال ينبغي أن يكون اللفظ عاميا، وساقطا سوقيا ـ فكذلد ال ينبغي أن يكون  

. وواضــح أن داللــة العــامي مرتبطــة بــالكالم الســوقي الســاقط املبتــذل.      (2)غريبــا وحشــيا" 

ويبدو أن العامي قد اكتسـب هـذه الداللـة قبـل  لـد، بـدليل مـا جـاء يف رسـالة بشـر بـن            

ملعنـى لـي  يشـرف بـأن يكـون مـن معـاني اخلاصـة، وكـذلد لـي            هـ(:" وا212املعتمر)ت:

يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإمـا مـدار الشـرف علـى الصـواب وإحـراز املنفعـة، مـع         

. (3)موافقة احلـال، ومـا جيـب لكـل مقـام مـن املقـال. وكـذلد اللفـظ العـامي واخلاصـي"           

ال يتضــع  ألنــه مــن اســتخدام   فهــو يريــد أن يقــرر يف األ هــان أن املعنــى أو اللفــظ العــامي  

العامــة ـ وهــذا يــوحي بأنــه فــاول تصــحيح مفهــوم شــائع قــد اســتقر بوضــاعة اللفــظ                

 العامي.

ـــ هــو ابــن    (4)أمــا يف املعــاجم، فــأول مــن اســتخدم هــذا املصــطلح ـ حســب علمــي              

                                                           
(1)

 مادة: ع م م.  ، الفيروزآبادي 
(2)

 .100، ص1م. ج1118، مصر، مكتبة الخانجي، 0البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، ط 
(0)

 .104، ص1ج أوردها الجاحظ في البيان والتبيين،  
(0)

 وفقا إلحصاء إلكتروني قام به الباحث. 
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هــو ،مــد بــن أبــي  ـ ف. وأمــا أول مــن عــرف هــذا املصــطلح      (1)( يف ايمهــرةهـــ321دريــد)ت:

ــامي منســـوب إىل العامـــة الـــذين هـــم خـــالف    729ت:الفـــتح البعلـــي) ـــ( حيـــث يقول:"العـ هـ

اخلاصة  ألن العامة ال تعرف العلم، وإما يعرفه اخلاصة، فكـل واحـد عـامي بالنسـبة إىل     

. وهـو تعريـف عـام مل يوضـح مـا املقصـود بــ        (2)ما مل فصل علمه، وإن حصـل علمـا سـواه"   

ة. ويف املزهر:"كــل لفــظ كــان عربــي  )عــامي(. ولكــن هــذا مــا وجــدناه يف املعــاجم القد ــ 

. (3)األصل ثـم غريتـه العامـة بهمـز أو تركـه، أو تسـكني أو حتريـد، أو حنـو  لـد ـ مولـد"           

والسـيوهي يعـف باملولـد ـ هنـا ـ العـامي الـذي غريتـه العامـة، فـأهلق لفـظ املولـد وأراد بـه               

 العامي. 

لعامــة ـ كمــا    ومــن هــذه النصــو  يتــبني أن العــامي هــو مــا نســب إىل العامــة، وا 

يقــول البعلــي ـ "هــم خــالف اخلاصــة" ، وهــي داللــة غــري واضــحة، فمــا اخلاصــة إ ن؟ إنهــم     

ــى معرفــة اخلاصــة،           ــزم منــه الــدور  فمعرفــة العامــة متوقــف عل خــالف العامة...وهــذا يل

ومعرفة اخلاصة متوقـف علـى معرفـة العامـة. قـال اياحظ:"وأمـا العـوام مـن أهـل ملتنـا           

وأخالقنـا ـ فالطبقـة الـيت عقوهلـا وأخالقهـا فـوق تلـد األمـم  أي            ودعوتنـا ولغتنـا وأدبنـا   

أمــم فــارس واهلنــد والــروم  ومل يبلغــوا منزلــة اخلاصــة منــا، علــى أن اخلاصــة تتفاضــل يف   

. وهــذا الــن  يرينــا إىل أي مــدى اضــطرب العلمــاء يف حتديــد مفهــوم    (4)الطبقــات أيضــًا"

 ة األمم األخرى")!!()العوام( حيث يقول " أنهم دون خاصتنا، وفوق خاص

ــه املعاصــرون،         والغريــب أن أجــد مــن يــزعم أن العــامي يعــف الــدخيل الــذي أدخل

حيث يقول:"الدخيل: إما مَعرَّب، إ ا نطقه اياهليون...وإما مولد: أي مما عربه املولدون 

ممن ولدوا يف صدر اإلسالم...وإما عامي: مما صـدر ممـن جـاءوا بعـد املولـدين إىل أيامنـا       

. وهذا الن  على قلة كلماته مليء باألخطـاء   (5)من الفارسية والرتكية وغريها"هذه، 

فلم يقل أحد بأن املولدين هم من ولـدوا يف صـدر اإلسـالم، ثـم مـن هـم الـذين جـاءوا بعـد          

 املولدين؟ ويف أي عصر بدحوا؟  ثم من قال بأن العامي هو هذا؟؟

                                                           
(1)

مة عامية ليست بعربية محضة" باب الشين مع سائر الحروف ـ في الرباعي الصحيح ـ كقوله:" فأما ُشـْنـُطـف ـ فكل 

 الشين والطاء.
(2)

 .003م، ص1181المطلع على أبواب المقنع، د.ط، لبنان، المكتب اإلسالمي،  
(0)

 .011، ص1ج السيوطي،  
(0)

 .100، ص1ج البيان والتبيين،  
(1)

 .110م، ص2331، مصر، مكتبة وهبة، 0ية، طشاهين، توفيق: عوامل تنمية اللغة العرب 
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آلن يف الــذهن هـذا الســإال: مــا عالقـة املولــد واحملـد  والعــامي بالــدخيل؟    يـدور ا 

وحتى جنيب عن هذا السإال، ف ننا نقوم أوال بالنظر إىل عالقة املولد واحملد  بالدخيل، 

 ثم النظر إىل عالقة العامي به.

 

 عالقة املولد واحملد  بالدخيل

القـدامى، ثـم ننظـر إىل    سننظر يف كتاب املزهـر  لنـرى اسـتخدامات املولـد عنـد      

 جممع اللغة العربية بالقاهرة  لنرى استخدامات املولد واحملد  عند احملدثني.

 :استخدام ) املولد( يف املزهر ( أ)

من خالل النصو  اليت أوردها السيوهي ـ يف باب املولد ـ جند أن هذا املصـطلح    

 يقصد به ثالثة معاني:

ر االحتجـاج، أو مـن يسـمون    ما استخدمه العرب من معان جديدة ـ بعـد عصـو    .1

باملولـــدين ـ ســـواء أكـــان املعنـــى ايديـــد تطـــورا دالليـــا، كقولـــه نقـــال عـــن        

:"التفـــرج لفظـــة مولـــدة، لعلـــها مـــن انفـــراج الغـــم وهـــو        (هــــ676)ت: النـــووي

ــان األصــــــمعي   (1)انكشــــــافه" ــه:" كــــ ــه كقولــــ ــل لــــ ــا ال أصــــ ــان لفظــــ  ، أم كــــ

 . (2)يقول:"النحرير: لي  من كالم العرب، وهي كلمة مولدة"

األلفــاظ العاميــة وامللحونــة، فقــد أورد الســيوهي كــثريا مــن حلــن العامــة يف    .2

 .(3)باب املولد

                                                           
(1)

 .034، ص1ج 
(2)

 .030، ص1ج 
(0)

 وما بعدها. 011، ص1ج 
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ــه          .3 ــارة اخلفــاجي:" فمــا عرب مــا عــرب بعــد عصــور االحتجــاج، وهــذا صــريح عب

 . (2)، وهلذا يقول األصمعي:" والفالو ق مولد"(1)املتأخرون يعد مولدا"

 

 :ية بالقاهرة)ب( استخدام )املولد( عند جممع اللغة العرب

عـرف املعجـم الوسـيط ـ كمـا رأينـا سـابقا ـ املولـد بأنـه "اللفـظ الـذي اسـتعمله                  

. فهو أهلق التعريف، فأي لفظ استعملوه سـواء أعربيـا كـان    (3)الناس بعد عصر الرواية"

، وسـواء أملحونـا مصـحفا كـان أم متطـورا عـن أصـل عربـي ـ فكـل  لـد مولـد.             أم دخـيال 

 ولد عند اجملمع، فسوف جندها نوعني:وإ ا نظرنا إىل أقسام امل

ــاز       .1 ــا اجملـ ــي، ومنهـ ــالم العربـ ــق الكـ ــاد هريـ ــدون باعتمـ ــتنبطه املولـ ــا يسـ مـ

 واالشتقاق وما شابهها. فهو يشمل املصطلحات العلمية والتقنية..اخل.

 ما يستعمله املولدون لي  بطريق الكالم العربي، وهذا أقسام: .2

 اللفظ األعجمي الذي مل تعرفه العرب. (1

 ظ العامي الذي تغري صوتيا أو دالليا.اللف (2

 اللفظ املرتل. (3

 .(4)واجملمع ال جييز النوعني األخريين يف فصيح الكالم

يتـبني ـ إ ن ـ مـن اسـتخدام املزهـر وتقسـيم اجملمـع أنهمـا يتفقـان علـى أن املولـد                

اء يشمل: احملد ، وما عربـه املتـأخرون، أو ارتلـوه، ومـا حلنـت فيـه العامـة، أو غريتـه. وبنـ         

 عليه فالدخيل الذي أدخله املتأخرون هو جزء من املولد. 

 وإ ا تأملنا استخدامات املولد فسوف خنرج بالنتائج التالية:

                                                           
(1)

 .20ص شفاء الغليل،  
(2)

 .030، ص1ج  السيوطي: المزهر، 
(0)

 .01ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مقدمة  

. وينظر: الحمزاوي: أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 0ص، 2ج  مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مجلة المجمع، (0)

 .241م، ص1188، لبنان، دار الغرب اإلسالمي، 1ط
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 املولد قد يكون عربيا، وقد يكون دخيال. .1

املولـــد قـــد يكـــون لفظـــه ومعنـــاه جديـــدا كاملرتـــل، وقـــد يكـــون املعنـــى    .2

 رفا كالعامي.جديدا، كما يف التطور الداللي، وقد يكون لفظه ،

وإ ا قارنــا هــذا مــع تعريفــات املولــد، فســنرى املــدى الــذي بلغــه هــذا املصــطلح يف      

االضــطراب، تعريفـــا واســتخداما، ففـــي التعريفـــات قصــره بعضـــهم علــى العربـــي، وحـــده     

ولعــل أســلم   .، ويف االســتعمال أهلــق علــى العربــي والــدخيل  بعضــهم مبــا اســتعمل قــد ا 

يـف املزهـر واملعجـم الوسـيط  إ  مل يشـريا إال إىل مـن       تلد التعريفـات مـن النقـد هـو تعر    

ــة عناصــر التعريــف ففيهــا            ــه، أمــا بقي اســتخدمه، وهــذا هــو العنصــر الوحيــد املتفــق علي

 .(1)اختالف كما رأيت

ومن العجيب أن األستا  ،مد شوقي أمني قال:" وبع  الباحثني يقول إن مـن  

 لد ال يف كتب القـدامى وال احملـدثني،   . ومل أجد (2)أقسام املولد ما عربه العرب قد ا"

ف ن مصطلح املولـد ال  كـن    ولو صح هذاوال شد أن هذا من اخللط بني املصطلحات، 

  إ  العنصر الوحيد الذي دار حوله املصطلح هو العنصر الـزمف، أي مـا اسـتخدم    تعريفه

 بعد عصر الرواية.

سـواء أعربيـا كـان     وأما بالنسبة للمحد ، فهو ما اسـتخدم يف العصـر احلـديث،   

 أم دخيال، وفقا لتعريف املعجم الوسيط. 

وصفوة القول أن املولد واحملد  يلتقيان مع الدخيل إ ا كان الدخيل مما دخـل  

بعد عصر الرواية، ثم ما دخل قبل عصر النهضة فهو مولد، وما دخل بعدها فهو ،د ، 

 وفقا للتقسيمات السابقة.

 

 عالقة العامي بالدخيل

ذه العالقةـــ فســندا العالمــة أمحــد تيمــور يتحــد  عنهــا، فهــو يــرى أن   أمــا عــن هــ

                                                           
(1)

 على الجدول. يمن هذا البحث، وتعقيب 11ص(، 2ينظر جدول )  
(2)

 .000المفاهيم االصطالحية لكلمات المعرب والدخيل والمولد والمحدث،  ص 
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ثالثـة أقسـام:" قسـم عربـي أصـيل، وهـو        علـى الكلمات العامية تنقسم ـ من حيث أصـوهلا ـ    

الكثري الغالب. وقسم دخيل من لغات شتى. وقسـم عـامي ،ـ ، أي ال أصـل لـه، أو غـاب       

. ومـن هـذا قـول املعلـوف     (2)ارتلته العامـة" . ويقصد بأنه ال أصل له ـ أنه:"ما  (1)عنا أصله"

عن اللهجة العاميـة:"هي لغـة فصـيحة موضـوعة يف عصـور خمتلفـة للتعـبري عـن األفكـار          

بقوالـــب كـــثرية، اصـــطلح عليهـــا أبناحهـــا يف كـــل قطـــر وبكـــل وقـــت، فالكتهـــا األلســـن،  

 وتالعبــت بهــا التصــرفات، فــتغريت أســاليبها، وتلونــت ألفاظهــا بــني فصــيحة ،رفــة، أو       

مصحفة، وأجنبية دخيلة، ومرتلة غريبـة، وحلـن شـائع، وتصـرف شـائن ـ حتـى بعـدت يف         

البليــق، فكــادت مــن هــذه الوجــوه  هــابعـ  الوجــوه واألســاليب عــن أصــلها الفصــيح، ومإدا 

 .(3)تكون لغة قائمة بذاتها"

 ومن خالل هذين النصني يتبني لنا ما يلي:

ما يشتمل على امللحون واحملـرف  أقسام العامي تكاد تكون أقسام املولد، فكاله .1

ـ سواء أيف األصوات كان التحريف أم يف البنية أم يف األسـلوب أم يف الداللـة ـ    

 ويشتمل على الدخيل، وعلى املرتل.

ــة          .2 ــد، حســب تقســيم جممــع اللغــة العربي يعــد العــامي قســما مــن أقســام املول

 بالقاهرة للمولد ـ الذي سبق  كره.

والعــامي ـ فــرق هبقــي، أي يف اســتخدام الطبقــة         يبــدو أن الفــرق بــني املولــد    .3

االجتماعية له، فما أحدثه اخلاصة فهو مولد، وما أحدثه العامة فهو عامي ـ  

 فالفرق إما هو بالنظر إىل املستخِدم ال إىل املستخدََم.

 

 و كن إيضا  العالقة بني املولد والعامي بهذا الشكل:

 

 

                                                           
(1)

 .11، ص1لفاظ العامية،  جمعجم تيمور الكبير في األ 
(2)

 .23، ص1المرجع نفسه،  ج  
(0)

 .128المعلوف، عيسى اسكندر: اللهجة العامية في لبنان وسوريا،  ص 

                

                    

 

* يجري على  

أقيسة كالم 

 العرب

تستخدمه * 

الخاصة بعد 

 عصور االحتجاج

يتضمن * 

 الدخيل

يتضمن * 

 المرتجل

تستخدمه * 

العامة ولو قبل 

 عصور االحتجاج

مليء باللحن؛ * 

إذ ال يجري على 

 أقيسة كالم العرب
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 عامي    مولد     

 القة بني املولد والعاميالع :(1) شكل

ـــل العــامي         وعلــى أي حــال، فــ ن الغمــو  مــا يــزال يكتنــف هــذه العالقــة  إ  ُجـِع

قسما من أقسام املولد، مع أنهم نصوا علـى أن املولـد مـا جـرى علـى أقيسـة كـالم العـرب،         

وأن العامي خمالف لكالم العرب، وحلن فيه. ثم إنهم جعلوا اللحن مـن العـامي، واللحـن    

يف عصور االحتجاج، يف حني أنهم نصوا على أن املولد ما استخدمه املولدون بعـد  قد وقع 

 عصور االحتجاج.

وإليــد هــذا ايــدول لبيــان العالقــة بــني مصــطلحات املولــد واحملــد  والعــامي ،   

 وبني الدخيل والعربي ـ يف ضوء قرارات جممع اللغة العربية بالقاهرة:

 

 

نوا   

عربي) مشتق، أو  الكلمة

 (مرتل
 الدخيل

العربي 

 احملرف
   الزمن
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حتى عصور 

 االحتجاج
 عامي مَعرَّب عربي

من بعد عصر 

االحتجاج حتى 

 عصر النهضة

 عامي مولد مولد

 ،د  ،د  ،د  العصر احلديث

العالقة بني مصطلحات املولد واحملد  والعامي، وبني الدخيل والعربي ـ يف  :(3) جدول

 عربية بالقاهرةضوء قرارات جممع اللغة ال
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لوصــف ظــاهرة الــدخيل ـ االقــرتا        اســتخدمت حــديثا،مــن املصــطلحات الــيت 

 واالستعارة واالقتباس، فما املراد بها لغة واصطالحا؟ 

 التعريفات اللغويةأوال: 

 

 االقرتا 

رس تـدل  االقـرتا  مصـدر اقـرت ، والقـاف والـراء والضـاد ـ كمـا يقـول ابـن فـا            

:"على القطع... والقار  يف التجارة، هو من هذا، وكأن صاحب املال قد قطع مـن مالـه   

. (2)، " واقــرت  مــن فــالن: أخــذ منــه الـقـــْر "  (1)هائفــة، وأعطاهــا مقارضــة ليتجــر فيهــا"  

وواضح أن الداللة اللغوية هلذا اللفظ تفيد شـيئني: األول: أن اآلخـذ أخـذ شـيئًا مـا بـ  ن       

 قرتا  ولي  غصبًا أو نهبُا. والثاني: أن اآلخذ أخذ الشيء على أن يرده.صاحبه، فهو ا

 

 االستعارة

"والعارييــــة والعـــارة: مـــا تـــداولوه بيـــنهم، وقـــد أعـــاره الشـــيء وأعـــاره منـــه، وعـــاوره    

ــريه         ــه أن يعـ ــب منـ ــه: هلـ ــتعاره منـ ــيء، واسـ ــتعاره الشـ ــة، واسـ ــب العاريـ ــتعار: هلـ إياه...واسـ

. وقد  كر ابن فارس أن "العني والواو والراء (3)، أي متداول"إياه...ومستعار مبعنى متعاور

  .(4)أصالن، أحدهما يدل على تداول الشيء"

                                                           
(1)

 مادة: ق ر ض. معجم مقاييس اللغة،  
(2)

 مادة: ق ر ض. ، الفيروزآبادي 
(0)

 مادة: ق ر ض. ، ابن منظور 
(0)

 مادة: ع و ر. معجم مقاييس اللغة،  
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فالداللــة اللغويــة لالســتعارة هــي التــداول، ويفهــم مــن كلمــة التــداول الشــيوا        

والعموم، فكأن الشيء املستعار معـرو  ملـن أراد أن يسـتعري، وأيضـا فاالسـتعارة تقـع علـى        

ن االنتفـاا بـه. ولـي  كـذلد االقـرتا ، فهـو خـا  باملـال، وال يقـع عليـه           أي شيء  ك

التداول. وهلذا تد دكاكني لالستعارة، كاسـتعارة مسـتلزمات العـرس مـثال، وال تـد      

 دكاكني للقر ، إما هي بنوك للتسليف.

 

 االقتباس

قال ابن فارس:"القـاف والبـاء والسـني أصـل صـحيح يـدل علـى صـفة مـن صـفات           

م يســتعار، مــن  لــد الـقــَب : شــعلة النار...قــال ابــن دريــد: ـقَبســت مــن فــالن نــارا،  النــار، ثــ

ــارا، واقتبســـها: (1)واقتبســـت منـــه علمـــا" أخـــذها، واقتـــب  العلـــم:   ، "وقـــب  يقـــِب  منـــه نـ

، "ويقــال: جئــت ألقتــب  مــن أنــوارك، ويف (3)، "واقتــب : أخــذ مــن معظــم النـار" (2)اسـتفاده" 

 .(6)، "وامُلـْقـَتـَبـ : ايمرة من النار"(5)"(4)  من نوركم(التنزيل العزيز:)انظرونا نقتب

ويتضح من داللة االقتباس أنه يطلـق غالبـا، ويـراد بـه اقتبـاس النـار، ثـم اسـتعري         

كما قال ابن فارس، واستعارته ـ كما جاء يف أقوال العرب ـ  للعلم والنـور، فكـأن ايـامع      

تعري منـه ـ هـو التوقـد، فالتوقـد احلسـي يف        املشرتك بني مـا اسـتعري لـه االقتبـاس، ومـا اسـ      

النـــار، والتوقـــد الـــذهف يف العلـــم، والتوقـــد الوجـــداني يف النـــور. وهنـــاك داللـــة أخـــرى          

فادة شيء، إما حسـي ـ كمـا يف النـار، وإمـا معنـوي ـ كمـا         إلالقتباس، وهي أن االقتباس ـ   

ار ـ لـي  اقتباسـا للمـادة،     يف العلم والنور، والغالب أن يكون معنويا  ألنه حتى اقتباس النـ 

مـا   ديإما اقتباس لبضـاءة والـدفء. فاالقتبـاس مـرتبط باالسـتعارة املعنويـة، وهلـذا ال تـرُ        

 اقتبسته، كما ترد ما استعرته أو اقرتضته.

                                                           
(1)

 مادة: ق ب س.المرجع نفسه،   
(2)

: استفاد، ويرد على من يخطئ هذه هذه الصيغةمادة: ق ب س. وقوله ) استفاده( يدل على صحة  ، الفيروزآبادي 

 الصيغة، ويوجب أن نقول: أفاده.
(0)

 المكان نفسه. 
(0)

 .10سورة الحديد: آية 
(1)

 ب س. مادة: ق المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  
(4)

 المكان نفسه. 
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 التعريفات االصطالحيةثانيا:

 عر  جوانب القصور فيها.أتناول أوال هذه املصطلحات بالبيان، ثم أس

 بيان املصطلحات

، وهــو يشــتمل علــى" مــا  (1)( االقــرتا ، يــراد بــه" أن تأخــذ لغــة مــن لغــة أخــرى"   )أ

،  وهـذا  (2)غريته العرب)املعرب(، وما بقي على صورته األصلية، وهـو )األعجمـي الـدخيل("   

التعريف هـو نفسـه تعريـف االسـتعارة واالقتبـاس يف هـذا البـاب. ويعـد الـدكتور إبـراهيم           

 طلح.أني  أشهر وأول من تبنى هذا املص

ويقول أحد الباحثني مبينـا سـبب إيثـاره اختيـار مصـطلح االقـرتا ، بأنـه"يعف        

نقــل مــا اللغــة يف أمــ  احلاجــة إليــه دون غــريه، علــى قيــاس اقــرتا  األفــراد  فــالفرد ال      

يقرت  إال عند األزمة املادية اليت عجـزت قدرتـه املاديـة علـى حلـها، أمـا لـو اقـرت  كـل          

املــاء ـ فلــي  هــو يف هــذه احلــال مقرتضــا، وإمــا أجــدر بــه أن       شــيء بــدءا باملــال، وانتهــاء ب 

 . وهذه داللة أدبية جمازية، أكثر منها داللة اصطالحية.(3)يسمى متسوال"

)ب( أما مصطلح االستعارة فقـد تبنـاه الـدكتور ،مـد رشـاد احلمـزاوي، حيـث        

مــن يقول:"ويستحســن أن نســتغف عــن املصــطلح الفــف: التعريــب ومرادفاتــه  لنــتخل     

املفاهيم التقعيدية والتفصحية اليت يعرب عنها، وأن نستعي  عنه مبصطلح )املسـتعار(  

و)االستعارة( حتى يفيد بأنه ظاهرة لغوية تستلزم أن توضـع هلـا قواعـد مـن دون أن تكـون      

 .(4)تلد الضرورة شرط كفاية"

 )جـ( وأما مصطلح االقتباس فقد ورد مرادفًا لالقـرتا ، وهلـذا تـرجم الـدكتور    

                                                           
(1)

 .118ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، البركاوي، عبد الفتاح:  
(2)

 .121ص ،د.ط، مصر، مكتبة األنجلو المصرية، د.ت إبراهيم: من أسرار اللغة، أنيس،  
(0)

، 14لعربية بالمنصورة، عدداالقتراض اللغوي ضرورة علمية، مجلة كلية اللغة ا  صادومة، ربيع محمد مصطفى، 

 .242ص، م1110، 0ج
(0) 

. وهو يشير بالضرورة إلى تقييد المجمع للتعريب بأنه يقصر على 01ص  أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 الضرورة.
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 .(1)( بـ "االقرتا  أو االقتباس"borrowingرمزي البعلبكي املصطلح االجنليزي)

 قصور املصطلحات

حتتاج هذه املصطلحات إىل وقفة َعْجــلى ـ وال أقـول متأنيـة ـ لبيـان قصـورها عـن         

 وصف هذه الظاهرة.

 االقرتا  ( أ)

 يعيب هذا املصطلح شيئان:

 أدركــه الصـطالحي، وهــو مــا األول: عـدم وجــود مناســبة بـني التعريــف اللغــوي وا  

الــدكتور أنــي ، فقال:"واســتعمال لفــظ االقــرتا  يف هــذه الظــاهرة لــي  إال مــن قبيــل   

التجوز، أو جماراة الصطال  اللغويني احملدثني، فلي  اقرتا  األلفاظ اقرتاضا مبعنـاه  

بل .  لد أن االقرتا  يعف رد املقَتـر ، وال يوجد نة رد لأللفاظ الدخيلة. (2)الدقيق"

"مـا   : كلمة مقرتضة( تعبريا سخيفاloan ward( اعترب التعبري)haugenإن َهـوجن)

دام أن االقرتا  فد  دون موافقة امُلقر  ، أو حتى علمه به، ومـا دام أن املقـرت   لـي     

 .(3)ملزما ب عادة دفع القر "

الثــــاني: أنــــه مصــــطلح واســــع، فهــــو يشــــمل االقــــرتا  الــــداخلي) االشــــتقاق(،   

. وأنقــل تعريــف الــدكتور  (4))اللغوي واللــهجي(، كمــا يشــمل الرت ــة أيضــاً   واخلــارجي
                                                           

(1)
 .01ص معجم المصطلحات اللغوية،   

(2)
 .121ص  من أسرار اللغة، 

(0)
ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم المعرفة، عدد كولماس، فلوريان: اللغة واالقتصاد، د. 

 ، ترجمة د. أحمد عوض.010م، ص2333، نوفمبر، 240
(0)

وقد يكون  اقتراض عنصر، واللغوي قد يكون ولهجي لغوي، والخارجي ينقسم على خارجي، أو داخلياالقتراض إما  

مركبا ، وقد يكون مركبا اقتراضيا، والمركب قد يكون امركبأو  صرفية وحدةأو  كلمة، والعنصر قد يكون اقتراض معنى

 . وهذه تعريفات هذه المصطلحات: هجينا

[: "وهو توسع اللغة باستحداث الكلمات عن طريق القياس من Internal borrowingاالقتراض الداخلي ] .1

 [.181ص البعلبكي، رمزي منير، مرجع سابق،اللغة نفسها" ]

[ عند إطالقه، borrowing[: "مصطلح مرادف للمصطلح ]External borrowingرجي ]االقتراض الخا .2

غير أن بعض اللغويين يفضل النص على أن االقتراض خارجي؛ تمييزًا له عن االقتراض الداخلي" ]المرجع 

 [.181نفسه، ص

ما أشار إليه [: "إدخال عناصر من لهجة إلى لهجة أخرى ـ وهو Dialect  borrowingاالقتراض اللهجي ] .0

ابن جني في باب الخصائص عنوانه )باب في الفصيح يجتمع في كالمه لغتان فصاعدا( ـ خالفًا لالقتراض 

 [.211بين لغتين" ]المرجع نفسه، ص
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:االقرتا (:"إدخال عناصر من لغة مـا إىل لغـة أخـرى،    borrowingالبعلبكي ملصطلح )

أو من هلجة ما إىل هلجة أخرى. وغالبا ما تكون تلد العناصر كلمات، ولكن االقرتا  

ا  بــني هلجــة وأخــرى ـ وهــو االقــرتا     يشـمل األصــوات والصــيق أيضـا. وقــد يــتم االقـرت   

 linguistic ، وبني لغة وأخرى، وهو االقرتا  اللغوي  dialect borrowingاللهجي  

borrowing"... (1)  ( ــا يســـمى ــتمل علـــى مـ ــا يشـ ــو  social borrowing. كمـ ( وهـ

االقــرتا  االجتمــاعي، ويــراد بــه انتقــال مصــطلح فــف خــا  مــن جمــال مــا إىل لغـــة            

                                                                                                                                                    
 [: وهو االقتراض بين لغتين ـ كما سبق بيانه.Linguistic borrowingاالقتراض اللغوي ] .0

نقل كلمة أو أكثر من لغة ما إلى لغة أخرى بترجمة داللتها [: "Loan translationاالقتراض بالترجمة ] .1

 [.211إلى اللغة المقترضة، ال بنقلها نقاًل مباشرا، كما يحدث في نقل الكلمة الدخيلة" ]المرجع نفسه، ص

[: "صوت، أو صيغة، أو كلمة ـ يدخل Borrowing elementاقتراض عنصر، ويسمى: عنصرا مقترضًا ] .4

ــاراج(، ومن ڰفمن األصوات المقترضة في العربية: الصامت األول من كلمة ) لغة ما من لغة أخرى.

الصيغ المقترَضة: وزن )فاعول(، وهو دخيل من السريانية على األصح، أما الكلمات المقترضة في تشكل 

ع غالبية العناصر المقترضة في العربية، وتشمل كثيرا مما ذكره اللغويون العرب تحت باب الدخيل" ]المرج

 [. 01نفسه، ص

 Loan هذا والكلمة الدخيل ـ إما أن يصيبها تغير أو ال، ويسمى األول بــ)التحول االقتراضي:

shift وهو"التحول الذي يطرأ على الكلمة الدخيل لتناسَب القواعد الصوتية للغة المقترضة، مثاًل: تحول ،)

 :الثاني بــ)المقترض الفونيمي [، ويسمى211( الفارسية إلى جيم عربية..."] المرجع نفسه، صڰ)

Phonemic loan وهو "كلمة مقترضة تحتفظ بخاصة صوتية من اللغة األصلية غير موجودة في اللغة ،)

( في )ڤــيديو(، أو )ڤــواندا(، Vالمقترضة، وهذه الخاصة ـ غالبا ما تكون ـ إما صوتا بعينه، كالصوت )

داية الكلمة العربية، أو الدال فالزاي في آخرها، فقد ذكر وإما تعاقبا صوتيا خاصا، كالنون فالراء في ب

 [.000اللغويون القدماء أن كل كلمة تلك سمتها ـ إنما هي كلمة معربة" ]المرجع نفسه، ص

[: "كلمة مأخوذة من لغة أخرى، سواء أبقيت على لفظها األصلي، أم تغيرت Alien wordكلمة دخيلة ] .0

ة تنقل نقال مباشرا، دون أن تترجم داللتها إلى اللغة المقترضة، خالفا لما بتأثير اللغة المقتِرضة، وهي كلم

 [.08يحدث عند االقتراض بالترجمة" ]المرجع نفسه، ص

[، كما ترجم بـ)إعادة بناء الكلمة(: "استخدام عنصر مقترض الشتقاق Recompositionاشتقاق قياسي ] .8

ية في اشتقاق الكلمات العربية الدالة على الصنعة، الكلمات الجديدة، كاستخدام الالحقة )ــ جي( الترك

واستخدام الكلمة الفارسية )خانة( بمعنى: بيت ـ في اشتقاق الكلمات العربية الدالة على المكان، مثال: 

[. ولعل اأَلولى ـ وفقا لهذا المفهوم ـ ترجمة هذه الكلمة 011كازخانة، لمحطة الوقود" ]المرجع نفسه، ص 

 مقترضة(.بــ)وحدة صرفية 

[: "كلمة مركبة دخلت اللغة باالقتراض، مثاًل: )روزنامة( Loan compoundالمركب االقتراضي ] .1

. 211الفارسية المقترضة في العربية، و)عالي جناب( العربية المقترضة في الفارسية" ]المرجع نفسه، ص

 [.من كتابه 108، 02وقد أشار الخفاجي في شفاء الغليل إلى هذا النوع، ينظر ص

[، ويترجم بـ)مزيج اقتراضي( أيضًا: "كلمة تنحت بدمج كلمتين اثنتين )أو Loan blendالمركب الهجين ] .13

أجزاء منهما( إحداهما كلمة دخيلة، مثال:)بيحساب( الفارسية ـ )بمعنى: بدون حساب، أو من غير حد(، وهي 

. ومن هذا ـ الكلمة الشائعة [211المرجع نفسه، صبمعنى)بدون(، و)حساب( العربية"] من)بي( الفارسية

 اآلن:)إسالموفوبيا(.

(1)
 .01ص البعلبكي، رمزي منير،  
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ة، كاجتيـاز املصـطلحات "عقـدة الـنق ، والتفتيـت النـووي، والوجوديـة،        األغرا  العام

وهيكــل الطــائرات ــــ احلــدود الضــيقة لعلــم الــنف  التحليلــي، وفيزيــاء الــذرة، والفلســفة،   

وصــناعة الطــائرات، الــيت قــد ابتكــرت يف األصــل مــن أجلــها، وتســربت إىل ثقافتنــا العامــة   

 .(1)اليت امتصتها امتصاصا كامال"

( فـــ نهم borrowingجنليـــز اســـتخدموا مصـــطلح)ن علمـــاء اللغـــة اإلوإ ا كـــا

يريــدون بــه كــل تفصــيالته املختلفــة، وهــو مــا يــرادف مصــطلح )التنميــة اللغويــة(، وهــذا  

غري مراد عندنا هنا، فاملراد هو الداللة على الدخيل، وهلذا ف ن تر ة اللفظ الدخيل بــ  

(alien ward   ( أوىل مــن تر ــة )كلمــة أجنبيــة:loan ward  ،)كلمــة مقرتضــة :

( هي:"كلمــة مــأخو ة مــن لغــة أخــرى، ســواء أبقيــت علــى لفظهــا  alien wardفداللــة )

األصلي أم تغريت بتـأثري اللغـة املقرتضـة، وهـي كلمـة تنقـل نقـال مباشـرا دون أن ترتجـم          

 .(2)داللتها إىل اللغة املقرتضة، خالفا ملا فد  من االقرتا  بالرت ة"

 االستعارة)ب( 

تتفــــق داللــــة املصــــطلح اللغويــــة مــــع الداللــــة االصــــطالحية  إ  ال يوجــــد رد  ال 

ملســتعار. ثــم إنــه يســتخدم يف علــم البيــان، كمصــطلح بالغــي، فلــو اســتخدمناه هنــا لُعـــدي  

 .(3)مشرتكا، وله استعماالت أخرى،  كن الرجوا إليها يف مظانيها

 االقتباس)جـ( 

 تنسجم مع داللته االصطالحية، هذا من وأما مصطلح االقتباس ف ن داللته اللغوية ال

ناحية. ومن ناحية أخرى، ف نه مصطلح يطلق على ما يقتبسه الكاتب من كالم غريه. 

ويستخدم يف البالغة أيضًا للداللة على ما يقتبسه األديب من ن ، وهو ما يعرف 

 بـ)التنا ي(.

                                                           
(1)

، 104ـ101، مصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، ص12أولمان ستيفن: دور الكلمة في اللغة، ط 

 ترجمة د.كمال بشر.
(2)

 .08ص البعلبكي، رمزي منير،  
(0)

 مادة: ع و ر. المعجم الوسيط، للغة العربية بالقاهرة: مجمع اتنظر تلك المعاني في:  
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ف هــــذه الظــــاهرة: إعــــراب، مــــن املصــــطلحات القد ــــة الــــيت اســــتخدمت لوصــــ 

 تناوهلا من خالل كتاب شفاء الغليل. أأعجمي. وهناك مصطلحات مركبة، س

 )أ( إعراب 

استخدم اخلليل هذا املصـطلح، وأراد بـه التعريـب، كمـا يف قولـه:" امـلــْنج: إعـراب        

ـــطَّة"   ــل يعــــف الِغــ ــتخدم    (1)املنــــد، دخيــ ــا مل يســ ــرات، بينمــ ــتخدمه  ــــ  مــ ــد اســ . وقــ

. وقــد كــان اســتخدام هــذا املصــطلح عنــد أصــحاب        (2)إال مــرة واحــدة  مصــطلح)تعريب( 

ــم      املعـــاجم القد ـــة أكثـــر شـــيوعا مـــن )تعريـــب(، فالتهـــذيب ثـــم احملـــيط ثـــم احملكـــم ثـ

املقــايي  ـ كلــها مل تســتخدم مصـــطلح )التعريــب( قــط. وإمــا اســتخدمت مصـــطلح             

وبعــد  )إعــراب(. وأول معجــم مل يســتخدم مصــطلح )إعــراب( هــو الصــحا  ثــم األســاس.       

ــدأ مصــطلح )إعــراب( ملتفــي، وال تــذكره املعــاجم املتــأخرة إال حــني تنقــل عــن            لــد ب

 .(3)معاجم استخدمته

 )ب( األعجمي 

رأينـا يف تعريـف املعـرب ـ سـابقا ـ أن الفيـومي خصـه بـالنكرة، وأمـا العلـم "فلـي                 

بهـذه   إىل أنـه مل يلتـزم   ت. وقـد أشـر  (4)مبعرب، وقيل فيه أعجمي، مثـل: إبـراهيم وإسـحاق"   

اســتخدام لفـظ األعجمــي   تلغــري العلـم. وقــد الحظـ  ( أعجمـي )التفرقـة  فكـان يســتخدم   

ــرَّب"       ــي معـ ــول اخلفـــاجي:" دورق: أعجمـ ــرب، كقـ ــد العـ ــدخيل عنـ ــى الـ ــريدة: (5)مبعنـ ، و"ُزُمـ

                                                           
(1)

 باب: ج ن م. العين،  
(2)

 حسب إحصاء آلي قام به الباحث. 
(0)

 قام الباحث بإحصاء آلي في هذه المعاجم حتى وصل إلى هذه النتيجة. 
(0)

 مادة: ع ر ب. المصباح المنير،  
(1)

 .104ص شفاء الغليل،  
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 .(1)أعجمي معرب"

وإ ا جئنا إىل العصر احلديث وجدنا الدكتور على عبد الواحد وايف يطلق هـذا  

ظ الـيت عربهـا املولـدون، ويسـميه )األعجمـي املولـد(، وجيعلـه مباينـا         املصطلح على األلفا

ملصطلح )املعرب(  إ  يعف املعرب ـ عنده ـ ما عربه فصحاء العرب، وكالهما ينـدرج حتـت     

.  يف حني جند الدكتور إبراهيم أني  يطلق هـذا املصـطلح ويريـد    (2)مصطلح )الدخيل(

 يــتغري، ويســميه )األعجمــي الــدخيل(،  بــه الــدخيل الــذي بقــي علــى صــورته األصــلية ومل  

 .(3)وجيعله مباينا للمعرب  على أن املعرب هو ما أصابه تغيري

 من هنا جند أن مصطلح) أعجمي( له أربع دالالت:

 ى.ـَـامَدـُـمرادف للدخيل. عند الق .1

   بالدخيل العلم. عند الفيومي.تمل .2

 ر وايف.يطلق على ما عربه املتأخرون، فريادف املولد. عند الدكتو .3

 يطلق على الدخيل الذي مل يصبه تغيري. عند الدكتور أني . .4

واملالحـــظ أن هـــذا املصـــطلح ـ قـــد اضـــطرب العلمـــاء يف حتديـــد داللتـــه قـــد ا        

  وحديثا ـ على قلة استخدامه، فما بالد لو كثر متناولوه؟!

وهنا جدول يـبني ورود مصـطلحات الـدخيل يف املعـاجم القد ـة، مرتبـة باألقـدم        

، وهـذه املعـاجم هـي: العـني     دم، وهو خالصة ملا سـبق تناولـه يف خمتلـف املصـطلحات    فاألق

للخليـــل بـــن أمحـــد، وايـــيم للشـــيباني، وايمهـــرة البـــن دريـــد، وديـــوان األدب للفـــارابي،   

واحملــيط البــن عبــاد، والصــحا  للجــوهري، واجملمــل يف اللغــة،     ، وتهــذيب اللغــة لألزهــري  

واحملكم البن سيده، وأساس البالغة للزخمشـري،   ومعجم املقايي  كالهما البن فارس،

والنهاية يف غريـب احلـديث والنثـر البـن األثـري،  والعبـاب للصـاغاني، ولسـان العـرب البـن           

ــروس        ــاج العـ ــادي، وتـ ــريوز آبـ ــيط للفـ ــاموس احملـ ــومي، والقـ ــنري للفيـ ــبا  املـ ــور، واملصـ منظـ

                                                           
(1)

 .111المرجع نفسه،  ص 
(2)

 .111ص فقه اللغة،  
(0)

. بالرغم من أن الخليل استخدم مصطلح )أعجمي دخيل( وعنى به الدخيل مطلقا، ينظر 121ص  من أسرار اللغة، 

 باب: خ ت ب، كلمة )بخت(.  العين،
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 :للزبيدي

 م

 املصطلح                       

 املعجم

 الدخيل
 ملعرب/ا

 التعريب
 العامي املولد

ي
جم

ألع
ا

 
 الرت ة

 اإلعراب

 استخداما)

، دون فقط

 (تعريف
       (ـ)هت  اسم املعجم

 √ استخدام    √   174  العني 1

        255  اييم 2

 √   استخدام     321   ايمهرة 3

        352  ديوان األدب 4

 √       372  التهذيب 5

 √     إشارة فقط  335  احمليط 6

  √    √  393  الصحا  7

        395 اجململ  3

 √       395  معجم املقايي  9

 √ √     √ 453  احملكم 12

     √   533  أساس البالغة 11

  √  إشارة    626 النهاية  12

        652  العباب 13

     √ عن الصحا  عن احملكم 711 لسان ال 14

   √  √ √  772  املنري املصبا  15

       عن احملكم 317  القاموس احمليط 16

     عن املزهر عن الصحا  عن احملكم 1225  تاج العروس 17

 مصطلحات الدخيل يف املعاجم القد ة، مرتبة باألقدم فاألقدم (:4جدول )
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 مصطلحات الدخيل يف شفاء الغليل)جـ( 

ي ـ وهـــو تـــابع يف  لـــد للمعـــاجم       مـــن املصـــطلحات الـــيت اســـتخدمها اخلفـــاج 

ـ مصطلحات مركبة، مثل: دخيل معرب، أعجمي مولد، عامي معرب، ليست من ـاللغوية 

 كالم العرب...اخل. وقد قمت جبمع األلفاظ اليت استخدمها للداللة على هذه الظـاهرة 

ــ ســواء األلفــاظ املركبــة أم املفــردة ـ        مــن خــالل جــدول يوضــح املصــطلح، وعــدد تكــراره،      ـ

 .املئوية الستخدامه قياسا إىل األلفاظ األخرى لنسبةوا

 وهنا ثال  مالحظات أوردها قبل عر  ايدول، وهي:

ــه متــأخر )ت:    األوىل:  هـــ(، وقــد حــوى   1269اخــرتت شــفاء الغليــل للخفــاجي  ألن

 كتابه خالصة ملا استخدمه العرب من ألفاظ دالة على هذه الظاهرة

أنـه )معـرب(، أو )لفـظ معربـه      قـال فيـه:   لفظ )معرب( كل مايف  تراعيالثانية: 

كــذا وكــذا(، أو )معــرب عربــه املولــدون(، أو )معــرب عربــه احملــدثون(. كمــا أنــه ينبغــي        

( لفظا منسوبا إىل لغاته ـ مل ندخلـها يف ايـدول، إمـا قصـرنا      134التنبيه إىل أن هناك )

 و رومية...اخل.ايدول على ما مل ينسبه  ألن املنسوب غالبا ما يقول فيه: فارسي، أ

 .املولد على ما أهلقه وأراد به أنه معرب، مثل: بقسماط تقصرالثالثة: 
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 % النسبة عدد التكرار املصطلح م

 7447 337 معرب 1

 2466 3 دخيل 2

 2444 2 دخيل معرب 3

 2422 1 دخيل مولد 4

 2422 1 دخيل ،د  5

 1143 51 مولد 6

 143 6 أعجمي 7

 141 5 أعجمي معرب 3

 2422 1 أعجمي مولد 9

 2466 3 عامي معرب 12

2444  2 عامي معرب مولد 11  

 ليست من كالم العرب 12

 لي  بعربي 13 545 25

 ال أصل له يف كالم العرب 14

 141 5 لي  بعربي صحيح 15

 عربي غري ،  16
7 145 

 لي  بعربي ،  17

 122 451  العدد اإل الي

 طلحات الدخيل يف كتاب شفاء الغليــلمص :(5جدول )
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 ومن قراءة هذا ايدول يتبني لنا ما يلي:

كثرة استخدام مصطلح )معرب(، فاسـتخدامه بلـق النصـيب األوفـى، وفـاز       .1

 %(.7447بالقد  املعلى، حيث بلغت النسبة)

عدم اهراد استخدام املصطلح  فـ)معرَّب( مثال ـ رغـم أن اخلفـاجي يقـول يف      .2

ــه   ــة أنـ ــور      املقدمـ ــرب، يف عصـ ــحاء العـ ــن فصـ ــدامى مـ ــه القـ ــا عربـ ــه مبـ ملصـ

االحتجــاج ـ فــ ن اقرتاناتــه )دخيــل معــرب، عربــه املولــدون، أعجمــي معــرب،         

 عامي معرب( تفيد غري  لد.

عدم االتساق يف إيراد املصطلح، فمـرة يقول:)دخيـل(، ومـرة )دخيـل معـرب(،       .3

رب مـا عربــه  وثالثـة )دخيـل مولــد(. وإ ا كنـا نعــرف أنـه يريــد بالـدخيل املعــ     

القدامى، فلما ا ال يقول: )معرب(؟ وهي كذلد يف مواهن كثرية. وملـا ا  

ال يقول )مولد( فقط ـ ملـا عربـه املولـدون؟ ثـم مـا داللـة )الـدخيل( فقـط إ ا          

 كان ال يفيد أي كصي ؟!

غمو  املصطلحات، فما املراد بـ)أعجمي معرب(؟ هل يريـد بـه )الـدخيل(؟     .4

خداماته املختلفـــة. ثـــم مـــا املـــراد بــــ)عامي وهـــذا مـــا نظنـــه مـــن خـــالل اســـت 

معــرب(؟ فــ  ا كــان )املعــرب( مــا عربــه العــرب زمــن الروايــة، و)العــامي( مــا       

 استخدمته العامة، وحلنت فيه ـ فما الذي يفيده هذا االقرتان؟!

ثم ما املراد بـ) عربي غري ، (؟ هل يراد به املولد؟ ـ كما عرفـه الصـحا     

بـه؟ وإ ا أريـد بـه )مولـد(   فلمـا ا ال يقـول )مولـد(؟         واملصـبا  ـ؟ أو مـا ا يـراد    

 ثم كيف يكون عربيا وهو دخيل؟ 

وما داللة لفظ )صحيح( يف العبارة ) لـي  بعربـي صـحيح(؟ هـل هـو تقييـد       

 يف التعريف   فيخرج العربي امللحون واحملرف؟ أو أنه يريد به العامي؟

ومركـب ـ للداللـة     وأخريًا، ف ن  استخدام سبعة عشر مصطلحا ـ بـني مفـرد    .5

على هذه الظـاهرة ـــ ليـإدي إىل لـب  وغمـو  كـبري، ويقـف الباحـث أمـام          

ــوده        ــي؟ وال تقـ ــل أو عربـ ــظ دخيـ ــاءل: هـــل اللفـ ــات، فيتسـ ــن الكلمـ ــثري مـ كـ

ــن               ــيل املضــــطرب مــ ــذا الســ ــام هــ ــة ـ أمــ ــائج دقيقــ ــا إىل نتــ ــواهلم أحيانــ أقــ
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ا إىل املصطلحات املستخدمة للداللة على ظاهرة واحدة. وخاصة إ ا أضـفن 

هـــــذه املصـــــطلحات مصـــــطلحات أخـــــرى وردت يف املعـــــاجم، ومل تـــــرد عنـــــد 

 .(1)اخلفاجي، مثل )أعجمي دخيل(، و)عجمي(

 

                                                           
(1)

 باب : خ ز م، كلمة )خاميز(، وباب: خ ت ب، كلمة )بخت(. ورد هذان المصطلحان في العين، ينظر العين،  
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مــن املصـــطلحات الـــيت اســـتخدمت ـ حـــديثا لوصـــف هـــذه الظـــاهرة: امـلْجَمعـــي،        

ـــم، تصــف الظــاهرة مــن ناحيــة    األجــن ، املســتوَرد، املنقــول. وشــاعت أيضــًا ألفــاظ       امُلـَعـجَّ

ــة...     ــة، أو احملتل ــة، مثــل: األلفــاظ الوافــدة، أو الغازي ــاج إىل    ثقافي وداللتهــا ظــاهرة ال حتت

 حديث عنها.

 

 )أ( اجملمعي

ــة      ــع اللغــ ــره جممــ ــه "اللفــــظ الــــذي أقــ ــراد بــ ــع(، ويــ ــبة إىل )اجملمــ ــي نســ اجملمعــ

أللفاظ احملدثة، غـري  ية "هي جانب من اع، ويرمز له برمز)مج(. واأللفاظ اجملم(1)العربية"

أن هــذه األلفــاظ تتضــمن املعــرب والــدخيل واملولــد واحملــد ، وكــان دور اجملمــع يف الواقــع  

دورًا أساســيا يف وضــعها االصــطالحي، وحتديــد مفهومهــا ايديــد الــذي  كــن أن نطلــق    

عليه )املفهوم املقنن(، ولذلد سوف تد أن اللفظ اجملمعي يصحبه دائما تعريف دقيـق  

 .(2)لتعريفات املنطقية"أشبه با

ــة توالهــا   وقــد بــني الــدكتور شــاهني أن مصــادر هــذه األلفــاظ قــد تكــون        "أجنبي

اجملمع بالتعريـب، أو ارتضـى تدخيلـها يف العربيـة كمـا هـي، وهائفـة مـن األلفـاظ قامـت           

ــا،  ــل    علـــى أســـاس التوســـع يف داللتهـ ــاز، وهائفـــة ثالثـــة كـــان للمجمـــع فضـ بطريـــق اجملـ

ة هــي عبــارة عــن تعــبريات مركبــة شــائعة علــى ألســنة العــوام         اشــتقاقها...وهائفة أخــري 

. ثـــم قـــال مبينـــا دور اجملمـــع إزاء هـــذه  (3)واملـــثقفني فتوالهـــا اجملمـــع بالتحديـــد العلمـــي" 

 األلفاظ:

ـــ 2ـــ إمــا أن يضــع التعــاريف العلميــة أللفــاظ موجــودة فعــال، عربيــة أو أجنبيــة.   1"

أو الصـور اإلبـداعي، ثـم فـدد معانيهـا      وإما أن يضع ألفاظا جديدة على سبيل الرت ة، 
                                                           

(1)
 .01ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مقدمة  

(2)
 .048ص شاهين، عبد الصبور: العربية لغة العلوم والتقنية،  

(0)
 ، بتصرف.041ـ048المرجع نفسه، ص 
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 .(1)بطريقته"

من هنا نرى أن مصطلح )اجملمعي( مصطلح عام يضم حتته كل مـا أسـهم فيـه    

تطـوير،  إمـا ب و ،وإمـا بوضـع   ،اجملمع ـ ويراد به جممع اللغة العربية بالقاهرة ـ إما بتعريـف   

وال تنصــرف إىل  ومــن ثــم فــ ن داللــة املصــطلح تنصــرف إىل اجملمــع بنســبة لفــظ مــا إليــه، 

اللفظ  اته لتبني حقيقته، وهلـذا اقـرت  بعضـهم أن يتبـع هـذا املصـطلح برمـز آخر"يإثـل         

، كـــأن يقـــال ـ مـــثال ـ :)مـــج د( للمجمعـــي              (2)للكلمـــة، أو يـــبني مســـتواها االســـتعمالي" 

 الدخيل...

 

 )ب( امُلـَعـجَّـم

ــات        ــل الكلمـ ــالم  و لـــد "لتأثيـ ــي حـ ــدكتور ايياللـ ــه الـ ــطلح اقرتحـ ــذا مصـ هـ

العربية اليت دخلتها العجمة، ثـم عـادت إىل العربيـة بصـيغة أخـرى خمتلفـة عـن األصـل،         

مثل كلمة)أمريال(ـ من أمري البحر، و)مغارة( ـ من املخزن، و)راكيت( ـ من الراحة، راحة    

وهـذا املصـطلح مـا زال مقرتحـا،      .(3)اليد، فهذا األمر جيعلـها تقـف بـني الـدخيل واألثيـل"     

إىل الظهور واالستخدام ـ حتى نرى إىل أي حد ينطبق املفهـوم علـى     مل يأخذ بعُد هريقه

 .(4)مفرداته. وسوف نعاجل هذه الظاهرة ـ الحقا

 

                                                           
(1)

 .041المرجع نفسه، ص 
(2)

 .82م، ص1113، 08جمنا العربية، مجلة اللسان العربي، العددااألثيل والدخيل في معالجياللي:  ،حالم 
(0)

 ، بتصرف.81،82المرجع نفسه، ص  
(0)

و)سياحة األلفاظ(، و)استيراد  مصطلحات أخرى دالة على هذه الظاهرة، وهي: )إعادة االقتراض(، هناك أيضا 

 .وسنتناولها الحقا الصادرات(، واقترحُت مصطلح )الهجين(.
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إىل استقصــائها ـ مــا       تلكــثري مــن مصــطلحات الــدخيل، وســعي   تبعــد أن عرضــ 

ــعف ــرز  وسـ ــد، وأبـ ــا،   تايهـ ــور فيهـ ــب القصـ ــة أل أجوانـ ــف حلظـ ــاءل: أييتقـ ــد   ٌ سـ ــن تلـ مـ

 لتعبري عن األلفاظ األجنبية الدخيلة؟ل أكثر صالحيةاملصطلحات 

 تأمـا املصـطلحات احلديثـة ) االقـرتا ، واالسـتعارة، واالقتبـاس( ـ فقـد بينـ           .1

 لتعبري عن هذه الظاهرة.باأنها غري وافية  اسابق

 فالعـــاميوأمـــا املصـــطلحات )املولـــد، واحملـــد ، والعـــامي( ـ فكـــذلد أيضـــا         .2

ــتعملونه،      ــا يسـ ــر عمـ ــة بغـــ  النظـ ــتعمله العامـ ــا اسـ ــد ملـــت  مبـ ال  واحملـ

ملتلف عن مصطلح املولد إال يف أنه فمل بعدًا زمنيا، ولي  هناك مـا يـربر   

هــذا التخصــي ، فهــو يــدخل يف مــدلول مصــطلح املولــد، ومــن ثــم فــال داعــي  

ــه.  ــاء عليـ ــه،   واملولـــد لببقـ ــاجم يف تعريفـ مصـــطلح فضـــفا ، اضـــطربت املعـ

ب العلمـــاء يف اســـتخدامه، مصـــطلح شـَــــعاا، يأخـــذ بعَضـــه الـــدخيُل،  واضـــطر

العاميُّ ـ فما ا  الذي تطورت داللته، ويأخذ ثلثـَـه األخرَي ه العربيُّويأخذ بعَض

 يبقى منه إ ن؟ 

وأما مصطلح املعرب ـ فقـد اضـطربوا يف تعريفـه اضـطرابا كـبريا، فهـل كـل          .3

تغري وما مل يـتغري؟ وهـل يطلـق علـى      ق على ماـَـطلـُـدخيل معرَّب أو ال؟ وهل ي

ما استعمل يف داللته األصـلية، ومـا لـي  كـذلد؟ وهـل يطلـق علـى النكـرة         

والعلم أو أحدهما؟ ثم إ ا توفرت خمتلف الشروط فهل هو مصطلح تـارملي  

يقصر على ما عرب يف العصور األوىل ـ و نع عما عربه مـن بعـدهم؟ إن كـل     

بري بـني العلمـاء ـ كمـا رأينـا سـابقا ـ        ساحة خـالف كـ   تهذه التساحالت كان

 وهذا إ ا غضضنا الطرف عن مصطلح التعريب، ودالالته الواسعة.

ب( ميـزة يكـاد ينفـرد بهـا، وهـي      رَّـَــ عـُـولكن ـ واحلق يقال ـ ف ن ملصطلح )امل  

أنــه إ ا أهلــق اللفــظ جمــردا فــ ن الــذهن ينصــرف مباشــرة إىل مدلولــه، وهــو  
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ح ممتلـ  بداللتـه، أمـا )الـدخيل( ـ مـثال ـ لـو         األلفـاظ الدخيلـة ـ فهـو مصـطل     

  أهلق لفهم منه األلفاظ الدخيلة، أو الثقافة الدخيلة، أو الرجل الدخيل.

 وأما مصطلح الدخيل ـ فيمكن إبراز عيوبه فيما يلي: .4

اضطراب العلمـاء املتـأخرين يف حتديـد داللتـه، فهـل يشـمل كـل مـا          (1

ملـــت  مبـــا أدخلـــه دخـــل؟ أو يقتصـــر علـــى مـــا أدخلـــه املولـــدون؟ أو  

 العرب وغريوا فيه؟

ـ علــى: الــدخيل     (1)اتســاا داللتــه، فهــو يشــتمل ـ عنــد الــدكتور وايف      (2

ــاز(،      ــتقاق واجملـ ــي )االشـ ــل عربـ ــن أصـ ــول مـ ــدخيل املنقـ ــن ، والـ األجـ

والـــدخيل احملــــرف عــــن أصــــل عربــــي )العــــامي(، والــــدخيل املخــــرتا  

 )املرتل(.

ال يستند ال إىل دليـل   همردود  ألن غري أن هذين املأخذين وهميان  فاملأخذ األول

. وأما املأخذ الثاني ـ ف نـه يعـد مـن اخللـط بـني املصـطلحات،        (2)لغوي، وال إىل دليل علمي

فلم يقل أحد قبل الدكتور وايف بأن الـدخيل يشـمل تلـد األنـواا كلـها، وإمـا يـدرجها        

 ور وايف.العلماء حتت املولد، ولعله قد اختلط األمر بني املصطلحني عند الدكت

ف  ا نظرنا إىل ايانب اإلجيابي الـذي يتميـز بـه مصـطلح الـدخيل، فسـنجد مـا        

 يلي:

تناُسب التعريف اللغوي مع املدلول االصطالحي، فالتعريف اللغوي  (1

يقوم على ثالثة عناصر، األول: أنه دخيل، ومن ثم ف ن له أصاًل جـاء  

كـــة منـــه. والثـــاني: أنـــه دخـــل يف شـــيء آخـــر، وهـــذا مـــا تقتضـــيه حر 

اللفظ الدخيل الذي دخـل يف اللغـة. والثالـث: أنـه يصـبح مـن القـوم        

باالنتساب إليهم، ونقـول هنـا أنـه يصـبح لفظـا مسـتعربًا، باسـتعمال        

 العرب له.

                                                           
(1)

 .111،231،213ص فقه اللغة،  
(2)

 .ن هذا البحثم وما بعدها 23صيراجع  
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مل يكن يفرق القدامى بني مصطلحي )املعرب( و)الدخيل(، ومن ثـم   (2

فــال داعــي لببقــاء عليهمــا معــًا. وســلبيات مصــطلح )املعــرب( أكثــر،  

 يل( أوىل منه بالبقاء.فـ)الدخ

ال ترد عليه اإلشكاالت اليت ترد علـى املعـرب أو املولـد أو احملـَد  ـ مـن        (3

حيث الزمن، فليست القضية: متـى دخـل اللفـظ؟، وإمـا هـل اللفـظ       

أجن  وافد أو عربي تالد؟ أما قضية التغيري وعدمـه فليسـت معيـارا    

:"فرمبـا  أن سـيبويه يقول  وخصوصـا صـحيحا للتفرقـة ـ كمـا رأينـا ـ         

. فســواء تغــري اللفــظ أم ال ـ        (1)أحلقــوه بكالمهــم ورمبــا مل يلحقــوه"   

 فيعد دخيال.

وتبقــى لــه ميــزة أخــرى ايــزه عــن املصــطلحات احلديثــة ـ ومثلــه يف         (4

  لد )املعرَّب( ـ وهي القدم، والرصيد التارملي.

ومن هنا خنل  إىل أن هـذه املصـطلحات ـ عمومـا ـ ال تعـرب بدقـة عـن ظـاهرة           .5

أللفـــــاظ األجنبيــــة، وأن أقـــــرب هــــذه املصـــــطلحات هــــو )الـــــدخيل(،    دخــــول ا 

ــا       ــب(  لغويـ ــطلح )التعريـ ــتخدام  مصـ ــأس باسـ ــتخدامه، وال بـ ــن اسـ فيستحسـ

ــال مصـــطلح            ــة علـــى اســـتخدام العـــرب للفـــظ الـــدخيل ـ ويظـــل جمـ للداللـ

)التعريــــب( الواســــع يف الداللــــة علــــى عمليــــة الرت ــــة والتعريــــب الثقــــايف   

 ( فلـي  لــه رصــيد تــارملي وال علمــي وال  واحلضـاري. وأمــا مصــطلح )،ــدَ 

كصصي ـ فاألحسن نبذه واهِّراحه، وأمـا مصـطلح )مولـد( ـ فقـد اسـتخدمه        

 علماحنا يف فرتة سابقة، وأرى أن يدرس بصفته مصطلحا تارمليا ال غري.

                                                           
(1)

 .030، ص0ج الكتاب،  
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 إضاءة:

بداية ال بد من الفصـل بـني الظـروف الـيت يـدخل يف ظالهلـا الـدخيل، واألسـباب         

بع   فيعـدون مـن أسـباب الـدخيل ـ      اليت ينشأ عنها الدخيل، وهذا األمر رمبا يهـِم فيه ال

مثال: االحتكاك ايغرايف، وهذا وهم نشأ عـن اخللـط بـني األمـرين. فكـان لزامـا التطـرق        

إىل هذه القضـية. ثـم هـل للعامـل ايغـرايف اليـوم ـ كظـرف فـد  مـن خاللـه الـدخيل ـ              

؟ نف  األهمية اليت كانت له يف السـابق؟ ثـم مـا هـي األسـباب الـيت ينشـأ عنهـا الـدخيل         

 وما موقف العلماء من تلد األسباب؟

وعندما تقوم اللغة باسترياد عناصر لغويـة، فهـل تسـتورد كـل العناصـر اللغويـة       

اليت ال توجد لديها؟ أو أنها تستورد بع  العناصر فقط؟ وما موقف العربية من  لد؟ 

ـــدي دخــيال؟ وهــل الــدخيل مــن اللهجــة يعــد         ثــم مــا األجــن  الــذي إ ا جــاء منــه اللفــظ ُع

دخـيال؟ وهـل مـا دخـل ممـا يسـمى بــ)اللغات السـامية( إىل العربيـة ـ يعـد دخـيال؟ ثـم هـل               

اللفظ اهلجني يعد دخيال؟ وإ ا عـاد مـرة أخـرى إىل العربيـة فهـل يـرد إىل أصـله العربـي؟         

ثم هل يصح رف  الدخيل مببـدأ توافـق اللغـات، والتـذرا بنقـاء اللغـة؟ ومـن جهـة أخـرى          

غة أخرى يعد دخيال؟ وما اإلشكاالت اليت ترد علـى الباحـث   فهل كل لفظ له مشابه يف ل

قبل احلكم علـى لفـظ  مـا بأنـه دخيـل؟ ثـم هـل  كـن أن يـدخل اللفـظ عـرب لغـة وسـيط؟              

 وإىل أي لغة ينسب يف هذه احلالة؟

واخلالصة أن هذا املبحث سيجيب عن جمموعة أسئلة تتعلـق بالـدخيل: يف ظـل    

ا يــدخل اللغـة؟ وممـن؟ حـول هـذه القضـايا يــدور      أي ظـرف يتسـرب الـدخيل؟ وملـا ا؟ ومـا      

 احلديث يف هذا املبحث، وسيحاول الباحث أن جيليها قدر املستطاا. 
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إن الظرف األساس الذي فد  يف ظله انتقال عناصر لغوية من لغـة إىل أخـرى   

اللغــات والتقائهــا. ـــ هــو االحتكــاك. وعمليــة التــدخيل ُتـَعـــدي مظهــرًا مــن مظــاهر احتكــاك  

وسوف نعاجل يف هذا املبحث قضية نشوء الـدخيل يف ضـوء األثـر الفاعـل لـدور االحتكـاك       

 اللغوي من جانب، وبرصد النظريات اليت تفسر نشأته من جانب آخر.

  (1)أوال: دور االحتكاك اللغوي يف التدخيل

 ا اسـتطعنا أن  إنه ملن املمكن أن نتخيل لغة خالية من الدخيل يف حالة واحـدة ـ إ  

نتخيل هذه اللغة تعيش يف جزيرة نائية مبعزل عـن لغـات العـامل، وأن أفرادهـا ال يعرفـون      

أحــدا غريهــم   لــد أن اللغــة "ليســت كائنــا منعــزال يعــيش يف فــرار، وإمــا هــي كــائن        

ــل التطـــور التـــارملي"        ــدا  االجتماعيـــة، ويتطـــور بعوامـ ــاعي يتغـــذى مـــن األحـ ، (2)اجتمـ

ات واجملتمعـات أمـر أسـاس للرقـي احلضـاري، فــ" ال  كـن أن تإسـ          فاالحتكاك بني اللغـ 

. ومن هـذا االحتكـاك ينشـأ    (3)حضارة مبعزل عن اآلخرين، مقتصرة على لسانها اخلا "

التـــأثر والتـــأثري بـــني اللغـــات. وعوامـــل االحتكـــاك اللغـــوي  كـــن حصـــرها يف عـــاملني          

 كبريين: ايوار ايغرايف، والتبادل احلضاري.

 (4)يغرايفايوار ا . أ

ايــوار يولــد االحتكــاك املباشــر بــني الشــعوب املتجــاورة، فيقــع التــداخل اللغــوي    

بينهــا. وتنشــأ عالقــات ايــوار "غالبــا مــن اهلجــرة أو االســتعمار...فلم يكــن ممكنــا وجــود       

                                                           
(1)

اخترت لفظ التدخيل، بدال من لفظ التعريب، وتابعت في ذلك الدكتور عبد الصبور شاهين، وقد أشرت إلى هذا من  

 .من هذا البحث 20قبل، يراجع ص
(2)

 .113م، ص1180، لبنان، مؤسسة الرسالة، 0شاهين، عبد الصبور: في علم اللغة العام، ط 
(0)

 .03ص ، الجيالليالم، ح 
(0)

، مصر، نهضة مصر، 13: علم اللغة، ط، على عبد الواحدلمزيد من التفصيل حول هذا العامل ـ ينظر: وافي 

 .200ـ221م، ص1110
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كلمــات فرنســية مقرتضــة يف اللغــة الفيتناميــة مــا مل يوجــد ضــباط وتــار فرنســيون          

دثوا لغــــة أم للفيتناميــــة تعلمــــوا الفرنســــية مــــن خــــالل اســــتعماريون يف فيتنــــام، ومتحــــ

 . ويف نظري أن العامل ايغرايف له حالتان:(1)تعاملهم معهم"

األوىل: ايوار الطبيعي، وهـو أن يتجـاور شـعبان منـذ القـدم، ويعيشـان جنبـا إىل        

جنــب، مثــل العــرب يف العــراق مــع الفــرس يف إيــران، والعــرب يف الشــام مــع الــرتك، وتــاور    

رنســيني واألســبان. فهــذا مــن ايــوار ايغــرايف الطبيعــي الــذي مل ينشــأ بفعــل عوامــل  الف

النـــزو ، وحنـــن ال ننكـــر أن هنـــاك نزوحـــا قـــد ا قـــد و يف الفـــرتات القد ـــة املتوغلـــة يف  

القدم، ولكن هذا ال يعنينا كثريا، ف ن التجاور قد وصل إىل حد االستقرار الطبيعي بني 

 هذه اجملتمعات.

ايـوار الصـناعي ـ إن صـحت التسـمية ـ ومسيتـه بهـذا االسـم اييـزا لـه             الثانيـة:  

عن ايوار الطبيعي املستقر، ويراد به ايوار الناش  عن النزو  البشري من جمتمـع إىل  

آخــر. وهــذا النــزو  إمــا ســلمي، وهــو مــا يســمى بـــ)اهلجرة(، وإمــا عنيــف، وهــو مــا يســمى         

وب دون اسـتعمار، ويف هـذه احلالـة "تشـتبد     بـ)االستعمار(، وقد تكـون بـني اجملـتمعني حـر    

اللغتان يف صـراا ينتهـي إىل إحـدى نتيجـتني: فأحيانـا تنتصـر لغـة منهمـا علـى األخـرى،           

فتصبح لغة  يع السكان قد هم وحديثهم، أصيلهم ودخيلهم، وأحيانا ال تقوى واحدة 

للغــتني ال ، "ولكــن عـدم تغلـب إحـدى ا   (2)منهمـا علـى األخـرى، فتعيشــان معـا جنبـا ينـب"      

 .(3)فول دون تأثر كل منهما باألخرى"

ويف ظـــل ايـــوار نـــز  كـــثري مـــن األلفـــاظ الدخيلـــة إىل العربيـــة مـــن الفارســـية   

 والرتكية قد ا، ومن اللغات املستعمرة كاالجنليزية والفرنسية حديثا.

ولكن هـذا العامـل ـ مـن وجهـة نظـري ـ ال ُيـَعــدي اليـوم  ا جـدوى كـبرية  ألن ثـورة             

واصالت واالتصاالت جعلت العامل قرية كونية صغرية، يسمع من بأقصاها هم  مـن  امل

بأدناها، وأصبح من بالشرق جارًا ملن بالغرب. وإما تكمـن أهميـة هـذا العامـل يف الدراسـة      

التارمليـة لقضــية التــأثري والتـأثر بــني اللغــات، وخاصـة عنــدما تكــون اللغـات املاحنــة هــي     

                                                           
(1)

 .018ص ، كولماس، فلوريان 
(2)

 .203ص وافي: علم اللغة،  
(0)

 .201، صنفسه المرجع 
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 رية، ويف املقام األول االجنليزية.اللغات العاملية االستعما

 

 التبادل احلضاري . ب

احلضـارة "هــي نــرة كــل جهــد يقــوم بــه اإلنســان لتحســني ظــروف حياتــه، ســواء   

أكان ايهد املبذول للوصول إىل تلـد الثمـرة مقصـودا أم غـري مقصـود، وسـواء أكانـت        

شــقيه املـــادي  ، فاحلضــارة ـ إ ن ـ تشـــمل النتــاج اإلنســـاني ب            (1)الثمــرة ماديــة أم معنويـــة"  

واملعنوي، وما ينشأ عـن هـذا النتـاج مـن عالقـات إداريـة، وتاريـة، وثقافيـة، وعلميـة. ومـن           

الطبيعي أن يصحب التبادَل احلضاري بني األمـم تبـادٌل لغـوي، فرتحـل األلفـاظ مـن لغـة        

إىل أخــرى يف خمتلــف اجملــاالت احلضــارية. واألمــم  اجــة إىل التبــادل احلضــاري  إ  ال    

أن تعـيش منعزلـة عـن حضـارات غريهـا مـن األمـم. ونظـرًا إىل حاجـة الشـعوب             كن ألمة

بعضها إىل بع   ف ن العالقات تتوهد "بـني الشـعوب للحاجـات االجتماعيـة املتعـددة يف      

نواحي االقتصاد والثقافة والعلوم، وغريها مـن اجملـاالت، فيجـري بينهـا التعـاون الزراعـي       

ــواحي  والصـــناعي والعلمـــي، ونقـــل املخرتعـــات   ــاون املتعـــدد النـ واملســـتحدثات. وهـــذا التعـ

يقتضي لقاءات متعددة بني أفراد و اعات من تلـد الشـعوب، وهـذا يـإدي إىل احتكـاك      

، ومــن صــور العالقــات الوديــة" أن تنتقــل هوائــف مــن     (2)لغاتهــا وتبادهلــا التــأثَر والتــأثري"  

ــدى      ــاة لــ ــة احليــ ــاركوا يف نهضــ ــثقفني  ليشــ ــناا أو املــ ــاء أو الصــ ــقيق أو  العلمــ ــعب شــ شــ

 .(3)صديق"

ونســـتطيع ايـــزم أن دور هـــذا العامـــل جـــوهري يف انتقـــال كـــثري مـــن الكلمـــات    

األجنبيــة إىل اللغــة العربيــة يف العصــر احلــديث، وخاصــة يف النصــف الثــاني مــن القــرن        

 العشرين ـ بعد رحيل املستعمر عن الدول العربية.

 ، والثقايف، والعلمي.ومظاهر التبادل احلضاري ـ أربعة: اإلداري، والتجاري

                                                           
(1)

فنون مل قيامها وتطورها، د.ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والمؤنس، حسين: الحضارة دراسة في أصول وعوا 

 .10م، ص1108، يناير، 1واآلداب، عالم المعرفة، عدد
(2)

 .100ـ102م، ص1184، مصر، مطبعة الجبالوي، 2هالل، عبد الغفار حامد: علم اللغة بين القديم والحديث، ط 
(0)

 .100المرجع نفسه، ص 
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ــد بــــاملظهر اإلداري كــــل مــــا يشــــمل شــــئون اإلدارة والسياســــة واحلكــــم         ويقصــ

ــة األلفــاظ الدخيلــة يف هــذا         ــة. ومــن أمثل واجملــاالت العســكرية، وكافــة املعــامالت اإلداري

،  وسـنجق)راية( ـ  مـن الرتكيـة ، واغـة، وسـراي)بيت( ـ        ساجملال: باشـكاتب، وبـام مهنـد   

جنـرال، وقنصـل، وبـولي ، وسـكرتري، وبرملـان ـ  مـن الفرنسـية ، وبوسـطه ـ            من الفارسية ، و

  من اإليطالية .

ويقصد باملظهر التجاري كل ما يشمل املعامالت التجارية، ومن أمثلة األلفـاظ  

الدخيلة يف هذا اجملال: بند، وكوبون ـ  مـن الفرنسـية ، وفـاتورة، وبورصـة، وكمبيالـة، ـ        

  من اإليطالية .

قافــة ـ فهــي "نــرة كــل نشــاط إنســاني نــابع عــن البيئــة ومعــرب عنهــا، أو        أمــا الث

، "وكلمـا كانـت الظـاهرة احلضـارية أكثـر      (1)مواصل لتقاليـدها يف هـذا امليـدان أو  اك"   

. وعليـه فـاملظهر الثقـايف يشـمل"     (2)التصاقا بطبيعة البلـد الـذي قامـت فيـه ـ فهـي ثقافـة"       

ة البيوت، وأنواا امل كـل، وهـرق حتضـريها، وهـرق     اللغة، أو اللهجة من اللغة، ونظام إقام

تناوهلــا، واملالبــ ، والفــرم، والثيــاب، وأشــكاهلا، واألمثــال، واحلكايــات الشــعبية، وتصــور      

ــرائقهم يف      ــرفهم، وهـ ــا، وحـ ــة ســـريهم فيهـ ــاة، وهريقـ ــن احليـ ــدني...وموقفهم مـ ــها للـ أهلـ

اة بشــتى الطــرق، ومــا الصـناعة والزراعــة والتجــارة واملالحــة، باختصــار ـ ممارســتهم للحيــ    

. و"هـذا هـو مـا انتهـى إليـه الـرأي يف أيامنـا        (3)ملتفي وراء هذه املمارسـة مـن علـم متـوار "    

 . (4)هذه يف موضوا الثقافة"

ــور،         ــرتا، وفولكلـ ــرا، وأوركسـ ــال: أوبـ ــذا اجملـ ــة يف هـ ــاظ الدخيلـ ــة األلفـ ــن أمثلـ ومـ

، وبـودرة، وديكـور ـ  مـن     وكابنت، وجينز ـ  من االجنليزيـة ، وبانورامـا، وباروكـة، وجاكيـت     

 الفرنسية .

وأخريا اجملال العلمي، ويدخل ضمن هذا اجملال املصـطلحات العلميـة املختلفـة،    

وكذلد املخرتعات. فالطريق العلمي " وسيلة كبرية لنقل املفردات العلمية   لـد أن  

                                                           
(1)

 .018ص ، مؤنس، حسين 
(2)

 المكان نفسه. 
(0)

 .020المرجع نفسه، ص 
(0)

 .020المرجع نفسه، ص 
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تــــأخر العــــرب يف العصــــر احلــــديث مــــن الناحيــــة العلميــــة جــــرهم إىل اســــترياد األفكــــار   

لحاتها، واآلالت ومسمياتها، حتى بلق عدد املعرب بضـعة آالف لفظـة، معظمهـا ال    ومصط

مرادف له، وال  كن االستغناء عنـه  الرتباهـه بـالتطور العلمـي الـذي تفتقـر إليـه الـدول         

. وأساس التبادل العلمي هو تر ة العلوم اليت يقوم بها أفراد لغة مـا، وكلنـا   (1)العربية"

خيل اليونـاني والالتـيف يف العصـر العباسـي نشـأ بسـبب حركـة        يعرف أن كثريا من الـد 

 الرت ة ـ وكذلد كثري من الدخيل يف العصر احلديث. 

 لغات األلفاظ الدخيلةثانيا: 

تـاوزت يف  تعددت اللغات اليت دخلت منها األلفاظ إىل اللغة العربية، حتى لقد 

لعربية املعاصرة على لغات العامل، ، وهذا يدل على انفتا  االعربية املعاصرة الثالثني لغة

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة يــدل علــى  وبــان احلــدود يف زمــن أصــبح العــامل فيــه قريــة     

 . صغرية، يأخذ أقصاه عن أدناه

ومن خالل دراسة قمت بهـا لعينـة كـبرية مـن األلفـاظ الدخيلـة الشـائعة يف لغـة         

ـــ تــبني لــي أن      إلجنليزيــة هــي املصــدر األكثــر   اللغــة االصــحافة العربيــة تــاوزت األلــف ـ

%(. وهـذا  11%(، ثـم الفارسـية بنسـبة)   19%(، تليهـا الفرنسـية بنسـبة )   33للتدخيل، بنسـبة ) 

مإشــــر علــــى غلبــــة اللغــــات احلديثــــة يف الــــدخيل املعاصــــر، وبــــاألخ  اإلجنليزيــــة ثــــم   

أما الفارسية فهي مل حتتل هـذه املرتبـة بـدخيل حـديث، وإمـا بـدخيل قـديم ـ          . الفرنسية

الف اإلجنليزية والفرنسية اللتني حتتالن املرتبة األوىل والثانية بدخيل حديث. ومـن  خب

 ، شيشة.، بفتة، جبامةأمثلة دخيل الفارسية احلديث: مسكرة

كمــا تــبني مــن خــالل الدراســة أن اللغــات: اإلجنليزيــة، والفرنســية، واألملانيــة،          

تينية ـ أكثر الدخيل منها يف اجملـال العلمـي، وإن كانـت النسـب تتفـاوت، فاألملانيـة        والال

تكــاد ألفاظهــا تكـــون مقتصــرة عليــه. ومـــرد هــذا إىل أن هــذه هـــي لغــات العلــم احلـــديث،         

والعربية استقت أكثر مصطلحاتها العلمية من هذه اللغـات  فلهـذا غلـب هـذا ايانـب.      

ــة فكانــت مصــدرا للعر    ، بيــة يف ألفــاظ األدب والفــن واإلعــالم، مثــل: اســتديو    أمــا اإليطالي

اسـتقت   . وهلـذا أكثـر مـا   ، أوبريـت ، أوبـرا ، درامـا ، كـارتون ، بيـانو ، دويتـو ، مايسرتوسيناريو

                                                           
(1)

 .100التونجي، محمد: المعرب والدخيل في اللغة العربية وآدابها،  ص 
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العربية منها ألفاظ األدب والفن. وأما اليونانية فألفـاظ األدب والفلسـفة ـ هـو الغالـب يف      

، األلفاظ الدخيلة منهـا، وخاصـة أن أكثرهـا مـن األلفـاظ الدخيلـة قـد ا، مثـل: فلسـفة         

مـة قليـل، والشـائع منهـا هـو ألفـاظ       . أمـا اليابانيـة ـ فالـدخيل منهـا عا       ، نرسـي  موسـيقى 

 ، والكاراتيه.، والكاتاالرياضة القتالية، كايودو

كمــا تــبني مــن خــالل الدراســة أن معظــم اجملــاالت الدالليــة  كــالفن واإلعــالم،    

واإلدارة واالقتصــاد، والتقنيــة والتعلــيم، والسياســة، واجملــال العســكري، واجملــال العلمــي       

صــــدرت فيهــــا اإلجنليزيــــة، وتليهــــا الفرنســــية، باســــتثناء اجملــــال االجتمــــاعي، وجمــــال ت

الطبيعة واحليوان اللذين تصدرت فيهما الفارسية، والدين الذي تصدرت فيـه الالتينيـة.   

وهــذا يــربز مــدى تغلغــل اللغــتني يف خمتلــف شــئون احليــاة، وهغيانهمــا علــى جمــاالت           

 هيمنة الثقافة.احلياة، ومن وراء تغلغل اللغة تأتي 
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ملــــا ا يلجــــأ أصــــحاب لغــــة مــــا إىل لغــــة أخــــرى  فيستجـْـــــدونها عناصــــر لغويــــة،   

ويســتنجدون بــبع  ألفاظهــا؟ وعندئــذ تصــبح هنــاك لغــة ماحنــة معطيــة، وأخــرى آخــذة  

ــل )ملـــا ا                  ــة، مثـ ــاوين خمتلفـ ــت عنـ ــذه القضـــية ـ حتـ ــاحثون هـ ــاقش البـ ــد نـ ــة. لقـ متلقيـ

(، ) أســباب التعريــب(...اخل. ولكــن مــا أريــد أن أعرضــه هنــا صــورة فيهــا بعــ         التعريــب؟

اِيـدية هلذا املوضوا   لد أن بع  من تناولوا هذا املوضوا ـ خلطـوا بينـه وبـني موضـوا      

 دور االحتكاك اللغوي يف الدخيل.

هناك قاعدة أساس يقوم عليها التدخيل، إنها االختالف. فاالختالف بني األمـم  

لذي يولد احلاجة، ومبعنى آخر: إن اختالف أمة ما عن أمة أخرى يعف أنها الـد  ـ هو ا

مــا ال الكــه تلــد األمــة، وهــذا جيعــل األمــة  اجــة إىل مــا عنــد غريهــا، ســواء ألغويــًة ـ         

كانـت تلـد احلاجـة ـ أم غـرَي لغويـة. ومـن هنـا تنشـأ فكـرة التصـدير واالسـترياد  فاألمـة              

جــه اآلخــرون تقــوم بتصــديره، واحملتــاج يقــوم باســترياده،  الــيت الــد شــيئا  ا قيمــة فتا

وهـذا هــو جــوهر عمليــة االســترياد عمومــا، واالســترياد اللغــوي خصوصــا، "وحيثمــا يوجــد  

فرق يف مستوى التطور، ف ن الفي  األكرب من الكلمات املقرتضة سـوف يكـون يف اتـاه    

 . (1)لغة اجملموعة األقل تطورا"

قاعدة األساس اليت تدفع لغًة ما إىل االسترياد، ف ننا وإ ا جعلنا االختالف هو ال

سننطلق من خالل هذه القاعدة لبيـان األسـباب الدافعـة إىل التـدخيل، وهـي يف جمملـها       

 ترجع إىل ثال  نظريات: احملل الشاغر، والتقليد السلوكي، واالقتصاد اللغوي.

 احملل الشاغر)أ( 

خمتلفـة، منهـا: احملـل الشـاغر،      جاءت هذه النظريـة يف كتابـات عديـدة بأمسـاء    

                                                           
(1)

 .023ص  ،كولماس، فلوريان 
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، والتعبري الشـائع هـو ـ احلاجـة. وخالصـة هـذه النظريـة أن اللفـظ         (1)واالستطراق اللغوي

الــدخيل يــدخل إىل اللغــة  لــيمأل فراغــًا، فيحتلــه، وتكــون اللغــة املقرت ضــة  اجــة  إليــه           

ندرج يف اللغـة  للتعبري به عن  لد املعنى، ف  ا كان احملل شاغرا ـ ف ن اللفظ املقرَت  ي  

دون عراقيــل كــبرية، وهــذا شــأن املصــطلح العلمــي بدرجــة أوىل  "ألن املفهــوم ايديــد، أو   

. وأهلــق (2)االخـرتاا ايديــد، أو الـدواء ايديــد ـ جيــد موهنـه يف اللغــة املسـتقبـلة بيســر"       

الدكتور ربيع صادومة على احملل الشـاغر امسـا أدبيـا، هـو احلفـر املعنويـة، فاللغـة "متـى         

رت فيهــا حفــر معنويــة ولــي  لــديها مــا  ــأل هــذه املعنويــات ـ تســرب إليهــا مــن أقــرب      ظهــ

، ويف هــذا يقــول برجشرتاســرت:"ف  ا عثــر النــاهقون (3)اللغــات مــا يســد الُفـــوَّهات احلادثــة"

علــى شــيء جديــد مل يكونــوا يعرفونــه قبــل ـ مــن األشــياء املاديــة، وكــذلد مــن املعــاني ـ        

ن يستعينوا على  لد بكلمة موجـودة قد ـة، معناهـا قريـب     اضطروا إىل تسميته، ف ما أ

من املطلوب، أو أن ملرتعوا كلمة جديدة، أو أن يستعريوا كلمـة أجنبيـة، وأكثـر  لـد     

 .(4)إ ا كان الشيء أجنبيا أيضاـ يأتيهم من خارج بالدهم، وامسه معه"

تــرتك  نإمــا أفالتــدخيل يســد فجــوات دالليــة، وُفـــوَّهات معنويــة   لــد أن اللغــة   

هــذه الفجــوات دون أن تســدها، وهــذا ســيعر  اللغــة للتشــوهات، وتصــبح اللغــة كطريــق  

مليئة باحلفر، جيد سالكها صعوبة يف السري عليها  فاللغة لو مل تلبِّ احتياجات أفرادها 

تقـوم مبـلء هـذه الفجـوات      وإمـا أن يف التعبري عن الدالالت املختلفة ـ هلـُجرت إىل غريهـا.   

ــد التـــ  ــف الـــداللي  حتـــى توجـ ــاس: التكيـ ــان كوملـ ــميه فلوريـ ــا يسـ ــة (5)وازن، أو مـ ، أو الكفايـ

. "والدافع االجتماعي االقتصـادي  أي: احلاجـة إىل مـلء الفـرار  ـ هـو احلاجـة         (6)الداللية

 .(7)إىل ضمان نفع اللغة، أي بشكل أكثر حتديدًا ـ ضمان كفايتها الداللية"

جـوات احملفـورة ـ أمـر مهـم وجـوهري       فعملية التوازن بـني السـطو  املسـتوية، والف   

                                                           
(1)

 .201ص  قانون االستطراق اللغوي يقصد به: قانون التأثير والتأثر، ينظر: صادومة، ربيع محمد مصطفى، 
(2)

 .جدلية التأثير والتأثر في األلسنة البشريةـ العربية والفارسية نموذجا، عن موقع: نصوص، اد، محمد الهاديعي 
(0)

، 14االقتراض اللغوي ضرورة علمية، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، عدد  صادومة، ربيع محمد مصطفى، 

 .201ص، 0ج
(0)

 .230ص التطور النحوي للغة العربية،  
(1)

 .000ص اللغة واالقتصاد،  
(4)

. وقد أشار في الصفحة نفسها إلى أن الكفاية الداللية يمكن إنجازها أيضا من دون االقتراض، 014المرجع نفسه، ص 

 "عن طريق االعتماد على الوسائل المعجمية، والصرفية ـ  للغة نفسها".
(0)

 المكان نفسه.  
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النسياب اللغة، وإعطاء أفرادهـا القـدرة علـى التحـد  بهـا. "ووجـود الـدخيل يف لغتنـا هـو          

صـــورة لظـــاهرة عامـــة يف كـــل اللغـــات، فهـــي  يعـــا تســـتورد الـــدخيل  ســـب حاجتهـــا،  

ويتســـرب إليهـــا أيضـــا رغـــم أنفهـــا  إ  ال يكـــاد يعقـــل أن تـــتم عمليـــة تبـــادل حضـــاري غـــري   

. وقضية التوازن تفر  على اجملتمع االقـرتا ،  (1)عة بتبادل لغوي يف الوقت  اته"مشفو

"ولو تصورنا أن لغة ما قد أغلقت منافذها كلها أمام الكلمات األجنبية، ثم فتحتها بعد 

فرتة ـ يرفها تيار الوافد، وأغرقتها أمواجه العاتية. وعلى العكـ  مـن هـذا التصـور، فـ ن       

فذ سوف تنمو وال ُتـْمحى  ألن االستطراق اللغـوي إ ا و فلـن يـتم إال    اللغة مفتوحة النوا

بـبطء يتــيح للغــة التقــاط أنفاسـها، وتنشــر علــى مــا تقرتضـه هبيعتهــا، حتــى يصــري بعــد    

 .(2)وقت كأنه شيء منها"

وأكثــر مــا تظهــر احلاجـــة إىل  لــد ـ يف اجملـــال العلمــي بشــقيه: املخرتعـــات،            

يف اجملال الثقـايف، كمـا يف تسـمية السـلع والثيـاب       واألفكار. كذلد تظهر بشكل كبري

والعطــور واألهعمــة، وغــري  لــد ممــا تفــرزه البيئــات املختلفــة، كــذلد أمســاء األشــياء    

الــيت ال توجــد يف بيئــة مــا، ســواء أنباتــات كانــت ـ أم حيوانــات، أم أشــياء هبيعيــة، أم غــري       

غــات العــامل مــن جــزر   لــد. وعلــى ســبيل املثــال، "فقــد انتقــل لفــظ )شــاي( إىل معظــم ل   

 .(3)ماليزيا اليت كانت املصدر األول هلذه املادة"

 

 التقليد السلوكي)ب( 

يطلــق علــى هــذه النظريــة ـ أيضــًا ـ اإلعجــاب، واملباهــاة، والتقليــد، وغــري  لــد.          

واملقصود به ـ إدخال األلفـاظ األجنبيـة ـ ال لوجـود ،ـل شـاغر يف اللغـة، وإمـا ـ ألغـرا             

جابا وانبهارًا بلغـة مـا، أو تفـاخرا ومباهـاة مـن الشـخ  بـأن لديـه مـن          أخرى، قد تكون إع

ــريه          ــن نظـ ــرف مـ ــح وأظـ ــدخيل أملـ ــظ الـ ــون اللفـ ــد يكـ ــريه، أو قـ ــدى غـ ــي  لـ ــا لـ ــة مـ املعرفـ

العربي....ومن أمثلة  لد ـ ما ورد يف املزهر أن اإلمام علـي ابـن أبـي هالـب سـأل القاضـي        

                                                           
(1)

 .40ص  ،ظاظا، حسن 
(2)

 .201ص ، مد مصطفىصادومة، ربيع مح 
(0)

 .21وافي، علي عبد الواحد: اللغة والمجتمع، د.ط، مصر، دار نهضة مصر، د.ت، ص  
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. وقولــه (1)الون. أي: أصــبت ـ بالروميــة    ُشــرفًا عــن مســألة فأجابــه بالصــواب، فقــال لــه: قــ  

 . (2)عندما أهدي إليه َخـبيصًا يف عيد النَّـوروز: َنـور زوا لنا كل يوم

ــر      ــة العربيـــة، فبعضـــهم يقصـ ــاء اللغـ ــبري بـــني علمـ ــبب مثـــار جـــدل كـ وهـــذا السـ

التـدخيل علـى احلاجــة فقـط، حتــى إن جممـع اللغــة العربـي بالقــاهرة ـ يف قـراره األول ـ             

، وبعضـــهم يـــرى عـــدم قصـــره علـــى الضـــرورة، وهـــو مـــا  هـــب إليـــه األب   (3)رةقيـــده بالضـــرو

أنســتاس مــاري، فقــال:"لي  مــن الضــروري أن تعــرب الكلمــة حلاجــة النــاس إليهــا، أو إىل     

معناها ـ كما  هب كثري من اللغويني ـ ... لكن السلف نطقوا بألفـاظ دخيلـة كـانوا يف     

لــد، أو حــاولوا أن يكلمــوا مــن يفهــم تلــد    غنــى عنهــا، وإمــا تكلمــوا بهــا  ألنهــم أرادوا     

الكلمــة وال يفهــم غريهــا، أو أرادوا أن يطلعــوا الســامع أنهــم يعرفــون معــاني بعــ  الكلــم       

األعجمية، أو ألن اللفظة الدخيلة هبعـت يف الـنف  هابعـا ال تـإدي إليـه مفردتنـا  إ  إن       

االشــتقاق مــن  حــروفهم غــري حروفنــا، ونــربتهم غــري نربتنــا، واالشــتقاق مــن أصــوهلم غــري 

ــا الضــاديية، إىل غــري هــذا مــن          أصــولنا، وشــعورنا بتلــد الــدخيالت غــري شــعورنا بألفاظن

 .(4)األمور املتعددة"

ــم       ــاء،  فهـ ــا تشـ ــل مـ ــة أخـــرى  ألن "العـــرب تفعـ ــذا الكـــالم ال ُيرضـــي فئـ غـــري أن هـ

ج أصحاب السالئق السليمة، واأللسنة املعربة بفطرتها، مل فصلوا اللغة صناعة، ف  ا نت

 .(5)عنهم أو جرى على لسانهم لفظ، فقد غدا هذا اللفظ عربيا فصيحًا"

غـري منطقيـة، وتسـتند إىل عقـدة مفهـوم       -لكن دعوى أن العرب تفعل ما تشاء 

  فنحن عنـدما نفعـل مثـل مـا فعلـت العـرب، ف ننـا نتبـع نفـ  املسـالد الـيت            (6)الفصاحة

و أن الــذين ال جييــزون التــدخيل  ســلكوها يف احلفــاظ علــى لغــتهم ب ثرائهــا وإغنائهــا. ولــ    

لعدم وجود حاجـة ـ اسـتندوا إىل أن اللغـة العربيـة اليـوم يف مرحلـة ضـعف، ِلَضـعف أهلـها           

وخــورهم وتبعيــتهم، والضــعيف عليــه أن فصــن نفســه مــن كــل دخيــل ـ لكــان أقــرب إىل        

                                                           
(1)

. وقد أرجع األب أنستاس كلمة )قالون( إلى األصل اليوناني ال الروماني، ينظر كتابه: نشوء 200، ص1ج المزهر،  

 . 82اللغة العربية ونموها واكتهالها،  ص
(2)

 .281، ص1ج هر، السيوطي: المز 
(0)

 .232، ص1مجلة المجمع، ج 
(0)

 . 81ص نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها،  
(1)

 .203ص  صادومة، ربيع محمد مصطفى، 
(4)

 .من هذا البحث 140ينظر ص  
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 الصواب.

 

 االقتصاد اللغوي)جـ( 

يهـد، والثــاني: التقليــل  أقصـد باالقتصــاد اللغـوي شــيئني: األول: التقليـل مــن ا   

 من االختالف. 

أمــا األول ـ وهــو التقليــل مــن ايهــد ـ ف نــه يعــف أن التــدخيل يــوفر جهــدُا مــن             

 ناحيتني:

ــديل للفـــظ          .1 ــن بـ ــث عـ ــرفه يف البحـ ــبريًا سيصـ ــدا كـ ــم جهـ ــى املرتجـ ــوفر علـ يـ

الــدخيل، وهــذا ســيعرقل عمليــة الرت ــة كــثريا، فالبحــث لكــل دخيــل عــن        

ول األستا  عباس حسن:"أما إضاعة الوقت، وبذل بديل أمر مضٍن وصعب. يق

ــود املضــــنية يف البحــــث عــــن كلمــــات عربيــــة للكلمــــات األجنبيــــة، أو         ايهــ

. وبغــ  (1)ألكثرهــا ـ فتلــد هريقــة مضــنية، بطيئــة، قاضــية علــى اللغــة"         

 النظر عن مدى صحة هذا الكالم ـ ف ن له نصيبا من احلقيقة.

الرت ــة أحيانــًا تقتضــي اجملــيء   يــوفر جهــدًا فيزيائيــا مــن ناحيــة النطــق  ف    .2

( بــــ: sandwichبــأكثر مـــن كلمــة، كمـــا يف تر ـــة الكلمــة االجنليزيـــة)   

الشـــاهر واملشـــطور، فهاتـــان كلمتـــان ُيــــصرف هلمـــا مـــن ايهـــد أكثـــر ممـــا   

يصرف لكلمة واحدة، ولذلد شاا تعريبها بـ )سندوتش(، وكرت ـة السـيد   

عطــــــف، وعربــــــت ( بـــــــ: العــــــاهف واملparadessue،مــــــد املــــــويلحي لـــــــ)

ـــ)البالطو( ــة العربيـــــة بالقـــــاهرة تعريـــــب       (2)بـــ . وهلـــــذا اختـــــار جممـــــع اللغـــ

(thermometer    :فيقـال ،)( بـ) ترمومرت( بدال من : مقياس درجـة احلـرارة

 . (3)قراءات ترمومرتية، بدال من: قراءات من مقياس درجة احلرارة...

                                                           
(1)

 .203ص، م1101، مصر، دار المعارف، 1طاللغة والنحو بين القديم والحديث،  
(2)

اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، د.ط، سوريا، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  الزركان، محمد علي: الجهود 

 ( لفظ: البالطو، لمعرفة أصله.4. وبالنسبة للبالطو فيمكن مراجعة الملحق رقم )120م، ص1118
(0)

 .111المرجع نفسه، ص 
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سـهل نطقـا مـن     ويدخل يف هذا ـ أيضـا ـ  مـا إ ا كـان اللفـظ الـدخيل أخـف وأ        

اللفـــظ األصـــيل، مثل:)املســـد(، مقابـــل العربي:)املشـــموم(، والتـــوت مقابـــل:  

 الفرصاد، والبا جنان مقابل: املغد، والنرج  مقابل: العبهر.

وأما الثاني ـ وهو التقليل من االختالف ـ فاملقصود به أن تر ة اللفظ األجن    

 ـ  تر ـات: احملمـول )يف مصـر(،     ( هلـا  mobileقد يتعـدد بتعـدد البيئـات ـ فمـثال ـ )      

والسَّـييـار )يف اليمن(، وايويال )يف السـعودية(، واخـلــلــوي )يف قطـر( ـ إضـافة إىل املصـطلح       

( تر ــت بســبعة مصــطلحات: صــوو، وصــوت،     phonemeاملعرب:)موبايــل(. وكلمــة) 

وصــوتيم، وصــوت جمــرد، ومستصــوت، والفــظ، وصــوتية. وهــذا مــا جعــل الــدكتور أمحــد    

 .(1)ار عمر يرف  هذه املقابالت، واقرت  االكتفاء بالتعريب)فونيم(خمت

، و كن أن يكون هذا (2)فزعموا أن التعريب سيقلل من هذا االختالف إىل حد ما

الكــالم بــاهال، لــو كــان لــدينا مإسســة لغويــة هلــا ســلطة سياســية علــى مســتوى الــوهن       

غـات األجنبيـة، فـال يـدخل لفـظ      العربي كله،  يث تكون وسيطا بني اللغـة العربيـة والل  

أجـن  إال بعـد غربلتـه، ثـم إعطـاء البـديل العربـي لـه ـ إن أمكـن ـ فيكـون لفظـا واحـدا، ال                 

 ألفاظا متعددة.

                                                           
(1)

 .12م، ص1181، 0، عدد23المصطلح األلسني وضبط المنهجية، مجلة عالم الفكر، مج 
(2)

 .وما بعدها من هذا البحث 100ينظر  
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ممـا يســلم بــه البــاحثون أن اللفــظ الــذي ينتقــل مــن لغــة إىل أخــرى يعــد دخــيال،   

ملعطيــة، وهــذا ال إشــكال فيــه، إمــا يكمــن  لـد أن اللغــة اآلخــذة ـ أجنبيــة بالنســبة للغــة ا    

 اإلشكال يف مصدر آخر، أال وهو اللهجة، وحتى حنرر اإلشكال ـ ف ننا نتساءل:

هل إ ا انتقل اللفظ من هلجة إىل أخرى داخل اللغة الواحدة ـ هـل يعـد      .1

 دخيال يف اللهجة اآلخذة؟

 وهل ما تأخذه اللغة من هلجاتها يعد دخيال؟ .2

 

 هجات)أ( الدخيل بني الل

الناظر يف تـرا  علمائنـا الـذين تنـاولوا الـدخيل واملعـرب ـ يعـرف مباشـرة أنهـم ال           

يقصدون بالـدخيل إال مـا دخـل مـن لغـة أجنبيـة إىل اللغـة العربيـة، وال يعـدون مـا يـدخل            

من هلجة إىل هلجة أخـرى ـ دخـيال. قـد يقـول قائـل: إن هـذا الكـالم مـن البداهـة  يـث ال            

 له: إن الداعي إىل  كره أمران: فتاج إىل  كره، فنقول 

األول: أن احملدثني يعدون ما انتقل من هلجـة إىل أخـرى مـن الـدخيل، ويسـمونه      

(، وهـــو "إدخــال عناصـــر مـــن هلجـــة إىل هلجـــة  dialect borrowingاقرتاضــا هلجيـــا) 

. وقــد أهلــق الــدكتور عبــد الغفــار هــالل علــى مــا أخذتــه اللهجــة القرشــية مــن    (1)أخــرى"

يف القرشـية ال   الـدخيل ألخـرى ـ دخـيال، فقال:"واحلقيقـة أن وقـوا بعـ         هلجـات العـرب ا  

                                                           
(1)

. وقد سمى ذلك ابن جني: )باب الفصيح يجتمع في كالمه لغتان فصاعدا(، ينظر: 100ص البعلبكي، رمزي منير،  

الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، د.ط، مصر، الهيوة العامة لقصور الثقافة، ضمن سلسلة كتاب الذخائر، سلسلة 

 .003، ص1م. ج2334، 108ـ  104
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 . (1)يإدي إىل ،و أصلها، وتأصل الدخيل فيها"

وبناء على هذا، فلو وجدنا ـ مثال ـ يف اللهجة اليمنيـة عنصـرا لغويـا مـن اللهجـة        

املصــرية، هــل نســمي هــذا دخــيال؟ الــذي يظهــر أنــه ال يعــد دخــيال  ألن الــدخيل إمــا هــو       

األجن  عن اللغة ال عن اللهجة، وأما إهالق مصطلح )الدخيل( على مثل هذه الظاهرة 

ـ ف ما هو من باب التجوز. وقد تكون اللهجة وسيطا، فيدخل العنصر األجن  إىل هلجـة  

ما، ثـم ينتقـل إىل هلجـة أخـرى عـرب تلـد اللهجـة، فاللهجـة ـ يف هـذه احلالـة ـ ليسـت إال               

 وسيطا.

ى ما مضى، ما دخل مما يسمى بــ)اللغات السـامية( إىل العربيـة ـ     الثاني: بناء عل

 فهل يعد دخيال؟

الذي عليـه ايمهـور أنـه دخيـل  ألن "املـراد بالـدخيل مـا لـي  عربيـا، وعلـى هـذا            

، وهلـذا جنـد يف مصـنفات التعريـب     (2)فما نقـل مـن اللغـات السـامية...يعد أجنبيـا دخـيال"      

 أن بع  الباحثني ال يعدونه دخيال، فالدكتور حسن األلفاظ اآلرامية، والعربية.... غري

زم عنـد  ثنـا يف كـثري مـن األلفـاظ املشـرتكة       جنمستحيال أن ظاظا يقول:"يكاد يكون 

بـني العربيـة وغريهـا مـن لغـات العائلـة السـامية ـ بـأن هـذه اللفظـة، أو تلـد مـأخو ة مـن               

لقــدم لغــة العــرب، ولعــدم  العربيــة أو اآلراميــة...إ  قــد يكــون العكــ  هــو الصــحيح  نظــرا   

. وكــذلد الــدكتور  (3)عثورنــا علــى أي نــ  مكتــوب أو مــروي عــن اللغــة الســامية األم"     

مسـعود بوبـو يـرف  أن يعـد مثــل هـذا دخـيال "ألن هـذه اللغــات تنحـدر كلـها مـن ســاللة           

. (4)لغويــة واحــدة، هــي العربيــة الُقـــْدمى، وأفــراد األصــل الواحــد ليســوا غربــاء وال دخــالء"   

 .(5)رجحه الدكتور عبد الغفار هالل، فقال:"وهذا الرأي أوىل، وأجدر بالقبول" وهذا ما

كمـا   يكون ةساميمن اللي  كل دخيل  هوجيه ـ إىل حد ما ـ غري أن   ورأي هإالء

ــو، وإمــا ينبغــي أن نفــرق بــني مــا دخــل إىل العربيــة مــن اللــهجات الســامية قبــل          قــال بوب

                                                           
(1)

 .40م، ص1118اللهجات العربية نشأة وتطورا، د.ط، مصر، دار الفكر العربي،  
(2)

 .002م، ص1111، د. ناشر، 0هالل، عبد الغفار حامد: العربية خصائصها وسماتها، ط 
(0)

 .44ـ41ص كالم العرب،  
(0)

 ، عن موقع المجلة:1118، يوليو02ـ01ما أخذه العرب من اللغات األخرى، مجلة التراث العربي، العددان 

www.awu-dam.org/trath/71-72/turath71-72-006.htm. 
(1)

 .000ص هالل، عبد الغفار حامد: العربية خصائصها وسماتها،  
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ـ ، فـال يعـد مـن الـدخيل األجـن ، ومـا دخـل          استقالهلا ـ أي: عنـدما كانـت هلجـة سـامية     

إليها بعد انفصاهلا عن أخواتها الساميات ـ ف نـه دخيـل. وهـذا  اجـة إىل إثبـات تـارملي        

لـزمن دخـول اللفــظ، وهـو مـا يصــعب إثباتـه  وقــد انقطعـت األدلـة، وعفــا األثـر، واســتبهم         

ــف                ــظ ديـ ــاري ـ كلفـ ــدليل احلضـ ــه بالـ ــة عنـ ــن االستعاضـ ــن  كـ ــلد. ولكـ خـــا  املسـ

الدليل اللغوي، كـأن تكـون الكلمـة الدخيلـة يف اللغـة العربيـة ـ          مثالـ وأيضابالعربانيني، 

منقطعة النسب، ال يعرف هلا ولد وال أب. وعلى أي حال، فستكون دائرة الـدخيل السـامي   

 شبه مغلقة، ومفرداته نزرة.

 

 )ب( الدخيل بني اللغة وهلجاتها

ة النمو جية أو املشرتكة ـ أحيانا ـ بعـ      يقول ستيفن أوملان:" وقد تقرت  اللغ

. ويقول الشيخ هاهر ايزائري:"إ ا  ث عـن اسـم شـيء    (1)الكلمات من اللهجات احمللية"

مما تدعو احلال إىل أن يكون له اسم، كبع  احليوانات والنباتات وغريهما، فلـم يوجـد   

 . (2)ة إليه"إال يف لغة العامة ـ ف نه ينبغي أن يإخذ به دفعا للضرورة امللجئ

وبهذا يتضح أن اللغة قد تأخذ اللفظ العامي ـ وال إشكال يف هذا، ولكن هل يعـد   

هذا دخيال ؟ يبدو أنه ال يعد دخيال  إ  لـي  بـأجن ، وقـد أشـار الشـيخ هـاهر ايزائـري        

ــه            ــه، وهــو ممــا ل ــه ال أصــل ل ــه:"على أن يف لغــة العامــة كــثريا ممــا يظــن أن إىل هــذا بقول

يردي من هرف خفي على من يعد األخذ من العامية دخـيال. ولكـن اللغـة    . وكأنه (3)أصل"

عندما تأخذ من العامية ـ ف نها تهذب اللفظة، وتزيل غبار العامية عنها ، حتى تتسق مع  

 نظامها اللغوي، فتعاملها كما تعامل الدخيل عند تعريبه.

لهجـة  وهناك حالة أخرى تقـرت  فيهـا اللغـة مـن اللهجـة، و لـد حـني تكـون ال        

ــى       ــاعت علـ ــ  ا شـ ــتعمل فيها،"فـ ــة، فتسـ ــة أجنبيـ ــة كلمـ ــث تـــدخل إىل اللهجـ وســـيطا. حيـ

                                                           
(1)

 ،، مصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت12دور الكلمة في اللغة،  ترجمة د.كمال بشر، ط، تيفنأولمان س 

 .100ص ،د.ت
(2)

 .12ص التقريب ألصول التعريب،  
(0)

 المكان نفسه. 
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األلســنة ظهــر مــن يــدعو إىل إدخاهلــا يف املعجــم الفصــيح، وهــذه دائمــا هــي الرحلــة الــيت      

. وعليــه فالعاميــة قــد تكــون "جمــاال يــزود    (1)تقطعهــا الكلمــات مــن منابعهــا إىل مصــابِّها"  

 .(2)الفصحى بالكلمات الدخيلة"

وعند أخذ الفصحى هلذه األلفاظ فهل تتأثر بالنطق اللهجي؟ أو أنها تنظر إىل 

ــذا      ــا اللغـــوي؟ األصـــل أال ينظـــر إىل مثـــل هـ ــا لنظامهـ ــا وفقـ الكلمـــة يف أصـــلها ثـــم تعربهـ

الوسيط باالعتبار اللغوي، حيث إن هذا الوسيط قـد يـدخل الكلمـة األجنبيـة دون تغـيري،      

ــا ا        ــالتغيري ـ ويف كلت حلــالتني، فــ ن نظــام اللغــة الفصــحى ال يتســق مــع     وقــد يشــوهها ب

 العامية، فهو يغري وفق قواعد التعريب.

                                                           
(1)

 .201شاهين، عبد الصبور: دراسات لغوية،  ص 
(2)

 المكان نفسه. 
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يذهب بعضهم إىل نقاء اللغة عموما ـ من الـدخيل   جـة أن مـا ظـن أنـه دخيـل        

 إما هو من توافق اللغات. ويف املقابـل جنـد مـن يـزعم أن أي لفـظ عربـي لـه مـا يشـبهه يف         

 لغة أخرى ـ فهو دخيل. فما موقفنا من هاتني القضيتني؟

 )أ( توافق اللغات

إن هذا املفهوم يرجع إىل القرون األوىل، حيث نشأ مرتبطا بسإال كـبري: هـل يف   

القـرآن كـالم غـري عربـي؟ ففـرارا مـن القـول بالـدخيل ـ نشـأ القـول بتوافـق اللغـات. فـأبو               

ل كاإلسـتربق، والدَّْسـت، ثـم يقول:"و لـد     يـذكر ألفاظـا مـن الـدخي    ( هـ229)ت:  عبيدة

. ويقـــول (1)كلــه مــن لغــات العـــرب، وإن وافقــه يف لفظــه ومعنــاه شـــيء مــن غــري لغــاتهم"         

أيضــًا:"وقد يوافــق اللفــُظ اللفـــظ ويقاربــه، ومعناهمــا واحــد، وأحــدهما بالعربيــة، واآلخــر   

ــن فــارس، وفخــر الــدين الــرازي    (3). وأيــده(2)بالفارســية أو غريهــا..."  . وفــرق (هـــ626ت: ) اب

السيوهي بينه وبني املعرب، بأن "املعرب له اسم يف لغة العرب غري اللفظ األعجمـي الـذي   

. ومفهــوم كالمــه أن العــرب تــدخل اللفــظ األعجمــي، وهــي ال   (4)اســتعملوه خبــالف هــذا" 

حتتاجه  إ  له اسم يف لغتهم آخـر، أمـا مثـل التنـور واإلسـتربق... ممـا أدخلـه العـرب وهـم          

 إليه  لعدم وجوده يف لغتهم ـ فهو من توافق اللغات. وهذا مفهوم غريب.  اجة 

وهذا املذهب ـ القائل بتوافق اللغات ـ "مذهٌب غري سديد عند اللغويني احملدثني  

. ولسـت ـ هنـا ـ بصـدد        (5)ألنـه يغفـل مسـألة التأصـيل اللغـوي، وهبـائع اللغـات وتوارملهـا"        

يــث ال فتــاج معــه إىل نقــام، حتــى إن اإلمــام مناقشــة هــذا املــذهب، فهــو مــن الضــعف  
                                                           

(1)
 .244، ص1ج  نقال عن السيوطي: المزهر، 

(2)
 .10مجاز القرآن، تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين، د.ط، مصر، مكتبة الخانجي، د.ت، ص 

(0)
 .240، ص1ج السيوطي: المزهر،  

(0)
 المكان نفسه. 

(1)
، 04الكردي، سعد محمد: اللغات األخرى في القرآن الكريم وموقف الطبري منها، مجلة التراث العربي، العدد 

 www.awu-dam.org/trath/76/turath76-003.htm م، عن موقع المجلة:1111يوليو
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قال داحضًا هذا األمر:"ومل يتمسكوا بشيء سـوى تـويز أن يكـون مـا وجـد يف       الشوكاني

القرآن من املعرب ـ مما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية، ومـا أبعـد هـذا التجـويز، ولـو       

ء مبجــرد التجــويز، كـان يقــوم مبثلــه احلجـة يف مــواهن اخلــالف ـ لقــال مــن شــاء مـا شــا      

وتطــرق املبطلــون إىل دفــع األدلــة الصــحيحة مبجــرد االحتمــاالت البعيــدة، والــالزم باهــل  

 .  (1)باإل اا، فامللزوم مثله"

ويشفع للقدامى صدوَر هذا القول منهم ـ  أن تلد احلقبة التارملية املبكرة "مل 

عرفة العلمية املتقدمـة يف  تكن تعرف الدراسات اللغوية املقارنة، ومل تكن الد وسائل امل

. فـالقول بتوافــق اللغــات ـ علــى إهالقـه ـ مرفـو ، والصــحيح أن مــا يف          (2)أصـول اللغــات" 

العربية من ألفاظ أجنبية فهي دخيلة، وال يصح أن نقول أن هذا مما توافقت فيه اللغات، 

عرب وهذا ال يتعار  مع أن القرآن بلسان عربي مبني  فاللفظ الدخيل حني يستعمله ال

يصــبح عربيــا، "بــالتجني  أو باالســتعمال، وبهــذا نســتطيع القــول بأنــه لــي  يف القــرآن      

ألفـاظ أعجميــة، وإمــا فيـه ألفــاظ عربيــة أصــاًل واسـتعمااًل، أو اســتعماال فقــط، وإن كــان    

هــذا ال  نــع بــالطبع مــن النظــر إىل هــذه األلفــاظ باعتبــار أصــلها، بــأن ينظــر إليهــا مــن      

 .(3)منظور تارملي  ت"

 

 )ب( التشابه بني اللغات

السابق القائم على أساس أن اللغة نقية من الدخيل  لإ ا كنا نرف  مثل القو

ــا نــرف  كــذلد االدعــاء بــأن أي لفــظ عربــي وجــد مــا يشــبهه يف لغــة أخــرى، أو           ــ ف نن ـ

ُتـُكـلِّـــف لــه هــذا الشــبه ـ بأنــه دخيــل. فكــال القــولني مــذموم، وقــد ســخر الــدكتور ممــدو       

ذا القول قائال:"والذي يبـدو لنـا أنـه مـا مـن دارس للغـة أجنبيـة، ووجـد فيهـا          خسارة من ه

كلمة قريبة من العربية ـ إال عدها أصال لنظريتها العربية ال العك ، ولو سلمنا بكل ما  

                                                           
(1)

، مصر، دار السالم، 1مد إسماعيل، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، تحقيق: د. شعبان مح 

 .120، ص1م، ج1118
(2)

، 04اللغات األخرى في القرآن الكريم وموقف الطبري منها، مجلة التراث العربي، العدد، الكردي، سعد محمد 

 .م1111يوليو
(0)

 .181ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، البركاوي، عبد الفتاح:  
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يقولـه مصـنفوا املعـرب ـ لكـان جـل لغتنـا معربـا، بـل كلـه ـ علـى مـا  هـب إليـه امـلـْجـَمــعي                    

.  لــد أن "األصــل يف الكلمــات العربيــة أن تكــون عربيــة   (1)ربــي"الصــحايف عبــد القــادر املغ 

 .(2)األصل ـ فال ينبغي  أن فكم على كلمة بكونها معربة حتى يقوم على  لد دليل"

 وإننا عندما جند تشابها بني لفظني يف لغتني ـ فلنا حالتان:

ــة        .1 ــة واآلرامي إمــا أن يكــون اللفظــان منتمــيني إىل فصــيلة واحــدة، كالعربي

عربانيــة، وهنــا ال فكــم علــى اللفــظ بأنــه دخيــل يف أحــدها  "الحتمــال أن   وال

. واملــراد باالتفــاق مــا  كرنــاه (3)تكــون تلــد الكلمــة ممــا اتفقــت فيــه اللغتــان"

سابقا من احتمال احندار اللفظني من ساللة لغوية واحدة، فال تكون النسبة 

ىل إحـداهما إال إ ا  إىل لغة أوىل مـن النسـبة إىل األخـرى، وال جيـزم بالنسـبة إ     

 .(4)ثبت  لد بالدليل التارملي واحلضاري واللغوي

ــة       .2 ــتني، كالعربيـ ــيلتني خمتلفـ ــيني إىل فصـ ــون اللفظـــان منتمـ وإمـــا أن يكـ

والفارسية، أو العربية واإلجنليزية، ويف هذه احلالة ـ ف ننـا نقطـع بـأن اللفـظ      

ـ العربيـة  دخيل يف إحـداهما. وتبـدو هنـا مشـكلة قبـل تعـيني إحـداهما، فمـثال          

والفارســية ـ هنــاك تشــابه بــني اللغــتني  يف كلمــات كــثرية، فهــل تنســب إىل       

ــات      ــن الكلمـ ــاتهم كـــثريا مـ ــوا يف كلمـ ــد أدخلـ ــع أن "الفـــرس قـ ــية؟ مـ الفارسـ

العربية، و كروها يف كتب لغتهم بدون أن يشريوا إىل أنها مما أخذ من لغة 

اظ هجينـة، فيعـدها   . وهناك احتمـال آخـر ـ وهـو أن تكـون هـذه األلفـ       (5)العرب"

ــا      ــة مـــا إىل غريهـ ــم بنقـــل اللفـــظ مـــن لغـ ــ  ا كـــان احلكـ الباحـــث دخيلـــة. "فـ

،ــتمال ـ فمــن ايــائز كــذلد أن تكــون األخــرى هــي الــيت منحــت  لــد            

. وقد  كـر الـدكتور إبـراهيم أنـي  قصـة شـاب يابـاني قـام         (6)اللفظ لألوىل"

م تـبني لـه يف آخـر    ب حصاء األلفاظ االجنليزية اليت دخلت اللغة اليابانية، "ث

األمـر أن تلـد األلفـاظ الـيت ظنهـا إجنليزيـة ـ مل تكـن إال يابانيـة يف أصـلها،             

                                                           
(1)

 .المعرب نظرات في كتب 
(2)

 .11ص، التقريب ألصول التعريب، الجزائري، طاهر 
(0)

 .012ص . وينظر: هالل، عبد الغفار حامد: العربية خصائصها وسماتها، 41المرجع نفسه، ص 
(0)

 .من هذا البحث 130صيراجع  
(1)

 .13ص ،مرجع سابقهالل، عبد الغفار حامد: العربية خصائصها وسماتها،  
(4)

 .012، صالمرجع نفسه 
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محلــها البحــارة اإلجنليــز إىل بالدهــم، وأخــذت النســيج املــألوف يف الكلمــات        

اإلجنليزيــة، وكــذلد النــرب اخلــا  بــاللفظ اإلجنليــزي، ثــم ُتـُنـــوسي هــذا     

ــا    ــات إىل بيئتهـ ــادت تلـــد الكلمـ ــل، وعـ ــبوها  األصـ ــان، وحسـ ــلية يف اليابـ األصـ

 .(1)أجنبية عنهم"

ف  ا انتفى هذان االحتماالن، ووجدت أدلة تدل على أن اللفظ غري أصـيل ـــ      

 حكم على اللفظ بأنه دخيل.

                                                           
(1)

 .120ص من أسرار اللغة،  
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مــا مفهــوم اللغــة الوســيط؟ واالنتقــال غــري املباشــر للفــظ؟ وإىل أي لغــة ينســب؟   

 من اللغة الوسيط؟ هذه األسئلة سنفصح عن إجابتها هنا. وما عيوب إدخال اللفظ

 )أ( نسبة الدخيل من الوسيط

اللفظ الدخيل من لغة ما ـ إما أن يكون أصله مـن تلـد اللغـة الـيت دخـل منهـا،         

فينتقل انتقااًل مباشرًا إىل اللغة اآلخذة، وإما أن يكون أصله من غري تلد اللغـة، فتكـون   

 ، وبهذا ينتقل انتقااًل غري مباشر. تلد اللغة عبارة عن وسيط

ويف احلالــة األوىل ال إشــكال يف نســبة اللفــظ الــدخيل إىل اللغــة املعطيــة. ولكــن     

اإلشكال يف احلالة الثانية  حيـث إن اللغـة الوسـيط تعـد لغـة معطيـة بالنسـبة للغـة الـيت          

األصـل،   أخذت منها، ولكنها آخذة بالنسبة للغة األصل، فهـل ينسـب الـدخيل إىل املعطيـة    

وهو مل يإخذ عنها مباشرة؟ أو إىل املعطية الوسـيط؟ وبـالرغم  مـن أن اللفـظ أخـذ عنهـا       

مباشــرة، ف نهــا اقتبســت اللفــظ مــن غريهــا.  هنــا رأيــان خمتلفــان ـ  ثــل أحــدهما األب          

 أنستاس ماري الكرملي، و ثل اآلخر الشيخ هاهر ايزائري.

 رأي األب أنستاس

غراف، والتلفون، وما أشبه هذه الكلمة العصـرية ـ هـي    يقول:"فالفوتغرافية، والتل

 لكن ال نستطيع أن نقول أننا اقتبسناها من اليونان، بـل مـن أبنـاء الغـرب    يونانية األصل، 

كالفرنسـيني، واإلنكليـز، واإليطـاليني، واألملـان ـ مـثال. وهـإالء وضـعوا الكلمـة حنتـا مـن             

كتــب اهللــنني، ال مــنهم مباشــرة. وهــذه  اليونانيــة، أو مــن الالتينيــة ـ فهــم اقتبســوها مــن    

مسألة ال بد من االحتفاظ بها  لكي ال ينخدا الكاتب مبا ينقله عن الغري، أو يـدعي بأنـه   
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. وظـــاهر كالمـــه أن اللفـــظ (1)مقتـــب  مـــن األمـــة الفالنيـــة، فيكـــون خاهئـــا يف مـُــــدَّعاه" 

 ة.الدخيل ينسب إىل من أخذنا عنهم مباشرة، وال ينسب إىل لغته األصلي

 رأي الشيخ هاهر ايزائري

يقــول:" كر بعــ  احملققــني مــن الســريانيني، أن جــل مــا دخــل يف العربيــة مــن       

الكلمــات اليونانيــة إمــا دخــل فيهــا بواســطة الســريانية، فــ ن الســريانية أخــذوها أوال مــن    

اليونــانيني، وأدخلوهــا يف لغــتهم، ثــم أخــذها العــرب مــن الســريانيني وأدخلوهــا يف لغــتهم،  

ثــل: اإلجنيــل، والقســي ، والــدرهم، واألوقيــة. فــ  ا عرفــت هــذا، يتــبني لــد أنــه    و لــد م

  بنــاء علــى كــون الســريانية هــي األصــل  يصــح أن يقــال فيهــا: إنهــا معربــة مــن الســريانية 

  بنــاء علــى كــون اليونانيــة هــي أصــل    ويصــح أن يقــال: إنهــا معربــة مــن اليونانيــة   فيهــا، 

ىل أي لغـة مــن اللغـتني، ســواء اللغـة األصــلية أم    . فهـو يــرى جـواز النســبة إ  (2)األصـل فيهــا" 

الوســيط، وبنــاء علــى هــذا يقول:"وأمــا الشــطرنج ـ فيجــوز أن يقــال فيــه أنــه معــرب مــن              

اهلندية، وجيوز أن يقال فيـه أنـه معـرب مـن الفارسـية  و لـد ألن العـرب أخـذوه مـن لغـة           

 .(3)الفرس، والفرس أخذوه من لغة خمرت عه، وهو أحد حكماء اهلند"

ري أن رأي الشـيخ هـاهر ايزائـري ـ قـد يوِقـع يف اللـب  واخلطـأ، وهـو مـا حـذر            غـ 

منـه األب أنســتاس، فمــثاًل: )الشــطرنج( لــو قلنــا أنــه لفــظ دخيــل مــن اهلنديــة ـ ألوهــم أن      

العــرب أخــذوه مباشــرة مــنهم، ولــو قلنــا أنــه لفــظ دخيــل مــن الفارســية ـ ألوهــم أن منشــأ         

اك شيء آخر يعيب إهمـال اإلشـارة إىل  يـع    اللفظ فارسي. وكالهما غري صحيح. وهن

أصــول اللفــظ،  وهــو أن يف  لــد غمطــا للثقافــات، فمــن حــق ثقافــة صــدرت شــيئا مــا أن      

 ينسب إليها، ولو و أخذه بواسطة.

، أي )الدخيل املسلسل(والذي يراه الباحث أن يطلق على هذا النوا من األلفاظ 

واحـدة، وقـد تكـون  ات أكثـر مـن حلقـة.       أنه وصل إلينا عرب سلسلة، قد تكـون  ات حلقـة   

وعند بيان الدخيل املسلسل ـ ينسب اللفظ  سب تسلسله، فيقال: دخيل مـن الفارسـية،    

عن اهلندية...وهكذا، فيكون دخيال مباشرا من األوىل، وغري مباشر من الثانيـة. وال داعـي   

                                                           
(1)

 .01ص نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها،  
(2)

 .10ص التقريب ألصول التعريب،  
(0)

 .18المرجع نفسه، ص 
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 ألن يكتفى بنسبته إىل إحداهما.

 يطعيوب إدخال اللفظ من اللغة الوس)ب( 

 هنا عيبان يقع فيهما من يستخدم اللغة الوسيط يف اقرتا  األلفاظ:

قد تغري اللغة الوسيط الكلمة مبا يالءم نظامها اللغوي، ومثال  لد قـد ا   .1

( "جعلـوه  P(ـ ويشبه نطقه)Πـ أن املرت ني السريانيني عن اليونانية حلرف)

ــب      ــرياني، ومــــن العجيــ ــط الســ ــق واخلــ ــد النطــ ــى قواعــ ــاء علــــى مقتضــ أن فــ

. ومثالـه حـديثا ـ أن كلمـة     (1)املرت ني غـري السـريان قـد جـروا علـى عـرفهم"      

(vapour   (ــوا ( إىل واو، وأخــذناها عــنهم  v( األوروبيــة أخــذها األتــراك، فحول

ــوت)     ــن صـ ــواو عـ ــرف الـ ــربوا  ـ ــور(  ألن الـــرتك" عـ ــالواو )وابـ ــ  ا أرادوا vبـ (، فـ

خدام الــواو، ( ـ كتبوهــا باســت   vكتابــة كلمــة تركيــة أو أجنبيــة بهــا صــوت)

ابور(، ثم انتقلـت الكلمـة   ڤفهم يكتبون )وابور(، وينطقونها كما لو كانت )

 .(2)بصورتها املكتوبة إىل العربية"

وهذا يبني مدى تأثري اللغة الوسيط يف تغيري األلفاظ الدخيلة، وإبعادها عن 

( نطقـــه األتـــراك: autheticusصـــورتها األصـــلية، وتأمـــل اللفـــظ الالتـــيف)

أن تأخــذ اللغــةُ  اللفــظَ  مــن لغتــه   (4). وهلــذا يوجــب بعــ  البــاحثني(3)أفنــدي

األصلية، وإ ا ما حد  وأن أخذت اللغـة لفظـا عـن لغـة وسـيط ـ فيجـب علينـا         

 رده إىل لغته األصلية.

تعـــدد املصـــطلحات واضـــطرابها، جـــراء اعتمـــاد اللغـــة الوســـيط يف الرت ـــة،  .2

ر فيرت ــه عــن لغــة  حيــث يرتجــم مرتجــم لفظــا أجنبيــا عــن لغــة، ويــأتي آخــ   

( األوروبيـة،  vapourأخرى فينشأ التعدد واالضطراب. ومثال  لد كلمة )

فعربهــا مــن أخــذها عــن األتــراك: وابــور، وعربهــا مــن أخــذها عــن األوروبــيني:      

                                                           
(1)

دراسة تفصيلية في كتابة األعالم اإلغريقية والرومانية بحروف عربية، مجلة مجمع اللغة  ، السالموني، محمد محمود 

 .133ص، م1102، مارس21هرة، جالعربية بالقا
(2)

 .011ص حجازي، محمود فهمي: علم اللغة العربية،  
(0)

 .100ص التونجي، محمد: المعرب والدخيل في اللغة العربية وآدابها،  
(0)

 وما بعدها. 131ص ، السالموني، محمد محمود 
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 فابور.

 

 * أمثلة على الدخيل املباشر

مـن اآلراميـة:   والدخيل املباشر  ثل معظـم أفـراد األلفـاظ الدخيلـة، ومـن أمثلتـه:       

ــا(، كنيسةق  (، chocolate))كنوشـــــــتا(، ومـــــــن األســـــــبانية: شـــــــوكوالتة   )قشيشـــــ

ــاهم ــيا  tomate)همـــــ ــة: بلهارســـــ ــن األملانيـــــ ــة:  Bilharzia)(، ومـــــ ــن اإلجنليزيـــــ (، ومـــــ

(، ومــــــــــن الفرنســــــــــية: biscuit)(، بســــــــــكويتBusiness)(، بــــــــــزن baron)بــــــــــارون

)َتـــاَزه(، ومـــن )تـــراز(، هازج(، ومـــن الفارســـية: هرازpouce)(، بوصـــةautobus)أتـــوبي 

ــاء  ــة: فسيفســـــــ ــالmusivis)الالتينيـــــــ ــة:  cardinālis)(، كاردينـــــــ ــن اليونانيـــــــ (، ومـــــــ

 .(mousike)موسيقى

 * أمثلة على الدخيل املسلسل

، (1)(، وقد تسلل إلينا عرب اإليطاليةdrama(، واللفظ يوناني)drama)دراما

 .(2)(: يإديdranمن الالتينية. واللفظ اليوناني معناه يف األصل: عمل، من)

(: man(، مركب من )mankay، ويلفظ)(3)(، واللفظ هنديmanga)ماجنو

. واألرجح أنها انتقلت ملعظم اللغات األوروبية، والعربية (4)(: فاكهةkayشجرة املاجنو +)

( يف القرن السادس عشر امليالدي، حيث أخذوها مباشرة من mangaعرب الربتغال)

ع اهلند منذ وصول فاسكو دي . وبدأ احتكاك الربتغال م(5) (manggaاللغة املالوية )

وهذا  .(6)(mangueشاهني أن اللفظ فرنسي)م إىل اهلند  را. وقد زعم 1493غاما عام

 .تغري صحيح، كما بين

                                                           
(1)

 .101شاهين، عبد الصبور: دراسات لغوية،  ص 
(2)

 Merriam-Webster's Dictionary:www.m-w.com/cgi-

bin/dictionary?book=Dictionary&va=drama 
(0)

 مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط،  مادة: ع ن ب. 
(4)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=mango 
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=mango 
(4)

 .200سات لغوية،  صدرا 
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. (1)("sarkaraوأصل الكلمة هندي))شكر(، من الفارسية، سكر

(، zuccheroوعرب العربية انتقلت إىل اإليطالية) .(3)(sarkarA، أو)(2)(sharkaraأو)

(، ومنها إىل الفرنسية succarum( ومنها إىل  الالتينية)azucarواألسبانية)

 .(5)، ومنها إىل اإلجنليزية، وسائر اللغات األوروبية(4)(sucreالقد ة)

(، من الالتينية archives(، فاللفظ من الفرنسية)archives)أرشيف

(archivum(من اليونانية ،)archeǐa،) (6)ومة، أو خمزن احلكومةكومعناه: بيت احل. 

 Christian(، وضعه الكيميائي األملاني)Ozon، مصطلح أملاني)أوزون

Friedrich Schönbein :1799 م، 1342( كريستيان فريديريد شونبني عام1363ـ

 . (7)(، وتعف الرائحة  ومسي به نظرا لرائحته النفا ةozonوأخذه من اليونانية)

(، وضع املصطلح العامل االجنليزي الكيميائي والفيزيائي ion)أيون

(Michael Faradayميشيل فاراداي عام )1634(م، أخذه من اليونانيةion :وتعف ،)

(، اليت تعف: ienaiشيء ما يذهب، والكلمة هي اسم الفاعل املضارا احملايد من)

يونات تتحرك باتاه إلكرتود الشحنات . ومسي بهذا االسم  ألن األ(3)يذهب

 .(9)املتعاكسة"

وهناك ألفاظ دخيلة مركبة يف اللغة املصدر من أكثر من لغة، مثال: 

م من الكلمة 1915(، فهو مصطلح إجنليزي، وضع عام oscilloscope) أسلوأسكوب

                                                           
(1)

 .138معجم المعربات الفارسية،  ص التونجي، محمد، 
(2)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=sugar 
(3)

 Merriam-Webster's Dictionary:www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=sugar 
(4)

 Merriam-Webster's Dictionary:www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=sugar 
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=sugar 
(6)

 Merriam-Webster's Dictionary:www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=archive 
(7)

 Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?search=ozone&searchmode=none 
(8)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/dictionary/ION 
(9)

 Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?search=ION&searchmode=none 
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(، وهو skopionونانية )(، وتعف الرتدد والتأرجح + الكلمة اليoscillareالالتينية)

 .(1)فعل يعف: يفح  الشيء بعناية

وتدر اإلشارة إىل أن اللفظ املسلسل، ملتلف احلكم عليه باختالف النظر 

، يعد دخيال مباشرا من اإلجنليزية، إليه، فهو دخيل مباشر وغري مباشر، فمثال: أيون

 لفاظ.ودخيال غري مباشر من اليونانية. وهكذا سائر األ

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=oscilloscope 
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عرفنــا ســابقا أن مفــردات اللغــة إمــا تكــون أصــلية، وإمــا دخيلــة، واللفــظ األصــيل   

معروف، والـدخيل معـروف ـ وهـو مـا انتمـى أصـله إىل لغـة أخـرى. ولكـن إ ا هـاجر اللفـظ              

 األصيل من لغة إىل أخرى، ثم عاد إىل لغته مرة أخرى ـ فهل يعد دخيال؟

ــه يلتقــي مــع     األصــيل يف أن كليهمــا ينتميــان إىل لغــة واحــدة، نشــ       ال شــد أن

منها، ويلتقي مع الدخيل يف أن كليهما وافد من لغة أخـرى. والشـكل التـالي يوضـح لنـا      

 نقاط االلتقاء واالفرتاق:

 

 

 

 

 

(1(                     )2(                  )3) 

 الدخيلاألصيل                 اهلجني                      

 (: عالقة اللفظ اهلجني باألصيل والدخيل2) شكل

فأنت ترى من خالل هـذا الشـكل أن اهلجـني يقـف وسـطا بـني األصـيل والـدخيل،         

فيشــرتك مــع األصــيل يف أصــل منشــئه، ويشــرتك مــع الــدخيل يف وفــوده حــاال، وملتلــف        

الـدخيل،   عنهما يف ما عدا  لد. ونظرًا إىل هذه الفروق ـ فقد رف  بعضهم أن يعده من 

 

  أصيل 

 حاال   

 

 أصيل

 منشأ

 

 دخيل             دخيل

 منشأ             حاال 
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، وأهلـق الـدكتور عبـد الصـبور شـاهني علـى       (1) فاقرت  لـه ايياللـي مصـطلح )امُلـَعـجَّــم(    

، ومساهــا الــدكتور رمضــان عبــد التــواب     (2)هــذه الظــاهرة مصــطلح: )إعــادة االقــرتا (    

)ســياحة األلفـــاظ( " ألنــه يشـــبه يف نظرنــا مـــا تــإدي إليـــه ســياحة األفـــراد مــن تغـــيري يف       

ــد  ــادات، والتقاليـــ ــان"  العـــ ــن األحيـــ ــثري مـــ ــترياد   (3)يف كـــ ــان )اســـ ــتيفن أوملـــ ــا ســـ ، ومساهـــ

. وكل هذه التسميات (5)، ومساها إبراهيم السامرائي: )ألفاظ عربية معربة((4)الصادرات(

 تلتقي حول معنى واحد.

ــو )    ــر، وهـ ــطلحا آخـ ــرت  مصـ ــنف أقـ ــنيولكـ ـــْجنة(،  هجـ ــاهرة بـ)اهُلـ ــمي الظـ (، ونسـ

. وهـذا املصـطلح أدق يف التعـبري    (6)، وأمـه أعجميـة"  فـ"اهلجني من الناس: الذي أبـوه عربـي  

 عن هذه الظاهرة  ألنه:

يتطابق التعريف اللغـوي مـع املـدلول االصـطالحي، فـ  ا كـان اهلجـني         .1

مـن النـاس مــن أبـوه عربـي، وأمــه أجنبيـة ـ فـ ن اهلجـني مــن األلفـاظ مــا            

أصـــله عربـــي، ووفادتـــه أجنبيـــة، فكـــأن اللغـــة األجنبيـــة مثـــل رحـــم املـــرأة 

جنبية اليت حتفظ نطفة األصل العربي يف أحشائها، فتلده وقد أخذ األ

 من هباعها، واقتب  من آثارها.

ـــم( ـ بأنــه مســتعمل            .2 ـــل مصــطلح )هجــني( علــى مصــطلح )امُلـَعـجَّ ُيــفـضَّ

شائع، ولي  غريبا، و كن الوصول إىل داللته بسـهولة. و ُيــفـضَّــل علـى    

فَّـــى بــاملراد، يف حــني أن تلــد  املصــطلحات األخــرى ـ بأنــه لفــظ مفــرد و     

 املصطلحات مركبة.

واأللفــاظ اهلجينــة تســبب بلبلــة كــبرية عنــد عودتهــا، فِمــْن قائــل: جيــب أن يــرد      

اهلجني إىل أصله العربي، وهو ن  قرار جممع اللغة العربية بالقاهرة:"الكلمات العربية 

                                                           
(1)

 .من هذا البحث 14يراجع ص  
(2)

 .282ص دراسات لغوية،  
(0)

 .108م، ص1110، مصر، مكتبة الخانجي، 0التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ط 
(0)

، مصر، دار غريب للطباعة والنشر 12دور الكلمة في اللغة،  ترجمة د.كمال بشر، ط دور الكلمة في اللغة،  

 .01ص، والتوزيع، د.ت
(1)

 .140م، ص2333، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، 1معجم ودراسة في العربية المعاصرة، ط 
(4)

 مادة: ه ج ن. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  
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إ ا مـــا نقلـــت إىل  الــيت نقلـــت إىل اللغـــات األجنبيـــة، وحرفـــت ـ تعـــود إىل أصـــلها العربـــي      

العربية مرة أخرى". ومـن قائـل بأنـه ال  كـن رد اللفـظ اهلجـني إىل أصـله العربي "خوفـًا         

، وبنـاء علـى هـذا فقـد ثـارت معركـة       (1)من االختالط، لبعد املـراد يف التعـبري عـن األصـل"    

(  ـ هل يرد إىل أصله فيقال: الغـول؟   alcoolكبرية بني العلماء حول لفظ  هجنٍي، وهو )

 .(2)أو يدخل بهجنته فيقال: الكحول؟

ــة للفــظ                  ــة احلادث ــي ـ أن ينظــر إىل الدالل ــدو ل واألقــرب إىل الصــواب ـ فيمــا يب

ــورت                ــريت أو تطـ ــي، وإن تغـ ــله العربـ ــي ـ ُردي إىل أصـ ــا هـ ــه كمـ ــت داللتـ ــ ن بقيـ ــني، فـ اهلجـ

 .(3)بتخصي  أو تعميم ـ فيبقى اللفظ بهجنته، أما يف األعالم فُيـَردُّ إىل أصله

اهلجينـــة  اجـــة إىل دراســـات متخصصـــة  ألهميـــة هـــذا   ظقيقـــة أن األلفـــاواحل

بالنســبة لنــا حنــن ـ العــرب ـ، فــنحن ال نــدري مــدى التــأثري اهلائــل الــذي أحدثتــه اللغــة             

العربيـة يف اللغـات األوروبيـة احلديثـة ـ عنـد حركـة نقـل العلـوم العربيـة إىل أوروبـا، وقـد             

. ويكفي ألن نعرف مدى هذا التـأثري ـ أن   (4)ماستمرت حركة الرت ة ألكثر من مائة عا

نستشهد بقوٍل ألحد أبناء الغرب أنفسهم واصـفًا هـذا التـأثري، حيـث يقول:"فقـد تـأثرت ـ        

ــات                  ــفة ـ إىل املإسسـ ــن الـــدين والفلسـ ــا، مـ ــاة األوروبيـــة تقريبـ ــل وجـــوه احليـ بعمـــق ـ كـ

. وال شـد أن هـذا   (5)احلكومية، إىل العمـارة، إىل العـادات الشخصـية والشـعر الرومانسـي"     

التأثري يصحبه تأثر كبري باملصطلحات واأللفاظ اليت نقلت بها العلوم، وهو ما يإكده 

الكاتـب نفسـه بقولـه:"عرب كـل احلـدود الثقافيـة املشـرتكة ـ كـان العلـم العربـي يرشـح             

وحشــد مــن إىل الغــرب األوروبــي مــع العــادات اإلســالمية اليوميــة، واملإسســات احلكوميــة،    

...جلست أجيـال مـن الدارسـني أمـام النصـو  العربيـة تفـد شـفرة         ت العربيةاملصطلحا

الرموز الغرائبية، يف قاعات قراءة اتد مـن سـوريا إىل الربتغـال، لكـن يف مكتبـات أسـبانيا       

                                                           
(1)

العربي وما نقول مقابله أغول أم كحول؟، مجلة التراث العربي،  alcoolاليافي، عبد الكريم: أصل لفظ  

 .www.awu-dam.org/trath/12-11/turath12-11-017.htm، عن موقع المجلة:1180يوليو، 12ـ11العددان
(2)

 ينظر تفاصيل هذه المعركة في المرجع نفسه. 
(0)

واسم ابنتها )سوزان(، والثاني هجين، ولو رد إلى أصله  ،من األمثلة الطريفة التي تذكر هنا ـ أن أمـًّا اسمها )سوسن( 

. ومن أمثلة ذلك أيضا أن 111ص التواب، رمضان: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، لقيل )سوسن(، ينظر: عبد 

الحاء لعدم وجوده في لغتهم، فنطقوها (، ولم ينطقوا vالواو كما لو كانت )ا عن العرب اسم )توحيد(، ونطقوا الترك أخذو

 .011ص ي: علم اللغة العربية، )تفيده(، ثم عاد االسم إلى العربية )تفيده(. ينظر: حجازي، محمود فهم
(0)

جولدشتاين، توماس: المقدمات التاريخية للعلم الحديث، د.ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم  

 ، ترجمة: أحمد حسان عبد الواحد.112م، ص2330، سبتمبر 214المعرفة، عدد
(1)

 .111المرجع نفسه، ص 
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أكثر من أي مكان آخر...لقد وجد احلج العظـيم إىل اإلسـالم  روتـه يف فـرتة تركيـز، يف      

بعــد  لــد إ ا ُوِصــف تــاريخ احلضــارة الغربيــة بأنــه   . وال عجــب (1)خدمــة صــامتة للكلمــة" 

والصـينية علـى سـبيل     املـإثرات اإلسـالمية  ـ   غـري غربيـة  مبـإثرات   وُمـتـْـخـَـم، ُمـْشـَبـع"تاريخ 

 .(2)املثال"

فمــن يــا ُتـــرى! ســيخدم هــذه الثغــرة مبــا  لإهــا، ويكشــف عــن احلجــم احلقيقــي    

شــف ـكـــمِّ الكلمــات واألســاليب العربيــة   للتــأثري العربــي يف النهضــة األوروبيــة، و لــد بك  

الــيت اقتحمــت اللغــات األوروبيــة يف عقــر دارهــا، ثــم أصــبحوا يصــدرونها لنــا مــن جديــد،        

 .(3)وحنن نرضعها بانبهار، ـ ال لشيء، إما  ـ ألنها وفدت من دار األجن  الغريب

 

 * أمثلة على الدخيل اهلجني:

، مــن العربيــة ومــن  امركبــظ اهلجــني قــد يكــون اللفــظ نفســه، وقــد يكــون اللفــ    

 . وسأعر  هلما بالتمثيل:غريها

 األلفاظ اهلجني:

م من العربية، 1225عام  واللفظ أخذته الالتينية يف حدود(، Admiral)أدمريال

وهو يف العربية)أمري الـ...( مثال: أمري الرحل، أمري البحر، أمري املإمنني ، واستخدم يف 

البحري، ثم انتقل من الالتينية إىل الفرنسية، ومنها  : أمري األسطولالالتينية مبعنى

 .، ومن اإلجنليزية اسرتدته العربية(4)إىل اإلجنليزية

                                                           
(1)

 .103ـ121المرجع نفسه، ص 
(2)

ويلسون، كاترين: تاريخ الفلسفة الحديثة، ضمن كتاب: مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين، د.ط، الكويت،  

، ترجمة: مصطفى محمود 01م، ص2330، مارس 031المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم المعرفة، عدد 

أللفاظ اإلسبانية المأخوذة من العربية، مقال منشور في مجلة محمد. ويمكن الرجوع إلى: مكي، محمود علي: مدخل إلى ا

 ـ وما بعدها. 211م، ص 1181ـ مايو 1031، رمضان 40مجمع اللغة العربية، عدد
(0)

هناك بعض الكتاب الذين ُعُنوا برد كثير من الكلمات األوروبية إلى أصول عربية، مثل: عبد الرحمن البوريني في  

صل اللغات كلها، ومحمود عبد الرءوف قاسم في كتابه: اللغة الفرنسية لغة عروبية. وال شك أن كتابه: اللغة العربية أ

الحظ يوافق هؤالء أحيانا، وأحيانا تبدو مسحة التكلف ظاهرة. ولكن البحث عن األلفاظ الهجينة في اللغة العربية ما زال 

 .ابكر
(4)

 Merriam-Webster's Dictionary:www.m-w.com/cgi- 
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ويف املعاجم اإلجنليزية أن (، من اإليطالية، darsena)ترسانة

 .(1)عربية)دار الصناعة((، مأخو ة من الdarsena(، أو)arsenaleاإليطالية)

، (3)(suwwad، من العربية)(2)(soda(، واملصطلح من الالتينية)soda)صودا

 ،  وتر ته: احلـَـْر ، وهو جن  نباتات تستخرج منها كربونات(4)(saltwortوتعف)

، (6)من نبات احلر  ( وهي نواsuwayda(، أو)suwayd .  أو:)(5)التجارية الصودا

( جذر عربي، يلحق swd( أن)Dictionary of the English Languageوجاء يف)

(:أسود  aswad( مما سبق، أو من)sodaالكلمة ليدل على السواد، وعليه فرمبا تكون)

( أن أصلها Dictionary.com Unabridged . وجاء يف )(7)للتماثل

 Etymology. ويف)(3)النبات(، وتر ه بأنه جن  من suwwādahالعربي)

Dictionary)(9) (أنه منsuwwad وهو اسم جملموعة من نبات احلر  كان يصدر ،)

من مشال أفريقيا إىل مدينة سيلي يف القرون الوسطى، واالسم يشري إىل لون النبات 

 ،األسود. ولعل االسم عامي لنوا من نباتات احلر  يعرف بـ)احلر  رباعي األسدية(

ألوان أوراقها بأنها "وبرية السطح، خضراء ايل حنو الرمادي". وهو تميز وهي شجرة ت

نبات يوجد يف اململكة العربية السعودية ومشال أفريقيا والشام. ومن أمسائه الشائعة يف 

                                                                                                                                                    
bin/dictionary?book=Dictionary&va=admiral, and:  Editors of The American Heritage 

Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of the English Language, admiral. 
(1)

 Merriam-Webster's Dictionary : 

 www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=arsenal, and: Webster's Revised 

Unabridged, 1913 Edition :machaut.uchicago.edu/cgi-bin/WEBSTER.sh?WORD=arsenal, 

and: Compact Oxford English  

Dictionary:www.askoxford.com/concise_oed/arsenal?view=uk, and: Etymology  

Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=arsenal. 
(2)

 Compact Oxford English Dictionary :www.askoxford.com/concise_oed/soda?view=uk 
(3)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=soda 
(4)

 Compact Oxford English Dictionary :www.askoxford.com/concise_oed/soda?view=uk 
(1)

 .831البعلبكي: منير، المورد، ص 
(6)

 Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of 

the English Language، soda. 
(7)

 www.bartleby.com/61/roots/S333.html 
(8)

 Based on the Random House Unabridged Dictionary : 

dictionary.reference.com/search?q=soda&r=66 
(9)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=soda 
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 .(1)وجل(، ويف سوريا)ثليث(،  ايزائر) مران

ة، من (، من األسبانيchèqueواللفظ من الفرنسية)(، chèque)شيد

األلفاظ الدخيلة جيعل الصد  ومن الغريب أن العنيسي يف تفسري، (2)العربية)صد(

 .(3)(checkتعريبا للفظ اإلجنليزي)

(، مبعنى: رقم، وهو مأخو  من Chiffreواللفظ فرنسي)(، Chiffre)شفرة

مع األرقام  (، ودخل إىل أوروباcifra =( )ciphraالعربية)صفر(، انتقل إىل الالتينية)

العربية. وقد استخدم اللفظ يف اإلجنليزية يف القرن السادس عشر مبعنى: الرسالة 

 .(4)ألن الرموز الرقمية كانت تستخدم بدل احلروف السرية ـ املشفرةـ

(، دخل إلينا من الفرنسية. واملعاجم اإلجنليزية ترد اللفظ futaine)فستان

(، fustaneum(، من الالتينية)fustagno(، من اإليطالية)fustaineىل الفرنسية)إ

(، fustaniيرده إىل الفارسية) (5)(Webster Dictionaryثم كتلف بعد  لد، فـ)

، (6)(Dictionary of the English Language(. و)fustanمن األسبانية)

ون أصلها التينيا جيعل من احملتمل أن يك (7)(Etymology Dictionaryو)

(، واملراد بها xylina lina(: عصا من اخلشب، كرت ة حرفية لليونانية)fustisوهو)

القطن. وكلها تعل احتمال أخذه من الفسطاط قائما، حيث كان ينسج هناك. أما 

. وقد جزم صاحب تفسري (3)قاموس مرييام ويبسرت فقد أغفل ـ أو تغافل ـ هذه اإلشارة

 وكان ينسج يف فسطاط مصر،بأن اإليطالية أخذته من الفسطاط،  األلفاظ الدخيلة

                                                           
(1)

 الموسوعة العربية العالمية: النبات البري في البالد العربية. 
(2)

 Etymology Dictionary :)www.etymonline.com/index.php?term=check, and: Editors of 

The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of the English 

Language، check. 
(0)

 .00ص 
(4)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=cipher 
(5)

 Webster's Revised Unabridged, 1913 Edition : 

machaut.uchicago.edu/cgi-bin/WEBSTER.sh?WORD=fustian 
(6)

 Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of 

the English Language, fustian. 
(7)

 Etymology Dictionary:www.etymonline.com/index.php?term=fustian 
(8)

 Merriam-Webster's Dictionary : www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=fustian 
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، (2)ويبدو أنه انتقل إليهم يف القرن السادس عشر. (1)ومن اإليطالية انتقل إىل الفرنسية

 ثم أخذناه منهم مع احلملة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر.

 (: جاكتjaqueصل تصغري)وهو يف األ(، من الفرنسية، jaquette)جاكيت

(: جاك ، االسم Jacques(: فال ، ولعله من االسم املذكر )jacquesقصري، من)

، وهو لقب كان يلقب به الفالحون الفرنسيون. من األسبانية، ولعله (3)(Jackالقديم لـ)

ة: ما فمل أو يلب   وهي احللة اليت تلب ، والشِـّـكَـّـ(4)مأخو  من العربية )شـِـّد(: الدرا

(، jaco(: أنه يف األسبانية)Online Etymology Dictionaryويف ).  (5)من السال 

مأخو  من العربية )شد(. ومعناه احلديث، وهو إهالقه على املعطف القصري الذي 

هلذا املعنى  أخذنا، فعليه يكون (6)م1475يلب  من فوق الثياب ـ ظهر يف اإلجنليزية عام

  زية، وإن كان اللفظ فرنسيا.من اإلجنلي

 كر العنيسي أن اللفظ مشتق من اسم جزيرة يف (، tabaco)تبق

(، حيث منشإه، فنقل إىل الرتكية تنباكو، وهو املعروف بالدخان، Tabagoاملكسيد)

. ولكن (7)وبعضهم يقول )تنت( من الرتكية)توتون(، وعربه بع  األهباء)هباق("

(، tabacoية متفقة على أن مصدر هذه اللفظة هي اللغة األسبانية)املعاجم اإلجنليز

ثم قيل إنها مسيت باسم جزر التوباكو يف البحر الكاربيف، حيث نقل األسبان الشجرة 

من هناك إىل أوروبا يف القرن السادس عشر، ولكن املعاجم اإلجنليزية تشكد يف أن 

( كان موجودا يف tabacoن لفظ ). والسبب أ(3)منشأ هذه اللفظة هو اسم ايزيرة

األسبانية منذ القرن الرابع عشر امليالدي، وتسمى به أعشاب هبية، وهو من 

                                                           
(1)

 .12العنيسي، طوبيا،  ص 
(2)

م، بمعنى األنيق، وبمعنى: 1113ربما يدل على ذلك ما ذكره قاموس أصول الكلمات أنهم استخدموا اللفظ مجازيا عام 

 (: Etymology Dictionaryاللغة الراقية، وال شك أن اللفظ قد دخل قبل ذلك. )

www.etymonline.com/index.php?term=fustian 
(3)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=jacket 
(4)

 Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of 

the English Language، jacket. 
(1)

 مادة: ش ك ك. ، عربية: المعجم الوسيط،  مادة: ش ك ك.، والفيروز آباديمجمع اللغة ال 
(6)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=jacket 
(0)

 10تفسير األلفاظ الدخيلة،  ص 
(8)

 Webster's Revised Unabridged, 1913 Edition : 

machaut.uchicago.edu/cgi-bin/WEBSTER.sh?WORD=tobacco 
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، وقد ظهر عند العرب منذ القرن التاسع امليالدي. وهلذا (1)(: هباقtabbaqالعربية)

 . ومن أوروبا عادت إلينا.(2)فرمبا تكون الكلمة قد ارحتلت من أوروبا إىل أمريكا

(، atun(، من األسبانية)tuna(، واللفظ من األسبانية األمريكية)tuna)تونة

. ومل أجد لفظ التون أو النت يف املعاجم (3) (thunnusمن العربية)التون(، من الالتينية)

وقد  كره دوزي يف معجمه، فقال: التُـّـن: مسد النت، ونسبه إىل  العربية ـ بهذا املعنى.

 .(4)ياقوت

. واللفظ (5)حبل معدني حتيط به مادة عازلة هلا غالف واق(، وهو cable)كبل

. ويزعم قاموس مرييام ويبسرت أنه (: حبلcapulumمن الالتينية)إجنليزي أو فرنسي، 

 World، و)(7)، ومثله قاموس أكسفورد(6)(: يأخذcapereمشتق من الالتينية )

English Dictionary)(3)(و ،Dictionary of the English Language)(9) ،

. والصلة واضحة صوتيا ودالليا بني )حبل( العربية، (12)(Etymology Dictionaryو)

 ( الالتينية. و)حبل( العربية أصيلة، وواضح أن الالتينية أخذت اللفظ منها.capulو)

ربي، ويعود إىل مادة: ك ب ( عوأما صاحب معجم فصا  العامية، فقال بأن لفظ )كبل

ل، الدالة على القيد، كقوهلم: مكبل باحلديد، وتكلف يف الربط بني داللة الكبل 

. وواضح (11)املعاصرة، وداللته القد ة، وزعم أن املراد به حب  اإللكرتون يف جمرى الكبل

                                                           
(1)

جاء في تاج العروس:"الطـُـبَـّـاق كزنار : شجر . قال أبو حنيفة : أخبرني بعض أزد السراة قال : هو نحو القامة ينبت  

متجاورا ال تكاد ترى منه واحدة منفردة وله ورق طوال دقاق خضر تتلزج إذا غـُمزت، يضمد بها الكسر فيجبر، وله 

إلبل ولكن الغنم، ومنابته الصخر مع العرعر، والنحل تجرسه، واألوعال أيضا ترعاه". نور أصفر مجتمع، وال تأكله ا

 .]مادة: ط ب ق[
(2)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=tobacco. 
(3)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=tuna, and: Based on the 

Random House Unabridged Dictionary : dictionary.reference.com/search?q=tuna&r=66 
(0)

 .01، ص2جتكملة المعاجم العربية،   
(1)

 مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط،  مادة: ك ب ل. 
(6)

 Merriam-Webster's Dictionary : www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=cable 
(7)

 Compact Oxford English Dictionary :www.askoxford.com/concise_oed/cable?view=uk 
(8)

 Encarta® World English Dictionary, North American Edition : 

encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861593890 
(9)

 Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of 

the English Language، cable. 
(10)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=cable 
(11)

 .120م، ص1110، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، 1النحاس، هشام: معجم فصاح العامية، ط 
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 اللته احلديثة.( العربية القد ة بعيدة عن دأن هذا من التكلف، وداللة )كبل

، ويف معجم أصول (2)، وقيل فرنسية(1)(، قيل أنها من األسبانيةcigarro)سيجار

(، حيث تزرا شجرة التبق. sicarرمبا تكون من لغة مايا يف أمريكا اينوبية): الكلمات

وال أستبعد أن تكون األسبانية أخذته من العربية، وهي تعف: لفافة من التبق. 

 .(3)"سجر التنور يسجره سجرا: أوقده وأمحاهسجر(، جاء يف لسان العرب:"من)

. (4)(tunneاللفظة إجنليزية، تعود إىل اإلجنليزية القد ة)(، ton)هن

(، كان tunوكانت يف األصل تستخدم كوحدة لقياس سعة احلمولة للسفينة، ولفظ)

ن يعود إىل أواخر القرن يراد به احليز الذي يشغله دن اخلمر. واستخدامه كوحدة للوز

(، وتغري هجاحه منتصف القرن السادس tun( يكتب)tonاخلام  عشر، وكان لفظ)

( اإلجنليزية ودن العربية، يف لسان tonوواضح من هذا الن  وجود عالقة بني ). (5)عشر

 :دم من الرَّواِقيد ... وايمع الدِّنان وهي احِلباب ... قال ابن دريـُالعرب:"الدَّن ما َعظ

وجاء  .(7)ويف املعجم الوسيط:"الدَّني: وعاء ضخم للخمر وحنوها"، (6)الدَّني عربي صحيح"

 .(3)أصلها عربية، وهي الدن" يف لغة العرب:"الطن

واللفظ إجنليزي، "من لغة  .(، ومعناه: فدائي، مغوارcommandos)كمندوز

(، وتعف: غارة، جمموعة من القوات حتت kommandoاألفريكان جبنوب أفريقيا، )

(، وتعف: وحدة من اينود، من commandoإمرة قائد، من اهلولندية)

. (9)(، وتعف: آمر"commandāre(، من الالتينية احلديثة)comandoاألسبانية)

                                                           
(1)

 . وينظر:01ص طوبيا،  العنيسي، 

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=cigar, and: Merriam-

Webster's Dictionary : www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=cigar. 
(2)

 وينظر: .110دراسات لغوية،  صشاهين، عبد الصبور:  

Compact Oxford English Dictionary :www.askoxford.com/concise_oed/cigar?view=uk 
(0)

 مادة: س ج ر. ابن منظور،  
(4)

 Merriam-Webster's Dictionary:www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=ton 
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=ton 
(4)

 مادة: د ن ن. ابن منظور،  
(0)

 جمع اللغة العربية: مادة: د ن ن.م 
(8)

 .010، ص0ج ، نقال عن: معجم تيمور لأللفاظ العامية، 8/218 
(9)

 Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of 

the English Language, commando. And:   
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ونالحظ أن اللفظ جاء من األسبانية، وهناك احتمال أن يكون هو اللفظ 

. ثم تطور بعد (1)من، و"الكمني: القوم يكمنون يف احلرب"العربي)كمني(، والفعل: ك

أنه فمل صفة الفدائية، وهي أقرب ما يكون إىل هبيعة الكمني.  وخصوصا لد معناه. 

:"وحدة عسكرية مدربة ومنظمة، تقوم ب حدا  الصدمة، ويف قاموس مرييام ويبسرت

ويكاد يكون هذا هو عمل  .(2)وتستخدم يف الكر والفر خاصة يف الغارات إىل أر  العدو"

 الكمني: الكر والفر، وإحدا  الصدمة للعدو.

 ، card(  =carta، وهو من الالتينية)(3)(، من اإليطاليةcartuccia)خرهوشة

. أما أنا (5)، لعله ،رف عن قرهاس". ويف معجم تيمور الكبري:"خرهوم(4)ويعف: ورق

(، وأوضح منه أن يكون cartucciaنه ،رف، فواضح أنه تعريب لبيطالية)فال أقول أ

( ـ ولكف أزعم أن الالتينية أخذته عن cartoucheتعريبا للفرنسية أو اإلجنليزية)

( والعربية)قرهاس( cartaالعربية )قرهاس(، والعالقة الصوتية واضحة بني الالتينية)

، وسقطت السني لتطرفها، فنطقت: )كرتا(، فالقاف حتولت إىل الكاف، والطاء إىل تاء

ومما يعزز هذا أن معناها يف الالتينية: ورق، ويف لسان العرب:"القرهاس معروف ُيتخذ 

، ويف تاج العروس:"القرهاس مثّلثة (6)من َبْرِديي يكون مبصر ...وهو الصحيفة أيضا"

ون للقرهاس: . ويف الشام يقولون للخرهوم: قرهوس، ويف اإلمارات يقول(7)القاف"

كرهاس. وهذا يشري إىل التبادل الصوتي والداللي بني هذه األلفاظ. ومن هنا نستطيع 

( أن cartaالقول بأن كل األلفاظ األوروبية احلديثة املشتقة من اللفظ الالتيف)

(: cartaلالتينية) (3)وهو تكبري(، من اإليطالية، carton)أصلها عربي، مثل: كارتون

(: ورق الربدي. واللفظ يف البداية كان يراد به املادة اليت تصنع منها chartaورق، من)

                                                                                                                                                    
Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=commando 

(1)
 مادة: ك م ن. الفيروز آبادي،  

(2)
 Merriam-Webster's Dictionary : 

www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=commando 
(0)

 .20العنيسي، طوبيا،  ص 
(4)

 Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of 

the English Language, cartouche. And: Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?term=cartridge. 
(1)

 .100، ص0ج ، تيمور، أحمد  
(4)

 مادة: ق ر ط س. ابن منظور،  
(0)

 مادة: ق ر ط س. الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني،  
(8)

(، وهي تضاد أداة التصغير، وتستخدم في اإليطالية كثيرا، ]ينظر: augmentativeفخيم)أداة التكبير أو الت 

 .[.40البعلبكي، رمزي،  ص
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الصناديق ثم تطور معنى اللفظ يف أول القرن العشرين إىل أن مسيت به الصناديق 

من ( الفرنسية، وهو مأخو  carte)( اإلجنليزية، وكارتcard)ومثل: كارد .(1)نفسها

 .(2)(chartaلالتينية)ا

(، ومعناه cartaالدخيلة أنها إيطالية) (، يف تفسري األلفاظcharte)خارهة

. ويرى العالمة تيمور أن (3)ورقة رمست عليها هيئة األر ، عربيها: مصوَّر وخمطط"

ستحسن بعضهم تصحيحها (، ثم اcarteاإلفرجنية  اخلارهة عربت عن)كارت

العربي، والذي يعف:  باخلريطة، وأنه ال عالقة بني هذه اللفظة، وبني لفظ اخلريطة

الكي ، يكون مثل اخلرقة واألدم، يوضع فيها كتب السلطان إىل عماله، ثم تشرج على 

على األوراق  ما فيها، ويبعث بها.. ثم قال:"ويظهر أنهم قد ا أهلقوا اخلريطة

(، charte( ـ أن لفظها الفرنسي)Etymology Dictionary. ويف معجم )(4)نفسها"

( أن World English Dictionary"، ويف )(5)(charta(، وهي من الالتينية)carteأو)

 .(6)معناها يف الالتينية: ورق، كما كان تسمى بها ورق الربدي

ل العالمة تيمور"ويظهر أنهم قد ا ف  ا وضعنا هنا مقدمتني: األوىل، قو

على األوراق نفسها"، والثانية، ما جاء يف القاموس اإلنكليزي العاملي أن  أهلقوا اخلريطة

( اليت تعف: ورق، أو أوراق chartaأصل اللفظة الفرنسية ـ بل واإليطالية ـ هو الالتينية)

أن الالتينية رمبا تكون أخذت لفظ الربدي...فهل لنا أن نصل إىل نتيجة مفادها 

(. وإ ا علمنا أيضا أن ورق الربدي الذي كان يصنعه charta( فنطقتها))اخلريطة

املصريون من قشور ساق نبات الربدي، ولكن منذ القرن األول امليالدي بدأت حتل ،له 

ألدم يطلق على جلد . ومعروف يف العربية أن ا(7)رقاق متينة تصنع من جلود احليوانات

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=carton, and: Editors of 

The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of the English 

Language، carton. 
(2)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=card 
(0)

 .20العنيسي، طوبيا،  ص 
(0)

، مصر، مطبعة دار 2معجم تيمور الكبير في األلفاظ العامية، إعداد وتحقيق: د. حسين نصار، ط ،ينظر: تيمور، أحمد 

 .108ـ 104، ص0ج ،م2332الكتب والوثائق القومية، 
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=chart 
(6)

 Encarta® World English Dictionary, North American Edition : 

encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861596340 
(0)

 العالمية: البردي. الموسوعة العربية  
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، مع داللته على الورق الذي احليوانات، فرمبا تكون الالتينية أخذت لفظ اخلريطة

( رمبا يكون أصلها )قرهاس( أو )خريطة( chartaمن هنا، فـ) أصبح يصنع من األدم.

 العربيتني.

 األلفاظ اهلجني املركبة من العربية وغريها:* 

 ن العربية ومن غريها، مثل:وهناك ألفاظ مركبة، م

(، أو األملانية caféineمن الفرنسية)(، فاملصطلح Caffeine)كافيني

(Kaffein(وهو مركب من  الفرنسية  ،)café(من اإليطالية ،)caffè من ،)

. وضعه  (2)(.ine  + الالحقة الكيميائية)(1)(، من العربية)قهوة(qahvehالرتكية)

 .(3)رونج (Rungeالكيميائي )

( + benzo[in]مصطلح إجنليزي مركب من)(، benzoates)بنزوات

  .(4)(...وهي تشري إىل أن املركب ملح محضيate-الالحقة)

كلها ( ـ benzoates( ،)benzoicو)(، benzoic acid)مح  البنزويد

(:الصمق gum benzoinزوين، ومنه )بن  عرب: (5)(benzoinمصطلحات مشتقة من)

 ( أصله عربي )لبان جاوةـ جزيرة مسطرة حاليا ـ()benzoinاياوي  ـ ومصطلح)

luban jawi(أخذه األسبان فنطقوه ،)benjuí بـِـنـْـجوي(، فأخذته الفرنسية الوسطى :

ربية ، وها هي الع(6)(benzoin: بـِـنـْـجوين(، ثم حور يف االجنليزية إىل)benjoinفصار)

                                                           
(1)

 Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of 

the English Language، caffeine. 
(2)

 Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?search=Caffeine&searchmode=none 
(3)

 Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?search=Caffeine&searchmode=none 
(4)

 Based on the Random House Unabridged Dictionary : 

dictionary.reference.com/search?q=-ate 
(1)

وهو عبارة عن بلورات ال لون لها ال  ،البوتاسيوم " بنزوين: مركب عضوي ينتج عند تسخين البنزالدهيد مع سيانيد 

 .[www.arabicacademy.org.eg/result.aspتذوب في الماء." ])مجمع اللغة العربية بالقاهرة(: 
(6)

 Merriam-Webster's Dictionary : www.m-w.com/dictionary/benzoin, and: Webster's 

Revised Unabridged, 1913 Edition:machaut.uchicago.edu/cgi- 

bin/WEBSTER.sh?WORD=benzoin. 
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 .تلجأ إىل االجنليزية فتعربه منهم لفظا ممسوخا

  أخذت من األجنلوفرنسية (1)(ax  borمركب من)  (، وهو Boron)بورون

(boras(من الالتينية احلديثة ،)baurach)(2)(، من العربية)بورق  ( +on الالحقة )

( هومفري دايف: Humphrey Davy(، ومساه مكتشفه السري)carb[on]اجملردة من)

(boraciumألنه كان ينتزعه من مح  البوراسيد  )(3). 

                                                                                                                                                    
(، وعرفنا أن benzoinـ يرجع أصلها إلى ) (:بنزينbenzene( أن كلمة)Etymology Dictionaryويذكر قاموس)

 هذه ذات أصل عربي.

[(Etymology Dictionary :) www.etymonline.com/index.php?term=benzene.] 
(1)

، من أمالح حمض البوريك، تذوب بسهولة في الماء الدافئ، وبصعوبة بيورات الصوديوم(: مادة باborax"بورق) 

لتبخر مياه البحيرات الملحة".  في الماء البارد، وتوجد في الطبيعة على هيوة بلورات منشورية أو كتل، أو قشور، نتيجة

 .مجمع اللغة العربية: المعجم الكبير، مادة: ب ر ق[]
(2)

ه والبوَرُق بالضمِّ الذي ُيْجَعل في الَعِجين وهو َأْصناٌف َأْرَبعة : مائيٌّ وَجَبِلي وَأْرَمني وِمْصِري وهَو النَّْطُرون َأجَود" 

ِفضَة َجيِّدًا واألْغَبُر و الاأَلْرَمنيُّ وقاَل: اإِلْطالُق ُيَخّص به لَتَولُِّده بها َأوَّاًل وُيَسمّى اأَلْرَمنّي َأيضًا ُبوَرَق الّصاَغِة أَلنَّه َيْجل

ه إن كاَنْت َخِفيفة منه ُيسمَّى ُبوَرق الَخبّاِزيَن وَأما النَّْطُرون فُهَو اأَلْحَمُر منه ومنه ماله ُدْهِنيّة ومنه ِقَطٌع رقاٌق ُزْبِديٌَّة وهِذ

 .ُده" ]تاج العروس، مادة: ب ر ق[.ُصْلَبة فهو اإلْفِريِقيُّ والُمَتَولُِّد بمْصر أْجَو
(3)

 Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?search=Boron&searchmode=none 



[015] 
 

 

 

عندما تقـوم اللغـة باسـترياد عناصـر لغويـة، فهـل تسـتورد كـل العناصـر اللغويـة           

 اليت ال توجد لديها؟ أو أنها تستورد بع  العناصر فقط؟ وكيف نعرف  لد؟

 ال: العناصر اللغوية الدخيلةأو

مــن املمكــن أن تقــرت  اللغــة أصــواتا جديــدة، أو عالمــات صــرفية، أو تراكيــب         

حنوية، أو مفردات ودالالت. غري أن الدخيل اللغوي ـ نادرًا ما يكون يف املسـتويات الصـوتية    

ــرفية     ــوتية والصـ ــردات. إن املســـتويات الصـ ــون يف املفـ ــا يكـ ــا مـ ــة، وغالبـ والصـــرفية والنحويـ

)إىل حــد مــا( يف اللغــة، فــ  ا افتقــرت اللغــة يف جانبهــا   ايانــب الثابــتوالنحويــة ـ اثــل     

الثابت ـ ف نها تـدق نـاقوس اخلطـر، وتـإ ن بالرحيـل. أمـا جانـب املفـردات والـدالالت ـ فهـو             

 ، ومن الطبيعي أن تفتقر اللغة يف هذا ايانب.ايانب املتغري

ـ ف ننــا ســنجد ُجـــذا ات  نــادرة دخيلــة يف      وإ ا نظرنــا إىل اللغــة العربيــة املعاصــرة 

، ڤ، چايانب الثابت. فعلى املستوى الصوتي ـ تستعمل اللغة العربيـة املعاصـرة أصـوات )    

ــة   پ ، وخاصــة األعــالم، وهــذه األصــوات ال تشــكل فونيمــات     (1)( يف بعــ  األلفــاظ الدخيل

على املسـتوى الصـريف   . و(2)أساسية يف لغتنا، وهلذا ال يكمن وراءها خطر كبري على اللغة

ـــ اســتخدمت الالحقــة الرتكيــة:)جي( للداللــة علــى الصــفة، مثــل: مكــوجي.  وكــذلد    

اسـتخدمت الكلمـة الفارسـية )خانـة( ـ مبعنـى: بيـت ـ يف اشـتقاق الكلمـات العربيـة الدالـة              

. وعلـى املسـتوى النحـوي ـ فيقـول الـدكتور       (3)على املكان، مثل: كازخانة ـ حملطـة الوقـود   

ني  بـ"أن نظام ايملة العربية يف العصـر احلـديث قـد تـأثر إىل حـد مـا بـبع         إبراهيم أ

                                                           
(1)

 .000ص، معجم المصطلحات اللغوية البعلبكي، رمزي منير، ينظر:  
(2)

( وينطقان: ألفا، وبيتا ـ دخال األبجدية اليونانية من Α،Βقد تدخل إلى اللغة أصواٌت فتصبح أساسية فيها، مثل ) 

لفينيقية. ينظر: حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح، د.ط، مصر، دار غريب للطباعة والنشر ا

 .100والتوزيع، د.ت، ص
(0)

 .010ص ، معجم المصطلحات اللغويةالبعلبكي، رمزي منير، ينظر: 
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األساليب األجنبية، وال سيما يف أسلوب بعـ  الكتـاب املعاصـرين الـذين تـأثروا بالثقافـة       

ــام     األوروبيـــة، كالعقـــاد وهـــه حســـني، وهـــذا نـــوا مـــن اقـــرتا  األجروميـــة ممثـــل يف نظـ

سـتعماالت الـيت مل تعرفهـا العربيـة مـن قبـل،       (، وهكذا جاءتنـا بعـ  اال  syntaxايملة)

 .(1)مثل: كم هو  يل أن نرى..."

( ـ قــد تكــون      borrowing elementوبشــكل عــام ، فــ ن العناصــر الدخيلــة )   

أصــواتا، أو صــيغا، أو  ــال وتراكيــب. ومهمــا يكــن األمــر ـ فــ ن التــأثري األجــن  يف هــذه      

 ر، وهلذا مل يهتم به علماء اللغة قد ا.ايوانب ـ بالنسبة للغة العربية ـ ال يكاد يذك

ــردات           أمـــا يف اجملـــال الـــداللي ـ فـــ ن الـــدخيل ينقســـم علـــى قســـمني: األول: املفـ

ــة الدخيلــة، وهــو مــا يســمى بـــ)تعريب األســاليب(.          ــة، والثــاني: األســاليب الداللي الدخيل

، ويســمى (2)وعرفــه عبــد القــادر املغربــي بأنــه:"إدخال العــرب يف أســاليبها أســلوبا أعجميــا"    

(، أو اسـتعارة املعنـى"أي أن اجملـاز املسـتعمل     loan translation) (3)بالرت ـة املقرتضـة  

، مثـــل (4)يف لغــة مــا فــاكي يف اللغــة األخــرى )اســتعارة الداللــة(، أو )نقــل الداللــة(..."         

 استعارة: ناهحة سحاب، وميناء جوي ـ من االجنليزية.

لعناصــر الدخيلــة يف اللغــة العربيــة،  أمــا املفــردات ـ فتمثــل ايــزء األســاس مــن ا     

ــات،             ــيات ال باملعنويـ ــة باحلسـ ــة متعلقـ ــام ـ الـــيت دخلـــت العربيـ ــاظ بشـــكل عـ ــذه األلفـ و"هـ

وأكثرهـــا ممـــا يـــدل علـــى األهعمـــة واأللبســـة واألدوات واملرافـــق واملصـــطلحات اإلداريـــة،   

خيل . وهذا يصدق إىل حد  ما علـى الـد  (5)وقليل منها من مصطلحات الفلسفة وما إليها"

القديم يف العربية، أما يف العصر احلديث ـ بل ويف العصر العباسي ـ فقـد أدخلـت العربيـة      

ألفاظــا كــثرية تتعلــق باألفكــار.  وعلــى أي حــال، فــ ن أي لغــة مــن اللغــات "يعيبهــا علــى        

األغلب األعم نقصان: نق  يف املفردات، ونق  يف أصول التعبري. والنق  يف املفـردات ـ   

تزاد باالقتباس والنقل والتجديد. وما مـن لغـة إال وهـي فقـرية لـو سـقط       مستدرك  ألنها 

                                                           
(1)

 .110ص  من أسرار اللغة، 
(2)

 .002ص، م1100، أكتوبر1هرة، جمجلة مجمع اللغة العربية بالقاتعريب األساليب،   
(0)

 .110ص ،م1118، مصر، عالم الكتب، 8أسس علم اللغة، ترجمة: د.أحمد مختار عمر، ط، ماريوپاي 
(0)

، ترجمة 210م، ص2330، مصر، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 1ديتر بونتج، كارل: المدخل إلى علم اللغة، ط 

 د. سعيد بحيري.
(1)

م، 1143ص العربية ومنهجها في التجديد والتوليد، د.ط، مصر، جامعة الدول العربية، المبارك، محمد: خصائ 

 ، بتصرف.08ـ00ص
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منهــا مــا مل يكــن فيهــا قبــل بضــعة قــرون. أمــا الــنق  املعيــب حقــا فهــو نقــ  األصــول          

 .(1)والقواعد األساسية يف تكوين اللغة..."

 واملتتبع لأللفاظ الدخيلة يف اللغة العربية ـ يستطيع أن يصنفها إىل:

 وهي قسمان: مصطلحات علمية، .1

 ما يتعلق بالعلوم التطبيقية. (1

 ما يتعلق بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية. (2

 ألفاظ عامة، وتشمل ايوانب اإلدارية، والتجارية، والثقافية. .2

 أعالم. .3

 

 عَرف الدخيل؟ثانيًا: كيف ُي

من أكثر القضايا اليت هرقها القدامى واحملدثون ـ فيما يتعلق بالدخيل ـ هـذه    

اختلفـت العنـاوين، مثــل: )كيـف تعـرف عجمــة االسـم؟(، )احلـروف الــيت ال        القضـية، وإن 

تتمع يف كلمة عربية(، )مظاني احلكـم بأعجميـة اللفـظ(، )كيـف يعـرف األجـن  مـن        

األصــيل؟(...اخل. وهلــذا ال أريــد الوقــوف عنــد هــذه القضــية كــثريا، إال أنــف أشــري إليهــا      

دخيل: الــدليل التــارملي، واحلضــاري،   باختصــار، فهنــاك ثالثــة أدلــة يــتم بهــا اييــز الــ       

 واللغوي.

ــاك اتصــال بــني اللغــة العربيــة، واللغــة األصــلية         والــدليل التــارملي أن يكــون هن

للكلمة، سواء أكان اتصاال مباشرا أم غري مباشـر، وسـواء عـرف هـذا االتصـال بنقـل أحـد        

ذا الـدليل   علماء اللغة لذلد أم عرف من خالل وقائع التـاريخ. وال  كـن االكتفـاء بهـ    

 ألن النقل يتوقف على مدى علم الناقل باللغة األصلية.

                                                           
(1)

 .03م، ص1111العقاد، عباس محمود: اللغة الشاعرة، د.ط، مصر، نهضة مصر،  
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أما الدليل احلضاري ـ فهو انتماء الكلمة فكريـا وحضـاريا بشـكل واضـح إىل غـري       

اجملتمــع الــذي ينطقهــا. وقــد اعتــرب األســتا  عبــاس العقــاد هــذا مــن األدلــة الفيصــل يف        

ر كلمة من الكلمات، فلم نعلـم يف  احلكم على أصالة اللفظ، فقال:"ف  ا التب  علينا أم

ظاهر األمـر أهـي مـن ألفـاظ العـرب األصـيلة أم مـن الـدخيل عليهـا ـ فلـدينا هـذا املقيـاس              

احلاضر، نقي  بـه داللـة الكلمـة، ونردهـا إىل حيـاة العـرب، وإىل املعهـود مـن تعبريهـا عـن           

م(، أو ، ويف ضــــوء هــــذا الــــدليل أنكــــر أن تكــــون كلمــــة )القلــــ (1)معــــامل تلــــد احليــــاة..."

 . (2))القانون( ـ دخيلتني من اليونانية، وأثبت أصالتهما يف العربية

وأمــا الــدليل اللغــوي ـ ف مــا يكــون صــوتيا، حيــث تشــتمل الكلمــة علــى خصــائ       

صوتية غري عربية، كما  كر العلماء أنه إ ا اجتمع صاد وجيم يف كلمـة فهـي فارسـية،    

عــدم عروبتهــا، كمــا قــالوا يف )دســتور( وإمــا صــرفيا فيكــون يف بنيــة الكلمــة مــا يــدل علــى  

بفتح الدال  لعدم وجود )ـفـعلول(، أو يف بقاء الكلمة غريبة ـ لـي  هلـا عـائالت اشـتقاقية،      

وإمــا يكــون دلــيال معجميــا، كــأن جنــد اللفظــة موجــودة يف لغــة أخــرى، وخاصــة إ ا تــوفر    

 الدليل التارملي.

 وهناك هعون تتوجه إىل هذه األدلة، مثل:

ري الكلمة الدخيلة ـ عادة ـ فتتصرف يف أصواتها وبنيتها، وهذا  العرب تغ  .1

 يإدي إىل اختفاء املالمح األجنبية.

بع  املفردات الدخيلة، تتشابه وحداتها الصوتية وبنيتها الصرفية مع  .2

 العربية، مثل: خبت.

ــاد وردت        .3 ــاييم والصـ ــنق   فـ ــل الـ ــوتية يقبـ ــد الصـ ــن القواعـ ــثري مـ كـ

أيـن جـاءت ايـيم والصـاد يف )جـ (،       يف)جص (، وهي عربية. ثم مـن 

(، والصاد ليست من أصوات الفارسية؟ وما ا لو چواألصل الفارسي )كــ

 عربوا اييم شينا كما يف )شنرب(؟

                                                           
(1)

 .11صالمرجع نفسه،  
(2)

 .11،14المرجع نفسه، ص 
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وكثري من القواعد الصوتية قد فصـلت علـى اللغـة الفارسـية، ومـن ثـم        .4

ــثاًل ـ أو                   ــريانية ـ مـ ــن السـ ــرب عـ ــز املعـ ــدة لتمييـ ــون قاعـ ــح أن تكـ ال تصـ

 ية.االجنليز

وهــذه هعــون قويــة، ولكــن األدلــة مبجموعهــا )التــارملي واحلضــاري واللغــوي( ـ        

اثل دليال قويا، وخاصة التارملي واللغوي، "وقد ارتضى البحث احلديث فكـرة القـوانني   

الصـوتية ـ باعتبارهــا املعيـار األول لتحديــد أصــالة الكلمـة، أو عــدم أصـالتها مــن الناحيــة        

 .(1)االشتقاقية"

 

 ا أصله علما من األلفاظ العامة واملصطلحات العلميةم ثالثا:

كما بينا أن األلفاظ الدخيلة بعضها ألفاظ عامة، وبعضها مصطلحات علمية، 

هـي يف أصـلها أعـالم، ولكـن     وبعضها أعالم. وأريد أن أشـري إىل أن بعـ  األلفـاظ الدخيلـة     

عـــن العلميـــة،  داللـــة العلميـــة تالشـــت، وأصـــبح اللفـــظ  ا داللـــة لغويـــة معجميـــة بعيـــدة   

 :ومن أمثلة  لدوبعضها أعالم أشخا ، وبعضها أعالم أمكنة، 

م  1913( ت:Rudolf Dieselواملصطلح أملاني، مسي باسم )(، diesel)ديزل .1

. وقد ولد يف باري ، (2)امليكانيكي األملاني الذي اخرتا هذا النوا من احملركات

جعل شاهني ينسب اللفظ إىل  ولعل هذا هو ما. (3)م1392واخرتعه عام

 .(4)الفرنسية

(، اللفظ إجنليزي، ومسي باسم السياسي sandwich)ساندويتش .2

 ( اللوردSandwichم  وكان يلقب بـ)1792(  ت:John Montaguالربيطاني)

ساندويتش، يقال أنه كان مقامرا مدمنا، وكان يأكل شرائح اللحم البارد 

، بدال من احلصول على اللعب أثناء ايلسات املاراثونية اخلبز، على هاولةبني 

                                                           
(1)

ل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية، د.ط، مصر، حجازي، محمود فهمي: علم اللغة العربية ـ مدخ 

 .212دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، ص
(2)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=diesel 
(3)

  Wikipedia the free encyclopedia :en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel 
(0)

 .180ية،  صدراسات لغو 
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. فسمي الساندويتش بامسه تبعا لطريقته اليت كان يأكل (1)الطعام املناسب

 بها اخلبز، حيث كان يضع اللحم داخل الفطرية.

مسيت باسم مكتشفها عامل و(، وهو مصطلح أملاني، Bilharzia)بلهارسيا .3

 .(2)م 1362(، ت:Theodor Bilharzاحليوان الطبيب األملاني تيودور بلهارس)

(، لفظ داماركي  مسي باسم امللد Bluetooth)بلوتو  .4

هارالد بلوتو ( الذي وحد الدامارك : Harold Bluetoothالداماركي)

م، و قد عرف عنه أنه كان مياال للمفاوضات و فتح قنوات 952والنرويج يف عام

 .(3)االتصال. و هو السبب الذي دفع خمرتعي البلوتو  إىل تسميته بهذا االسم

مسي باسم الطبيب البيطري (، مصطلح إجنليزي، salmonella)ساملونيال .5

النوا من  م ( وهو الذي ميز هذا1914 ت: Daniel Salmonاألمريكي)

 .(4)م1335البكترييا عام

، واللفظ هندي، مسي باسم مدينة يف (، وهو البفتةCalicut)كاليكوت .6

 .(5)اهلند

( مشتقة من limousineوكلمة )(، واللفظ فرنسي، limousine)ليموزين .7

تدي سكانها أغطية للرأس ( وهي مدينة فرنسية، حيث يرLimousinكلمة)

لوحظ أنها تشبه مظهر السيارة، وكانت هذه السيارات خمصصة لنقل 

السياسيني وكبار الضيوف، ثم يف الثالثينيات أصبحت تطلق على السيارات 

 .(6)الفاخرة، ثم استخدمت يف املطارات لنقل القادمني من السفر

، قال رفائيل خنيلة أنه دخيل من اآلرامية، ومسي نسبة إىل ، وصيدليصيدالني .3

 .(7)مدينة صيدا

 

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=sandwich 
(2)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/dictionary/Bilharzia 
(3)

 Space and Electronic Warfare Lexicon :www.sew- 

lexicon.com/gloss_b.htm#BLUETOOTH 
(4)

 Etymology Dictionary :

www.etymonline.com/index.php?search=Salmonell&searchmode=none 
(5)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=calico 
(6)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=limousine 
(0)

 .110ص غرائب اللغة العربية،  
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إشــكاليات عديــدة يف هنــاك وحتــى أبــني  يــل القضــية الســابقة فــدعوني أقــول أن  

 حتديــد اللغــة املصــدر الــيت دخــل منهــا اللفــظ، ومــن مظــاهر هــذه اإلشــكالية: الــزعم بــأن    

ــد،      ــا: تعـــدد مصـــادر اللفـــظ الواحـ ــًا مـــا دخيـــل، أو الـــوهم يف نســـبته إىل لغتـــه. ومنهـ لفظـ

وسـأعر   وقـد سـبق تناوهلـا.    واأللفاظ الدخيلة عرب وسيط، وهي األلفاظ غـري املباشـرة.   

هنا يف عجالة لثال  هوائف من األلفاظ، هائفة يقع الوهم يف أنها من الدخيل، وهائفة 

ئفـــة يف نســـبتها خـــالف. ثـــم أعـــر  لتعـــدد مصـــادر اللفـــظ  يقـــع الـــوهم يف نســـبتها، وها

 .، وإعادة تعريب اللفظ الواحدالواحد

 

 * ألفاظ يقع الوهم يف عدها من الدخيل

، فتنسب إىل لغة ما، وبعد التنقيـب  أنها من الدخيلألفاظ يقع الوهم يف فهناك 

 . وسأعر  هذه األلفاظ ب جياز.تابـَـل ،بالة، (naphtha)نفط :مثليظهر أنها عربية، 

لَغة:  ـ ْفط والنَّْفط(، ورد يف العربية قد ا، ففي العني:"النnaphthaِّ)نفط

اهات: ضرب من السُُّرج ُيرمى فيها بالنِّْفط ـيفــتوـقد به النيار. والنَّ حالبة َجَبل يف ـقْعر بئر

، واللفظ عربي، (1)ْفط"ّفاهة أيضًا: امـلْوِضع الذي ُيْسَتَخَرج منه النِّـبها. والنَّوُيْستْصَبح 

ومادته توحي بالغليان ففي الصحا :"و نفطت الِقْدر تنفط نفيطا، لغة يف تنفت، إ ا 

. ويف (3)ويف معجم املعربات الفارسية أن اللفظ معرب، وفارسيته)نفت(. (2)غلْت وتبجَسْت"

(Etymology Dictionary(أن أصل اللفظ "يوناني )naphtha القار، ورمبا يكون :)

(، ولكنه يعود إىل nephtaو)، (naphta)نفت(، أو من اآلرامية) من الفارسية

                                                           
(1)

 الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  مادة: ن ف ط. باب الطاء والنون والفاء. 
(2)

 الجوهري،  مادة: ن ف ط. 
(0)

 .108التونجي، محمد،  ص 
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 . (1)اليونانية"

غري أن األصل العربي واضح، وهم ينكرونه كعادتهم يف تاهل كثري من 

نه األصل، وأن الفارسية أخذته من العربية، األصول العربية، واللفظ العربي أعتقد أ

يف هذه املادة، ثم إن معناه تبادال وخاصة أن التاء والطاء يتبادالن يف العربية، بل 

مستخدم قد ا، والعرب عرفوه قد ا، ومسوا به القطران الذي كانت تطلى به اإلبل، 

العربي هو أصل واللفظ له اشتقاقاته عندنا، كل  لد جيعلنا ميل إىل أن اللفظ 

ى به اإلبل للَجرب"، "وقال ـأبو عبيد: لْفط والنَّفط الذي تطغريه. قال ابن سيده "النِّ

 ،وقول ـأبي عبيد فاسد :قالالدينوري  وردي عليه  لد ـأبو حنيفة، عامَّة الـقِطران النفط

، وهذا الن  يشري بوضو  (2)ار"والنفط والنفط حالبة جبل يف قعر بئر توقد به الن :قال

األسود، وهو املراد يف  على القطران)القار(، وهو النفط إىل أن العرب كانت تطلق النفط

األبي ، وهو املراد بقول أبي  قول أبي عبيد، وعلى الزيت الذي توقد به النار، وهو النفط

 حنيفة.

. ويف تفسري (3)اء يف قاموس املورد :"بالة، إبـيالة: رزمة بضاعة ضخمة"، جبالة

ويف معجم أصول . (4)(، ومعناه: كي ballaالدخيلة أن اللفظ إيطالي) األلفاظ

. غري أن ما قاله صاحب (5)(ballaمأخو  من ايرمانية)الكلمات أن اللفظ اإليطالي 

واإل يبالة ـ وهم  فاللفظ عربي قديم، جاء يف لسان العرب:"تفسري األلفاظ الدخيلة 

 .(6)"احلزمة من احلطب 

، قال اخلفاجي أنه معرب"وإن وافق مادة ت ب ل، بدليل ، و عه: توابلتابـَـل 

شر إىل فذكرته ومل ت (3)، أما املعاجم األخرى كاللسان والتاج(7)الفتح...وعربيه الفحا"

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=naphtha 
(2)

 لسان العرب،  مادة: ن ف ط. 
(0)

 .80ص  ،البعلبكي، منير 
(0)

 .0نيسي، طوبيا،   صالع 
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=bale 
(4)

 ابن منظور،  مادة: أ ب ل. 
(0)

 .12الخفاجي، شهاب الدين أحمد،  ص 
(8)

 ابن منظور،  مادة: ت ب ل. والزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني،  مادة: ت ب ل. 
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 :(1)أنه معرب. واللفظ ورد يف قول لبيد  ر الطويل 

 فسافت قد ا عهده بأنيسه

 

 كما خالط اخللُّ العتيق التوابال 

 
، ومل يشــر املعجــم الكــبري إىل أنــه معــرب، وقــد ورد يف اآلراميــة  (2)وقيــل أنــه فارســي

 .. ولعله سامي قديم(3)اليهودية)تـَـبال(، ويف العربية املتأخرة )تبل(

 

 * ألفاظ يقع الوهم يف نسبتها

نسبته إىل لغة هي أخذته من العربية، أو لغة حديثة مع أنه يف وقد يكون الوهم 

، ، باقة، فوهة، صابونهربوم يف العربية قديم، أو وهم يف النسبة مطلقا، مثل:

 وسأعرضها ب جياز.. ، جبامةفرت، دكومبارس

غطاء للرأس يصنع من نسيج صفيق من صوف أو حنوه وقد تلف ، وهو: هربوم

. وتن  (5)وقد انتقل من العربية ـ بواسطة املصريني ـ إىل اإلجنليزية، (4)عليه العمامة"

ة من الفارسية، ويرى على أن العربية أخذته من الرتكياإلجنليزية املعاجم هذه 

، ويبدو أنه (6))شربوم( أنه من الفارسيةورفائيل خنيلة العنيسي وأمحد عيسى بد 

وقد ورد األصوب إ  عرب أوال: شربوم، وهو أقرب إىل اللفظ الفارسي منه إىل الرتكي، 

 بابن املعروف التميمي أسد بن محزة يعلي يأبتاريخ املإرخ الدمشقي في قد ا ف

ووصل هذان الرجالن إىل دمشق يف زي األتراك بالقباء :"(هـ 555 ت:)القالنسي

                                                           
(1)

 مادة: ت ب ل. الزمخشري، أساس البالغة،  
(2)

. واليسوعي، رفائيل نخيلة،  14. والعنيسي، طوبيا،  ص01التونجي، محمد: معجم المعربات الفارسية،  ص 

 .221ص
(0)

 مجمع اللغة العربية: المعجم الكبير، مادة: ت  ب ل. 
(0)

 مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط،  مادة: ط ر ب وش. 
(5)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=tarboosh, and: Compact Oxford English Dictionary : 

www.askoxford.com/concise_oed/tarboosh?view=uk, and: Editors of The American 

Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of the English Language, 

tarboosh. 
(4)

. و اليسوعي، رفائيل 101. و عيسى، أحمد بك: المحكم في أصول الكلمات العامية،  ص04ص العنيسي، طوبيا،  

 .204نخيلة،  ص
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:"وملا رحل ملد إنكلتار إىل بالده أرسل هـ(632الكامل البن األثري)ت:يف ، و(1)"والشربوم

كند هري هذا إىل صال  الدين يستعطفه، ويستميله، يطلب منه خلعة، وقال: أنت 

ألبسهما مند ،بة لد  فأنفذ إليه  تعلم أن لب  القباء والشربوم عندنا عيب، وأنا

ولعله حرف بعد  لد يف   .(2)"خلعة سنية منها القباء والشربوم، فلبسهما بعكا

الرتكية ثم أخذناه منهم )هربوم(. ولكن الغريب أن ين  صاحب معجم املعربات 

على أن العربية أخذته عن هريق الغرب وتركيا، مع أن الغرب باعرتافهم هم  (3)الفارسية

 ن أخذوه من العربية.م

قـال   ،(، قال ابن منظور:" والصابون الذي تغسل به الثياب معـروف soap)صابون

-sapoالدخيلة:"أنــه التــيف ) ، ويف تفســري األلفــاظ(4)ابــن دريــد لــي  مــن كــالم العــرب" 

onise     ع اللغــات بهــذا  (،  كــره بلينــوس، وكــان خليطــا مــن رمــاد وشــحم، وهــو يف  يــ

ــول"  ــه الغاســــــ ــم، مرادفــــــ ــة Etymology Dictionary. ويف )(5)االســــــ ( أن الكلمــــــ

(، وأول مــــــن  كرهـــــــا بلينــــــوس، وهــــــي يف اللغـــــــات الالتينــــــة مثـــــــل     sapoالالتينيــــــة) 

(، كلــــها تعــــود jabon(، ويف األســــبانية)savon(، ويف الفرنســــية)saponeاإليطاليــــة)

. ويف مرييــام (6)كزيــت لتنظيــف ايلــد وكــان الرومــان واليونــان يســتخدمونه (sapoلـــ)

. والغريـب أن ينسـبه شـاهني إىل    (7)(seifaويبسرت أن أصل اللفظ مـن اللغـات ايرمانيـة)   

( يف اللغــات املنحــدرة مــن الالتينيــة يشــري إىل أنهــا    nولعــل اهــراد زيــادة الـــ)   .(3)الفرنســية

 أخذته من العربية ولي  من الالتينية، وهذا خبالف اإلجنليزية.

 .الواحــدة: فوهــة ،(، جــاء يف العــني: "الفــَوط: ثيــاب تلــب مــن اهِلْنــد بوَتــْه)هــةفو

ــة. وقــال شــاهني أن     (9)وهــي غــالظ قصــار تكــون مــ زر"     ، و كرتهــا خمتلــف املعــاجم العربي

                                                           
(1)

أبو يعلي، حمزة بن أسد: تاريخ أبي يعلى حمزة ابن القالنسي المعروف بذيل تاريخ دمشق، د.ط، لبنان، مطبعة اآلباء  

 .203م، ص1138اليسوعيين، 
(2)

 .210، ص13م، ج1180، لبنان، دار الكتب العلمية، 1الكامل في التاريخ، تحقيق: محمد يوسف الدقاق، ط 
(0)

 .103التونجي، محمد،  ص 
(0)

 لسان العرب،  مادة: ص ب ن. 
(1)

 .00العنيسي، طوبيا،  ص 
(6)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=soap 
(7)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/cgi-bin/dictionary 
(8)

 .234دراسات لغوية،  ص 
(1)

 الفراهيدي،  مادة: ف و ط، باب: الطاء والفاء والمد. 



[005] 
 

ــا سنســـكري  (1)اللفـــظ قبطـــي ــية أنهـ ــم املعربـــات الفارسـ ــن  ت. ويف معجـ ــل، تلـــب مـ ية األصـ

 ، وهذا وهم، فاللفظ قديم.(3)للفظ تركي)فوته(. وقال هوبيا أن ا(2)السند

(، واللفظ قديم، ومل تشر املعاجم إىل عجمته، وأشار إىل  لـد  bouquet)باقة

ــزي   (4)املعجــــــــم الوســــــــيط؟ ــل اللفــــــــظ االنكليــــــ ــد أنــــــــه أصــــــ ــا أعتقــــــ ، وعلــــــــى أي فأنــــــ

ــي) ــة)  bouquetوالفرنسـ ــرده إىل الالتينيـ ــة تـ ــاجم اإلجنليزيـ ــى: (: مبboscus(، واملعـ عنـ

العنيسـي فقـد عـد اللفـظ      . أما هوبيـا . ثم استوردناه بعد منهم، وعربناه: باكت(5)بستان

. وهــذا وهــم، فــاللفظ قــديم، وقــد  كــره ايــوهري يف الصــحا :"  (6)دخــيال مــن الفرنســية

 .(7)من البقل: حزمة منه"والباقة 

ـ كمــا يف املــورد: مســتخدم إضــايف، وخباصــة:    (، وهــو      comparsa)كومبــارس

. قال شـاهني أن اللفـظ   (3)شخ  يـُستأجر للتمثيل يف مشهد  اعي بفيلم أو مسرحية"

ــزي) ــة       compars)(9)إجنليـ ــى يف اإلجنليزيـ ــذا املعنـ ــى هـ ــاللفظ الـــدال علـ ــم، فـ ــو وهـ . وهـ

ــا )extraهــــــــو) ( اإلجنليزيــــــــة فــــــــتعف مقارنــــــــة. ولكــــــــن اللفــــــــظ  compares(، أمــــــ

 (، ويراد به املستخدم اإلضايف أو الزائد عن العدد املطلوب.comparsaأسباني)

ــي"   ،دفـــرت ــو عرِبـ ــاج العروس:"وهـ ــاء يف تـ ــي   (12)جـ ــَدفرت عربـ ـــفاِء الَغِليل:"الـ ، ويف ِشـ

وكسـر   ،جريـدة احلسـاب   الـدفرت: .  ويف املصـبا  املنري:" (11)َصِحيح وإن مل ُيعَرف اشِتقاقه"

وبعـ  العــرب   ،ء وهــو عربـي قــال ابـن دريـد وال يعــرف لـه اشــتقاق    الـدال لغـة حكاهــا الفـرا   

. وقـــال العنيســـي أنـــه   (12)يقـــول ) َتـفَتـــٌر ( علـــى البـــدل كمـــا يقـــول فنتـــق علـــى البـــدل"        

(  مســــتدال بقــــول املــــإرخ اليونــــاني هــــرودط: أنهــــا لفــــظ دخــــل إىل   diftheraفينيقــــي)

                                                           
(1)

 .218دراسات لغوية،  ص 
(2)

 .103التونجي، محمد،  ص 
(0)

 .10الدخيلة،  ص تفسير األلفاظ 
(0)

 ب و ق. مادة: 
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=bouquet 
(4)

 .0تفسير األلفاظ الدخيلة،  ص 
(0)

 مادة: ب و ق. 
(8)

 .003البعلبكي، منير،  ص 
(1)

 .201دراسات لغوية،  ص  
(13)

 الزبيدي: مادة: د ف ت ر. 
(11)

 .101صالخفاجي، شهاب الدين أحمد،   
(12)

 مادة: د ف ت ر. الفيومي،  
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ال التـــوجني أنهـــا ، وقـــ(1)اليونانيـــة مـــع عـــدة كلمـــات انتقلـــت إلـــيهم مـــع حـــروف اهلجـــاء 

العامية الدخيلـة. وهـذا غـري     ، ووضعها بني األلفاظ(3). وقال شاهني أنها تركية(2)يونانية

سليم، فاللفظ لي  بعامي أوال  وقد  كرته املعاجم العربية، ولي  برتكي ثانيا  فهـو ـ   

 على فر  أنه دخيل ـ قديم.

لسن الدارجة لضرب من لبـاس يلـب    وقد عربه العرب يف األ"(، ـاجامةڰ)جبامة

يف البيـــت يتـــألف مـــن قطعـــتني، همـــا قمـــي  قصـــري وســـروال هويـــل، والكلمـــة مركبـــة    

، وقال شاهني (4)(: وتعف القدم، كما تعنى الرجل كلها، و)جامة(مبعنى لباس"ـاڰمن)

( pajama. ومل يوافقـــه الصـــواب، فالفرنســـية واإلجنليزيـــة) (5)(pyjamaأنهـــا فرنســـية)

( عن هريق املستعمرين األوروبيني للهنـد يف القـرن   pajamaظة من اهلندية)أخذت اللف

 والعرب أخذوه مباشرة من الفرس. .(7)، من الفارسية(6)التاسع عشر

 

 * ألفاظ يف نسبتها خالف

، ، عربةوهناك ألفاظ يف نسبتها خالف، هل هي دخيلة أو عربية؟ مثل: رصيد

 .، رصا ، إجا كيمياء

الدخيلة أنها لفظة عامية يستعملها التجار،  يف تفسري األلفاظ، جاء رصيد

، ويف املعجم الوسيط أن اللفظة (3)(، ومعناه الباقيresidusمأخو ة من اإليطالية)

 .(12)الفارسية:"لفظة مصرفية من املصدر: رسيدن: الوصول"ويف معجم املعربات ، (9)مولدة

(، أي: residuus(: الباقي، من الفعل)residuum)واللفظ اإليطالي من الالتينية

                                                           
(1)

 .28الدخيلة، ص تفسير األلفاظ 
(2)

 .01معجم المعربات الفارسية،  ص 
(0)

 .183دراسات لغوية،  ص 
(0)

 .01م، ص2333السامرائي، إبراهيم: درس تاريخي في العربية المحكية، د.ط، مصر، عالم الكتب،  
(1)

 .142دراسات لغوية،  ص 
(6)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=pajamas 
(7)

 Merriam-Webster's Dictionary:www.m-w.com/dictionary/pajamas 
(8)

 .03العنيسي، طوبيا،  ص  
(1)

 مادة: ر ص د. 
(13)

 .81التونجي، محمد،  ص 
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 املارة َتْرُصد اليت للحية ويقالوقد وردت هذه اللفظة يف العربية مبعنى آخر:". (1)يبقى

 الرتقب "والرتصد:، (2)"ليثب َيْرُصد الذي عالسب :والرصيد ،رصيد لتلسع الطريق على

 ـأو وإ حصاحه إ ظهاره: احلساب دوإرصا، (3)"اإل عداد اإل رصادو ،االنتظار واإل رصاد ...

وُروي عن ابن ِسريين ـأنه قال: كانوا ال َيْرصدون الثمار يف الدين وينبغي ـأن . إحضاره

من الَعْين مثله مل  وعندهفقال: من عليه َدْين  ُيْرَصد الَعْيُن يف الدَّين. وفسيره ابن املبارك

. فهل اللفظ دخيل (4)تب عليه الزيكاة وَتجب إ  ا ـأخرجْت ـأرُضه نرة ففيها الُعْشر"

كما يقول صاحب تفسري األلفاظ؟ أو أنه مولد املعنى كما يف املعجم الوسيط، ويبدو 

 أنه مولد كما يستفاد مما  كره يف تاج العروس.

"مركبة  ات عجلتني أو أربع، جيرها محار أو حصان تنقل عليها ، هي:عربة

( بقلب أوهلا arma"يوناني)جاء يف تفسري األلفاظ الدخيلة أن اللفظ: ، (5)األشياء"

عينا، وميمها باء، كما قلبت ميم مكة بكة،  و قد أدخل ابن بطوهة هذه اللفظة يف 

 Etymologyويف املعاجم اإلجنليزية كـ)، (6)ة"اللغة العربية، ومعناها عجلة ومركب

Dictionary)(7)(و ،Merriam-Webster's Dictionary)(3) (وDictionary of 

the English Language)(9) ( أنarma ،لفظة التينية، وتعف: أداة، أو وسيلة)

وخاصة أدوات احلرب. كما تعف: سال  أيضا. ويف معجم تيمور الكبري نقال عن لغة 

لعرب أن اللفظة تركية، ويعد ايربتي من أوائل من استخدموها، ويقال هلا: عربية ا

ويف معجم املعربات الفارسية أنها ، (12)أيضا، وأن الصواب أن يقال: العجلة

 جبلغري أن اللفظ قد ورد يف القاموس احمليط:"والَعَربات: هريق يف  . (11)معرب)آريابة(

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=residue 
(2)

 مادة: ر ص د. ابن منظور،  
(0)

 المرجع نفسه، مادة: ر ص د. 
(0)

 الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني،  مادة: ر ص د. 
(1)

 مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط،  مادة: ع ر ب. 
(4)

 .08العنيسي، طوبيا،  ص 
(7)

 Etymology Dictionary  :www.etymonline.com/index.php?term=army 
(8)

 Merriam-Webster's Dictionary:www.m-w.com/cgi-

bin/dictionary?book=Dictionary&va=armada 
(9)

 Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of 

the English Language, army. 
(13)

 .011، ص0ج 
(11)

 .100التونجي، محمد،  ص 
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 سفينة، ويف احمليط يف اللغة:"والَعَرَبة: (1)َدجلة" مصر، وُسُفن رواكد كانت يف بطريق

بلغة أهل ايزيرة السفينة تعمل  العربة، ويف معجم البلدان:"و(2)طحن"ـَفيها أْرَحاء ت

فيها رحى يف وسط املاء اياري مثل دجلة والفرات واخلابور يديرها شدة جريه وهي 

ظة قد ة، وداللتها على . ويالحظ من هذه النصو  أن اللف(3)مولدة فيما أحسب"

 السفينة قريبة من داللتها على املركبة، ومن املمكن أن تكون مسيت بها املركبة جمازا.

مفاتيح ، حيث يقول يف (4)، جزم بعضهم بأنها عربية، ومنهم اخلوارزميكيمياء

سرت وأخفى ويقال كمى ، وهو عربي واشتقاقه من كمي يكمى إ ا العلوم:"الكيمياء

احلكمة على اإلهالق   : واحملققون هلذه الصناعة يسمونها  . الشهادة يكميها إ ا كتمها

اُء علم يبحث يف خوا  ، ويف خمتار الصحا :"و الِكيمِي(5)". الصنعة  : وبعضهم يسميها

، ففي تاج . ويرى آخرون أنها ليست بعربية(6)العناصر وتفاعالتها وهو عربي"

، ويف املزهر:"وقال ابن (7)"ليست بعربية ،ضة وصر  غري واحد أن الكيمياءالعروس:"

. ويرى آخرون أنها مولدة، ففي (3)لي  من كالم العرب" دريد يف ايمهرة: الكيمياء

ويف ،يط احمليط . (9)لفظة مولدة ُيراد بها احِلذق" املزهر:"الكيمياء

للبستاني:"والكيمياء عند األكثر يونانية، معناها: املكر واحليلة، وعند البع  معرب 

خيميا باليونانية أيضا، ومعناها: برء الساعة، أو من خيموس ومعناها: عصري. وقيل 

وجاء يف املوسوعة العربية . (12)كيميا: عربانية األصل، ومعناها: من ا "

حول أصل هذه الكلمة فمنهم من ردها إىل أصل مصري  ف مإرخو العلوماختلالعاملية:"

من قال إني أصلها عربيي، بينما أكَّد كثريون أن  ومنهم من ردها إىل أصل يوناني ومنهم

مبعنى أخفى أو سرت  ويف  لد إشارة ملا كان  أصلها عربي اشتق من ـكمى َيْكمي

املبدأ يف  لد كما نقل عن ايلدكي  أنه  ية. وكانمن غمو  وسري يكتنف الكيمياء

                                                           
(1)

 ز آبادي،  مادة: ع ر ب.الفيرو 
(2)

 الصاحب بن عباد،  مادة: ع ر ب.، فصل العين والراء والباء.  
(0)

 . 14، ص0م، ج1100الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت: معجم البلدان، د.ط، لبنان، دار صادر،  
(0)

هل خراسان، ألف كتاب: مفاتيح م(. من أ110 –هـ، ؟ 080 –محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد اهلل الخوارزمي ) ؟  

 [.012، ص1ج  ،الزركلي، خير الدينالعلوم، وأهداه إلى الوزير العتبي ]
(1)

 .214ص 
(4)

 مادة: ك م ى. ،م2331، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1الرازي، محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، ط  
(0)

 ر. مادة: ك س ، السيد محمد مرتضى الحسيني، الزبيدي 
(8)

 .200، ص1ج ، السيوطي 
(1)

 .013، ص1ج المرجع نفسه، 
(13)

 مادة: ك ي م. 
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هذا العلم وحتريم إ اعته لغري  من املفرت  على املشتغلني بالكيمياء كتمان

وأما (:"Etymology Dictionary. ويف)(1)"ألن يف إ اعته خراب العامل…املستحق

و اللفظ (، ورمبا يكون أصل اليوناني هkhemeioaأصل املصطلح العربي فهو اليوناني)

(Khemiaوهذا هو االسم القديم ملصر، وتر ته احلرفية: عامل األر  السوداء ،)(2). 

(، الذي أصبح يف alkimia)ومن العربية انتقل اللفظ إىل الالتينية 

وعلى أي، ف نه غري مستبعد أن يكون  .(3)(chemistry(، ثم )alchemyاالجنليزية)

م العربية، وجزم بذلد اخلوارزمي، أو رمبا يكون اللفظ عربيا أصالة ـ كما أشارت املعاج

 دخيال من اليونانية كما يف قاموس أصول الكلمات.

املعجم الكبري أنه معرب من العربية املتأخرة)أجاس( ، جاء يف إجا 

أو)إجاس(... و تسمى الربقوق يف مصر، ويطلقها عامة أهل الشام على الكمثرى، ويعرف 

ويف تاج العروس:"قال ايوهري: دخيل  ألن اييم والصاد ال  .(4)ون البقر"يف املغرب بعي

جيتمعان يف كلمة واحدة من كالم العرب، وقال األزهري يف التهذيب: بل هما 

مستعمالن، ومنه: جص  ايرو إ ا فتح عينيه، وجص  فالن إناءه: إ ا مأله، ... 

يطلقونه، وهو من نبات بالد العرب ـ واإلجا : املشمش، والكمثرى بلغة الشاميني، هكذا 

، (6)مولدة" وامِلْشِمش ـصغار ا إجَّ: والرْبقوُقويف القاموس احمليط:"، (5)قاله الدينوري"

وعلى أي فاللفظ قديم،  كره صاحب  .(7)ويف معجم املعربات الفارسية رجح أنها عربية

 .(3)"مشمشًا ا اإل جي يسمون احلجاز وأهل فاكهة: واملشمشالعني:"

، (9)جاء يف معجم املعربات الفارسية أنه فارسي)آرزيز(، وعربيه الصرفان، رصا 

، (12)..."ـأْجَزاِئِه لتداخل بناَءه َر َّ من َصِحيح عرِبي وهو :ُدَريد ابن قالويف تاج العروس:"

 لتداخل  لد من مشتق ،امـلْعدنيات من معروف :اُ والرَّص والرِّصا ويف لسان العرب:"

                                                           
(1)

 الموسوعة العربية العالمية: العلوم عند العرب والمسلمين. 
(2)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=alchemy 
(3)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=alchemy 
(0)

 مجمع اللغة العربية: مادة: إ ج ا ص. 
(1)

 مادة: أ ج ص. ، السيد محمد مرتضى الحسيني، الزبيدي 
(4)

 مادة ب ر ق. المرجع نفسه، 
(0)

 .0ص ، التونجي، محمد 
(8)

 مادة: م ش، باب: ش م. الفراهيدي، الخليل بن أحمد،   
(1)

 .81ص التونجي، محمد،  
(13)

 مادة: ر ص ص. مد مرتضى الحسيني، الزبيدي، السيد مح 
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، ومل تشر أي من املعاجم العربية إىل أنه دخيل، وال دليل على عجمته كما (1)"ـأجزاِئه

 زعم صاحب معجم املعربات الفارسية.

 

 * تعدد مصادر الدخيل

فد  أن يستورد بع  العرب لفظا من لغة، ثم يستورد آخرون لفظا داال على 

 من لغة أخرى، وقد يكون االختالف بني اللفظني متقاربا، وقد يكوننف  املعنى 

متباعدين، وسبب التعدد االختالف املكاني ـ كما  كرت، أو االختالف  اللفظان

أن العرب قد أدخلت لفظا لذلد املعنى، وخاصة إ ا كان املتأخر الزماني، كأن ينسى 

 الدخيل األول قد ا، ومن األمثلة:

 (. carteمن الفرنسية) ( من اإلجنليزية، وكارتcard)كارد .1

( ـ من  cyanure( من اإلجنليزية، وسيانور)cyanide)سيانيد .2

 (2)الفرنسية

(، من bromure: برومور)( من اإلجنليزية، وbromide)بروميد .3

 الفرنسية.

 (، من السويدية.ammonia))نوشادر( من الفارسية، وأمونيانوشادر .4

( من اإلجنليزية Geometer))أندازه( من الفارسية، وجيومرتهندسة .5

 أو الفرنسية.

 .( من اهلنديةCalicut)( من الفارسية، وكاليكوبافـْـتة)بفتة .6

 

 * إعادة التعريب

قد يعرب اللفظ يف زمن ما، ثم يعرب يف زمن آخر، وعادة ما يكون يف املعرب املعاد 

                                                           
(1)

 مادة: ر ص ص. ابن منظور،  
(2)

 www.arabization.org.ma/Dictionnaire.asp?m=menu4.gif)مكتب تنسيق التعريب(:  
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 .أورجو ،بطريرك، ومن أمثلة  لد: إعادة التعريباختالف، ونسمي هذا: 

 مقديم معروف الَبطركجاء يف لسان العرب:" ،، عرب قد ا: بـَـطـْـَركبطريرك

 وحشييًا ثورًا يصف ـ الراعي قول يف اأـلصمعي قال ،الِبطْرُك الشعر يف وجاء النصارى

   ر البسيط :

 له أِليَف ال فْردًا الظَّواهر َيْعُلو
 

 ـكتيان  َرْيط عليه الِبـطْرِك َمشَي 
 

 قال .اجملوس سادات من السيد :لِبـطْرُكا غريه وقال الِبطر يُق هو الِبطْرُك "قال

  : فأما مراتبهم يف الدين فأعظمهم يسمى. ويف مفاتيح العلوم:"(1)"َدِخيل وهو :منصور أبو

بطريق وهم أربعة يف ممالكهم أحدهم يقيم بالقسطنطينية   : بطرك وإ ا عرب قيل

الكراسي   : لبلدانسكندرية والرابع بأنطاكية وتسمى هذه اوالثاني برومة والثالث باال

 مهملة هاء ثم مفتوحة موحدة بباء البطرك، ويف صبح األعشى:"(2)" . كرسي  : واحدها

 دين بأمور القائم على لقب وهواآلخر.  يف كاف ثم مفتوحة مهملة راء وبعدها ساكنة

مثناة حتت مفتوحة بعدها راء ساكنة وهو  ياء بزيادة البطريرك وأصله ...النصرانية

. وواضح من كالم صاحب الصبح أن العرب مل تلتزم يف التعريب نقل (3)"لفظ رومي

. (4)(patriarchaاللفظ بال تغيري، وإما تصرفت فيه باحلذف. وأصل اللفظ التيف)

 .واملشهور اآلن يف تعريبه: بطريرك

آلة   : يف مفاتيح العلوم:"األرغانون، فقد جاء ، وأرغانون، عرب قد ا: أرغنأورج

لليونانيني والروم تعمل من ثالثة زقاق كبار من جلود ايوامي  يضم بعضها إىل 

بع  ويركب على رأس الزق األوسط زق كبري ثم يركب على هذا الزق أنابيب صفر 

على ما يريد  هلا ثقب على نسب معلومة ملرج منها أصوات هيبة مطربة مشجية

أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم للصولي:"دخل يوما إمساعيل بن . وجاء يف (5)" املستعمل

فقال له املأمون مالد؟ فقال قد مسعت ما  اهلادي إىل املأمون فسمع غناء أ هله.

 فقال أال الروم يقتل هربا، وقد صدقت اآلن بذلد. أ هلف، وكنت أكذب بأن أرغن

                                                           
(1)

 مادة: ب ط ر ك. ابن منظور،  
(2)

 .121ص الخوارزمي،  
(0)

 .000، ص1ج صبح األعشى،  
(4)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=patriarch. 
(1)

 .204ص ، الخوارزمي 
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. (1)تدرى ما هذا؟ قال ال وا ، قال هذه عمتد علية، تلقى على عمد إبراهيم صوتا"

وأنابيب ومفاتيح  ةويف املعجم الوسيط:"األرغن: آلة موسيقية نفخية بها منافيخ جلدي

ـ دخيل من  ، وأرغون. ومصطلح أرغانون(3)، وعربه أيضا أرغون(2)لتنغيم الصوت) يونانية("

(، ويعف: آلة موسيقية، آلة، العضو العامل يف ايسم ، وقد ضيق organonاليونانية)

املعنى يف األجنلو ـ فرنسية، يف القرن الثالث عشر امليالدي  ليدل على اآللة املوسيقية 

اختلف التعريبان واختلف (. فorgue. وأما )أورج(، فدخيل من الفرنسية)(4)املعروفة

 املصدر للفظ واحد.

 

                                                           
(1)

 .80م، ص1104الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى: أشعار أوالد الخلفاء وأخبارهم، د.ط، مصر، مطبعة الصاوي،  
(2)

 مادة: أ رغ ن. ، مجمع اللغة العربية 
(0)

 المرجع نفسه، مادة: ر غ ن. 
(4)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=organ, and: Merriam-

Webster's Dictionary : www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=organ. 
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 معنى الرت ة ومدى خطورتها 

 املرتجم الفرد واملإسسة 

 وسائل الرت ة 

 التوليد أم التعريب؟ 

  لغة األغرا  العامة ولغة

 األغرا  اخلاصة

 اآلثار اللغوية للرت ة 

 اآلثار الثقافية للرت ة 
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 ة:إضاء

إن الــذي يقــوم بالتــدخيل هــم األفــراد ثنــائيو اللغــة، وهــإالء هلــم دور كــبري يف          

التنمية اللغوية  ألن احلاجة تدفعهم إىل  لد، واحلاجة ـ كما يقال ـ أم االخـرتاا. فمـا     

املــراد بــاملرتجم؟ ومــا دوره يف تنميــة اللغــة؟ ومــن الــذي يقــوم بعمليــة الرت ــة ـ أفــراد أم         

 لرت ة املتاحة هلم؟ اعات؟ وما وسائل ا

ثــم مــا الفــرق بــني املرتجــم املتخصــ  والعــام؟ ومــا وســائل الرت ــة؟ وهــل هــذه    

الوســائل متكافئــة ـ  يــث ملتــار املرتجــم أيهــا شــاء، أو متفاضــلة ـ  يــث ال ينتقــل إىل           

الوســيلة الثانيــة إال إ ا عجــز عــن الســابقة؟ وباخلصــو : هــل يقــدم ـ عنــد الرت ــة ـ                

يـب؟ أو العكــ ؟ وإ ا حررنـا املسـألة بوجــه أدق، فنتسـاءل: هـل تســتوي      التوليـد علـى التعر  

 الرت ة يف ألفاظ احلياة العامة مع الرت ة يف املصطلحات العلمية؟

 وأخريا فما اآلثار اللغوية والثقافية للرت ة؟

ــى      ــان معنـ ــذا املبحـــث مـــن خـــالل بيـ ــة عنهـــا يف هـ ــئلة ســـنحاول اإلجابـ هـــذه األسـ

 لقاء الضوء على القائم بالرت ة، ثم بيان وسائل الرت ة.الرت ة وأهميتها، ثم إ
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 أوال: معنى الرت ة

الرت ة:"عبارة عن كشف امُلَعـميى، ومنـه مسـي امُلـَعــبِّر لغـريه عـن لغـة ال يعرفهـا        

ــان"  ــا بالرت ـ ــة يعرفهـ ــه     (1)بلغـ ــر، ومنـ ــان آخـ ــره بلسـ ــه: إ ا فسـ ــرجم كالمـ ــد تـ . ويقال:"قـ

رت ان، وايمع الرتاجم، ويقال: َتـْرُجـمان، ولد أن تضم التاء لضمة اييم، فتقول: ال

. "الُتـــرُجمان: املرتجــم، )ج(: تــراجم وترا ــة...وترجم كــالم غــريه ، وعنــه:       (2)ُتـرُجـــمان"

 .(3)نقله من لغة إىل أخرى"

 وخنرج من هذه النصو  مبا يلي:

أي نقــل فهــو تر ــة، ســواء الرت ــة ـ هــي النقــل مــن لغــة إىل أخــرى، فــ     .1

أكــــان بــــذكر املــــرادف العربــــي، أم باالشــــتقاق، أم اجملــــاز، أم النحــــت       

والرتكيــــــب، أم بالتعريــــــب. وهــــــذا مــــــا يفهــــــم مــــــن قــــــول صــــــاحب        

. وهــو يقصــد أنــه  (4)العني:"والنســرين مــن الريــاحني، تر ــة الفارســية"  

 معرب من الفارسية.

ــه             .2 ــان، وفيـ ــمى الرت ـ ــة ـ  يسـ ــذه العمليـ ــوم بهـ ــذي يقـ ــال  لغـــات:   الـ ثـ

التَّـرُجـــمان، والتَّـرَجـــمان، والتُّـرُجـــمان ـ وجيمــع علــى: تــراجم وترا ــة.     

ويف العصر احلديث شاا لفظ املرتجم، و عـه: مرت ـون ومرت ـات،    

 وهو اسم فاعل من: ترجم.

                                                           
(1)

القلقشندي، أبو العباس أحمد: صبح األعشى، د.ط، مصر، الهيوة العامة لقصور الثقافة، ضمن سلسلة كتاب الذخائر،  

 .203، ص1جم، 2330 ،ـ 103سلسلة 
(2)

 مادة: ت ر ج م. ، الجوهري 
(0)

 مادة: ت ر ج م. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  
(0)

 باب: س ر ن. ، ، الخليل بن أحمدالفراهيدي 
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وتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن هنــاك مــن يفــرق بــني التعريــب والرت ــة، فالرت ــة   

ظ واألســاليب عــن هريــق  كــر معناها...أمــا التعريــب فهــو خــا     "متعلقــة بنقــل األلفــا 

بنقــل األلفــاظ نفســها مــن لغــة إىل أخــرى، فالرت ــة نقــل معنــى، والتعريــب نقــل اللفــظ  

"الرت ة أعــم مــن التعريــب، فمــثال: كلمــة)هاتف( تر ــة، وكلمــة     . وعليــه فـــ (1)عينــه"

البــاحثني يطلــق علــى   وبعــ   )تليفــون( تعريــب، و)ســيارة( تر ــة، و)أتومبيــل( تعريــب.    

الرت ــة مصــطلح التعريــب تســا،ا، ونــرى اآلن كــثريا مــن البــاحثني ال يفرقــون بــني        

. وعلــى أي حــال، فالتعريــب يف حقيقــة األمــر تر ــة بنقــل   (2)املصــطلحني تفرقــة دقيقــة" 

 .وال مشاحة يف االصطالحات وقد استخدمها اخلليل. اللفظ،

 

 ثانيا: خطورة الرت ة

ــذي   ــو الـ ــم هـ ــوز      املرتجـ ــن فـــد رمـ ــارة عـ ــذا عبـ ــه هـ ــوي، وعملـ ــل اللغـ ــوم بالنقـ يقـ

الشـفرات   لـد أن أي لغـة بالنسـبة للنـاهقني لغـة أخـرى ـ هـي مبثابـة رمـوز مشـفرة، وال             

يستطيعون التعامل مع هذه النصو  إال بواسطة تر ان، يقـوم بفـد الشـفرات. ومـن     

لـذي يأانـه النـاس    هنا يتضح الدور اخلطري الذي يقـوم بـه املرتجـم، فهـو مثـل الطبيـب ا      

على أبدانهم، وهذا يأانه الناس على لغتهم، وصـحة اللغـة يعـف صـحة الفكـر، وسـقمها       

 يعف سقم األمة.  

وقـــد شـــبه فلوريـــان كوملـــاس املرتجـــم بالصـــراف الـــذي يبـــدل العملـــة، حيـــث إن    

إمكــان التعــبري عــن قيمــة معينــة ممثلــة    ملــة ـ "     الصــراف يفعــل  ـ عــن هريــق تبــديل الع       

ا من خالل واسطة أخـرى، وكـذلد املرتجـم حيـث يقـوم ب عـادة إنتـاج األفكـار         بواسطة  م

. ثم يصل من خـالل هـذا التشـبيه إىل بيـان خطـورة دوره، فيقول:"وبالتـالي       (3)بلغة أخرى"

ف ن املرتجم متهم ـ يف االعتقاد الشائع ـ بكونه لـي  وسـيطًا أمينـا فقـط، بـل بكونـه أيضـا          

رتجم خائن، والصـرافون أيضـًا ـ ليسـوا  وي سـرية هيبـة يف       فنانا غري موثوق به ااما، فامل

                                                           
(1)

 .131ص هالل، عبد الغفار حامد: العربية خصائصها وسماتها،  
(2)

 المكان نفسه. 
(0)

مد عوض، د.ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم المعرفة،عدد ترجمة د. أح اللغة واالقتصاد،  

 .10ص، م2333، نوفمبر، 240
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 . (1)نظر ايمهور، ولقد تقاسم املرت ون والصرافون هذه التسمية املريبة لزمن هويل"

وإن كــان هــذا الوصــف فيــه مبالغــة، ورمبــا كــان الرت ــان ـ عنــدهم، يف أوروباـــ      

ــة العاليــة       ــدنا فــال ننســى تلــد املكان ــة، أمــا عن الــيت بلغهــا املرت ــون يف    متهمــا باخليان

العصر العباسي ـ أقول: وإن كان هـذا الوصـف مبالغـا فيـه، إال أنـه يعكـ  صـورة واضـحة          

لفداحة اخلطأ الذي قد يقع فيه املرتجم، فكما أن اخلطأ مـن الطبيـب قـد يقتـل إنسـانا،      

 فكذلد اخلطأ من املرتجم قد يقتل لفظا.

                                                           
(1)

المكان نفسه. وقوله " المترجم متهم ـ في االعتقاد الشائع ـ بكونه ليس وسيطًا أمينا فقط، بل بكونه أيضا فنانا غير  

سب السياق ـ أن الصحيح أن ه التركيب الصحيح، والذي أعتقده حموثوق به تماما" ـ يبدو لي أن المترجم أعوز

 المترجم متهم ليس بكونه وسيطا غير أمين فقط، بل بكونه...(؛ حتى يتالءم ذكر )ليس( مع )فقط(، و)بل(.يقول:)
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لفاظ عمل يقوم به األفراد كما تقوم به ايماعـات، ويف العصـور   إن "اقرتا  األ

احلديثة قد تقوم به أيضـا اهليئـات العلميـة، كاجملـامع اللغويـة، وأمثاهلـا. علـى أن عمـل         

الفرد هنـا ال يظـل عمـال منعـزال عـن النـاس، بـل رغـم إنـه يبـدأ كعمـل فـردي، ال يلبـث يف              

بح ملكـا للجماعـة كلـها، ويكـون حينئـذ      الغالب أن يقلده جمموعة من أفراد، ثم قـد يصـ  

 .(1)عنصرا من عناصر اللغة املستعرية"

فـالفرد يقـوم بالتـدخيل كمـا تقـوم بـه ايماعـة ـ ولكـن عمـل الفـرد ال يكتـب لـه              

البقاء ما مل تقم ايماعة اللغوية بتبف هذا العمـل. فمـن املرتجـم الفـرد؟ ومـن املرتجـم       

 املإسسة أو ايماعة؟

 املرتجم الفرد  . أ

ملرتجم الفرد نوعان: مرتجـم متخصـ ، ومرتجـم غـري متخصـ ، أمـا املرتجـم        ا

املتخصــ  فــرياد بــه املرتجــم الــذي يقــوم بالرت ــة يف جمــال   كصصــي، كمرتجــم يف     

الطــب، أو يف الكيميــاء، أو يف علــم الــنف ، أو يف علــم اللغــة...اخل. وهــذا ســتواجهه أثنــاء      

تضـي منـه أن يرت هـا، إمـا بـاملعنى، أو      الرت ة كثري مـن املصـطلحات العلميـة الـيت تق    

ـــَدرَّس قواعــد تر ــة املصــطلحات يف     بالتوليــد، أو بالتــدخيل. وهلــذا فمــن الضــروري أن تـُ

 يع التخصصات العلمية  للحاجة امللحة إىل  لد، ولكن الواقـع الـذي يإسـف لـه ـ أن      

ــرامج ل       ــاك ب ــوا للرت ــات التخصصــية، فليســت هن لرت ــة املرت ــني عمومــا "مل يإهل

ــرامج عامــة تإهــل          التخصصــية، أمــا دبلومــات الرت ــة يف بعــ  كليــات اآلداب، فهــي ب

 .(2)لرت ة غري املتخصصني"

                                                           
(1)

 .110ص ، أنيس، إبراهيم 
(2)

التفصيل: المرجع نفسه،  . وينظر لمزيد من210ص حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  

 .211ـ212ص
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وأمام هذا القصور جند بع  علماء اللغة يـدعون املتخصصـني إىل وضـع بعـ      

مصطلحاتهم، يقول يعقوب صروف:" واألحسـن أن نـدا الرت ـة والتعريـب يف كـل علـم       

. غري أن اخلطورة يف هذا ـ أن كـثريا مـن املتخصصـني     (1)ه، ويعملون به"إىل الذين يعلمون

"ال يعرفــون أصــول اللغــة، وال اشــتقاقها، وال أســاليب الفصــاحة فيهــا  لتطبــيقهم العلــوم     

باللغات األجنبية، وعدم عنـايتهم بلغـتهم ـ فكيـف  كـنهم أن فسـنوا الرت ـة، ويضـعوا         

 .(2)نها؟"األلفاظ املناسبة للمعاني اليت ينقلو

وعنـــدما أدرك بعضـــهم هـــذه اخلطـــورة ـ دعـــا إىل اقـــرتا  آخـــر، وهـــو أن يقـــوم                

املتخصصون بالرت ة، ولو بعبارة ركيكة، ولو أدخلوا األلفاظ األجنبية بوجه مضـطرب  

األداء ـ فيفعلون  لد  حتى ال يتوقف سري العلم، وحتى يستطيعوا متابعة مـا جيـدي مـن      

يســت لغتــه ـ وبعــد  لــد يقــوم علمــاء اللغــة بتوجيــه هــذه     العلــوم، فــالغر  هــو العلــم، ول

املصـطلحات، وضــبطها، وتبــديل مــا  كــن مــن األلفــاظ األجنبيــة، وهــذا هــو مــنهج ســلفنا   

الذين أدخلوا كثريا من األلفاظ األجنبية يف العصر العباسـي، ثـم تكفـل العلمـاء الـذين      

 .(3)أتوا بعُد بتعريبها

مارات الضعف  ألن املصطلح إ ا شاا صعب غري أن هذا الرأي فمل كثريا من أ

تبديله. واالحتجاج بأن هذا نهج العرب ـ غري سليم  ألن احلركة العلمية العامليـة اليـوم ـ     

ــوم  ســـني        ــل يـ ــتج كـ ــوم ينـ ــالعلم اليـ ــت  فـ ــة  لـــد الوقـ ــة العلميـ ــل احلركـ ليســـت مثـ

ة مصطلحا جديدا، فمتى تتم مالحقة هذه املصـطلحات؟ ثـم إن مـا يرتتـب علـى الرت ـ      

اليوم غري ما كان يرتتب عليها يف العصر العباسي  فاليوم يرتتب على الرت ـة تـدري    

 يف ايامعات، وإقامة مإارات، وتأليف آالف الكتب...

ولعـل أسـلم احللـول ـ يف الوقـت الـراهن ـ هـو مـا تلجــأ إليـه اجملـامع اللغويـة مــن                 

ا احلل غري دقيق  فاملصـطلح  االستعانة باخلبري املتخص ، واللغوي املاهر، وإن كان هذ

"إن وضــعه لغويــون أتــى غــري دقيــق علميــا، وإن وضــعه علميــون أتــى غــري دقيــق حنويــا، وإن    

اشرتك االثنان يف وضعه جـاء معقـدا غـري عملـي، وحتـى لـو أتـى علـى درجـة مـن الكفايـة،            

                                                           
(1)

 .213صم، 1122، 8، ج2آراء األعضاء، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، مج 
(2)

 .80صم، 1122، 1، ج2أنيس، سلوم: التعريب، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، مج  
(0)

وما بعدها  04م، ص 1141، 8جالعزاوي، عباس: المعربات والمصطلحات، مجلة المجمع العلمي العراقي، م  

 بتصرف كبير.
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 ف نه فتاج إىل املصطلح اإلجنليزي جبانبه عند استعماله للمرة األوىل يف الـن   منعـا  

. وهــذا يلقـي علــى املإسســات  (1)لاللتبـاس، أي أنــه مل يغننـا اامــا عـن املصــطلح األجـن "    

 العلمية واللغوية عبئا كبريا يف سبيل إجياد املرتجم املتخص .

وأمــا املرتجـــم غــري املتخصـــ )العام( ـ فهـــو املرتجـــم الــذي يرتجـــم يف الثقافـــة         

رت ني على السـاحة ـ حتـى أولئـد      العامة، وهإالء كثر بالنسبة للنوا األول. وأغلب امل

الــذين يرت ــون يف كصصــات علميــة ـ هــم مــن هــذا النــوا. وهــإالء تعــوزهم الثقافــة               

اللغوية الالزمـة للتعامـل مـع األلفـاظ األجنبيـة، فيكثـرون مـن تدخيلـها  لعـدم معـرفتهم           

ــذه         ــد هــ ــة لســ ــة العربيــ ــد اللغــ ــى توليــ ــدرتهم علــ ــدم قــ ــا، أو لعــ ــا يف لغتنــ ــود معانيهــ بوجــ

اجات. وكأثر هلذا األمر فقد شاعت األلفـاظ الدخيلـة يف لغتنـا املعاصـرة، وسـوف      االحتي

 نرى هذا بصورة أكثر وضوحا يف الباب القادم.

 

  (2)ب.  املرتجم املإسسة

واملــراد بهــذا أن يتــوىل شــئون الرت ــة مإسســة، فيكــون العمــل مإسســيا، ولــي       

ة ســيجد أنهــا اــأل الســاحة، وهــذه فرديــا. والنــاظر يف املإسســات املعنيــة بالرت ــة العربيــ

 أمثلة منها:

مإسســات لغويــة، أشــهرها: جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، وجممــع اللغــة    .1

ــاهرة  ــة بالقــ ــة    (3)العربيــ ــة العربيــ ــع اللغــ ــي، وجممــ ــي العراقــ ــع العلمــ ، واجملمــ

، واحتـاد اجملـامع اللغويـة، ومكتـب تنسـيق التعريـب بالربـاط التـابع         (4)بـاألردن 

، واملركـــز العربـــي للتعريـــب (5)رتبيـــة والثقافـــة والعلـــومللمنظمـــة العربيـــة لل

                                                           
(1)

، يناير ـ 0، عدد28أصفر، تغريد نصر: تعريب التعليم الجامعي)أضواء على تجربة(، مجلة عالم الفكر، مج 

 .210م، ص2333مارس
(2)

حمد علي مما يجدر ذكره هنا ـ اإلشارة إلى رسالة الدكتوراه: الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، للدكتور م 

الزركان، فقد تناول كثيرا من الجهود الترجمية ـ سواء من قبل األفراد أم المؤسسات. كذلك كتاب: دليل المترجمين 

ومؤسسات الترجمة والنشر في الوطن العربي، إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة،  تونس، 

 م.1180
(0)

 www.arabicacademy.org.eg/search.asp?sid=1. 
(0)

 www.majma.org.jo/index.htm. 
(1)

 www.arabization.org.ma. 
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 .(2)، ومعهد اخلرهوم الدولي للغة العربية(1)والرت ة والنشرـ بدمشق

مإسسات تعليمية، وهي املإسسات املعنية بالتعليم، كايامعات واملعاهـد   .2

ــة، ومعظـــم ايامعـــات العربيـــة تتبعهـــا يـــان ومراكـــز للرت ـــة         التعليميـ

أقســامها: كليــات اللغــات والرت ــة. ومــن هــذه ايامعــات     والتعريــب، ومــن  

واملعاهد: ايامعة السورية، واملعهد الطـ  العربـي بسـوريا، واللجنـة الدائمـة      

للرت ة والتعريب ـ اليت تضطلع مبراقبة التعريـب يف ايامعـات السـعودية،      

 ، ومعهد الدراسات واأل ـا  (3)وجمل  النشر العلمي التابع يامعة الكويت

 .(4)للتعريب بالرباط ـ التابع يامعة امللد ،مد اخلام 

مإسســــات كصصــــية، وهــــي املإسســــات  ات التخصــــ  العلمــــي، وكــــل   .3

مإسسـة  ات كصــ  علمـي مــا ـ تهــتم برت ـة الكتــب الـيت تتعلــق بعلمهــا،        

ــأليف املعــاجم التخصصــية. ومــن هــذه          كمــا تهــتم بوضــع مصــطلحاتها، وت

، واحتاد األهباء العـرب،  (5)صحية )أكمل(املإسسات: مركز تعريب العلوم ال

وينــة توحيــد املصــطلحات العســكرية للجيــوم العربيــة، ومنظمــة األقطــار     

ــاالت     ــة مصـــطلحات االتصـ ــروا )راب( لرت ـ ــنفط، ومشـ ــدرة للـ ــة املصـ العربيـ

 .(6)السلكية والالسلكية، ومإسسة الكويت للتقدم العلمي

رات الثقافــــة أو مإسســــات حكوميــــة، وهــــي مإسســــات غالبــــا مــــا تتبــــع وزا  .4

ــة        ــوزارة الثقافـ ــق التـــابع لـ ــي للتعريـــب والتوثيـ ــز العربـ ــل: املركـ ــة، مثـ الرتبيـ

املغربية، ومدرسة امللد فهـد العليـا للرت ـة يف هنجـة ـ وتتبـع وزارة الرتبيـة        

ــة           ــية، وينـ ــة التونسـ ــع وزارة الرتبيـ ــة ـ ويتبـ ــالي للرتبيـ ــد العـ املغربيـــة، واملعهـ

والتعلـيم مبصـر، واجمللـ  الـوهف للثقافـة       الرت ات التابعة لوزارة الرتبيـة 

ــوزارة     ــة لــ ــتعالمات التابعــ ــة لالســ ــة العامــ ــت، واهليئــ ــون واآلداب بالكويــ والفنــ

الثقافة املصرية. وبع  هذه املإسسات ينشأ ألجل أغرا  سياسـية ـ كـ دارة    

                                                           
(1)

 www.acatap.htmlplanet.com. 
(2)

 www.alecsolugha.org. 
(0)

 pubcouncil.kuniv.edu.kw/arabic/default.asp. 
(0)

 www.iera.ac.ma/iera/indexa.htm. 
(1)

 www.acmls.org. 
(4)

 www.kfas.com. 
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 الرت ة برئاسة ايمهورية املصرية.

مـة بالرت ـة: دار   مإسسات إعالمية، كدور النشر، وأشـهر دور النشـر املهت   .5

، واهليئـة املصـرية   (3)، ومكتبـة لبنـان  (2)، والدار العربية للعلـوم (1)العلم للماليني

. (5)، ومركز األهرام للرت ة العلمية التابع ملإسسة األهرام(4)العامة للكتاب

 .(6)وكوكاالت األنباء، وأشهرها: وكالة الشرق األوسط للرت ة والتعريب

اللغــة العربيــة كــثريا مــن املنظمــات الدوليــة ـ       منظمــات دوليــة، فبــدخول .6

كان هذا دافعا هلذه املنظمات أن تهتم باللغة العربية  من أجـل اسـتخدامها   

يف الرت ـة، وهلـذا وضـعت تلـد املنظمـات العديـد مـن املعـاجم املتخصصــة.         

، ومنظمـة العمـل الدوليـة،    (7)ومنها: منظمة الفاو)منظمة األغذيـة والزراعـة(  

ــة التجــــ  ، (12)، واليونســــكو(9)، وصــــندوق النقــــد الــــدولي  (3)ارة العامليــــةومنظمــ

 ومنظمة األمم املتحدة.

مإسسات ُتعَنى بتجميع املصـطلحات وتنميطهـا، ومنهـا: املنظمـة العربيـة       .7

ــة      ــعودي للمصـــطلحات العلميـ ــي السـ ــايي ، والبنـــد اآللـ ــفات واملقـ للمواصـ

 بتون .، واملعهد القومي للمواصفات وامللكية الصناعية  (11))باسم(

ــة وتعريـــب الـــربامج، وأشـــهرها: شـــركة     .3 ــة يف الربجمـ شـــركات متخصصـ

، وشــركة (14)( ATA، وشــركة)أي تــي أي:(13)، وشــركة عــرب تــران  (12)صــخر

                                                           
(1)

 www.malayin.com/arabic/index.asp. 
(2)

 www.asp.com.lb. 
(0)

 www.librairie-du-liban.com.lb. 
(0)

 www.egyptianbook.org/ar/index.cfm. 
(1)

 www.ahram.org.eg. 
(4)

 www.arabtrans.com/arabic.html. 
(0)

 www.fao.org/faoterm/index.asp?lang=AR. 
(8)

 www.wtoarab.org/search_trade.aspx?&lang=ar. 
(1)

 www.albankaldawli.org. 
(13)

 termweb.unesco.org. 
(11)

 gdis.kacst.edu.sa/BASM.html. 
(12)

 qamoos.sakhr.com. 
(10)

 www.arabtrans.co.uk/arabic. 
(10)

 www.atasoft.com. 
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 .(1)تيب توب

ــامع املرت ـــني، وأغلبهـــا حـــديث الظهـــور، مثـــل: ايمعيـــة الدوليـــة         .9 جمـ

، وايمعيــة الســعودية  (2)للمرت ــني العــرب ـ وتصــدر جملــة واتــا للرت ــة          

لغــات والرت ــة، ومركــز امللــد فهــد العــالي للرت ــة، واملنظمــة العربيــة       ل

ــة ــوم  (3)للرت ــــ ــرية لتعريــــــب العلــــ ــة املصــــ ــي  (4)، وايمعيــــ ــع العربــــ ، واجملمــــ

، واحتـــاد املرت ــــني  (6)، وشــــبكة الرت ـــة العربيــــة (5)للمرت ـــني احملرتفـــني  

 .(7)العرب

ى، فبعضـها دافعـه   وأشري هنا إىل أن دوافع الرت ة كتلف من مإسسـة إىل أخـر  

لغـوي ـ وهـو احلفـاظ علـى اللغـة، وبعضـها علمـي ـ وهـو متابعـة التطـور العلمـي، وبعضـها                

تعليمــي، وبعضــها حضــاري ـ وهــو احلفــاظ علــى اهلويــة والثقافــة العربيــة، كاملإسســات          

 احلكومية، وبعضها ر ي وتاري، وبعضها سياسي...اخل.

دة ـ إىل التعريـب إال بـدافع احملـل     ومـن ناحيـة أخـرى، فـ ن املإسسـات ال تلجـأ ـ عـا        

الشــاغر، أو االقتصــاد اللغــوي ـ أمــا األفــراد فــاألمر ملتلــف، فالغالــب أنهــم يلجئــون إىل           

التعريب بدافع التقليد السلوكي، وإن كان هذا ال  نع من أنهم قد يلجئون إليه لسـد  

 احملل الشاغر، أو لالقتصاد اللغوي.

الــدكتور ت غريهـا ـ ف نهـا كمــا يقـول       ولكـن بـرغم كــل هـذه املإسسـات، وعشــرا    

ن معـدالت الرت ـة يف الـدول العربيـة جمتمعـة      أإننـا نلحـظ    :"ا  بن صاحل العبيد عبد

الرتاكمي للكتـب   اإل اليزالت متدنية إىل حد كبري، ولي  أدل على  لد من أن  ما

تـاب، وهـذا   املرت ة إىل اللغة العربية بعد عصر املأمون وحتى اآلن يقـدر بعشـرة آالف ك  

ــان ترتجــم ســنويًا )   أنســبانيا يف عــام واحــد فقــط، يف حــني    أيــوازي مــا ترت ــه    ( 32الياب

                                                           
(1)

 www.tip-top.com.eg/arabic/trans.html. 
(2)

 www.arabicwata.org/WATA_Magazine. 
(0)

 www.aot.org.lb/Home/index.php?Lang=ar. 
(0)

 www.taareeb.org. 
(1)

 www.arabtranslators.net. 
(4)
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ــة        ــارة يف تر ـ ــود ايبـ ــة ايهـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــذل الواليـ ــا تبـ ــفحة، كمـ ــون صـ مليـ

جملــة نيوزويــد   إناملنشــورات العلميــة وكــل الرصــيد الثقــايف حلضــارات العــامل، حتــى     

واليــات املتحــدة األمريكيــة قبــل اثــف عشــر عامــًا أي يف عــام       قــدرت تكلفــة الرت ــة يف ال  

 . (1)"مليار دوالر 22م مببلق 1939

                                                           
(1)

جامعة الدول العربية الترجمة والتعريب قضية أمن عربي، كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي الثاني عشر المقام ب 

 .www.moe.gov.sa/openshare/moe/cairo.htm_cvt.htmهـ: 10/13/1024 - 12بالقاهرة خالل المدة من 
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يقوم املرتجم بالرت ة ـ أيا كانت ـ ف نـه يتعامـل أساسـا مـع نـ  لغـوي،         عندما 

 وتعامله لغويا يتجه إىل ناحيتني: األوىل: ناحية األلفاظ، والثانية: ناحية األساليب. 

أما األلفاظ ـ ف نها وحدات معجميـة، علـى املرتجـم أن ينقلـها مبعناهـا ـ إن وجـد،         

ف ن مل يكن هلا مقابل، فـ ن املرتجـم يتجـه إىل التوليـد املعجمـي الـذي تتيحـه اللغـة، إمـا          

بالتوليد الصريف:)االشتقاق، أو النحت، أو الرتكيـب(، وإمـا بالتوليـد الـداللي:)اجملاز، أو     

، وإما باقرتا  اللفظ األجن ، وإدخاله إىل العربيـة، علـى أن ال يشـذ    الرت ة احلرفية(

 .عن قواعدها الصوتية واملقطعية

األســاليب ـ فاألصــل هــو اجملــيء باألســلوب العربــي، ولكــن إ ا وجــد املرتجــم      وأمــا 

معنى ما يف األسلوب األجن  غـري موجـود يف أسـاليب العربيـة، فـال ضـري عليـه مـن نقلـه،          

مة القواعـد، كمـا قـال الشـيخ عبـد القـادر املغربـي:" ولـي  بـني أدبائنـا           ولكن بشـرط سـال  

كــبري نــزاا يف أمــر قبــول األســاليب األعجميــة وعــدم قبوهلــا، وجــل مــا اشــرتهوه يف قبــول  

هذه األساليب أال تكون خمالفـة يف تراكيبهـا لقواعـد اللغـة، وأال تكـون نابيـة عـن الـذوق         

 .(1)السليم"

 :(2)تنحصر يف ثال  وسائل أساسية كن أن ووسائل الرت ة 

األوىل: الرت ة باملعنى، و لـد حـني يكـون للفـظ األجـن  مقابـل عربـي يـإدي         

 ( ترتجم بـ:امرأة. woman( ترتجم بـ: رجل، و)manمعناه، فمثال ـ )

الثانية: التوليد، وهو "إما توليـد ملـ  املعنـى فقـط، كاجملـاز والتضـمني، وإمـا        

                                                           
(1)

 .002ص، م1100، أكتوبر1مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج المغربي، عبد القادر: تعريب األساليب،  
(2)

ا، وهو المصدر األول للترجمة، والثاني: معجم ناشئ، وهو وجه الحصر أن للغة معجمين: األول: متوفر لديه 

للغة القدرة التطويرية؛ حتى تعبر عن احتياجات الناس المختلفة. المصدر الثاني للترجمة، وهذا المعجم ـ هو الذي يضخ 

 .والمعجم الناشئ يتكون إما من توليد للمعجم المتوفر، وإما تدخيل وإمداد بعناصر جديدة
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ــى واملعنـــ   ــب   توليـــد ملـــ  املبنـ ــت والتعريـ ــتقاق والنحـ ــائله: االشـ ى يف  ات اآلن، ومـــن وسـ

 .(1)ايزئي والرتكيب...اخل"

 الثالثة: التدخيل )التعريب(، وهو النقل اللفظي للكلمة األجنبية إىل العربية. 

 

 وسائل متكافئة أو متفاضلة؟هل هذه ال

 والسإال ايوهري هنا: هل هذه الوسائل متكافئة أو متفاضلة؟

  اجة إىل تفصيل على النحو التالي: إن املسألة

  الرت ة باملعنى  .1

ال خالف بني العلماء يف أن الوسيلة األوىل )الرت ـة بـاملعنى( إ ا وجـدت ـ وجـب      

 املصري إليها،

فال يقبل من أي مرتجم أن يقول: )مان( ـ بدال من )رجل(، أو )وومـن( بـدال مـن      -أ 

ــأكثر مــن مــرادف، فمثالـــ    )امــرأة( ســواء أدى املعنــى مبــرادف عربــي واحــد أم      ب

(right        ترتجم بـ: صـواب، صـحيح، مضـبوط...وال إشـكال يف هـذا الكـالم فيمـا )

 مل  ألفاظ احلياة العامة.

أما فيما مل  املصـطلحات العلميـة ـ فـالنظر إىل املسـألة خمتلـف   لـد أنـه          -ب 

يـــتعني علـــى املرتجـــم أن يرتجـــم املصـــطلح األجـــن  باملصـــطلح العربـــي الـــدال  

 عليه،

i.   ا كان املصـطلح األجـن  قـد عرفـه الـرتا  العربـي، ومل يوجـد اخـتالف         ف

بني مفهوميهمـا ـ فـالوجوب املصـري إليـه بعينـه، دون سـواه مـن مصـطلحات.          

( بأنـه حالـة   nominativeوعليه فــ"لي  من الدقيق أن يرتجـم مصـطلح)  

                                                           
(1)

 .201، ص2ج ،م2333، المغرب، دار توبقال للنشر، 0ط عبد القادر: اللسانيات واللغة العربية،الفاسي،  
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( بأنـــه accusativeالفاعليــة، فالصـــواب حالـــة الرفــع، وال جيـــوز تر ـــة )  

( حالـة  dativeفعولية، والصـواب حالـة النصـب، وال جيـوز تر ـة )     حالة امل

 .(1)املعطى له، والصواب حالة اير"

ii.       وإن وجــد اخــتالف بــني مفهــوم املصــطلح األجــن  واملصــطلح العربــي ـ فــ ن

الرت ة باملصطلح العربي توقع يف اللب ، وتعد غـري دقيقـة، وهلـذا فـد      

ملصطلح ـ أيَّ مصطلح ـ له معـايري    اختالف كثري يف تر ة املصطلح  ألن ا

دقيقـة، ينبغـي مراعاتهــا عنـد وضــعه. وقـد ســبقت اإلشـارة إىل اخــتالفهم يف      

، ومثلــــــــــه املصــــــــــطلح األجــــــــــن  (2) (phonemeتر ــــــــــة مصــــــــــطلح )

(assimilation       فمفهومــه " تــأثر صــوت بصــوت آخــر، تــأثرًا يفضــي إىل ،)

قسـمتها إىل مماثلـة   ااثلهما جزئيـا أو كليـا، وتقسـم املماثلـة عـالوة علـى       

جزئية ومماثلة كليـة ـ باعتبـار العالقـة املكانيـة بـني الصـوتني ـ إىل مماثلـة          

. هــــذا املصــــطلح تر ــــه (3)رجعيــــة، ومماثلــــة تقدميــــة، ومماثلــــة تبادليــــة" 

بعضهم بـ)اإلدغام(، وهي تر ة غري دقيقة  لوجود اختالف بني املفهومني، 

ن املماثلة جهرت التاء لُتشـاِبه الـزاي،   فمثاًل: ازدجرـ )وأصلها: ازتر، وبقانو

فتحولت إىل دال(ـ فما حد  فيها يسمى ااثال، وال يسمى إدغاما. من هنـا  

هـــذه الرت ـــة، فرت ــوه بــــ)التشابه، أو التماثـــل(. ومثلـــه   (4)رفــ  آخـــرون 

( تر ه بعضهم باالقرتا ، ولكـن هـذه الرت ـة    borrowingاملصطلح )

ملصــطلح اإلجنليــزي عــن مفهــوم التعريــب،    غــري دقيقــة  الخــتالف مفهــوم ا  

 ـ تر ته بـ)التنمية اللغوية(.ـ (5)واألوىل ـ كما أشرت سابقا

iii.            ولكن توظيف املصـطلح القـديم ـ أحيانـًا ـ"لنقل مفـاهيم جديـدة ـ مـن شـأنه

أن يفســد علينــا اثــل املفــاهيم الــواردة، واملفــاهيم احملليــة علــى الســواء. وال  

القــديم وكصيصــه إ ا كــان موظفــا. لفــظ   كــن إعــادة تعريــف املصــطلح  

                                                           
(1)

 .221ص حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
(2)

 .من هذا البحث 00صيراجع  
(0)

 .11ص البعلبكي، رمزي منير،  
(0)

، مصر، مكتبة 0ترجمة: د. رمضان عبد التواب، ط ربية،مثل برجشتراستر، ينظر كتابه: التطور النحوي للغة الع 

 .21ص، م2330الخانجي، 
(1)

 .من هذا البحث 04يراجع ص  
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)مبتدأ( مثاًلـ موظف يف النحو مبدلول عاملي ،ـدد، وهـو مفهـوم صـوري،     

( وهــو مفهــوم وظيفــي. فهــذا التوليــد  topicوال  كــن أن نوظفــه لرت ــة )

ربح على مستوى اللفظ، ولكنـه يـإدي إىل اشـرتاك لفظـي غـري مرغـوب فيـه        

 .(1)الواحد للمفهوم الواحد"يف اجملال العلمي  إ  نتحرى اللفظ 

ــ الفهـم   1وقد اشرتط الدكتور كمـال بشـر شـرهني للجـوء إىل الرت ـة أوال: "     

ــن .     ــطلح األجـ ــوم املصـ ــدقيق ملفهـ ــام الـ ــياغة     2التـ ــا وصـ ــي نطقـ ــطلح العربـ ــود املصـ ــ وجـ ــ

ــة مستســاغة، وأن يكــون شــكله الصــوتي         واســتعماال. أي أن تكــون صــورته النطقيــة مقبول

اســـتخدامه بطريقـــة تعمـــل علـــى اســـتقراره وانتشـــاره يف الوســـط   مأنوســـا،  يـــث يســـهل

 .(2)العلمي املعني"

يف الـرتا  العربـي ـ     مماثلـه إ ن ـ فالقاعدة العامـة أن املصـطلح األجـن  إ ا وجـد      

تعينــت الرت ــة بــاملعنى، إمــا إىل املصــطلح العربــي  اتــه ـ إ ا اتفــق املفهومــان ـ وإمــا إىل           

 املفهومان، وكان باإلمكان إجياد مصطلح عربي. مصطلح عربي آخر ـ إ ا اختلف

 

  تعريب األعالم .2

ال خــالف أيضــا بــني العلمــاء يف أن األعــالم ال ترتجــم مبعناهــا، وإمــا تنقــل إىل        

ــل         ــدخل إال يف نقـ ــب ال يـ ــرى أن "التعريـ ــي يـ ــل إن العاليلـ ــة، بـ ــا األجنبيـ ــة بألفاظهـ العربيـ

املعـــاني واألفعـــال األعجميـــة ، ويقـــول الـــدكتور أمحـــد عيســـى بـــد:"وحروف (3)األعـــالم"

. وألن األعـالم تنقـل كمـا    (4)وأمساء املعاني ـ كلها ال ترتجم، فهي واألعالم كلها تعرب" 

هــي يف لغتهــا  فقــد خطــأ بعــُ  البــاحثني العلمــاء الــذين ألفــوا يف التعريــب، فحشــروا          

ا عليــه . وهــذا هــو مــ(5)أمســاء األعــالم يف املعربــات  وهــي ممــا "ال يتــوهم أحــد أنهــا عربيــة"  

                                                           
(1)

 .204، ص2ج ،اللسانيات واللغة العربية ، الفاسي، عبد القادر 
(2)

 .204م، ص1111اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، د.ط، مصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  
(0)

 .1، هامش202مقدمة لدرس لغة العرب ـ وكيف نصنع المعجم الجديد، د.ط، مصر، المطبعة العصرية، د.ت، ص 
(0)

 .110ص التهذيب في أصول التعريب،  
(1)

. عن موقع مجلة التراث 1111، إبريل11نظرات في كتب المعرب، مجلة التراث العربي، العدد، خسارة، ممدوح 

 .العربي
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، وابـن كمـال باشـا، حيـث يقـول:"واألعالم ليسـت ـ        (1)احملققون من القـدامى، كـالفيومي  

 ســب وضــعها العلمــي ـ ممــا ينســب إىل لغــة دون لغــة، وال هــي أيضــا ممــا تصــرفت فيهــا       

 .(2)العرب فاستعملتها يف كالمهم"

 

  التوليد أم التعريب  .3

 يسـتطع الرت ـة بـاملعنى ـ       فـ  ا مل جيـد املرتجـم للفـظ األجـن  مرادفـًا، أي مل      

فهل يلجأ إىل الوسيلة الثانية )التوليد(، ف ن عجـز يـأ إىل الثالثـة )التعريـب(؟ أو يلجـأ      

 هذا ما سنجيب عنه يف العنوان التالي. إىل أيهما شاء؟

                                                           
(1)

 .من هذا البحث 14يراجع ص  
(2)

، سوريا، المعهد العلمي الفرنسي 1ضبط وتحقيق: محمد سواعي، طرسالة في تحقيق تعريب الكلمة األعجمية،   

 .122ص، م1111للدراسات العربية، 
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 أوردنــا آنفــا التســاحل التــالي: إ ا مل جيــد املرتجــم للفــظ األجــن  مرادفــًا، أي مل  

يستطع الرت ـة بـاملعنى ـ فهـل يلجـأ إىل الوسـيلة الثانيـة )التوليـد(، فـ ن عجـز يـأ إىل            

 الثالثة )التعريب(؟ أو يلجأ إىل أيهما شاء؟

، األول يرى أن التعريب آخر وسيلة، والثاني يرى أن التعريـب  (1)هنا رأيان للعلماء

 أوىل من التوليد. وسأعر  ـ ب جياز ـ لكال الرأيني.

  األول: التعريب آخر وسيلةالرأي 

يرى أصحاب هذا الرأي أن التعريب ال يكون إال للضـرورة، وأنـه آخـر وسـيلة يلجـأ      

م( الـذي "يـرى مـن الضـروري تنقيـة اللغـة       1337ـ1324إليها املرتجم، ومن هإالء الشدياق )

، وهـــذا مـــا يفصـــح عنـــه الـــدكتور أمحـــد عيســـى بـــد، حيـــث         (2)مـــن األلفـــاظ املعربـــة"  

 لد  أي يف النقل من اللغات األعجمية إىل العربية     وجهـات نـولي    يقول:"ولنا يف

وجوهنــا شــطرها، واحــدة بعــد أخــرى، أو حنوهــا  يعــا  ســب الضــرورة، فــال نلجــأ إىل        

أشدها خطرا إال بعد أن نكون قد بذلنا ايهـد واسـتوعبنا الفكـر يف اسـتكناه كـل وسـيلة       

. ثـم  كرهـا بالرتتيـب: الرت ـة أوال،     (3)ت"قبلها، ف  ا عجزنا فالضرورات تبـيح احملظـورا  

فاالشتقاق ثانيا، فاجملاز ثالثـا، فالنحـت رابعـا، فالتعريـب خامسـا،"فالتعريب هـو آخـر مـا         

يلجأ إليه يف النقل عندما ال توجد كلمة عربية ترتجم بهـا الكلمـة األعجميـة، أو يشـتق     

حكــم الناقــل هنــا حكــم  منهــا اســم أو فعــل، أو يتجــوز منهــا جمــاز، أو ينحــت منهــا لفــظ، ف  

                                                           
(1)

لست ـ هنا ـ معنيا باالهتمام بآراء بعض المتطرفين تجاه هذه القضية، سواء التطرف في جوازه مطلقا، دون قيد أو  

، من أجل مسايرة الحضارة األوروبية، أو التطرف في منع التعريب مطلقا، وهم الذين ال يرون جوازه؛ ألن عندنا شرط

 في بطون المعاجم ما يكفي.
(2)

 .108ص حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
(0)

 .110ص التهذيب في أصول التعريب،  
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 .(1)املضطر يركب الصعب من األمور، وال ضري عليه وقتئذ"

وقد صر  شاهني أن هذا املوقف " ثل رأي جيل مضى يف مواجهة الدخيل، فقد 

كانوا يرون أن التعريب آخر إجراء  كـن اللجـوء إليـه، كمـا يلجـأ املـري  إىل التـداوي        

 .(2)ختلف العقاقري"بالكي، بعد أن تنفذ حيله يف املعاية مب

إ ن فهإالء يرون أن التوليد هـو األصـل الـذي يـتعني املصـري إليـه، فـ ن تعـذر هـذا          

الطريق يأنا إىل التعريب. والـدكتور أمحـد عيسـى ال يكتفـي بتقـديم التوليـد، بـل إنـه         

قام برتتيب هرق التوليد نفسها، فاالشـتقاق أوال، ثـم اجملـاز، ثـم الرتكيـب ـ ولكـن بشـكل         

نهم يتفقون على تقديم التوليد علـى التعريـب. فـ  ا مل توجـد احلاجـة فـال داعـي        عام، ف 

للتعريــب، وإ ا وجــدت احلاجــة، واســتطاعت اللغــة العربيــة أن تلبيهــا ـ وجــب املصــري إىل           

التوليــد. أمــا إ ا وجــدت احلاجــة، وعجــزت العربيــة عــن التلبيــة ـ فــال حــرج حينئــذ مــن              

 اللجوء إىل التعريب.

أن التعريـــب ال األول:  هـــذا املـــذهب ينطلقـــون مـــن أساســـني، وواضــح أن أصـــحاب 

 أن األصل أن تسد اللغة العربية هذه احلاجة.والثاني:  يكون إال حلاجة.

 

 الرأي الثاني: التعريب أوىل من التوليد 

 هب بع  الباحثني إىل أن التعريب أفضل مـن التوليـد، ويسـتدلون علـى  لـد      

ات خمتلفـة. ومـن خـالل تتبعـي ألدلـتهم ـ وجـدت        بعدة أدلـة، ويوجهـون كالمهـم بتوجيهـ    

 أنها تنحصر يف ثال  نواحي:

 األوىل: بيان عيوب التوليد.

 الثانية: بيان مزايا التعريب عموما.

                                                           
(1)

 .121المرجع نفسه، ص 
(2)

 .201ص غوية، دراسات ل 
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 الثالثة: بيان مزايا تعريب املصطلح العلمي خصوصا.

وهــم عنــد حــديثهم ـ ال يفرقــون هــذه التفرقــة، إمــا يــوردون بعضــها علــى بعــ ،      

 التفرقة مهمة  حتى تتضح زوايا الصورة. ورأيت أن هذه

 

 الناحية األوىل: بيان عيوب التوليد

 يرون أن عملية التوليد تكتنفها بع  العيوب ـ أهمها:

التوليد يإدي إىل اللب  بني معنى أصلي ومعنى حاد ، فمثالــ إهـالق لفـظ     .1

)هـاتف( علـى )التلفـون( ـ واهلـاتف، لغة:"الصـوت ُيــسمع دون أن يـرى شـخ            

ــائح"ال ــة وأن            (1)صـ ــلي، خاصـ ــاد  واألصـ ــى احلـ ــني املعنـ ــب  بـ ــإدي إىل اللـ ـ يـ

 .(2)األصلي ما زال مستعمال، فنقول:"هتف بي هاتف الشوق"

قــد تكــون داللــة الكلمــة املولــدة غــري وافيــة، فـــ)روماتزم(، مثالـــ أفضــل مــن )داء   .2

املفاصـــل(  "ألن املفهـــوم مـــن داء املفاصـــل ـ أنـــه يقـــع يف مفاصـــل اليـــدين أو         

 .(3)رجلني، وقلما ملطر على بال غري األهباء أنه يصيب الظهر"ال

، ويتمثل هذا يف (4)التوليد يإدي إىل نشوء املرتادفات اليت تسبب لبسًا وإبهامًا .3

ظهــور اللفـــظ املعــرب جبانـــب اللفــظ العربـــي املولــد، مثالــــ بنــد ومصـــرف،      

 وجمهر، بالون ومنطاد. بميكروسكو

لواقــع العلمــي والصــناعي، ويف هــذا يقــول     القــديم البــدائي ال يتناســب مــع ا    .4

عباس حسن:"إن احملاوالت اهلادفة إىل بعث األلفاظ القد ة ـ بـأي نـن ـ مـن      

أجل استخدامها للتعبري عن وقائع العصر احلديث تعترب أخطاء أو أخطارا  

ألنه من الصعب التصور أن هذه الكلمات اخلاصة مبا  بدائي جدًا تتناسب 

                                                           
(1)

 مادة: ه ت ف. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  
(2)

 . وفيه تفصيل أكثر يمكن الرجوع إليه.81ص ، ظاظا، حسن 
(0)

 .111، ص0، ج00صروف، يعقوب: أسلوبنا في التعريب، مجلة المقتطف، مج 
(0)

 .200ص حسن، عباس: اللغة والنحو بين القديم والحديث،  
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. ورمبــا غــاىل بعضــهم يف  (1)والصــناعي لعصــرنا احلــديث" مــع الواقــع العلمــي  

التعــبري عــن هــذا املعنــى، كجــورجي زيــدان حــني قال:"وقــد آن لنــا أن خنلــ    

ــا         ــة، وخنرجهــا مــن ســجن البــداوة...فال ينبغــي لن ــا مــن قيــود اياهلي أقالمن

احتقار كـل لفـظ مل ينطـق بـه أهـل الباديـة منـذ بضـعة عشـر قرنـا  ألن لغـة            

 .(2)ال تصلح للمدن والقصور، إال إ ا ألبسناها لباس املدن" البوادي واخليام

ـــعوبي ـ              ـــ  ُش وهــذا اخلطــاب فيــه حتامــل واضــح علــى لغــة العــرب، وفيــه َنــف

يتوارى أحيانا، ويتبدى أحيانا أخرى. ثـم إن يف كـالم جـورجي زيـدان مـا يـرد       

بـــه علـــى نفســـه، حـــني قـــال:"إال إ ا ألبســـناها لبـــاس املـــدن"، وحنـــن نقـــول: إن   

التوليــد هــو إلبــاس للعربيــة لبــاس املــدن  فبالتوليــد تــنه  العربيــة للتعــبري   

عن خمتلـف االحتياجـات. واحلقيقـة  أن الـذين يفضـلون التعريـب ـ يشـينون          

ــة       ــب ومدنيـ ــار  بـــني التعريـ ــال تعـ ــعوبي، وإال فـ ــنف  الشـ ــذا الـ ــم بهـ كالمهـ

ملنظمـات  العربية. ثم إن هذا الزعم قد دحضه ـ اكا  العربية لغة رمسيـة يف ا  

الدوليـــة، جنبـــًا إىل جنـــب مـــع اإلجنليزيـــة والفرنســـية والروســـية واألســـبانية  

 والصينية.

ال فرق بني اللفظ املهجور والدخيل، فهم يقولـون بـأن اللفـظ املهجـور غريـب       .5

على النـاس، والـدخيل أوىل مـن املهجـور  ملـا فيـه مـن مزايـا، "ومـا فائـدة اللغـة            

والتفتيش عن كلمـة حوشـية قد ـة ـ     من ترك كلمة إفرجنية شاعت بيننا، 

 . (3)فتمل أال يإدي معناها معنى اللفظة اإلفرجنية، ولو بعد املط"

 ْشـَغـلٌة للذهن، البحث عن البديل العربي ـ َمـْضَيـعٌة للوقت، َمـْذَهـبٌة للجهد، مَـ  .6

، خبصو  هذا ـ. ويف هذا السـياق   (4)وقد سبق إيراد قول األستا  عباس حسن

آخــر:"ال ينبغــي أن يشــغل  هــن الباحــث أو يشــوم، بــأن يقتطــع     يقــول باحــث  

جـزءًا مـن تفكـريه يف التوفيــق أو التلفيـق بـني املصــطلح يف لغتـه الـيت كســب        

                                                           
(1)

 .211المرجع نفسه، ص 
(2)

 .10م، ص1188، لبنان، دار الجيل، 2اللغة العربية كائن حي، ط 
(0)

 213ص ،م1122، 8، ج2مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، مج صروف، يعقوب: آراء األعضاء، 
(0)

 من هذا البحث. 02صيراجع  
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. وال ملفـى أن حديثـه هنـا ـ      (1)بهـا عامليتـه، واملصـطلح بعـد تعديلـه أو تعريبـه"      

عن املصطلح العلمي، ولكنه يدور حول نف  املفهوم، ويإكد يعقوب صـروف  

ذه القضية بقوله أن الكلمـات األجنبيـة "عديـدة جـدًا تزيـد علـى  سـمائة        ه

ــها تقتضــي الســنني        ألــف اســم يف احليــوان والنبــات وايمــاد، فرت تهــا كل

الطــوال. ولــو توخــاه  اعــة مــن العلمــاء، وقبــل أن يتفقــوا علــى تر ــة ألــف   

اســم مــن هــذه األمســاء ـ يكــون العلمــاء قــد اكتشــفوا أكثــر مــن ألــف اســم          

ــن     جد ــا ضـــرب مـ ــة املطلوبـــة، فمحاولـــة تر تهـ ــدنا عـــن الغايـ يـــد، فيزيـــد بعـ

 . (2)احملال. أما التعريب فال يكلف إال كتابتها  روف عربية"

ويبنـون علـى هـذا ـ القـوَل بـأن األصـل هـو نقـل العلـوم، فــ"من الغريـب أن تشـغلنا               

. وهــذا (3)وم"مثــل هــذه املصــطلحات، ونهــتم بهــا كــثريًا، أو ننظــر يف أمرهــا قبــل نقــل العلــ  

ــادا       ــة "يتضـــمن أبعـ ــارة العربيـ ــة إىل احلضـ ــوم األجنبيـ ــل العلـ ــه  فنقـ ــلم بـ القـــول غـــري مسـ

خمتلفة، ال ُبـْعـدًا واحدًا، أبرزها نقل العلوم األجنبيـة إىل العربيـة ومواكبتهـا، وأن يكـون     

هذا النقل بصورة ميسرة تضمن تواصل الدارسني مع ما يدخل اللغة مـن  ـو  جديـدة،    

كـل هـذا بصـورة ال تسـيء إىل نظـام اللغـة، وال تتجاهـل مـا اسـتقرت عليـه اللغـة             وأن يتم

عرب القرون. والبد من التوفيق بني هذه األبعاد  يعها حتى حنقق للغتنـا مـا ملـدمها،    

 . (4)ويتناسب وواقعها"

وهــذه املــزاعم الــيت حتــاك حــول اللغــة العربيــة ـ ال تســتهدف التوليــد بقــدر مــا           

هـــا. والقـــول بـــأن يف التوليـــد مضـــيعة للوقـــت إمـــا هـــو قـــول العجـــزة   تســـتهدف اللغـــة  ات

الضــعفاء الــذين يستســلمون للدعــة، ويركنــون إىل الراحــة. ومــا ضــر العربيــة لــو انبعــث     

يف ســنة واحــدة ـ بعــد إعــداد وتأهيــل ـ مــا جيعــل اللغــة           امنهــا مليــون مرتجــم!! إ ًا لعملــو 

بأنه ال فـرق بـني الـدخيل واملهجـور، وأن      العربية لغة عاملية، معطية ال متلقية. وأما دعوى

الــدخيل أوىل ـ فهــو قــول يفنــده رواد احلضــارة الغربيــة قبــل غريهــم، فهــم اعتمــدوا علــى         

                                                           
(1)

، 14كلية اللغة العربية بالمنصورة، عدد االقتراض اللغوي ضرورة علمية، مجلة  صادومة، ربيع محمد مصطفى، 

 .210ص، م1110، 0ج
(2)

 8، ص1، ج00صروف، يعقوب: اللغة العربية والمصطلحات العلمية، مجلة المقتطف، مج 
(0)

 .04ص ،م1141، 8المعربات والمصطلحات، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج ، العزاوي، عباس 
(0)

، 41مجلة مجمع اللغة العربية األردني، عددللغوية بين التعريب والتغريب، الحيادرة، مصطفى طاهر: مصطلحاتنا ا 

 .111ـ113ص ،م2330هـ، كانون األول، 1021ذو القعدة، 
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. وأمـا قـوهلم   (1)"أصول اللغة الالتينية واليونانية القد ة يف وضـع املصـطلحات العلميـة"   

بـداا العلمـاء اللغـويني )أفـرادًا     بأن يف التوليد إلباسًا وإبهامًا ـ ف ننا نقول: هنا يكمن دور إ 

 ومإسسات( يف كطي هذه العقبة الكئود. 

والشـــد أن جمـــامع اللغـــة قـــد بـــذلت يف ســـبيل تطويـــع العربيـــة للغـــة العلميـــة   

املعاصـرة ـ جهـودًا جبـارة، حتـى ـغــدت العربيـة قـادرة علـى اسـتيعاب املصـطلحات العلميـة،             

ق التعريب ـ تشهد على  لد. ثم أين  واأللفاظ احلضارية. ومعاجم اجملامع ومكتب تنسي

دور علماء اللغة إن مل يكن يف النهو  بقدرات اللغة التوليديـة ـ فمـا ا عسـاهم يلوكـون      

بعد  لد؟ أما التدخيل فيفعله كـل أحـد!! ويبقـى دور العـرب أنفسـهم يف الوقـوف علـى        

صـح أن تقـال يف    أقدامهم، والنهو  حضاريًا. وال ملفى علينا أن مثـل هـذه الشـيـُـبــَه رمبـا    

زمن يعقوب صروف وجورجي زيدان ـ أول القرن العشرين، حني كانت العربية تبحث عن  

أبنائهــا يف أزقــة الفرنســيني، ومطــاعم الربيطــانيني... أمــا اليــوم وقــد أوالهــا رجــاٌل عظــاٌم   

 الوقَت وايهد، حتى نهضوا بها ـ ف ن مثل هذه املزاعم تعد عبثًا وسخفًا. 

 

 ة: مزايا التعريب عموماالناحية الثاني

يســتندون ـ أيضــا ـ يف تفضــيل التعريــب إىل إظهــار مزايــاه، وتليــة ،اســنه،                 

 ومنها:

التعريــب وســيلة مــن وســائل التنميــة املعجميــة، فالتعريــب يســد فراغــًا معجميــًا      .1

كبريًا، ويعد وسيلة مهمة من وسائل تنميـة املعجـم العربـي ـ كمـا يـرى األسـتا         

ـ ، "واللغة جسم حي نام، وشأن من فـاول منعهـا مـن النموــ     (2)عبد القادر املغربي

شــأن الصــينيني الــذين ربطــوا أقــدام بنــاتهم لكــي ال تنمــو وتبلــق حــدها الطبيعــي  

ولكــن إ ا كــان النمــو مشــوها فالبــد مــن تقييــده وتهذيبــه...ولو اســتطاا أحــد أن  

مــن فصــي كــم دخــل العربيــة مــن العربانيــة والســريانية والقبطيــة والروميــة      

                                                           
(1)

 د.ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم المعرفة،ينظر: علي، نبيل: العرب وعصر المعلومات،  

 .001، صم1110، أبريل، 180عدد 
(2)

 .108ص حجازي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
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األلفــاظ والرتاكيــب حتــى قبــل انصــرام القــرن الثالــث لوجــد أن العربيــة كانــت  

 .(1)واألملانية اآلن" ةحينئذ لغة حية نامية كاإلنكليزية والفرنسوي

التعريب اتباا ملنهج العرب  فاللجوء إىل الدخيل أفضـل "مسـايرة لـذوق أسـالفنا      .2

نســري بالعربيــة "كمــا . وبهــذا ف ننــا (2)العــرب، وأجنــح يف حــل مشــاكل األلفــاظ" 

سري بها يف القرن الثاني والثالـث والرابـع واخلـام  بعـد اهلجـرة، بـل كمـا سـري         

بها قبل اهلجرة من اتصال العرب مبصر والشام...ف ن العربية تناولت مـن هـإالء   

. وهـذا مـا فعلـه ابـن سـينا      (3)كلمات كـثرية حسـبت بعدئـذ مـن صـميم العربيـة"      

  لـه مـرادف يف العربيـة عربـوه بلفظـه اليونـاني       وابن البيطار، "ف ن كل اسم لي

.والعرب مل تلتزم يف تدخيلها بتدخيل ما حتتاجه، بل إنهم أدخلوا (4)أو الفارسي"

 ما الحاجة له ـ كما رأينا سابقا ـ.

التعريــب أقــرب إىل توحيــد لغــة الشــعوب العربيــة مــن التوليــد، "فــاألجن  لفــظ     .3

فـ ن كـل إقلـيم لـه خلفيتـه التارمليـة        واحد لو عرب، أما لو ولد له لفـظ عربـي،  

واحلضارية واللغوية اليت قد ملالف بها غريه، ثم له من بعد ـ  وقـه يف موسـيقى    

األلفاظ ، فمثاًل يقول املصريون والشاميون )املعر ( واملغاربـة يقولـون )املشـوار(    

 .(5)لنف  املعنى"

طــة  فــدعواهم بأنــه  واملالحــظ أن املزايــا الــيت  كــرت هنــا ـ  فيهــا نــوا مــن املغال       

وسـيلة مهمـة مـن وسـائل التنميـة املعجميـة ـ دعـوى صـحيحة، ونقـول: والتوليـد ـ أيضـًا ـ                   

وسـيلة مهمـة مـن وسـائل التنميـة املعجميـة، فـأي ميـزة للتعريـب إ ن؟ واللغـة كمـا تنمـو             

بالتعريــب ـ تنمــو بالتوليــد كـــذلد. ومثــل هـــذا القــول نقولــه يف امليـــزة الثانيــة، فهـــم             

يف التعريـــب اتباعـــا ملـــنهج العـــرب، وحنـــن نقـــول: أن يف التوليـــد اتباعـــا ملـــنهج يقولـــون: أن 

العرب كذلد. فكما نتبعهم يف التعريب ف ننا نتـبعهم يف التوليـد. فـأي مزيـة للتعريـب      

 إ ن؟!

                                                           
(1)

 .141ص صروف، يعقوب: أسلوبنا في التعريب،  
(2)

 .80ص ، حسن، ظاظا 
(0)

 .4صروف، يعقوب: اللغة العربية والمصطلحات العلمية،  ص 
(0)

 .8ص ،المرجع نفسه 
(1)

 ، بتصرف.88ص  ظاظا، حسن، 
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وأما ادعاء أن التعريب أقرب إىل التوحيد ـ فهـو ادعـاء غريـب، فـال التعريـب وحَّــد        

ا. بل إن الشعوب قد كتلف يف التعريب، حيث يعرب قـوم  لغة الشعوب، وال التوليد وحده

مــن لغــة، ويعــرب آخــرون مــن لغــة أخــرى فـــ)القطار( عــرب يف العــراق بـــ)مشني دفــري( مــن       

. (1)(rail way( ـ وعربـه آخـرون مـن اإلجنليزيـة )      chemin de ferالعبـارة الفرنسـية:)  

 ووحد العرب اللفظ املولد )قطار(.

ن العـرب كتلـف منـاهجهم يف التعريـب، حتـى إننـا جنـد        وإ ا أخذنا يف االعتبار أ

للفــظ األجــن  املعــرب صــورًا عديــدة، مــثاًل: رومانســية ورومانتيكيــة. والعلمــاء أنفســهم        

يقرون بأن العرب تتالعب باألعجمي عندما تعربه ـ إ ا أخذنا هذا يف االعتبار يصبح مثل  

 هذا القول مر وال ضعيفًا.

 

 عريب املصطلح العلميالناحية الثالثة: مزايا ت

ــطلح              ــب املصـ ــا تعريـ ــان مزايـ ــب ـ إىل بيـ ــيل التعريـ ــتندون يف تفضـ ــذلد يسـ كـ

العلمـــي. فاملصـــطلحات العلميـــة "عامـــة تكـــاد تكـــون مشـــرتكة بـــني العلمـــاء والبـــاحثني    

واملخرتعني، يف خمتلف البالد املتحضـرة، فمعرفـة نصوصـها اكـن البـاحثني مـن معرفـة        

 لب  فيها وال إبهام، فيتابعون ما يدونه الفنيـون عنهـا،   مستها احلقيقية معرفة دقيقة ال

 . (2)وما يطرأ عليها يف البلدان األجنبية"

                                                           
(1)

 .131حديث،  صدوبريشان، نيقوال: المعرب في العصر ال 
(2)

 .200ص حسن، عباس: اللغة والنحو بين القديم والحديث،  
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بعد أن عرضت اآلراء السابقة، فال بد من حترير املسألة على وجه آخر، وهو: هـل  

ة يف املصـطلحات العلميـة؟ ومبعنـى    تستوي الرت ة يف ألفاظ احلياة العامة مـع الرت ـ  

آخـــر: أيهمـــا أوىل للمرتجـــم: التوليـــد أم التعريـــب يف كـــل مـــن ألفـــاظ احليـــاة العامـــة          

واملصطلحات العلمية؟ وهذا التحرير مهـم  ألن ألفـاظ احليـاة العامـة مـن لغـة األغـرا         

العامــة، واملصــطلحات العلميــة مــن لغــة األغــرا  اخلاصــة. فلغــة األغــرا  العامــة هــي      

د األلفاظ اليت يسـتخدمها النـاس عامـة "يشـريون بهـا إىل أشـياء، أو يعـربون بهـا عـن          تل

وأمـا لغـة األغـرا      .(1)أحدا ، أو انفعاالت، أو يقضون بها مصاحل، ويسدون بهـا حاجـات"  

اخلاصة ـ فهي األلفـاظ الـيت يسـتخدمها املتخصصـون بطريقـة خاصـة، "حيـث تـدل علـى           

ل عـامل النبـات ـ مـثال ـ حـني ينسـب نباتـا معينـا إىل          أقسام أو أصناف أو حقول، كمـا يفعـ  

 . (2)عامله، أو شعبته، أو هائفته، أو رتبته، أو فصيلته"

ولغة األغرا  اخلاصة ال تشيع ـ غالبا ـ يف لغـة األغـرا  العامـة الـيت تسـتخدم       

. وبناء على هذا الفرق، ف ن الرت ـة يف لغـة األغـرا  العامـة كتلـف      (3)يف شئون احلياة

                                                           
(1)

 .110عبد العزيز، محمد حسن: المصطلح العلمي عند العرب ـ تاريخه ومصادره ونظريته،  ص 
(2)

 المكان نفسه. 
(0)

االقتراض ويسمى ذلك بـ)إلى لغة األغراض العامة، سابقا إلى أن بعض المصطلحات العلمية تنتقل  تأشر 

ولتحرير الفرق بين لغة األغراض العامة ولغة األغراض الخاصة نورد من هذا البحث.  04يراجع ص االجتماعي( 

 بعض النقاط:

من حيث االستعمال: لغة األغراض العامة عامة في مختلف شؤون الحياة، ولغة األغراض الخاصة مقصورة  .1

 على التعبير عن صنعة خاصة، وأغراض علمية.

المستعمـِل: لغة األغراض العامة يستعملها جمهور الناس، والخاصة يستعملها العلماء والمختصون  من حيث .2

 عندما يتحدثون في مجال اختصاصهم.

من حيث موافقة المعنى اللغوي: لغة األغراض العامة توافق المعنى اللغوي، والخاصة ليس من الضرورة أن  .0

ال تدخل المصطلحات في اللغة، مثل المترادف، والمشترك، توافقه. يقول عباس العزاوي:"والملحوظ أنه 

واالسم، والفعل، والحرف، واألضداد، وتداخل اللغات. وما ماثل من مصطلحات ـ فإنها ليست بلغة، وإنما 

هي مصطلح، سواء وافقت المعنى اللغوي، أو لم توافقه، وهكذا يقال في مصطلحات النحو والبالغة، 

 [.83منثور". ]المعربات والمصطلحات،  صوالعروض، والمنظوم، وال

األصل في لغة األغراض العامة هو االتباع، وفي لغة األغراض الخاصة ـ االبتداع. ذلك أن اللغة العلمية  .0

تتطور بتطور العلوم، والعلوم تأتي كل يوم بجديد، ومقتضى ذلك أن لغتها ال بد لها من أن تواكب هذا 
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ــرا        عن ــة األغـ ــب يف لغـ ــم يف التعريـ ــوز املرتجـ ــد يتجـ ــة، فقـ ــرا  اخلاصـ ــة األغـ ــا يف لغـ هـ

اخلاصــة، ويتحــرز منــه يف لغــة األغــرا  العامــة. وهــذا مــا قــرره مصــطفى جــواد ـ عضــو         

اجملمع العلمي العراقي ـ :"بع  املصـطلحات تبقـى بطبيعتهـا ،ـدودة االسـتعمال، فـال         

صــيني. وأمــا بعــ  املصــطلحات األخــرى  يســتعملها عــادة إال هبقــة خاصــة مــن االختصا 

فتكــون مرشــحة لالنتشــار  و لــد ألنهــا ستســتعمل حتمــا مــن قبــل  يــع أفــراد الطبقــة  

ــورة، وقــد تــدخل يف لغــة الشــعر واألدب، وتنتشــر بــني  يــع النــاس، فيجــب علينــا أن           املن

نالحـظ هــذه النقطــة ايوهريــة عنــدما حنــاول الرتجــيح بــني االشــتقاق والتعريــب. ففــي  

م األول  كننا أن نستعمل الكلمات األجنبية، كما جيوز لنا أن نبقيها على هيئتها القس

األصــلية. أمــا القســم الثــاني فمــن الواجــب أن خنتــار الكلمــات العربيــة مــا اســتطعنا إىل       

 لــد ســبيال. وأمــا إ ا اضــطررنا إىل اســتعمال كلمــة أجنبيــة فيجــب أن نعربهــا تعريبــا       

 لتفضيل بني التعريب والتوليد... وإليد التفصيل يف ا(1)تاما"

 )أ( ألفاظ احلياة العامة

                                                                                                                                                    
ـ فإنها تعبر )عموما( عن معان مستقرة، وحاجات متوارثة، وإن كان هذا  التطور. أما لغة األغراض العامة

 ال يمنع من تجدد الحاجات، وتولد المعاني.

من حيث توجه النقد اللغوي: يتوجه إلى لغة األغراض العامة، وال يتوجه إلى لغة األغراض الخاصة. يقول  .1

ليها النقد اللغوي، إمال الناس، ولذا يتوجه عباس العزاوي عن لغة األغراض العامة بأنها "داخلة في استع

لى المصطلحات، فال تشبه اللغة، وال هي مقيدة بمعانيها، وإن كان يطرد في تكوينها، إوهذا النقد ال يتوجه 

ويجاري اللغة في األوزان، وفي التقييد واإلطالق، والحالية والمحلية..." ]المعربات والمصطلحات،  

ت أيضًا ـ بأنها "لغة متفق عليها، وال تجري مجرى اللغة إال في الوضع [. ويقول عن المصطلحا81ص

 [.81واألوزان، فتخرج على اللغة في معانيها، وال تدخل في مادتها" ]المعربات والمصطلحات،  ص

من حيث أول الظهور: في لغة األغراض العامة يرتبط أول ظهورها بتاريخ الناس الذين يتكلمونها، وفي  .4

ط بتاريخ العلم. يقول العزاوي أيضًا:"و)تاريخ المصطلحات( يتصل بـ)تاريخ العلم( وما اصطلح الخاصة يرتب

به أهله، فإذا أردنا التماس األلفاظ الطبية ـ رجعنا إلى مؤلفات األطباء في مختلف العصور، وإلى مدونات 

[. ومن 81حات،  صالقوم في هذه المصطلحات، مثل كتاب:)بحر الجواهر(، ونحوه" ]المعربات والمصطل

ثم فإن وجود لغة األغراض الخاصة ال يشكل "شرطا أساسيا الستمرار وجود الجماعة اللغوية بشكل كلي؛ 

ألن ضروب لغة األغراض الخاصة تظهر فجأة وتختفي تبعا للطلب على وسيلة من وسائل التعبير 

غراض العامة" ]بيشت، هريبرت؛ المتخصص الذي ال يؤثر وجوده أو غيابه تأثيرا حيويا على كتاب لغة األ

، ترجمة: د. 28ص ،م2333، الكويت، جامعة الكويت، 1ط ودراسكاو، جنيفر: مقدمة في المصطلحية،

 محمد محمد حلمي هليل.[.

من حيث االكتساب، اكتساب لغة األغراض الخاصة إلزامي بالنسبة إلى العاملين في الحقل الخاص،  .0

 [.03ص ، ]بيشت، هريبرت؛ ودراسكاو، جنيفر خاص.ن عن ـ أو إلى ـ الحقل اليوالمترجم

من حيث الوظيفة اللغوية، نجد أن لغة األغراض الخاصة أحادية الوظيفة، فهي تستخدم "داخل إطار اجتماعي معين، 

]بيشت، وتفي بغرض واحد ال غير، وهو أداء الوظيفة الالزمة في كل ما يتعلق باالهتمامات الخاصة بالجماعة" 

 .ـ وما بعدها 10، صالمرجع نفسه[. وهناك فروق أخرى ينظر: 28ص  ،اسكاو، جنيفرهريبرت؛ ودر
(1)

 ،الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث  ، محمد علي،. نقال عن: الزركان0المباحث اللغوية في العراق، ص 

 .141ص
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إن األوىل فيهـا اللجـوء ـ قـدر املسـتطاا ـ إىل التوليـد  فلـم يـزل النـاس ملرتعـون             

األلفــــاظ للتعــــبري عــــن خمتلــــف احتياجــــاتهم، ويكثــــر يف كالمهــــم اســــتخدام اجملــــاز         

ر العــام يهفــو إىل  واالشــتقاق، وهــذا مــا قــرره األســتا  ،مــود تيمــور حــني قــال:"وايمهو    

الفصيح من األلفاظ، ويعمل على إشاعته  هوعا لذلد الوعي الذي  لد عليه أقطار 

ــا     نفســــه. إنــــه يــــأنف مــــن الكلمــــة األجنبيــــة أ ــــا أنفــــة، ويضــــيق بالكلمــــة العاميــــة أ ــ

ــا مـــن    ضـــيق...وردت علينـــا كلمـــات )البســـكليت(، و)األوتوموبيـــل(، و)التلغـــراف(، وغريهـ

صـدت هلـا كلمـات عربيـة ـ أو أدنـى إىل العربيـة ـ حتـاول إجالءهــا،              الكلمـات الدخيلـة، فت  

فبـــدال مـــن تلـــد الكلمـــات اســـتعمل النـــاس )العجلـــة والدراجـــة(، و)العربيـــة والســـيارة(،   

 . (1)و)الربقية(. ولن يكون مصري هذه الكلمات األجنبية الثال  إال ايالء"

عامة، ولكننا نقـول أنـه   إن هذا ال يعف أننا نقف ضد التعريب يف جمال احلياة ال

آخر ما يلجأ إليه، وهذا يقتضي تفعيـل دور املإسسـات اللغويـة، وإضـفاء الصـفة الرمسيـة       

ــه. وحتــى لــو و تعريــب لفــظ أجــن  فينبغــي           عليهــا  حتــى تقــوم مبــا ينبغــي عليهــا فعل

 تشذيبه وتهذيبه  كي يتالءم مع نظام اللغة.

 

 )ب( املصطلحات العلمية

مـــن املصـــطلحات العلميـــة ـ املصـــطلحات العلميـــة         يفـــرق بعضـــهم بـــني نـــوعني 

التطبيقية اليت تستخدم يف اجملاالت التطبيقية، كالفيزياء والطب والرياضـيات...اخل،  

واملصطلحات العلمية النظرية اليت تستخدم يف العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة. فـذهبوا     

"يعــد اجملتمــع العربــي   إىل تفضــيل التعريــب يف اجملــال التطبيقــي  إ  هــو ايانــب الــذي     

. وأمـا  (2)بالنسـبة لـه فقـريًا ـ إىل حـد مـا ـ وال ينبغـي االنتظـار حتـى نضـع لـه بـدياًل عربيـًا"             

ــة اقــرتا  املصــطلح األجــن  يف             ـــ"ال جيــوز ألبت املصــطلحات اإلنســانية االجتماعيــة ـ ف

ــى إجيــاد املصــطلحات اخلاصــة بهــذه         ــة قــادرة عل ــة واالجتماعيــة، فالعربي ــوم النظري  العل

                                                           
(1)

 .48م، ص1100، أكتوبر 11سلطان اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج 
(2)

، 14االقتراض اللغوي ضرورة علمية، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، عدد، صادومة، ربيع محمد مصطفى 

 .244ص ،م1110، 0ج
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، ومــن ثــم ُينتقــد علمــاء اللغــة ـ مــثال ـ              (1)العلــوم الــيت تشــر  حقائقهــا أصــوال وفروعــا"    

 الستخدامهم بع  املصطلحات مثل )فونولوجي، مورفونولوجي...(.

 :والذي أراه هو التفصيل على النحو التالي

إ ا كــان املصــطلح العلمــي ـ ســواء يف اجملــال النظــري أم يف التطبيقــي ـ            .1

، فــاألوىل التعريــب، مثــل: قنــاة فــالوب، ،فظــة بومــان،   فمــل اســم َعــلـــم 

بو يــة، مانويــة. وهــذا مــا أقــره جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، "أن تعــرب     

املصطلحات العلمية الدالة علـى التيـارات الفكريـة املنسـوبة إىل أشـخا       

 .(2)نسبت إليهم يف كل اللغات"

ــاألوىل يف املصـــطلحات    .2 ــة، فـ ــوم التطبيقيـ ــبة للعلـ ــدة الـــيت ال بالنسـ ايديـ

توجد يف لغتنا، ومل ترتجم من قبل ـ هو التسـوية بـني التعريـب والتوليـد.       

ف ن اسـتطاا املرتجـم أن يولـد لفظـا عربيـا ـ فبهـا ونعمـت، وإن مل يسـتطع          

اجملــامع ـ  فيمــا يبــدو ـ حيــث جنــد            هفالتعريــب. وهــذا هــو مــا تســري عليــ  

يق التعريـب مليئـة   املعاجم الثنائية املتخصصـة الـيت أصـدرها مكتـب تنسـ     

. وأحيد األستا  ،مد كامل حسـني  (3)باملولد والدخيل، والتدخيل أكثر

يف مــا  هــب إليـــه مــن أن املصـــطلحات العلميــة الـــيت ُكـوَِّنـــْت يف البيئـــات      

العلميــة للداللــة علــى تصــور علمــي خــا  ـ أنهــا "جيــب تعريبهــا، مثــل:           

قيمتهـا مـن حيـث هـي     اإلنزيم، واأليون، واإللكرتون  ألن تر تها تـذهب ب 

 .(4)مصطلح علمي"

بالنسـبة للعلـوم النظريـة )اإلنسـانية واالجتماعيـة(، فالتوليـد فيهـا أوىل          .3

ألن اللغــة إ ا مل تلــج أبــواب العلــم ضــمرت. ثــم إن كــثريا مــن ايامعــات       

                                                           
(1)

 .244المرجع نفسه، ص 
(2)

 .144ص نقاًل عن حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
(0)

:"تضم مجموعة العناصر الكيميائية التي نشرها مجمع اللغة العربية 141ينظر: المرجع نفسه، حيث يقول في ص 

 ( لها أسماء عربية".8( نقل على سبيل التعريب، و)84( اسما، منها )10بالقاهرة )
(0)

. 101ص ،م1100أكتوبر  ،11بالقاهرة، جالقواعد العامة لوضع المصطلحات العلمية، مجلة مجمع اللغة العربية  

ـ حيث عرض لبعض المصطلحات 110ص ي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح، وينظر أيضا: حجاز

 العلمية الدخيلة، وبين أن تعريبها أفضل من ترجمتها بالتوليد أو المعنى.
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العربيــة تــدرس هــذه العلــوم بالعربيــة، وهــذا يســاعد اللغــة علــى اإلبــداا          

ن اللجـوء إىل التعريـب ـ إ ا مل يسـتطع     واالبتكـار. ومـع  لـد فـال مـانع مـ      

ــتخدام        ــاا اسـ ــة، أو إ ا شـ ــن العربيـ ــظ، أو التوليـــد مـ ــة اللفـ ــم تر ـ املرتجـ

الدخيل، وقِبــله الذوُق العربـي، مثـل: رومانسـية، وكالسـيكية، أو إ ا كـان      

وهـذا   من املصطلحات العامليـة املشـرتكة، مثـل: أيـدلوجيا، ود قراهيـة.      

االحتفاظ بدالالتـه السـياقية املختلفـة الـيت      بشريطة أن يعرب اللفظ مع

تكونـت مــع اللفـظ يف بيئتــه األصــلية. فمـن غــري املعقـول أن تســتوي داللــة     

 لفظ )د قراهية( مع داللة لفظ )شورى( العربية.
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إن الناظر إىل واقع الرت ـة يف العربيـة املعاصـرة، وخصوصـا الصـحافة جيـد هـذا        

 ن الناحية اللغوية على النحو التالي:الواقع م

 أوال: بالنسبة لأللفاظ

بع  األلفاظ ترتجم، أو يتم توليد مقابل معجمي هلا ـ وفقا لقواعد التوليد 

 .املعجمي العربي، وهذا ال ضري فيه

 ــ الرت ة احلرفية:

وهناك هائفة أخرى من األلفاظ ترتجم حرفيا، وهذه تنقل إىل العربية دالالت 

بألفاظ عربية، وهذه األلفاظ املرت ة تر ة حرفية بعضها مما يقبله الذوق،  جديدة

وترضاه هبيعة اللغة، وبعضها مما ينبو عنه الذوق، وتحده قواعد اللغة، ومنه 

لوكاالت األنباء(، فـ)هبقا(  هبقاقوهلم:)سيتم لقاء الزعيمني يوم األحد القادم، 

( معناه accordingذا خطأ مرده إىل أن )(، وهaccordingتر ة للفظ اإلجنليزي )

، ولكن الرت ة احلرفية هنا ـ خطأ، وكان الصحيح أن  احلريف يف القاموس هو: هبقا لـ

ومن  لد يقال: ) كرت وكاالت األنباء أن الزعيمني سيلتقيان يوم األحد القادم(، 

 pour la couverture de nos:)تغطية حاجاتنا(، تأثرا بالعبارة الفرنسية:)(1)قوهلم

besoins (، ومنه قوهلم: )قام فالن بتغطية وقائع املإار(، واملراد: ضبطها ونشرها، أما

وهناك عشرات األلفاظ اليت يقع خطأ الرتكيب  تغطية الشيء، فهو حجبه وإخفاحه.

 فيها بسبب الرت ة احلرفية. 

 

 ــ األلفاظ الدخيلة:

                                                           
(1)

مقال منشور في مجلة مجمع اللغة ينظر: السامرائي، إبراهيم: اللغة العربية ووسائل اإلعالم أترجمة أم عدوى لغوية؟   

 .134ص، م1101هـ ـ مايو1011، جمادى اآلخرة 00عربية بالقاهرة، عددال
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ظ الدخيلة، وهذا موضوا هذه يتم إدخاهلا، وهي األلفا ثالثةوهناك هائفة 

 الدراسة.

ومما ينبغي إيراده هنا أن األلفاظ الدخيلة أثرت على القواعد اللغوية العربية، 

على املستوى الصوتي والصريف والنحوي، وسنتحد  الحقا عن كثري من هذه اآلثار، 

 ومما نذكره باختصار هنا:

لسان العربي بع  األصوات ــ من آثارها يف األصوات العربية أنها أدخلت إىل ال

 .(1)(ڤ، چ، پاألجنبية، مثل )

 :planktonوأمثلة  لد:)ــ وعلى املستوى املقطعي: البدء بالساكن، 

ْبـروتني(،  :proteinْبـروستات(، ) :prostate:ْبـالزما(، )plasmaْبـالنكتون(، )

(protoplasm: )اوهذ .لميةاملعجم املوحد للمصطلحات العـ كما عربها  ْبـروتوبالزم 

 لى أنواا املقطع العربي.ع ا من املقاهع أدخلجديد يعد نوعا

(، server)وأيضا: التقاء مد وساكن داخل الكلمة، مثل: سريفر

(، reportage)(. ومن الفرنسية: ريبورتاجhormone)هورمون

 (.bourse)(، بورصةmicrobe)(، ميكروبphosphate)فوسفات

من املقاهع العربية، فاملقطع العربي )الطويل املغلق(  وأيضا: وجود نوا جديد

مدغمان، حنو: ضالي، إما تركيبه حال الوقف:          ، والصامتان األخريان 

ولكن األلفاظ الدخيلة و: َبيت، َخوف. وإما يكون أحدهما صوت لني، حنضاري، باري ... اخل. 

(، fax)(، فاك AIDS)وجد فيها الصامات األخريان خمتلفان، حنو: إيدز

 (.protestantem)(، بروتستانتsandwich)ساندويتش

فيها إىل تسعة  وجدت ألفاظ يصل توالي املقاهع فقدوأيضا: هول الكلمة 

مقاهع يف الكلمة الواحدة، وهو ما ال يوجد يف الكلمات العربية، فالكلمات العربية ال 

 تتجاوز مقاهعها الثالثة. 

                                                           
(1)

 .000، صمعجم المصطلحات اللغويةالبعلبكي، رمزي منير، ينظر:  
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ومن أمثلة األلفاظ الدخيلة كثرية املقاهع: اسرتاتوسفري، ومقاهعها  سة: 

     /    /     /       /       . واسرتاتيجية، ومقاهعها ستة:   

    /     /     /     /     . وميكروبيولوجيا، ومقاهعها سبعة:    /

       /     /    /     /      /   /      . وكلوروفلوروكربون، 

ومقاهعها نانية:    /     /     /   /     /     /     /      

 . وألكرتومغناهيسية، ومقاهعها تسعة:    /     /   /     /    

    /     /   .     /     /  

ـ أحيانا ـ بطوله الذي يتجاوز ، كتابته كتابة االسم األجن ــ ومن الظواهر يف 

الثال  كلمات، مثال: )جوزيه رينالدو جيماري  كارنيريو(، وهو اسم هويل جدا 

 . حملامي برازيلي ـ وكان يكفي أن يكتب: جوزيه رينالدو

يطول، ومنه: استخدام العالمات  ــ وأما تأثريها على املستوى الصريف فحديثه

ومنه الصرفية األجنبية، ومنه تعريب السوابق واللواحق كعالمات صرفية داللية، 

 تدخيل ألفاظ ليست بأمساء إىل العربية.

كما يف: سريف   مكتوبة  روفهاقد ترد فأرقام، ومما عرب يف األعالم أيضا 

ويندوز  ية، اليت يقدمها برنامج(، أي: خدمة اجملموعة الثانService Pack 2باك تو)

فورتي يري اولد . وكما يف: (Windows XP SP2واختصارها) ،إك  بي

م. 2225(، وهو اسم لفلم كوميدي أمريكي أنتج عام forty year old virgin)فريجني

(، C-130 Hercules)هريكيوليز 132سي وقد ترد مكتوبة بأرقامها، كما يف: 

(، وكلها أعالم لطائرات، Boeing 787)737بوينج (، وAirbus A350) 352إيربا  و

 األوىل عسكرية، واألخريان مدنيتان. 

من تأثريها يف البنية الصرفية ـ مثال: شيوا الرتكيب:)الال أخالقي، الال و

إنساني...(، ومنه "شيوا ضرب من الرتكيب يإلف أبنية مركبة غريبة ليست من 
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-Angloبية، كقوهلم: )انكلوساكسون(، وهو من:)النحت الذي عرفته العر

saxon")(1). 

إن تأثري الرت ة مل يقتصر فقط على تدخيل ألفاظ أجنبية، وإما تعدى 

"يف حتريف بع  املصطلحات والكلمات العربية، وانتزاا كلمات  إىل اإلسهام لد 

 .(2)ومصطلحات أخرى، واستبداهلا مبصطلحات وكلمات أجنبية"

 

 نسبة لألساليبثانيا: بال

أما التأثر يف ناحية األساليب، فقد قسم الدكتور ،مد حسن عبد العزيز 

أوهلما: اقرتا  لي  له تأثري يف نظام ايملة، ، (3)اقرتا  األساليب على قسمني

 والثاني: اقرتا  له تأثري متفاوت يف نظامها. 

حتد  عنه الشيخ ويراد باألول أن تدخل العرب يف أساليبها أسلوبا أعجميا، وقد 

عبد القادر املغربي، وقال:"ولي  بني أدبائنا كبري نزاا يف أمر قبول األساليب األعجمية 

وعدم قبوهلا، وجل ما اشرتهوه يف قبول هذه األساليب أال تكون خمالفة يف تراكيبها 

لقواعد اللغة، وأال تكون نابية عن الذوق السليم...والباب مفتو  أمام هذه األساليب 

خله بسالم  إ  لي  فيها كلمة أعجمية، وال تركيب أعجمي، وإما هي كلمات تد

عربية ،ضة ركبت تركيبا عربيا خالصا، لكنها تفيد معنى مل يسبق ألهل اللسان أن 

أفادوه بتلد الكلمات، فقوهلم:)هلب فالن يد فالنة( كلمات عربية مركبة تركيبا 

مل يفهم املغزى األعجمي، وهو خطبة الفتاة، عربيا، لكننا إ ا خاهبنا بها العربي القح 

 . (4)وإما اعتاد أن يفهم خطبتها مبثل:)خطب فالن فالنة("

                                                           
(1)

 .131ـ 138السامرائي: إبراهيم، اللغة العربية ووسائل اإلعالم أترجمة أم عدوى لغوية؟  ص 
(2)

 .00ص العربية في اإلعالم، مد: عبد الحليم، محي الدين، وأبو العنين، حسن مح 
(0)

ورقة بحث منشورة مظاهر حداثتها ودورها في أجهزة اإلعالم،   - عبد العزيز، محمد حسن: الفصحى المعاصرة 

، 2332م. د.ط، مصر، جامعة القاهر، 2332ضمن كتاب مؤتمر علم اللغة األول: اللغة العربية في وسائل اإلعالم، عام 

 .213ص
(0)

 .002ص تعريب األساليب،  د القادر:المغربي، عب 
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أما الثاني ـ فهو الذي مل يرتضه أدباء العربية، وهو أن ملالف األسلوب املقرت  

يف تركيبه قواعد اللغة، كقوهلم:)كان الشاعر ليعرب أصدق تعبري(، قياسا على 

اعر ليعرب أصدق تعبري(، والالم ال تأتي يف العربية بعد )كان( يف مثل الفصحى:)إن الش

وقد تناول السامرائي بع  األمثلة اليت تأثر املرتجم فيها بأسلوب هذا الرتكيب. 

لغوي غري عربي، كقوهلم: إن فالنا أحد أكرب العسكريني، بدال من القول: إن فالنا من 

. ومن (1)(one of the biggerإلجنليزي:)أكرب العسكريني. وهذا تأثر بالتعبري ا

تأثريها يف ايملة النحوية املعاصرة، مثل:"هو كأستا ، واملراد: هو من حيث  لد 

. وقد شبه (2)("est comme professeurكونه أستا ا، وهذا من الفرنسية:)

الدكتور السامرائي ما أحلقته الرت ة بالعربية املعاصرة من ضري بالعدوى، وهذا 

ري يتمثل يف أن "أماها لغوية خاصة بلغة غربية فرنسية ثم إنكليزية قد وجدت الض

 .(3)السبيل إىل العربية فبدت عربية جديدة ومست بسمات من التغريب"

اإلشارة إىل أمر جوهري بالنسبة للغة اإلعالمية، وهو وأخريا فال بد من 

 يث ال يعيق القارئ عائق عن  )االنقرائية(، وتعف ـ كما سبق ـ قابلية القراءة والفهم،

الوصول السريع إىل املعنى املراد. ولكن الدخيل ـ سواء أكان لفظا أم أسلوبا ـ  ثل 

عائقا بني القارئ واملعنى املراد  إ  إن كثريا من األلفاظ الدخيلة داللتها غامضة 

قافة بالنسبة للعربي، وحتتاج إىل كشف وإيضا ، ما مل يكن هذا الدخيل قد هضمته ث

 القارئ، وأصبح جزءا منها.

                                                           
(1)

 . 132السامرائي: إبراهيم، اللغة العربية ووسائل اإلعالم أترجمة أم عدوى لغوية؟  ص 
(2)

 .131ـ 138، صالمرجع نفسه 
(0)

، فقد أورد بعضا 43ـ  14ص لغة الصحافة المعاصرة،  :محمد حسنعبد العزيز، . وينظر: 11، صالمرجع نفسه 

 الدخيل في أساليب العربية. من مظاهر تأثير
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وأخطر من التأثري اللغوي للغات األجنبية ـ التأثري الثقايف هلا، حتت محأة 

 لد أن"الكلمات حتمل كثريا من معامل ومقومات العوملة، وركوب موجة العصر، 

خارج حدودها الوهنية  الثقافة اليت تإلف هذه الكلمات جزءا منها، ولذا ف ن انتشارها

يعف انتشار مقومات وأفكار وتصورات ومفاهيم، بل وقيم هذه الثقافة، وبالتالي إخضاا 

 .(1)الثقافات األخرى اليت تتقبل هذه الكلمات واملصطلحات هليمنتها"

 ــ جناية على املفاهيم واملصطلحات:

نى أيضا كما تف الرت ة احلرفية على نظم القواعد العربية، ف نها تو

على املفاهيم، وهذه من أخطر اينايات ـ وخاصة يف حقل الرت ات اإلنسانية، فكثري 

من املفاهيم تشيع، وترتك أثرها، وهي من صنع ثقافة وافدة، كالعلمانية، والنفعية، 

واألصولية، والعقالنية، واليسار، فاملصطلحات "كما أنها اثل وعاء ملضمون ما، ف نها 

لة للمضمون الذي يوضع فيها، وهي مضامني كتلف باختالف أيضا تكون حام

الثقافات، والبيئات، وعندئذ ال تصدق املقولة الشائعة أنه )ال مشاحة يف 

. وفمل املسريي محلة شديدة على الرت ة احلرفية للمصطلح (2)االصطالحات("

على وجهة الغربي، فالدالي ـ املصطلح ـ مرتبط بسياق حضاري ،دد، كما أنه فتوي 

وبالتالي فاملصطلح له حتيزان: "حتيز سياقه،  ،نظر من سكه، وزاوية رحيته واجتهاداته

  .(3)وحتيز من صاغه"

                                                           
(1)

، م2331، الكويت، وزارة اإلعالم الكويتية ـ مجلة العربي، يوليو 1طأبو زيد، أحمد: المعرفة وصناعة المستقبل،  

 . 11ص
(2)

 . ]بتصرف[.0م، ص2330، مصر، نهضة مصر، 2عمارة، محمد: معركة المصطلحات بين الغرب واإلسالم، ط 
(0)

، 110م، ص2334، مصر، دار الشروق، 2: اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، طالمسيري، عبد الوهاب  

 ]بتصرف[.
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إن مد أسد بقوله:"والسياق احلضاري املختلف للمصطلح هو الذي يوضحه ،

علينا أن نذكر دائما بأن الشخ  األوروبي أو األمريكي حينما يتحد  عن 

)التحرر(، أو )االشرتاكية(، أو )الثيوقراهية(، أو )احلكومة  )الد قراهية(، أو

الربملانية(، أو ما شابه  لد ـ ف نه يستخدم هذه املصطلحات ويف  هنه أحدا  تاريخ 

الغرب اليت صنعها يف حاضره وماضيه كله. ويف حدود هذه التصورات التارملية ال 

ا تصبح سهلة الفهم معروفة تكون هذه املصطلحات يف موضعها الطبيعي فحسب، ولكنه

املقاصد. إن  كرها فشد يف الذاكرة كل الصور الذهنية ملا حد  يف املاضي وما قد 

فد  يف املستقبل خالل التطور التارملي للغرب. ولعل هذا هو السر يف أن هذه 

املصطلحات استطاعت أن تساير سنة التغيري اليت كضع لسلطانها كل األفكار 

ظم املصطلحات السياسية واالجتماعية املعاصرة تدل على معان كتلف البشرية. إن مع

كل االختالف عن املعاني اليت اكتسبتها عندما تكونت يف األصل، ولكن سنة التغيري 

هذه تظل ماثلة يف  هن املفكر الغربي، وإدراكه هلا أعطاه القدرة على أن يراجع ويعدل 

 . (1)إىل املراجعة والتعديل"دائما مصطلحاته كشيء هو يف حاجة مستمرة 

ثم يضيف:" إن مثل هذه املرونة الفكرية كتفي على أية حال عندما تأتي أمة 

من األمم انتسبت إىل حضارة خمتلفة عن احلضارة الغربية، ومرت خالل تارب 

تارملية متنوعة، فتقتب  هذه املصطلحات السياسية كما استعملت يف الغرب 

هلا مثل هذه املصطلحات وكأنها حتمل يف  اتها معاني  وتستخدمها، وعندئذ تبدو

مطلقة ال تتغري وال تتبدل، غافلة يف  لد عن مراحل التطور التارملي اليت مرت هذه 

ايمود خالهلا، األمر الذي يإدي إىل  ود تفكري األمة السياسي على صورة ثابتة، وهو 

 .(2)لى اخلال  منه"الذي ظنت أنها باقتباسها هذه النظم ايديدة ستعمل ع

وسائل اإلعالم )ِمْرِسى، أصبحت ترى وتسمع "يف  ونتيجة هلذا التأثر فقد

وهابور، وباي باي، وأوكي، واملارثون( وهل هناك أ ل من )شكًرا، وصف، ومع السالمة، 

وحسًنا، وسباق الضاحية(، وأشد من هذا مرارة انتشار اإلجنليزية يف لعبة كرة القدم، 

نر، واهلدف جول، واملبارة ماتش وغريها مما نعرف... ولعل من املإسف أن فالزاوية كور

تنتشر اللغات األجنبية يف كل مكان مثل: التليفون للهاتف واليوبيل للعيد والبوسطة 
                                                           

(1)
 ، ترجمة: منصور محمد ماضي.00ـ 04م ص1140، لبنان، دار العلم للماليين، 0منهاج اإلسالم في الحكم، ط 

(2)
 المكان نفسه. 
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للربيد، والراديو للمذياا، وايورنال للجريدة، واألرشيف للسجالت أو الوثائق، 

الظاهرة املإسفة واملإملة كتابة األمساء . و(1)"ولوكندة للفندق، والكوبري للجسر

 .األجنبية والعناوين الغربية باحلروف العربية

 ــ تأثري متزامن مع العوملة:

 :(2)ومن أخطر مظاهر التأثري احلضاري على اللغة العربية بسبب العوملة

  استعمال األمساء اإلجنليزية للتشكيالت ايديدة لألزياء، ولتقاليد

األمريكية، واملواد الغذائية احلديثة، واألدويـة املصنوعة يف  الطعام، واملطاعم

الدول العربية، والشركات، واملإسسات التجارية، واعتماد املختصرات 

اإلجنليزية لتكون أمساء متعارفًا عليها لعدد من الشركات، مثل 

)ايسيسكو(، و )أرامكو(، و)سابتكو(، وغريها، وكذلد شيوا استعمال 

دي بداًل من التقويم اهلجري اإلسالمي، وخباصة يف التقويم امليال

الشركات وبع  املإسسات، أو ايمع بينهما يف املإسسات العربية بشكل 

عام، واعتماد التسمية غري العربية ألمساء البلدان العربية بداًل من 

التمسد باالسم العربي األصيل، وإلزام الدول واملإسسات واهليئات العاملية 

 بها. بااللتزام

  ،أصبحت الوثائق الرمسية من جوازات، وبطاقات، ورخ  قيادة وإعالنات

ولوحات عربات تستخدم فيها اإلجنليزية أو الفرنسية جبوار اللغة العربية، 

 فكأن العربية ال تفي بالغر .

  احنسار استعمال اللغة العربية يف الدول اإلسالمية، وهبوط نسبة إجادتها

ول االختيار اللغوي واالتاه الثقايف حنو الثقافة فيها بشكل عام نسبة لتح

 الغربية اإلجنليزية األمريكية أو الفرنسية.

  .كما تراجع استعمال اللغة العربية يف االتصاالت العاملية، ويف العلوم 

                                                           
(1)

قال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، معز الدين، يوسف: وسائل اإلعالم بين العامية والعجمة،  

 .100م، ص2330، نوفمبر132عدد
(2)

ينظر: عبد السالم، أحمد: العولمة الثقافية اللغوية وتبعاتها للغة العربية، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية  

 . 131ـ 130، ص43األردني، عدد
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  وازدادت أهمية اللغة اإلجنليزية يف كص  الدراسات اإلسالمية، ويف

 االتصاالت بني املسلمني. 

 

 اللغة اإلجنليزيةــ هيمنة 

ومــن مظــاهر التــأثر بســبب العوملــة ـ أيضــا أن اللغــتني اإلجنليزيــة والفرنســية              

زامحتــا اللغــة العربيــة يف عقــر دارهــا يف وســائل اإلعــالم، فشــاعت جرائــد ،ليــة ب حــدى     

هاتني اللغتني، واستحدثت  إ اعات خاصـة ب حـداهما تبـث إرسـاهلا داخـل الـدول العربيـة        

 البحث مظاهر كثرية هلذه اهليمنة.ويف هذا  وخارجها.

وإن كان ال  نع من إيصال رسالتنا إىل اآلخرين بلغتهم، وإنشاء قنوات ناهقـة  

بلغات أخرى هلذا الغر ، ولكـن املشـكلة أننـا نعيـد إنتـاج الرسـالة الغربيـة بأوجـه عربيـة،          

ثقافـة  ونبثها عرب هذه القنوات، وكأنها تعكـ  ثقافتنـا، دون أن نشـعر أمـا هـي صـدى لل      

 الغربية.

 

 اللغة العربية والعصر الرقمي

جاءت األلفية الثالثة على إثر قفزات هائلة، قفزتها تكنولوجيا املعلومة، على 

مستوى صياغتها، وإيصاهلا، وتلقيها، والتفاعل معها. ومع جميء اإلنرتنت، وتطور 

خمتلفة عما أن اللغة تشهد خماضا جديدا، ووالدة  االوسائط املعلوماتية ـ  فقد بد

كانت عليه. حيث أصبحنا يف عصر التعليم عن بعد، والرت ة اآللية، والصوالني 

واملدونات، والكتب اإللكرتونية،  اإللكرتونية )املنتديات(، واملقاهي اإللكرتونية )الشات(،

وأصبح ايميع قادرا على أن يدون ما يف رأسه، ويقرأ كلماته آالف ـ واملكتبات الرقمية...

مبا ماليني ـ من الناس، ويتفاعلون مع املعلومة، ويسجلون مشاعرهم يف  يلها...ومل بل ر

يقتصر التفاعل على تلد النصو  املكتوبة باللغة العربية، بل تعداها إىل غريها، 

وخصوصا النصو  اإلجنليزية، حيث أصبحنا نشهد كتابات عديدة يف املنتديات 

لد الرت ة اآللية، ويتم الرد عليها بن  العربية بالنصو  اإلجنليزية ـ ويسهل  
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عربي أو إجنليزي، وأحيانا تكتب ألفاظ الشكر العربية بأجبدية التينية. وغري بعيد عن 

 لد أن الصحافة املعاصرة، دخلت محأة هذا التفاعل، فتجد لكثري من الصحف 

ووكاالت ية، تلفازالورقية مواقع غدت صحفا إلكرتونية، وتشاركها يف  لد القنوات ال

 األنباء، وغريها.

وظاهرة أخرى جـديرة بـالتوقف عنـدها، وهـي أن اللغـة اإلجنليزيـة أصـبح كـثري         

مــن ألفاظهــا يف مصــاف األلفــاظ العامليــة، وأصــبح العربــي يســتهلكها ـ مــع وجــود املــرادف      

العربــي الشــائع، مثــل: كــوبي، بســت، كــْت، فايــل... ويــتم ترديــدها حتــى علــى مســتوى         

اك شـعورا غريبـا تـاه اللفـظ العربـي فمـل صـاحبه علـى الـتخل           القنوات، وكـأن هنـ  

ــات بـــالن                  ــة ـ صـــناعة الربجميـ ــان اللغـــة اإلجنليزيـ ــاهر هغيـ ــن أخطـــر مظـ ــه. ومـ منـ

اإلجنليزي، وأصبح التعامل مع خمتلف الربامج يسريا علـى الكـثري مـن العـرب الـذين ال      

رغم مـن أن أكوادهـا   جييدون اإلجنليزية، ولكنهم جييدون التعامـل مـع تلـد الـربامج بـ     

 إجنليزية.

ســيطرة اإلجنليزيــة مــع اإلنرتنــت، والوكــاالت العامليــة، والقنــوات   ـ إ ن ـ       تنامــت

يــذهب بعــ  يف ظــل هــذه اهليمنــة العامليــة هلــا ، والكــربى، كالســي إن إن، والــ  بــي ســي 

ــامل يف      ــود العــ ــة الــــيت تســ ــة العامليــ ــون اللغــ ــة ألن تكــ ــة مإهلــ ــاحثني إىل أن اإلجنليزيــ البــ

: الكــم اهلائــل مــن املــادة املتاحــة علــى شــبكة     (1)ســتقبل، ويســتدلون بشــواهد عــدة، منهــا   امل

%، وازديــاد عــدد املســتخدمني لبنرتنــت    32اإلنرتنــت باللغــة اإلجنليزيــة، ويقــدر  ــوالي     

الذين فصلون علـى هـذه املـواد مـن غـري املـتكلمني باإلجنليزيـة ـ مبعـدالت كـبرية جـدا             

فــــزا دول االحتــــاد األوروبــــي الــــيت بــــدأت كشــــى أن حتــــل حتـــى إن هــــذا األمــــر أصــــبح ي 

اإلجنليزية ،ـل بعـ  اللغـات األوروبيـة، لـي  فقـط يف جمـال التعامـل االقتصـادي، أو          

البحث العلمي، ولكن أيضا يف جمال التدري  ـ وقد بدأت بع  األصوات تطالب بـذلد   

 يف هولندا.

مة يف إجــراء البحــو ،  أن اإلجنليزيــة لغــة العلــم املســتخد  أيضــا: ومــن الشــواهد  

ونشــر النتــائج علــى مســتوى العــامل، حتــى إنــه يف أملانيــا ـ وهــي دولــة تعتــز اعتــزازا كــبريا     

                                                           
(1)

، الكويت، وزارة اإلعالم الكويتية ـ مجلة العربي، يوليو 1المستقبل، ط المعرفة وصناعة ، ينظر: أبو زيد، أحمد 

 ]بتصرف كبير[. 18 – 10ص ، م2331
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% مــن  ــو  الكيميــاء تنشــر    93% مــن  ــو  الفيزيــاء، و  93بلغتهــا وثقافتهــا ـ جنــد أن        

باإلجنليزيــة. ومــن الشـــواهد أيضــا االتـــاه الكــبري إىل اكــا  اإلجنليزيـــة لغــة ثانيـــة يف       

. كـل هـذا يقـود إىل تـان  لغـوي عـاملي، مصـحوبا بتجـان  ثقـايف ـ            من الشعوبكثري

 .(1)على حد تعبري جون جوزيف

غــري أن التطــورات التكنولوجيــة، وإن كانــت قــد أظهــرت يف البــدء أنهــا تقــود إىل    

انتشار اإلجنليزية، ف ن التطورات الالحقـة أبطلـت مفعـول هـذه السـيطرة، ووقفـت حـائال        

، منهـا: انتشـار   (2)لتجان  اللغوي ـ كما يرى بع  البـاحثني، لعـدة أسـباب    دون استمرار ا

القنوات واإل اعات اليت تبث بلغاتها القومية واإلقليمية، وانتشار مواقـع اإلنرتنـت بلغـات    

خمتلفة، والقدرة على التعامل مع الربيد اإللكرتوني، ومع املوبـايالت باللغـات املختلفـة،    

أهلــه، ولغــة قومــه، مهمــا نــأى عــنهم. ويضــاف إىل  لــد      ممــا جيعــل الشــخ  مرتبطــا ب  

انتشـــار بـــرامج الرت ـــة اآلليـــة. ومـــن شـــأن هـــذا التطـــور أن فقـــق "التقـــارب والتفـــاهم    

ــة واحــــدة، أو االنصــــياا         ــة إىل اخــــرتاا لغــــة عامليــ ــودين بــــني الشــــعوب، دون احلاجــ املنشــ

ع انتشــار ظــاهرة  . ومــ (3)واالستســالم هليمنــة لغــة مــن اللغــات القويــة، مثــل اإلجنليزيــة"       

تعددية اللغـات عـرب اإلنرتنـت ـ ظهـرت احلاجـة إىل اسـتخدام لغـات غـري اإلجنليزيـة، وقـد            

للضـــغوط الدوليـــة مـــن أجـــل (4) (ICANNرضـــخت اهليئـــة األمريكيـــة املعروفـــة باســـم الــــ)

تدويل عناوين اإلنرتنت، ممـا يسـمح باسـتيعاب معظـم لغـات العـامل، وظهـرت جهـود عـدة          

جـــل إتاحـــة اســـتخدام اإلنرتنـــت ملـــن ال يعـــرف       أنرتنـــت. وهـــذا مـــن    لتعريـــب عنـــاوين اإل 

 .(5)اإلجنليزية، كما يدعم تبادل املعلومات بني املإسسات وايماعات العربية

ف  ا كان هذا هو شأن اللغة اإلجنليزية، وشأن اللغات األخرى ـ فأين تقف 

العربية مطالبة ن العربية من  لد؟ وما عدتها أمام هذه األعاصري الرقمية ايارفة؟ إ

بأن تواكب العصر الرقمي  حتى تناف  اللغات العاملية األخرى، وحتى يتم هذا ـ فال بد 

                                                           
(1)

د.ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم جوزيف، جون: اللغة والهوية _قومية، إثنية، دينية،  

 النور خراقي. ، ترجمة: د. عبد200ص ،م2330أغسطس ،002عدد  المعرفة،
(2)

 ـ وما بعدها. 210، صالمرجع نفسه 
(0)

 .22ص ،المعرفة وصناعة المستقبل ، أبو زيد، أحمد 
(0)

(، Internet Corporation for Assigned Names and Numbersاختصار أوائلي السم المؤسسة، وهو: ) 

 .وترجمتها: مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
(1)

د.ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة رؤية عربية لمجتمع المعرفة،  - وحجازي، نادية: الفجوة الرقمية علي، نبيل، 

 ]بتصرف كبير[. 041ص ،م2331أغسطس،  ،018عدد  والفنون واآلداب، عالم المعرفة،
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من إصال  لغوي شامل، جيعل نصب عينيه تاوز الفجوات اليت تفصل بني لغتنا 

، هي: فجوة التنظري (1)والعصر الرقمي، وهذه الفجوات ـ كما يراها الدكتور نبيل علي

وة املعجم، وفجوة تعلم وتعليم اللغة، وفجوة االستخدام اللغوي، وفجوة اللساني، وفج

ومما يإسف له  حوسبة اللغة، وفجوة موارد املعلومات اللغوية، وفجوة التوثيق اللغوي.

أن الطفرة اليت بدأتها اللغة العربية يف دخول عامل احلوسبة ـ  دت ـ كما يقول 

للكويت، وكانت الكويت تقدم دعما هائال  ـ بعد غزو العراق (2)الدكتور نبيل علي

لشركات الربجميات العربية، مما منح الفرصة لشركة أجنبية فحصدت معظم 

اإلجنازات اليت ات بأيدي عربية يف جمال تعريب نظم التشغيل. فالعربية اآلن تواجه 

 .فجوة حوسبة، تاوزت بع  مفاصلها، وبقي أمامها الشيء الكبري

 

 

                                                           
(1)

 .010، صالمرجع نفسه 
(2)

 .011، صالمرجع نفسه 
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 استبدال العربي بالدخيل 

 اتاه الرافضني لالستبدال 

  دور االستعمال يف تغليب األصيل

 أو الدخيل

  هل جيب التغيري يف اللفظ

 الدخيل؟
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 إضاءة:

اإلشــكالية اللغويــة واحلضــارية لأللفــاظ الدخيلــة وجهــان لعملــة واحــدة، فاللغــة  

رة هي سليلة اللغة. ومن هنا ينشأ صراا كبري حـول األلفـاظ   هي مرآة احلضارة، واحلضا

الدخيلة باعتبارها غازية لعملة األمة احلضارية،  لـد أن اللغـة هـي عملـة يـتم تـداوهلا.       

 فينظر بعضهم إىل األلفاظ الدخيلة كما ينظرون إىل الغزاة.

 وعلى أي، ف ن األسئلة اليت نوردها بني يدي البحث هي:

لفــظ الــدخيل للبقــاء؟ ومــا مــدى اندماجــه يف     مــا مــدى صــالحية ال   .1

البيئة ايديدة اليت وفد إليها؟ وما النظرة الـيت ينظـر بهـا أصـحاب     

فيعــيش؟ وهــل يقبــل    (1)هــذه البيئــة إليــه؟ وهــل يســتطيع أن يتكيــف   

 البقاء راضخا ملا يصيبه من تشذيب وتهذيب؟ 

ني اختلفــت آراء العلمــاء إزاء هــذه األســئلة، وامــازت إىل اتــاه   وقــد 

كـــبريين: اتــــاه يـــدعو إىل استئصــــال الـــدخيل، وإحــــالل األصــــيل    

 .(2)،له، واتاه يدعو إىل استعماله، وأنه ال حرج من بقائه

ثم إن القائلني باالستخدام ملتلفون أيضا يف قضية تغيري الـدخيل،   .2

 فهل يلزم تغيريه حني يستعمله العرب؟ أو ال يلزم؟  

                                                           
(1)

 مادة: ك ي ف. ، ينظر: الفيروزآبادي هذا الفعل مولد، وقد استخدمه المتكلمون، 
(2)

يدور حول النقاش هنا فوسائل الترجمة،  في تناولناهتجدر اإلشارة إلى الفرق بين هذا الموضوع، والموضوع الذي  

يدور حول قضية لم فالنقاش هناك أما أمر قد فرغ منه، وهو أن الدخيل قد اقتحم الباب ودخل ـ فهل يستأصل أو يستعمل؟ 

شأن اللغويين والمثقفين عموما، في هذا المبحث تداء؛ إذ المترجم لم يقم بعد باختيار الوسيلة المناسبة. والتساؤل توجد اب

 وذلك شأن المترجمين فحسب.
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، وباملعادلــة الرياضية:)اســتبدال= لــه مرحلتــان: استئصــال ثــم إحــاللاالســتبدال 

 :استئصــال+إحالل(، وهــو مفهــوم قــديم، عــرب عنــه بـــ)حركة التنقيــة اللغويــة(، واملــراد بــه  

ــن     ــابها مـ ــا شـ ــة ممـ ــي  اللغـ ــة كلـ ــر دونيـ ــرن األول   عناصـ ــر القـ ــه إىل أواخـ ــود بدايتـ ، وتعـ

قيـــة ـ تـــأليف القـــدامى يف اللـــهجات العاميـــة،        ، ويـــأتي يف ســـياق حركـــة التن(1)اهلجـــري

ــ  (2) ( يف كتابـه )حلـن العامـة(   هــ 139واللحن، واحملرف، واملصحف ـ بـدءا مـن الكسـائي)ت:    

واهلدف األساس هلذه احلركة ـ هو "إصال  اللغة العامية، وردها إىل الفصـحى، والبحـث    

بيهــا مــن  عــن أوضــاعها، ومعرفــة فصــيحها مــن ركيكهــا، وصــحيحها مــن فاســدها، وعر        

ــ ومن ثم القيام باستبعاد الفاسد والركيـد، وإصـال  مـا احنـرف، واسـتبدال       (3)دخيلها"

 ا دخل.العربي مب

ــائلني      ــا حجـــج القـ ــة االستئصـــالية؟ ومـ ــوم عليهـــا احلركـ ــا األســـ  الـــيت تقـ فمـ

 باالستبدال، والرافضني له؟

 

 أس  حركة االستبدالــ 

الفصاحة، وهو أسـاس عـام تقـوم    تقوم هذه احلركة على أساسني، األول: مفهوم 

عليه حركة التنقية اللغوية عموما، فتشمل الـدخيل والعـامي واملولـد. والثـاني: ارتبـاط      

 الدخيل بالغزو، وهو أساس خا  تقوم عليه حركة استئصال الدخيل.

                                                           
(1)

. ترجمة: د. 04ص م،2330، مصر، مكتبة الخانجي، 2فك، يوهان: العربية دراسات في اللغة واللهجة واألساليب، ط 

 رمضان عبد التواب.
(2)

ينظر: المعلوف، عيسى اسكندر: اللهجة العربية العامية، ضمن كتاب: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: اللهجات العربية،  

 ( كتابا للقدامى والمحدثين فيما يتعلق بحركة التنقية اللغوية.222وما بعدها ـ فقد ذكر فيه )02ص
(0)

 .14المرجع نفسه، ص 
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 األساس األول: الفصاحة

هــا ، الــيت أقام(1)املــراد بالفصــاحة ـ هنــا ـ الفصــاحة يف احلقــل اللغــوي املعجمــي          

املعجميون على معيارين: زماني ومكاني. فاملعيار الزمف يـراد بـه حتديـد إهـار الفصـاحة      

ــع        ــرن الرابـ ــة القـ ــرة، وبنهايـ ــري يف احلاضـ ــاني اهلجـ ــرن الثـ ــف القـ ــد مبنتصـ ــا، و لـ زمنيـ

. وأمــا املعيــار املكــاني (2)اهلجــري يف الباديــة، ومــا خــرج عــن هــذا اإلهــار الــزمف ُعـــدي مولــدا  

هار الفصاحة بقبائل معينة، وهي القبائـل السـاكنة يف وسـط ايزيـرة     فرياد به حتديد إ

وبنــاء عليــه، فــالعربي الفصــيح هــو     .(3)العربيــة دون أهرافهــا، ويف بواديهــا دون حواضــرها  

ــتالط"      ــة واالخـ ــن العجمـ ــدين عـ ــن بعيـ ــة وزمـ ــأ يف بيئـ ــذي نشـ ــة  (4)"الـ ــزمن والبيئـ ــو الـ ، وهـ

 احملددان سلفًا. 

لفصاحة، ويرينا إهـار العربـي الفصـيح وفـق هـذا      وهذا رسم بياني يوضح حدود ا

 املفهوم:

 

                                                           
(1)

يين يتعلق بجمالية الكلمة. ومفهوم للفصاحة عند النحاة يتعلق باطراد القياس وشيوع هناك مفهوم للفصاحة عند البالغ 

 االستعمال.
(2)

لم أجد نصا للقدامى يحدد هذا اإلطار الزمني، غير أن هذا هو المفهوم من عملهم المعجمي في جمع اللغة، وتحديد  

 وكتب فقه اللغة كالخصائص. ،معاييرها الصحيحة، كما في المعاجم
(0)

. وينظر خريطة لهذه 211، ص1ج ينظر في تعيين هذه القبائل كالم الفارابي الذي أورده السيوطي في المزهر،  

 .48القبائل في: عيد، محمد: المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر، د.ط، مصر، عالم الكتب، د.ت، ص
(0)

 .01الودغيري،  ص 



[069] 
 

 

 هـ622           

            

 هـ522           

            

 هـ422           

            

 هـ322           

            

 هـ222           

 هـ152           

 هـ122           

 هـ52           

            

ب
غر

امل
م 

لي
إق

 

صر
 م

يم
قل

إ
 

ق
را

لع
م ا

لي
إق

 

عرب مشال 

 ايزيرة

 )الشام(

عرب جنوب 

 ايزيرة

 )اليمن(

سكان 

 البوادي

عرب وسط 

 ايزيرة
 

 

 

 حدود الفصاحة زمانا ومكانا عند املعجميني العرب :(3) شكل

مــن خــالل هــذا الشــكل يتضــح لنــا أن إهــار الفصــاحة ضــيق جــدا، وأنــه خمــت      

،دودة، يف زمن معني ـ وأن ما وراء هذه احلدود من آفاق ممتدة زمانـا ومكانـا ـ غـري       بفئة

بناء عليه، فالعرب يعيشـون خـارج إهـار الفصـاحة منـذ زمـن سـحيق )أكثـر مـن          وفصيح، 

 عشرة قرون مل يولد فيها عربي فصيح!!(، وترتب على هذا أمور:

سـتلزم تنقيـة اللغـة    كل ما كان خـارج إهـار الفصـاحة احملـدد ـ فهـو مولـد، ي        .1

 منه.

ي
ان

زم
ال

ار 
عي

امل
 

 املعيار املكاني
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إهمال األلفاظ املستحدثة اليت جدت يف حياة العرب، فلـم تـذكرها املعـاجم،     .2

"بل لقد أقفلت قواميسنا أبوابها، ونفضت يدها عن عمليـة ايمـع والتـدوين    

ــارة العربيـــة،         ــرات احلضـ ــا نـ ــجت فيهـ ــيت نضـ ــور الـ ــابقة للعصـ ــة سـ يف مرحلـ

مواهن هذا االزدهار، وعواصمه ووصلت قمة أجمادها، وتعمدت أن تبتعد عن 

واملدينــة، ودمشــق، وبغــداد، والقــاهرة، وقرهبــة،    ،الكــربى كالبصــرة، والكوفــة 

والقــريوان ـ مكتفيــة برصــيدها القــديم، وبزادهــا الــذي ورثتــه مــن األعــراب              

ــه"    ــه، أو تضــيف إلي .  وحتــى عنــدما تــرأ صــاحب    (1)األوائــل، ال تريــد أن تنمي

وم، وأدخل عددا من الكلمات، واالصطالحات القاموس احمليط على هذا املفه

، وعلـى رأسـهم   (2)ايديدة ـ قامت عليه محلة نقدية شـعواء مـن لغـويي العـرب     

. ومـن  ـع هـذه األلفـاظ     م( 1356هــ /  1172)ت: ابن الطيب الشرقي الفاسـي 

من اللغويني خارج هذا اإلهار الفصيح ـ ف ما  عها ألجل نقدها، وبيان مـا   

 لذي ينبغي رده إىل الفصيح.فيها من اللحن ا

االنفصــام بــني اللغــة الــيت تنمــو يف اجملتمــع، واللغــة الــيت حنــافظ عليهــا يف         .3

املعاجم، فاتسع الشرخ بـني جمـال اللغـة التقعيـدي، وجمـال اللغـة التـداولي.        

وكــأن العــرب ـ منــذ القــرن الثــاني ـ  ال يتكلمــون الفصــحى، وأصــبح الشــعور        

ا يتكلمـون بـه هـو شـيء غـري الفصـحى، وأن       السـائد لـدى العـرب  يعـا ـ أن مـ      

الفصحى بعيدة املنال منهم، دونها خرط القتاد، وهريق الكالم بهـا ـ أن يعـود    

العربي إىل تلـد البيئـة، و لـد الـزمن ـ أو يتشـبث بلغـة العربـي الـذي كـان           

 يعيش يف تلد املرحلة دون زيادة.

وعـدم االعتـداد   قصر االحتجاج اللغوي املعجمي والنحوي على تلد الفرتة،  .4

نـه فـد  بتطـور احليـاة، وتغـري العـادات، وتقـدم        مـن أ رغم بـ بالتطور اللغـوي،  

 املعارف  فالتطور اللغوي قرين التطور احلضاري.

 

                                                           
(1)

 .00المرجع نفسه، ص 
(2)

 .00المرجع نفسه، ص :هذاينظر في  
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 )مفهوم جديد للفصاحة(

غــري أن هــذا املفهــوم القــديم للفصــاحة ـ ال يســلم بــه احملــدثون  فـــ"لكل عصــر              

معجمــه وألفاظــه الــيت يعــرب بهــا عــن    فصــاحته اخلاصــة، وهــذا معنــاه أن كــل عصــر لــه    

. ف  ا كان اللغويون قـد ا  (1)ثقافته، وعن األدوات واملفاهيم احلضارية اليت يستخدمها"

قد حددوا مفهوم الفصاحة زمانا ومكانا ـ ف ن هذا ينطبق على فصحى العصر ايـاهلي،   

 تلـد اللغـة   وصدر اإلسالم. ولكن ما مصري اللغة العربية بعد القرون األوىل؟ ومـا مصـري  

 اليت استعملها األدباء والشعراء والكتاب والعلماء؟

أمام هذه التساحالت، اضطر الباحثون إىل البحـث عـن مفهـوم جديـد للفصـاحة،      

ُيـدِخـل تلد اآلماد الزمنية الواسـعة، واألقـاليم الشاسـعة ـ يف إهـار الفصـاحة. ومـن هـذه         

م حـدًا أدنـى مـن القواعـد الصـوتية،      املفاهيم ـ أن الفصاحة هي "خاصـية اللغـة الـيت حتـرت     

والصــرفية، والنحويــة، واملعجميــة املتفــق عليهــا بــني علمــاء العربيــة، وتصــلح لتكــون أداة       

للتفـــاهم ايمـــاعي، والتواصـــل املشـــرتك بـــني ســـائر املـــتكلمني بهـــا أينمـــا كـــانوا، ومتـــى  

فاللغـة الـيت    وجدوا، ووسيلًة للتعليم والتثقيف، وأساسًا لتوحيد الفكـر، وحتقيـق اهلويـة.   

تتمــع فيهــا هــذه اخلصــائ  ـ نســميها )العربيــة الفصــحى(، أو )العربيــة املشــرتكة(،          

. وبهــذا فــأي لفــظ أو اســتعمال تــوفرت فيــه شــروٌط  (2)و لــد يف مقابــل اللــهجات احملليــة"

 :(3)ثالثة ـ ُعـدي فصيحا، والشروط هي

 أن يرد يف ن  مكتوب. .1

 تب.أن يكون قد شاا استعماله عند أكثر من كا .2

 أن يكون جاريًا ـ ولو بوجه ـ على قواعد العربية، وأقيستها. .3

وبهــذا ال يصــبح مفهــوم الفصــاحة ســالحًا يشــهر يف وجــه كــل جديــد أو حــديث،   

فكــل مــا اســتوعبته اللغــة العربيــة  )ومــا تســتوعبه( بقــدراتها التوليديــة والتعريبيــة مــن        

 فصاحة القد ة.ألفاظ وتراكيب ـ فهو فصيح. وال يصح أن يوضع يف مقصلة ال
                                                           

(1)
 .04ص، م2331، المغرب، مطبعة النجاح، 1دراسات معجمية، طالودغيري،   

(2)
 .00ـ02المرجع نفسه، ص 

(0)
 ، بتصرف كبير.00ـ00المرجع نفسه، ص 
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 األساس الثاني: ارتباط مفهوم الدخيل بالغزو

هـذا أسـاس آخـر يتعلـق باستئصـال الـدخيل، فكمـا هبـت الشـعوب العربيـة لــدحر           

املسـتعمر، وإجالئـه عـن أوهانهـا ـ فكـذلد ينبغـي النظـر إىل األلفـاظ الوافـدة، ومـن حـق              

تئصـاله مـن جـذوره، خاصـة     اللغة العربية على محاتها أن يهبوا إلجالء هذا الدخيل، واس

أن الكلمات الدخيلة "تفسد النقاء املزعوم للغة املقرت ضة، فهي ال تنتهد نبلـها فحسـب،   

 حتد  عن قضـيتني: أ.  وحتى يتبني هذا األساس ـ فس (1)بل تعر  أيضًا فائدتها للخطر"

 الثانية: الدخيل واالنتماء اللغوي.و األوىل: الدخيل يف نظر الفقهاء.

 : الدخيل يف نظر الفقهاءوىلالقضية األ

ـــٍ  رافــ  للــدخيل ـ وُ      جــد عنــد الفقهــاء، وهــو القــول بعــدم جــواز وقــوا     أول َنــف

املعــــــرب يف القــــــرآن الكــــــريم. وأول مــــــن قــــــال بــــــذلد مــــــن الفقهــــــاء ـ هــــــو اإلمــــــام              

، وأبــو إســحاق  (هـــ312)ت: هـــ(، وتبعــه نفــر مــن الفقهــاء، مــنهم الطــربي    224الشــافعي)ت:

هــ(،  229. ومن علماء اللغة أبو عبيدة معمر بن املثنى)ت:(2)اوغريهم، (هـ476)ت: الشريازي

(، هـــ124)ت: وجماهــدوابــن فــارس. و هــب فريــق آخــر إىل القــول بوقوعــه، كــابن عبــاس،      

هــ( التوفيـق بـني القـولني،     224. وحاول أبو عبيـد القاسـم بـن سـالم)ت:    (هـ125)ت: وعكرمة

 لد أن هذه احلروف بغري لسان العـرب يف  بأن كالًّ من الفريقني أراد مذهبا مستقال، "و

األصـل، فقــال أولئـد علــى األصـل، ثــم لفظـت بــه العـرب بألســنتها، فعربتـه فصــار عربيــا       

 . (3)بتعريبها إياه، فهي عربية يف هذه احلال، عجمية األصل"

وقـــد ارتضـــى هـــذا التوثيـــق كـــثري مـــن املتـــأخرين، ورأى الـــدكتور عبـــد الفتـــا    

                                                           
(1)

 . ويقصد بأنها تعرض فائدتها للخطر ـ أن اللغة عندما تقترض، وال ترد ما اقترضته ـ010ص  ،كولماس، فلوريان 

 فإنها تفقد قيمتها، ومع مرور األيام ال تعود لغة معطية؛ إذ إنها ال تملك ما تعطيه.
(2)

 .103، ص2ج  ينظر: الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهلل: البحر المحيط في أصول الفقه، 
(0)

صر، الهيوة العامة لشوون ابن سالم، أبو عبيد القاسم: غريب الحديث، تحقيق: د. حسين محمد محمد شرف، د.ط، م 

. ولمزيد من معرفة الخالف حول هذه القضية ينظر: هالل، عبد الغفار حامد: 203، ص1م، ج1180المطابع األميرية، 

. والشرَبـجي، محمد يوسف: األلفاظ المعربة في القرآن الكريم وموقف 012ـ081ص العربية خصائصها وسماتها، 

-www.awu ، عن موقع المجلة:1110، إبريل11العدد السيوطي منه، مجلة التراث العربي،

dam.org/trath/51/turath51-010.htm. 
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هـو الصـحيح، وأن "املـرء ليـدهش مـن هـذه الدقـة يف تعـبريات          الربكاوي أن هـذا التوفيـق  

(، ولكـنهم قـالوا   بغري لسان العربالعلماء، فمجاهد وعكرمة مل يقولوا بأن هذه األلفاظ )

(، أما أبو عبيدة ف نه ـ فيمـا مسعـه منـه أبـو عبيـد ـ مل ينـف سـوى أن          من غري لسان العرب)

مـات وأشـباهها قـد أصـبحت بتعريبهـا جـزءًا       يف القرآن ألسـنا سـوى العربيـة  ألن هـذه الكل    

 . وإن هذا لكالم  يل، ولكن َيـر ُد عليه ثالثة أمور:(1)من لسان العرب"

، فــابن غــري لغــة العــرب مــناألول: أن املـانعني صــرحوا بأنــه لــي  يف القــرآن شــيء  

فــارس يقول:"فــ ن قــال قائــل: فمــا تأويــل قــول أبــي عبيــدة: فقــد أعظــم وأكــرب؟ قيــل لــه:      

 غـري لغـة العـرب    مـن ه أنه أتي بأمر عظيم وكبري، و لد لو أن القرآن لـو كـان فيـه    تأويل

شـــيء ـ لتـــوهم متـــوهم أن العـــرب إمـــا عجـــزت عـــن اإلتيـــان مبثلـــه  ألنـــه أتـــي بلغـــات ال          

فهم مل يكتفوا ـ إ ن ـ بالقول أنه لي  فيه شـيء بغـري لغـة       .(2)يعرفونها، ويف  لد ما فيه"

 العرب.

ـ كــأبي عبيــدة، وغــريه ـ حــني رفضــوا القــول بوقــوا املعــرب،             الثــاني: أن املــانعني

فســروا  لــد علــى أنــه مــن توافــق اللغــات، وقــد ســبق نقــل كــالم أبــي عبيدة:"وقــد يوافــق    

اللفـــُظ اللفــــظ ويقاربـــه، ومعناهمـــا واحـــد، وأحـــدهما بالعربيـــة، واآلخـــر بالفارســـية أو         

بــي أصــال واســتعماال، فــال   . ومقتضــى القــول بتوافــق اللغــات ـ أن اللفــظ عر       (3)غريهــا..."

 جمال للتوفيق بأنهم ال ينكرون أن يكون اللفظ أتى من غري لغة العرب.

الثالــث: أنهــم يقولــون بأعجميــة األعــالم، وأنهــا جــاءت مــن غــري لغــة العــرب، ممــا   

يدل على أنهم يفرقون بينها وبني النكرات، فريفضون القول بأن النكـرات دخلـت مـن غـري     

 كن لتفريقهم بني الَعــلـم وغريه فائدة.لغة العرب، وإال مل ي

مــن هنــا، فقــد ارتـــبط رفــ  الــدخيل بكــالم ا ، وتـــرك هــذا األمــر انطباعـــا يف         

ــة الــدخيل، أو الكــالم األعجمــي. وقــد أصــل هلــذا االنطبــاا بعــ            الشــعور العربــي بدوني

                                                           
(1)

 .181ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية،  
(2)

، لبنان، مكتبة 1الصاحبي في فقه العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، تحقيق: د. عمر فاروق الطباع، ط 

 .40م، ص1110المعارف، 
(0)

 .10ص، تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين، د.ط، مصر، مكتبة الخانجي، د.تمجاز القرآن،  
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ملـن   يكره الشـافع . وقد (1)األحكام الفقهية املختلفة املتعلقة باستعمال الكالم األعجمي

وهنــاك روايــات ا هلــا بالعجميــة، طــأن يــتكلم بهــا خال وأيعــرف العربيــة أن يســمي بغريهــا، 

اإلمـام  ، وكـره  عـن رهانـة األعـاجم   نهـى  عمـر  أخرى عن بعـ  األئمـة والسـلف، ومنهـا أن     

 . ولفظ الكراهية حني يصدر عـن اإلمـام الشـافعي   (2)التسمية بالفارسية( هـ241)ت: أمحد

إىل الكراهة الشـرعية، ومـن ثـم يصـطبق األمـر بالصـبغة الشـرعية.         ـ ف نه ينطلق  أو أمحد

 وهذا كله يرتك انطباعًا سيئًا يف شعور الناس تاه هذا األمر.

 : الدخيل واالنتماء اللغويالقضية الثانية

شيوا الدخيل يف لغـة األغـرا  العامـة ـ يضـعف االنتمـاء اللغـوي          يرى هإالء أن

تـزازه بلغـة غـريه، واحتقـاره للغتـه. ويف هـذا مـن االنهـزام         بني الفرد ولغتـه، ويغـرس فيـه اع   

النفسي ما ال فمد عقبـاه   لـد أن "األلفـاظ انعكـاس واضـح لثقافـة اجملتمـع، وأمـاط         

سلوكه، ومن ثم ف ن استعمال جمتمع ما أللفاظ جمتمع آخر ـ يعـف أنـه متـأثر بثقافـة      

كلمـــات علـــى الرت ـــة   . وهلـــذا تستعصـــي بعـــ  ال (3)هـــذا اجملتمـــع، وبأمـــاط ســـلوكه" 

. يقـــول الـــدكتور عبـــد املـــنعم عبـــد ا  ،ـــذرا مـــن  (4)الرتباههـــا ببيئـــة وظـــروف خاصـــة

مزامحة العامي والدخيل للفصحى يف اجملاالت الرمسية:"فال تعف تلد املزامحة خلـال  

يف الفصحى، أو ميزة يف العامية، وإما مرد  لد إىل ضعف االنتماء اللغوي. وإال فكيـف  

يشيع يف لغة اإلعالن التجاري من ألفاظ وتراكيـب ال تعرفهـا العربيـة، اخـتلط      نفسر ما

فيها احلرف العربي باألجن ، والكلمة العربيـة باألجنبيـة، ممـا يـدل علـى فوضـى لغويـة        

 .  (5)بالساحة العربية"

ومــن ناحيــة ثانيــة، فــ ن شــيوا الــدخيل دليــل علــى ضــعف الرقابــة اللغويــة، وهــو      

لغة مرتوكة، يسر  و ر  فيها من شاء، فال حـامي يـذود الغربـاء،    مإشر على أن محى ال

                                                           
(1)

، الكويت، وزارة األوقاف والشوون 2يمكن االطالع على كثير من هذه األحكام في: الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 

 وما بعدها. 141، ص11ج، م1180اإلسالمية، طباعة ذات السالسل، 
(2)

، لبنان، مؤسسة 0ي، عبد اهلل محمد بن مفلح: اآلداب الشرعية، تحقيق: شعيب األرناؤوط، وعمر القيام، طالمقدس 

 .010، ص0م، ج1111الرسالة، 
(0)

 .181ص حسن: التعريب في القديم والحديث، عبد العزيز، محمد  
(0)

 .208ص، دور الكلمة في اللغة،  ترجمة د.كمال بشر  ،ينظر: أولمان ستيفن 
(1)

، 0، ج10االنتماء اللغوي ـ أهميته وأثره في مزاحمة العامي للفصيح، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، عدد  

 .201م، ص1110
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وال حارس  نع الدخالء ـ وإ ا كان اخللل بهذه الدرجة عند الرقباء  وهم فئة اللغـويني،   

وفئة مـن بيـدهم السـلطة  ـ فمـا بالـد بـالعوام؟! إن ضـعف الرقابـة اللغويـة الـيت تركـت              

املتلقــي الــذي ضــعف أداحه، وبهــت وعيــه الـدخيل يطــارد األصــيل "علــى مــرأى ومســمع مــن  

ـ  إن   (1)اللغـوي، فأصـبح األمـر لديـه ال  ثـل خطـرًا يهـدد اللغـة، أو مسـخا يشـوه العربيـة"           

 هذا الضعف الرقابي من اخلاصة يكرس الضعف االنتمائي من العامة.

وإ ا أضـــيف إىل  لـــد ارتبـــاط الـــدخيل املعاصـــر باالســـتعمار، بـــدءًا مـــن إدخـــال   

على يد )،مد علي باشا(، وحركة النهضة اليت قام بها، وما تبـع  لـد    النظم الغربية

من احتالل أجن  ملعظم الدول العربية، "كل  لد عاد على اللغـة العربيـة ب ثـار بعيـدة     

املدى يف التـأثري، وممـا يشـهد بـذلد تلـد األلفـاظ الدخيلـة مـن اللغـات األوروبيـة ـ أوال            

اإلجنليزيــة. وقــد أدى  لــد الغريــب املهــدد لكيــان  مــن الفرنســية واإليطاليــة، وأخــريا مــن

العربيـــة إىل قيـــام حركـــة مضـــادة، تـــدعو إىل استحضـــار املاضـــي العظـــيم، وإحيـــاء تليـــد  

احلضــارة والثقافـــة مـــن الـــرتا  القـــديم...وأدى االشـــتغال باآلثـــار األدبيـــة مـــن خملفـــات  

عي  فعــال عــن العصــور الغــابرة إىل بعــث حركــة التنقيــة اللغويــة مــرة أخرى...وقــد اســت 

وهلذا فاأللفاظ الدخيلـة ـ يف نظـر     .(2)كثري من الكلمات األجنبية بألفاظ عربية حديثة"

هإالء ـ هي عمل من أعمال الغزاة، نفذها ـ بقصد أو دون قصد ـ املرت ون، وقبولنـا بهـذه      

 .(3)األلفاظ "استخذاء وخنوا ال يرضى به مسلم حري  على لغة الكتاب اجمليد"

الن: ضعف الرقابة اللغويـة، وارتبـاط الـدخيل باالسـتعمار ـ أوجـدا رد       هذان العام

فعــل مضــاد لــدى الشــارا العربــي، اثــل ـ كمــا يــرى تيمــور ـ يف أنفــة العــوام مــن العــامي           

. ويذُكـر مثاال أن أحد العوام اتصل به، واستعمل أثناء حديثه كلمـة )متكـأ،   (4)والدخيل

ـــة( بــدال مــن )كنبــة، وريشــة(    . ويقــول:"ال ســبيل ألبتــة إىل إنكــار مــا يضــطرم يف     (5)وَمـَهـفَّ

البيئات العربية كلها مـن نـزو  إىل اإلفصـا ، ومـن رغبـة يف تسـوية اللغـة العربيـة  حتـى          

. كما يرى تيمور ـ أيضـًا ـ أن تعـدد املفـردات      (6)تكون هلا الكلمة العليا يف جماالت التعبري"

                                                           
(1)

 .282المرجع نفسه، ص 
(2)

 .، بتصرف201ص  ،فك، يوهان 
(0)

، سوريا، دار القلم، 8طحبنكة، عبد الرحمن حسن: أجنحة المكر الثالثة وخوافيها: التبشير واالستشراق واالستعمار،  

 .080م، ص2333
(0)

 من هذا البحث. 100نص تيمور، يراجع ص  سبق  
(1)

 ، بتصرف.40ص، م1100، أكتوبر 11سلطان اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج ، تيمور، محمود 
(4)

 .48المرجع نفسه، ص 
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ن الرغبة العارمـة يف الـتخل  مـن الكلمـة     "برهاهو العربية أمام اللفظ الدخيل الواحد ـ  

 .(1)العامية واألجنبية، والتمهيد إلحدى الكلمات الفصيحة أن تهيمن وأن تسود"

                                                           
(1)

 المكان نفسه. 
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يف مواجهــة حركــة التنقيــة ـ وقــف آخــرون يرفضــون هــذا املبــدأ، ويــرون أال بــأس      

اولــة القضــاء عليــه ـ هــي       ببقــاء الــدخيل، وأن اخلــوف مــن بقائــه يف غــري ،لــه، وأن ،    

،اولــــة فاشــــلة، ويســــوقون لــــذلد جمموعــــة مــــن الــــرباهني، وتــــأتي حجــــج القــــائلني   

عــر  أوال حجــج أباالسـتبدال يف معــر  الــرد علـى حجــج الرافضــني لالسـتبدال، وهلــذا    

حجج من يقـول بـه  حتـى تتـبني نـواحي املوضـوا،        اعر  ثانيأمن يرف  االستبدال، ثم 

 وزواياه.

 لالستبدال حجج الرافضني . أ

 هناك ثال  حجج احتج بها الرافضون لالستبدال، وهي:

األوىل: ال خــوف مــن شــيوا املفــردات الدخيلــة يف اللغــة  فـــ"اللغة قائمــة  ــروف     

معانيهــا، وأفعاهلــا، وصــرفها، وحنوهــا، وبيانهــا، وشــعرها، وخصائصــها الــيت اتــاز بهــا، ال    

بكسـائها، وهليـت بطالئهـا، حتـى      ببضع مفردات غريبة عنها، قـد التجـأت إليهـا، فكسـيت    

، (2). وبهــذا يفــرق علــم اللغــة بــني نــوعني مــن األنظمــة اللغويــة      (1)أصــبحت منهــا وعليهــا"  

األول: األنظمــة اللغويــة املغلقــة، وهــذه قــوام اللغــة، وأساســها الــذي تعتمــد عليــه، وهــي            

 هـو وهـذا  النظام الصوتي والصريف والنحوي. والتطور ـ عادة ـ ال فد  يف هـذه األنظمـة،     

. والثــاني: األنظمــة اللغويــة املفتوحــة، وهــو النظــام الــداللي،  (3)مــن اللغــة الثابــت ايانــب

والتطور الذي فد  للغـة ـ عـادة ـ هـو علـى هـذا املسـتوى، ومـن ثـم فــ"اخلطر ال يـأتي مـن              

. وال (4)إدخال ألفاظ ومصطلحات جديدة، وإخراج ألفاظ ومصطلحات موجودة وهرحهـا" 

"مــن هــذا القــدر اهلائــل الكــبري جــدا مــن األلفــاظ احلديثــة الــيت دخلــت        علــى  لــد   أدلَّ

ــة املائــة واخلمســني ســنة املاضــية، وكــادت أن تعــل مــن نصــف املعجــم          االســتعمال هيل

                                                           
(1)

 .122ص التعريب، التهذيب في أصول عيسى، أحمد:  
(2)

 .08ـ00ص، دراسات معجميةلمزيد من التفصيل حول هذين النظامين ـ ينظر: الودغيري:   
(0)

 .من هذا البحث 131يراجع ص  
(0)

 .08ص، دراسات معجميةالودغيري:   



[078] 
 

 .(1)العربي القديم ـ تقريبا ـ مهمال ومماتا"

 .(2)الثانية: بعث األلفاظ القد ة يإدي إىل اإللباس، وال يناسب العصر احلديث

ة: كثري من ،اوالت القضاء على الدخيل ـ باءت بالفشل. وهذا مـا قالـه    الثالث

الدكتور ،مد حسن عبد العزيز، بعد أن عر  لبع  هـذه احملـاوالت الـيت تهـدف إىل     

إحــالل األصــيل ،ــل الــدخيل، "إن هــذه احملــاوالت ـ وقــد مضــى عليهــا العمــر الطويــل ـ           

بعـــد اســـتعماهلا، ومـــع وجــــود    تإكـــد أن ،ـــاوالت القضـــاء علـــى الكلمـــات األعجميـــة       

. وتقـوم هـذه احلجـة علـى     (3)مسـمياتها ـ ،اولـة فاشـلة، ومـا ينبغـي أن يفكـر يف تكرارهـا"         

 مبدأين: 

شــيوا اللفــظ باالســتعمال، فــاللفظ إ ا شــاا، وتداولتــه األلســنة واألقــالم ـ               .1

يصــبح مــن الصــعب أن  حــى  ليــإتى بغــريه مكانــه، ويف هــذا يقــول الــدكتور  

اب:"وجمامعنـا العلميـة مل تسـتطع حتـى اآلن معايـة هـذه       رمضان عبد التو

املشكلة معاية حامسة، ف نها تنتظر حتى يشيع اللفـظ األجـن  علـى كـل     

لسان، وتستخدمه العامة واخلاصة، ثم تقوم قيامة اجملامع العلمية، وحتاول 

البحث عن لفظ عربي بديل، وبذلد يولد هذا اللفظ ميتا  الشتهار اللفظ 

 .(4)وشيوعه على األلسنة"األعجمي 

ارتباط اللفظ بالثقافة  فاللفظ يبقـى مـا بقـي مسـماه، وال يـزول إال بزوالـه،        .2

ومبعنى آخر: يظل اللفـظ حيـا مـا احتـاج النـاس إليـه، فـ  ا انعـدمت احلاجـة          

م( ـ    1952إليــه مــات. ومثــال  لــد أن ثــورة الثالــث والعشــرين مــن يوليــو عــام)   

يـــاة يف مصـــر، واختلفـــت كـــثري مـــن مظـــاهر  عنـــدما قامـــت َتـَغـيَّــــر مـــط احل 

الثقافـــة الرتكيـــة ـ "ومل يكـــن غريبـــا أن كتفـــي مـــع تلـــد املظـــاهر أغلـــب         

. وهـذا املبـدأ   (5)األلفاظ اليت تشري إليهـا  ألن النـاس مل يعـودوا يف حاجـة هلـا"     

اللغــوي الــذي يــربط اللغــة بالثقافــة، "ال يفســر املهجــور والبــديل الــذي حــل       
                                                           

(1)
 نفسه.المكان  

(2)
 .من هذا البحث 101صلهذه الحجة سابقا، يراجع  تعرض 

(0)
 .182ص التعريب في القديم والحديث،  عبد العزيز، محمد حسن: 

(0)
 .048م، ص1111، مصر، مكتبة الخانجي، 4فصول في فقه العربية، ط 

(1)
 .181ص التعريب في القديم والحديث، عبد العزيز، محمد حسن:  
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أللفاظ الـيت خلفتهـا الرتكيـة، ومـا تـزال تسـتعمل       ،له فحسب، بل يفسر ا

حتى اليـوم  ألنهـا تشـري إىل مظـاهر ثقافيـة تركيـة مـا تـزال حيـة، يف أجهـزة           

احلكــم:  ــرك...ويف املأكــل: بقــالوة، ســجق...ويف امللــب : شبشــب، جزمــة،      

 .(1)فستان..."

مــا فهـذان املبـدآن: شـيوا اللفــظ الـدخيل باسـتعماله، وارتباهــه مبسـماه، فيبقـى        

 بقي ـ يقفان عائقًا فول دون جنا  احملاوالت اليت تهدف إىل استئصاله، ونبذه.

 

 حجج القائلني باالستبدال  . ب

مل ُيـَسـلِّــــم القـــائلون باالســـتبدال بتلـــد احلجـــج الـــيت حاكهـــا الرافضـــون، بـــل 

 فندوها، وهدموا أركانها، 

اللغــة بأصــواتها، إثر علــى اللغــة  إ  تــ)أ( فبالنســبة لــدعوى أن كثــرة املفــردات ال 

وصــرفها، وتراكيبهــا ـ يــردون بــأن الــدخيل ال يــزال يتــواىل، ويتكــاثر، حتــى جيعــل لغتنــا        

. ويف هــذا تشــويه حملاســنها، وحــط مــن قيمتهــا،  (2)"خليطــا مــن العربيــة واللغــات الغربيــة" 

ــفات              ــاد املكتشـ ــة بازديـ ــات األعجميـ ــا الكلمـ ــة ـ ازدادت فيهـ ــذه الطريقـ ــل بهـ "وإ ا دام النقـ

، واملصطلحات الفنية والتجارية والسياسـية وغريهـا علـى تـوالي األيـام والسـنني        العلمية

، "وإن فـتح البـاب علـى مصـراعيه لكـل دخيـل ـ مـن شـأنه أن يقـو            (3)حتـى تغلبـت عليهـا"   

 .(4)صر  اللغة"

)ب( وبالنسبة لالستعمال والشيوا ـ فيقول ،مـود تيمـور بـأن علينـا "أال نعطـل        

جة أنهـا غـري معروفـة، وأن مقابلـها العـامي أو األجـن  شـائع        ظهور اللفظة الفصيحة  

ه االستعمال. فهذه حجة تدحضها األمثلة البعيدة والقريبة يف املاضي واحلاضر  ـَـلـَـقـَـص

                                                           
(1)

 المكان نفسه. 
(2)

 .80صم، 1122، 1، ج2سلوم، أنيس: التعريب، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، مج 
(0)

علي، نبيل: الثقافة العربية وعصر المعلومات، د.ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم  

 .204م، ص2331، ديسمبر، 204المعرفة، عدد 
(0)

 .130ص هالل، عبد الغفار حامد: العربية خصائصها وسماتها،  
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إ  تــداول ايمهــور كلمـــات كانــت بــادئ بـــدء موضــع االســتغراب، بـــل هــدف الســـخرية        

كلمـات العاميـة واألجنبيـة كلمـات     واالستهزاء، واستبدل الناس مبا كانوا يألفون من ال

جديــدة هريفــة أصــبحت هــي املألوفــة املأنوســة الــيت ال يصــطنعون غريهــا حــني يعــربون        

. ثم يبني تيمور أن عملنا إزاء الكلمة الفصـيحة هـو "أن نهيـ  هلـا فرصـة      (1)وحني يكتبون"

ر التعــرف، وأن مهــد هلــا هريــق الشــيوا، فــايمهور جيــد يف نفســه احلاجــة إليهــا، ويضــم  

التعلق بها، ولن  ضي عليها هويل وقت حتـى تكـون هلـا الغلبـة علـى مقابلـها العـامي أو        

. وفذر من أن يتأثر رجـل اللغـة ـ أو جممـع اللغـة ـ بسـيادة الكلمـة العاميـة، أو         (2)الدخيل"

الدخيل، فيذعن هلا ويقبلها، ويقول:"وأخشى ما أخشى أن تتجلى لنـا احلقيقـة الكامنـة،    

جـل الشـارا أشـد غـرية علـى اللغـة مـن رجـل اللغـة، وأن جنـد الكاتـب حـني             ف  ا حنن نـرى ر 

يعـرب عـن  ات نفسـه، وحـني يصـف مـا يهـدف إىل وصـفه مـن املرئيـات ـ أقـوى حرصـا علـى                

 .(3)اإلفصا  من اجملمع اللغوي"

فهــو يــرى أن مبــدأ الشــيوا واالســتعمال ـ إمــا هــو خدعــة يغــرت بهــا بعــ  رجــال       

علــيهم هــذه اخلدعــة. ويضــرب علــى  لــد بعضــا مــن األمثلــة      اللغــة، واألوىل أال تنطلــي  

 .(4)لكلمات أجنبية شاعت ثم استبدل الناس بها كلمات عربية فصيحة

)جـ( وبالنسبة الرتباط االسم مبسماه ـ يدعونا الدكتور عبد القادر الفاسي إىل  

الــتخل  مــن هــذه العقــدة، "فمشــكل التعريــب لــي  مشــكل تر ــة باألســاس. واللغــة            

تعـــبريي ال حتتـــاج مبـــدئيا وعمليـــا إىل املـــرور جبهـــاز تعـــبريي آخـــر  لتعـــرب عـــن    كجهـــاز

معلومـات ومعــان مســتقلة عــن األلفــاظ الــيت ترمـز إليهــا يف لغــة معينــة. صــحيح أن املــرور   

باللغــة أحيانــا  كــن مــن اقتصــاد التعامــل مــع تــارب خارجيــة ال تفــرز بســهولة. صــحيح  

ــل املعل     ــن نقــ ــن مــ ــة قــــد اكــ ــذلد أن الرت ــ ــة    كــ ــائج العلميــ ــات والتجــــارب والنتــ ومــ

والتقنية...ومع هذا جيب أال نهمل ما  كرناه يف خصو  التعبري. فكون حضـارة أفـرزت   

ال يعــف ضــرورة أنهــا تــتحكم يف األلفــاظ  اكتشــافات ماديــة، أو منتجــات تقنيــة جديــدة ـ      

                                                           
(1)

 .41ـ48ص ، م1100، أكتوبر 11عربية بالقاهرة، جسلطان اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة ال، تيمور، محمود 
(2)

 .41المرجع نفسه، ص 
(0)

 المكان نفسه. 
(0)

 .48ـ40المرجع نفسه، ص 
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 .(1)"اليت  كن أن توضع لوسم املولودات ايديدة

إىل االستئصــال قويــة، ولكــن الواقــع يســري يف   ممــا ســبق نــرى أن حجــج الــداعني   

اتــاه آخــر، والــدخيل يستشــري يومــا بعــد يــوم، ويتفــاقم بصــورة مذهلــة. ومــن حقهــم أن     

يــدعوا إىل استئصــاله. ولكــن خــريًا مــن الــدعوة إىل االستئصــال ـ القيــام  ركــة ســريعة     

ــع امل       ــي مـ ــطلح العربـ ــي، أو املصـ ــم العربـ ــر االسـ ــوره، فيظهـ ــدخيل أول ظهـ ــه الـ ــمى تواجـ سـ

ايديــد، وال بـــد أن تتــ زر علـــى هــذا ثـــال  جهــات، األوىل: املإسســـة اللغويــة الـــيت كتـــار      

اللفــظ املــأنوس، والثانيــة: املإسســة اإلعالميــة الــيت تشــهره، والثالثــة: املإسســة السياســية  

اليت تفرضه. وما مل تتمع هذه املإسسات الثال  ــ فكما يقول املثل العربي )يـا عمـرو ال   

ــا وال ــا(، وهــذا الكيــان الصــهيوني  مــا يســمى بدولــة إســرائيل  "حتــرم اســتخدام          رحن جين

. فهـل نفقـه؟ أو أن بيننـا وبـني الفقـه      (2)املصطلح األجن  ما إن يتم إقرار مقابله العربي"

 مفاوز وصحاري؟!

                                                           
(1)

 .111، ص2ج اللسانيات واللغة العربية،   
(2)

 .204ص علي، نبيل: الثقافة العربية وعصر المعلومات،  
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ه فاستعملوه، ف  ا انعـدمت  عرفنا سابقا أن اللفظ يظل حيا ما احتاج الناس إلي

احلاجة إليه مات وتوارى عن األلسنة واألقالم. فاستعمال الناس هو العنصـر الفيصـل يف   

حتديــد حيــاة األلفــاظ أو موتهــا. فمهمــا أحــد  اللغويــون مــن مصــطلحات، وأبــدلوا مــن       

كلمـات ـ فكـل  لـد ال قيمـة لـه يف واقـع النـاس، مـا مل تشـع تلـد الكلمـات علـى ألسـنة                

"ألن اللغـــة أداة تواصـــل، والتواصـــل خاضـــع لالســـتعمال، واالســـتعمال هـــو الـــذي   النـــاس 

ـــثـَـ. وم(1)يــدخل اللفــظ املقــرَت  يف دورة اللغــة  ليهضــمه جهازهــا ويكيفــه"      ل اللفــظ يف ـَ

 لــد مثــل اللغــة  اتهــا، فاللغــة ال تســتمر حياتهــا إال باســتعمال النــاس هلــا، وتــداوهلا يف    

أ لغــوي كــبري اســتند إليــه القــائلون بــأن استئصــال       خمتلــف شــئون احليــاة. وهــذا مبــد    

الــدخيل يعــد ،اولــة فاشــلة، فــدعا هــإالء ـ وهــو رأي  هــور اللغــويني ـ إىل اســتعمال              

 الدخيل، ومل يروا يف  لد بأسا.

"مل يكن العربي ف  بغضاضة حني يستخدم لغة دخيلة، ومل يستهجن النقـاد  

هـــم، مهمـــا غلـــوا يف اإلكثـــار منهـــا  ألنهـــم  اســـتخدام الشـــعراء والكتـــاب املعـــرََّب يف كالم

كـــانوا ينظـــرون إىل الشـــعر مـــن حيـــث أداء املعنـــى وتطابقـــه مـــع املبنـــى. كمـــا مل جنـــد    

املشركني يها ون القرآن الستخدام املعرب والدخيل   لد أن التعريب ر ْفـد للغة يسد 

شهادة  ها يعطي. والعربي باستعماله الدخيل ـ أو األصيل ـ ف م(2)حاجتها، ويكمل نقصها"

 شهادة ضمان استمرارية   لد أن الدخيل ال مللو من حالتني:

ــاء      ــذا كـــثري يف أمسـ ــه، وهـ ــد دخولـ ــة بـــديل عنـ ــه يف العربيـ ــد لـ األوىل: أن ال يوجـ

الذوات، وخاصة املخرتعات، فاالسم يأتي مع مسماه. وكما أنـه ال عهـد للعـرب باملسـمى ـ      

د ـ قد تكتفي بالـدخيل فتسـتعمله،    فال عهد هلم كذلد باالسم. ثم إن العرب ـ بعد  ل 

مثل: التَّــنُّـور. وقد تولد له بديال عربيا، كاألوتوموبيل، فهو اسم جاء مع خمرَتعه ـ وهي  
                                                           

(1)
 .سنة البشريةـ العربية والفارسية نموذجا، عن موقع: نصوصجدلية التأثير والتأثر في األل ،عياد، محمد الهادي 

(2)
 .10، صالمعرب والدخيل في اللغة العربية وآدابهاالتونجي، محمد:  
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 اآللة املعروفة ـ فوضعت له العرب بعد  لد اسم )السيارة(.

ــامورة، واملهــراس،          ــل: الت ــه، مث ــد دخول ــديل عن ــة ب ــه يف العربي الثانيــة: أن يوجــد ل

ق، واحلـدج ـ فهـذه كلـها ألفـاظ عربيـة، وقـد اسـتخدمت العـرب مكـان           مَسـَوالسيـ واملشـموم،  

هـــــذه األلفـــــاظ األصـــــيلة ألفاظـــــا دخيلـــــة: اإلبريـــــق، واهلـــــاوون، واملســـــد، واليـــــامسني،  

 والبا جنان.

فـ  ا بقـي اللفـظ الـدخيل مـن غـري بـديل، واسـتعمله العـرب ـ فمـن الطبيعـي أنـه               

د لـه العـرب بـديال، أو كـان لـه بـديل أصـال ـ فهنـا          يبقى ما بقيـت احلاجـة إليـه. أمـا إ ا ولـ     

ثالثة افرتاضات:"األول: أن يتعايشا معـا، والثـاني: أن يزحـز  الـدخيُل األصـيَل، والثالـث:       

 .(1)يطرد األصيُل الدخيَل. واالستعمال هو الذي فدد أحد هذه املواقف" نأ

طه، شـرهة  واالفرتا  األول ـ مثاله: مصرف وبنـد، ردهـة وصـالون، بريـد وبوسـ      

يصبحا من رصيد اللغة، ويصبحا من املرتادفات،  إما أنوبولي . ويف حال التعايش معا ـ  

و كن أن يفسر أحدهما باآلخر، كـأن يقـول الكاتـب، مـثال: االمربياليـة ـ أو االسـتعمار ـ،        

يغلــب النــاس أحــد اللفظــني. واالفــرتا  الثــاني ـ لــه أمثلــة كــبرية، كاألمثلــة          وإمــا أن

إلبريق...( فكلــها ألفــاظ دخيلــة زحزحــت األصــيل. واالفــرتا  الثالــث ـ مــن             الســابقة)ا

ــار(،      ــه )القطــــ ــل ،لــــ ــل واي( حــــ ــيارة(، و)ريــــ ــل ،له:)الســــ ــه:)األوتوموبيل( حــــ أمثلتــــ

 و)األتوبي ( حل ،له )احلافلة( يف بالد كثرية كالشام واليمن.

يف النظـام  يندمج كليـا )أو جزئيـا(    فالغالب أنهويف حال اكن الدخيل وبقائه ـ  

اللغـوي، واألهـم مـن  لــد كلـه أن "الكلمـات الـيت تنتمــي إىل لغـة مـا، وتسـتخدم بصــورة          

متكررة يف لغة أخرى ـ تصبح يف النهاية جزءا ال  كن اييزه أو فصله من مفـردات اللغـة    

( thugاألم. إن كــثريا مــن النــاهقني باإلجنليزيــة األمريكيــة قــد ال يــدركون أن لفظــة ) 

ــن الل  ــة مــ ــة، و) مقرتضــ ــة اهلنديــ ــة، و)  stuccoغــ ــن اإليطاليــ ــة مــ ــن patio( مقرتضــ ( مــ

. وهذا مـا عـرب   (2)األسبانية، وقد أصبحت  يعا كلمات إجنليزية  كم الواقع العملي"

عنه علماحنا قد ا بقوهلم: أن املعرب يصبح باالستخدام عربيا، بل إن مصطلح )املعـرب(  

                                                           
(1)

 .جدلية التأثير والتأثر في األلسنة البشريةـ العربية والفارسية نموذجا، عن موقع: نصوص، عياد، محمد الهادي 
(2)

. ترجمة د. إبراهيم م،2333جتماعي للمجتمع، د.ط، السعودية، جامعة الملك سعود، فاسولد، رالف: علم اللغة اال 

 .011ص ،صالح الفالي
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للغة املستخدمة، ويف وعـي املسـتخدمني،   يالحظ فيه هذا املعنى، فهو ينصهر ويندمج يف ا

حتــى يتناســى أنــه دخيــل، وينظــر إليــه علــى أنــه مــن رصــيد اللغــة  اتهــا، فيعامــل معاملــة     

 مفردات اللغة نفسها.
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ه حيــاة  يــ تــبني ممــا ســبق أن اســتعمال العــرب للفــظ الــدخيل ـ هــو الــذي يعط             

، بــل إن اإلهمــال فيــل حتــى األلفــاظ العربيــة إىل  امواتــ فولــهواســتمرارا، وإهمــاهلم لــه 

 دائرة النسيان. ولكن هل يلزم تغيري الدخيل حني يستعمله العرب؟

، اينبغـي التفريــق ـ هنــا، قبــل اإلجابــة ـ بــني النكــرة والعلـم، فــالنكرة هلــا أحكامهــ         

النظـر أوال   والعلم الدخيل له أحكامه. ولـذلد إ ا أردنـا بيـان إجابـة شـافية ـ ف نـه ينبغـي        

 فسـأتناول إىل التغيري، واختالفهم فيه ـ عموما ـ ثم النظر إىل األعالم ـ خصوصـا ـ، وبهـذا        

املسـألة الثانيـة: حكـم    و املسألة األوىل: حكم التغيري عموما.القضية ببيان مسألتني،  ههذ

 التغيري يف األعالم.

 املسألة األوىل: حكم التغيري عموما

قــول بــأن التغــيري ضــرورة الزمــة، و هــب آخــرون إىل      هــب بعــ  البــاحثني إىل ال 

تنـاول رأي القـائلني   أتناول رأي القائلني بعدم الضرورة أوال، ثم أالقول بعدم الضرورة. وس

 بضرورة التغيري.

 القائلون بعدم ضرورة التغيري  . أ

 يستدل القائلون بعدم ضرورة التغيري بعدة أدلة، منها:

انوا يسـتعملون الـدخيل ـ أحيانـا ـ دون      فـالعرب كـ  ، العـرب مل تلتـزم التغـيري    .1

ت. ويف ســبيل احلفــاظ علــى صــورة الــدخيل ـ فقــد أجــاز            ملــتغــيري، مثــل:  

بعضهم إضافة أصوات أجنبيـة إىل نظـام العربيـة الصـوتي، ويف  لـد يقـول       

إبراهيم الدمردام ـ أحد أعضاء جممع اللغـة العربيـة بالقاهرةــ "وال جنـا       

( ڤ(، والفـاء املثلثـة )  p( للداللـة علـى )  پلثـة ) علينا إ ا ما أضفنا البـاء املث 
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. وأجـاز بعضـهم أن   (1)( باألملانية مثال..."w( باإلجنليزية، و)vللداللة على )

ــ. وال شـد أن هـذا    (2)تبدأ الكلمة بصامتني متواليني ـ وسنناقش هذا الحقا 

من خطل القول  فالعرب مل تغري ما انسـجم مـع احلـد األدنـى مـن نظامهـا       

العـرب ـ فـ ن      دأما إ ا تعلق األمر بوحدة صوتيةـ أو مقطع لي  عنالصوتي، 

 .(3)العرب تغري هذا حتما

يقـول األسـتا  ،مـد شـوقي أمـني ـ منكـرا         ، ويف هـذا  تغـيري الكلمـة يشـوهها    .2

اشرتاط اللغويني خلوَّ الكلمة الدخيلة من احلروف غري العربية، وتقوَ ــها  

ــق أن الكلمـــ   ــة كـــالم العرب:"واحلـ ــت  علـــى أقيسـ ــورتها كانـ ة إ ا تبـــدلت صـ

كأمــا خلقــت خلقــا جديــدا، ووضــعت وضــعا غــري مســبوق، وبــذلد يبطــل   

الغر  من التعريب، وهو نقـل الكلمـة األجنبيـة الداّلــة بـذاتها علـى معنـى        

مقصود وغر  ،ـدود. وإ ن ال يكـون نـة كـبري فـرق بـني التعريـب، وبـني         

 "ال فصـيحة ترتـد إىل   ، والكلمـة الدخيلـة بعـد التغـيري    (4)الوضع واالشتقاق"

 .(5)أصل عربي، وال أجنبية يتجلى وجهها يف لغتها األصيلة"

وهذا كالم وجيه إ ا تعلق بتغيري الوزن، أما إ ا تعلق بتغيري األصـوات الـيت   

ــد )           ــا الـــذي يفسـ ــو غـــري صـــحيح. فمـ ــرب ـ فهـ ــد العـ ( إ ا videoليســـت عنـ

 (؟!ڤيديونطقت:)فيديو(، ومل تنطق:)

فــاللغويون يشــرتهون التغــيري،   ،  يواجههــا املرتجــم الصــعوبة العمليــة الــيت   .3

ويقعدون له، "ولكـن املرت ـني والعلمـاء مل يكـن أمـامهم إال أن يتسـا،وا،       

فعربــوا وغــريوا أحيانــا، ومل يغــريوا أحيانــا، وبنــوا علــى أوزان العــرب أحيانــا،    

وخالفوا أحيانا، وحسنًا ما فعلوا  لقد كان همهـم األول أن يرت ـوا علـوم    

جـــم، وأن يبنـــوا عليهـــا علمـــا جديـــدا، ومل يكـــن التـــاريخ ليســـا،هم لـــو  الع

                                                           
(1)

 .111م، ص1180مايو ،10نطق الُعـجمى وكتابتها، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج 
(2)

 .من هذا البحث 220ينظر ص  
(0)

وما  141ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية،  ينظر إيضاح هذه القضية في: البركاوي، عبد الفتاح: 

 بعدها.
(0)

، أكتوبر 11مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، جأمين، محمد شوقي: جواز التعريب على غير أوزان العرب،  

 .231ص ،م1100
(1)

 المكان نفسه. 
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 .(1)يف هذا العمل العظيم، وتوقفوا  ليغريوا أو يبدلوا فيما يعربون" أبطئوا

واحلقيقة أننا ال ندري ما وجـه التوقـف مـن أجـل التغـيري، كـل مـا يسـتلزم         

وأي األمــر أن يكـــون املرتجـــم علـــى معرفــة بنظـــام لغتـــه الصـــوتي والصـــريف،   

ويستعملها؟! ف  ا ما ترجم انضبط  لغته مرتجم ال يعرف  لد وهو يتكلم

 مبا تتيحه اللغة من أصوات ومقاهع.

فقط ـ إ ا احتـاج األمـر إىل     ياة العامةوبعضهم يقول بلزوم التغيري يف ألفاظ احل

 لد ـ أما يف املصطلحات العلمية فـ"ينبغي اقرتا  املصـطلح األجـن   الـه الـذي هـو       

، حيـث إنهـا مـن األلفـاظ اخلاصـة احملـدودة االسـتعمال، "فـال يسـتعملها          (2)ها يف لغته"علي

يف احلديث عـن هـذا سـابقا. وهـذا مـا       ت. وقد أفض(3)إال هبقة خاصة من االختصاصيني"

أكده الـدكتور كمـال بشـر، حيـث قال:"فـاألوىل، أو الواجـب ـ يف نظرنـا ـ نقـل املصـطلح             

 .(4)غيري"األجن  بصورته األصلية دون ت

ومن األمور املستغربة اليت تذكر هنا ـ أن بعضهم شكد يف قـدرة اللغـة العربيـة     

أن تكــون أداة للــتفكري املنطقــي  نظــرًا إىل هبيعــة نظامهــا اللغــوي، وهــذا يــإدي إىل "عــدم   

قـــدرتها علـــى اســـتيعاب الكلمـــات األجنبيـــة  نظـــرًا إلصـــرارها علـــى اســـتخدام الصـــرف          

ايف احلقيقـة التارمليـة، واحلقيقـة اللغويـة  فتارمليـا جنـد أن       . وهذا كـالم ينـ  (5)العربي"

العربيــة اســتوعبت كــثريًا مـــن املصــطلحات األجنبيــة، وأثبتــت قـــدرتها علــى دمــج هـــذه         

اللغـوي، وأمـا احلقيقـة اللغويـة ـ فهـي أن النظـام الصـريف العربـي           ااملصطلحات يف نظامه

ية خمتلفة جمازًا واشـتقاقًا وحنتـًا   مرن وقادر على االستيعاب مبا يتيحه من موارد إبداع

 وتركيبًا. 

                                                           
(1)

 .220ص عبد العزيز، محمد حسن: المصطلح العلمي عند العرب،  
(2)

، 14بية بالمنصورة، عدداالقتراض اللغوي ضرورة علمية، مجلة كلية اللغة العر  ،محمد مصطفىصادومة، ربيع  

 .201ص، م1110، 0ج
(0)

الجهود اللغوية في المصطلح  : الزركان، محمد علي،. نقال عن0جواد، مصطفى: المباحث اللغوية في العراق، ص 

 .141ص ،العلمي الحديث
(0)

 .204ص ين الوهم وسوء الفهم، اللغة العربية ب 
(5)

 Laffinal.(1975).The Arab mind. P75.  

م، 2333مارس ،0، عدد28نقاًل عن: د.عبد اهلل حامد حمد: فرضية الحتمية اللغوية واللغة العربية، مجلة عالم الفكر، مج

 .10ص
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وعلى أي حال، ف ن هذا االتاه ـ اتاه عدم التغيري ـ اتاه سـائد عنـد احملـدثني،      

ويف  لد يقول عبد القادر املغربي:"وأمرنـا يف التعريـب علـى العكـ  مـن أمـر العـرب، هـم         

قلمـا حنوهلـا إىل أوزان    كانوا قلما يبقون الكلمة األعجمية على هيئتها األصلية، وحنـن 

لغتنا، فتلغراف وتلفون وفونوغراف وأتوموبيل وتياترو ومنتناموغراف وبروجرام، وكـثري  

ــة، ويســمى             ــها، وتســمى معرب مــن نظائرهــا تكــاد تنطــق بهــا كمــا أنزلــت علــى لســان أهل

 .(1)استعمالنا هلا ـ وإن مل نغريها، أو نلحقها ـ تعريبا"

 

 القائلون بضرورة التغيري . ب

وال  كــن أن يقبلــه ايســم إال إ ا   لــدخيل مثــل العضــو الغريــب عــن ايســم،  إن ا

ــع بطباعــه، وإال ف مــا أن يــرف  هــذا الــدخيل، وإمــا أن يســمم ايســم ـ وكالهمــا               تطب

خطري. من هذا املنطلق ينطلق القائلون بضرورة تغيري الدخيل  حتـى يـتالءم مـع البيئـة     

 :قافية ولغوية، ثايديدة. وتغيري الدخيل تستلزمه ضرورتان

i. الضرورة الثقافية 

"اللغة هي اهلـواء الـذي نتنفسـه، وهـي حولنـا حتيطنـا مـن كـل حـدب وصـوب،           فـ

ــا، وأداة      ــا وبـــني واقعنـ ــافة بيننـ ــدد املسـ ــامل، وواســـطتنا الـــيت حتـ ــيلتنا إلدراك العـ ــي وسـ فهـ

تعاملنا مع هذا الواقع...واللغـة هـي قـدر اإلنسـان االجتمـاعي، فكمـا تكشـف عـن هبقتـه،          

. "وثقافـة كـل أمـة    (2)ر نشأته ـ تكشف أيضا عـن عقليتـه، وقدراتـه، وميولـه الفكريـة"      وجذو

كائنة يف لغتها، كامنة يف معجمها وحنوها ونصوصها. واللغة ـ بال منازا ـ أبرز السمات 

 .(3)الثقافية"

 ،ف  ا كانت اللغة بهذه املكانة، وتلعـب هـذا الـدور اخلطـري يف صـور فكـر اجملتمـع       

الفرد، وحتديد نظرته إىل العامل من حوله ـ ف نه مـن الضـرورة البالغـة أن     وتشكيل عقلية 

حتــاط بســياج قــوي مــن احلمايــة، وال يســمح ألي عنصــر باخرتاقــه. وإ ا مــا دخــل عنصــر     
                                                           

(1)
 .00ص ،م1100االشتقاق والتعريب، د.ط، مصر، مطبعة لجنة التأليف،  

(2)
 .220ص نبيل: الثقافة العربية وعصر المعلومات، علي، 

(0)
 .228المرجع نفسه، ص 
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غريب ـ وجب أن ملضع لنظام هذه اللغة، وأن يتكيف بثقافتها. وتربز هـذه الضـرورة عنـد      

ـ لــه دور كــبري يف     احليــاة العامــةألفــاظ  اســتخدام املصــطلحات  ألن املصــطلح ـ وخاصــة   

تشــكيل مفــاهيم معينــة حــول قضــية مــا. وقــد صــارت املصــطلحات اليــوم "عــامال مهمــا يف   

التأثري يف اتاهات الناس وتفسرياتهم...واملصطلحات هلا تأثري سـلبا وإجيابـا يف العلـوم،    

تمعـات واملدنيــة  واملعرفـة، وسـلوك النــاس، بـل وسياســات الـدول الـيت تــإثر علـى تنميــة اجمل      

. وإن نظام الثقافة "يتأثر سلبًا بـ)الدخل(، أو )النقل( غري املنضبط أو (1)وإقامة احلضارة"

املمنهج، والـذي يتحـول إىل غـزو معجمـي وثقـايف تصـبح مبوجبـه اللغـة والثقافـة احملليـة           

تابعة والحقة، ال مهيمنة ومستوعبة. فتنقلب عملية الدمج عكسـا، ليصـبح الـتحكم بيـد     

 .(2)الدخيل، ال بيد األصيل"

، منهـا: الـدمج، والتقريـب    (3)وُيـَعـبَّــر عن هذه الضرورة الثقافية بعدة مصـطلحات 

التــداولي، واالســتيعاب. ويقصــد بالــدمج:"حتويل املســتعار بصــورة هبيعيــة  لينســجم مــع  

ملعـارف  . والتقريب التـداولي هو:"وصـل املعرفـة املنقولـة ببـاقي ا     (4)نظام احلياة اإلسالمية"

ـ مبا فيهـا    العربية. وكلها مفاهيم ملعنى واحد، وهو ضرورة استيعاب الثقافة (5)األصلية"

اللغة ـ للفظ الدخيل  حتى يتالءم مع بيئتنا، ويكون وصال ملعارفنا األصـلية، ال منفصـال    

عنهــا، ويســميه بعضــهم )الفصــل والوصــل(، أي فصــل اللفــظ الــدخيل عــن بيئتــه ووصــله    

ليست القضية قضـية ألفـاظ ومصـطلحات فحسـب ـ إمـا هـي قضـية ثقافـة          ببيئتنا. إ ن ف

 وحضارة.

 

ii. الضرورة اللغوية 

يقصد بالضرورة اللغوية ـ أن يتكيـف اللفـظ الـدخيل مـع األنظمـة املغلقـة للغـة،         

                                                           
(1)

آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز: المصطلحات وأثرها على العلم والثقافة والرأي العام، محاضرة، نقال عن موقع  

 طريق اإلسالم:

islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=24867. 
(2)

( 08المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية، د.ط، قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سلسلة )شبار، سعيد:  

 .12م، ص2333من كتاب األمة، 
(0)

 وما بعدها. 80ينظر هذه المصطلحات في المرجع نفسه، ص 
(0)

 .80المرجع نفسه، ص 
(1)

 .200الثقافي العربي، د.ت، ص ، المغرب، المركز2عبد الرحمن، طه: تجديد المنهج في تقويم التراث، ط 
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فال يكون شا ا عنها، بل ال بد من أن يكون بناحه اللغوي ـ صوتيا وصرفيا وحنويا ـ متكيفـا     

ا تاما )وهو الدمج الكلي( ـ فال يِنـدي عن بنائها، وإما تكيفا ناقصا )وهو   مع لغتنا، إما تكيف

الدمج ايزئـي(، واملـراد بـه أال يشـتمل اللفـظ علـى وحـدة لغويـة ال تسـمح بهـا اللغـة، وإن            

اشتمل على ما لي  منها، ويطلق على هذه العملية ـ كما أسلفنا ـ التعريـب. ومصـطلح     

ــرورة الل  ــن الضــ ــل مصــــطلحات )الــــدمج، والتقريــــب   )التعريــــب( يعــــرب عــ غويــــة، يف مقابــ

 التداولي، واالستيعاب( اليت تعرب عن الضرورة الثقافية.

وإ ا كانت الضرورة الثقافية السـتيعاب اللفـظ الـدخيل تعـف أال يصـادم ثقافـة       

األمـــة، وإمـــا يكـــون وصـــال ملعارفهـــا األصـــلية ـ فمـــا حـــدود الضـــرورة اللغويـــة يف تعريـــب         

 املصطلح؟

ن لعلماء اللغة، أحـدهما يوجـب تغـيري مـا يلـزم فقـط، واآلخـر يتوسـع يف         هنا رأيا

 التغيري.

 الرأي األول: جيب تغيري ما يلزم فقط

إ ا اشـتمل اللفــظ الــدخيل علــى وحــدة صـوتية غــري موجــودة يف العربيــة، أو علــى   

( يشـتمل  videoمقطـع ال تيـزه العربيـة ـ وجـب تغـيريه حتـى يـتالءم مـع اللغـة، فمثالــ)           

، ، وال يســـمح بوجـــوده نظـــام العربيـــة الصـــوتي ( وهـــو صـــوت ال يوجـــد يف العربيـــة vعلـــى )

( يشـتمل علـى مقطـع ال تيـزه العربيـة، وهـو       studioفيتغري إىل )ف( :)فيديو(، ومثالـ )

البــدء بســـاكنني، فـــتغري ب ضـــافة همـــزة )أســتوديو(. وال يلـــزم عنـــد هـــذا الفريـــق إحلـــاق   

ا، متـى تـوفر فيـه احلـد األدنـى مـن خصـائ         اللفظ بأبنية العـرب، فيسـمى اللفـظ معربـ    

. قـال سـيبويه:"اعلم أنهـم ممـا يغـريون مـن احلـروف األعجميـة ـ مـا لـي             (1)اللغة العربيـة 

ــوه"      ــا مل يلحقــ ــم، ورمبــ ــاء كالمهــ ــوه ببنــ ــا أحلقــ ــة، فرمبــ ــروفهم ألبتــ ــن حــ ــول (2)مــ . ويقــ

بنـائهم   كـان علـى  أيضًا:"ورمبا تركوا االسم على حاله، إ ا كانت حروفه من حـروفهم ـ    

 .(3)ـ حنو: خراسان" أو مل يكن

                                                           
(1)

 مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، لمزيد من التفصيل حول هذه القضية، ينظر: البركاوي، عبد الفتاح:  

 .140ـ140ص
(2)

 .030، ص0ج الكتاب،  
(0)

 .030، ص0المرجع نفسه، ج 
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 الرأي الثاني: جيب تغيري ما يلزم، وإحلاقه بأبنية العربية

، فقـــال:" الشَّــــْطرنج، بفـــتح الشـــني، (هــــ516)ت:  اشـــرتط هـــذا الشـــرط احلريـــري

وقياس كالم العرب أن تكسر  ألن مـن مـذهبهم أنـه إ ا عـرب االسـم األعجمـي ـ رد إىل مـا         

، ولي  يف كالمهم: فــَْعلل، بفتح الفـاء، وإمـا   وزنا وصيغةيف لغتهم يستعمل من نظائره 

املنقــول عــنهم: ِفـــعلل، بكســر الفــاء، وهلــذا وجــب كســر الشــيم مــن الشِّـــطرنج  ليلحــق           

 . (1)وزن:ِجـْردْحل، وهو الضخم من اإلبل"

كــذلد ابــن كمــال باشــا الــذي جعــل الكلمــة األعجميــة املســتعملة يف كــالم       

أقسام:"ما مل يتغري، ومل تكن ملحقة بأبنيتهم، كـ)خراسان(. وما مل تتغري العرب ـ أربعة  

وأحلقــت بأبنيــة كالمهــم، كـ)ُخـــرَّم(. ومــا تغــريت ومل تلحــق بهــا، كـ)آُجـــري(. ومــا تغــريت  

. ثــم يقــول:"واعلم أن اللفــظ املعــرب إن كــان موافقــا لواحــد مــن    (2)وأحلقــت، كـــ)درهم("

أصل من أصوهلم، كـ)ُخــرييم( ـ فـال حاجـة يف تعريبـه إىل       أبنية لغة العرب، جاريا على وفق

بـأبنيتهم، كمـا يف )الـدرهم(، وإمـا      لبحلـاق مـن نـوا تغـيري، إمـا      فال بـد فيـه  التغيري، وإال 

ألصــوهلم، كمــا يف )مهنــدس(... حيث  صــريوا الــزاي ســينا، فقــالوا )مهنــدس(     للتوفيــق

. ومـرادهم  (4)خلفـاجي يف شـفاء الغليـل   . ومثلـهم ا (3)ألنه لي  يف كالمهـم زاء قبلـها دال"  

 بالتغيري: التغيري يف الوحدات الصوتية، واإلحلاق: هو اإلحلاق بأبنية العربية.

وبناء علـى هـذا، فالكلمـة ال تعـد معربـة ـ حتـى ولـو اسـتعملت ـ مـا مل تـتغري "ويف             

هــذا نــوا مــن التعســف  ألن التعريــب ال يقتصــر علــى ايانــب الصــوتي، وإمــا لــه جوانــب    

أخـرى صـرفية وحنويـة ـ تعـل مثـل هـذه الكلمـات الـيت مل تـتغري ـ صـوتيا، أو مقطعيـا ـ                     

ــة أيضــًا"  ــو حيــان     ،. وأئمــة اللغــة كســيبويه، والفــراء   (5)معرب ــن ســيده، وأب ـــ  واملرزوقــي، واب

                                                           
(1)

هيم، د.ط، مصر، مطبعة نهضة مصر، تحقيق: محمد أبو الفضل إبرا، في أوهام الخواص درة الغواص 

 .100ـ104صم.1101
(2)

وأشير هنا إلى أن أبا حيان في كتابه ارتشاف  ، بتصرف.08ـ00ص رسالة في تحقيق تعريب الكلمة األعجمية،  

الضرب جعل األسماء األعجمية ثالثة أقسام: قسم غيرته العرب وألحقته بكالمها، وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كالمها، 

وقسم تركوه على حاله غير مغير، ثم يقول:"فما لم يلحقوه بأبنية كالمها لم يعد منها، وما ألحق عد منها" ]ارتشاف 

[. فهو سابق في التقسيم، ولكنه لم يشترط اإللحاق كما اشترطه ابن كمال باشا والخفاجي من 104، ص1الضرب،  ج

 بعده.
(0)

 .48ـ40المرجع نفسه، ص 
(0)

لى أربعة أقسام، وقال:"ومنه ما أبقوا على حاله، والمراد حكايته، وهو ال يلزمه عسيمه الدخيل ، في تق02ينظر ص 

 ".وهو يعد من التكلم بغير العربيةالتغيير، وال موافقة أوزانهم، 
(1)

 .110ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، البركاوي، عبد الفتاح:  
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يف حاشــيته علــى  بــل إن ابــن بــري . (1)كلــهم ال يشــرتهون إحلــاق الــدخيل بأبنيــة العربيــة  

إ ا عـــرب االســـم األعجمـــي ـ رد إىل مـــا       يـــري بقوله:"قولـــه: الـــدرة، عقـــب علـــى قـــول احلر

ــا وصــيغة     ـ لــي  صــحيحا، وقــد خــالف فيــه  يــع          يســتعمل مــن نظــائره يف لغــتهم وزن

 .  (2)النحويني"

حيــث يقــول:"وإن كــان األعجمــي قــد أعــرب، ومل يكــن علــى مثــال        وأيضــا املــربد 

ـــرِّف وصــار           ــه إ ا أعــرب، فهــو   ال ثــاني لــ  كعربــياألمســاء املنصــرفة وال غريهــا ـ ُص ه  ألن

يقول:"ومنه  أي من املعرب  مـا تكلمـت بـه  أي     . وأبو بكر بن السراج(3)كالعربية األصلية"

:)األجنيل( بفـتح   البصـري   . وقـال الزخمشـري:"قرأ احلسـن   (4)العرب  بأبنية غري أبنيتهـا" 

ألن الكلمـات  لفـاء   اهلمزة، وأمره أهون من:)الَبـْرهيل(، و)السَّــكِّينة( فـيمن رواهمـا بفـتح ا   

 .(5)"األعجمية ال يلزم فيها حفظ أبنية العرب

 

 

 حكم التغيري يف األعالماملسألة الثانية: 

هل الَعــلـم مثل النكرة ـ فيخضـع للتغـيري كمـا كضـع هلـا النكـرة؟ أو أنـه ملـرج          

 عن هذه القواعد؟ وبصياغة أخرى: هل نغري األعالم أو نتساهل فيها؟

 تغيري العلم الرأي األول: ضرورة

يرى فريق من العلماء أن التغيري الزم، ولعل هذا هو رأي  هـور العلمـاء، فـ نهم    

حني ينصون على قواعد التعريب ال يفرقون بني الَعـلم وغريه، ويف  لـد يقـول الـدكتور    

أمحــد عيســى:"ومع أنهــم  أي العــرب يف العصــر ايــاهلي  اقتبســوا كــثريا مــن األمســاء        

                                                           
(1)

 .034ـ032حمد شوقي: جواز التعريب على غير أوزان العرب،  صتنظر أقوالهم في: أمين، م  
(2)

 .144حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص للحريري،  ص 
(0)

، 0م، ج1110المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، د.ط، مصر، المجلس األعلى للشوون اإلسالمية،  

 .024ص
(0)

 .220، ص0م، ج1114، لبنان، مؤسسة الرسالة، 0ق: د.عبد الحسين الفتلي، طاألصول في النحو، تحقي 
(1)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ  

 .12، ص4، جم1118لسعودية، مكتبة العبيكان، ، ا1علي محمد معوض، ط
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فلـم نـر يف كتابـات العـرب األقـدمني الـيت عثـر عليهـا األثريـون فـوق            اينسية والعلميـة ـ  

األحجار من خمتلف نـواحي جزيـرة العـرب ـ مـا يـدل علـى أنهـم اكـذوا حروفـا مل تنطـق            

. وجممـع اللغـة   (1)بها ألسنتهم، وال دلـوا عليهـا بعالمـات ايزهـا عـن مثيالتهـا يف لغـتهم"       

سـا مـن أجـل األعـالم، ونـ  علـى أن كتابـة        العربية بالقـاهرة ـ وضـع قواعـد التعريـب أسا     

العلم "على حسب ما يقره اجملمع يف شـأن كتابـة األصـوات الالهينيـة الـيت ال نظـري هلـا        

 .(2)يف العربية"

بصــوت  األجــن وَحـــدُّ هــذا التغــيري ـ هــو مــا ســبق أن  كرنــاه ـ أن يغــري الصــوت         

ـــر العلــم علــى حــروف  عربــي، "فلــي  لنــا مــن أجــل نقــل العلــم تكســري أجبــديتنا، بــل نكسِّ    ـ

األجبديــة، كمــا فعــل العــرب األولــون، وكمــا يفعــل األجانــب اليــوم يف كاّفـــة األعـــالم           

 ، وأال يشتمل على مقطع غري عربي.(3)العربية"

غري أن األستا  العاليلي مل يكتف باشرتاط التغيري الالزم، بل ن  علـى مراعـاة   

وزان العربيـة، وأال يزيـد علـى سـبعة أحـرف،      أوزان العربية، فهو يـرى أن تراعـى يف العلـم األ   

 . (4)ف  ا زاد أنق  منه  يث ال ملل بالعلم

األول: أن كـثريا مـن العلمـاء مل    ، وال شد أن هذا الرأي فيه مغاالة مـن وجهـني  

الثــاني: أن املعــربني مــن   و يشــرتهوا إخضــاا الــدخيل للــوزن العربــي، فضــاًل عــن الَعــلـــم.       

 (5)...واشقولوفندريون س،دوالكلمة املعربة، مثل: أسطوخو علمائنا قد تسا،وا يف هول

 الرأي الثاني: تغيري العلم لي  ضرورة

، حيث يرون أن األعالم  كـن  (6)مـَـلـَـوهنا رأي آخر لبع  العلماء فيما مل  الع

التساهل فيها، ويف  لد يقول الشـيخ هـاهر ايزائري:"ينبغـي للمعـرب أن تكـون عنايتـه       

                                                           
(1)

 .131ص يب، التهذيب في أصول التعر 
(2)

 .18مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات كتابة األعالم األعجمية بحروف عربية،  ص 
(0)

، مقدمة لدرس لغة العرب ـ وكيف نصنع المعجم الجديد، د.ط، مصر، المطبعة العصرية، د.ت ، العاليلي، عبد اهلل 

 . 1، هامش202ص
(0)

 المكان نفسه. 
(1)

زي، رينهارت: تكملة المعاجم العربية، د.ط، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد ينظر هذه األلفاظ في: دو 

 [.100، 101، ص1م، ترجمة: د. محمد سليم النعيمي، في موادها، ]ج1183للنشر، 
(4)

غيير مطلقا، أو ينبغي التنويه إلى أن حديثي ـ هنا ـ عن من رأى عدم تغيير الدخيل؛ كونه َعـَلـمًا، أما من يرى عدم الت 

 يخصه بألفاظ الحياة العامة ـ فمن باب أولى أن يرى عدم تغيير العلم.
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عن التغيري أكثر من عنايته بصيانة غريها عنه، حتى إن بعـ  العلمـاء    بصيانة األعالم

سور أن ينطق بها كما ينطق بها أهلها، وإن كان فيهـا شـيء مـن احلـروف أو احلركـات      

الــيت ال توجــد يف اللغــة العربيــة، و لــد ألن األعــالم غــري داخلــة يف اللغــة بالــذات، فــ  ا          

حنـوه ـ ال يقـال أنـه قـد أدخـل يف العربيـة مـا           ألقاها على حاهلـا، وفيهـا شـيء ممـا  كـر أو     

، ثم قال:"وقد جرى على  لد بع  املإلفني ممن له يد يف العربية، ومل ير (1)لي  منها"

 .(2)فيه بأسا"

ــاأحيــد هــذا الــرأي، وخصوصــا أن   و بعــ  اإلشــارات عنــد العلمــاء القــدامى     كهن

كانوا جييزون نطقها كمـا   توحي صراحة ـ أو ضمنا ـ بالتساهل يف تغيري األعالم، وأنهم  

 ينطقها أهلها، ومنها:

جاء يف تفسري الطربي:"وأما االسم الذي يكـون أعجميـا ـ ف مـا ينطـق بـه علـى مـا          .1

مسوا به، فـ ن غـري منـه شـيء إ ا تكلمـت العـرب بـه ـ ف مـا يغـري بتقـويم حـرف منـه              

زيــادة مل  إ ا ُشــدِّد حلقتــه (3)مــن غــري حــذف، وال زيــادة فيــه، وال نقصــان. و)الليســع( 

 .(4)تكن فيه قبل التشديد"

 .(5)ين، فرسم زايا بثال  نقطژأحسن التقاسيم رسم داركتابه يف  املقدسي .2

وجـــاء يف مقدمـــة كتـــاب العـــرب البـــن خلـــدون:"وملا كـــان كتابنـــا مشـــتمال علـــى     .3

الرببر، وبع  العجم، وكانت تعر  لنا يف بع  أمسائهم )أو بع  كلماتهم( 

ا، وال اصـــــطال  أوضـــــاعنا ـ اضـــــطررنا إىل           حـــــروف ليســـــت مـــــن لغـــــة كتابتنـــــ 

بيانه...فاصطلحت يف كتابي هذا علـى أن أضـع  لـد احلـرف العجمـي مبـا يـدل        

على احلرفني الذين يكتنفانـه  ليتوسـط القـارئ بـالنطق بـه بـني خمرجـي  ينـد         

ــاف        ــني الكـ ــر بـ ــد الرببـ ــط عنـ ــاف املتوسـ ـــ الكـ ــه..." فمثالـ ــل تأديتـ ــرفني فتحصـ احلـ

( ـ فأضــعها     bologguinأو القــاف، مثــل اســم: بلكــني )  الصــرفة عنــدنا وايــيم  
                                                           

(1)
 .11ص التقريب ألصول التعريب،  

(2)
 .12المرجع نفسه، ص 

(0)
والطبري  يشير إلى قراءة الكوفيين )الَّـليسع( بالم مشددة، بينما قرأه الحجازيون والبصريون )اْلـيسع( بالم مخففة، 

 .1، هامشمن هذا البحث 221صشدد...". ينظر اءة الكوفيين بقوله:"إذا ينتقد قر
(0)

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،  أبو جعفر محمد بن جرير: الطبري، 

  .081، ص1ج م،2331، مصر، دار هجر، 1ط
(1)

، لبنان، دار صادر، 2ر: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، طالمقدسي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بك 

 .041م، ص1130
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كافا وأنقطها بنقطة اييم، واحدة من أسـفل، أو بنقطـة القـاف واحـدة مـن فـوق       

. ولعـل يف  (1)أو ثنتني، فيدل  لد على أنه متوسط بني الكاف واييم أو القاف..."

  هذا دليال على أن العلم ينبغي النظر إليه نظرة كتلف عن سائر الدخيل.

                                                           
(1)

 .00: مقدمة ابن خلدون، د.ط، لبنان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، د.ت، صعبد الرحمن، ابن خلدون 
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 مبادئ عامة يف التعريب 

 قواعد التعريب على املستوى الصوتي 

 قواعد التعريب على املستوى الصريف 
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 إضاءة:

 كرنـا ـ سـابقا ـ أن  هـور البـاحثني يـرون تغـيري الـدخيل  و لـد حتـى يـتالءم             

جـراءات الالزمـة الـيت تعـل     مع احلد األدنـى للنظـام اللغـوي. فمـا احلـد األدنـى؟ ومـا اإل       

وبعبارة أخرى: ما  من الكلمة معربة يف خمتلف املستويات الصوتية والصرفية والنحوية؟

 اإلجراءات اليت يقوم بها العرب إلسبار اينسية على الكلمة الدخيلة؟ 

وهـل ملتلـف النظـر    ؟ ثم إ ا جرت الكلمة جمرى العربي ـ فما مظاهر استعماهلا 

 ؟لمة إ ا كانت نكرة عما إ ا كانت علمايف كل  لد إىل الك

:أي لغـة  ؟ ومـا حكـم األلفـاظ الدخيلـة الـيت عربـت مـن قبـل        وقبل  لد نتسـاءل:  

 ؟يف تعريب الدخيل ـ وخاصة األعالم هانعتمد

 هذا ما سنتناوله يف هذا املبحث.
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 د التعريب:مبادئ يلزمنا احلديث عنها ـ قبل اخلو  يف قواع أربعةهناك 

املبدأ األول: هل يلـزم تغـيري الـدخيل؟ وقـد تناولنـاه يف املبحـث السـابق مبـا يغـف          

 .(1)عن اإلعادة هنا

 املبدأ الثاني: ما حكم األلفاظ الدخيلة اليت عربت من قبل؟

 يف تعريب الدخيل ـ وخاصة األعالم؟ هااملبدأ الثالث: أي لغة نعتمد

 د التعريب ومظاهر االستعمال؟املبدأ الرابع: ما الفرق بني قواع

 

 : حكم األلفاظ الدخيلة املعربة من قبلأوال

قـــرر جممـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة أن " يـــع املعربـــات القد ـــة مـــن أمســـاء   

البلــدان واملمالـــد واألشـــخا  املشـــهورين يف التـــاريخ الـــيت  كـــرت يف كتـــب املعـــرب ـ        

يتجلى وجهه اإلجيابي يف أنـه يهـدف    . هذا القرار(2)فافظ عليها، كما نطق بها قد ا"

إىل احملافظة على الرتا  العربي، ووصل احلاضر باملاضي   لد أن الكلمة ليست جمـرد  

حروف ال حياة فيهـا، بـل هـي حتمـل رصـيدا ثقافيـا وتارمليـا، وتغـيري النطـق بهـا سـيإدي            

الــــ إىل قطيعـــة بـــني الكلمـــة وبـــني رصـــيدها ـ ســـواء أنكـــرة كانـــت الكلمـــة أم علمـــا. فمث       

، فلــو قررنــا (3))هوالكــو( عربــه العــرب قــد ا هكــذا، رغــم أن نطقــه يف لغتــه هــو )قوالخــو( 

                                                           
(1)

 .من هذا البحث 180صيراجع  
(2)

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وف عربية،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات كتابة األعالم األعجمية بحر 

 .18ص ،م1100، أكتوبر0ج
(0)

 ،م1141، 8المعربات والمصطلحات، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج ،ر هذا المثال في: العزاوي، عباسينظ 

 .18ص
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 تصحيح تعريبه ـ ألشكل على كثري من الناس.

 بعـ  اإلشـكاالت  غري أن هناك مـا يعكـر صـفاء هـذا الوجـه اإلجيـابي، حيـث َتــر د         

 على هذا القرار:

اسـتند املرت ـون يف   فقـد   ،: اعتماد العـرب الوسـيـط السـرياني يف التعريـب    األول

العصـر العباسـي إىل اللغـة السـريانية ـ يف تر ـة العلـوم اليونانيـة، والالتينيـة، وهـذا قـد            

هبع املعربـات ـ نكـرات وأعالمـا ـ بالطـابع السـرياني، كمـا نـ  علـى  لـد اجملمـع حيـث               

ــاني )   ــأن احلــرف اليون اء ( "قــد نقــل إىل العربيــة فــاء مــرة، ومــرة بــ     پ( املنطــوق )Πقــال ب

( Tنقـل احلـرف)  ". ومـن  لـد   (1)خمففة على مقتضـى قواعـد النطـق واخلـط السـرياني"     

 .(2)"هاء، رغم أن العربية ليست  اجة إىل هذا التفخيم

فــ"مرت و املشـرق قــد   ، : املعـرب القـديم يف املشــرق اختلـف عنـه يف املغــرب    الثـاني 

ونقــل  ريــق الســريانية...نقلــوا الــرتا  األوروبــي القــديم مــن اليونانيــة مباشــرة ـ أو عــن ه     

املرت ـون يف املغـرب ـ وهــم قلـة ـ عـن األصــول الالتينيـة فكـان تعــريبهم مغـايرا ملرت ــي              

أن اجملمع أقر بأن "األعالم الالهينية اليت نقلها مرت و العلوم من غم بالر.  و(3)املشرق"

ـ   (4)هـيف" يف الشـرق ـ إمـا نقلـت عـن أصـول يونانيـة، فجـاءت أحيانـا مغـايرة ألصـلها الال           

. وما هذا بأوىل مـن  (5)وبالرغم من هذا ف نه قرر اتباا الطريقة الشرقية يف تعريب األعالم

  اك يا عمرو!!

  : االشــــتهار احلــــديث املخــــالف للمعــــرب القــــديم، وخاصــــة يف األعــــالم  الثالــــث

فالقدامى مثالـ عربوا: جمريط، وبشكن ، ولوبيا، وجرمانية، وباري ـ واشتهرت حديثا بـ:  

ــا، وأملانيــا، وبــاري . و     ذا فقــد قــرر اجملمــع أن "أمســاء البلــدان     هلــمدريــد، وباســد، وليبي

واألعــالم األجنبيــة الــيت اشــتهرت حــديثا بنطــق خــا ، وصــيغة خاصــة، مثــل: بــاري ،           

                                                           
(1)

. وينظر في 02عربية،  صمجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات في كتابة األعالم اليونانية والالطينية بحروف  

 .100ص األثر السرياني: حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح، 
(2)

دراسة تفصيلية في كتابة األعالم اإلغريقية والرومانية بحروف عربية، مجلة مجمع اللغة  ، السالموني، محمد محمود 

 .133ص، م1102، مارس21العربية بالقاهرة، ج
(0)

 .101ص د فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح، حجازي، محمو 
(0)

مجلة مجمع اللغة العربية مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات في كتابة األعالم اليونانية والالطينية بحروف عربية،  

 .02ص ،م1100، أكتوبر0بالقاهرة، ج
(1)

 المكان نفسه. 
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. وُيـَعـــدي هــذا (1)واإلجنليــز، وإجنلــرتا، وغــري  لــد ـ تبقــى كمــا اشــتهرت، نطقــا وكتابــة"      

ــراره األ   ــن قـ ــتثناء مـ ــرار اسـ ــذا      (2)ولالقـ ــق يف هـ ــد وفـ ــه قـ ــدو أنـ ــديم، ويبـ ــرب القـ ــاا املعـ باتبـ

 االستثناء.

قــال أبــو بكــر بــن الســراج:"والعرب كلــط فيمــا  ، : تالعــب العــرب بالــدخيلالرابــع

. وقـال املرزوقـي يف شـر  الفصـيح:"ورمبا     (3)لي  من كالمها ـ إ ا احتاجت إىل النطق بـه"  

. وقـــــــال (4)يـــــــل، وحنـــــــوه"اتفـــــــق يف االســـــــم الواحـــــــد عـــــــدة لغـــــــات، كمـــــــا روي يف جرب 

الطربي:"والعجمـــي مـــن األمســـاء قـــد تفعـــل بـــه هـــذا العـــرب، تقـــول: ميكـــال، وميكائيـــل،  

. وإ ا أضيف إىل هذا ـ أن القدامى مل يكن هلم منهج ،دد يف نقـل احلـروف    (5)وميكائني"

. وإ ا كـان هنـاك   (6)األعجمية  مما أدى إىل تعدد صـورة الكلمـة األجنبيـة، وخاصـة العلـم     

اب كـبري يف الصـوامت ـ فمـا بالـد بالصـوائت. وهـذا جيعـل صـورة الكلمـة املعربـة            اضطر

 .(7)إيبوتريس" بعيدة عن األصل، فـ")بيطار( مثالـ أصله:

ما  هب إليـه اجملمـع مـن     هذه اإلشكاالت ـ فقد خالف بع  الباحثني نظرا إىل و

ناءات ـ كمـا رأينـا ـ     األخذ باملعرب القديم، بل إن اجملمع قد أورد علـى قـراره بعـ  االسـتث    

 وهناك رأيان للباحثني:

األول: يــرى الــدكتور ،مــد الســالموني أنــه هاملــا ثبــت أن كــثريا مــن األعــالم    

ـ فينبغـي تصـحيحها خدمـة للعلـم،        (3)املعربة قد وقع فيها أخطاء باعرتاف اجملمـع نفسـه  

عربة ـ إما هو  . ويرى أن تصحيح األعالم امل(9)واملطالبة باحلد من مبدأ القديم على قدمه

خطوة يف إنقا  الرتا ، ويرى أن نكتب الَعــلـَم املعريب بعد تصحيحه، ثم نكتـب بـني قوسـني    

( عربــــــت )أفريقيــــــة(، والصــــــحيح )أفريقــــــا( كمــــــا Africaاملعــــــرب القــــــديم، فمثالـــــــ )

                                                           
(1)

 .18عالم األعجمية بحروف عربية،  صمجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات كتابة األ 
(2)

 .02مجمع اللغة العربية بالقاهرة، قرارات في كتابة األعالم اليونانية والالطينية بحروف عربية،  ص 
(0)

 .220، ص0ج األصول في النحو،  
(0)

 .212، ص1ج نقال عن السيوطي: المزهر،  
(1)

 .411، ص11ج  ،الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 
(4)

( عربت ثالثين تعريبا. ينظر: عمار، أحمد: المصطلحات الطبية ونهضة العربية بصوغها Traxacumل ذلك:)مثا 

 .023، ص1111، 8في القرن الحاضر، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،ج
(0)

 مقدمة الكتاب، ص: ب. ، العنيسي، طوبيا 
(8)

 .02اليونانية والالطينية بحروف عربية،  ص مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات في كتابة األعالم 
(1)

 .131دراسة تفصيلية في كتابة األعالم اإلغريقية والرومانية بحروف عربية،  ص 



[210] 
 

 .(1)نقول)أمريكا(

لــذي الثــاني: رأى األســتا  عبــاس العــزاوي أن الَعــلـــم القــديم هاملــا شــاا بالوجــه ا  

نطقنا به ـ فـ"ال يصح بوجه أن ُيـرَجـع إىل أصله  فقد انقطعت عالقتـه مـن أصـله، إال مـن      

، (2)ناحية التعريف به، وما قام به من أعالم، وما أحد  من أثر عنـدنا مـن ناحيـة الثقافـة"    

ثم قال:"وهكذا نرى الغربيني نطقوا بابن رشد، وبابن سينا، مبا نقل إليهم أوال، فلـم يـروا   

رة لغوية لتبديل هذا اللفظ، وإرجاعه إىل أصله العربي املنقول منه بعد شـيوعه مبـا   ضرو

. وهذا الرأي يتفق مع رأي جممع اللغة الذي يرى أن القديم يبقـى كمـا   (3)شاا يف لغته"

 عرب، إال إ ا شاا احلديث واشتهر.

ظـل كمـا   إىل القول بأن القديم إ ا اشـتهر وشـاا في   وأرى أن يعدل القرار ـ قليال ـ  

هو، أما إ ا مل يشتهر فال بأس أن نعيد تعريبه مبا يوافق القواعد املالئمة، وأما ما اشـتهر  

 . ، بأن يظل كما اشتهرحديثا فأزكي قرار اجملمع خبصوصه

 

 : اللغة املعتمدة يف تعريب الدخيلثانيا

شـارقة  رأينا سابقا، أن مما ُيـْشـكل يف اعتماد املعـرب القـديم ـ اخـتالف مـا عربـه امل      

ر الذي عرب منـه كـل مـنهم، وهـذه     دعن املغاربة. وهذا االختالف يقوم على اختالف املص

املشــكلة تعــود لتطــل برأســها يف العصــر احلــديث، فــاملرت ون "اختلــف نطقهــم، وتنوعــت     

. وقــد أملــح الــدكتور حجــازي إىل أن مشــكلة نقــل   (4)هلجــاتهم بــالنظر للغــة املعــرب منهــا"  

العربية ـ يرتبط بتاريخ اللغات األوروبية، "فقـد حـد  تغـري صـوتي       األصوات األوروبية إىل

بــني الالتينيــة واللغــات الرومانيــة املختلفــة، وتغــري نطــق أصــوات كــثرية التينيــة عنــدما      

ــا         دخلــت اللغــة اإلجنليزيــة. ومــا إن حــد  االتصــال احلضــاري بــني العــامل العربــي وأوروب

القالــــب اإليطــــالي، أو يف القالــــب احلديثــــة، حتــــى بــــدأ يعــــرف مصــــطلحات أوروبيــــة يف  

                                                           
(1)

 ، بتصرف.101،100المرجع نفسه، ص 
(2)

 .41ص ،م1141، 8مجلة المجمع العلمي العراقي، مجالمعربات والمصطلحات،   
(0)

 .42المرجع نفسه، ص 
(0)

 .12ص  ،م1141، 8مجلة المجمع العلمي العراقي، مجالمعربات والمصطلحات،  ،  عباس العزاوي، 
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الفرنســي، أو يف القالــب اإلجنليــزي. وإن كانــت هــذه املصــطلحات ـ وتلــد ـ ترجــع إىل             

( Plinius. وقـد ضــرب لــذلد مــثال ـ بــالعلم الرومــاني )    (1)األصـول الالتينيــة واليونانيــة" 

تـيف  ( ـ "فهـل نعتمـد علـى األصـل الال     Pliny(، ويف اإلجنليزيـة ) Plineفهـو يف الفرنسـية)  

كمــا يفعــل األملــان؟ أو نوافــق علــى مــن يعتمــد  علــى تعريــب الصــيغة الفرنســية فنقــول        

 .(2))بلني(؟ أو الصيغة اإلجنليزية فنقول )بليف( دون االلتفات إىل األصل"

ويلتقــي هــذا اإلشــكال مــع إشــكال آخــر، وهــو أن املرت ــني ال يعتمــدون منهجــا        

هريقة، وهذا يإدي إىل أن يعرب اللفظ الواحد م، فنجد لكل مرتجم لـَـواحدا لتعريب الَع

ـلـــم الواحــد أعالمــا خمتلفــة، "ونظلــم القــارئ إ ا هالبنــاه أن   عبألفــاظ كــثرية، ويصــبح اـل

همــا شــخ  واحــد، وأن ديــز وديتــز   (Plaute(،  و  بلــوط )Plautusبلــوت  )يتصــور أن: 

 . (3)("Diezودياز أمساء لعامل واحد هو)

ــب   ــاء التغلـ ــاول العلمـ ــد حـ ــة      وقـ ــة العربيـ ــع اللغـ ــرر جممـ ــكلة، فقـ ــذه املشـ ــى هـ علـ

 بالقاهرة خبصو  هذا األمر عدة قرارات:

نسـلم مـن   "ذا هـ ، وب(4)":"ويكتب الَعــلـم األجن  على حسب نطقـه يف موهنـه  األول

البلبلة اليت نلمسها يف نطق اللغات األوروبية احلديثـة لـَعــلــم واحـد مـن أصـل يونـاني، أو       

. كمـا  (5)ـلهلم( أملاني، )جيـوم( فرنسـي"  ڤمثل:)وليم( إجنليزي، ) التيف بطرق خمتلفة،

قرر أنه:"إ ا مل يعرف نطق الَعــلــم يف موهنـه ـ كتـب علـى مـا اشـتهر بـه يف إحـدى اللغـات           

. إال أن يف (6)العامليـــة احلديثـــة، كـــأعالم األشـــخا  واألمكنـــة يف قـــارة أفريقيـــا والصـــني"

ام، وجيعــل املصــطلح العربــي فمــل أوزار اللغــات      القــرار الثــاني "مــا جيــايف االتــاه العــ      

األوروبية يف تعبريها عن أمساء أعالم أفريقية، أو صينية. وإ ا عرفنا أن نسبة كـبرية مـن   

األعـــالم األفريقيـــة ترجـــع إىل تســـميات عربيـــة ـ عرفنـــا مـــدى عـــدم التوفيـــق يف هــــذا                 

 .(7)التسامح"

                                                           
(1)

 .100ص األسس اللغوية لعلم المصطلح،   
(2)

 .100المرجع نفسه، ص 
(0)

 .200المرجع نفسه، ص 
(0)

 .18قرارات كتابة األعالم األعجمية بحروف عربية،  ص 
(1)

 .101ص غوية لعلم المصطلح، نقال عن حجازي، محمود فهمي: األسس الل  
(4)

 المكان نفسه.  
(0)

 المكان نفسه. 
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الكلمــة عمومــا ـ مــن موهنــه       وعلــى أي حــال، فــ ن اتــاَه أْخـــِذ نطــق العلــم ـ أو         

األصــلي هــو االتــاه الســائد بــني البــاحثني، غــري أن هــذا يتطلــب جهــودا قوميــة كــربى،      

وتقوم بالتعريب املإسسات املتخصصة على أسرا وجـه ممكـن، خاصـة أن املرتجـم ال يهـتم      

بالعودة إىل النطق األصلي للعلـم أو االسـم ـ إمـا يعنيـه أن يقـوم بالرت ـة علـى أي وجـه          

ان، خاصة يف عـامل الصـحافة واإلعـالم. ولكـنف أعتقـد أنـه لـو تـوفرت جهـود مإسسـية           ك

تنه  بهذا العبء ـ خاصة مع شيوا اإلنرتنت ـ لدفع  لد املرت ني إىل احرتام معايري   

 التعريب.

ــة       الثــاني ــة بالقــاهرة " إىل أن تســتقر الصــورة األجنبي : قــرر جممــع اللغــة العربي

ــا بـــني قوســـني صـــورته          للَعــلــــم األجـــن ، وتشـــيع  بـــني الدارســـني ـ فســـن أن تكتـــب معهـ

. وهذا القرار ملت  بتلـد األعـالم واملصـطلحات واأللفـاظ الـيت مل تسـتقر       (1)األجنبية"

صورتها النطقية بعد، ولعل كتابة العلم أو املصطلح ـ خصوصـا ـ بصـورته األجنبيـة بـني       

يف نطقه. ولكن ينبغي أن تكون قوسني إىل جانب تعريبه ـ يقلل إىل حد كبري من اخلطأ  

هـذه خطــوة مرحليــة ال أكثــر، فــ  ا مــا اسـتقرت صــورة املصــطلح أو العلــم، واعتمــدت مــن   

 ِقـبل املإسسات اللغوية، واملإسسات املعنية بالكلمة ـ كتبت معربة فقط.

 

 ثالثا: الفرق بني قواعد التعريب ومظاهر االستعمال

. والفـرق أن الكلمـة عنـد إدخاهلـا ـ      اعـن الفـرق بينهمـ    كثريا مـا يغفـل البـاحثون   

وهي ما زالـت أجنبيـة ـ فـ ن العربـي يقـوم بـ جراء بعـ  التغـيريات )وقـد ال جيريهـا( علـى             

ــه قواعــد            ــق علي ــتالءم مــع نظامــه اللغــوي. هــذه اإلجــراءات هــي مــا يطل الكلمــة  حتــى ت

ــب. أمـــا اســـتعمال الكلمـــة بعـــد  لـــد، وإجراحهـــا جمـــرى العربـــي يف التصـــريف           التعريـ

ُيـَعــدي مـن قواعـد التعريـب، إمـا هـو ـ مظهـر اسـتعمالي.          ـ ال ف ن هذا   ،رتكيب والداللةوال

فمدار التفرقـة يقـوم علـى أن )قواعـد التعريـب( يعـف النظـر إىل الكلمـة كونهـا أجنبيـة،           

ومظـاهر االســتعمال ـ يعــف النظــر إىل الكلمــة كونهـا عربيــة ـ أو جــرت جمــرى العربــي.          

( مـا زالـت أجنبيـة، فـ  ا أخضـعناها لقواعـد التعريـب        video) وعلى سـبيل املثـال، كلمـة   

                                                           
(1)

 .200ص نقال عن حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
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صارت )فيديو( ـ وهي بهذا عربية، أو جارية جمـرى العربـي. ومـن مظـاهر اسـتعماهلا بعـد        

  لد ـ  عها على )فيديوهات(. 

فقواعـد التعريـب ـ تنقـل الكلمــة إىل النظـام اللغـوي العربــي، فتصـبح معربــة، ال          

ــة أن يتن  ــتخدمو اللغـ ــث مسـ ــى     يلبـ ــتعمال علـ ــذا االسـ ــر هـ ــر أثـ ــداولوها، فيظهـ ــا ويتـ اولوهـ

ريـب مـن شـأن اللغـة  اتهـا، أمـا االسـتعمال فهـو مـن          عاملستويات املختلفة. إ ن فقواعـد الت 

 .(1)شأن املتكلمني أنفسهم

 وهذا الشكل يوضح الفرق بني قواعد التعريب ومظاهر االستعمال:

 

 

 

 

 مظاهر االستعمال(: الفرق بني قواعد التعريب و4شكل )

                                                           
(1)

ومما يقرب من هذا أن علماء أصول الفقه يفرقون بين الوضع واالستعمال، "فالوضع : جـْعـل اللفظ دليال على  

اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم" ]اإلْسـَنوي، جمال الدين محمد أبو الحسن: المعنى، واالستعمال: إطالق 

م، 1181، سوريا، مؤسسة الرسالة، 2التمهيد في تخريج الفروع على األصول، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، ط

ذا فالتفريق بين اللغة والكالم [. فالشاهد أنه جعل االستعمال من شأن المتكلم، أما الوضع فهو من شأن اللغة، وله100ص

ـ هو نظرية عربية، قبل أن تكون ديسوسيرية. وبناء على هذا فرقنا بين قواعد التعريب، وهو ما يقتضيه وضع النظام 

 اللغوي، وبين مظاهر االستعمال التي يمارسها المتكلم.

كلمة  

 أجنبية

 

النظام 

اللغوي 

 العربي

كلمة  

 معربة

 صوتي

 صرفي

 نحــوي

 داللــي

 استعمال قواعد التعريب
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من أكرب املشكالت اليت تواجه املرت ني عـدم ضـبط قواعـد التعريـب، ثـم عـدم       

، وقد عرضنا يف رسالة املاجستري لكـثري مـن مظـاهر    االلتزام بهذه القواعد أثناء التطبيق

ل االضـــطراب يف التقعيـــد، ويف هـــذا الكتـــاب أشـــرنا إىل كـــثري منهـــا يف خمتلـــف فصـــو        

 .الدراسة. اما هنا فسأحتد  عن االضطراب أثناء التطبيق

 * اضطراب يف تعريب الصوامت

ــة ومكتــب تنســيق التعريــب          ــو أخــذنا عينــة مــن تعريبــات جممــع اللغــة العربي فل

 لبع  األلفاظ األجنبية: 

 تعريب مكتب تنسيق التعريب تعريب مجمع اللغة العربية اللفظ م

1 gallon غالونجالون ،   

2 gymnasium ُيوم، جيْمنيِزُيومِجْمناْز  

3 dinosaur  دينوسور، دينصور 

4 spinach  اسفاناخاسباناخ ، 

5 vanilla  فانيلياونيلية ، 

6 Utopia يوتوبيا (، )يوطوبيا طوبيا  

7 Argon أراغونأركون أرجون ، 

8 Anthropology أنتروبولوجياانثروبولوجيا،  

9 Oxalate أكساالت ،أكزاالت أكساالت 

17 Villa الِفلَّةفيال ،  

11 Graphite كرافيت، جرافيتغرافيت جرافيت ، 

12 Granite غرانيت، جرانيتكرانيت ، غرانيتجرانيت ، 

13 Dogmatism دوجماطيِقيَّةةيَّدوْجماِط ،  

(: مو ج الضطراب التعريب عند جممع اللغة العربية ومكتب تنسيق 6جدول )

 التعريب
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فيالحظ ـ علـى تعريبـات اجملمـع واملكتـب ـ أن تعريـب الصـوت الواحـد قـد اختلـف            

(، ، و)أنرتوبولوجيـا ، وانثروبولوجيـا ، وغـالون على مستوى اللفظ الواحد، كما يف: جالون

وكرانيت ـ كما يف تعريـب مكتـب التنسـيق. إ ن فاضـطراب التعريـب        .، غرانيتوجرانيت

مــن أعلــى ســلطة لغويــة معاصــرة، ومــن الصــعب أن حنــاكم تعريبــات      يف الصــوامت يقــع  

 الصحف ووسائل اإلعالم إىل تعريباته، وهي مضطربة.

 * اضطراب يف تعريب الصوائت

أمــا تعريــب الصــوائت )احلركــات( ف نــه ملضــع لقاعــدة الفوضــى، حيــث ال تكــاد  

يـــة ـ       حتكمـــه قاعـــدة، وحتـــى يتـــبني هـــذا احلكـــم أعـــر  أمثلـــة لـــبع  األلفـــاظ األجنب   

 بتعريباتها يف الصحافة املعاصرة:

 إلكرتون(electron   فقد عـرب يف الصـحافة: الكـرتون ،)    ،)بهمـزة وصـل(

)بهمـــــزة )بهمـــــزة مكســـــورة، وبيـــــاء بعـــــد الـــــالم(، وأليكرتون  إلـــــيكرتون

 الم(، وإلكرتون.مفتوحة، وياء بعد ال

 شــوكوالتة(chocolate :عربــت ،)الشــوكالتة، شــكوالتة، شــوكوالتة ،

 ( مرة واوا، ومرة ضمة.o. فالحظ تعريب الـ)الشكالتة

 بكــالوريوس(baccalariusعــ ،) :بكلريــوس، بكــالريوس، بكــالوريوسرب ،

  ذف العالمة الالتينيـة النحويـة . فالحـظ     البكالوريا، باكالوريوس

 (.aاالختالف الكبري يف تعريب الـ)

 إنرتنت(internet ،عرب: إنرتنت ،)انرتنتأنرتنت، إنرتنيت ،. 

 كولســـــــرتول(cholesterolعـــــــرب: كولســـــــرتول ،) ،كوليســـــــرتول ،

 .كولستريول

  إيديولوجيـــــــــة(idéologie ،عــــــــــرب: إيديولوجيــــــــــة ،)أيديولوجيــــــــــة ،

 .ايدلوجيا، أيديولوجيا

 إيـــــديولوجي(ideological ،)ايـــــدولوجي، ايـــــديولوجي، أيـــــديولوجي ،

 .إيديلوجي

ــظ      ــتوى اللفـ ــى علـــى مسـ ــوائت، حتـ ــب الصـ ــبري يف تعريـ ــطراب الكـ فالحـــظ االضـ
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 جممـع اللغـة   الواحد. وحتى تكتمل املقارنـة، فسـوف أعـر  بعـ  تعريبـات الصـوائت يف      

 . (3)، والبند السعودي اآللي للمصطلحات)باسم((2)، ومكتب تنسيق التعريب(1)العربية

 يأوتومـــــاتيك(Automatic   يف جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة: أوتومـــــاتي ،) ،

 .، أوتوماتيكيأتوماتي

 بورصة(bourse :يف جممع اللغة العربية ،)بورصةبرصة ،. 

 ديناصـــــور(dinosaur :مكتـــــب تنســـــيق التعريـــــب ،) ــم: دينصـــــور . باســـ

 .ديناصور

 سبانخ(spinachمكتب تنسيق التعريب ،)باسم: سبانخ.: اسباناخ . 

 ــوكوالتة ــم: chocolate)شـ ــكوالتةشـــوكوالتة(، باسـ . ، شـــيكوالتة، شـ

 .(4)شوكوالاملورد: 

 فانيلة(flannel :باسم ،)فالنيلة، فانيالفانال ،. 

 فيال(villaجممع اللغة العربية: ِفلَّة ،).َّفيال ، 

 كاتدرائيــة(cathedral   :جممــع اللغــة العربيــة ،) كاتدرائيــة، مكتــب 

 .تنسيق التعريب: كتدرائية

   كاردينــال(cardinālis      جممــع اللغــة العربيــة: كاردينــال، املعجــم ،)

 .لكردينا: (5)الوسيط

 كاريكاتور(caricatura   :مكتب تنسـيق التعريـب ،) باسـم:  كاريكـاتري .

 .كاريكاتري، فن الكاريكاتور

 كافترييـــا(cafeteria   جممـــع اللغـــة العربيـــة: كاْفِتْريـــا ،)(6). املـــورد :

 القـَـفـْـطري.

 كامريا (camera :جممع اللغة العربية ،)كامرةراكام ،. 

 كبســــــولة(capsula :جممــــــع اللغــــــة العربيــــــة ،) :كبســــــولة، باســــــم

                                                           
(1)

 عربي أو اإلنجليزي: اعتمادا على موقع مجمع اللغة العربية الذي يتيح البحث عن األلفاظ بال 

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/search.aspx 
(2)

 www.arabization.org.ma/dictionnaire.asp 
(0)

 basm.kacst.edu.sa 
(0)

 .100م ، ص2330، لبنان، دار العلم للماليين، 0البعلبكي، منير، قاموس المورد، ط 
(1)

 مادة: ك ر د ي ن ا ل. 
(4)

 .108، صقاموس الموردالبعلبكي، منير،  
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 .كبسولة، كبسول

 ــور ــة:    motor)موتــ ــور، ويف العينــ ــة: موتــ ــة العربيــ ــع اللغــ (، عربــــه جممــ

 .ماهور

 كرفونمي(microphone :جممع اللغة العربية ،)ميكرفونمكرفون ،. 

  يوتوبيا(Utopiaجممع اللغة: هوبيا ،) يوتوبيا. (، )يوهوبيا 

  ني(Gneis جممع اللغة العرببية: النَّاِي ،) َنْي، الِغِن ، . ُ 

  اســـتيلني(acetylene  :جممــــع اللغـــة العربيــــة ،) أســــيتلني، أِســـتيلني .

 .أسيتيلنيمكتب تنسيق التعريب: 

 أنسولني(insulinجممع اللغة العربية: أنسولني، إنسولني ،). 

 أرجون(argon  :جممع اللغة العربية: أرجون. مكتب تنسيق التعريـب ،)

 .، أرغون، أرجون، آرغون. باسم: آرجونأراغون

 أنثروبولوجيا(anthropologyجممع اللغة العربية: انثروبولوجيا ،) ،

 . ، إنرتوبولوجيا، أْنثربولوجياأنرتوبولوجيا

 أوكــزاالت(Oxalate   جممــع اللغــة العربيــة: أكســاالت ،) أكســالت ، .

، . باســـــم: أكـــــزاالتأكســـــاالت ،أكـــــزاالتمكتـــــب تنســـــيق التعريـــــب: 

 .، اكسالت، أوكسالت، أوكزاالت، أوكساالتأكزالت، أكساالت

 أوكســــــــيجني(oxygèneجممــــــــع اللغــــــــة العربيــــــــة: أكســــــــجني ،) ،

. وباسـم:  ، أكسـجني ، مكتـب تنسـيق التعريـب: أوكسـجني    األْكسيجني

 .، أوكسجني، أوكسيجني، األْكسيجنيأكسجني

 يزرل(Laser   جممع اللغة العربية: ليزر. باسـم: ليـزر، الاليـزر ،) الليـازر ، ،

 .، أشعة الليزرالالزر

  ــة ــة العربيـــــة: إيـــــْديولوجِ   idéologie)إيديولوجيـــ َيا ، (، جممـــــع اللغـــ

 .إيْدلوِجيَّة. مكتب تنسيق التعريب: ايديولوجيا

وبهـذه األمثلـة ـ نـرى أن االخـتالف يف تعريـب الصـوائت خصوصـا ـ مل تسـلم منـه            

ــة بالقــاهرة، وكمكتــب تنســيق التعريــب،         ــة، كمجمــع اللغــة العربي معاقــل اللغــة العربي

السعودي اآللـي الـذي اعتمـد باملقـام األول علـى تعريبـات جمـامع اللغـة         بتون ، والبند 
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 .(1)وتر اتها

إن الصـوائت )احلركـات( ـ عامـة ـ تـرز  حتـت اضـطراب صـوتي يف التعريـب، وال              

تكــاد تنضــبط بضــوابط دقيقــة ،ــددة، وإمــا كضــع لضــوابط عامــة، وقــد كــرج عنهــا      

 ها بصورة أدق. أحيانا، مما جيعلنا ندعو إىل ضرورة ضبط تعريب

 * اضطراب يف تعريب األعالم

ومــن أخطــر االضــطراب حدوثــه يف تعريــب األعــالم، فمــن مســاوئ االضــطراب يف   

"يـزداد تشـتت املعلومــات وتشـتد صــعوبة    أنــه تعريـب أصـوات العلــم ـ إضــافة إىل مـا ســبق ـ          

. فمــثال: ســتبحث بهــذه   (2)الوصــول إليهــا بقــدر عــدد مــرات تفــاوت صــيق االســم الواحــد"      

ملــــداخل عــــن اســــم واحــــد"نعوم تشومســــكي، نعــــوم شومســــكي، نعــــام تشومســــكي، نــــاعوم  ا

تابة األمساء كتشومسكي، نوم جومسكي، ناحوم".  "ومن الناحية التوثيقية  ف ن تفاوت 

أشــد أثــًرا علــى االســرتجاا مــن التفــاوت يف تر ــة عنــاوين الكتــب والبحــو ، و لــد ألن    

ليــه األعمــال الفكريــة املتعــددة، وهــو املــدخل   االســم علــم ثابــت علــى املإلــف الــيت تنســب إ   

الــرئي  املعتمــد يف قواعــد الفهرســة. وعــدم ضــبط اســم املإلــف الصــحيح يعــف انقطــاا      

االتصــال باملعلومـــات املختزنـــة يف قاعـــدة البيانـــات أو تشـــتت ايهـــود يف ســـبيل اســـرتجاا  

 .(3)املعلومات املطلوبة"

 * اضطراب يف تعريب املقاهع الصوتية:

 ب يف تعريب املقاهع الصوتية عدة مظاهرن فمنها:لالضطرا

ـــ عنـد إضـافة همــزة إىل أول الكلمـة األجنبيـة املبــدوءة بسـاكن، فأحيانـا تضــاف        

(: stolosهمزة وصل، وأحيانا تضـاف همـزة قطـع، فمـثال: ألفـاظ مبـدوءة بهمـزة قطـع: )        

(: ُســــــــتون، )(: إســـــــفنجspongia، )(:إقلـــــــيمκλίμα، )(: أســـــــتوديوstudio، )أســـــــطول

ــل: ) أســـطوانة ــزة وصـ ــدوءة بهمـ ــاظ مبـ ــُة، )(: ِاْمَبراهوimperium. وألفـ (: stratégieر يَّـ

                                                           
(1)

 ينظر مصادر البنك السعودي اآللي للمصطلحات على هذا الرابط:  

www.kacst.edu.sa/mangement/gdis/resources.php. 
(2)

 .00ص، م2330توثيق الترجمة والتعريب، د.ط، السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، ، ، الصوينع، علي بن سليمان 
(0)

 .00المرجع نفسه، ص 
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ــدوءة  ركــة وهمــز:    د(: ِاســتاstade، )(: ِاْصـــطْبلstabilis، )اســرتاتيجية . وألفــاظ مب

(stereoسرتيو، اسرتيو :) . 

ــ تعريــب املقطــع األول األجــن  املبــدوء بصــائت، أحيانــا مبــدن وأحيانــا بــال مــد،       ـ

(، oxygène)(، Oxalate)(. ومـــــــــن الفرنســـــــــية: argonحنـــــــــو: مـــــــــن الالتينيـــــــــة: ) 

(idéologieفعربـــت: آْرجـــو ،)  :ــا ن، أوكـــزاالت، أوكســـيجني، إيديولوجيـــة، وعربـــت أيضـ

 ، أكسجني، إديولوجية.، أكزاالتبهمزة: أرجون

اليت يلتقي فيها مد وساكن يف وسط الكلمة أو آخرها، أحيانـا   ــ تعريب املقاهع

 مبد وأحيانا بدون مد، فتأمل هذه العينة من تعريبات جممع اللغة العربية:

(: dictātor، )(: منجــــةmanga، )(: كرتــــونcartone: )بقصــــر املــــداملعــــرب 

ــاتور ــةlymphe، )(: ُهْرُمــــــــونhormone، )دكتــــــ ، (: مكــــــــروبmicrobe، )(: ملفاويــــــ

(nirvana( ،نــــــِرفانا :)salmonella َســــــلُموِنيَّة :) . واملعـــــرب باملـــــد(  :lord لـــــوردات :) ،

(cornicheكــــــــو :)رنيش( ،marcheمــــــــارم :)( ،offsetأوفســــــــت :)( ،portland :)

(: Polyester، )(: صـــــوربيتولSorbitol، )يَّـــــة(: دوْجماِهdogmatism، )بورتالنـــــدي

، (: برا اتيــةPragmatismus: )واملعــرب باملــد والقصــر معــا . (: إيــدزAIDS، )بوليســرت

ــُة ، ، ميكرفـــــــون(: مكرفـــــــونmicrophone. )، برصـــــــة(: بورصـــــــةbourse. )ِبَرْجماِتيَّـــــ

(cardinālisــال ــم الوســـــــيط(: كاردينـــــ ــال: (1)، ويف املعجـــــ (: cholesterol. )كردينـــــ

 ، كوليسرتول.كولستريول

 

                                                           
(1)

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مادة: ك ر د ي ن ا ل. 
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ام الصوتي ألي لغة على الوحدة الصـوتية، والوحـدة الصـوتية تنقسـم     يقوم النظ

. والفونيمــات تنقســم  (2)(syllable، و)املقطــع:(1)(phonemeعلــى قســمني: )الفــونيم:   

احلــروف الصــحا  بلغــة علـى قســمني: أصــوات صــامتة، وأصــوات صــائتة، والصــوامت هــي:  

َبيــت، وَعــون( ـ وتســمى: أشــباه       القــدامى، ويلحــق بهــا حرفــا اللــني )اليــاء والــواو يف حنــو:    

حروف املد، وهي )ا، ي،  :ما يسميه القدامى والصوائت هي الصوامت، أو أشباه الصوائت. 

 . )الفتحة، والكسرة، والضمة( ويلحق بهاو ـ املديات( ـ 

الصوتية ) يف الرتا  العربي( مستندة إىل النظـر إىل ثـال     التعريب قواعدوهذا 

وحنـن سـنكتفي   ـ ــ التينيـة قـد ا، )ثـم األوروبيـة حـديثا(، والفارسـية       ـ اليونانيـة، وال ــ لغات 

باحلـديث عــن القواعــد الصــوتية التعريبيــة يف مقابــل هــذه اللغــات، وبــاألخ  الالتينيــة   

 .ألن معظم حركة التعريب اليوم تقوم عليها.

 

                                                           
(1)

ـ وما بعدها، والبركاوي، عبد  141ينظر في تعريفات الفونيم: عمر، أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي،  ص 

 ـ وما بعدها. 001ـ وما بعدها. وبشر، كمال: علم األصوات،  ص 133الفتاح: مدخل إلى علم اللغة الحديث،  ص
(2)

هناك خالف بين العلماء في  تقسيم الوحدة الصوتية، فبعضهم يضم إلى الفونيم والمقطع أقساما أخرى، كمجموعة  

النبر، والمجموعة النغمية، والمجموعة النفسية. ولكن يرى المحققون أن االقتصار على القسمين األولين هو األولى. 

 [.140ـ  141]ينظر: عمر، أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي،  ص
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  الصوامتأ. 

هنــاك و، ع نظائرهـا العربيـة  ا ووضْـ يف تعريبهــ هنـاك صـوامت مل ملتلـف العلمـاء    

 .ا كثريااختلفوا فيه أصوات أخر

، ويقابلـها مـن   [(F, Z, L, M, R, N, B, D=[Ph)فما مل ملتلفوا فيه هـي:  التينيـة    

 وينطـق:   Μ  وينطـق: رو ،  Ρ  وينطـق: نـو ،   Ν وينطـق: بيتـا ،    Β وينطق: دلتـا ،   Δاليونانية )

ئر هذه األصوات العربية هـي:  . ونظا وينطق: يف ( Φ  وينطق: زيتا ، Ζ  وينطق: ملدا ، Λ، مو 

د، ب، ن، ر، م، ل، ز، ف
(1)

 . 

واألصوات الفارسـية الـيت مل ملتلفـوا فيهـا، هـي: )ب، ف، ل، م، ن، ر، س(، وعربـت       

 بنظائرها العربية.

 وأما األصوات اليت اختلفوا يف تعريبها، فهي قسمان: 

 Τرســية( ــــ  )التينيــة(، ك)فا K,C,Q   األول: أصــوات موجــودة يف العربيــة، وهــي:   

ـــ Th)التينيـــــة(، ت)فارســـــية( ـــــــ  T، )يونانيـــــة( خ)فارســـــية( ـــــــ  )يونانيـــــة(، Χ)التينيـــــة( ــــ

Sh  التينيـــــة(، م)فارســـــية( ـــــــ(H  ـــــــ )التينيـــــة(، هــــــ)فارسية(Y)التينيـــــة( ،S ،)التينيـــــة(

  .)يونانية(Σس)فارسية(، 

رسـي( ـــ    )فاڰ)التـيف(،  G)يونـاني(،   Γ  الثاني: أصوات غري موجـودة يف العربيـة:  

J ،)فارســي( ــــ ژ)التــيف(Π )يونــاني( ،P ،)فارســي(  ــــ  پ)التــيف(V  ــــ )التــيف(، و)فارســي(
                                                           

(1)
(، moda)(، وموضةdarsena)ترسانةهناك ألفاظ يوهم ظاهر تعريبها الخروج عن هذه القاعدة، مثل:  

ما . والحقيقة أنه عند النظر إليها في ضوء (orthodoxos(، وأرثوذكس)Bilharzia)(، وبلهارسياcorsaro)وقرصان

 تقدم من مبادئ التعريب نجد أن الخروج إنما هو من المظاهر االستعمالية، وليس من قواعد التعريب:

 أما ترسانة(darsenaوموضة ،)(moda(فتحول الـ ،)d المجهورة في األولى إلى التاء المهموسة هو من )

، ثم حدث ة، فقد عربت داال، ولهذا نجد في بعض الكتب: مودةباب المماثلة للسين المهموسة. وأما في الثاني

لها تطور صوتي في العربية، فخمت الدال فتحولت إلى ضاد. وعليه فهي لم تخرج عن قاعدة تعريبها داال، 

 .ـ إنما هما من المظاهر االستعمالية وموضة وترسانة

 ( وأماcorsaroاإليطالية التي عربت إلى: قرصان) بالنون، فهذا من باب المخالفة؛ حيث أبدلت الراء الثانية ،

( سينا، ووجهه Bilharzia)( في: بلهارسياZنونا، كراهية لتماثل الراءين في كلمة. ومثل ذلك تعريب الـ)

عربها البنك السعودي ة، فهمست الزاي فتحولت إلى سين، وقد المخالفة بين الراء المجهورة والزاي المجهور

 .اآللي للمصطلحات )باسم(: عربها بالزاي أيضا: بلهارزيا

 و(أما كلمة أرثوذكسorthodoxos فهي وإن كانت دخيلة من الالتينية إال أنها يونانية األصل، وكان ،)

 .( في الكلمات اليونانية بالذالdالعرب قديما يعربون )
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X  التيف(  ــ(Ch  ،)فارسي(  ــ  چ)التيف(W. )التيف( 

وقد اختلف النظر إليها اختالفا كبريا، وكثرت نظائرها العربيـة، وقـد فصـلت    

جمموعــة كــبرية مــن الكتــب، فــيمكن   مــن خــالل   تلــد النظــائر يف رســاليت للماجســتري  

 الرجوا إليها، وهنا سأكتفي ببع  اإلشارات.

ــة والفارســية، فــ ن الغالــب يف معرفــة نقــل أصــواتهما إىل         .1 بالنســبة للغــة اليوناني

العربيــة ـ إ ا اســتثنينا األعــالم ـ ُتـَعـــدي معرفــة تارمليــة، تتعلــق بفــرتة ســابقة مــن         

النظر إىل مـنهج العـرب يف تعريـب هـذه      تاريخ العربية، وإن كان هذا ال  نع من

األصـوات. ولكـن علـى أي حـال، فأغلـب النقـل ـاليوم ـ مـن اللغـات األوروبيـة، وهـي             

تأخذ باألجبدية الالتينيـة. وبنـاء علـى هـذا، فسـوف نسـتبعد هـاتني اللغـتني مـن          

 النظر التقعيدي، ونصب االهتمام على األجبدية الالتينية.

مــرده إىل مظــاهر االســتعمال، ولــي  إىل قواعــد   كــثري مــن اخــتالف التقعيــد ـ       .2

التعريب  حيث ينظر الباحث إىل صور احلـروف املختلفـة عنـد العـرب، فيدخلـها      

كلها ضمن قواعد التعريب، وهذا تاوز  فقواعد التعريب ـ كما قررنـا سـابقا ـ     

شــيء، ومظــاهر االســتعمال شــيء آخــر. إن قواعــد التعريــب تتحقــق يف التغــيري         

ــب، أمــا التغــيري غــري املطــرد فيعــد مظهــرا مــن         املطــرد الــذي  ال ملتلــف يف األغل

مظــاهر االســتعمال. وهــذا الســبب وراء مــا جنــده لــبع  احلــروف األجنبيــة مــن    

 .(1)أكثر من نظري عربي

هناك عوامل عديدة الخـتالف تعريـب الصـوت الواحـد، منهـا: اخـتالف نطقـه يف         .3

صـوت غـري موجـود يف العربيـة،     كـون ال فيراعىى هىذا فىي التعريىب، أو     اللغة األصـل،  

فيختلف العرب يف تعريبه، أو إىل التبادل الوصفي أو املخرجي يف العربية، أو إىل 

تـرجيح أحـد ايـانبني ـ املخـرج أو الصـفة ـ علـى اآلخـر، أو إىل كونـه مركبـا يف             

                                                           
(1)

(، /غ/ك/ق/جڰ( الالتينية، تضع لها كتب التقعيد العربية خمسة نظائر، وهي: )gوعلى سبيل المثال، حرف الـ) 

(. والـ)ت( الفارسية ف/ ڤ/و/ب( أربعة نظائر: )v(، والـ)ط/ت/ث( الالتينية جعل لها ثالثة نظائر، وهي: )tوحرف الـ)

(، والـ)هـ( الفارسية نظائرها: تش/ك/خ/شة نظائرها: )( الالتينيCh(، والـ)ط/ت/ث/ضلها أربعة نظائر عربية: )

بالباء، وبالفاء  (p(. ومعظم هذه من المظاهر االستعمالية، فمثال: ورد عن العرب تعريب صوت الـ)ق/ج/ز/ـه/قة)

أحيانا، ومن  ( والفاء العربية في الهمس، فإنه قد يتم التحويل إليهاpأحيانا، واألصل هو تعريبها بالباء، ولكن الشتراك الـ)

 .(spongia)أسفنج ،(episcopos)(، أسقفkapur)(، كافورpippali)فلفلأمثلة ذلك: 
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األصــل فيعامــل كمــا لــو كــان غــري مركــب، أو إىل التــأثر بلغــة أخــرى، أو إىل          

ــور أو التحريـــف ــة    التطـ ــة أو املخالفـ ــة، أو إىل املماثلـ ــة العربيـ ــه يف اللغـ ــاد  لـ احلـ

الصـــــوتية، أو إىل اعتبـــــار الكتابـــــة يف التعريـــــب، دون النظـــــر إىل النطـــــق، أو إىل  

ـ إىل كــون بعــ      ، يف العـَـلـَـــمكمــا ملضــع االخــتالف ـ بقلــة    . اخــتالف اللغــات

ــة هــذه مف األلفــاظ عربــت قــد ا، فاحتفظــت بالتعريــب القــديم      صــلة يف . وأمثل

 رساليت للماجستري.

ــارين،    .4 ــذ باعتبـ ــة، واألخـ ــة الالتينيـ ــالنظر إىل األجبديـ ــه  األولوبـ ــتقر عليـ ــا اسـ : مـ

( تعــرب : )ت(، ولــي  Tالتقعيــد بشــكل غالــب يف نقــل األجبديــة الالتينيــة، مثــل )

 : مراعاة النطق األجن ، ومدى موافقته للنطق العربي.الثاني)ط(. و

وبالرجوا إىل حتليل أكثـر مـن ألـف لفـظ دخيـل      ـ   بهذا النظر، وهذه االعتبارات

القاعـدة التاليـة اخلاصـة بتعريـب      ف نـه مـن املمكـن صـياغة    من اللغة الالتينيـة وفروعهـا ـ    

 األجبدية الالتينية:

يعرب الالتيف بنظريه العربي يف النطق، ومـا اختلـف نطقـه يف األصـل ـ       .1

 روعي  لد عند التعريب.

(1)غري إىل أقرب احلروف منهفيية ـ ما ال يوجد له نظري يف العرب .2
. 

إ ا تواىل صـامتان متمـاثالن يف الكلمـة األجنبيـة ـ فينطقـان يف العربيـة         .3

 .(2)حرفا واحدا مشددا

 ايدول التالي:  كن رسمويف ضوء هذه القاعدة 

 النظير العربي الحروف الالتينية م

                                                           
(1)

في العربية، كما قال سيبويه:"يبدل كل حرف ليس من  ليس له ما يشبهه نطقااألصل قصر التغيير على الحرف الذي  

[. وهذا ما قرره الدكتور البركاوي حيث قال بأن 031، ص0ة بما قرب منه إبداال مطردا" ]الكتاب، جحروف العربي

الكلمة األجنبية إن كانت تشتمل على أصوات "ال توجد ضمن وحدات النظام الصوتي للعربية، فإن العرب كانوا يبدلونها 

 .[140دمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية،  صمقمما يتضمنه النظام الصوتي للعربية" ] ،وحدة أخرى قريبة منها
(2)

دراسة تفصيلية في كتابة األعالم اإلغريقية والرومانية بحروف ، أشار إلى القاعدة الثالثة : السالموني، محمد محمود 

( عربت بـ: Vitlluis. ومثال ذلك:)118ص ،م1102، مارس21عربية، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج

 طّليوس.و
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 المراعى فيه نطقه المستقر المتفق عليه

1 

مف
ت 

ام
صو

دة
ر

 

B ب   

2 C   ك/س 

3 D د   

4 F/Ph ف   

5 G  ج  

6 H   هـ/ال تنطق 

7 J   
خ  فرنســية، ي أملانيــة،  حســب النطــق يف لغتهــا: ج 

 أسبانية، تش إنكليزية.

3 K  ك  

9 L ل   

12 M م   

11 N ن   

12 P  ب  

13 Q  ك  

14 R ر   

15 S   س/ز / 

16 T   خر اللفظ الفرنسي(/ ـه  )آت 

17 V   .حسب النطق يف لغتها: ف، أو )و( يف األملانية 

13 W   و/ف 

19 X    ز  يف اول الكلمة اْكـ / 

22 Y   كسرةي/ 

21 Z ز   

1 

ت 
ام

صو

جة
دو

مز
 

Ch   /ك/م/تش 

2 Th    /  
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 الحروف الالتينية م

 النظير العربي

 المراعى فيه نطقه المستقر المتفق عليه

3 Kh  خ  

4 Sh  م  

5 ck  ك  

6 SC   س/سد 

7 cia  م  

3 sio  م  

9 tio  م  

 Sch  م  

12 tia  شِ  يا  

 الالتينية ونظائرها العربيةالصوامت  :(7) جدول
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 فاحلذف والزيادة يف احلرو

وتبقى قضية مهمة تتعلق بتعريب األصوات، وهي: هل من القواعد حـذف حـرف   

تشــتمل عليــه الكلمــة األجنبيــة؟ وهــل مــن القواعــد زيــادة حــرف مل تشــتمل عليــه الكلمــة    

 األجنبية؟

 )أ( متى فذف احلرف من الكلمة األجنبية؟

يذكر علماء التعريب أن من أنواا التغيري اليت كان العربي يعامـل بهـا الكلمـة    

ـــَهرة( عربوهــا بـــ)بهرج(، و)شــاه بــور( عربوهــا             الدخيلــة ـ حــذف حــرف منطــوق، مثــل: )َنـْب

(، parliament)ومــــــــن األمثلــــــــة احلديثــــــــة: مــــــــن اإلجنليزيــــــــة: برملــــــــانبـــــــــ)سابور(. 

(. ومــــــــن األملانيــــــــة:   workshop)(، ورشــــــــة flannel)(، فانيلــــــــة fabricate)فــــــــربك

 (.medaglia)(. ومن اإليطالية: ميداليةGneis)ني 

لذلد ال يصح اعتباره ـ اليوم  غري أن هذا األمر غري مطرد، وال ملضع لقاعدة، و

ــة       ــو: متـــى جيـــب حـــذف حـــرف مـــن الكلمـ ــا، وهـ ــل الســـإال قائمـ ــــ يف التعريـــب، ولكـــن يظـ

 األجنبية؟

هذا السإال ـ تتضح إ ا عرفنـا أن التـدوين الكتـابي ال يعـرب أحيانـا        علىواإلجابة 

ى بصـورة دقيقـة عـن نطـق الكلمـة، فقـد تشـتمل الكلمـة املكتوبـة ـ وخاصـة الالتينيـة ـ علـ                 

حروف ال تنطق، ويف هذه احلالة ـ جيب أال تنقل هذه احلروف عند تعريب الكلمة  فنظام  

. وهـذا  (1)تدوين املعربات "يقوم على أسـاس النقـل الصـوتي، وال يقـوم علـى النقـل احلـريف"       

ـــب العلــم الفرجنــي الــذي يكتــب يف        مــا ورد يف قــرار جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة "ُيـْكـَت

، وأكــــد هــــذا بقــــرار  (2)هينيــــة  ســــب نطقــــه يف اللغــــة اإلفرجنيــــة" األصــــل  ــــروف ال

آخر:"ُتْكـَتـب األعالم األخرى اليت ترسم بغري احلروف الالهينية والعربيـة  سـب النطـق    

                                                           
(1)

 .101ص حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
(2)

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات كتابة األعالم األعجمية بحروف عربية،   

 .18ص ،م1100، أكتوبر0ج
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. وبهــذا فــ ن احلــرف  (1)"كمــا ينطــق بهــا أهلــها ال كمــا تكتــب بهــا يف لغتهــا األصــلية، أي 

(، pirghos، مثــل:)برج:(2)(Hا مــع حــرف)الـذي ال ينطــق ال يــدون يف التعريــب، ويكثــر هــذ 

كـان   (. ومما الحظته الـدكتورة إ ـان السـعيد أن رفاعـة الطهطـاوي     dhelfinو)دلفني:

ـــ: انســتتو institutيقــوم بالتعريــب احلــريف أحيانــا، كتعريبــه للكلمــة الفرنســية:)     ، ت( ب

 .(3)، مع أن التاء األخرية غري منطوقة يف الفرنسيةتانسطيطو

اضطراب العربية املعاصرة يف تعريـب بعـ  الكلمـات، فقـد يـرد       ومما يإكد هذا

ــثال: )      ــه، فمـ ــن دونـ ــا مـ ــذف، وأحيانـ ــا باحلـ ــان: أحيانـ ــظ تعريبـ (، عربـــت: orchestraللفـ

(، عربــت يف جممــع اللغــة Gneis)(. ومثــل: نــي (، و)أوركســرتاrـ  ــذف الـــ)    أوكســرتا

( غري منطوقة يف األصـل.  gواحلذف هنا سببه النقل الصوتي، فالـ)ُ . ، َنْيعربية: ِغِن ال

 ، فالنيلــــة.(يف باســــم)البند العربــــي للمصــــطلحات(: فــــانيال   flannelوعــــرب لفــــظ ) 

 ل الكلمة.واحلذف هنا قد يكون سببه التخل  من التقاء الصامتني يف أو

 )ب( متى يزاد حرف على الكلمة األجنبية؟

ورد عن العرب أنهم كانوا يزيدون حرفا على الكلمة الدخيلة، مثل:)صـويان(،  

، فزادوا الالم يف الوسط، غري أن هذا نـادر، وهـو أمـر غـري     (4)( الفارسيةوكانچـ)فهي معرب 

، أو ـىىانگـىىوچأنــه معــرب: جــاء يف املعربــات الرشــيدية  وقــدمطــرد، يعــرف وال يقــاس عليــه. 

 (.maccheroni)ومن األمثلة احلديثة: من اإليطالية: معكرونة .(5)ـانگـولـچ

الـيت تنتهـي   الالتينيـة ـ الدخيلـة مـن اليونانيـة ـ           وهنـاك حالـة خاصـة بالكلمـات     

(، فمـثال:  n(، فالالتينيـة حـذفت الــ)   on، فهي يف األصل اليوناني منتهيـة بــ)  (oاحلرف )ب

(Platon( يف اليونانيــة يكتــب )Platoيف الالتينيــة )(6)     ففــي هــذه احلالــة عنــدما نعــرب ـ

( ــــ هـل نضـيف نونـا؟ قـرر جممـع اللغـة العربيـة         oمثل هذه الكلمات الالتينية املنتهية بــ) 

                                                           
(1)

 المكان نفسه. 
(2)

( في الكلمات المتصدرة بهذا الحرف ذات األصل اليوناني؛ ألنه Hملت )نص الدكتور أحمد عيسى على أن العرب أه 

 [.104ص التهذيب في أصول التعريب، ( ]Hippoerate: أبقراطال وجود له في لغتهم، نحو:)
(0)

 .100المصطلح عند رفاعة الطهطاوي بين الترجمة والتعريب،  ص 
(0)

 .01تفسير األلفاظ الدخيلة، ص 
(1)

المعربات الرشيدية، ترجمه من الفارسية: د. نور الدين آل علي، ود.أمين  د عبد الغفور الحسيني:التتوي، عبد الرشي

 .110ص ،م1101عبد المجيد بدوي، د.ط، مصر، دار الثقافة للطباعة والنشر، 
(4)

 .183ص حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح، ينظر:  
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ــاً  oبالقــاهرة أن األمســاء الالتينيــة املنتهيــة  ــرف )    . فيقــال (1)( تعــرب برمسهــا واوًا ونون

( أفالهون، ونريون. لكن هذه القاعدة قد انتقـدها السـالموني فقـال:"    Nero,Plato:)يف

ويإسفف أن أقول أن هذه ليست قاعـدة صـوتية، وال تنطبـق يف نفـ  الوقـت علـى األمثلـة        

املصاحبة للقاعدة، وأغلب الظن أنـه وقـع خطـأ يف كتابـة العبـارة، بـدليل أن املقصـود هـو         

، ويرى أنه "ينبغـي االلتـزام عنـد التعريـب بالصـوت      (2)التينية"األمساء  روف يونانية، ال 

ــد )       ــة، مثــــال  لــ ــروف التينيــ ــا  ــ ــم مكتوبــ ــا دام االســ ــيف مــ ــو، ال Apolloالالتــ ( أبولــ

 .(3)أبولون"

وأحيد رأي السالموني  حتى تكون القواعد مطردة، واصـطحابًا لألصـل، واألصـل    

شـا ة عـن األصـل. ثـم إن املرتجـم       عدم الزيادة، وال داعي لتخصي  هذه القضـية بقاعـدة  

ينظر إىل الكلمة اليت يريد أن يرت ها بغ  النظـر عـن تارملهـا، أو عـن نقـل غرينـا هلـا        

 إىل لغتهم.

ويــذكر عبــد الصــبور الرشــيدي أن مــن قواعــد تعريــب الفارســية:" كــل كلمــة       

مثل: ديبـاج،  يكون آخرها ألف أو ياء أو واو ـ يلحقون بها قافا، أو جيما، وهذا أيضًا مطرد،  

. ومل أجــد أحــدًا غــريه جعــل هــذه قاعــدة    (4)وزرنــوج، وكســتبج، ورســتاق، وســتوق، وإبريــق"  

، و)إبريـــق( أصـــلها (5)مطــردة، وال ُيـَسـلَّــــم لــه أيضـــا يف األمثلـــة  فـــ)ديباج( أصـــلها )ديبــان(    

ا ال . وال  نع أيضا أنها وردت منتهية باملد، وعربت بزيادة القـاف أو ايـيم، فهـذ   (6))آبريز(

جيعـل منهــا قاعـدة مطــردة، وغايــة مـا يــدل عليـه أنــه مــن مظـاهر االســتعمال، وخاصــة أن      

، و )قـوهي(  ـوزىپالعرب عربت كلمات انتهت مبد ومل تزد عليها، مثل: )بوصي( معرب: 

 معرب: كوهي.

. وقــد عقــب اخلفــاجي  (7)والصــاغاني قــد أنكــر )أمــو ج(  ألن املعــرب ال يــزاد فيــه   

                                                           
(1)

 .00ارات في كتابة األعالم اليونانية والالطينية بحروف عربية،  صمجمع اللغة العربية بالقاهرة: قر 
(2)

دراسة تفصيلية في كتابة األعالم اإلغريقية والرومانية بحروف عربية، مجلة مجمع اللغة   ،السالموني، محمد محمود 

 .121ص ،م1102، مارس21العربية بالقاهرة، ج
(0)

 المكان نفسه. 
(0)

. مالحظة: كتبت النص كما ورد، والصحيح أن يقال )أن يكون آخرها ألفًا أو ياء أو 110ص المعربات الرشيدية،  

 واوًا ( بالنصب.
(1)

 .80ص ينظر: التونجي، محمد: معجم المعربات الفارسية،   
(4)

 .4المرجع نفسه، ص 
(0)

 .00ص ، شهاب الدين أحمد، الخفاجي 
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، غــري أن قــول  (1)بشــ ، أال تــراهم عربــوا )هليلــة( فقــالوا: إهلــيج   علــى  لــد فقــال "ولــي  

الصاغاني أكثر وجاهة يف اللغة، وهذا هو املنطـق السـليم الـذي يقتضـيه التعريـب، وأمـا       

استدالل اخلفاجي بـ)إهليج( ـ فال حجة فيه، بل غاية ما يدل عليه أنه مظهر اسـتعمالي،   

 ال يبلق أن فتج به يف جمال التقعيد.

الصة أن حذف صامت أو زيادته يف الكلمة املعربة لي  مـن قواعـد التعريـب    واخل

يف شــيء، ومــا ورد عــن العــرب مــن حــذف أو زيــادة ـ فهــو راجــع إىل تلعــب العــرب باأللفــاظ        

ولــي  قاعــدة  فهــو مظهــر اســتعمالي،   املعربــة، وهــذا نــاتج عــن اســتعمال العــرب للفــظ،       

 تعريبية. 

                                                           
(1)

 المكان نفسه. 
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 ب ـ الصوائت

ولنــا مالحظــات علــى    (،ai(، وإمــا مزدوجــة، مثــل )  aمثــل) الصــوائت إمــا مفــردة، 

 تعريب الصوائت والتقعيد هلا:

تعــــددت النظــــائر العربيــــة للصــــوائت بشــــكل أكــــرب ممــــا هــــو عليــــه يف   األوىل: 

كثــرة الصــوامت. وحتــى القواعــد الــيت وضــعتها كتــب التقعيــد للصــوائت ف نهــا اتلــ  ب   

(   مثال   عربت فـي أو  الللمـة همـزة      aفال ) ،التفصيالت والتقعيدات اليت تإدي إىل التعقيد

ملســورة ومفتوحــة، وفــي وســ فا عربــت فتطــة ،صــيرة وطويلــة، وكســرة طويلــة، وضــمة طويلــة.     

ــ ) ( عربــت فــي أو  الللمــة همــزة ملســورة، ومفتوحــة، وفــي وســ فا عربــت كســرة ،صــيرة،      eوال

اخلوطويلة، وعربت أيضا فتطة ،صيرة وطويلة...
(1)

. 

ال العربية اليت تضـعها بعـ  ايهـات كمجمـع اللغـة العربيـة        النظائرالثانية: 

تقابل النطق الالتيف إىل حد ما
(2)

 . 

: الشــائع وضــع نظــائر عربيــة للصــوائت األجنبيــة، وهــي رمــوز احلركــات   الثانيــة

هنــاك مــن اقــرت  رمــوزا جديــدة   وهــذه الرمــوز هــي الشــائعة املســتقرة،   العربيــة املعروفــة، ف 

ــوائت األجن  ــة الصــ ــة، مثــــل )    ملقابلــ ــيت ال توجــــد يف العربيــ ــم)^بيــــة الــ ( مثــــل: oe( لرســ

(Goethe:للداللة على اإلمالة ڰ(، و)تةڰكـ )(3)       وحنـن لسـنا مـع هـإالء، فلـي  املطلـوب .

 منا ،اكاة النطق األجن ، وإما إخضاا اللفظ األجن  للسان العربي.

ـ هناك رأيـان    بالنسبة لتدوين احلركات القصرية داخل الكلمات املعربة: الثالثة

للعلماء، فبعضهم يرى أن تدون باحلركـات الطويلـة  ألن العربيـة ال تهـتم بالشـكل، ولـن       

إىل اللــب  يف قــراءة الكلمــة. والفريــق اآلخــر يــرى أن       ممــا يــإدي يقــوم أحــد بالتشــكيل،   

                                                           
(1)

)بهمزة مكسورة، وبياء بعد الالم(،  )بهمزة وصل(، إليكترون (، عرب: الكترونelectron)إلكترونفمثال،  

، التةشكو، شوكوالتة(، عربت: chocolate)شوكوالتة و .)بهمزة مفتوحة، وياء بعد الالم(، وإلكترونوأليكترون

، بكالوريوس(، عرب: baccalarius)بكالوريوس . و( مرة واوا، ومرة ضمةo. فالحظ تعريب الـ)الشكالتة، الشوكالتة

]بحذف العالمة الالتينية النحوية[. فالحظ االختالف الكبير في تعريب  البكالوريا، باكالوريوس، بكلريوس، بكالريوس

 (.aالـ)
(2)

 .128،121ينظر: دراسة تفصيلية في كتابة األعالم اإلغريقية والرومانية بحروف عربية،  ص 
(0)

، وينظر: اليازجي، إبراهيم: التعريب، مجلة الضياء، السنة الثانية، مصر، 211ص  ،ينظر: الحمزاوي، محمد رشاد 

 ، حيث اقترح اليازجي رموزا جديدة للصوائت األجنبية.114م، ص1133ـ  1811مطبعة المعارف، 
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ُتـَشـكَّـل الكلمة املعربة ـ غري أن هـذا الـرأي غـري عملـي  فـال أحـد يهـتم بالتشـكيل، ومـن ثـم            

ون الكلمة قابلة ألكثر من قراءة، مـثاًل ـ: مسـنيون، جـب. وأمـا الـرأي األول فهـو "أقـرب         تك

ــن يســتطيع أحــد         إىل تلبيــة الوظيفــة االتصــالية للمصــطلحات بفاعليــة ودون خلــط، فل

. ومن أمثلة  لـد  (1) قراءة:) املننجت(، ولكن التعود جيعل من املمكن قراءة:)ميناجنيت("

 .بارامسيوم( :parameciumبرا( ، و)كو :cobraهذه الكلمات: )

الرابعـة: لــي  للعـرب يف تعريــب احلركـات الالتينيــة اهتمـام بنطقهــا مـن حيــث      

الطــول والقصــر، فهــم ينطقونهــا كيفمــا اتفــق ـ غالبــا، وهلــذا تتعــدد التعريبــات للفــظ         

، شــكوالتة (، و:chocolate)الواحـد نظـرا إىل هـذا األمـر، ومــن أمثلـة  لـد: شـوكوالتة       

و:  (،baccalarius)، وبكـالوريوس (، وإلـيكرتون electron. وإلكرتون)شكالتة، شوكالتة

. إنرتنيــــــــــــت (، و:internet). وإنرتنــــــــــــتباكــــــــــــالوريوس، بكلريــــــــــــوس، بكــــــــــــالريوس

ســـر كـــثريا مـــن . وهـــذا يفكولســـتريول، كوليســـرتولو (،cholesterol)وكولســـرتول

 االختالف ـ أو االضطراب ـ احلاصل يف تعريب الصوائت.

 . تسهيل هذه القواعد بصياغة سهلةل هنا ،اولةوأمام هذا األمر، ف

 وهذا ن  قاعدة تعريب أصوات اللني:

                                                           
(1)

 .181ـ180ص ينظر: حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
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ــ ن )   .1 ــردة، فـ ــوائت املفـ ــبة للصـ ــة، و)  aبالنسـ ــة العربيـ ــل الفتحـ ( e,i( مقابـ

. فــ  ا جــاءت األصــوات يف أول ( يقــابالن الضــمةo,uيقــابالن الكســرة، و)

الكلمة ـ وضعت احلركـة العربيـة املقابلـة علـى همـزة، وإ ا جـاءت داخـل         

( يف اآلخـر  eالكلمة أو آخرهـا ـ قوبلـت باحلركـة العربيـة الطويلـة، إال )      

 فتقابل بالفتحة الطويلة. 

 :(1)و كن إيضا  هذه القاعدة بهذا ايدول

 

 احلركة الالتينية م

 النظري العربي

 يف داخلها يف أول الكلمة
 يف آخرها

 أو إما أو إما

1 A ــةــا ــا ــَ  أ / 

2 e ــِ  إ 
 ــيـ

 / ــةــا

3 i ـي  إيــ إ 

4 o 
 ُأ

 أو
 ــو ــو ــُ

5 u ُيــو 

 مقرت  لتعريب صوائت الالتينية املفردة  :(3) جدول

                                                           
(1)

 ومن األمثلة على ما ورد في الجدول: 

A  :]أول الكلمة[أجندة(agenda) ،أكاديمية(academiaأسبرين ،)(aspirin) :]بنك. ]داخل الكلمة(Bank) ،

(، capsula)(، كبسولةvisa)فيزة، (patataبطاطا)، (camera)كاميرا. ]آخر الكلمة[: (marathon)ماراثون

 .(lira)ليرة

E  :]أول الكلمة[إلكترون(electron) ،إيثيلين(Ethyleen) :]نسـِت. ]داخل الكلمة(tennis) ،ميدالية(medaglia) .

 .(bourse)بورصة (،poudre)بودرة(، Romeروما )]آخر الكلمة[: 

I  :]أول الكلمة[إنسولين(insulin) ،إينش(inch) :]كالسيكية. ]داخل الكلمة(classique)، أسبرين(aspirin) آخر[ .

 .(taxi)تاكسيلكلمة[: ا

O  :]أول الكلمة[أوبرا(opera) ،أوزون(ozone) :]داخل الكلمة[ .لوبي(lobby) :]تشيللو. ]آخر الكلمة(cello ،)

 .(piano)بيانو

U  :]أول الكلمة[يورانيوم(uranium) :]داخل الكلمة[ .لتيميدياـُم(multimedia) :]آخر الكلمة[ .

 .(caricature)كاريكاتور

. 
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ـــلَّبا   .2 معــا عنــد التعريــب، أو   بالنســبة للصــوائت املزدوجــة، فاألغلــب أن ُيـَغ

ــ  ،يف داخــل الكلمــة  ( eu)، ويســتثنى مــن  لــد: ُيـَغـلَّـــب الصــوت الثــاني   ـ

( ـ ف ما ُيـَغـلَّبان معا، أو ُيـَغـلَّـب oe, ea, oi) وأما يففُيـَغـلَّـب األول فقط. 

 ويف آخر الكلمة غما يغلبان معا، أو يغلب الصوت األول.األول فقط. 

 رسم ايدول التالي:وإليضا  هذه القاعدة ن

 

 م
املزدوج 

 الالتيف

 النظري العربي

 يف آخرها يف داخلها يف أول الكلمة

تغليب 

 األول

 تغليب 

 الثاني

تغليبهما 

 معًا

تغليب 

 األول

 تغليب 

 الثاني

تغليبهما 

 معًا

تغليب 

 األول 

تغليبهما 

 معا

1 ae/ai  ــا ــايـْـ ــيــ  آيــْ إيــ  

2 ao/au  ــاو ــو  آْو أو   

3 ei   يــِـ   إيــ   

4 eu  يــِـ إيـُـو يـو     

5 oe   ويـْـ  ــو ُأيـْـ   

6 ea    ـي ــِـيا  ــْيــ  

7 ee      ــي ــْيــ  

3 eo     ـــِـيو  ـــِـيو ــو 

9 ia     ـيا  ـيا ــَـ 
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 م
املزدوج 

 الالتيف

 النظري العربي

 يف آخرها يف داخلها يف أول الكلمة

تغليب 

 األول

 تغليب 

 الثاني

تغليبهما 

 معًا

تغليب 

 األول

 تغليب 

 الثاني

تغليبهما 

 معًا

تغليب 

 األول 

تغليبهما 

 معا

12 ie      يــا  ــيـ 

11 io   ــِـيــو  ــِـيــو   أيـو 

12 iu      ــِـيــو   

13 oa      ــوا  ــوا 

14 oi    ـــوي  ــو   

15 ou         

16 ue/ ui    حذف ــويـ يـ ــو  

17 a-e      ـَــِـْيــ   

13 i-e      ـايـ   

19 ua      ــوا  ــوا 

22 ow      ــو ـــاو  

 مقرت  لتعريب صوائت الالتينية املزدوجة  :(9) جدول
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 جـ ـ املقطع الصوتي

ــة      ــرين: دراسـ ــة أمـ ــام األول دراسـ ــه باملقـ ــة، يعنيـ ــة العربيـ ــي يف اللغـ ــام املقطعـ النظـ

املقطــــع األول يف الكلمــــة  حيــــث إن العربيــــة ال تيــــز أن يبــــدأ املقطــــع األول بصــــامتني   

متواليني. واألمر الثاني: دراسة مقاهع الكلمة األخـرى، مـن حيـث تركيبهـا  وهـل جيـوز       

 صامتان يف املقطع؟ أن يتواىل

:"إحداهما: مـا تتيحـه اللغـة العربيـة     نيللمقطع الصوتي العربي دعامت لد أن 

. وقـد سـبقت اإلشـارة    (1)من املقاهع، واألخـرى: عالقـات التـوارد املقطعـي أو نظـام تواليهـا"      

ــه        ــا ال تتيحـ ــل مقطعـ ــة ال تقبـ ــة األوىل  فاللغـ ــ  الدعامـ ــا ملـ ــزم فيمـ ــيري يلـ إىل أن التغـ

ا بالنسبة لنظام التوالي ـ أو ما يسميه القدامى: اإلحلـاق، وهـو محـل اللفـظ      أنظمتها، أم

، وآراء العلمـاء فيـه، وأن ايمهـور علـى أن     (2)الدخيل علـى الـوزن العربـي ـ فقـد سـبق بيانـه       

 اإلحلاق غري الزم. فما املقاهع اليت تتيحها العربية ـ إ ن؟

 :(3)هناك ستة أشكال من املقاهع يف العربية

 )مثل: مْن(.    + + ـ 3)مثل: ال(.   +   ـ 2)مثل مقاهع: ـكـَتـَب(.   + ـ 1

 )مثل:فريـ يف حال   + +   ـ 5)مثل:قاْل ـ يف حال الوقف(.   +   + ـ 4

 )مثل: ضالي ـ يف حال الوقف(.  +   +    ـ 6الوقف(. 

                                                           
(1)

 .140ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، البركاوي، عبد الفتاح:  
(2)

 هذا البحث. من 180صيراجع  
(0)

وما بعدها.  113م، ص2333بشر، كمال: علم األصوات، د.ط، مصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  ينظر: 

. مالحظة: )ص(= صامت، 181ص ،م2330، د. ناشر، 0أصوات العربية، طاوي، عبد الفتاح: مقدمة في علم البرك

 حركة طويلة. =)ح(= حركة قصيرة، )ح ح(

عا آخر، وهو )ح+ص( أي حركة ثم صامت، ومثل له بالمقطع األول غير أن الدكتور تمام حسان أضاف مقط

[، وفي كتابه اللغة 101م، ص1113مناهج البحث في اللغة، د.ط، مصر، مكتبة األنجلو المصرية، في:)اضرب(.]

العربية معناها ومبناها ـ أضاف مقطعا آخر، وهو )ص( وهو الحرف الصامت الساكن، مثل الم التعريف، وسين 

اوي، نظر في تفنيد رأيه: البركي. و40م، ص1118، مصر، عالم الكتب، 0ال، ]اللغة العربية معناها ومبناها، طاالستفع

.[ وهذا يعني أن العربية يمكن أن تبدأ بساكن. ولكن مما يضعف 111ص أصوات العربية، عبد الفتاح: مقدمة في علم 

 بالساكن، فال نلزمها ما نفرت منه.هذا الرأي أن اللغة العربية تخلصت بهمزة الوصل من البدء 
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 ـ هي: (1)وأهم خوا ي املقاهع اليت تتيحها اللغة العربية

 ن من صوتني ـ فأكثرـ أحدهما حركة.املقطع العربي يتكو .1

 املقطع العربي ال يبدأ بصامتني، كما ال يبدأ  ركة. .2

ال ينتهــي املقطـــع العربـــي بصـــوتني صـــامتني إال عنـــد الوقـــف أو إهمـــال   .3

 اإلعراب.

غايـة تشـكيل املقطـع العربـي ـ أربـع وحـدات صـوتية ـ  سـبان احلركـة               .4

 الطويلة حركة واحدة.

لعنـا مـن خاللـه علـى النظـام املقطعـي العربـي ـ         وبعد هـذا التمهيـد الـذي اه   

 نتساءل سإالني:

الثــاني: هــل جيــوز   و األول: هــل جيــوز لنــا البــدء بالســاكن عنــد التعريــب؟      

  توالي ساكنني؟

وكـــال هـــذين همـــا مـــن آثـــار الـــدخيل يف النظـــام املقطعـــي للغـــة العربيـــة          

 املعاصرة.

 )أ( هل جيوز البدء بساكن يف التعريب؟

ــه ـ بنــاء علــى أن نظــام اللغــة العربيــة ال يتــيح البــدء          يــرى  هــور البــاح  ثني، أن

بالساكن ـ "إ ا ابتدأت الكلمة األعجمية املراد تعريبها  ـرف سـاكن ـ و لـد كـثري يف       

اللغــات األعجميــة ـ ف نــه يــزاد يف أول الكلمــة املعربــة همــزة قطــع، أو فــرك هــذا احلــرف        

 . (2)الساكن  ركة"

رأي ايمهـور، وهـو مـا اسـتقر عليـه تـنظري جممـع        وعدم جواز البدء بساكن هو 

، كاألسـتا  أمحـد   هنـاك مـن يـرى جـواز البـدء بسـاكن      اللغة العربية بالقـاهرة ـ غـري أن    

شـــفيق اخلطيـــب، حيـــث يقول:"وهـــو أمـــر لـــي  بالغريـــب علـــى اللـــهجات العربيـــة قـــد ا  

                                                           
(1)

 ، بتصرف.113ـ131ص ينظر: بشر، كمال: علم األصوات،  
(2)

 .101التهذيب في أصول التعريب،  ص عيسى، أحمد: 
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ــبط تأديـــ         ــه ضـ ــة فتمـ ــاظ املعربـ ــن األلفـ ــثري مـ ــاكن يف كـ ــداء بالسـ ــديثا. إن االبتـ ة وحـ

املســـميات، كمـــا يلفظهـــا النـــاس يف معظـــم أحنـــاء العـــامل، فنقـــول: ْكــــلورات، وْكــــروم،  

وْغـــرافيت، وْبــــروتون، وْبـــراون، وْســــميث...أما إضـــافة حــرف األلـــف عنــد تعريـــب األلفـــاظ     

اإلفرجنية اليت تبدأ  رف ساكن، أو حتريد احلرف الساكن نفسه ـ فهما حتريـف ال   

( مثالــ هـو: ْبــراون،    Brownن صورته وبيئته األصـلية، فــ)  مسور له يبعد منطق اللفظ ع

 .(1)ال: ابراون، وال ُبـراون، أو َبـراون، أو بـِـراون..."

غــري أن الــدكتور شــاهني ينفــي بعــ  هــذه الــدعوى بقوله:"ليســت هنــاك هلجــة    

عربيــة قد ــة كانــت تنطــق بالســاكن يف بدايــة الكلمــة، فــذلد ادعــاء علــى القــدماء ال  

ــان فــرتة             يثبتــه دليــل  ــأثر بعضــها باللغــات األجنبيــة إب ، وأمــا اللــهجات احلديثــة ـ فقــد ت

ــة إىل       ــهجات  ريعـ ــى اللـ ــة علـ ــات الطارئـ ــذه االحنرافـ ــذ هـ ــي أن تتخـ ــتعمار...وال ينبغـ االسـ

حتريـف اللغــة الفصـحى، بــدعوى حتـديثها   لــد أن حتريـد أول الكلمــة قضـية تتصــل      

 .(2)تغيريها" ببنية العربية يف أوزانها املختلفة اليت يستحيل

يــرى أن املراحــل   (3)لكــن مــا ينفيــه شــاهني يثبتــه غــريه، فالــدكتور كمــال بشــر      

األوىل يف العربيــة الفصــحى كانــت تيــز االبتــداء بالســاكن، ويإكــد هــذا حدوثــه يف       

الســريانية، وأيضــًا انتشــار الظــاهرة اليــوم يف اللــهجات العربيــة احلديثــة تــأثرًا باللــهجات   

 جنبية.القد ة ال باللغات األ

ـ هنــا ـ مبناقشــة هــذا األمــر، والنفــي علــى إهالقــه غــري مَسـلَّـــم بــه           ولســت معنيــا

للــدكتور شــاهني، ولكــن أمــر العربيــة قــد اســتقر علــى عــدم البــدء بالســاكن، وهــذا مــا         

سـابقا ـ فـال     تاستقر عليـه تـنظري جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة والبـاحثون ـ كمـا أشـر         

مـن  ، وإما يضاف إليها همـزة وصـل، أو فـرك أوهلـا. ولكـن      تبدأ الكلمة الدخيلة بساكن

ـ ف ن املعجم املوحد للمصطلحات العلمية ـ مثالـ أخذ "بعدم إضافة همزة    حيث التطبيق

:ْبـالنكتون(، plankton:)(5). وابتدأ بالكلمة الساكنة، وأمثلة  لد(4)قطع أو ألف وصل"

                                                           
(1)

 ص: هـ،و. المقدمة،، م1180، لبنان، مكتبة لبنان، 4طمعجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية،  
(2)

 .020ص نية، العربية لغة العلوم والتق 
(0)

 .141، 100م، ص1184، مصر، دار المعارف، 1دراسات في علم اللغة، ط 
(0)

 .184ص حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
(1)

 .184األمثلة مأخوذة من المرجع نفسه، ص 
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(plasma( ،)ـــالزما ـــروستات(، )prostate:ْبــــــــــــــــــــــ :ْبـــــــــــــــــــــــــروتني(، protein:ْبــــــــــــــــــــــ

(protoplasm    وعقــب الــدكتور حجــازي علــى هــذه األمثلــة بقولــه:"وهو .)ْبـــروتوبالزم:

أمر مل تعرفه العربية قد ا، وأصـبح يسـريا علـى كـثري مـن العـرب الـذين تكونـت لـديهم          

 .(1)هذه العادة الصوتية يف تعلم اللغات األوروبية"

اللغـات األجنبيـة، فـ ن يف اللـهجات     ولكن هذه العادة مل تتكون لدى العرب بتعلم 

العربية املعاصرة كثريا من الكلمات املبدوءة بساكن، ينطقها العوام الـذين مل يتعلمـوا   

اللغات األجنبية. ثم إن القول بأنها أصبحت يسرية ال يعف القبـول بهـا يف نظـام العربيـة     

لصــلب الــذي ال  الفصــحى   لــد أن املقــاهع الــيت تتيحهــا العربيــة هــي مبثابــة ايــدار ا    

 جيوز اخرتاقه، وإال تهدَّم. 

 وأرى التفصيل يف املسألة على النحو التالي:

األعــالم واملصــطلحات العلميــة املبــدوءة بســاكن يف اللغــات األجنبيــة ـ        .1

  حتـــى ال وال يضـــاف إليـــه همـــزةهـــذا الســـاكن عنـــد التعريـــب،  فـــرك

 تتغري صورته باإلضافة.

كن يف اللغات األجنبية ـ يتخل  من  املبدوءة بسا احلياة العامةألفاظ  .2

 ، وإما  ذف أحد الصامتني.إما بتحريكه، وإما ب ضافة همزةالساكن 

ــاا ملــنهج العــرب يف التخــيري بــني اإلضــافة والتحريــد فيمــا          ــرأي اتب ويف هــذا ال

، أما فيما يتعلق بـاألعالم واملصـطلحات ـ فاألصـل أن حنـافظ      احلياة العامةمل  ألفاظ 

لـى صـورة الكلمـة، وال نغـري إال مـا يلـزم، مـراعني يف  لـد النظـام اللغـوي           قدر املستطاا ع

ــورة        ــة يف الصـ ــالزم، وخاصـ ــن الـ ــر مـ ــيري أكثـ ــه تغـ ــزة فيـ ــافة همـ ــي، وال شـــد أن إضـ العربـ

وقـد توصـلت دراسـيت     .الكتابيـة، ومـا دمنـا قـادرين علـى التغـيري بالتحريـد ـ فُيــكتفى بـه          

السـائد يف تعريـب املقطـع املبـدوء بصـامتني ـ         التحليلية لأللفاظ الدخيلة إىل أن االتـاه 

 هو البدء  ركة، وخاصة يف املصطلحات العلمية.

وأشــري هنــا إىل أن حتليلــي أللفــاظ عديــدة مــن الــدخيل جعلــف أجــزم بــان مــنهج   

                                                           
(1)

 .180المرجع نفسه، ص 
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العرب يف التخل  من التقاء السـاكنني يف أول الكلمـة لـه ثالثـة مسـالد، األول: زيـادة       

 ناني: زيادة صامت )همزة( ـ وهـذان همـا املسـلكان اللـذا     حركة )حتريد الساكن(، والث

 يذكرهما أهل العربية، والثالث: حذف أحد الصامتني، سواء  أكان األول أم الثاني.

ــا     ــة: درامــ ــن اإليطاليــ ــة: مــ ــادة احلركــ ــال زيــ ــية:  drama)فمثــ ــن الفرنســ (. ومــ

(. ومــن اإلجنليزيــة:  plasticus)بالســتيد(. ومــن الالتينيــة:  protocole)بروتوكــول

(. ومــن الداماركيــة: Pragmatismus)(. ومــن األملانيــة: برا اتيــةBristol)برســتول

 (.bluetooth)بلوتو 

من الفرنسية: و(. stolos)أس و ، (spongia)من الالتينية: أسفنجومثال زيادة اهلمزة:  

 .(stratégie)إستراتيجية

(، فهــي تنطــق: chèque)مــن الفرنســية: شــيد ومثــال حــذف أحــد الصــامتني:  

تـْـــشيد، فتخلصــت العربيــة مــن التقــاء الصــامتني يف أول الكلمــة  ــذف التــاء، وعربــت:  

(، وهـــي chocolate)(. ومثـــل: مـــن األســـبانية: شـــوكوالتةchef)شـــيد. ومثـــل: شـــيف

تنطق: تش، فحذفت التاء. والعربية تتخذ هذا اإلجراء مع الصوت املركـب الـذي يف أول   

(، حيث حـذفت الـالم  كلصـا مـن التقـاء      flannel)الكلمة. ومثل: من اإلجنليزية: فانلة

 ني يف أول الكلمة.الصامت

 

 همزة قطع أم وصل؟ )ب(

وتبقـى هنـاك مشـكلة أخـرى تتعلـق بـاجتالب همــزة الوصـل ـ فهـل ُتــكتب الكلمــة             

همزة قطع أو وصـل؟ فمثالــ   باألجنبية املبدوءة باهلمزة اجملتلبة ألجل السكون ـ هل تكتب  

أو: ســــــــتوديو؟، اســــــــرتاتيجية؟ أو: إســــــــرتاتيجية؟، انرتنــــــــت؟  أأنكتــــــــب: اســــــــتوديو؟ أو: 

، واضطرب جممع (1)يعتربها همزة قطع، كأمحد عيسىبع  الباحثني إنرتنت؟...اخل. 

                                                           
(1)

 .101ص التهذيب في أصول التعريب،  
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 .(2)، ومرة ألف وصل(1)اللغة العربية بالقاهرة خبصوصها، فمرة اعتربها همزة قطع

أنها تكتب بهمزة قطـع، وُتـَعــدي اهلمـزة همـزة      وأحيد رأي الدكتور أمحد عيسى يف

، ووردت (3)( الفارسـية قالوا:)إسـتار(  ْچىـهار دما عربـت ) قطع ال وصل. ودليلي أن العـرب عنـ  

   ر الكامل : يف الشعر بهمزة قطع، قال جرير

 إنَّ الـفـَرْزَدَق والَبـعيَث وأمَّــُه
 

َ َشـرُّ ما إْستار    وأبا الـفـَرْزَدق 
 

   ر الطويل :  ِفـرند، وإفرند، قال عنرتة فقالوا: (4)(ْپـرندوعربوا )

 صارمي من دم  العدا إ ا مْل أَروِّ
 

 وُيْصـبُح ِمْن إْفر ْنِدِه الدَُّم َيـْقـُطـُر 
 

وأمــا حركــة همــزة القطــع ـ فقــرر اجملمــع خبصوصــها أنــه "يــزاد همــزة قطــع                

. وكان قراُر جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة األخـرُي بهـذا الشـأن ـ أنـه           (5)مكسورة يف أوهلا"

ـــم بــألف وصــل تشــكل  ركــة مــا بعــدها، أو    "يتوصــل إىل النطــق بالســاكن يف أول العَ  ــل

بتحريد احلرف الساكن األول فيه، مثل: اسرتادفورد، وُكـوامي نيكروما، ويرتك  لد 

أن حركـة اهلمـزة ينبغـي أن تـالءم      (7). بينما يـرى الـدكتور السـالموني   (6)للح  العربي"

( aاحلـــــــرف األجـــــــن  الصـــــــائت األول يف الكلمـــــــة، فتفـــــــتح إ ا كـــــــان أول لـــــــني هـــــــو) 

: Plinus( مثـــل:)i، أو  e(، وتكســر إ ا كــان أول لـــني هــو )   : ـأفالفيــوس Flafviusمثــل:) 

( فـاألوىل أن يضـم احلـرف األول مـن االسـم،      u، أو o(، أما إ ا كان أول لني هـو) إبلينيوس

 (.ُبـلوتينوس :Plotinus(، ):ُبـلوتوPlutoحنو:)

 

                                                           
(1)

 .00ة بالقاهرة: قرارات في كتابة األعالم اليونانية والالطينية بحروف عربية،  صمجمع اللغة العربي 
(2)

 .81قرارات كتابة األعالم األعجمية بحروف عربية،  ص 
(0)

 .13ينظر كلمة: إستار، في: التونجي، محمد: معجم المعربات الفارسية،  ص 
(0)

إلشارة ـ هنا ـ إلى لفظ )اليسع( وقد ورد في سورة . وتجدر ا10ص التونجي، محمد: معجم المعربات الفارسية،  

[ ـ فجاءت الهمزة وصال ال قطعا، وهو ليس من هذا الباب، ولهذا اختلفوا في قراءته على 84األنعام )واْلـيسع(]آية:

الدمياطي: نظر البنا يوجهين:)اّلـليسع( باعتبار أن أصله)ليسع(، وأدخلوا عليه )ال(، و)اْليسع( باعتبار أن أصله ِفـعل. 

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر، وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة، د.ط، لبنان، دار الكتب العلمية، 

 من هذا البحث. 113صويراجع . 248م، ص2331
(1)

 .00مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات في كتابة األعالم اليونانية والالطينية بحروف عربية،  ص 
(4)

 .81ت كتابة األعالم األعجمية بحروف عربية،  صقرارا 
(0)

 .100دراسة تفصيلية في كتابة األعالم اإلغريقية والرومانية بحروف عربية،  ص 
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 ( هل جيوز توالي ساكنني؟جـ)

يف (1)صـور التقـاء السـاكنني   السـإال، مـن بيـان    هـذا   ال بد ـ قبل اإلجابة ـ عن  

 .اللغة العربية

، ولكنـه تنـاق  يف   (2)قرر سيبويه أن مـن قواعـد العربيـة أنـه "ال يلتقـي سـاكنان"      

. وهـذا ثابـت مـن خـالل     (3)مواهن أخرى من كتابـه فأثبـت التقـاء السـاكنني يف العربيـة     

 :(4)ساكنني ـ هيالصور اليت ورد فيها هذا االلتقاء. وصور التقاء ال

داخل الكلمة، حنو: ُدَوْيـبَّـة، )تصغري: دابية(، على أن يكون األول حرف لني، والثـاني   .1

 مدغما يف مثله.

 آخر الكلمة حال الوقف، مثل: حْبْر، وفرْي، وضالْي  الالمان ساكنان . .2

يف حدود الكلمات، آخر األوىل مـع أول الثانيـة، حنـو: َمـن  اسـتغفر. ويـتخل  منـه         .3

 با بكسر األول.غال
                                                           

(1)
يقسم القدامى الحروف على قسمين، حروف ساكنة، وحروف متحركة. والحروف الساكنة هي الخالية من الحركة،  

...الخ(، أو حروف مد، وهي )ا، ي، و ـ المديات(، ويعدون حروف المد  سواء أكانت حروفا صحاحا، )مثل:ب، ت، ث،

من الحروف الساكنة، أو حروف لين، وهي )الياء والواو في نحو: َبيت، وَعون(. أما الحروف المتحركة، فإما أن تكون 

  . وسيبويه: الكتاب،10مقدمة العين، ص مفتوحة، أو مكسورة، أو مضمومة. ]ينظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد: العين، 

، 1. وابن جني: سر صناعة اإلعراب، تحقيق: أحمد فريد أحمد، د.ط، مصر، المكتبة التوفيقية، د.ت، ج001، ص0ج

 وما بعدها من باب الساكن والمتحرك[. 223، ص2ج  ، والخصائص،41، ص11ـ13ص

، حيث جعل الحركات 28ص ،1ج وبالرغم من أن ابن جني قد خالف هذا االتجاه في سر صناعة اإلعراب، 

أبعاض حروف المد، فإن هذا الفهم لم يخرج من طور التنظير إلى طور التطبيق، بل ظلوا يعاملون حروف المد كحروف 

 ساكنة.

لكن المحدثين يرفضون هذا التقسيم، ويرون أن الحروف الساكنة هي ما يطلق عليها الصوامت )مثل: ب، 

ة القدامى، ويلحق بها حرفا اللين )الياء والواو في نحو: َبيت، وَعون( ـ وتسمى: ت، ث، ...الخ( ـ الحروف الصحاح بلغ

أشباه الصوامت، أو أشباه الصوائت. أما ما يسميه القدامى حروف المد، وهي )ا، ي، و ـ المديات( ـ فيعدها المحدثون 

. وعليه فالمد في )كتاب( هو حركات طويلة، ويطلقون عليها وعلى )الفتحة، والكسرة، والضمة( مصطلح )الصوائت(

حركة طويلة تلي التاء، وليس حرفا مستقال مفتوحا ما قبله؛ إذ الحركة ال تتبع الحركة في اللغة العربية ]ينظر في تفصيل 

. و عبابنة، جعفر نايف: التقاء الساكنين بين الحقيقة 1، هامش80ص القضية: بشر، كمال: دراسات في علم اللغة، 

 وما بعدها[. 08ص، م2330هـ، حزيران، 1020جمادى األول، ، 44مع اللغة األردني، عددوالوهم، مجلة مج

وبناء على هذا، فإن "الحروف الصحيحة )الصوامت( هي وحدها التي تقبل الحركة والسكون، ويلحق بها الواو والياء 

فها بالسكون؛ ألنها حركات منافية اللينتان والمتحركتان، أما حروف المد فال تقبل الحركة وال السكون، ومن الخطأ وص

[. وعليه، فال يصح القول في نحو: قاْل ـ عند الوقف بأنه التقاء ساكنين، 13ص  ،جعفر نايفبطبعها للسكون"، ]عبابنة، 

 وإنما هي حركة طويلة جاء بعدها ساكن.
(2)

 .113، ص0ج الكتاب،  
(0)

 . 001،140،111، ص0المرجع نفسه، ج 
(0)

، 44التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم، مجلة مجمع اللغة األردني، عدد، ر: عبابنة، جعفر نايفينظر في هذه الصو 

 وما بعدها. 11ص ، م2330هـ، حزيران، 1020جمادى األول، 



[233] 
 

واللغة العربية تعامل احلركة الطويلة )حرف املد( معاملة خاصة عندما يليهـا  

 ساكن، فتستثقل اجتماعهما، ومن صور هذا االلتقاء:

 داخل الكلمة، حنو: ضاّلـون، مدهامَّـتان، أحتاجُّـونِّـي، الطامَّـة...اخل. .1

 آخر الكلمة يف حال الوقف، مثل: قاْل، املإمنوْن. .2

حدود الكلمات، حنو: يف البيت، ويتخل  منه غالبا بقصـر احلركـة   يف  .3

الطويلة. وعدوا ما بقي من  لـد شـا ًا، حنـو: )التقـت حلقتـا البطـان(،       

مــا  (1)فــأبقوا املــد مــن أجــل املبالغــة، وقــد محــل عليــه بعــ  املعاصــرين      

 خيف اللب  فيه، مثل: سافر مندوبو الرئي .

 :ومن خالل هذه الصور نرى أن العربية

يف حالـــة الوقـــف ـ جيـــوز فيهـــا التقـــاء ســـاكنني:)ْ ْر(، والتقـــاء مـــد                .1

 :)ضالي(.مدغمنيوساكن:)قال(، والتقاء مد وساكنني 

يف داخــل الكلمــة ـ جيــوز فيهــا التقــاء حــرف لــني وســاكن، علــى أن يكــون       .2

الثــاني مــدغما يف مثله:)ُدَوْيـبَّـــة(، والتقــاء مــد وســاكن، علــى أن يكــون مــدغما يف    

 . أما التقاء ساكنني )صامتني( فلم يرد.(2)ون(مثله:)ضاّل

يف حــال وصــل الكلمــات ـ ال يلتقــي ســاكنان مطلقــا يف النطــق، حيــث               .3

تتخل  العربية بتحريد األول غالبا. وأما التقـاء املـد والسـاكن ـ فـ ن العربيـة       

 بقصر املد ـ كما يف األمثلة السابقة. من التقائهما تتخل 

 

 (3) (لدخيلحكم التقاء الساكنني يف ا )

                                                           
(1)

 .210ص حسان، تمام: اللغة العربية معناها ومبناها،  
(2)

 .1، هامش14، ص1رف، د.ت، ج، مصر، دار المعا13قارن هذا مع: حسن، عباس: النحو الوافي، ط 
(0)

الصامت الساكن ـ ينشأ إذا جاء بعده صامت، أما لو أتي بعده صائت، فيصبح الصامت متحركا، وعليه فالمقصود 

ا أن (، وإمcard)(، ومثل: كاردpoudre)بتوالي السواكن: إما أن يأتي مد أو لين، وبعده صامتان متتاليان، مثل: بودرة



[234] 
 

وإ ا تقـرر هـذا ـ فمـا ا نعمـل إزاء الكلمـات األجنبيـة الـيت تشـتمل علـى سـاكنني             

 فأكثر داخل الكلمة، أو تشتمل على حرف مد وساكن غري مدغم يف مثله؟

: يرى وجوب التخل  من التقاء الساكنني، و لد األولهنا مذهبان للعلماء، 

ــت)   ــدما عربـــ ــالعرب عنـــ ــدهما  فـــ ــراء،  ( قالـــــتparsبتحريـــــد أحـــ ــر الـــ ــار س( بكســـ : )بـــ

 .(1)( قالوا: )كاَزرون( بفتح الزايkazrounو)

ــاني ــاهر       الثـــ ــيخ هـــ ــول الشـــ ــاكنني، ويف هـــــذا يقـــ ــاء الســـ ــويق التقـــ ــرى تســـ : يـــ

ايزائري:"وأمـــا العربيـــة فقـــد جيتمـــع فيهـــا ســـاكنان، و لـــد يف حنـــو: دابيـــة، و ُدَوْيـبَّــــة،  

ا إزالة  لد ـ ومـن ثـم قـالوا:)أبزن(     وايان، والضالني. واملتقدمون من املعربني قد التزمو

يف تعريب)آْبـزن(، واملتأخرون منهم مل يلتزموا  لد، ومن ثـم قالوا:)راْهــنامج( يف تعريـب    

)راْه نامه(. وقالوا:)نشاْسـتج( يف تعريب )نشاسـته(...وكأنهم مل يسـتنكروا  لـد  ألنهـم     

ع، مــع أنهــا مبنزلــة  رأوا أن مثــل:)حم، وعســق( قــد اجتمــع فيهــا ســاكنان يف أربعــة مواضــ   

كلمـة واحـدة ـ و لـد عنـد مـن جعلـها امسـا للسـورة، إال أنـه  كـن أن يقـال: إن حلـروف               

املعجم شأنا غري شأن غريها من األمساء. وال ريب أن التخل  من الساكنني ـ إ ا تيسـر،   

. وقـال أيضـًا:"إن كـثريا مـن املعـربني املتـأخرين سـوغوا        (2)فهو ـ أوىل وأليـق بلسـان العـرب"    

التقاء الساكنني يف املعربات، ومل يروا يف  لد بأسا  حرصا على عـدم تغـيري األصـل إ ا    

أمكن  لد. والتقاء الساكنني على هذا النسق كثري يف كالم العامـة، فـ نهم يقولـون:    

. وقال أيضًا بـأن  (3)صاْلـحة، وصاْلـحات، وصاْلـحون ـ ب سكان الالم  الستخفافهم  لد..." 

 .(4)يف حنو: ضالي، ودابية "ال يقل عن الثِّـقـل الواقع منه يف مثل: نشاْستج" الثِّـقـل الواقع

وقد دعا األستا  أمحد شفيق اخلطيب إىل "التساهل يف أمـر التقـاء السـاكنني،    

سـواء أكــان األمــر مقتصــرًا علــى ســاكنني اثـنني أم علــى عــدة ســواكن، فنقــول: مــوْرْس،   

 .(5)ـْسـتـون..."وبويل، وباْوْنـْد، ورْنـْتـجن، وكْنـْغ

                                                                                                                                                    
(. أما أن تأتي حركة ntr(، فهنا ثالثة صوامت تتالت، وهي: )central)تأتي ثالثة صوامت متوالية، مثل: سنترال

 .قصيرة، وبعدها صامتان فهذا مما تجيزه العربية، مثل: عنصر، ]مقاطعها: ص ح ص/ ص ح ر[.
(1)

 .110صالمعربات الرشيدية،  ،ينظر:التتوي، عبد الرشيد 
(2)

 ، بتصرف. 21ص التقريب ألصول التعريب،  
(0)

 .08المرجع نفسه، ص 
(0)

 المكان نفسه. 
(1)

 المقدمة، ص: ه،و.، م1180، لبنان، مكتبة لبنان، 4طمعجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية،  
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بــثال  وخنــرج مــن هــذا بــأن َمــْن جــوز التقــاء الســاكنني عنــد التعريــب ـ احــتج         

 :حجج

 وقوا مثل  لد يف العربية، يف حنو: دابة، و ُدَوْيـبَّـة، وحم، وعسق. .1

 حرصا على عدم تغيري األصل. .2

 وقوعه بكثرة يف كالم العامة  الستخفافهم  لد. .3

احلجـة األوىل ال تصـلح دلـيال  فــ)حم، عسـق(       وإ ا نظرنـا إىل هـذه احلجـج ـ فـ ن     

حروف معجـم، وهلـا شـأن غـري شـأن األمسـاء ـ كمـا  كـر  لـد ايزائـري. وأمـا )دابـة، و              

ُدَوْيـبَّـة، وضال( ف ن غايـة مـا تـدل عليـه وقـوا مـد بعـده سـاكن، أو لـني بعـده سـاكن ـ ويف             

علـى أمـر أعـم منـه،     كال احلالتني، فالسـاكن مـدغم يف مثلـه، فـال يصـح أن يسـاق دلـيال        

وأمـا احلجـة الثانيـة ـ فـيمكن       وهو التقاء ساكنني مطلقا. وهـذا ال يصـح يف االسـتدالل.   

أن ترف   ألن حرصـنا علـى عـدم تغـيري النظـام املقطعـي العربـي، أوىل مـن حرصـنا علـى           

يري كلمـة دخيلـة. وأمـا احلجـة الثالثـة ـ فـال اسـتناد إليهـا  إ  ال فـتج بالعاميـة             غـ عـدم ت 

 فصحى.على ال

ولتحرير القول يف املسألة، جيب أن نوضح أن الصـور املمكنـة اللتقـاء السـواكن،     

( 2) لـني وسـاكن مـدغم يف مثلـه.    ( 1) أو السواكن واملدود داخل الكلمة، بشكل عام ـ هي: 

 .ساكن وساكن )ساكنان( (4. )لني ـ أو مدي ـ وساكن( 3. )مد وساكن مدغم يف مثله

ومــن أمثلتــه مــن  تــا يف العربيــة، فــال إشــكال فيهمــا.   فالصــورتان األوليــان قــد ورد 

 (.cello)وّلمن اإلجنليزية: تشي(، villa) األلفاظ الدخيلة: من اإليطالية: فيالَّ

يلتقــي  أن ، الصـورة الثالثـة  ووأمـا الصـورة الثالثـة والرابعـة فلــم تـردا يف العربيـة.       

يف العربيــة، وإن مل يــرد االلتقــاء ـ فعــال ـ إال مــع          هــاورود ن كــ    ـ وســاكنـــأو لــني  ـمــد ـــ

ساكن مدغم يف مثله، غري أن صورة الورود واقعة على أي حال. حنو: مـوْرس، ونشاْســتج،   

ـ فيمنــع قبوهلـــا  لثقـــل  لــد علـــى العربيـــة، وإلمكـــان         أمـــا الصـــورة الرابعــة وراْهـــنامج.  

 حتريد الثاني دون أي مشقة.
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أللفاظ الدخيلة توصلت دراسيت إىل أنه  كن االحرتاز مـن  ومن خالل حتليلي ل

التقاء املد والساكن فيها بقصـر املـد، بـل  كـن االسـتغناء عنهـا نطقـا وكتابـة، فـيمكن          

(: lord  ،corniche  ،marche  ،offset  ،portland  ،dogmatismتعريــــــــــــــــب: ) 

...  والنطق العربي غالبا مـا يقصـر   بـُـرتالندي، ُدْجماِهيَّة، لـُـرد، كـُـرنيش،  مـَـرم، أفـْـست

( ـ تنطق: سـَـنـْدو تـْـش. وبهذا ال يكون يف نظامـه   sandwich: مثل هذا املد، فـ)ساندويتش

ظيفــة املقطعـي التقــاء مـد وســاكن. و كـن أن نعــد املـد مبينــا للنطـق فقــط، أي أنـه  و و      

كتابيــة، ولــي   ا وظيفــة نطقيــة، فـــ)لورد( يعــف أن حركــة الــالم هــي الضــمة، ويف هــذا   

 استغناء عن التشكيل. 

وهلذا من املالحظ أن جممع اللغـة العربيـة حـني يعـرب مثـل هـذه األلفـاظ، ف نـه         

. اِتيَّـــــُة، ِبَرْجم(: برا اتيـــــةPragmatismus)يعربهــــا أحيانـــــا باملـــــد وبقصـــــره، مثـــــل:  

(bourseــة ــة(: بورصــ ــونmicrophone. )، برصــ ــون(: مكرفــ (: cardinālis، )، ميكرفــ

ــال ــيط كاردينـــــ ــم الوســـــ ــال: (1)، ويف املعجـــــ ــتريولcholesterol. )كردينـــــ ، (: كولســـــ

 كوليسرتول.

بل إن العربية املعاصرة تتخل  كثريا من اجتماا املد واإلدغام، إمـا بقصـر املـد    

(، وإمـا بعـدم اإلدغـام، والتعامـل مـع      collegeكما يف اللفظ اإلجنليزي األصل: كلِــّية) 

ــدا     ــو كـــــــان حرفـــــــا واحـــــ ــرر كمـــــــا لـــــ ــالي األصـــــــل:    املكـــــ ــظ اإليطـــــ ــا يف اللفـــــ ، كمـــــ

(. capanna)(، وكابينـــةampullaولـَــــة)(، والالتـــيف األصـــل: ـأْمُبberretta)برنيطـــة

(. وقـد يكـون  لـد عائـدا إىل أن نطـق اللفـظ يف       cassette)والفرنسي األصل: كاسيت

 (، وغريه من األلفاظ.dollar)ا يف اللفظ اإلجنليزي األصل: دوالرلغته بال تشديد، كم

 

 * كيف تتخل  العربية من توالي السواكن؟

ــن تـــ      ــتخل  مـ ــرق للـ ــدة هـ ــتخدمت عـ ــرة اسـ ــة املعاصـ ــواكن يف العربيـ والي السـ

 املقطع، ومنها:

                                                           
(1)

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مادة: ك ر د ي ن ا ل. 
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يادة كسرة بعـد  ( زcentralرال)زيادة حركة بني الصوامت، كما يف: سنتـِـ .1

ــوَدر  ــاء ، بـــــــــــــ ــدال ،    poudre)ةالتـــــــــــــ ــد الـــــــــــــ ــة بعـــــــــــــ ــادة فتحـــــــــــــ ( زيـــــــــــــ

 ( زيادة فتحة بعد التاء .orchestraـرا)أوكستـَ

ـ كمـــا يف األصـــل، تكتـــب مقاهعهـــا:             وإليضـــا   لـــد، فســـنرتال

تصـبح مقاهعـه:      /    /       /     . ولكن اللفـظ املعـرب  

ــظ.       ــة للفـ ــة املقطعيـ ــن الرتكيبـ ــريت مـ ــة غـ ــادة احلركـ ــذا فزيـ      . وبهـ

ــوا يف       ــري ممنـ ــدة غـ ــة الواحـ ــامتني يف الكلمـ ــوالي الصـ ــذا أن تـ ــن هـ ــبني مـ ويتـ

 العربية، إما املمنوا هو تواليهما يف املقطع الواحد داخل الكلمة.

(، عند مـن  orchestraـرا)حذف أحد الصوامت املتوالية، كما يف: أوكستـَ .2

 ـ فال شاهد فيه. عربها  ذف الراء، أما من عربها: أوركسرتا

الفصــل بــني الصــامتني باعتبــار أحــدهما يف آخــر اللفــظ، واآلخــر يف أولـــه،          .3

ــالم  ــا يف: فـ ــتني، وجعـــل  (، فكتبـــت اللفظـــ flashback)بـــاك كمـ ة ككلمـ

 الشني يف آخر األوىل، والباء يف أول الثانية.
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هل هنـاك قواعـد صـرفية مطـردة يلتـزم بهـا العـرب عنـد إدخـال كلمـات أجنبيـة            

األجنبيــة؟  ةإىل لغـتهم؟ ومــا ا يعمـل املرتجــم إزاء الكلمـة األجنبيــة  ات العالمـة الصــرفي    

هـا  ليهـذه بعـ  األسـئلة ـ اثـل اإلجابـة ع       ء السـوابق واللواحـق األجنبيـة؟   وما ا يعمل إزا

 بيانات مهمة إليضا  املنهج التقعيدي الصريف.

 وهذه التساحالت تبني لنا أيضًا تأثري الدخيل يف النظام الصريف للغة العربية.

 العالمة الصرفية )أ(

جيــب إزالــة هــذه   إ ا كانــت الكلمــة األجنبيــة  ات عالمــة صــرفية أجنبيــة ـ فهــل      

 العالمة عند تعريبها؟

كـانوا يزيلـون العالمـة الصـرفية      يف الغالـب الناظر إىل مـنهج العـرب جيـد أنهـم     

األجنبية )وهذا حد القاعدة(، ويستبدلون العالمة العربية بها )وهذا مظهر اسـتعمالي(.  

ر الكلمة، ثم فمثال: اليم والطور، كان أصلهما اآلرامي " ا وهورا ـ بألف التعريف يف آخ

 .(1)حذفت هذه األداة من آخر الكلمة لتحل ،ل األلف والالم  داللة على التعريف"

ــون ـ مــثال ـ يف آخــر الكلمــة                    ــة مل تكــن مطــردة  فــاأللف والن غــري أن هــذه اإلزال

، مثــل: عبــادان، زيــادان، فعربهــا العــرب، وقــالوا يف النســبة   (2)الفارســية يــدالن علــى النســبة 

زيادي ـ فحذفوا العالمة الفارسية، واستبدلوا العالمة العربية بهـا ـ لكـنهم      إليها: عباديي و

أبقوا هذه العالمة يف: أصـفهان، وقـالوا يف النسـبة إليهـا : أصـفهاني، ولـو حـذفوا العالمـة         

 الفارسية ـ لقالوا: أصفهيي.

                                                           
(1)

 .103ص قدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، مالبركاوي، عبد الفتاح:  
(2)

 .00ص  ،المعرب والدخيل في اللغة العربية وآدابهاالتونجي، محمد:  
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ومــن خــالل حتليلــي لأللفــاظ الدخيلــة تــبني أن العربيــة املعاصــرة ســلكت ثالثــة     

 التعامل مع العالمة الصرفية: مسالد يف

ــة،    ــرفية األجنبيـ ــة الصـ ــن العالمـ ــتخل  مـ ــيفاألول: الـ ــن  مثل:أرشـ ــظ مـ ، واللفـ

(، رغــم أن s(. فتخلصــت العربيــة مــن عالمــة ايمــع يف الفرنســية)  archivesالفرنســية)

دون مـن  اللفظ يسـتخدم يف الفرنسـية ـ دائمـا بصـيغة ايمـع، ولكـن العربيـة اسـتخدمته          

ــيفات    ع ــى أرشــ ــت اللفــــظ علــ ــع، و عــ ــة ايمــ ــة . المــ ــن  ومثــــل: كاتدرائيــ ــظ مــ ، واللفــ

( وهـي عالمـة إعرابيـة    is، وقد و استبعاد العالمة الالتينيـة) (1)(cathedrālisالالتينية)

صرفية، تـدل علـى اآلليـة )أو الوسـيلة(، وعلـى املفعوليـة غـري املباشـرة يف ايمـع، وختمـت           

، كاتدرائيـة(. ومثلـه:   ة صرفية عربية، وهي الداللة على النسـب)كاتدرائي الكلمة بعالم

)كنوشــتا(، كنيسة ومثــل األلفــاظ اآلراميــة األصــل:  (.stabilis، مــن الالتينيــة)اســطبل

كلصــت العربيــة مـــن    )أرجـِـــوانا(. ففـــي كــلٍّ  ا(، أرجوان)سفســار )شـَـتـَـلـْـــتا(، مسسار شتلة

 .عالمة التعريف اآلرامية اليت تلحق آخر الكلمة

ــرفية،     ــة صـ ــة كعالمـ ــة األجنبيـ ــب العالمـ ــاني: تعريـ ــدة الثـ ــل: أجنـ ــة مثـ ، واللفظـ

ــة) ـــ)  agendaالتينيـ ــع لـ ــيغة  ـ ــي صـ ــياء   agendum(، وهـ ــة: أشـ ــا احلرفيـ (، وتر تهـ

 (um. و)(2)م1332للعمل، واستخدامها مبعنى جدول األعمال يعود إىل اإلجنليزية يف عام

تلحق املفرد املـذكر يف املفعوليـة، واملفـرد احملايـد يف الفاعليـة واملفعوليـة والنـداء،  وعنـد         

ــتعا  ب)  ــد يسـ ــن)a ـــع احملايـ ـــ)um)(3)(عـ ــى) agendum، فـ ــع علـ (، agenda( تمـ

 . ة ايمع، واستخدمتها جمموعة بعالمتها الالتينيةوالعربية عربت اللفظة بعالم

(، وهـــــــو صـــــــيغة التصـــــــغري operettaواللفـــــــظ إيطـــــــالي) ،ومثـــــــل: أوبريـــــــت

. فالحــظ أنــه (5)قصــرية خفيفــة كمــا يف جممــع اللغــة: أوبــرا (األوبريــت). و(4)(operaلـــ)

                                                           
العنيسي  كرسي المطران، أي عرشه ينصب به عادة. ونسبه طوبيا . ويراد به كنيسةمعناه: مقعد األسقف(1)

 ينظر:  ة. وليس كذلك، فاللفظ وإن كان يونانيا، إال أن معناه اكتسبه في الالتينية.إلى اليوناني

Editors of The American Heritage Dictionaries. The American Heritage® Dictionary of the 

English Language, cathedral. 
(2)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=agenda 
(0)

 .121البركاوي: مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية،  ص 
(4)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/cgi- 

bin/dictionary?book=Dictionary&va=operetta 
(1)

 www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/search.aspx)مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  
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اللفـظ، ولـو صـغر لفـظ )أوبـرا( يف العربيـة لقيـل: أوبـريا، ولكـن          اعترب معنـى التصـغري يف   

 .العربية أخذت الصيغة املصغرة عن اإليطالية

، (1)(، وتعـف إنـاء صـغري كـروي    ampulla، واللفـظ مـن الالتينيـة)   ومثل: أمبولة

:" وعـاء  ، وقد عرفهـا جممـع اللغـة العربيـة بــ     (2)( الحقة التينية تدل على التصغريullaو)

 كــن حلامــه لالحتفــاظ مبحتوياتــه يف حالــة معقمــة، ويســتعمل أساســًا     صــغريزجــاجي 

، فنالحظ اعتبار الصغر، حيـث عرفهـا بأنهـا وعـاء     (3)الحتواء ،اليل احلقن يف ايسم."

 ، مـن زجاجي صغري، وهلـذا تر هـا الـبع  بــ: علبـة زجاجيـة صـغرية. ومثلـها: كبسـولة         

، عرفهــا جممــع اللغــة العربيــة:"وعاء صــغري مــن ايــيالتني يوضــع  (capsulaاإليطاليــة)

 .(6). و"عليبة"(5). وتر ها باسم بـ:"غالف صغري"(4)فيه الدواء ليسهل تعاهيه"

. (7)(، وهــو: كاتــب الســيناريو  scenarist، واللفــظ إجنليــزي) ومثــل: سينارســت 

، وهي تلحـق الفعـل للداللـة علـى     (3)(ist( + الالحقة) scenar[io]من )واللفظ مركب 

 .الشخ  املتصف بتلد الصفة. ويف العربية يطلق على كاتب السيناريو

(، philos(، وهي مكونـة مـن)  philosophos، واللفظ يوناني )ومثل:  فيلسوف

يف األصـــل اليونـــاني علـــى  . و"يـــدل اللفـــظ(9)(، وتعـــف احلكـــيمsophosوتعـــف: حـــب + )

"،ب احلكمة" وكأن فيثاغورس، وهـو الـذي اسـتعمل الكلمـة ألول مـرة فيمـا يقـال، آثـر         

(، ألن sophos  بدل أن يسمى حكيما )سوفوس philosophosأن يكون ،بًا للحكمة 

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?search=ampulla&searchmode=none 
(2)

  Wikipedia the free encyclopedia :en.wikipedia.org/wiki/Diminutive#Latin 
(0)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=ampoule 
(0)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=capsule 
(1)

 )موقع البنك السعودي اآللي للمصطلحات]باسم[(:  

basm.kacst.edu.sa/ViewTerm.aspx?termid=307251 
(4)

 )موقع البنك السعودي اآللي للمصطلحات]باسم[(:  

basm.kacst.edu.sa/ViewTerm.aspx?termid=191979 
(0)

 .810البعلبكي، منير: قاموس المورد،  ص 
(8)

 Based on the Random House Unabridged Dictionary: 

 dictionary.reference.com/search?q=scenarist&r=66 
(9)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=philosopher 
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، ومنهـا  . وعربهـا العـرب وأهلقوهـا علـى صـاحب الفلسـفة      (1)احلكمة مقصورة على اآلهلة"

نســبة إىل العلــم    ( . والفيلســوف philosophia  ويونانيتهــا:)  اشــتقوا لفــظ الفلســفة  

 بالفلسفة.

الثالث: تعريب العالمة األجنبية كوحدة صوتية، مع عدم االعتداد بها صـرفيا،  

ــــة(: عالمـــة چ+)ــــة(، مركبـــة من)بار(:محـــل  چار، واللفظـــة فارســـية)بمثـــل: بارجـــةمثـــل: 

ـــه(:  چ(: القــوس +)  ، واللفــظ فارســي:"مركب من)كمــان   . ومثــل: كماجنــة  (2)التصــغري

عالمـة  +  (، فارسـية مركبـة مـن )ديبـا(: ديبـاج     هــ چديبا)ومثل: ديباجة. (3)عالمة التصغري"

 .(4)(ـهچغري ) التص

مـن   12/ 1عملـة إجنليزيـة =   ، والبن (5)(pence، واللفظ إجنليزي)ومثل: بن 

ــلن ــادل   الشـــــ ــزي، ويعـــــ ــه  242/ 1االنكليـــــ ــن اينيـــــ ــزي. و) مـــــ ــرد، pennyاالنكليـــــ (مفـــــ

. للفـظ جيمـع علـى بنسـات    . وايمـع غـري معتـد بـه، بـدليل أن ا     (6)(: بن penceو عه)

 فجمع بني عالمة ايمع اإلجنليزية والعربية.

ـــ: (عربــــه جممــــع اللغــــة بـــــ: درامــــيي dramatic)ومثــــل: درامــــاتيكي ، وتر ــــه بــ

ــاتيكي (7)مســـــرحي فـــــظ  بهـــــذه الصـــــيغة إجنليـــــزي، مركـــــب  . والل (3). ويف املـــــورد: درامـــ

( وهي عالمة النسـبة يف اإلجنليزيـة، فـاللفظ مركـب مـن      ic( اإليطالية، +)dramaمن)

ــا   ــا )درامـ ــا عربنـ ــة،   لغـــتني، حيـــث إننـ ــا الوصـــف مـــن اإلجنليزيـ ( مـــن اإليطاليـــة، ثـــم عربنـ

( فخلـت  ة اإلجنليزيـة والعربيـة، أمـا )درامـيي    ( فيها  ع بني العالمة الصرفيو)دراماتيكي

 من العالمة األجنبية، واكتـُـفي فيها بالعالمة العربية.

 

                                                           
(1)

 مع اللغة العربية بالقاهرة(: )مج 

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=philosopher 
(2)

 .23التونجي، محمد: معجم المعربات الفارسية،  ص 
(0)

 .110المرجع نفسه، ص 
(0)

 .221ص ،غرائب اللغة العربيةاليسوعي، رفائيل نخيلة،   
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=penny 
(4)

 .403البعلبكي، منير: المورد،  ص 
(0)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=dramatic 
(8)

 .212ص 
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 السوابق واللواحق ( ب)

( ـ مـن العالمـات الصـرفية امُلــقـيَّــدة        suffixes( واللواحـق ) prefixesالسـوابق ) 

املقيـدة تنقسـم إىل   (2)، فــ"املورفيمات (1)دًا""اليت تضاف إىل أصل أو جـذر لتكـون أصـاًل جديـ    

(، وتسـبق الكلمـات، ويطلـق علـى مورفيمـات هـذا        un(، و)ــ  disـمطـني: لواصـق، تشـبه: )ـ    

ــly. ولواحــق تشــبه ) الســوابقالــنمط اســم   ــness(، و)ـ (، وتلــي املورفيمــات احلــرة، ويطلــق   ـ

ليـإدي معنـى صـرفيا    . "فالصـدر مـا أحلـق بـأول الكلمـة وتصـدرها        (3)عليها اسم اللواحق"

والعجــز مــا أحلــق بــ خر الكلمــة، فــأدى  . معينــا، بتعــبريه عــن مــورفيم أو وحــدة صــرفية..." 

 .(4)معنى وظيفيا حنويا أو صرفيًا، بتعبريه عن مورفيم خا "

فالسوابق واللواحق ـ إ ن ـ عالمات صرفية تعرب عن وحدات صرفية )مورفيمـات(    

باللواحق واعتمدتها يف صور مصطلحاتها  ألنها معينة، "وقد استعانت اللغات األجنبية 

 .(5)هريقة هيعة وسهلة لبناء جهاز متكامل مـن املصـطلحات ايديـدة بـدالالت متعـددة"     

ــع                   ــاهرة ـ مـ ــة بالقـ ــة العربيـ ــع اللغـ ــًا جممـ ــرون ـ وخصوصـ ــل العـــرب املعاصـ فكيـــف تعامـ

امللحقـات   وهل دائمـا ترتجـم هـذه    املصطلحات العلمية اليت اشتملت على هذه امللحقات؟

 أو أنها تعرب أحيانا؟

 (6)ــ الالحقـة األوروبيـة    املالحظ أنهم تر وا أحيانا، وعربوا أحيانا أخرى، فمثال

(meter       ،)( الدالة على أجهزة املقياس قد تر ـت ـ يف الغالـب ـ إمـا إىل كلمـة )مقيـاس

( مكونـة  مقياس الكثافة(، أو أن تصار كلمة عربية بـوزن )ِمـْفــعال   :densimeterمثل:)

مطيــاف(. وإىل جانــب  :spectrometerمــن احلــروف األصــول ملوضــوا القيــاس، حنــو:)  

 :bolometer لد فقد نقل عدد كـبري مـن أمسـاء األجهـزة بطريقـة التعريـب، حنـو:)       

ــومرت(، و) ــابقة )   :micrometerبولـ ــرومرت(. وكـــذلد السـ ــة علـــى  microميكـ ( الدالـ

                                                           
(1)

 211ص التعريب في القديم والحديث، عبد العزيز، محمد حسن:  
(2)

، ويراد به الوحدة الصرفية، وقد ترجمه بعضهم ل مصطلح الكلمة في الصرف العربي( يقابmorphemeالمورفيم ) 

 .014ص البعلبكي، رمزي منير، بـ)الوحدة الصرفية(، ينظر: 
(0)

، مصر، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، 1المدخل إلى علم اللغة،  ترجمة د. سعيد بحيري، ط  ديتر بونتج، كارل، 

 .08ص ،م2330
(0)

 .188، 180ص  حسان، تمام: مناهج البحث في اللغة، 
(1)

 .221ص التعريب في القديم والحديث، عبد العزيز، محمد حسن:  
(4)

 .ينظر الملحق رقم )( 
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، وتر ــــــــــــت يف  وبي(ميكروســــــــــــك  :microscopicالتصــــــــــــغري عربــــــــــــت يف حنــــــــــــو:)  

 (.ِعْلُم اأـلْحَياِء الدَِّقيـقِة ( بـ:)microbiologyحنو)

ومن خالل حتليلي لأللفاظ الدخيلة وجدت أنه ال يوجد التزام مـن قبـل جممـع    

اللغة العربية واملرت ـني بالنظـائر العربيـة الـيت وضـعت للسـوابق أو اللواحـق األجنبيـة،         

ه العالمـــات األجنبيـــة، ممـــا يســـبب كثـــرة  وهنـــاك اضـــطراب كـــبري يف التعامـــل مـــع هـــذ 

ممـا  املرتادفات للفـظ األجـن  الواحـد، وهـذا معيـب وخصوصـا يف املصـطلحات العلميـة.         

فدو بي إىل أن ندعو إىل ضرورة ضبط التعامل مـع هـذه العالمـات حتـى ال يصـري األمـر       

 نهبا للفوضى الرت ية والتعريبية.

جنبيــة بــني تعريبهــا وتر تهـــا يف    وهــذا جــدول ل أشــهر الســوابق واللواحـــق األ    

 جممع اللغة العربية:
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 أوال: السوابق

 م
السابقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ األجن  مقابلها العربي

1 

a/an ال  وهي مبعنى:  يونانية

 من دون 

 (astigmatism) 

 

(argon)  

(ascorbic acid)  

 

(anaimia)  

 ـ

 

 أرجون

 مح  األسكوربيد

 أنيميا

 ، الالُنـقِطيَُّةالالاستجمية

 ـ

 ـ

 

 

 فقر الدم

2 Auto اتي أوروبية  (autograph) اط اآلليةتوقيع، خمط ـ 

3 Bio إحيائي أوروبية (Biogas) 

(biology) 

 بيوغاز

 بيولوجيا

 غاز حيوي

 علم احلياة

4 

 

epi   ،خارجي، إضايف

 فوق

 (EPI-LASIK ) 

 (epistemology) 

 ـ

 لوجياإيبستمو

 ـ

 نظرية املعرفة

5 geo أر  أوروبية (geology) 

(geopolitics) 

(geometry) 

 جيولوجيا

 اييوبوليطيقيا

 ـ

 علم األر 

 ـ

  قياس األر   علم اهلندسة

6 Hydra مائي أوروبية  (hydrochloric) 

 

 

(hydrogen) 

 (hydrodynamics) 

 (hydrocarbon) 

(hydroxide) 

 (hydrometer) 

َحْمُ  

 اهليدروكلوريد

 

 هيدروجني

 

 روديناميكاهيد

 ونهيدروـكْرب

 هيدروكسيد

 هيدرومرت

 املاء مح  كلور

 

 

 ـ

 

 املاِئيَُّة الديناميكا

 ـ

 مائي أكسيد

 مقياس الكثافة

7 Hypo حتت، ناق ،  أوروبية

 سفلي، حتت العادة

 (hypochlorite)  :يف باسم  

  هيبو كلوريت

  يف باسم: حتت كلوريت 
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 م
السابقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ األجن  مقابلها العربي

3 

 

info اختصار لـ  إجنليزية

information :

 أخبار، معلوماتية

(infomedia) 

 (infofish) 

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

9 litho حجر يونانية (lithopone) ـ ليثوبون 

12 

 

mega مليون فرنسية (megawatt) 

(Megapixel) 

 (megabyte) 

 ميجاواط

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

11 Meta ترتجم مبصدر  يونانية(

يدل على 

التحول(، 

*)كلمة تدل 

على وجود شيء 

آخر، مثل:صدر 

خلفي 

metathorax 

 (metaphysics) ما بعد الطبيعة ميتافيزيقيا 

12 Micro دقيق)صفة(،  أوروبية

 صغري)صفة(

(microscope) 

(microphone) 

(microfilm) 

(microbe) 

 (microbiology) 

 ميكرسكوب

 ميكرفون

 ميكروفيلم

 ميكروب

  مكروبيولوجيا

 جمهر

 مصوات

 فيلم دقيق

 ُحَييي كائن حي دقيق 

 َياِء الدَِّقيـقِةِعْلُم اأـلْح

13 mono أول، أحادي)اسم/  يونانية 

صفة(، وحيد، 

 وحدة

carbon monoxide  

(monodrama) 

 (monologue) 

 ـ

 مونودراما

 

 مونولوج

 أول أكسيد الكربون

 مسرحية الشحصية الواحدة

  اثيل أحادي 

14 morph  شكل  (morphology) علم التشكل مورفولوجيا 

15 Multi عديد، متعدد التينية (multimedia) متعدد الوسائط ـ 

16 ou ال يونانية (Utopia) يوتوبيا  
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 م
السابقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ األجن  مقابلها العربي

 

17 poly عديد، متعدد،  يونانية

 تعدد

(polyethylene) 

 

(Polyester) 

 بوليثيلني

 

 بوليسرت

   يف باسم: عديد اإليثيلني

 ُمَتَعدُِّد اإلسرت 

13 proto أولي أوروبية (protozoa) اٌت َحَيواِنيٌَّةأوَِّليَّ بروتوزوا 

19 stereo جمسم يونانية  (stereoscopic) رحية جمسمة سرتيوسكوبي 

22 tele بعيد أوروبية (téléphone) 

(télévision) 

(telefax) 

(téléphérique) 

 تليفون

 تليفزيون

 

 ـ

 

 

 نسخ عن بعد

 ـ

21 

 

thio   :بادئة معناها

 كربيت

 (thiocarbamate) ثيوكربامات  

22 Tri ثالثي)صفة( أوروبية 

 ثالثة)اسم(

(Trillion) 

 

  

  املرت ةأو  ـاجملمع ـ ية املعربة يفاألجنبالسوابق (: 12جدول )
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 ثانيا اللواحق:

 م
الالحقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ الدخيل مقابلها العربي

1 ane 

 

 

 

 

 ( propane)  كيميائية  التينية

(pentosan ) 

(butane ) 

(furan ) 

(methane) 

 بروبان

 بنتوزان

 بيوتان

 فيوران

 ميثان

 

2 an   الداللة على أن

اللفظ  و أصل 

 التيف

(caesarean)  قيصرية 

3 ard فرنسية  (milliard)   

4 

 

ate الداللة على أن  التينية

اللفظ  و أصل 

 التيف

 

 

 ** كيميائية 

(prolétariat) 

 (benzoates )

(thiocarbamate )

(sulphate ) 

(phosphate ) 

(nitrate) 

 بروليتاريا

 بنزوات

 ثيوكربامات

 كربيتات

 فوسفات

 نرتات

 هبقة العمال

5 em التينية  (protestantem)  الربوتـِـْستـَـْنـتية 

6 Ene    كيميائية   (acetylene) 

(ethylene) 

(toluene) 

(xylene) 

 أستيلني

 إيثلني

 تولوين

 زايلني

 

7 Er  لصياغة االسم ( إجنليزية(  (scanner) 

(bulldozer) 

(grader)  

(receiver) 

(Scraper ) 

 ـ

 بلدوزر

 ـ

 ـ

 ـ

 ماسح

 جرار

 ِمْمَهَدة

 امُلْسَتْقِبـلُة

 ِمْكَشـطة



[248] 
 

 م
الالحقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ الدخيل مقابلها العربي

(server ) 

(freezer) 

(filter) 

 ـ

 ـ

 ـ

 ُمَشغِّل

 ُمَجمِّد

 مصفاة

3 

 

gen مكون، منش   أوروبية

  والشائع: التعريب 

(oxygène) 

(estrogen) 

(nitrogen) 

(hydrogen) 

 أكسجني

 إسرتوجني

 نرتوجني

 هيدروجني

 

9 Graphy علم، رسم أوروبية (demography) 

(scenography) 

 (topography) 

 (photography) 

 د وجرافيا

 ـ

 هوبوغراِفيَّة

 فوتوغرافية

 علم السكان

 تصميم املشاهد

 علم املساحة

 صورة مشسية

12 

 

ic لصياغة النعت إجنليزية  (electronic) 

 (Automatic) 

(pantothenic) 

(benzoic)  

(ballistic)  

(stereoscopic) 

 

 أوتوماتيد

 ـ

 البنزويد

 ـ

 ـ

 نييإلكرتو

 أوتوماتي

 ـ

 ـ

 بالستية

 سرتيوسكوبي

11 ics علم إجنليزية (statics) 

(physics) 

 (Mechatronics) 

 (mechanics) 

(hydrodynamics) 

 (hydraulic) 

 استاتيكا

 فيزيقا

 ـ

 ميكانيكا

 هيدروديناميكا

 هيدروليكي

 علم السكون

 علم الطبيعة

 ـ

 علم اآللة

 ِعْلُم ديناميكا

 ل  السَّواِئ

12 ide للداللة على  أوروبية

 املشتقات احلمضية

(oxide ) 

 (bromide) 

(cyanide) 

 أكسيد

 بروميد

 سيانيد
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 م
الالحقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ الدخيل مقابلها العربي

13 illa /ulla كلمة تدل على  التينية(

 التصغري(

 (ampulla) يف باسم: علبة  أمبولة 

 زجاجية صغرية 

14 in الداللة على  إجنليزية

املركبات 

 الكيميائية

(insulin) 

(proteins) 

(pectin) 

(Benzin) 

(penicillin) 

 أنسولني

 روتنيب

 بكتني

 بنزين

 بنسلني

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

15 ine   (Cystine) 

 (Cathine) 

 سيستني

 ـ

 ـ

 ـ

16 

 

ism/ 

 

 

 

إنج 

 أوروبية

 

 

 

 

 

 يونانية

)صيغة املصدر 

 الصناعي(

 

 

 

 

 

 

 

 

الداللة على األصل 

 ونانيالي

 (astigmatism) 

 

 (mechanism) 

(fascism) 

(Nazism) 

(impérialisme) 

(Pragmatism) 

(dogmatism) 

(romanticism) 

(surrealism) 

 (federalism) 

 (rheumatism) 

 ـ

 

 ميكانزم

 ـ

 ـ

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

  روماِتْزٌم

، استجمية

 الالاستجمية

 آلية

 الفاشية

 النازية

 إمربيالية

 برا اتية

 دو اهية

 رومانسية

 سريالية

 فدرالية

 

17 ist   الداللة على الفاعل

 أو املتصف بالشيء

(scenarist) 

(Physicist) 

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

13 ium الداللة على االسم  التينية

 احملايد

 (aluminium) 

 (ammonium) 

 (plutonium) 

 ألومنيوم

 أمونيوم

 بلوتونيوم

   ذفها ألومنيا
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 م
الالحقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ الدخيل مقابلها العربي

(potassium) 

(titanium) 

(cesium) 

(SODIUM) 

(helium) 

(uranium) 

 بوتاسيوم

 تيتانيوم

 سيزيوم

 صوديوم

 ومهلي

 يورانيوم

 

   ذفها  تينت

 

19 logie   /فرنسية

 أملانية

 (idéologie)  علم

(Biologie) 

 أيديولوجيا

 بيولوجيا

 علم األفكار

 علم احلياة

22 Logy 

 

 (anthropology)  علم إجنليزية

 (ontologia) 

 (epistemology) 

(genealogy) 

 (sociology) 

 (psychology) 

 (physiology) 

 

 Phenomenology 

 

(morphology) 

 (microbiology) 

 أنثروبولوجيا

 ياأنطولوج

 إيبستمولوجيا

 ـ

 ـ

 سيكولوجيا

 فسيولوجيا

 

 فينومينولوجيا

 

 مورفولوجيا

  مكروبيولوجيا

 لم اإلنسانع

 علم الوجود

 نظرية املعرفة

 علم األنساب

 علم االجتماا

 علم النف 

 علم وظائف األعضاء

 علم وصف الظواهر

 علم التشكل 

 ِعْلُم اأـلْحَياِء الدَِّقيـقِة

21 

 

Meter مقياس، )أو صوغه  أوروبية

بوزن: مفعال، داال 

 على قياس(

(barometer) 

 

(geometry )

(centimeter) 

 

 (hydrometer) 

 بارومرت

 

 ـ

 سنتيمرت

 

 هيدرومرت

مقياس الضغط 

 ايوي

 علم اهلندسة

 ـ

 

 مقياس الكثافة
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 م
الالحقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ الدخيل مقابلها العربي

22 o  لبحلاق)*( (video) فيديو  

23 oid شبه  أوروبية (typhoid) التيفود  

24 ol   الحقة كيميائية

للداللة على 

 مركبات الكحول

(glycol ) 

(Sorbitol) 

(phenol) 

(methanol) 

 جليكول

  صوربيتول

 فينول

   ميثانول

 ـ

   ذفها  صوربيت 

 ُكُحوٌل مثيِليي

25 on الداللة على  يونانية

 املركبات األيونية

** الداللة على 

 املركبات الكربونية

**لبحلاق 

 بنظائره

 (electron) 

 

 **(Boron) 

 

 

 **(silicon) 

 إلكرتون

 

 بورون

 

 

 سيليكون

 

26 or صيغة االسم( أوروبية( (tractor ) 

(Projector) 

 

(dictator) 

(senator) 

 ـ

 ـ

 

 دكتاتور

 ـ

 جرار

 عار ،جهاز عر 

 احلاكم املطلق

 ـ

27  ose  

 فرنسية

)الحقة كيميائية  

تستخدم يف 

املركبات 

، الكربوهيدراتية

 والسكرية(

*)الداللة على 

(sucrose) 

 

 

 

 

 

 سكروز

 

 

 

 

 

 القصب سكر

                                                           
)*( 

 (. ]ينظر: audio(، وألحقت بها حتى يصبح اللفظ على هيوة)o-(: أرى +)vid[Ere]اللفظ إنجليزي، من الالتينية )

:(Merriam-Webster's Dictionary) 

  www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=video 
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 م
الالحقة 

 األجنبية

أصلها 

 األجن 
 املرتجم فيه املعرب يف اجملمع اللفظ الدخيل مقابلها العربي

حتول الصفة إىل 

 اسم(

(cellulose) سليلوز 

23 phobia ُرهاب إجنليزية  (islamophobia) ـ ـ 

29 que علم فرنسية 

 

 

 

 

 *  مصدر صناعي

 

 (cybernétique ) 

 

(dynamique ) 

 

(romantique )

(scholastique) 

 

(classique ) 

(technique ) 

(érotique) 

 السيربنطيقا

 

 ديناميكا

 

 

 

 

 

 

 

ِدراَسُة أَثر  اآلالِت يف 

 اإلْنسان 

علم  علم الديناميكا

 احلركة

 رومانسية

امـلْدَرِسيَّوُن 

 ()اإلْسكوالْسِتيُّوَن

 كالسيكي

 يَّةِتـقِن

 شبقية

32 Scope كاشف، جمسم أوروبية  (oscilloscope) 

 

 (microscope) 

 ُأِسيلوسكوب

 

 ميكرسكوب

 كاِشُف الذَّْبَذباِت

 

 جمهر

31 some  ،جسم

 جسيم

  (ribosome) يف باسم:جسيم ر ي ي ريبوسوم   

 

  املرت ةأو  ـاجملمع ـ األجنبية املعربة يف (: اللواحق11جدول )
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 األصل الصريف للفظ الدخيل (جـ)

)اسـم، فعـل،   يراد باألصـل الصـر يف للفـظ الـدخيل أصـل اللفـظ مـن حيـث نوعـه          

صــفة...(، ومــن حيــث فصــيلته ) ــع أو مفــرد، مــذكر أو مإنــث...(، ومــن حيــث وضــعه         

 )منحوت أم مركب أم خمتصر(.

 * من حيث النوا:

أما من حيث النـوا، فــالغالب يف األلفـاظ الدخيلـة االمسيـة، بـل هـذا هـو األصـل          

لكـن مـن خـالل    الذي ينبغي الوقـوف عنـده، فـنحن لسـنا  اجـة تعريـب أفعـال أو أدوات، و       

حتليلـي لعينـة مـن األلفــاظ الدخيلـة يف الصـحافة العربيـة، وجــدت أنهـم يـدخلون أنواعــا         

 أخرى،  منها: 

(، ويســتخدمه املخـرج كفعــل  Action، وهـو لفــظ فرنسـي)  مثـل: أكشــن أفعـال،   .1

 . وعربه مكتب تنسيق التعريب: حركة، فعل. (2). مبعنى: استعد(1)أمر

ــيغة الت  .2 ــة، كصــ ــو خالفــ ــيل: برافــ ــالي)  فضــ ــه Bravo، واللفــــظ إيطــ (، وتر تــ

. وكان اللفظ يف القرن السادس عشـر يسـتخدم مبعنـى: اجملـرم     شجاااحلرفية: 

(، واســتخدم مبعنــى:  bravissimoاملتهــور. واللفــظ هــو صــيغة التفضــيل مــن )   

. فـنحن  (4). ويف جممع اللغـة: ـأْحَسـْنَت )برافـو(   (3)أحسنت ـ من القرن الثامن عشر 

عربنــاه مبعنـــى: أحسنت)صــيغة إعجـــاب(، ولــي  كصـــيغة تفضــيل. وكلفـــظ:     

(، و"هـالو: هتـاف للرتحيـب، أو لفـت النظـر، أو      hello، وهـو مـن اإلجنليزيـة)   هـالو 

 .(5)التعجب، أو اإلجابة على التلفون"

ل الــدكتور . وقــا(6)، واللفــظ تركــي أو فارســي  مشــتق، كاســم املفعــول: يافطــة    .3

أمحد عيسى أن اللفظ فارسـي)يافته(، واسـتعارها الـرتك مبعنـى: إجـازة، امتيـاز،       

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=action 
(2)

 )موقع البنك السعودي اآللي للمصطلحات]باسم[(:  

basm.kacst.edu.sa/ViewTerm.aspx?termid=333680 
(3)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=bravo 
(0)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=Bravo 
(1)

 .021البعلبكي، منير: المورد،  ص 
(4)

 .   211شاهين، عبد الصبور: دراسات لغوية،   
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. وكاسـم  (1)احتكار...اخل، وهي اسم مفعول من )يافـْـنت(، مبعنـى: أعلـن أو كتـب   

ــت  ــل: سينارســــــ ــن )  scenarist)الفاعــــــ ــب مــــــ ــو مركــــــ ( + scenar[io](، وهــــــ

ــة) ــي تلist)(2)الالحقـ ــد     ، وهـ ــف بتلـ ــى الشـــخ  املتصـ ــة علـ ــل للداللـ ــق الفعـ حـ

 الصفة، أو الفاعل. وقد سبق احلديث عنه.

ومثــــــــــل: ، (Automaticمــــــــــن األجنليزيــــــــــة)، صــــــــــفة، مثــــــــــل: أتوماتيــــــــــد .4

ــاتيكي ــو   (dramatic)درامـ ــل: دويتـ ــا. ومثـ ــديث عنهمـ ــبق احلـ ــد سـ ــظ. وقـ  ، واللفـ

. وهــو يســتخدم صــفة، two (3)(: اثنــان  =duo(، وهــو تصــغري)duettoإيطــالي)

ــو(        ــاِئيي )دويت ــو. ويف جممــع اللغــة: ُثن ــة بشــكل دويت . ومثــل: (4)حنــو: قــدما األغني

، ، ويستخدم صفة، فيقال: بئر ارتوازية(5)(artésien، وهو لفظ فرنسي )ارتوازي

 ... وغريها من األلفاظ.(6)ارتوازي وماء

 

وهذا يدل علـى مـدى التجـاوز واالسـتخفاف بلغتنـا األصـيلة، و،اولـة االسـتغناء         

عــن ألفاظهــا، ال يف جمــرد أمســاء، وإمـــا وصــل األمــر إىل األفعــال واألدوات، واملشـــتقات،        

 والصفات.

 

 * من حيث النحت والرتكيب واالختصار:

ــة مــن هــذه     وأمــا مــن حيــث النحــت والرتكيــب     واالختصــار، فــ ن األلفــاظ الدخيل

، سأشـــري إليهـــا باختصـــار  لنـــرى كيـــف أنـــواا عديـــدة، وهـــي يف جمملـــها ســـبعةالناحيـــة 

 يتعامل املرت ون مع مثل هذا األلفاظ:

(: motor، منحوت من)(motel)اللفظ إجنليزيو، ألفاظ منحوتة، مثل: موتل .1

                                                           
(1)

.  وينظر: التونجي، محمد: معجم المعربات الفارسية،  213ول الكلمات العامية،  صعيسى، أحمد بك: المحكم في أص 

 .188ص
(2)

 Based on the Random House Unabridged Dictionary: 

dictionary.reference.com/search?q=scenarist&r=66 
(3)

 Etymology Dictionary:www.etymonline.com/index.php?term=duet 
(0)

 اللغة العربية بالقاهرة(:  )مجمع 

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=duet 
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=artesian 
(4)

  )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(: ينظر:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=artesian 
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وتر ــه باســم:  ،ل. عربــه جممــع اللغــة: ُموتـِـ (1)(: فنــدقhotel) ســيارة، ،ــرك+

ــرتاحة ــتور  .(2)اســـ ــل: ترنزيســـ ــزي) ومثـــ ــو إجنليـــ ــن  (، transistor، وهـــ ــت مـــ حنـــ

(transfer (+ ينقــل، يوصــل :) resistor    مقــاوم  ومســي بــذلد ألن التيــار :)

، وهــــــو لفـــــــظ  . ومثــــــل: مـــــــودم (3)اإللكرتونــــــي يــــــتم توصـــــــيله عــــــرب املقاومـــــــة   

 (: مغــــــــري، معــــــــدل +mo[dulator]منحــــــــوت مــــــــن)(، modemإجنليــــــــزي)

(dem[odulator] ــاّك التضـــمني، كاشـــف ــة  (: فـ ــع اللغـ ــذا تر ـــه جممـ ، وهلـ

. وتر ـــه مكتـــب تنســـيق   (4)العربيـــة إىل: مضـــمن فـــاك، كمـــا عربـــه بــــ: مـــودم      

 بـ: معدل اإلشارات. (5)التعريب

، وهـو دخيـل   فى لفظ: ترسانة كما، (6)ـ عربي  ألفاظ مركبة يف أصلها من عربي .2

(، جاء يف املعجم الكبري:"ويـُـظن أن الكلمة مأخو ة عن darsenaمن اإليطالية)

ويف املعــــــــــــــاجم اإلجنليزيــــــــــــــة أن    .(7)الكلمــــــــــــــة العربيــــــــــــــة دار الصــــــــــــــناعة"   

 . (3)(، مأخو ة من العربية)دار الصناعة(darsena(، أو)arsenaleاإليطالية)

ــي ـ أجــن ، مثــل: قهرمــان            .3 ــة يف أصــلها مــن عرب ، وهــو معــرب مــن   ألفــاظ مركب

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=motel 
(2)

 )موقع البنك السعودي اآللي للمصطلحات]باسم[(:  

basm.kacst.edu.sa/ViewTerm.aspx?termid=383724 
(3)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=transistor 
(0)

 العربية بالقاهرة(:  )مجمع اللغة 

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=modem 
(1)

 www.arabization.org.ma/Dictionnaire.asp?m=menu4.gif)مكتب تنسيق التعريب (:  
(4)

(، وهما من benzoic)(، وبنزويكbenzoates)وقد يكون األخذ من المركب غير مباشر، كما في: بنزوات

 ـ جزيرة سمطرة حاليا ـ عربي )لبان جاوةمركب (، وهذا أصله benzoinاإلنجليزية، وكالهما مشتق من: بنزوين )

luban jawi(أخذه األسبان فنطقوه ،)benjuí(فأخذته الفرنسية الوسطى فصار ،)بـِـنـْـجوي :benjoin بـِـنـْـجوين(، ثم :

-Merriam-Webster's Dictionary  :www.m]ينظر:  (benzoinإلى)حور في االنجليزية 

w.com/dictionary/benzoin, and:  Webster's Revised Unabridged, 1913 

Edition:machaut.uchicago.edu/cgi-bin/WEBSTER.sh?WORD=benzoin ،] ويذكر

(، وعرفنا أن هذه ذات benzoinـ يرجع أصلها إلى ) (:بنزينbenzene( أن كلمة)Etymology Dictionaryقاموس)

 .[www.etymonline.com/index.php?term=benzene (: Etymology Dictionaryأصل عربي. ])
(0)

 مادة: ت ر س. 
(8)

 Merriam-Webster's Dictionary : 

 www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=arsenal,  

and:  Webster's Revised Unabridged, 1913 Edition :machaut.uchicago.edu/cgi-

bin/WEBSTER.sh?WORD=arsenal,  

and: Compact Oxford English Dictionary:  

www.askoxford.com/concise_oed/arsenal?view=uk, and: Etymology Dictionary:  

www.etymonline.com/index.php?term=arsenal. 
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ـىىىهرماگالفارســـية: 
ــي  معجـــم املعربـــات الفارســـية أن ، جـــاء يف (1)ن اللفـــظ الفارسـ

ــاحب، أي صــــاحب احلكــــم   ــل:  .(2)مركــــب من)قهــــر( العربيــــة+)مان(: صــ ومثــ

(، واللفــــظ اإلجنليــــزي islamophobia، وهــــو لفــــظ إجنليــــزي)إســــالموفوبيا

، وهو مصطلح نفسي، يعـف: الضـرر الناشـ  عـن     islam +phobiaمركب من: 

اخلــوف مــن اإلســالم. ويف القــوامي  اإلجنليزيــة أن معنــاه: "ضــرر التخــوف مــن     

 . (3)"املسلم، حيث إن الفكر اإلسالمي يـُـخشي من موه يف الغرب

ن ، وهـــي الغالـــب. ومـــن أمثلتهـــا: ألفـــاظ مركبـــة يف أصـــلها مـــن أجـــن  ـ أجـــ        .4

(: base، مركب من)(baseball)من اإلجنليزية األمريكية، وهو لفظ بيسبول

، وهــو لفــظ . ومثــل: تسـونامي قاعـدة ، وتر تـه: كــرة ال (4)(: كــرةballقاعـدة +) 

وقــد تــرجم إىل:  . (5)مركــب من)تســو(: ملجــأ، أو مــال  +)نــامي(: موجــة     يابــاني 

(، bureaucratie، وهــو مصــطلح فرنســي)ومثــل بريوقراهيــةاملوجــة الزلزاليــة. 

ومثــل:  .(6)(: القــوةkratiaاليونانيــة) الكلمــة(: مكتــب + bureauمركــب مــن)

ــفري ــطلح                                      تروبوســــــ ــو مصــــــ ــفلي ـ ، وهــــــ ــو الســــــ ــو غــــــــالف ايــــــ ـ وهــــــ

(، وتعــف: تقليــب، أو troposن اليونانيــة)مــ(، مركــب troposphèreفرنســي)

. ومســي بــذلد لكثــرة حــدو  التقلبــات     (7)(، وتعــف: كــرة sphairaمتقلــب +)

 . (8)ايوية يف هذه الطبقة. وتر ة املصطلح احلرفية: الكرة املتقلبة

ألفـاظ مركبــة يف أصــلها مــن أجـن  قــد عــرب قــد ا ـ مــع أجــن  عــرب حــديثا،        .5

(، عربهـــا جممـــع اللغـــة العربيـــة:    petrochemicals)مثـــل: برتوكيمياويـــات 

ــات ــة  (9)البرتوكيمياويـــــ ــات البرتوليـــــ ــم: الكيماويـــــ ــا باســـــ ــل: (12)، وعربهـــــ . ومثـــــ

                                                           
(1)

 .200صخفاجي،  ال  
(2)

 .108التونجي، محمد،  ص 
(3)

 Based on the Random House Unabridged Dictionary: 

dictionary.reference.com/search?q=Islamophobia&r=66 
(4)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=baseball 
(5)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=tsunami 
(6)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=bureaucracy 
(7)

 Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?search=troposphere&searchmode=none 
(8)

 Etymology Dictionary : 

www.etymonline.com/index.php?search=troposphere&searchmode=none 
(1)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=petrochemicals 
(13)

 )موقع البنك السعودي اآللي للمصطلحات]باسم[(:  
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اللغـــــة العربيـــــة: (، وعربهـــــا جممـــــع electromagnetic)ألكرتومغناهيســـــية

 .(1)كهرومغناهيسية

ألفاظ عبارية، مبعنى أن املصطلح يتكون من أكثر من لفظ، فهو أقرب ما يكون  .6

 excimer)إىل العبارة، ولي  مركبـا، ومـن أمثلـة  لـد: مثـل: اإلكز رليـزر      

laser(وإكز ـــــــــــــر ،)excimer(:مركبـــــــــــــة مـــــــــــــن )excited :وتعـــــــــــــف ،)

وبذلد تعف الكلمة ايزيء . (2)نيجزيء مكون من  رت (، وتعف:dimerمثار+)

. فلــــــم يعــــــرب (3)، وقــــــد عربهــــــا باســــــم بـــــــ: ليــــــزر اهليجــــــان الزوجــــــي املســــــتثار

 .(4)(، وإما تر ها باهليجانexcimerلفظ)

(، expo، واللفظ إجنليزي)ثل: إكسبوألفاظ خمتصرة يف األصل من كلمة، م .7

ـــ)  ــار لــ ــو اختصــ ــر ،    expositionوهــ ــا: معــ ــة معناهــ ــة إجنليزيــ ــي كلمــ (، وهــ

 . (5)واالختصار شائع

(، اختصـار ألوائـل الكلمـات:    AIDS)ألفاظ خمتصرة اختصارا أوائليـا، مثـل: إيـدز    .3

(acquired immune deficiency syndrome :ومعناهــا ،)   متالزمــة

 Test(، وهـو اختصـار أوائلـي لــ)    TOEFL). ومثـل: توفـل  (6)العوز املناعي املكتسـب 

                                                                                                                                                    
basm.kacst.edu.sa/ViewTerm.aspx?termid=433095 

(1)
 رة(: )مجمع اللغة العربية بالقاه 

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=electromagnetic 
(2)

 Merriam-Webster's Dictionary :www.m-w.com/cgi-bin/dictionary 
(0)

 )موقع البنك السعودي اآللي للمصطلحات]باسم[(: 

 basm.kacst.edu.sa/ViewTerm.aspx?termid=211406 
(0)

(، وترجمته الحرفية: رسائل تافهة، أو رسائل قليلة القيمة، والمقصود junk e-mail)الجانك إيميل ومن أمثلة ذلك: 

(، major general)ومثل: ميجر جنرال. به: الرسائل التي ترسل إلى عدد كبير من األشخاص، كرسائل اإلعالنات

الالتينية، ويعني: الرئيس، أو الشيء األساسي، ويستخدم صفة بمعنى: كبير، أو عظيم. وهو  (  فرنسي، منmajorو)

 .مصطلح عسكري ترجمه باسم بـ: لواء
(1)

(، وترجمتها الحرفية: سيارة بعداد taximeter cab(، واللفظ إنجليزي، وهو اختصار لـ)taxi)ومن األمثلة: تاكسي 

(، من taximètre(، من الفرنسية)taximeterم، و)1130ان االختصار عامآلي لحساب األجرة. وك

( taximeter(. وكان اإلنجليز يستخدمون)meter(: ضريبة +)tax(، وهو مركب من الالتينية)Taxameterاأللمانية)

: Etymology Dictionaryلعربات الخيول التي تحمل باألجرة ]ينظر: 

www.etymonline.com/index.php?term=taxi.] ومثل: تشيللو(وهو لفظ إنجليزي ،cello جاء اختصارا ،)

(: رئيس chef de cuisine(، جاء اختصارا لـ)chef، وهو لفظ فرنسي)( اإليطالية. ومثل: شيفvioloncelloلـ)

: Etymology Dictionary(: رئيس]ينظر: chiefالطهاة، من الفرنسية القديمة)

www.etymonline.com/index.php?term=chefومثل: سينما .](وهو لفظ فرنسي ،cinéma وهو اختصار ،)

(:الحركة]ينظر: kinemaم، من اليونانية)1813(: صناعة السينما، وضع اللفظ عام cinématographeلـ)

Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=cinemaوهو لفظ ل: إنترنت[. ومث ،

 (: نت.net(، واالختصار الشائع له)internetwork(، جاء اختصارا لـ)internetإنجليزي)
(4)

 .www.emro.who.int/umd)المعجم الطبي الموحد(:   
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of English as a Foreign Language)(1)    أي: اختبـار اإلجنليزيـة كلغـة ،

أجنبيــــــة. وهــــــو االمتحــــــان الــــــذي يطبــــــق يف ايامعــــــات األمريكيــــــة. ومثــــــل:   

 radioإجنليــــزي خمتصــــر مــــن أوائــــل الكلمــــات)(، و املصـــطلح  radar)رادار

detecting and ranging)(2)    :الكشــــف اإلشــــعاعي واملتجــــول. ومثــــل :

(، وتعـف:  اكـرة   Random Access Memory(، وهو اختصار لــ) RAM)رام

ــوائي. ومثـــل: ليـــزر    ــول العشـ ــي لــــ)   Laser)الوصـ ــار أوائلـ ــو اختصـ  light(، وهـ

amplification by stimulated emission or radiation)(3) ،

 وتر تها احلرفية: تضخيم الضوء بتنشيط انبعا  اإلشعاا.

 

وبعد هذا االسـتعرا  نالحـظ أنـه ال توجـد منهجيـة واضـحة للتعامـل مـع بعـ           

( عـــرب: موتـــل، وتـــرجم: اســـرتاحة،  motelهـــذه األنـــواا، فـــاللفظ اإلجنليـــزي املنحـــوت ) 

( عـرب: مـودم،   modemواللفـظ اإلجنليـزي املنحـوت )   نحت، والرت ة الحظت معنى ال

 مضمن فاك، ومعدل اإلشارات.وترجم إىل: 

وكذلد األلفاظ املركبة يف أصلها من عربي ومـن غـريه، يعـاد أحيانـا رد العربـي      

إىل أصــــــــله، وأحيانــــــــا يعــــــــرب اللفــــــــظ احلــــــــديث دون نظــــــــر إىل األصــــــــل، كمــــــــا يف   

ــا   . (darsenaلفــــــــظ) ــد ا ومــــــ ــرب قــــــ ــا عــــــ ــذلد مــــــ ــل:  وكــــــ ــديثا، مثــــــ ــرب حــــــ عــــــ

(electromagnetic :عربت ،).ألكرتومغناهيسية، وكهرومغناهيسية 

أما األلفاظ املركبة يف أصلها مـن أجـن  وغـريه، فأحيانـا تعـرب، وأحيانـا يالحـظ        

والغالــب أن العربيــة  (، وتسـونامي. baseball)الرتكيـب فــترتجم إىل املركـب، كمــا يف   

ــرب بـــــال    ــد يعـــ ــا يف بريـــــد تعـــــرب املركـــــب برتكيبـــــه، وقـــ ــرب مـــــن تركيـــــب، كمـــ ، معـــ

 .(excimer laser)ومثل هذا يقال يف األلفاظ العبارية، مثل:  .(4)(بريده دمالفارسية)

                                                           
(1)

 Encarta® World English Dictionary, North American Edition: 

 encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861720649 
(2)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=radar 
(0)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=Laser 
(0)

بريدا والرسول الذي   : البريد محذوفة األذناب فعربت الكلمة وخففت وسمي البغل  : ي محذوف الذنب وذلك أن يقالأ" 

 " بريدا والمسافة التي بعدها فرسخان بريدا إذ كان يرتب في كل سكة بغال وبعد ما بين السكتين فرسخان بالتقريب  : يركبه

فان فلوتن، د.ط، مصر، الهيوة العامة لقصور الثقافة، ضمن سلسلة كتاب  الخوارزمي: مفاتيح العلوم، تحقيق:]ينظر: 

 [.40، ص2330، 118الذخائر، سلسلة 
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(. وأمـا األلفـاظ املختصـرة    expoوأما األلفاظ املختصرة، فعربت وتر ت، مثـل: ) 

لفـاظ، األوىل: النظـر   اختصارا أوائليا، فالعربية هلا هريقتان يف التعامل مع مثل هـذه األ 

(: إيــدز، والثانيــة: النظــر إليــه كرمــوز  AIDSإليهــا كلفــظ واحــد فتعــرب كلمــة، مثــل )  

متالزمـة العـوز املنـاعي املكتسـب. وهـذا هـو       خمتصرة، فيتم تر ة مـا تـدل عليـه، فيقـال:     

 األوىل باأللفاظ اليت مل تشتهر، أما ما اشتهر منها فيمكن تعريبه ككلمة واحدة.
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 مظاهر االستعمال على املستوى الصوتي 

 مظاهر االستعمال على املستوى الصريف 

 مظاهر االستعمال على املستوى النحوي 

 مظاهر االستعمال على املستوى الداللي 
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 إضاءة: 

ســـابقًا إىل أن مظـــاهر االســـتعمال ـ يعـــف اســـتعمال الكلمـــة األجنبيـــة،                تأشـــر 

راحهـا جمـرى العربـي، فـاللفظ الـدخيل ـ الـذي مل يشـتمل علـى صـوت أو مقطـع غـري             وإج

عربـي، عنــد مـن يوجــب التغــيري ـ متــى اســتعمله العـرب، وجــرى علــى ألسـنتهم، ف نــه يعــد         

عربيا، سواء وافق أوزانهم أم ال، وسواء غريوا فيه أم ال. فيجـري جمـرى اللفـظ العربـي يف     

تنـاول يف هـذا املبحـث بعـ  مظـاهر االسـتعمال       أف االشتقاق والتصريف واإلعراب. وسـو 

 ـ النكرةللفظ الدخيل 
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 )املماثلة واملخالفة( السياق الصوتي( 1)

من مظاهر االستعمال يف هذا املستوى ـ ما يعرف بالتغري الصوتي املشروط 

(conditioned sound changeوهو "نوا من التغري ا ) لصوتي ،كوم ببيئة صوتية

، واملراد به: خضوا الكلمة لقوانني السياق الصوتي، وأهمها قانونا (1)معينة ال يتعداها"

 . (2)املماثلة واملخالفة

ــأثرا، يفضــــي إىل   Assimilationواملماثلــــة) ــر تــ ــوت آخــ ــأثر صــــوت بصــ ( هي:"تــ

ة جزئيــة ومماثلــة ااثلــهما جزئيــا أو كليــا. وتقســم املماثلــة ـ عــالوة إىل قســمتها مماثلــ    

كليــة ـ باعتبــار العالقــة املكانيــة بــني  الصــوتني إىل مماثلــة متجــاورة ومماثلــة متباعــدة،      

. (3)وباعتبار موقـع الصـوت املتأثِـّــر إىل مماثلـة رجعيـة ومماثلـة تقدميـة ومماثلـة تبادليـة"         

ه ونإكد هنا على أن املماثلة ـ إما هي تقريب صوت من آخر، " يث يفقـد إحـدى صـفات    

الفارقة حتقيقا لالنسجام الصوتي بينهما، كأن تفقد التاء صفة االنفتا  فتتحـول إىل  

صوت مطبق )أي هاء( حتقيقا لالنسجام الصوتي مع الصاد املطبقة، يف مثل)اصـطرب(.  

أو تفقد صفة اهلم  لتتحول إىل صوت جمهور)أي دال( لتحقق االنسـجام الصـوتي مـع    

ومـــن هنـــا ال بـــد أن يكـــون بـــني الصـــوت املتـــأثر، والصـــورة   .(4)الـــزاي اجملهـــورة يف )ازدجـــر("

 ايديدة صلة، كما بني التاء والطاء، والتاء والدال.

( هي:"تــــأثر صــــوت بصـــوت آخــــر تــــأثرا يفضــــي إىل  dissimilationواملخالفـــة) 

التقليـل مــن تشــابههما، أو انتفـاء تشــابههما. وتقســم املخالفــة ـ عــالوة علــى قســمتها إىل      

                                                           
(1)

 .112ص ،معجم المصطلحات اللغوية البعلبكي، رمزي منير،  
(2)

 008م، ص2330ينظر في هذين القانونين: عمر، أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي، د.ط، مصر، عالم الكتب،  

 وما بعدها. 148بعدها. البركاوي، عبد الفتاح: مقدمة في علم أصوات العربية،  ص وما
(0)

 .11ص ، معجم المصطلحات اللغوية، منير البعلبكي، رمزي 
(0)

 .148البركاوي، عبد الفتاح: مقدمة في علم أصوات العربية،  ص 
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الفــة كليــة ـ باعتبــار العالقــة املكانيــة بــني  الصــوتني إىل خمالفــة       خمالفــة جزئيــة وخم

ــة و        ــة رجعيـ ـــر إىل خمالفـ ــوت املتأثِـّـ ــع الصـ ــار موقـ ــدة، وباعتبـ ــة متباعـ ــاورة و خمالفـ متجـ

 .(1)خمالفة تقدمية"

واألصل يف املماثلة واملخالفة "أن الذوق العربي يكره توالي املتماثالت كما يكره 

خل  مـن النـوا األول باملخالفـة، ومـن الثـاني باملماثلـة. ثـم إن هـذا         توالي املتنافرات، فيت

التغيري إن أصاب وحدة صوتية مصوتة من وحدات احلركة ـ كان  لد إما إتباعا، وإمـا   

)=اإلمشـام   (2)إمالة، وإن أصاب وحدة صوتية صامتة ـ كان  لد إما إبداال وإما مضـارعة  

 .(3)عند القراء("

ــة: مــن    ــة املماثل ــة: ترســانة  ومــن أمثل ( d(  حتــول صــوت الـــ)  darsena)اإليطالي

ــاء(  ليتماثـــــل مـــــع الســـــني املهموســـــة ،     اجملهـــــور يف اإليطاليـــــة إىل صـــــوت مهمـــــوس )تـــ

( املستفل إىل صوت مفخم، وهو الصاد  ليتماثل مع الـالم  s( حتول صوت الـ)sala)صالة

ــة ــاء (4)املفخمـ ــة: فسيفسـ ــن الالتينيـ ـــ)  (5) (musivis)  . ومـ ــوت الـ ــول صـ ــفوي m حتـ ( الشـ

ــاء ،    ــاء  ليتماثـــــــــل مـــــــــع الفـــــــ اجملهـــــــــور إىل صـــــــــوت شـــــــــفوي مهمـــــــــوس، وهـــــــــو الفـــــــ

ــولياء ـــ)  faseolus)فاصـ ــوت الـ ــول صـ ــاد     s(  حتـ ــو الصـ ــم، وهـ ــوت مفخـ ــتفل إىل صـ ( املسـ

( s(  حتـــول صـــوت الــــ)consul)ليتماثــل مـــع الـــالم املفخمــة . ومـــن اإلجنليزيـــة: قنصــل   

                                                           
(1)

 .111ص معجم المصطلحات اللغوية، منير البعلبكي، رمزي 
(2)

ضاح لهذه المصطلحات األربعة ـ كما في كتاب الدكتور البركاوي ]مقدمة في علم أصوات العربية،  وهنا إي 

 [:101ص

 اإلبدال: إحالل وحدة صوتية صامتة محل وحدة صوتية صامتة أخرى، كما في إبدال التاء داال، في مثل: ازدجر.

ذلك كما في إشمام الصاد زايا في)الصراط(، المضارعة: إحالل صورة صوتية صامتة محل الوحدة الصوتية األصلية، و

 في قراءة حمزة.

 اإلتباع: إحالل وحدة صوتية مصوتة محل وحدة مصوتة أخرى، كما في كسر الهاء في )عليهم( في قراءة الجمهور.

 اإلمالة: إحالل صورة صوتية مصوتة محل الوحدة المصوتة األصلية، كما في إمالة ألف )الضحى( في بعض القراءات.
(2)

 .101البركاوي، عبد الفتاح: مقدمة في علم أصوات العربية،  ص 
(0)

 .101البركاوي، عبد الفتاح: مقدمة في علم أصوات العربية،  ص 
(0)

[. وينظر مواطن تغليظ 038الالم لها حاالت تفخم فيها، ينظر هذه الحاالت في ]بشر: كمال، علم األصوات،  ص

، لبنان، دار الكتب 1ر محمد بن محمد الدمشقي: النشر في القراءات العشر، طورش لالم في ]ابن الجزري، أبو الخي

 .[80، ص2م، ج1118العلمية، 
(1)  

 في هذا اللفظ جرت ثالثة تغييرات:

 األول صوتي: حيث أبدلت الميم فاء للتماثل مع الفاء الثانية، ولتقارب الميم مع الفاء مع المخرج.

األلف والهمزة؛ إلحاقا للكلمة باأللفاظ الممدودة، كـ: مـَُزيـْـقـِـياء)وهو علم، ينظر هذا الثاني: صرفي حيث زيد على اللفظ 

الوزن في: األشموني، شرح األشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، د.ط، مصر، المكتبة 

 .[108، ص0التوفيقية، د.ت، ج

 لم تحذف، ولكنها أصبحت تمثل رمزا صوتيا فقط.الثالث: نحوي، حيث تم تعريب العالمة النحوية، و
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( حتـول  laser)ليـزر املستفل إىل صوت مفخم، وهـو الصـاد  ليتماثـل مـع الـالم املفخمـة .       

ومــن ( املهمــوس إىل صــوت جمهــور وهــو الــزاي  ليتماثــل مــع الــالم اجملهــورة .    sصــوت الـــ)

إىل صــوت مفخــم، وهــو الصــاد  ( املســتفل s(  حتــول صــوت الـــ)salon)الفرنســية: صــالون

( حتول صوت النون إىل ميم يف جانباز)ومن الفارسية:  باز ليتماثل مع الالم املفخمة .

(  يف هــذه األمثلــة: حتــول تــراز)(، هــرازَتــاَزه)العربيــة  ليتماثــل مــع البــاء الشــفوية ، هــازج 

ــة إىل صـــوت   ــاء املهموسـ ــاء صـــوت التـ ــو الطـ ــور وهـ ــة   (1)جمهـ ــوات الكلمـ ــع أصـ ــل مـ   ليتماثـ

 اجملهورة .

وهـي  ومن خالل هذه األمثلة وغريها، نالحظ أن املماثلة غالبـا مـا تكـون جزئيـة،     

إمــــا مماثلـــــة يف ايهـــــر، حيــــث يتحـــــول الصـــــوت املهمــــوس إىل صـــــوت جمهـــــور، مثـــــل:    

(. وإمـــــــا مماثلـــــــة يف اهلمـــــــ ، كمـــــــا يف: تـــــــراز)(، هـــــــرازَتـــــــاَزه)(، هـــــــازجlaser)ليـــــــزر

( اجملهـــورة إىل تـــاء مهموســـة. وإمـــا مماثلـــة يف d(، حيـــث حتولـــت الــــ)darsena)ترســـانة

ــا: صــــــــــالة  (، glass)(، قلــــــــــ faseolus)(، فاصــــــــــولياءsala)التفخــــــــــيم، وأمثلتهــــــــ

( املســتفل إىل s(. ففــي هــذه األمثلــة حتــول صــوت الـــ)  salon)(، صــالونconsul)قنصــل

(، فتحولــت جانبــاز)صــوت مفخــم، وهــو الصــاد. وإمــا مماثلــة يف املخــرج، ومثاهلــا:  بــاز     

النون إىل ميم، واملـيم والبـاء كالهمـا شـفوي، كمـا أن املـيم تشـرتك مـع النـون يف الغنـة،           

أن حتــــل ،ــــل النــــون مــــيم  للماثلــــة مــــع البــــاء. وهنــــاك مثــــال آخــــر، وهـــــو            فــــأمكن 

حالة املفعولية غري املباشرة عندما وتكتب الكلمة يف (، وهي التينية، musivis)فسيفساء

، فأبدلت امليم اجملهـورة فـاء مهموسـة     ( ف  ا عربت قيل: ُمسـَيفـِـ musivis)تكون  عا:

حيــث املخــرج مــع الفــاء، ولتتماثــل ثانيــا مــن حيــث الصــفة مــع الســني     لتتماثــل أوال مــن 

والفاء، فكالهما مهموس. وهذا املثال يعد عك  املثال السابق) باز( ففي السابق جنـد  

أن املماثلة أساسا قامت على املماثلـة يف املخـرج، حيـث جـيء بـامليم لتماثلـها مـع البـاء يف         

قائمة أساسا على الصفة، حيث جـيء بالفـاء لتتماثـل    املخرج. أما يف هذا املثال فاملماثلة 

 مع أصوات الكلمة املهموسة.

ــة: كاتدرائيــــة   ــة: مــــن الالتينيــ ــل cathedrālis)وأمثلــــة املخالفــ ــان األصــ ( كــ

تعريبهـا: كاتدراليـة ـ بــالالم، فكــُره تـوالي الـراء والــالم، وهمـا متمـاثالن صـفة متقاربــان            

                                                           
(1)

 .باعتبار رأي القدامى أن الطاء مجهورة 
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( كــان األصــل أن  berretta)م همــزة ، ومــن اإليطاليــة: برنيطــة  خمرجــا ـ فأبــدلت الــال     

ــا ،       ــة نونـــــــ ــراء الثانيـــــــ ــدلت الـــــــ ــاثلني، فأبـــــــ ــوالي املتمـــــــ ــره تـــــــ ـــرييطة، فكـــــــ ــرب: بـــــــ تعـــــــ

( أبدلت الراء الثانيـة نونـا، كراهيـة لتماثـل الـراءين يف كلمـة . ومـن        corsaro)قرصان

ــا ،   ـىىىانگپـنىىىـ)الفارســـية: فنجـــال ( كـــره ااثـــل النـــونني يف اللفـــظ، فأبـــدلت الثانيـــة المـ

ــوالي           آرزيز)رصـــا  ــره تـ ــات ـ فكـ ــورة، وكـــذلد احلركـ ــزاي جمهـ ــورة، والـ ــراء جمهـ ( الـ

( كره تــوالي الـــدال والـــزاي  أنـــدازه)اجملهــورات، فأبـــدلت الــزاي صـــادا مهموســـة ، هندســة   

سىىىىىه )الـــــزاي إىل صـــــوتها املهمـــــوس )الســـــني( ، سنبوســـــة وكالهمـــــا جمهـــــور، فحولـــــت

( الســني واهلــاء ـ كالهمــا مهمــوس، فكــره تواليهمــا ـ فعــدل إىل النــون خمالفــة               پىىـوسه

( كره توالي الفاءين لو عربت: فـِفـِل، فجيء بالالم pippali)لذلد . من اهلندية: فلفل

 ل الالم األخرى .للفصل بني املتماثلني، ولتماث

ومــن هــذه األمثلــة يتضــح أن املخالفــة  إمــا بســبب كراهيــة التماثــل يف الصــفة،    

( ـ أم تـــوالي اهلمـــ ، مثـــل:       أنـــدازه)(، هندســـةآرزيـــز)ســـواء تـــوالي ايهـــر، مثـــل: رصـــا  

صــــفة، مثــــل:  (. وإمــــا بســــبب كراهيــــة التماثــــل يف املخــــرج وال    سىىىىه پىىىىـوسه )سنبوســــة

ــة ــةcathedrālis)كاتدرائيــــــــــــــــ ــانberretta)(، برنيطــــــــــــــــ (، corsaro)(، قرصــــــــــــــــ

 .(pippali)(، فلفلـانگپـنـ)فنجال

كما يالحظ أن األصوات املستخدمة للمخالفة من خالل العينة املدروسة، هي: 

مـرات(، الالم)مـرتني(، الصـاد، والســني، واهلمزة)مـرة واحـدة لكـل(. وغلبــة النـون ـ           3النـون) 

وهــو صــوت أنفــي، ثــم الــالم وهــو صــوت جــان  ـ وكالهمــا مــن األصــوات املتوســطة الــيت        

ليست بشديدة وال برخـوة ـ يـدعم إىل حـد مـا ـ مـا نقلـه الـدكتور أمحـد خمتـار عمـر عـن              

أن اللغــــات تســــتخدم الســــواكن األنفيــــة  ( مــــن أنــــه "ثبــــت  Brosnahan)بروســــناهان: 

 .(1)والرتددية بشكل أكثر لتحقق عنصر املخالفة"

 إضفاء الصفات الصوتية العربية( 2) 

من تفخيم وترقيق  :الذاتيةومن مظاهر االستعمال: إضفاء الصفات العربية 

                                                           
(1)

 Brosnahan, L.F., and Malmberg, B. :Introduction to phonetics, Cambridge, 1970. P130.  

 .080نقال عن: عمر، أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي،  ص
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ة : من إدغام وإخفاء...اخل ـ على أصوات الكلمة الدخيلة، وأمثلوالعرضيةوشدة...اخل، 

  لد يف القرآن كثرية.

 القلب( 3)

( هو:"أن تتبادل األصوات املتجاورة أماكنها يف metathesisوالقلب)القلب، 

(، عربت: زجنار، ثم ـارگزنـ)من اللغة الفارسية: جنزيرومثاله . (1)السلسلة الكالمية"

ادلت الزاي واييم أبدلت الفتحة الطويلة ياء  مماثلة للكسرة، فصارت: زجنري، ثم تب

وزعم التوجني يف معجم املعربات الفارسية أن )جنزير(: مواقعهما، فصارت: جنزير. 

 كرها  . ولكن املعجم الوسيط(2)حتريف زجنار... وهي بالعامية، وفصيحها: زجنري

. فلي  هناك وجه لدعوى أن )جنزير( عامية، واملشتق منها شاا من (3)بلفظ: جنزير

(: َزحَّاـفٌة crawler excavatorفي جممع اللغة العربية ترجم)اللفظ املقلوب، ف

 ، وَجرَّاٌر ُمَجْنَزٌر.ُمَجْنَزَرٌة

 احلذف( 4)

ومن مظاهر االستعمال الصوتي ـ أن العرب من سننها احلذف، كحذف همزة 

أمحد  )ناس(، وأصلها: أناس، فحذفت اهلمزة كفيفًا على غري قياس، قال الدكتور

عيسى:"والعرب اتبعت يف تعريب الكلمات األعجمية هذه السنة  كفيفا للنطق، 

زوفا ـ  :eusopeفاميةـ بلدة(، و) (Apamiaكدأبهم يف التسهيل على لسانهم، فقالوا:)

حذفها ـ  وقد أشرت سابقا إىل أن زيادة الصوامت أو .(4)قونية(..." :ieconiumنبات(، و)

  سا من قواعد التعريب.مظهران استعماليان، ولي

وأحكد هنا أن احلذف غالبا ما يكون نتيجة لنفور من سياق صوتي معني،  

(  استثقاال لتواىل ثال  أحرف متحركة، libéralismeية)( من: ليبـْرالéكحذف الـ)

(. penicillin)سيلني(، بنـْـacetyleneني)واألوالن مكسوران. ومثله احلذف يف: اْسـتيل

                                                           
(1)

 .013صوت اللغوي،  صعمر، أحمد مختار: دراسة ال 
(2)

 .14ص 
(0)

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مادة: ج ن ز ر. 
(0)

 .100ص التهذيب في أصول التعريب،  
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وقد يكون سببه التخل  من التقاء الصامتني يف أول الكلمة، كما يف: 

وقد يكون سببه النقل الصوتي، حيث ال تكون منطوقة يف لغاتها، مثل:  (.flannel)فانلة

(، chèque)(، شيدcirque)ريك(، سorgue)(، أورجterme)ترم

(. وقد حتذف مع أنها منطوقة، مثل: catalogue)(، كاتلوجtechnique)تقنية

 (.bomba)(، مببmarche)مارم

 ومن جهة أخرى ف ن احملذوف قد يكون صامتا أو أكثر، مثل:

(  حيث حذف حرف بريده دم)(، وقد فذف مقطع، كما يف: بريدworkshop)ورشة

(، حيث حذف املقطع episcopos)الـ)ـه(، و)دم(، فحذف حرف ومقطع. ومثل: أسقف

(، هنبهر)(. والصوت احملذوف قد يكون موقعه يف أول الكلمة: بهرجةepاألول)

(، flannel)(. أو يف حشوها: فانيلةepiscopos)(، أسقفآرزيز)رصا 

(، parliament)(. أو يف آخرها: برملانorchestra)(، أوكسرتاcontainer)كونرتات

(، shilling)(، شلنكماجنه)(، كمانِفْهر ْست)(، فهرسfabricate)فربك

 (.tricot)(، تريكوmilliard)(، مليارfreezer)فريز

 الزيادة( 5)

تكون يف زيادة  ومن تلكم املظاهر الزيادة على اللفظ الدخيل، وغالبا ما

الصوائت، ألجل مالئمة النظام املقطعي العربي، ومن  لد أن اللفظ األجن  املبدوء 

أو بتحريد احلرف األول ـ مثل:  (1)بأكثر من صامت إما يعرب ب ضافة همزة وصل

...اخل. كذلد تزاد احلركة من أجل (Trillion)يون، تـِـرل(professeur)بـُـروفيسور

، (stratégie)جيةالتخل  من توالي أكثر من صامت يف وسط الكلمة ـ مثل: استـِـراتي

(  للتخل  من r( والـ)t، فزيدت الكسرة بني الـ)(stratosphère) فرياستـِـراتوس

، (Calcium)، كالـِـسيوم(felspar)ار(، فلسـَبelectronون)(. ومثل: إلكتـُرtrتوالي)

  فزيدت احلركة بني الصوامت ، وهي ـ على الرتتيب من اليمني (Bilharziaا)بلهار سي

                                                           
(1)

ينظر: حسان، تمام: مناهج بعض علماء العربية يرى أن همزة الوصل مجرد حركة، فهي صائت، وليست صامتا. ] 

 .زيادة حركة. وعليه فالبدء بها يعد [101البحث في اللغة،  ص



[268] 
 

 .(1)(rzـ  Lcـ  Lsـ trإىل الشمال: )

كما أن الزيادة قد تكون  ألجل اإلحلاق الصريف، مثل: من الفارسية: 

( ـ وهي مما عرب قد ا ـ زيد فيها بعد الواو حركة ـتونُس(. فـ)ُسـتون)اسطوانة

هويلة)ألف(، وبعد النون عالمة التأنيث)ـة(، وقبل  لد زيدت همزة يف أوهلا، وحذفت 

 الضمة اليت بعد السني  ألجل إحلاقها بـ)أقحوانة(.

وقد تكون الزيادة نتيجة للتحريف، أو الوهم، أو رمبا خلطأ مطبعي، كما يف: 

(cinéma )وزيادة اهلمزة إما خطأ مطبعي، أو ، ال: سينماءفالشائع تعريبها: سينما ،

 وهم ـ ولعله من التأثر بالنطق العامي، ففي بع  العاميات تزاد هذه اهلمزة.

، (ليمو، ليمون)(sapoوالزيادة غالبا ما تكون يف آخر الكلمة ـ مثل: صابون)

. (cinéma)(، سينماءموم، مومياء)(kolon، قولنج)(rhetine(، راتينج)تيباتابوت)

. أو يف حشوهاـ مثل: وقلما توجد يف أول الكلمة ـ مثل: أمو ج)موده(

(. والزيادة كما تالحظ إما ب ضافة حرف ـ dozen، درزينة)(maccheroniمعكرونة)

ن، وقد تكون مبد املقصور ـ مثل: ، وقد تكون بالتضعيف ـ مثل: دكـيـامثل: صابون

 سينماء.

 قصر املد ومد القصر( 6)

مـن إيضـا  أن هـذا يقـوم علـى      ومن تلد املظاهر: قصر املد، ومد القصـر، وال بـد   

( قــد ينطقهــا اإلجنليــز ـ مــثال ـ حركــة قصــرية،        aالنظــر إىل النطــق األصــلي للفــظ، فـــ)

ــا يف:) ــا            central كمـ ــة كمـ ــة هويلـ ــا حركـ ــد ينطقونهـ ــدا، وقـ ــد مـ ــا تعـ ( ـ ف هالتهـ

إ ن فالقصــر واإلهالــة يعــد مــن خمالفــة النقــل   (، فاختالســها يعــد قصــرا.sardineيف:)

 يعتد بالنطق األصلي للصائت.الصوتي ـ فهو ال 

قــد يكــون فــرارا مــن ايمــع بــني املــد والصــامت الســاكن بعــده،   وقصــر احلركــة 

ـــ(   +   +   باْغشــيش)أصــلها فارســي:  مثــل: بغشيش و   -(، ففــرارا مــن املقطع)باغـْ

                                                           
(1)

اللغة العربية قد تزيد حركة من أجل التخلص من مقطع غير مسموح به، وهناك حاالت عدة يمكن الرجوع إليها في 

 ..012دراسة الصوت اللغوي، ألحمد مختار عمر، ص
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 قصر املد، فأصبح)بغـْـ(   + +  ، وخاصة أنه من املعلوم أن املقطـع  +   +   متـا   

. وهـذا التعليـل ـ يف قصـر احلركـة ـ يسـري علـى كـثري مـن             (1)يف العربيـة يف حـال الوقـف   

(، jeans)جنـز  :األمثلة، وخاصة املعربة من اللغة الرتكية والفارسية. ومثل  لـد أيضـا  

( تنطــق ممــدودة يف اإلجنليزيــة، فقصــرت احلركــة  حتــى ال جيتمــع مــد وصــامت     eaفـــ)

 ساكن.

ا  استثقاال للمـد، وخمالفـة لتواليـه يف الكلمـة الواحـدة ـ كمـا        وقد يكون قصره

(. وقــد يكــون لبحلــاق باألبنيــة العربيــة ـ كمــا يف:       ـىىاجامةڰ)أصــلها فارســي: يف: جبامة

  حيــث أحلقــت بـــ: دحرجــة وقهقهــة. وقــد يكــون جملــرد        (أنــدازههندســة )أصــلها فارســي:   

 (.تنكاريأصلها فارسي: ) ريالتخفيف ـ كما يف: مسك

أمــا مــد احلركــة، فقــد الحظــت مــن خــالل دراســيت أنــه لــي  للعــرب يف تعريــب      

احلركات الالتينية اهتمـام بنطقهـا مـن حيـث الطـول والقصـر، فهـم ينطقونهـا كيفمـا          

اتفق ـ غالبا، وهلذا تتعدد التعريبات للفظ الواحد نظرا إىل هذا األمر، ومن أمثلة  لد: 

(، electron. وإلكــــرتون)شــــكالتة، شــــوكالتة، شــــكوالتة (، و:chocolate)شــــوكوالتة

ــيكرتون ــالوريوسوإلـــ ــوس، بكـــــالريوسو:  (،baccalarius)، وبكـــ . باكـــــالوريوس، بكلريـــ

، كوليســـــــرتولو (،cholesterol). وكولســـــــرتولإنرتنيـــــــت (، و:internet)وإنرتنـــــــت

.  وهــذا يفســر كــثريا مــن االخــتالف ـ أو االضــطراب ـ احلاصــل يف تعريــب          كولســتريول

 الصوائت.

 نقل احلركة( 7)

ــن     ــا، عـ ــة، بتقـــد ها أو تأخريهـ ــا: نقـــل احلركـ ومـــن املظـــاهر االســـتعمالية أيضـ

ــة  لــد: مــن الفارســية: ســبانخ       ة: (. ومــن الفرنســي اسپىىـناخ)موقعهــا األصــلي، ومــن أمثل

ــكرتري (. ومــــــــن الالتينيــــــــة:  ciment)(، إمسنــــــــتcadre)(، كــــــــادرsecrétaire)ســــــ

 (.drachmê)(. ومن اليونانية: درهمpatriarcha)(، بطريركparochia)أبرشية

                                                           
(1)

المقطع  تخلصت اللغة العربية حال الوصل من المقطع)ص ح ح ص( ـ الجائز وقفا ـ بتقصير العلة الطويلة، وتحويل 

إلى)ص ح ص(، ويعد هذا من إعادة التوازن للكلمة، وهو أسلوب تتخذه العربية إلعادة الكلمة إلى اإلطار المسموح به. 

 .[011]ينظر: عمر، أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي،  ص



[271] 
 

الل هــذه األمثلــة  قــد يكــون ألجــل إحلــاق   ونقــل احلركــة ـ كمــا يتــبني مــن خــ      

( ـ يف تعريبها، نقلت الفتحـة   اسپـناخاللفظ باأللفاظ العربية، يف نظامه املقطعي، فمثال)

الطويلة اليت بعـد النـون إىل بعـد البـاء، وحـذفت األلـف الـيت يف أوهلـا، وزيـدت فتحـة بعـد            

 ، على صيغة: منابر.السني، فأصبحت: سبانخ

( منطوقـة يف  e(، فالــ) cadreيكون للتخل  من تـوالي صـامتني، كمـا يف)   وقد 

(. r(والـــ)dالفرنســية، وعنــد تعريبهــا نقلــت إىل قبــل الــراء، ففصــلت بــني الصــامتني: الـــ)     

( اليت يف آخر اللفـظ إىل بعـد الـراء، ففصـلت بـني      a( فنقلت الـ)patriarchaوكذلد)

 (.ch( والـ)rالـ)

( إىل i(، فنقلـت الــ)  ciment حلركـات، كمـا يف:)  وقـد يكـون السـتثقال تـوالي ا    

، كراهيـة تـوالي الكسـرتني، لـو عربـت: سـِمـِــنت، مـع أنهـا قـد          أول اللفظ، فعربـت: إمسنـت  

(، فلـــو عربـــت بـــال نقـــل، لقيـــل: بـَــــَرشية، parochiaعربـــت بهـــذه الصـــيغة. ومثـــل  لـــد)

ول اللفــظ، وســكنت البــاء، فقيــل:   فاســتثقل تــوالي فتحــتني، فنقلــت الفتحــة األوىل إىل أ  

 شية.أبـْـر

( a(  حيث نقلـت الــ)  drachmê)وأشري هنا إىل أن تأخري الصائت يف حنو: درهم

(، ولو عربت كما هـي لقيـل: ْدَرخـْــَم،  ـــ ال يعـد مـن قبيـل الـتخل  مـن          chإىل ما بعد الـ)

ــراء إىل     التقــاء الســاكنني، كمــا زعــم احــد علمــاء ا     ــة: أن العــرب نقلــت حركــة ال لعربي

الصــامت الــذي بعــدها  "ليفصــلوا بــني الصــامتني الــذي ملــتم بهمــا املقطــع  ألن خــتم          

 . (1)املقطع بصامتني ال تيزه العربية أيضا إال يف حالة الوقف"

وحنن نقول أن العربية فعال ال تيز اخلـتم بصـامتني إال يف حالـة الوقـف، مثـل:      

. ولكـن هـذا ال فـتج بـه يف هـذا املقـام  ألن العربيـة يف حـال         (2)وسـِـبـَـطـْـر، وهـِـَزبـْــر قـِمـَـطـْـر، 

ــي         ــا املقطعـ ـــ)هزبر(، نظامهـ ــة، فـ ــر الكلمـ ـــي آخـ ــي فــ ــام املقطعـ ــا النظـ ـــري فيهـ ــل يتغــ الوصـ

وقـفا)هـِـَزبـْـــــــــــْر(:    /        ،  أما يف حال الوصل، ف ن الصامت األخري يتحرك 

اإلعراب، فيصـبح النظـام املقطعـي للكلمـة وصال)هـِـَزبـْــٌر(:   /      /          ركة

                                                           
(1)

 .140البركاوي: عبد الفتاح، مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية،  ص 
(2)

 .ـْـر: وعاء الكتب، وسـِـبـَـطـْـر: الطويل الممتد، وهـِـَزبـْـر: األسد.قـِمـَـط 
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ـــم(، وال مــانع مــن  لــد، ولكــن العــرب     drachmê . ومــن ثــم  كــن أن نعــرب)   (، بـ)ِدَرخـْ

 استثقلت هذا لقلة هذا الوزن، وثقله، فأخرت احلركة كفيفا.

 

 * النقل الصوتي والنقل احلريف

تعريــب األصــوات، ســواء أكــان  لــد بالتبــديل، أم     إن كــثريا مــن االخــتالف يف 

بالزيــادة واحلــذف ـ يفســر بالنقــل الصــوتي أو النقــل احلــريف. وقــد أشــرنا فيمــا ســبق إىل        

  لد. وهنا نسلط الضوء قليال على هذه القضية.

الغالب أن الصوت األجن  إ ا كان له مثيل يف لغتنا، ف نه يعـرب كمـا هـو، دون    

نقـال صـوتيا ـ مـع غـ  النظـر عـن بعـ  االختالفـات الصـوتية             تبـديل، وبهـذا يكـون هـذا    

الـــــــــيت تقتضـــــــــيها هبيعـــــــــة اخـــــــــتالف اللغـــــــــات، واخـــــــــتالف املـــــــــتكلمني بهـــــــــا ـ                    

(، فقـد عربـت: ـ بالرتتيـب مـن الـيمني إىل الشـمال)ز، س، ر،        B,D,F,L,M,N,R,S,Zمثل:)

هذا كله ( تعرب:)و، ي، ت(. وT,Y,W( تعرب:)ك(، ومثل:)K,Qن، م، ل، ف، د، ب(. ومثل:)

 مقتضى النقل الصوتي. وهو ما فد  غالبا.

ولكــن هــذه األصــوات الــيت هلــا مثيــل عنــدنا قــد تنطــق يف لغاتهــا نطقــا خمالفــا،    

( قــد تهــر فتنطــق زايــا، وقــد تفخــم فتنطــق صــادا، وعليــه فلــو عربــت وفقــا للنقــل  Sفالـــ)

 الصوتي لعربت بالزاي أو الصاد ـ وهذا ما حصل يف أمثلة كثرية.

صــوات أخــرى يتعــدد نطقهــا بفونيمــات خمتلفــة يف لغاتهــا، وتعريبهـــا        وهنــاك أ 

( يف حنـو:  K( فهـو يف اإلجنليزيـة ينطـق )   Cبنطقها هو من قبيل النقل الصـوتي، مثـل الــ)   

(، وهـذا الغالـب فيـه، وقـد     ice cream)( يف حنـو: آيسـكريم  S(، وينطـق ) cable )كابـل 

(. وهــذا علــى مســتوى لغــة واحــدة.  cello)طــق)تش( يف: تشــيللوينطــق خبــالف  لــد، فن

ــب)   ــوت املركـــــ ــذلد الصـــــ ــزي:    chكـــــ ــظ اإلجنليـــــ ــا يف اللفـــــ ــش( كمـــــ ــق )تـــــ ( ينطـــــ

ـ خمالفــــة للنقــــل         (، وعربنــــاه: شيبســــيchips(، وكمــــا يف)sandwich)ســــاندويتش

(. وينطـق)ك( كمـا يف   chalet)ي: شـاليه الصوتي. وينطـق)م( كمـا يف اللفـظ الفرنسـ    

 (orchestra)اللفظ اإلجنليزي: أوركسرتا
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وإ ا انتقلنا إىل دائرة الصوائت، والتعدد الكبري يف تعريب الصائت الواحد، جنـد   

ـــ)    ــوتي، فالــــــ ــل الصــــــ ــه إىل النقــــــ ــثري منــــــ ــرد كــــــ ــو:   aأن مــــــ ـــو(، يف حنــــــ ــت: )ــــــ (، عربــــــ

( u(. والــ) major general)(، وعربت: )ــيـ(، يف حنو: ميجر جنرالbaseball)بايسبول

ــزن     (، autobus(، و)ــيـــ( يف حنــو: أوتــوبي )  Business)عربــت : )كســرة(، يف حنــو: ب

 (.caricature)وكاريكاتري

ق فقــد يكــون يف احلــذف أيضــا، كمــا يف     وكمــا يكــون النقــل الصــوتي يف النطــ    

يعـد مـن    (، فتعريبها: أوكسـرتا r(  تنطق يف اإلجنليزية بدون الـ)orchestra)أوكسرتا

( Gneis)يعــد مــن النقــل احلــريف .  ومثــل: نــي      النقــل الصــوتي، وتعريبهــا: أوركســرتا   

ُ . ، َنـيْ عربـت يف جممـع اللغـة العربيـة: ِغـِن      ( يف األملانيـة . فقـد   gاألملانية  تنطق بدون)

( غـــري منطوقـــة يف األصـــل. وعـــرب لفـــظ     gواحلـــذف هنـــا ســـببه النقـــل الصـــوتي، فالــــ)     

(flannelفانيال :)فالنيلة. (يف باسم)البند العربي للمصطلحات ، 

وأمــا النقــل احلــريف فهــو ال يعتــرب النطــق األصــلي للفــظ، وإمــا يعتــرب الصــورة      

يبل(، :كـَــ káyb'l( ونطقهـا األجـن : )  cable)املكتوبة، فمثال: اللفظ اإلجنليزي كابل

، وعليـه فهـذا يكـون    على: كيـبالت  ، و عتوقد عربت اللفظة بصورتني: كابل، وكيبل

نقــــــــــــــــال صــــــــــــــــوتيا، خبالف)كابـــــــــــــــــل(، فهــــــــــــــــو نقـــــــــــــــــل حــــــــــــــــريف .  ومثـــــــــــــــــل:     

ــارون ( فعربــت واوا بغــ   o(، ولكــن التعريــب نظــر إىل الـــ)   bárrən( ونطقهــا)baron)ب

لو نقلت صوتيا لقيل:  ، فbískit(  ونطقها: biscuit)النظر عن نطقها . ومثل: بسكويت

 (: )ــويـ( .ui)بـِـسـْـكـِـت(، ولكنها نقلت حرفيا، فعربوا)
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أبرز مظاهر استعمال الكلمة الدخيلة ـ يتمثل يف هذا املستوى   لد أن املستوى  

واألسـاس  الصريف  ثل العمود الفقري للنظام اللغوي، ويعـد الـركن الـركني للجملـة،     

املكني للداللة. ومن هنا نرى أنه ـ  ق ـ يعد املظهر األبرز الذي يتجلى فيه إجراء الكلمة   

 مظاهر االستعمال الصريف للكلمة الدخيلة. وهذا عر  ألهماألجنبية جمرى العربية، 

 (1)التعبري بالكلمة الدخيلة عن خمتلف الوحدات الصرفية( 1)

و وايمع، مثـل: أسـطورة، وأسـطورتان، وأسـاهري.     عن اإلفراد والتثنية فيعرب بها 

ــراد: كعـــد   ــة اإلفـ ــة  cake)مـــن أمثلـ ــردا: كعكـ ــتخدم مفـ ــه، فاسـ ــوهم  عـ ــل: (، تـ . ومثـ

ــة التثنيــة: برملــانني  معرب)تباشــري(، واســتخدم بعــد مفــردا: هبشــور    هباشــري ، . ومــن أمثل

...ومن أمثلــة  ــع املــذكر ، إقامــة كيــانني فيــدراليني، جنــرالني، بطاقتــانبروتوكــولني

... ومــن ، الليرباليــونميكــانيكيون ، مهندســونمــن البريوقــراهيني، الســامل: األكــاد يني

، ، ترســانات، البورصــات، اكسســوارات، اســطبالتأمثلــة  ــع املإنــث الســامل: اســتديوهات

، ، أهقــم، شــنطشــاتل، م، بطــائق، بــرامج...ومن أمثلــة  ــع التكســري: أســاتذةريبورتاجــات

. ونالحظ أن االتاه إىل  ع املإنث السامل يغلب على االتاه ، ملوت، ألغام، قرومفلل

 ـع   إىل ـع املإنـث السـامل     كانـت نسـبة  للتها إىل  ع التكسري، ففي  العينة اليت ح

 %. 32% : 72هي: التكسري 

عــن املعرفــة والنكــرة، مثــل: إســتربق، واإلســتربق. وعــن النســب، مثــل:    يعــرب بهــا و

ــي.   ــة، وهندســـ ــرومثـــــل: هندســـ ــة بئـــ ــفريي األوزون، ارتوازيـــ ــة، االسرتاتوســـ  األوزون هبقـــ

، الروماتيزميـــة  احلمـــى، ايمركـــي النظـــام، الربملانيـــة االنتخابـــات، االسرتاتوســـفريية

 .يوتوبية خلفية، صيدالنية

                                                           
(1)

 عبد الفتاح: مدخل إلى علم اللغة الحديث، للتعرف على الوحدات الصرفية في اللغة العربية، ينظر: البركاوي، 

 .121ص
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ومـن األمثلـة الـيت تـرد     يعرب بها عن التذكري والتأنيث، مثل: زنديق، وزنديقـة.  و

 ، فنقـــرأ مـــثال:"يف الصـــحافة كـــثريا مـــا يســـتوى فيـــه املـــذكر واملإنـــث، كلفـــظ: جنـــرال

 ."االستخبارات أجهزة عن املسئولة بابرا اينرال

 عن الزمن، مثل: تفلسف يتفلسف، تفلسْف...اخل.يعرب بها و

( عربهــا العــرب مــن اليونانيــة،    paradeisesويــرى األب أنســتاس الكرملــي أن )  

. فــالعرب تصــرفوا يف (1)فقــالوا: فــرادي ، ثــم اكــذوا امســا مفــردا منهــا، فقــالوا: فــردوس   

 الكلمة حيث عدوها  عا، ثم استلوا منها مفردا. 

مع اللغة العربية بالقاهرة َجـْمَع: )مارسـتان(، علـى: )مارسـتانات( ـ     قرر جم كما

. كمـا أجـاز يف النسـب إىل كلمـة     (2) عا مإنثا ساملا، و)كيلومرت( علـى )كيلـومرتات(  

 . (3))كيمياء( أن يقال:)كيمياوي، وكيماوي، وكيميائي(

وإ ا  ــع املعــرب  ــع تكســري  عــوه علــى مثــال )مفاعــل(، و"يلحقــون  عــه       

اهلــاء إال قلــيال، وكــذلد وجــدوا أكثــره فيمــا زعــم اخلليــل، و لــد: مــوزج وموازجــة،           

وصوجل وصواية، وُكـربج وكراجبة، وهيلسان وهيالسة، وجـورب وجواربـة. وقـد قـالوا:     

. وتاء التأنيث يف  ع املعرب ـ تكون داللـة علـى التعريـب، كمـا يقـول       (4)جوارب وكياجل"

 .(5)النحاة

لطـــربي قـــراءة ابـــن ،يصـــن)َعاِلَيُهْم ِثَيـــاُب ُســـنُدٍس ُخْضـــٌر وقـــد انتقـــد اإلمـــام ا

، حيث قرأ )اسـتربق( دون تنـوين، فقـال الطربي:"و)اإلسـتربق( نكـرة، والعـرب       (6)َوإ ْسَتْبَرٌق(

ــة"    ــت أعجميــ ــرة وإن كانــ ــاء النكــ ــري األمســ ــاس    (7)تــ ــى أســ ــوم علــ ــاد يقــ ــذا االنتقــ . وهــ
                                                           

(1)
 ،ط، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، د.تنشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها، د.  الِكْرَمـلي، األب أنستاس ماري، 

 .80ص
(2)

، 2ج، م1101، مصر، الهيوة العامة لشوون المطابع األميرية، 1طمجمع اللغة العربية بالقاهرة: في أصول اللغة،  

 .01ص
(0)

 .131، ص2المرجع نفسه، ج 
(0)

 .423، ص0ج ، سيبويه 
(1)

 .0، هامش111، ص0ج  حسن، عباس: النحو الوافي، 
(4)

 .21ة اإلنسان، آية:سور 
(0)

. وقوله )والعرب تجري األسماء النكرة(، يعني به: تصرفها، 141، ص20ج ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، 

فالقدامى كانوا يستعملون )اإلجراء( بمعنى )الصرف(، و)عدم اإلجراء( بمعنى )منع الصرف(، ينظر : حسن، عباس: 

 .1، هامش233، ص0ج النحو الوافي، 
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ة النكرة، ويستعملها كمـا يسـتعمل   االستعمال  فابن ،يصن مل ينون الكلمة األعجمي

الكلمة العربية النكرة. وهلذا قال ابن جف:"ويإكد هـذا عنـدك أن مـا أعـرب مـن أجنـاس       

األعجمية ـ قد أجرته العرب جمرى أصـول كالمهـا، أال تـراهم يصـرفون يف الَعــلــم، حنـو:        

ملا دخلته الـالم  آجر وإبريسم، وِفـرند، وفريوزج، و يع ما تدخله الم التعريف. و لد أنه 

يف حنو الديباج، والفرند، والسُّـهريز ضرب من التمر ، واآلجر ـ أشبه أصول كـالم العـرب،    

 .(1)فجرى يف الصرف ومنعه جمراها"

 العربية إضافة العالمة الصرفية( 2)

ــا ـ           ــا أو تثنيتهـ ــة مـــن الفارســـية، وأرادوا تأنيثهـ فـــالعرب كـــانوا إ ا "نقلـــوا الكلمـ

التأنيــث أو التثنيــة العــربيتني  نظــرا خللــو الفارســية مــن مثــل هــذه   أضــافوا إليهــا عالمــة

ــة مـــأخو ة عـــن اآلراميـــة ـ حـــذفوا عالمـــة التعريـــف           العالمـــات. وإ ا أرادوا تعريـــف كلمـ

اآلرامية، وهي األلف يف آخـر الكلمـة، لتحـل ،لـها عالمـة التعريـف العربـي الـيت كـانوا          

 .(2)يلحقونها أول الكلمة"

 االشتقاق( 3)

ابن جف:"قال أبو علي: ويإكـد  لـد  أي جريـان املعـرب جمـرى العربـي  ـ        يقول 

أن العرب اشتقت من األعجمي النكرة، كما تشتق مـن أصـول كالمهـا، ومـن األمثلـة مـا       

حكاه أبو علي أنه يقال: دْرهَمـت اخُلـبيازى، أي صارت كالدراهم، فاشتق من الدرهم ـ وهـو   

:)يـام(  عـوه علـى: يـم،     (4)لسيوهي يف املزهر. ومثال  لد ما  كره ا(3)اسم أعجمي"

أمثلـة   نوصغروه على: ُلـَجــيِّم، وقـالوا: أيمـه إيامـا، فهـو ملِجـم، والفـرس ملَجــم... ومـ         

 لــد اشــتقاق املعاصــرين: كهــرب وكهربائيــة مــن الكهربــاء، ومغــنط ومغناهيســية مــن  

 املغناهي .

(، ومــن )مصــدر: دشــن نيومــن األمثلــة أن يــإتى باملصــدر ، مــن الفعــل، مثــل: تدشــ 

                                                           
(1)

 . وما بين المعكوفتين من عندي.010، ص1ج الخصائص،  
(2)

 .141ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، البركاوي، عبد الفتاح:  
(0)

 .018، ص1ج الخصائص،  
(0)

 .212ـ280، ص1ج 
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(، )مـن: برنـامج   (، برجمـة )من: أرشـيف (، أرشـفة )مصـدر مـن: أسـفلت    االسم ـ مثل: سفلتة 

(. ومـن  (، مذجـة )مـن: مـو ج   )من: فنـدق  (، جمال الفندقة)من: إقليمعن هريق األقلمة

التعاون،  ية(. واملصدر الصناعي، مثل: مو جاملكاتب )من: أتوماتيكي الصفة ـ مثل: أاتة 

 ...اخل.التعليم، د قراهية تكنولوجية

(. )من: هندسة (، مهندس)من: برنامج ومنها اشتقاق اسم الفاعل، مثل: مربمج

هنا ال بد أن أشري إىل أمر مهم، وهـو أنـه قـد تعـرب ـ أحيانـا ـ صـيغة اسـم الفاعـل نفسـها،             و

( اســم Coder) (، كــودرcaricaturist) كاريكاتريســت(، scenarist)مثــل: سينارســت

(. philosophos) . فيلسـوف العربيـة : ُمَشـفِّرٌ  .  وقد عربه جممـع اللغـة   فاعل من: كود

 وهذا ال يعد تصرفا يف االستعمال، وإما هو تعريب للفظ بصيغته االشتقاقية.

، احلليــب ، العمــل املإرشــف ومنهــا اشــتقاق اســم املفعــول، مثــل: الطــرق املســفلتة    

، عصـــائر ، منتجــات مشــفرة  ممغنطــة  ، بطاقــة ، ســيارة ملغومــة  املدبلجــة  ، األفــالم املبســرت 

 ثل: مشتل، من: شتل. مكربنة. ومنها اشتقاق اسم املكان، م

وكان جملمع اللغة العربية بالقـاهرة قـرار يف اشـتقاق الفعـل مـن االسـم ايامـد        

املعرب، ونصه:"يشتق الفعل من االسم ايامد املعرب الثالثي على وزن )فعَّــل( بالتشـديد   

متعديا، والزمه )تفعَّـل(...ويشتق الفعل من االسم ايامـد املعـرب غـري الثالثـي علـى وزن      

فعلل(، والزمه )تفعلل(. ويف  يع هذه املشتقات يقتصر على احلاجة العلمية، ويعر  )

 .(1)ما يوضع منه على اجملمع للنظر فيه"

غري أن يف اشرتاط اجملمـع ـ قصـر االشـتقاق علـى احلاجــة العلميـة ـ فيـه تضـييق            

وا وحجـر علــى أمـر وســعه العـرب  فــالعرب اســتخدموا االشـتقاق كــثريا مـن املعــرب، ونصــ     

علــى إجرائــه جمــرى العربــي، فــال وجــه لتضــييق هــذا املــذهب، ويف املزهــر نقــال عــن أحــد        

العلماء "جيري على هذا الضرب امُلـْجـرى َمـْجـرى العربي كثري من األحكام ايارية على 

. ولـي  يلـزم يف اشـتقاق املعـرب أن يكـون املعـرب       (2)العربي من تصرف فيـه، واشـتقاق منـه"   
                                                           

(1)
أقر مثل: جبَّـس . وبهذا 42، ص1م، ج1141في أصول اللغة، د.ط، مصر، الهيوة العامة لشوون المطابع األميرية،  

من)الجبس(، ويوَّد من )اليود(، وورنش من )الورنيش(، وأستل من )األستيل(، ومصدر )فعلل( هو )فعللة(، نحو: ورنش 

ورنشة، وأستل أستلة ـ أما )تفعل( فمصدرها )تفعُّـل(، نحو: تكلس تكلُّـسا )من الكلس(، ينظر: حجازي، محمود فهمي: 

 .02، 01ص األسس اللغوية لعلم المصطلح، 
(2)

 .280، ص1ج 
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. وأورد هـذا  (1)ي املزهر:"ولي  يلزم يف املعربات أن تأتي علـى أمثلـتهم"  على مثال عربي، فف

 الكالم يف معر  احلديث عن االشتقاق من املعرب.

وهنا تثار نقطة يف غاية األهمية، وهي أن الكلمـات الدخيلـة أجنبيـة األصـل، فـال      

وقف الوزن توصف حروفها باألصالة والزيادة، ومن ثم فقد " هب قوم إىل أنها ال توزن  لت

. ولكـن آخـرين  هبـوا إىل    (2)على معرفة األصلي والزائد، و لـد ال يتحقـق يف األعجميـة"   

ــد      ــل: فقـ ــ ن قيـ ــاحب اللباب:"فـ ــة، يقـــول صـ ــات الدخيلـ ــادة يف الكلمـ ــل والزيـ القـــول باألصـ

 كــرو أشـــياء مـــن األلفـــاظ األعجميـــة، وحكمــتم علـــى بعـــ  حروفهـــا بالزيـــادة، مثـــل:   

د، وهـي كـاحلروف يف  ودهـا؟ ـ قيـل: ملـا تكلمـت بـه العـرب،          نرج ، ومن أين ُيـْعـلم  ل

وصرفوها يف ايمع والتصغري وغريهما، أجروهما جمرى العربـي، ومـن هنـا حكمنـا علـى      

واريز، وأبارهـة، أو  نـ ريوز(، ويـاء )إبـراهيم( ـ بالزيـادة  لقـوهلم: ُلـُجــم، و      نـ ألف )يـام(، وواو ) 

 .(3)براهمة"

ن الذين قالوا بأن ال توزن ـ نظروا إىل أنهـا أجنبيـة،    واحلقيقة أن اخلالف هني، ف 

ومــن ثــم فــال أصــل وال زيــادة، والــذين قــالوا بــأن تــوزن ـ نظــروا إىل أنهــا قــد جــرت جمــرى         

بشـكل أسـاس ـ ولـي  علـى       االشـتقاق العربي يف التصريف، والتصريف العربي يقوم علـى  

والزيــادة، فطاملــا أجرينــا ـ ومقتضــى االشــتقاق هــو النظــر إىل األصــل      الســوابق واللواحــق

 االشتقاق على املعرب ـ فالقول باألصل والزيادة أهون.

ولكــن القــول باألصــل والزيــادة فيــه ادعــاء ملــا ال نعلــم، فمــن أيــن علمنــا بــذلد؟      

واألصل والزيادة جيري يف العربي ال األجن . كذلد ف ن القول برف  إخضاا الكلمة 

 ـ قـول يـإدي إىل حتجـري االشـتقاق  ألن االشـتقاق ـ        األجنبية للـوزن، وَعــدِّ حروفهـا أصـوال    

 كما علمنا ـ يقوم على الوزن واألصل والزيادة.

وإن كــان لــي رأي أبديــه يف هــذا املقــام ـ فهــو أن الكلمــة األجنبيــة ال نقــول فيهــا         

باألصل والزيـادة، ولكننـا نعامـل بعـ  حروفهـا معاملـة األصـلي، وبعضـه معاملـة الزائـد،           

                                                           
(1)

 .211، ص1ج السيوطي،  
(2)

 .20ص، شفاء الغليل، الخفاجي، شهاب الدين أحمد 
(0)

، 1أبو البقاء، محب الدين عبد اهلل بن الحسين: اللباب في علل البناء واإلعراب، تحقيق: د. عبد اإلله أحمد نبهان، ط 

 .244، ص2م، ج1111لبنان، دار الفكر المعاصر، وسوريا: دار الفكر، 
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 تالي: على التفصيل ال

ـ فـ ن الصـوائت     أربعـة صـوامت، أو   ثالثةإ ا كانت الكلمة الدخيلة مشتملة على  .1

ــى       ــتقاق علــ ــري االشــ ــد، وجنــ ــة الزائــ ــل معاملــ ــات( تعامــ ــد واحلركــ ــروف املــ )حــ

الصــوامت، فمثالـــ )يــام(: يــم، وُلـَجـــيِّم، وأيم...وحنــو: )درهم( عــه: دراهــم،  

، ومثل:)كهربــاء(: كهــرب كهربــة،  وتصــغريه: دريهــم، ودْرهَمـــت اخُلـــبيازى...اخل  

 وكهربائية، وهو كهربائي...اخل.

أما حني يكون عدد الصوامت أكثر من أربعة ـ ف ن االشتقاق منها يكـون بـاهِّرا      .2

بعضها، وهو ما كان من حروف )سألتمونيها(  إجراء هلا جمـرى العربـي. وهـذه    

 :لرجز   ر االقاعدة استهديت فيها مبا ورد يف املزهر:"وقال اآلخر

... 
 

 (1)مثل الِقِسـيِّ عاَجها املـُــقــَـــْمــجـِـُر 
 

ــيمن رواه    ـــِجُر( فـــــ ــانكر(، و)ُمــقــْمــــــ ـــُر، وهـــــــو معرب:)كمـــــ وروي: الـقــَمــْنــَجـــــ

. فالكلمـة األعجميـة )كمـانكر( عربـت إىل )ـقــَمــْنــَجــُر(،      (2))ُمــفـْعــلــل( ـ منـه"    

اد العربــي أن يشــتق منهــا بــوزن   وهــي تشــتمل علــى  ســة صــوامت، فلمــا أر   

)ُمــفـْعــلـــل( ـ اضــطر إىل أن ينظــر إىل بعــ  حروفهــا علــى أنــه زائــد، فحــذف      

 النون، فقال: )امُلــقــْمــِجُر(.

 

  (3)النحت والرتكيب( 4)

والنحــت "أن تنتــزا أصــوات كلمــة مــن كلمــتني فــأكثر، أو مــن  لــة  للداللــة  

، مثـل: حوقـل )قـال: ال حـول     (4)نتزعت منهـا" على معنى مركب من معاني األصول اليت ا

وال قوة إال با (، وعبشمي )منسوب إىل عبد مش (...اخل. وقـد أدخـل العـرب املعاصـرون     

                                                           
(1)

 أي: عوجها القواس. 
(2)

 .213، ص1ج السيوطي،  
(0) 

وما  184ص . ووافي، علي عبد الواحد: فقه اللغة، 082، 1ج  ينظر لمعرفة النحت في العربية: السيوطي: المزهر،

 بعدها.
(0)

 .184ص وافي، علي عبد الواحد: فقه اللغة،  
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ِشـِبــــــلَّور )شـــــبه+بلور(، وكهرمغنـــــاهي     الكلمـــــات املعربـــــة يف بـــــاب النحـــــت، فقـــــالوا:    

 .(1))كهرباء+مغناهي (

ملصـطلح أوروبـي مركـب إىل     أما الرتكيب فيقصد بـه "تر ـة العناصـر املكونـة    

اللغـــة العربـــي، وتكـــوين تركيـــب عربـــي مـــن أكثـــر مـــن كلمـــة، يـــإدي معنـــى املصـــطلح   

. والفــرق بينــه وبــني النحــت ـ أنــه "يف النحــت تفقــد العناصــر املكونــة بعــ            (2)األوروبــي"

صــــــوامتها وحركاتهــــــا، ويف الرتكيــــــب حتــــــتفظ العناصــــــر املكونــــــة بكــــــل صــــــوامتها   

 ول أكسيد الكربون )تركيب إضايف(، وكلوريد النحاسيد. . ومثاله: أ(3)وحركاتها"

ونالحــظ أن العربيــة قــد اســتعانت بــبع  الكلمــات األجنبيــة، وخاصــة يف بــاب         

الرتكيب، فاستخدمت الرتكيب املزجي املختلط من )اسم عربي +نهاية أجنبية(، مثل: 

ــيد ) مـــن  أو الرتكيـــب .ousaur)(4)(، و هبـــوز)idesulf(، وكربيتيـــد)iccuprحناسـ

 بادئة عربية مع لفظ دخيل، مثل: الالد قراهية.

 

                                                           
(1)

 .281، 280ص وم والتقنية، شاهين، عبد الصبور: العربية لغة العل 
(2)

 .00ص حجازي، محمود فهمي: األسس اللغوية لعلم المصطلح،  
(0)

 المكان نفسه. 
(0)

 وما بعدها. 80المرجع نفسه، ص 
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يراد باملظهر االستعمالي على املستوى النحوي أن العرب تري الكلمة الدخيلة 

 جمرى العربية يف سياق ايمل. وتتمثل االستعماالت النحوية للكلمة يف مظهرين:

النحويـة املختلفـة، كالفاعليـة، واملفعوليـة، واحلاليــة،      ( الداللـة علـى األبـواب   1)

حنــو: أكلــت املــاجنو والربتقــاَل. قــال ابــن جــف ـ نــاقاًل عــن أبــي علــي:"إ ا قلــت: هــاب                  

اخُلْشكـناُن  ضرب من األهعمة  ـ فهذا من كالم العرب  ألند ب عرابد إياه قـد أدخلتـه    

 .(1)كالم العرب"

مـــة النحويـــة )عالمـــة اإلعـــراب(، واألداة    ويف هـــذه الداللـــة يـــتم اســـتخدام العال   

النحويــة )كــأدوات العطــف، واالســتفهام...اخل.(، كقولــه تعــاىل: )َعــاِلَيُهْم ِثَيــاُب ُســنُدٍس  

، وكلمـة )جبـت( اجملـرورة بالبـاء ـ وهـي أداة حنويـة ـ يف قولـه تعـاىل:)              (2)ُخْضـٌر َوإ ْسـَتْبَرٌق(  

 . (3)ُيْإِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت(

ــة:"    ــة اإلعرابيــــ ــيء بالعالمــــ ــة اجملــــ ــن أمثلــــ ــودين علىو مــــ ــطوانيني عمــــ  "، "اســــ

 علـى ""، بروكسـل  بريوقراهيـو "، "بروتوكوليـا  التعـاون  تعزيز"، "اإلقليميني للمستثمرين

 ".حاسبات مهندسي وظائف"، "مرتًا كيلو22"، "الدبلوماسيني

(، استراتيجيا مو،عا تمثلومن أمثلة استخدام اللفظ في األبواب النطوية، استخدامه وصفا: )

، اللمبيوتريـة  المفاضـالت ، كمبيوتريـة  مركزيـة  بيانـات (، )الديمقراطية الطقوق(، )ديبلوماسية حقيبة)

ــرامج ــن بـ ــ األمـ ــفات(، )ةاللمبيوتريـ ــة المواصـ ــةالتلنولوجيـ ــي   (، ولفـــظ التلنولوجيـ ــما فـ ــتخدم اسـ اسـ

(، واســتخدامه التعلــي  ت ــوير اســتراتيجيتا تضــمنتفما (. واســتخدامه فــاعال:)التعلــي  تلنولوجيــةنطو:)

(. بروفسـورا  22(، )ودوليـا  إ،ليميـا  اآلخرين تجارب من االستفادة(، )اللترونيا بك يتعلق ماتمييزا: )

                                                           
(1)

 .010، ص1ج الخصائص،  
(2)

 .21سورة اإلنسان، آية:  
(0)

 .11سورة النساء، آية: 
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 (.صولجانا كانت يومواستخدامه خبرا:)

( خضــوا الكلمــة يف ايملــة للرتتيــب العربــي، فالفعــل قبــل الفاعــل، والفاعــل    2)

قبل املفعول، واملبتـدأ قبـل اخلـرب...اخل، وهنـاك مـا لـه الصـدارة فيلـزم تقد ـه، كأمسـاء           

 االستفهام، والصفة بعد املوصوف، واملضاف إليه بعد املضاف...اخل.

 

 * العالمة اإلعرابية:

ب إزالة العالمة اإلعرابيـة عنـد تعريـب الكلمـة األجنبيـة مـن اللغـات  وات        هل ت

 ـ كاليونانية والالتينية واألملانية ـ مثال؟(1)العالمة اإلعرابية

يــرى الــدكتور الربكــاوي أن العــرب مل تلتــزم  ــذف  لــد، فهــم إمــا فــذفون   

رف مـن الكلمـة،   صراهوم، وإمـا يبقونهـا، ويعاملونهـا كحـ     العالمة كـ)صراط(، وأصلها:

يف العربية، أخذتها الالتينية، فأضافت إليها السني، والسني  مثل:)يون (، أصلها: )يونا(

يف الالتينيــة عالمــة إعــراب املفــرد املــذكر يف حالــة الفاعليــة، فأصــبحت )يــون (، وحنــن    

 . (2)أخذناها منهم

ـــ       ــاء اليونانيـ ــرب األمســ ــرر أن "تعــ ــاهرة قــ ــة بالقــ ــة العربيــ ــع اللغــ ــري أن جممــ ة غــ

والالهينيــة كمــا هــي يف حالــة الرفــع، فيقــال: فيثــاغورس، ال: فيثــاغور، وهريودتــ ، ال:      

. وقد جعل اجملمع هذه القاعدة واجبة االتباا، وهي خاصة بـاألعالم اليونانيـة   (3)هريودت"

العــرب  فمجمــع اللغــة بهــذا يــرى أن   والالتينيــة. وبــذلد فـــ)يون ( جــاء علــى القاعــدة.   

ة من النكرة وجوبا، أما إ ا كانت الكلمة الدخيلـة علمـا ـ فيعـرب     حتذف العالمة اإلعرابي

 . بعالمته يف حالة الرفع يف اليونانية والالتينية

                                                           
(1)

مة على حالة الفاعلية والمفعولية والنداء في المفرد المذكر، والمفعولية ( في آخر الكلumـ مثال تدل بـ) الالتينيةاللغة  

في المفرد المحايد، وحالة اإلضافة مطلقا )مؤنثًا أو مذكرًا أو محايدًا(. انظر العالمات اإلعرابية في الالتينية: البركاوي، 

 .128ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، عبد الفتاح: 
(2)

في إحدى محاضراته لطلبة الدراسات العليا ـ تمهيدي ماجستير ـ جامعة األزهرـ كلية اللغة  بركاوي، عبد الفتاح:ال 

 وقد استأذنته في نقل ذلك عنه فأذن ـ رحمه اهلل. .م2330العربية، بالقاهرةـ مستوى ثاني ـ عام
(0)

مجلة مجمع اللغة ة والالطينية بحروف عربية،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات في كتابة األعالم اليوناني 

 .02ص ،م1100، أكتوبر0العربية بالقاهرة، ج
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ولكن نتائج دراسيت لأللفاظ الدخيلة تإيـد مـا  هـب إليـه الـدكتور الربكـاوي ـ        

فقد تبني أن العـرب مل يطـرد عنـدهم حـذف العالمـة اإلعرابيـة  وقـد سـلكوا مسـلكني مـع           

 المة اإلعرابية، وهما: احلذف والتعريب:الع

( تلحق الكلمة الالتينيـة  is، و)(stabilis)من الالتينية: اسطبلفأمثلة احلذف: 

لتــدل علــى اآلليــة )أو الوســيلة(، وعلــى املفعوليــة غــري املباشــرة يف ايمــع. وعليــه فتكــون      

ــى     ــة علــ ــرفية)باعتبارها دالــ ــة الصــ ــن العالمــ ــت مــ ــة كلصــ ــيلة( العربيــ ــة  الوســ والنحويــ

ومثـل:  (. cardinālis)(. ومثلـها: كاردينـال  علـى املفعوليـة غـري املباشـرة    )باعتبارها دالـة  

ــطول ــن       os(، و)stolos) أسـ ــتخل  مـ ــذكر، فـ ــة للجمـــع املـ ــة املفعوليـ ــى حالـ ( تـــدل علـ

 .(episcopos)العالمة الالتينية عند التعريب. ومثلها: أسقف

ــب:   ــة التعريـ ــوس وأمثلـ ــة: آبنـ ــن اليونانيـ ــرب  .(1)(ebenos(، أو)ebenios) مـ فعـ

(osخبالف: أسطول .) ومـن الالتينيـة: بكـالوريوس   ، وأيضا أسـقف .(baccalarius ،)  أمـا

، فالعالمـــة (musivis)ومثـــل: فسيفســـاء فيـــه مـــن عالمـــة اإلعـــراب. ، فـــتخل  بكالوريـــا

 ( عربت، ومل حتذف. is) النحوية

                                                           
(1)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=ebony 
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لـي  هنـاك مـن قواعـد دالليـة كضـع هلـا الكلمـة الدخيلـة ـ إمـا هنـاك مظـاهر              

عريب يف هذا املسـتوى ينحصـر يف   استعمالية للكلمة الدخيلة على املستوى الداللي. فالت

 االستعمال، ولي  يف التقعيد. ومن مظاهر استعمال الكلمة على املستوى الداللي:

 من حيث ثبوت املعنى وتطوره( 1)

"األصل يف التعريب أن ينقل اللفظ إىل العربية  ليستعمل يف نف  املعنى الـذي  

كن الكلمة الدخيلة "رمبـا تسـتعمل   . وهذا هو ثبوت املعنى، ول(1)وضع له يف لغته األصلية"

، بـــل إن (2)مبعنـــى ملتلـــف عـــن مـــدلوهلا يف اللغـــة األصـــلية، فيتعـــر  للتغـــيري والتبـــدل"

الدكتور وايف يرى أن هذا هو مصري كثري مـن الكلمـات الدخيلـة "فبعضـها قـد ُخــصِّ        

ه معنــاه العام...وبعضــها ُعـمِّـــم مدلولــه اخلا ...وبعضـــها اســتعمل يف غــري مــا ُوضــع لـــ        

لعالقة بني املعنيني، وبعضها احنط إىل درجة وضـيعة يف االسـتعمال، فأصـبح مـن فحـش      

الكالم وهجره، مع أنه ما كان يستعمل يف لغته األصلية على هـذا الوجـه، وبعضـها مسـا     

 .(3)إىل منزلة راقية، فأصبح من نبيل القول ومصطفاه"

حتـرك داللـة اللفـظ عـن      بـالتغري د االداللي يقابـل الثبـوت الـداللي، ويـر     فالتغري

عر  أوسـ  أو باسـتخدام داللـة جديـدة،     موقعها إما باتاه التوسع أو التضـييق أو اجملـاز،  

 :أمثلة لكل نوا

شــجر لــه نــور ، وهــي لفظــة فارســية تــدل علــى:  أرجــوان، مثــل: (4)الداللــة توســيعــــ 

                                                           
(1)

 .100ص مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، البركاوي، عبد الفتاح:  
(2)

 .223ص اللغة بين القديم والحديث،  هالل، عبد الغفار حامد: علم 
(0)

 .83ص ،نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها  ،األب أنستاس ماري . وينظر: الِكْرَمـلي،231ص فقه اللغة،  
(0)

توسع الداللة ـ ويسمى: تعميم المعنى:"أن تستعمل الكلمة التي كانت تدل على فرد ـ مثال ـ للداللة على أفراد كثيرين،  

م، 1110، مصر، دار الفكر العربي، 2ى طبقة بأسرها". ]السعران، محمود: علم اللغة ـ مقدمة للقارئ العربي، طأو عل

 [.201ص
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 .(1)أمحر، وتوسعت داللتها يف العربية لتدل على مطلق األمحر

، (3)، وهـي لفظـة فارسـية معناهـا: املــاهر    أسـتا   ، ومـن أمثلتهـا:  (2)تضـييق الداللـة  ـــ  

 ، وكـان يف البدايـة يطلـق علـى مربـي الصـغار فقـط.       والعربية قصرت املعنى على األسـتا  

، ويف العربيــة اقتصــرت  (4)تفــع، وهــي لفظــة فارســية معناهــا: املعتــدل املر   أســطوانة ومثــل:

بافتة، كلمة فارسـية معناهـا: منسـوج، مفتـول، ويف العربيـة       ومثل: داللتها على السارية.

، وهـي كلمـة فرنسـية معناهـا: األجـل،      تـرم ومثـل:   .(5)تدل على: القمام األبي  املعروف

، لفـظ   بـاز  ل:ومثـ  ، وخصصـت يف العربيـة بالفصـل الدراسـي.    (6)احلد، الفصل الدراسي

ــا    ــب بهـ ــالرو  أو اللعـ ــاهرة بـ ــاه: املخـ ــي، معنـ ــى   (7)فارسـ ــة علـ ــة للداللـ . وخصـــ  يف العربيـ

، لفظ فارسي، جـاء يف معجـم تيمـور الكـبري:" والعامـة يف      خواجاومثل:  الرياضة املعروفة.

ــد ا إىل        ــا قـ ــي، وكـــانوا يطلقونهـ ــخ  إفرجنـ ــى كـــل شـ ــه اآلن علـ ــر تطلقـ عصـــر  مصـ

ايربتي على التاجر، مسلما كان أو غـري مسـلم، وملـا كـان جمـيء اإلفـرنج هلـذه الـديار         

للتجارة أهلقوها عليهم، وتنوسي املعنى القديم، وقليل من العامة من يطلقها اآلن علـى  

"نقيــب، رئــي ، ربــان، قبطــان، قائــد عســكري، قائــد    ،:كــابنت ومثــل: .(3)التجــار املســلمني"

، ويف العربيـة غلــب إهالقــه علــى قائـد الفرقــة الرياضــية، وقبطــان   (9)قـة رياضــية، زعــيم" فر

شراب ، وهو لفظ إجنليزي يراد به ـ كما يف املـورد ـ:"   كوكتيل ومثل: السفينة والطائرة.

يتنــاول إلثــارة الشــهية، ســلطة فاكهــة   مســكر معــد مــن  ــور خمتلفــة، عصــري همــاهم  

  .. ويف العربية قصر املعنى على املعنى األخري(12)نوعة تقدم يف كأس"م

ـــ  ، هــي لفــظ إيطــالي معناهــا:   قرصــنة، ومــن أمثلتهــا:  اللغــوي النقــل إىل اجملــاز ـ

                                                           
(1)

 مادة: ر ج و. الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، ينظر دالالت اللفظ في:  
(2)

يدل بعد على حالة أو حاالت خاصة، أن يكون مستعمال للداللة على طبقة عامة من األشياء، ف ،تخصيص داللة اللفظ 

 ،السعران، محمود،  علم اللغة ـ مقدمة للقارئ العربيوهكذا يضيق مجال األفراد الذي كانت تصدق عليه أوال. ]ينظر: 

 [.203ص
(0)

 .04صشفاء الغليل، الخفاجي، شهاب الدين أحمد،   
(0)

 مادة: س ت ن. السيد محمد مرتضى الحسيني، الزبيدي،  
(1)

 .00، أحمد بك: المحكم في أصول الكلمات العامية،  صعيسى 
(4)

 .111البعلبكي، منير: قاموس المورد،  ص 
(0)

 مجمع اللغة العربية: المعجم الكبير، مادة: ج م ب ا ز. 
(8)

 ، بتصرف.211، ص0جتيمور، أحمد،   
(1)

 .111البعلبكي، منير: قاموس المورد،  ص 
(13)

 .181المرجع نفسه، ص 
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 ، واســتخدم اليــوم يف جمــال احلاســوب مبعنــى: نســخ بــرامج   (1)الســطو علــى ســفن البحــار  

، وهو لفظ فارسـي معنـاه: احلريـر الغلـيظ، ثـم      ديباجومثل:  طريق غري مشروا.احلاسب ب

، : مقدمة الرسـائل ، مبعنى: نقش، والديباجةفقالوا: دبَـّـج تطور العرب يف استعماهلم هلا،

، لفــظ فارســي: اســتعمل الشــيء دشــنومثــل:  تشــبيها هلــا بالوشــي، فكأنهــا وشــي الرســالة. 

، ويف العربيــة املعاصــرة يســتخدم كــثريا يف اجملــال الرمســي، ويــراد بــه افتتــا    (2)ألول مــرة

. وهــذا النــوا مــن   (3)مبعنــى: حشــو البــارود  ، وهــو لفــظ تركــي   فشــند . ومثــل: املشــاريع

وتســمى  يوجــد هلقــات تدريبيــة ال يوجــد فيهــا مقــذوف،     الرصــا  يكــون مزيفــا، حيــث    

الــذي ال ينفــع، و ال  بعــُد للشــيء. فاســتخدم جمــازا )فشــند(، وهلــا اســتعماالت تدريبيــة 

قيمــة لــه،  ومنــه قــول أمحــد منصــور يف قنــاة ايزيــرة:"إن معاهــدة الســالم ســتكون هلقــة     

 .(4)فشند ما مل حتل املشكلة الفلسطينية"

(، وهـي تعـف:   يـة )إمرباهوراستخدام اللفظ يف اجملاز األدبي، ومن أمثلة  لد: ــ 

عظيمة القوة، تشتمل علـى أمـم وشـعوب مـن أجنـاس       كثرية العدداملساحة  "دولة كبرية

هــو مصــدر الســلطات  وثقافــات خمتلفــة، وتتكــون بــالغزو والفــتح، وعلــى رأســها إمرباهــور 

: )قمـة كرويـة سـاخنة    يـة يف حنـو  الصـحافة العرب . وقـد اسـتخدمت جمـازا يف    (5) يعها"

ــة     (،والعميــد تمــع االمرباهــور   أي بــني البطــل، فشــبه بــاالمرباهور، وحنــو: )امرباهوري

ملصدر بصيغة ا (، وهي تعف: عمل مسرحي، وقد استخدمت جمازا )دراماومثل:  (.الفيفا

 يف حنـو: )إن احليـاة والتـاريخ واألسـطورة تـتم درمتتهـا ـ أي حتويلـها إىل درامـا(.         (، )درمتة

، ومعناه: عنصر فلزي سائل توزيع األلفاظ على جماالتها الداللية يف درجات زئبقومثل: 

ــوا      ــى قــ ــيمن علــ ــه: )هــ ــازا يف قولــ ــتخدم جمــ ــة، واســ ــرارة العاديــ ــدر  احلــ ــاء والقــ مي القضــ

، وهو: حالـة ايـو، واسـتخدم جمـازا يف حنـو:)أقالم تتلـون كـل        هق ومثل:  (.الزئبقيني

 .(، وهو كناية عن تغري املواقف وتعدد األوجهيوم  سب ظروف الطق 

ومثاهلـا: سـا ج، وهـي لفظـة فارسـية معناهـا كمـا يف تكملـة         احنطاط الداللـة،  ــ 

                                                           
(1)

 لغة العربية: المعجم الوسيط،  مادة: ق ر ص ن.مجمع ال 
(2)

 .02، 01التونجي، محمد: معجم المعربات الفارسية،  ص 
(0)

 .214، وشاهين، عبد الصبور: دراسات لغوية،  ص12العنيسي، طوبيا،  ص 
(0)

 .20/2/2331:، تاريخ الحلقة8)شاهد على العصر(، حلقة: كامب ديفد واألمم المتحدة برؤية بطرس غالي ح برنامج 
(1)

 مجمع اللغة العربية: المعجم الكبير، مادة: إ م ب ر ا ط و ر ي ة. 
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. ولكــن (1)الســا ج: مــا ال نقــش فيــه، وورق ســاده: قرهــاس أبــي  أملــ "   املعــاجم العربية:"

داللتهــا احنطــت يف العاميــة العربيــة، فأصــبحت مبعنــى مــن تســهل خديعتــه، أو الــذي ال      

  .(2)يعرف دقائق األمور

ــة   ــن األمثلـ ــدالل ومـ ــاط الـ ــى االحنطـ ــا           علـ ــد الفتـ ــدكتور عبـ ــره الـ ــا  كـ ي ـ مـ

الربكــاوي، مـــن أن األلقـــاب الـــيت "كانـــت يومـــا مـــا مطمحـــًا للوجهـــاء واألعيـــان، مثـــل:   

الباشا، والبيـد، وأفنـدينا ـ مثـل تلـد األلقـاب أصـبحت اآلن ال تسـاوي شـيئًا، خاصـة يف           

 .(3)جمتمع احلرفيني الذين ينادون كل من هب ودب بسعادة البيد أو الباشا"

ومن التطـور الـداللي أن تعـرب العـرب     ستخدامات جديدة يف العربية املعاصرة، ــ ا

لفــظ  ، فهــوبرنــامجأمثلتــه:  لفظــا مبعنــى، ثــم يتطــور معنــاه بعــد  لــد يف العربيــة، ومــن  

ــُة ِللِحســابِ فارســي عــرب مبعنــى:   ــُة اياِمَع ، وأصــبح يــدل علــى: اخلطــة املرســومة   (4)الَوَرـق

، بطاقـة ومثـل:   .الكمبيـوتر  . وكـذلد علـى بـرامج   (5)ج الـدرس واإل اعـة  لعمل ما، كربام

، ثــم خصــ  املعنـــى،   (6)وهــي لفظــة آراميــة تــدل يف األصــل علـــى: رســالة وكتــاب وورقــة        

ــى الورقــة املقــواة، وأكثــر مــا تســتخدم يف األغــرا  الرمسيــة، مثــل:           فأصــبحت تــدل عل

، كان يطلق على جمموعـة  ومثل: أسطول الشخصية، والبطاقة العائلية...اخل. لبطاقةا

الســـفن احلربيـــة، واآلن أصـــبح يطلـــق أيضـــا علـــى جمموعـــة الطـــائرات املقاتلـــة، فيقـــال:   

ق أيضـــا وصـــفا ، وهـــو الفاكهـــة املعروفـــة، وأصـــبح يطلـــ "أســـطول جـــوي". ومثـــل: برتقـــال

 ."، فيقال: "لون برتقاليللداللة على اللون الذي يشبه الربتقال

 العالقات الداللية( 2)

 ــ الرتادف

                                                           
(1)

تكملة المعاجم العربية، ترجمة: د. محمد سليم النعيمي، د.ط، العراق، وزارة الثقافة واإلعالم، دار دوزي، رينهارت،   

 ، لفظ: ساده.13، ص4ج ،م1183الرشيد للنشر، 
(2)

بي السرور، محمد البكري: المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب، تحقيق: هشام عبد العزيز، ابن أ 

 .104م، ص2334الفنون،  ، مصر، أكاديمية1وعادل العدوي، ط
(0)

 .111م، ص2332، د. ناشر، 2في الداللة اللغوية، ط 
(0)

 ابن منظور،  مادة: ب ر ن ا م ج. 
(1)

 اللغة العربية: المعجم الوسيط،  مادة: ب ر ن ا م ج.مجمع  
(4)

 .11، صتفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربيةالعنيسي، طوبيا،  
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والـرتادف قـد ينشـأ بـني لفـظ      وأبرز تـأثري للكلمـات الدخيلـة يتمثـل يف الـرتادف،      

ا ألفاظــا توجــد هلــا نظــائر يف العربيــة. كمــا قــد  دخيــل مــع عربــي  إ  تعــرب العــرب أحيانــ

ينشــأ بــني تعريــب اللفــظ الــدخيل وتر تــه. وقــد ينشــأ بــني لفظــني دخــيلني أو أكثــر،        

( ولفــظ )ويــب( ـ كالهمــا معربــان بــنف  املعنــى، ويرادفهمــا أيضــا:      فمــثال لفظ)إنرتنــت

ـ مرتادفـان، حتـى إن جممـع      (موديـل )و (،مـو ج )ومثـل:   الشبكة العنكبوتية، وهي تر ـة. 

يف  (إلكــرتون)و (كهربــاء)ومثــل:  . وكالهمــا دخيــل.(1): مــو جبـــ( modelاللغــة تــرجم)

ــو) ـــ:   electromagnetحنـــ ــع بـــ ــا اجملمـــ ــد عربهـــ ــيي(، وقـــ ــرب(2)ـكْهَرِمْغَنِطيِســـ ـــ:  ، وعـــ بـــ

 . مع مالحظة أن )مو ج(، و)كهرباء( من الدخيل القديم.إلكرتومغناهيسي

ويــاتي هنــا الكــالم الــذي  كرتــه ســابقا حــول اســتعمال العــرب للفــظ ودور هــذا      

 االستعمال يف تغليب اللفظ العربي األصيل، أو اللفظ األجن  الدخيل.

  اكاالشرت ــ

ألفاظا من لغات أجنبية ااثل صورتها كلمـات أخـرى فيهـا،    قد تقرت  اللغة ف

لكنهــا  ات داللــة خمتلفــة، وهنــا نــرى ألفاظــا متحــدة يف الصــورة، خمتلفــة يف املضــمون،      

 لكنها تنتمي إىل لغتني مستقلتني"

قسم الدكتور جمـدي ،مـد حسـني املشـرتك اللفظـي يف العربيـة الناشـ         وقد 

: أن تكـون الكلمـة املقرتضـة هلـا مقابـل عربـي، ومـن أمثلـة         األولى قسمني، لععن الدخيل 

 لد لفظ : السـور، فيطلـق علـى احلـائط، وعلـى الضـيافة، واملعنـى األول عربـي، واملعنـى          

الثاني لكلمة فارسية. ومن الدخيل احلديث لفظ )عربية( مبعنى: سيارة  دخيل تركـي ،  

: أن تكون الكلمة والثاني حنو: اللغة العربية. وهذه اللفظة تشبه لفظ )العربية( كما يف

 املقرتضــة هلــا أكثــر مــن معنــى يف أصــل اســتعماهلا، أو عنــد اســتعمال العامــة هلــا، مثــل:    

 . (3))دكتور( فرياد بها الطبيب واألستا  ايامعي.

                                                           
(1)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=model 
(2)

 )مجمع اللغة العربية بالقاهرة(:  

www.arabicacademy.org.eg/FrontEnd/SearchResult.aspx?Key=electromagnet 
(0)

م، 2331بن خلدون للنشر، ينظر كتابه: المشترك اللفظي الناشئ عن تحريف الفصحى، د.ط، مصر، دار ا 

 .108ـ103ص
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ــه: )    ــن أمثلتـ ــب، ومـ ــو الغالـ ــاني هـ ــم الثـ ــةوالقسـ ــرد   (هاولـ ــة النـ ــى لعبـ ــق علـ ، يطلـ

، ، يطلـق علـى صـالون احلالقـة، والصـالون األدبـي، وسـيارة الصـالون        (صالون.  و)(1)دةواملائ

(: saloneوالصالون: غرفة الضيوف. جاء يف معجم أصول الكلمات أنه:" من اإليطاليـة) 

م ـ يف الفرنسـية ليـدل علــى:      1312(: البهـو. وكصــ  معنـاه عـام   salaالبهـو الكـبري، مـن)   

ــام   غ ــاه عـ ــبح معنـ ــم أصـ ــيات، ثـ ــيدات الفرنسـ ــتقبال السـ ــة السـ ــال  1333رفـ ــاا الرجـ م: اجتمـ

م ، أصبح يدل أيضا على مكـان حالقـة   1913الثقايف، مثال ، ويف عام املتحضرين،  الصالون

 .(2)الشعر"

ــة(         ـــ)ايناس بــني األلفــاظ الدخيل ًـــ  فمــثال ،(3)ومــن املشــرتك أيضــًا مــا يســمى ب

لفارسيتان:)شش( وتعف: ستة، و)شيش( وتعف شباك ـ عربتهما العامـة بلفـظ    الكلمتان ا

، فهــو (4)واحــد هو)شــيش(، وهــو بهــذه الصــورة مشــرتك لفظــي. وكــذلد لفــظ )شــيد(    

دخيــل مــن الفرنســية، ولــه معنيــان يف العربيــة، األول:الصــد)وهو اســم(، والثــاني: أنيــق       

ــدا         ــالم الــ ــن الكــ ــو مــ ــيد، وهــ ــل شــ ــذا رجــ ــول: هــ ــفة، تقــ ــو صــ ــظ األول يف )وهــ رج( ، ولفــ

( ـ فاختلفتـا يف املصـدر، واشـرتكتا عنـد      chic(، ولفظ الثاني فيها)chéqueالفرنسية:)

التعريب.

                                                           
(1)

 مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط،  مادة: ط و ل. 
(2)

 Etymology Dictionary :www.etymonline.com/index.php?term=salon 
(0)

 ، م2331المشترك اللفظي الناشئ عن تحريف الفصحى، د.ط، مصر، دار ابن خلدون للنشر، ، حسين، مجدي محمد 

 .101ص
(0)

 .101المرجع نفسه، ص 
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 التحليل على املستوى الصوتي 

 التحليل على املستوى الصريف 

 التحليل على املستوى النحوي 

 التحليل على املستوى الداللي 
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 ءة:إضا

إن العـَـلـَـم  اجة إىل دراسة مستقلة، وخصوصا األعالم الدخيلة ـ دراسة تتنـاول   

العلم من  يع جوانبه اللغويـة، فتقـوم بتحليلـه صـوتيا وصـرفيا وحنويـا ودالليـا، ولكـن         

ــه    ــا أن أخصــــ  لــ ــديثاحســــ  هنــ ــايا    حــ ــرز القضــ ــري إىل أبــ ــأحاول أن أشــ ــتقال، وســ مســ

كــثريا، وخصوصــا فيمــا يتفــق مــع حتليــل األلفــاظ     التحليليــة، ولــن أبســط القــول فيــه    

ونتــائج هــذا التحليــل بنــاء علــى     العامــة واملصــطلحات، بــل أكتفــي باإلشــارة إىل  لــد.   

 دراسة قمت بها جملموعة من األعالم الدخيلة تستخدمها الصحافة العربية املعاصرة.
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عمــــا ســــبق، ســــواء فيمــــا يتعلــــق  ال ملتلــــف التحليــــل الصــــوتي للعلــــم كــــثريا

بالصوامت والصوائت، أم فيما يتعلق باملقاهع الصوتية. ولكن أشري إىل بعـ  األوجـه يف   

 تعريبه واستعماله.

 * يف تعريب األصوات:

اهرد إبدال األصوات يف العلم بنظائرها العربية اليت بينتها سابقا ـ يف التحليـل   

 األمثلة: الصوتي لأللفاظ، عموما، وسأشري إىل بع 

ــ ) ـــ)  Svizzeraـ عربــت واوا، حســب النطــق األملــاني،    (v( عربــت إىل: سويســرا، فال

وهذا من النقل الصـوتي، ولـي  مـن النقـل احلـريف. ثـم حـد  تغـيري سـياقي، حيـث كـان            

ــالزاي، ولكــن اســتثقل صــوت الــزاي اجملهــورة مــع          مقتضــى تعريبهــا أن يقــال: )ســويزرا( ب

 لسني ليتماثال يف اهلم .السني املهموسة، فحول إىل صوت ا

( عربــت: أوروبــا، وهــو تعريــب قــديم قــد اشــتهر واســتقر، ونالحــظ أن  Europeـــــ )

ـ   (Europe philharmonie)بع  األعالم احلديثة الـيت يـرد فيهـا هـذا اللفـظ، مثـل       

ي، يوربا فلهارمونوهي فرقة موسيقية أوروبية ـ تعرب يف الصحافة  سب النطق، فيقال:  

ا هــو شــائع لقيــل: أوروبــا، والفرقــة مســت نفســها باســم القــارة، ولكــن ألن    ولــو عربــت كمــ 

التعريب القديم فيه بـُعـْـٌد ما عن النطق الصـوتي للعلـم األجـن  فقـد و قصـره للداللـة       

ــرب        ــاء املعـ ــان األوىل بقـ ــارة، وإن كـ ــري القـ ــى غـ ــني دل علـ ــه حـ ـــر تعريبـ ــارة، وغـُـيِــّـ ــى القـ علـ

(، philharmonieثـم إنـه مـن اخلطـا تعريـب )      ة علمني.، حتى ال يتوهم أن ن(1)القديم

  (Europe philharmonie)بـل األوىل أن ترتجــم، وعليـه يصــبح التعريــب الصـحيح لـــ   

 أن يقال: فرقة أوروبا املوسيقية.

                                                           
(1)

 .من هذا البحث 231يراجع ص  
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ــ ترز  األعالم الدخيلـة يف تعريـب صـوائتها الضـطراب كـبري، وال تكـاد تنضـبط        

ل األلفاظ الدخيلة عامة، ولكن اخلطـورة هنـا   بضوابط دقيقة ،ددة، مثلها يف  لد مث

"يــزداد تشــتت أنــه فمــن مســاوئ االضــطراب يف تعريــب أصــوات العلــم   أشــد، والســوء أقــبح.

. (1)املعلومات وتشتد صعوبة الوصـول إليهـا بقـدر عـدد مـرات تفـاوت صـيق االسـم الواحـد"         

 وقد سبقت اإلشارة إىل هذا سابقا.

 * يف احلذف والزيادة:

يف التعريب أحيانا  إما بسبب أنـه ال ينطـق يف لغتـه، مثـل: حـذف      الصوت فذف 

(، ويف: John( يف:جــون)h(: واشــنطن، ومثــل حــذف الـــ)Washington( يف تعريــب)gالـــ)

ــون) ـــ) Wolfensohnولفنســــ ــل Cambridge( يف: كــــــامربج)d(، وحــــــذف الــــ (، ومثــــ

جــاك  ( يف:ques(  فهــو ينطــق: برايتــون، ومثــل حــذف الـــ)  Brighton ( يف:)ghحــذف)

(. وإمــا لكونــه الصــوت األخــري يف الكلمــة، والصــوت األخــري  Jacques  Chiracشــرياك)

عــادة مــا ينالــه احليــف، ويتــوهم أنــه غــري منطــوق، وكــأن املــتكلم يهمــ  بــه همســا، مثــل:  

( عربــت روبــرت أيضــا،   Robert(: آالن روبــري، رغــم أن) Alan Robert( يف تعريــب)tالـــ)

(، وإمـا  n( عربت تشارلتو،  ذف الــ) Charltonو) ( عربت: بيجو وبيجوت،Peugeotو)

ـ وهـي  (،   Thessaloniki)( عربت: سويد. ومثل: سـالونيكي Swedenلغري  لد، مثل: )

ونطقها: ثيسالونيكي، فحذف العرب ،  (Θεσσαλονίκηويف اليونانية) مدينة يونانية ـ  

 . املقطع األول)ثي( كفيفا

 Thaboإىل أمثلة احلذف، ومن أمثلتها: ) أما الزيادة فأمثلتها نادرة جدا قياسا

Mbeki           (وعربــت: ثــامبو مبيكــي ـ رئــي  جنــوب أفريقيــا ـ، بزيــادة املــيم. و )Massey 

Ferguson :وهــي شــركة كنديــة للســيارات ـ بزيــادة التــاء،     فريجســتون ماســي( عربــت ،

( بزيـادة الـدال، وعـرب أيضـا مـن دون      Thomas Krajeskiومثـل: تومـاس كرادجسـكي)   

 الدال.

 * النقل الصوتي والنقل احلريف:

                                                           
(1)

 .00ص ، م2330تبة الملك فهد الوطنية، توثيق الترجمة والتعريب، د.ط، السعودية، مك، الصوينع، علي بن سليمان 
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النقل الصوتي يف األعالم يتبني يف حذف األصوات غري املنطوقة يف لغتهـا، مثـل:   

ــنطن) ــون)Washingtonواشـــ ــامربج)Wolfensohn(، ولفنســـ (، Cambridge(، كـــ

فاحلذف هنا يعد من النقل الصوتي. وكذلد من النقل الصوتي مراعاة اختالف نطق 

 ( الـيت تنطـق يف األملانيـة فـاء، وعليـه عـرب:)      wغتهـا، مثـل: الــ)   بع  احلروف باختالف ل

Weber( ،فيـــرب )Walther( ،ــالرت ــل         Zweig( فـ ــة. ومثـ ــها أعـــالم أملانيـ ــايق ـ وكلـ ( زفـ

  José Luis(، حيــث تنطــق يف األســبانية خــاء، وعليــه عــرب: )jاالخــتالف يف نطــق الـــ)

Zapatero)ثاباتريو لوي  خوسيه. 

( بــ: برويـز   مشـرف  رويزپوعدم مراعاة النطق، تعريب) ومن أمثلة النقل احلريف

مشـرف، رغـم أن الــ)و( يف األرديـة تنطــق فـاء، وهلـذا جنـد أن العلــم عـرب مـرة بالفـاء ومــرة           

ــذلد       ــابي. كـ ــو نقـــل كتـ ــالواو هـ ــه بـ ــوتي، وتعريبـ ــل صـ ــو نقـ ــاء هـ ــه بالفـ ــالواو، فتعريبـ بـ

يف  حيـث إنهـا تنطـق    ـ وهي والية أمريكية، فهـذا نقـل حـر     ميسوري( بـ:Missouriتعريب)

( Melbourneبالزاي، ولي  بالسني، ولو نقلـت صـوتيا، لقيـل: ميـزوري. ومثـل تعريـب)      

(، فلـــو عربـــت صـــوتيا لقيـــل:  mélbərnبــــ:ملبورن ـ وهـــي مدينـــة أســـرتالية، ونطقهـــا: )       

 ملبـِـرن.

 * التخل  من البدء بالساكن: 

بصــامتني  أشــرت ســابقا إىل أن العربيــة اكــذت عــدة هــرق للــتخل  مــن البــدء    

متــواليني يف أول الكلمــة، وهــي: إضــافة حركــة، إضــافة همــزة وصــل أو قطــع، حــذف أحــد   

الصــامتني. وأمــا العلــم فاكــذت العربيــة للــتخل  مــن البــدء بصــامتني فيــه هــريقني،        

(، Bruxelles(، بروكســل)Brasilاألول: إضــافة حركــة، وهــو الغالــب، مثــل: الربازيــل)    

( Scandinaviaهمــزة ، وهــو نــادر، ومــن أمثلتهــا: )   (. والثــاني: إضــافة Franciaفرنســا)

 . اسكندنافياعربت: 
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ســنتناول دراســة األعــالم الدخيلــة يف املســتوى الصــريف علــى مســتوى التقعيــد،         

 وعلى مستوى االستعمال.

 أوال: التحليل الصريف املتعلق بالقواعد

 أ. العالمة الصرفية:

الم ـ جنــد أن أعــالم األشــخا  تـخـْــــلو مــن العالمــات الصــرفية      بــالنظر إىل األعــ

والنحوية، أما األعالم األخرى فلم كـْـل من العالمة الصرفية، والعربية غالبـا ـ مـا تعـرب     

ــة لــذلد          ــه، كعالمــة صــوتية ال صــرفية. و كــن عــر  أمثل العلــم األجــن  مــع عالمت

 وحتليلها:

    (ــاير ــة: ينـــ ــن الالتينيـــ ــة، مـــ ــذف العالمـــ ــايو)Januariusحـــ (، Majus(، مـــ

(. ونالحــــظ أن هــــذه األمثلــــة كلــــها مــــن  Julius(، يوليــــو)Juniusيونيــــو)

الالتينية و الـتخل  فيهـا مـن العالمـات الصـرفية، مثـل العربيـة يف  لـد         

مثل اللغـات األخـرى كاإلجنليزيـة الـيت كلصـت أيضـا مـن العالمـة، مثـل:          

(January( ،)May( ،)June( ،)Julyيف حني عربت .)  :العربية العالمة يف

( كعالمــــــــة صــــــــوتية، بينمــــــــا كلصــــــــت منهــــــــا  Augustusأغســــــــط )

( عالمـــة صـــرفية حنويـــة تـــدل علـــى الفاعليـــة us)(. وAugustاإلجنليزيــة) 

 للمفرد املذكر.

    ( إبقــاء العالمــة، مـــن الالتينيــة: أغســـطAugustus  :ومــن اإلجنليزيـــة .)

 news of the(، نيــوز أوف  ا وورلــد) Times Theصــحيفة التــا ز) 

world(فـ ،)news   ( :ع، ويعـف: أخبـار، ومفـرده  )new   فعربـت اللفظـة)

جمموعة، ومل يقصد بها إال كونها علما على الصحيفة، وكـذلد عربـت   
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(، وكـذلد عربـت عالمـة اإلضـافة يف     Theعالمة التعريف يف اإلجنليزية )

 The) اندبنـدنت  دي(، ومعنى العبارة: أخبار العامل.  ومثل: ofاإلجنليزية)

Independent      ( ـ حيـث عربــت عالمـة التعريـف )The  ومثـل الصــحيفة ،)

( فعربت عالمة التعريف يف اإليطاليـة  La Gazzettaاإليطالية: ال جازيتا)

(La :ومثلها ،)الريبليكا(la republica.) 

 ومن خالل هذه األمثلة يتنب لنا ما يلي:

حـدات صـوتية،   عربت العربية األعالم األجنبية بعالماتهـا الصـرفية كو   .1

كما أنها أحيانا كلصت من العالمة الصرفية، وكل ما ورد من أمثلة 

 يعد قد ا بالنسبة إىل األعالم احلديثة، واألغلب تعريب العالمة.

أغلب ـ إن مل نقل: كل ـ األعالم اليت عربـت عالماتهـا الصـرفية حـديثا،        .2

هــي أمســاء صــحف وجمــالت، ويــتم تعريــب اللفــظ ـ غالبــا ـ حتــى مــع             

عالمــات التعريــف واإلضــافة. ولكــن كــل هــذه العالمــات تعــرب بصــفتها  

 أعالما، دون النظر إىل كونها عالمات  ات معنى.

يظهـــر تـــأثري اإلجنليزيـــة يف صـــياغة األعـــالم املعاصـــرة، وأخـــذ العربيـــة    .3

منهـــا، مـــن تعريـــب بعـــ  العالمـــات الصـــرفية ألعـــالم ليســـوا إجنليزا.ــــ  

 والوصـــف(، Congoالكنغـــو: كمجـــيء لفـــظ )الكنغـــولي(، نســـبة إىل )

( Congo، ففيهــــــا ينســــــب إىل الكنغــــــو)  اإلجنليزيــــــة باللغــــــة متــــــأثر

ـــ:) ــو ،(Congoleseبـ ــة   ولـ ــرفية عربيـ ــة صـ ــب بعالمـ ــان النسـ ــللق كـ : يـ

 ي، ولي  الكنغولي. الكونغ

ــم، وردت معربـــة العالمـــات  .4 ــا الصـــرفية املصـــاحبة للعلـ ــةأحيانـ  ، ومرت ـ

ــا أخــرى  ( ـ حيــث      The Independent، مثــل: دي اندبنــدنت ) أحيان

(، وقــــد ورد تر ــــة العالمــــة كمــــا يف:  Theعربــــت عالمــــة التعريــــف )

ـــ)ال( فرت ــت العالمــة    The Observerاألوبزيرفــر) (، حيــث وردت ب

. وهذا يدل على عـدم وجـود منهجيـة واضـحة يف التعامـل مـع       ومل تعرب

 مثل هذه العالمات. وال يصح القول هنا بأن هذا هو منهج العرب.
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 الصريف للعلم ب.  النوا

األعــالم الدخيلــة تنقســم مــن حيــث إفرادهــا وتركيبهــا، علــى أعــالم مفــردة، وهــو  

 الغالب، وأعالم مركبة، وأعالم خمتصرة. وسأتناول هذه األنواا الثالثة.

 األعالم املفردة .1

ــا    األعـــالم املفـــردة هـــي أمســـاء، وبعضـــها صـــفات، ولكـــن الصـــفة ال تالحـــظ، وإمـ

ة االسم حني تطلـق علـى العلـم، ومـن األعـالم املفـردة أيضـا        معامليالحظ االسم، وتعامل 

(، أي: Service Pack 2ســريف  بــاك تــو)  كمــا يف: مكتوبــة  روفهــاأرقــام، وقــد تــرد  

ــدمها برنـــــــــامج     ــيت يقـــــــ ــة، الـــــــ ــة الثانيـــــــ ــة اجملموعـــــــ ــي   خدمـــــــ ــ  بـــــــ ــدوز إكـــــــ  ،وينـــــــ

 forty year)فـورتي يـري اولـد فريجـني    . وكمـا يف:  (Windows XP SP2واختصارها)

old virgin       ــم كوميــدي أمريكــي أنــتج عــام ــرد مكتوبــة   2225(، وهــو اســم لفل م. وقــد ت

 Airbus) 352إيربا  (، وC-130 Hercules)هريكيوليز 132سي بأرقامها، كما يف: 

A350737بـــــوينج (، و(Boeing 787 ،وكلـــــها أعـــــالم لطـــــائرات، األوىل عســـــكرية ،)

 واألخريان مدنيتان.

 األعالم املختصرة .2

 عربت جمموعة من األعالم املختصرة، وقد أخذ هذا االختصار ثالثة هرق:

األوىل: أن يكــون االختصــار حرفــا أو حــرفني، يــرد يف اســم علــم، وينطــق احلــرف       

( ـ الـرئي  األمريكـي ـ        George W. Bushبنطقـه األجـن ، مثـل: جـورج دبليـو بـوم)      

(، ولكـن اللغـة   Walker( اختصار لـ)w(، فـ)George Walker Bushوامسه الكامل: )

اإلجنليزية عادة ما كتصر األمساء بذكر احلرف األول فقط، ومـن أمثلـة  لـد أيضـا:     

(j w marriott  :وعربـت ،) ـ وهـو اسـم رجـل أعمـال أمريكـي، وامسـه          مـاريوت  دبليـو  جـي

 (. إىل غري  لد من األمثلة. John Willard Marriott كامال:)

ا للعلـم، وينطـق كـل حـرف مسـتقال، مثـل: بـي        الثانية: أن يكون اختصـارا أوائليـ  

(: The British Broadcasting Corporation( ـ اختصـار أوائلـي لــ)    BBCبـي سـي)  
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( ـ وهــي شــركة ســيارات أملانيــة،        BMWهيئــة اإل اعــة الربيطانيــة، ومثــل: بــي إم دبليــو)   

(، وتر تــه احلرفيــة: Bayerische Motoren-Werkeيشــتق امسهــا مــن األملانيــة) 

( ـ اختصــار أوائلــي     CIAيف أملانيــا(، ومثــل: ســي آي إيــه)  ركــات البافاريــا )إقلــيمعمــل ،

(: وكالـــة االســـتخبارات املركزيـــة   The Central Intelligence Agencyلــــ)

ويف هــذه الصــورة والصــورة األوىل ـ فــ ن العربيــة تعــرب حروفــا أجنبيــة، ولكــن        األمريكيــة.

 ونها أعالما اختصرت إىل حروف.لي  لكونها حروفا، وإما لك

الثالثة: أن يكـون اختصـارا أوائليـا، وينطـق العلـم ـ ويكتـب أيضـا ـ كمـا لـو كـان              

 The North Atlanticاختصـار أوائلـي لــ)   (، وهـو  NATOكلمـة واحـدة، مثـل: النـاتو)    

Treaty Organisation           ،منظمـة حلـف مشـال األهلسـي ـ فلـم تنطـق: إن إيـه تـي أو :)

(، unescoكلمـة واحـدة، رغـم أنهـا اختصـار أوائلـي، ومثلـها: اليونيسـكو)        وإما عوملت ك

 United Nations Educational, Scientific andواللفـظ اختصـار أوائلـي لــ)    

Cultural Organization،)      :منظمة األمم املتحدة للرتبيـة والتعلـيم والثقافـة، ومثـل

(، Food and Agriculture Organization(، وهــو اختصــار أوائلــي لـــ)faoالفــاو)

 .منظمة األغذية والزراعة، وتتبع األمم املتحدة

واملالحظ أن الصورة األوىل تغلب يف أعالم األشخا ، والصورة الثانيـة تغلـب يف   

أمساء املإسسات اإلعالمية، والصورة الثالثة تغلب يف أمساء املنظمـات، وهـي مالحظـة ال    

 نستطيع أن نرتب عليها أي نتيجة.

نا إىل أن مشكلة االختصارات تتمثـل ـ أحيانـا ـ يف أن املشـارقة ملتصـرون       ويشار ه

عن لغة أوروبية، واملغاربة ملتصرون العلم عن لغة أخرى، مثال: الناتو، هو االختصـار عـن   

(، OTAN)أوتــاناإلجنليزيــة، وشــاا بــني املشــارقة، أمــا املغاربــة فاختصــروه عــن الفرنســية:   

 ...الواحـــد يف الصـــحافة العربيـــة يف التعـــبري عـــن املفهــوم إىل ثنائيــة  وهــذا األمـــر يـــإدي " 

االختصـــارات الـــيت تـــرتبط بلغـــة أوربيـــة واحـــدة وكتلـــف صـــيغتها يف اللغـــات األوربيـــة    ف

األخــرى، إ ا حــد  فيهــا اقـــرتا  مــن مصــدرين إىل العربيــة فـــ ن هــذا يــإدي إىل وجـــود         
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 .(1)"اختصارين مقرتضني ملفهوم واحد

 األعالم املركبة .3

ــالنظر إ  ــدة          بـ ــيمها إىل عـ ــة ـ أمكـــن تقسـ ــودة يف العينـ ــة املوجـ ىل األعـــالم املركبـ

جمموعات، فمنها األعالم املركبة من أجن  ـ أجن ، ومنها املركبة من عربـي ـ أجـن .     

ومــن ناحيــة ثانيــة فهنــاك املركــب الوصــفي، واملركــب اإلضــايف، واملركــب مــن امســني،        

املركب من لفظني أو أكثر مع مراعاة  واملركب من أداة واسم. ومن ناحية ثالثة فهناك

معنى اللفظ العام يف اللغة األصلية، وهناك املركب من أكثر من لفظ مع عدم مراعاة 

 معاني األلفاظ ومعاملة املركب كعلم. وسأعر  أمثلة لكل  لد.

  املركب من أجن  ـ أجن 

 Newأغلـب األعـالم املركبـة هـي مركبـة مـن لفظـني أجنبـيني، مثـل: نيـو يـورك)           

York(نيوهوالنـــــــــــــــد ،)NEW HOLLAND( إيربـــــــــــــــا ،)Airbus ،)

(، مانشســــــــــرت  France-Presse(، فــــــــــران  بــــــــــرس)  Telegraphتليجــــــــــراف) 

(، نيـوز  Downing Street(، داوننـق سـرتيت )  Manchester Unitedيونايتـد) 

ــد) ــاني  (، news of the worldأوف  ا وورلـ ــن كومبـ ــال إكسبلوريشـ  غلوبـ

(GLOBAL EXPLORATION COMPANY.):اخل. وهذا املركب قسمان.. 

 مركــب يف لغتــه مــع عــدم مراعــاة معــاني األلفــاظ، ومعاملــة املركــب         األول :

(، وتعــف يف new( مركبــة يف األصــل مــن) New Yorkكعلــم. فنيويــورك) 

(: وهـو اسـم لعائلـة ملكيـة حكمـت بريطانيـا، وقـام        yorkاإلجنليزية: جديد، و)

ــراء تلـــد األ     ــيم  بشـ ــدوق جـ ــو الـ ــا وهـ ــد أفرادهـ ــم  أحـ ــت باسـ ــيت مسيـ ر  الـ

، ومدينــة نيويــورك، أي: مدينــة يــورك ايديــدة. ولكــن هــذا املعنــى مل (2)العائلـة 

يالحــظ بعــد  لــد يف اللغــة اإلجنليزيــة، وأصــبحت الكلمــة كلــها علمــا علــى   

 املدينة.  

                                                           
(1)

مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية حجازي، محمود فهمي: االختصارات الحديثة في وسائل اإلعالم،    

 .130، 131ص ،م2331هـ ـ مايو1022، صفر12بالقاهرة، عدد
(2)

 Webster's Online Dictionary : www.websters-online- 

dictionary.org/definition/New+York, 

and:  www.websters-online-dictionary.org/definition/York. 
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 غري مركب يف لغته، مع مراعاة معنى اللفظ العام يف اللغة األصـلية،  الثاني :

( ـ وكالــة األنبــاء    France-Presseفــران  بــرس)فرتكبــه العربيــة، فمــثال: 

( مـا زال معنـاه ملحوظـا، أي    Presseالفرنسية ـ مركبـة مـن لفظـني، ولفـظ)     

( ـ وهــو    Manchester Unitedوكالــة األنبــاء. ومثــل: مانشســرت يونايتــد)

فريق كرة قدم بريطاني، ومعف اللفظ: احتاد مانشسـرت، ومانشسـرت: مدينـة    

ــة شـــهرية، و) ــل:   Unitedبريطانيـ ــاد. ومثـ ــو احتـ ــا، وهـ ــاه ملحوظـ ــا زال معنـ ( مـ

ــاني   ــن كومبـــ ــال إكسبلوريشـــ  GLOBAL EXPLORATION) غلوبـــ

COMPANY      ــة، وداوننـــق ســـرتيت (، وتر تهـــا: شـــركة االستكشـــاف العامليـ

(Downing Street   .أي شـارا داوننـق ،)  ومثـل ( :تعريـبnews أخبـار، يف :) :

 : أخبار العامل.، وتر ته(news of the worldنيوز أوف  ا وورلد)

ويف مثل هذه احلاالت فاألصل عدم تعريب العلم كله، إما يعـرب مـا يالحـظ    

ــية، أو     ــاء الفرنسـ ــة األنبـ ــاه، فنقـــول: وكالـ ــا يالحـــظ معنـ علميتـــه، ويرتجـــم مـ

، احتـاد مانشسـرت، شـركة االستكشـاف العامليـة، شـارا داوننـق...        اوكالة فرنسـ 

 دائــرة الرتكيــب، وجيعــل  وعلــى كــل فتعريــب العلــم بهــذه الصــورة يدخلــه يف   

العربية تتعامل معـه كمـا لـو كـان كتلـة واحـدة، ولـي  ألفاظـا عـدة حتمـل           

معــاني معينــة، بــل تتناســى تلــد الــدالالت، فــداوننق ســرتيت اســم علــم علــى       

( أي داللــة علــى معنــى الشــارا، ولــو  street لــد الشــارا، وال فمــل تعريــب ) 

ضـاف علـى املضـاف إليـه. ومثـل      كان فملها لقيل: سرتيت داوننق، بتقديم امل

 (، وبارك: حديقة.Bryant Park لد: بريانت بارك)

واملـنهج الصــحيح يف التعامــل مــع مثـل هــذه املركبــات يظهــر يف تر ــة   

 .لفظ: )االحتاد( يف)االحتاد السوفييت(

ومــن ناحيــة ثانيــة، فاملركــب قــد يكــون مركبــا مــن امســني كمــا يف:          

( ـ وهي  la republicaا يف: الريببليكا)داوننق سرتيت، أو من أداة واسم كم

( وهــــي أداة التعريــــف يف اإليطاليــــة،    laصــــحيفة إيطاليــــة، مركبــــة مــــن)   

 (، وتعف:  هورية، أي: صحيفة ايمهورية.republicaو)

ــاك   ــة فهنــ ــة ثالثــ ــل:) ومــــن ناحيــ ــفي، مثــ  GLOBALاملركــــب الوصــ

EXPLORATION  COMPANY  ،ــة ــاف العامليـ ــركة االستكشـ ( أي: شـ

( صفة مبعنى: عاملي، وهناك املركب اإلضايف، مثل: نيـوز أوف  GLOBALفـ)
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ــد ) ــامل، و)  (News of the world ا وورلـ ــار العـ ــة ofأي أخبـ ( عالمـ

 اإلضافة، فتم تعريب العلم بعالماته. 

 

  املركب من عربي ـ أجن 

 وهي أعالم قليلة، وهي ثالثة أنواا:

 ن عربـي وأجـن ، مثـل:    : أعالم دخلت وهي مركبة يف لغاتها األجنبيـة مـ  األول

، مركــب مــن لفــظ عربــي وهــو مشــرف، وأردي   (مشــرف پرويىىزبرفيــز مشــرف)

(، ومثـل: عبــد اللطيبـوف، مركـب مـن عربــي وهـو: عبـد اللطيــف،       رويـز پوهـو) 

أمــــري  یدرڰوچأمــــري حســــن)وروســـي وهــــو الالحقة)ـــــوف(، ومثــــل: تشــــاودري  

 (، والعربية )أمري حسن(.دریڰچو، مركب من األردية)(حسن

 ــاني ــة، ولكــن العــرب هــم مــن ركبوهــا مــن لفــظ أجــن          الث : أعــالم غــري دخيل

( ـ اسـم شـركة     sabafonوعربي، ويكثر يف تسمية الشـركات، مثـل: سـبأفون)   

 نية التصاالت املوبايل، والعلم مركب من لفظ عربي وهو: سـبأ، وإجنليـزي   

. ومثـل:  (، ومعنـاه: تلفـون  phone(، وهو كتابة صوتية للفظ)fonوهو: فون)

ــيمن) ــلكية            TeleYemenتيلــ ــاالت الســ ــة لالتصــ ــركة اليمنيــ ــم الشــ ( ـ اســ

(، Teleوالالسلكية، والعلـم مركـب مـن لفـظ عربـي وهـو:  ـن، وأجـن  وهـو)         

، وتســـتخدمها اإلجنليزيـــة  (1)وهـــي ســـابقة أصـــلها يونـــاني، ويعـــف: عـــن بعـــد      

عد، وتلفـون: أي الصـوت عـن    : أي الرحية عن بتلفازوالفرنسية كثريا، يف مثل: 

 بعد.

 علم مركب دخيل، ولكن العرب حلظوا تركيبه، فعربوا ما عد علمـا،  الثالث :

 Союзوتر ـــــوا مـــــا لـــــوحظ فيـــــه املعنـــــى، مثـــــل: االحتـــــاد الســـــوفييت)  

Советских(:ويف اإلجنليزيــة ،) Union of Soviet فلــم يعــرب العلــم ،)

( إىل معنـاه:  Союз(، وتـرجم) Советскихكامال، بل عـرب فقـط: سـوفيت)   

احتـاد. وهــذا النــوا  كــن أن يــدخل فيــه لـو تــرجم مــا ســبق مــن أمثلــة: فــران     

 برس، لو قيل: وكالة فرنسا لألنباء...

                                                           
(1)

 Merriam-Webster's Dictionary: 

 www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=tele 
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 ثانيا: التحليل الصريف املتعلق باالستعمال

. 2 أنـه ال يضـاف إىل غـريه.   . 1 ـ يتميز عن النكرة بأحكام، وأهمهـا: ــ صرفيا العلم  

 .أنه  نع من الصرف إ ا وجدت فيه علة أخرى مع العلمية. و3 بـ)ال(. أنه ال يَعـرَّفو

وتتجلـى مظــاهر اســتعمال العلـم املعــرب صــرفيا يف عــدة أشـياء، منهــا: منعــه مــن    

 الصرف، واالشتقاق منه، والنسب إليه، وتصغريه و عه وتثنيته. 

 * املنع من الصرف:

 ورين:وأول من تكلم يف  لد سيبويه، ويدور كالمه حول ،

األول: مــا عربتــه العــرب مــن األعــالم األجنبيــة، بــأن كــان علمــا يف أصــله ـ فهــذا      

ـ ف نـه ينصـرف، قـال سـيبويه:"كل       مكونا من ثالثة أحرف، وهـو مـذكر  ما كان قسمان: 

مــذكر مســي بثالثــة أحــرف لــي  فيــه حــرف التأنيــث ـ فهــو مصــروف، كائنــًا مــا كــان،       

 ومـا كـان  . (2)أمـا نـو  وهـود ولـوط ـ فتنصـرف خلفتهـا"       ، "و(1)أعجميًا، أو عربيـًا، أو مإنثـًا"  

ـ ف نه  نـع مـن   مكونا من ثالثة أحرف فأكثر، و هو مإنث، أو رباعي فأكثر وهو مذكر 

الصــرف، قــال :"وأمــا إبــراهيم، وإمساعيــل، وإســحاق، ويعقــوب، وهرمــز، وفريوز...ف نهــا مل    

ومل اكـن يف كالمهـم   تقع يف كالمهم إال معرفة على حد ما كانـت يف كـالم العجـم،    

ولكنهــا وقعــت معرفــة، ومل تكــن مــن أمســائهم العربيــة، فاســتنكروها،   (3)لكمــا اكــن األَو

 .(4)ومل جيعلوها مبنزلة أمسائهم العربية"

الثـاني: مـا لـي  علمـًا يف اللغـة األعجميـة، ونقلـه العـرب إىل لغـتهم نكـرة، حنـو:            

ـما ـ فسـيبويه يـرى أنـه كـالعربي ال       اسـتخدمته العـرب بعـد  لـد َعـلــ     ثـم  ديبـاج، وفـريوز،   

انعه عجمة من الصرف، قال:"كل اسم أعجمي أعرب واكن يف الكالم، فدخلته األلـف  

                                                           
(1)

 .223، ص0ج الكتاب،  
(2)

 .201، ص0المرجع نفسه، ج 
(0)

 ..شير إليها بعُدأيباج وفيروز، وسلنكرات، مثل: الديقصد بـ)األول( ا 
(0)

 . 201ـ200، ص0المرجع نفسه، ج 
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والالم، وصار نكرة ــ ف ند إ ا مسيت به رجاًل صرفته، إال أن  نعـه مـن الصـرف مـا  نـع      

ليامسني ـ يف مـن   العربي، و لد حنو: اللجام، والديباج، والربندج، والفريوز، والفرند...وا

 .(1)قال يامسنٌي"

 

 * االشتقاق:

الَعـــلم اســم جامــد، وشــأن االســم ايامــد أال ُيشَتـــقَّ منــه ـ عمومــًا، ولعــل جممــع       

 بــذلدـ يقصـد      (2)اللغـة العربيـة بالقـاهرة حـني أجـاز اشـتقاق الفعـل مــن االسـم ايامـد         

ب ـ:"وأما الضرب اآلخـر ـ    ويف املزهر ـ وهو يتحد  عن االشتقاق من املعر  .االسم غري العلم

وهي األعالم ـ فبعيدة عن هذا كل البعـد، بـل هلـا أحكـام كـت  بهـا، مـن  ـع وتصـغري           

 . غري أن العربية قد تصرفت فيه باالشتقاق، و لد يف أبواب:(3)وغري  لد"

فالعربيــة ـ قــد ا ـ عرفــت االشــتقاق مــن العلــم يف بــاب النســب، فقــالوا ـ يف                -أ 

ــة،   ــي حنيفـ ــبة إىل أبـ ــي،      النسـ ــن حنبـــل :حنفـ ــد بـ ــافعي، وأمحـ ــد، والشـ ومالـ

ــة، وشــافعية،        ومــالكي، وشــافعي، وحنبلــي. وقــالوا يف ايمــع: حنفيــة، ومالكي

وحنابلــة. ويف االشـــتقاق مـــن أمســـاء البلـــدان: تركيـــا وتركـــي، وأفغانســـتان  

 وأفغاني.

ومــن أمثلــة النســب: )شــروط شــارونية( نســبة إىل )شــارون( ـ رئــي  وزراء الكيــان       

( نسـبة  أفالهونيـة ( نسبة إىل: )أرسـطوهالي (، و) أرسطوهاليسيالسابق ـ، و) الصهيوني 

( نسبة إىل )سـتالني(، ومثـل: )ماركسـية( نسـبة     فوال ي ستاليف نظامإىل:)أفالهون(، و)

( نســبة إىل )اســكندنافيا(، و)الثــورة الســبتمربية( االســكندنافية الــدولإىل )مــارك (، و)

ــبة إىل: ) ــبتمرب(، و)نسـ ــاتسـ ــوفياتية مروحيـ ــل:   سـ ــوفييت(، ومثـ ــاد السـ ــبة إىل )االحتـ ( نسـ

)املنتخب الربازيلي( نسبة إىل: )الربازيل(، و)النمساوية( نسبة إىل )النمسـا(، ويف النسـب   

(، و)األوزبكيـة(، وكـذلد يف النسـب إىل:    األوزبكسـتانية  السلطاتإىل )أوزبكستان( ورد: )
                                                           

(1)
. وبعض النحاة يرون أن األعجمي، سواء أنقله العرب علما، أم نقلوه نكرة ثم استخدموه علما 200، ص0ج  الكتاب، 

 .200، ص0ج  الوافي،ـ فإنه يمنع من الصرف. ينظر: حسن، عباس: النحو 
(2)

 .42، ص1ج ة بالقاهرة: في أصول اللغة، مجمع اللغة العربي 
(0)

 .212، 1ج السيوطي،  
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ــتان( ورد: ) ــاد)كردســ ــتانيالكر االحتــ ــردي(، و)دســ ــمة(، و)الكــ ــة العاصــ ــبة الكرواتيــ ( نســ

 ومثل:  ( نسبة إىل: )إكوادور(.إكوادورية مهاجرةإىل:)كرواتيا(، و)

 ويالحظ هنا: 

جمــيء املنســوب وصــفا، لــزوال العلميــة عنــه، ومعاملتــه معاملــة االســم غــري      

ــم، كمــا يف: شــروط شــارونية، ونظــام ســتاليف...اخل. ويالحــظ تأنيــث        العل

 وتذكريه  سب املوصوف. املنسوب

ــتالني...(،      ــان)مارك ، ســــ ــب إىل: إنســــ ــالم، فنســــ ــب إىل األعــــ ــوا النســــ تنــــ

 مكان)الربازيل، إكوادور(، وزمان)سبتمرب(.

قــد يأخــذ املنســوب داللــة مســتقلة، فيصــبح هــو علمــا، كمــا يف: املاركســية،    

واألفالهونية، فهذه أمساء مذاهب، نعم تنسـب إىل أشـخا ، ولكـن داللتهـا     

 ، وأصبحت أعالما مستقلة.تطورت

األعـالم املختومـة بـألف املـد، وهـي أكثـر مـن أربعـة أحـرف ـ مثـل: كرواتيـا،               

اسكندنافيا ـ كانت النسـبة إليهـا  ـذف األلـف، ومعاملـة اليـاء الـيت قبلـها          

معاملة ياء النسب. أما ما كان أقل من  لد فعومل معاملة املقصور الذي 

 ه: مساوي، مثل: حبلى وحبالوي.رابعه ألف، مثل: النمسا، نسب إلي

بعـــ  األعـــالم املركبـــة نســـب إليهـــا بـــأكثر مـــن صـــورة، مثـــل: أوزبكســـتان،   

وكردســتان، وكالهمــا مركــب مزجــي، فنســب إىل صــدر املركــب: أوزبكــي،   

وكردي، كما نسب إىل املركب كلـه: أوزبكسـتاني، كردسـتاني. ومعـروٌف     

 .(1)اخلالف بني النحاة يف النسب إىل املركب املزجي

، يســتخدم جمــازا لداللــة مــا، مثــل:   العلــم مــنيشــتق العربــي أحيانــا وصــفا    

                                                           
(1)

األول: ينسب إلى صدره، فتقول: قالّي، ، والمركب المزجي مثل: )قاليقال، بندرشاه( في النسب إليه أربعة أقوال

لثالث: ينسب إلى او الثاني: ينسب إلى عجزه مع حذف الصدر، فتقول: قلّي، وشاهّي.و وبندرّي. وهذا هو الرأي الشائع.

الرابع: ينسب إلى المركب باقيا تركيبه كما هو، فتقول: قاليقلّي، و صدره وعجزه معًا، فتقول: قالّي قلّي، وبندرّي شاهّي.

 حسن، عباس: النحو الوافي، ]ينظر:  بندرشاهّي. قال األستاذ عباس حسن:"وهذا رأي حسن، ولعله أنسب اآلراء اليوم"

 قع في لبس، ويوضح المنسوب إليه.؛ ألنه ال يو[003، ص0ج

يرى  وإذا كان العلم معتل اآلخر بالواو، مثل: طوكيو، َكـَلـَمـْنصو، أرسطو، كونغو، ِرُنـو، ُشـو ـ فكيف ننسب إليه؟

األستاذ عباس حسن أن الواو تحذف "إن كانت خامسة فأكثر، وتبقى إن كانت ثالثة، ويجوز حذفها وإبقاؤها إن كانت 

وينظر أحكام  .020، ص0ج حسن، عباس: النحو الوافي، ]ينظر: ى مع وجوب تضعيفها إن كانت ثانية"ـ وتبق رابعة

. فَتـنسب إلى الكلمات السابقة: طوكّي، وكلمنصّي، [ وما بعدها 010، ص0النسب عموما في المرجع نفسه، ج

 .وكنغوي أو كنغّي، ورنوّي، وشّوّيوأرسطّي، 
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كوبرنيكية يف: )قامت ثورة كوبرنيكية يف شـتى اجملـاالت ويف كـل مظـاهر     

الفنـــون واآلداب والعلـــوم(، نســـبة إىل: )كـــوبرنيك ( ـ وهـــو عـــامل فلكـــي               

الكـون، ولقـي بسـبب  لـد      بولندي، اشتهر بالقول بأن األر  ليست مركَز

لهم هـــذا العلــم واســتخدم الوصــف منــه جمـــازا      ـُضــطهادا كــبريا ـ فاستــ        ا

 .للداللة على التحرر الثوري من األمور السائدة

ويف العربيــة ـ حــديثا ـ أجــاز جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة اشــتقاَق املصــدر          -ب 

الصــناعي مــن الَعــلـــم أو مــن غــريه ـ:"إ ا أريــد صــنع مصــدر مــن كلمــة ـ يــزاد          

. وبنــاء علــى  لــد و اشــتقاق أمســاء مــذاهب      (1)ســب والتــاء"  عليهــا يــاء الن 

وتيـــارات فلســـفية وسياســـية مـــن أمســـاء األعـــالم، وأمثلـــة  لـــد: املاركســـية   

(Marx(واللينينيــة ،)Lenin(والرتوتســكية ،)Trotski(والدجيوليــة ،)De 

Gaulle(وبرغســــــونية ،)Bergsom)  والفرعونيــــــة مصــــــدر صــــــناعي مــــــن ،

 .)فرعون(

ــه    -ج  الصــحف ـ اجملــيء باملصــدر مــن العلــم املعــرب، مثل:"بعــد          وممــا هالعتنــا ب

الكوكلة )كوكاكوال(، واملكدنة )ماكدونالـد( ـ الصـحافة العربيـة تـدخل      

. و)كاكوال( اسم شركة املشروبات الشـهرية،  (2)عصر النزوكة )نيوزويد("

و)ماكدونالــد( اســم ملطعــم أمريكــي شــهري، و)نيوزويــد( صــحيفة أمريكيــة      

 شهرية.

العلـــم األجـــن  ف ننـــا نـــرده إىل نظـــريه العربـــي، ففـــي تصـــغري   وعنـــد تصـــغري -د 

 )أمريكي( نقول: ُأَمري ك، وتصغري: فرنسي: فرين .

 

 * ايمع والتثنية:

يف أماليه:"األمساء األعجمية ك براهيم ـ  ( هـ291)ت:  أشري ـ هنا ـ إىل قول ثعلب  

                                                           
(1)

 .21: مجموعة القرارات العلمية، صاللغة العربية بالقاهرةمجمع  
(2)

 .م10/1/2333، بتاريخ1القاهرة، عددجريدة  
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قيـاس، مثـل: إبراهيمـان،    ال تعرف العرب هلا تثنية وال  عًا، فأما التثنية فتجيء علـى ال 

وإمســاعيالن، فــ  ا  عــوا حــذفوا، فردوهــا إىل أصــل كالمهــم، فقــالوا: أبــاره، وأســامع،          

 .(1)وصغروا الواحد على هذا: ًبريه، وُسميع ـ فردوها إىل أصل كالمهم"

كما جيمع العلم  ع تصحيح، فيقال: عيَســون، وموَســون. أمـا العلـم املركـب      

مع  ـع تكسـري، وال يثنـى، إمـا جيمـع  ـع تصـحيح ب ضـافة ـ          املزجي، واحملكي ـ فال جي 

 وسبق احلديث عن  ع املنسوب.  .(2)قبله ـ ) وو( للمذكر، و) وات( للمإنث

ومــن أمثلــة ايمــع والتثنيــة: )مــن الليكــوديني(، وهــو  ــع لليكــودي، نســبة إىل     

لسـوفيت(،  ـع   حزب )الليكود اإلسرائيلي(، ومثـل: )فـراعني(،  ـع: )فرعـون(، ومثـل: )ا     

للمنسوبني إىل )االحتاد السوفييت(، وجيمع أحيانا على: )السوفيتيني(، وهو  ع سامل، 

ــانيون(.     ــون يابـ ــيكيون(،  ـــع: )مكســـيكي(، و)مواهنـ واألول  ـــع تكســـري. ومثـــل: )املكسـ

و)األمريكيــون(، و)األمريكــان( ـ كالهمــا  ــع )أمريكــيي(، أوهلمــا  ــع ســامل، وثانيهمــا      

ومثل: )بنجاليون( يف  ع املنسوبني إىل )بنجالديش(. و)األتـراك( ـ  ـع:     ع تكسري. 

 وجـود )تركي(، و)الروس( ـ  ع: )روسي(، و)القبارصة(:  ع: )قربصي(. ويف التثنية: ) 

 (.القتلى بني اثنني روسيني

ـ إما  ع مذكر ساملًا، فنول: فرنسيون، وأمريكيـون،  جيمع  املنسوب ونالحظ أن 

ث ساملًا، فنقـول: فرنسـيات، وروسـيات. والعربيـة أيضـا تمـع املنسـوب بـوزن         وإما  ع مإن

)مفاعل(، حنو: مهالبة، وأزارقة، ومغاربة، وحنابلة، وبرابـرة...اخل ـ فهـل نقـول قياسـًا علـى       

  لد: فرانسة، وأماركة، وأالمنة، وبراهنة...؟

 * دخول )ال(:

لســي آي إي( ـ ال يفيــده      إن دخــول )ال( علــى العلــم يف مثــل: )الــ  بــي ســي(، و)ا   

تعريفا  ألن العلم معرفة، وال يعرف بـ)ال(، و)ال( هنا زائدة، زيدت عليه كما زيدت علـى:  

املأمون والرشيد... وهلذا نالحظ ورود مثل هذه األعالم أحيانا بـ)ال(، وأحيانا مـن دونهـا،   

مـة، كمـا يف:   مثال: قالت بي بي سـي، وقالـت الـ  بـي سـي. وقـد تكـون )ال( زائـدة شـبه الز         

                                                           
(1)

 .210، ص1ج نقال عن السيوطي: المزهر،  
(2)

 .400، ص0ج حسن، عباس: النحو الوافي،  
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 الربازيل، فال يقال برازيل، وإما يقرتن اسم الدولة بـ)ال( عادة.

(، وهـو اسـم شـركة    Alcatelوينبغي هنا أن أشري إىل علم أجن ، وهـو: الكاتيـل)  

فرنسية لالتصاالت الالسلكية، فالعلم هنا مبدوء بـ)ال(، ولكن )ال( هنـا دخيلـة مـن أصـل     

 عنى آخر: فـ)ال( وحدة صوتية، وليست وحدة صرفية.اللفظ، وليست بـ)ال( العربية، ومب

 * الرتكيب:

يقسم النحاة الَعـلم ـ باعتبـار لفظـه ـ إىل مفـرد ومركـب، فـاملفرد، مثـل: ،مـد،          

زيد...واملركب ـ إما مركب إضايف، مثل: عبد ا ، أو إسنادي، مثل: جاد احلق، أو مزجي، 

فهــل العلــم املعــرب يشــمل هــذه األقســام   .(1)مثــل: ســيبويه، بعلبــد، رامهرمــز، نيويــورك...

 أيضا؟

يظهر من أقوال النحاة أن العلم األجن  يكون مفردًا، مثـل: أرسـطو، وأفالهـون.    

واملالحــظ  مزجيــًا، مثــل: ســيبويه، ورامهرمــز. ومل يشــريوا إىل غــري  لــد.  مركبــا ويكــون 

ألجنبيـة، مثـل:   أيضًا أن الرتكيب ـ إما يكون قبل التعريب، أي يكون قـد حصـل يف اللغـة ا    

رامهرمز...وإما أن يكون الرتكيب املزجي قد قام به العرب، حيـث  زجـون بـني كلمـتني     

 أجنبيتني، مثل: جاردن سييت)اسم حي يف القاهرة(، ونيوسوبر)اسم ،ل(.

                                                           
(1)

 .212، ص1ج ينظر: حسن، عباس: النحو الوافي،  
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 العلم كالنكرة ـ تضاف إليه عالمة اإلعراب إ ا دخل يف الرتكيب العربي، كمـا  

ملضع لرتتيب ايملـة العربيـة، غـري أنـا نريـد إيضـا  مسـألة تتعلـق بـ خر العلـم املعـرب.            

ـــريب ويصــرف، مثــل: نــو  ولــوط، ومنهــا مــا يعــرب و نــع مــن          فمــن األعــالم املعربــة مــا يَع

الصــرف، مثــل: لقمــان، ومنهــا مــا يبنــى، مثــل: ســيبويه، ومنهــا مــا فكــى، مثــل: ســيدْه،            

 .(1)وماجْه

ــة      واالســتعمال النحــو  ي للفــظ الــدخيل يتجلــى يف اســتخدام اللفــظ صــفة تالي

 سـتاليف  نظـام للموصوف، وهو ما يتوافق مـع الرتتيـب يف النظـام النحـوي العربـي، مثل)     

(، و)شروط شارونية(. كذلد جر املضاف إليـه املثنـى، وعالمـة جـره اليـاء، كمـا       فوال ي

جــر ايمــع الســامل اجملــرور، وعالمــة جــره اليــاء،  (، والقتلــى بــني اثــنني روســيني وجــوديف:)

 كما يف: )من الليكوديني(.

األوىل: هــل يبنــى ، وقــد اختلــف النحــاة يف بعــ  املســائل املتعلقــة بــالعلم املَعـــرَّب 

 الثانية: هل حنول بني اإلعراب وبني آخر االسم األعجمي؟و املركب املزجي أو يْعـَرب؟

 ب؟هل يبنى املركب املزجي أو يْعـَر  . أ

فرَّق  النحـاة بـني املركـب املختـوم بــ)ويه(، مثـل: سـيبويه، وبـني غـريه ـ فمـا كـان             

خمتومًا بـ)ويه( قالوا فيه أنه مبف على كسر آخره، وأجاز بعضهم إعرابه إعـراب املمنـوا   

وما سـواه، حنـو: بعلبـد، ورامهرمز...فقـالوا أنـه يعـرب إعـراب املمنـوا مـن           .(2)من الصرف

علـى الفـتح ـ وقـد      ا على الفتح، ويف كل ما سبق يكون الصـدر مبنيـ  الصرف ، وقيل: مبف

                                                           
(1)

لى: معرب ومبني ومحكي عنا الطرف عن التقسيم . ولو غضض10ص ،التقريب ألصول التعريب الجزائري، طاهر، 

 ـ فإن المحكي في النهاية يلزم حالة واحدة، وهو بهذا النظر يعد مبنيا.
(2)

 .011، ص1ج حسن، عباس: النحو الوافي،  
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 .(1)أجاز بعضهم إعرابه إعراب املتضايفني، فيكون صدره مضافًا، وعجزه مضافًا إليه

"وقد  ث املتأخرون يف: )أمحْد شاه(، وحنوه ـ فقال بعضهم: جيب فيه فتح آخـر   

ان آخــر ايــزء األول، وهــو الــدال، ايــزء األول، وهــو الــدال، وقــال بعضــهم: جيــب فيــه إســك

بعـدة   إسـكان آخـره   . وقـد اسـتدلوا علـى جـواز    (2)بناًء على أن العجم ينطقون بـه كـذلد"  

 :(3)أدلة

 نطق العجم به كذلد. .1

نطق العرب بكلمات معربة ساكنة آخر الصدر، حنـو: بْغــداد، مسْرقنـد،     .2

 آ ْربيجان.

ا يف قـراءة أبـي   ما ورد عن العرب مـن تـرك حركـة اإلعـراب أحيانـًا، كمـ       .3

 عمرو.

والذي يرتجح ـ لي ـ يف هذه املسألة هو النظر إىل املركب ككلمة واحـدة، ونغـري     

ــها مبــا اقتضــاه التعريــب، ال مبــا اقتضــاه اإلعــراب. فــ  ا كــان اإلعــراب يقتضــي يف           داخل

املركب املزجي العربـي أن يفـتح آخـر صـدره ـ فـ ن هـذا ال ينقـاس علـى املركـب األجـن ،            

سكناه، أو مفتوحًا فتحنـاه، أو مضـمومًا ضـممناه، أو مكسـورًا      اخر صدره ساكنف ن جاء آ

 كسرناه ـ والتعريب ال يقتضي تغيري هذه احلركات.

 هل حنول بني اإلعراب وبني آخر االسم األعجمي؟  . ب

ومبعنى آخر: هل  كن أن جنعل االسم األعجمـي الزمـًا حلالـة واحـدة يف اآلخـر،      

 ، وإما فكى على ما هو عليه؟فال تدخله عالمات اإلعراب

جنــد ايــواب يف كتــاب التقريــب ألصــول التعريــب، حيــث يقــول:"  هــب بعــ         

ــه قويــة، وإن مل يكــن يف         ــاحثني إىل أن االســم األعجمــي فكــى إ ا كانــت العجمــة في الب

                                                           
(1)

 .010، ص1المرجع نفسه، ج 
(2)

 .10ص ،التقريب ألصول التعريب، الجزائري، طاهر 
(0)

 المكان نفسه. 
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.غـري أنـه عقـب علـى  لـد بأنـه ال دليـل عليـه. ولكنـه قـد           (1)آخره ما  نـع ظهـور اإلعـراب"   

 :  ر الطويل عشىوقع يف شعر األ

 وشاَهـْســفـَرْم واليامسنُي ونرجٌ 
 

 ُيـَصـبِّـُحـنا يف كلِّ َدْجـٍن َتــغيَّــما 
 

وال وجه الدعـاء الضـرورة، مـع     .(2)فسكن امليم من )شاَهـْســفـَرْم(، فقيل: إنه ضرورة

 إمكان محله على احلكاية.

                                                           
(1)

 .18، صالمرجع نفسه 
(2)

 المكان نفسه. 
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ي لألعــالم بيــان جماالتهــا الدالليــة، ومصــادرها الــيت دخلــت  يــراد باجملــال الــدالل

منهـــا، والـــدالالت احلادثـــة هلـــا، وبعـــ  الظـــواهر الدالليـــة األخـــرى. وسأشـــري إىل بعـــ   

 القضايا واملالحظات املهمة يف هذا احلقل.

 االت الداللية لألعالم الدخيلة* اجمل

 :عديدة، أبرزهاجماالت  تتوزا علىاألعالم الدخيلة 

، وهــو الغالــب يف األعــالم، وهــي متنوعــة تنوعــا كــبريا، فمنهــا       أشــخا  أمســاء

األعالم السياسية، والعلمية، والفنية، واألدبية، والصحفية، والعسـكرية، ورجـال األعمـال،    

ــيون..  ــة والرياضـ ــاء أمكنـ ــاء قـــارات، ودول،     وأمسـ ــمل: أمسـ ــة كـــذلد، وتشـ ــي متنوعـ ، وهـ

عـات، وفنـادق، وجبـال، و،يطـات، وأنهـار،      وعواصم، وأقاليم، وواليات، ومدن، وجـزر، وجام 

وحدائق، وشوارا، وأسواق، ومعار  تارية، ومواقع نووية. وال نكثر بـذكر أمثلـة عليهـا.    

ــاد، مثــــل:  (،Januariusمثــــل: ينــــاير)كأمســــاء األشــــهر، ، أزمنــــة أمســــاءو عيــــد واألعيــ

 النريوز)نوروز( ـ وهو عيد فارسي.

، مثــل: ســكاي   يــة تلفازأمســاء قنــوات    أمســاء متعلقــة بوســائل إعالميــة، ومنهــا:     

، تــانبريطاني تــانيتلفاز شــبكتان وكلتاهمــا( ـ    BBC(، وبــي بــي ســي) Sky Newsنيــوز)

ية تلفاز( ـ  وهي كربى الشبكات ال CNN( ـ قناة أملانية، وسي إن إن) n-tvومثل: إن تي يف)

( ـ  The Observer، مثل: األوبزيرفـر) أمساء صحف وجمالتو ية.يف العامل، وهي أمريك

( ـ   La Gazzetta dello Sportصـحيفة إخباريـة بريطانيـة، ال جازيتـا ديلـو سـبورت )      

( ـ صــحيفة إخباريــة    washington postصـحيفة رياضــية إيطاليــة، واشــنطن بوسـت)  

( ـ  Sternشـترين)  ( ـ جملـة سياسـية أمريكيـة،    Foreign affairsأمريكية، فـورين أفـايرز)  

( ـ وكالة األنباء Reuters، مثل: رويرتز)أمساء وكاالت إخباريةو جملة إخبارية أملانية.
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ــران  بـــــرس)  ــار   France-Presseالربيطانيـــــة، فـــ ــية، إيتـــ ــاء الفرنســـ ـــ وكالـــــة األنبـــ (ـــ

 ( ـ وكالة األنباء الروسية.ИТАР-ТАССناس)

، وهــو ا: أمســاء بــرامجأمســاء تتعلــق بــالكمبيوتر واإلنرتنــت، وهــي متنوعــة، ومنهــ  

ــاد)  ــل: أوتوكــــــــــــــــ ــت)AutoCADالغالــــــــــــــــــب، مثــــــــــــــــ (، powerpoint(، بوربوينــــــــــــــــ

(، Blaster(. وأمساء فريوسات، مثل: بالسرت)Excel(، أكسل)photoshopفوتوشوب)

ــوب) ــر)Zotobزوتـــ ــريفتش)  Sasser(، ساســـ ــل: بـــ ــات، مثـــ ــاء ملفـــ (، Prefetch(. وأمســـ

(. وأمســاء تتعلــق  Javaاء لغــات برجمــة، مثــل: جافــا)  (. وأمســtemporaryالتمــرباري)

(، ويكتـــــــب peer-to-peer(، بـــــــري تـــــــو بـــــــري) DSLباإلنرتنـــــــت، مثـــــــل: الـــــــدي إس إل) 

(، إم إس Hotmail(. وأمســـــــاء مواقـــــــع إلكرتونيـــــــة، مثـــــــل: هوايـــــــل) p2pاختصـــــــارا)

 (.MSNإن)

ــة  ــات حكوميــ ــاء مإسســ ــاجون) أمســ ــل: البنتــ ــدفاا          Pentagon، مثــ ( ـ وزارة الــ

( ـ  Congress( ـ جمل  النواب اإلسرائيلي، كـوجنرس)  knessetالكنيست) األمريكية،

وهي اهليئة التشريعية يف الواليات املتحدة وتتألف مـن جملـ  الشـيوخ وجملـ  النـواب      

 .جمتمعني

( ، منظمـــة عســـكرية NATO، وحتالفـــات، مثـــل: حلـــف النـــاتو) أمســـاء منظمـــات

( ـ unescoية والزراعة، واليونيسكو)( ـ منظمة األمم املتحدة لألغذfaoأهلسية، والفاو)

( ـ االحتـاد الـدولي لكـرة     fifa، والفيفـا) منظمة األمـم املتحـدة للرتبيـة والتعلـيم والثقافـة     

 القدم.

ــة  ــاء شـــركات تاريـ ــدا)أمسـ ــل: هونـ ــناعة        Honda، مثـ ــة لصـ ( ـ شـــركة يابانيـ

( ـ شــركة كنديــة لصــناعة       Massey  Fergussonالســيارات، ماســي فريجســتون)  

( ـ شركة إيطاليـة إلنتـاج املعـدات     New Hollandاآلالت الزراعية، نيوهوالند)املعدات و

 ( ـ شركة كورية.SAMSUNGالزراعية، سامسونج)

 Europeأمســـــــاء فـــــــرق فنيـــــــة، مثـــــــل: يوربـــــــا فلـــــــهارموني )أخـــــــرى، ك

philharmonie          (ــنال ــل: أرسـ ــدم، مثـ ــرة قـ ــوادي كـ ــاء نـ ــة، وأمسـ ( ـ       Arsenal( ـ أملانيـ

مســاء مواصــالت، ومنــه أمســاء   ( ـ برازيلــي. وأ    Álvaro  Santosبريطــاني، ســانتوس) 



[303] 
 

، أنتجتها ( ـ وهو نوا من سيارات امليف با  Toyota Coasterسيارات: تويوتا كاسرت)

( ـ وهــي نـوا مـن الشـاحنات الصـغرية املســتخدمة يف        Hiluxشـركة تويوتـا، وهـايلوك )   

وأمســاء ( اليابانيــة. Toyota Motorالنقــل، مــن مصــنوعات شــركة تويوتــا موتــورز)     

(، patersonوأمســاء ســفن: باترســن) (. Airbus A350) 352 إيربــا هــائرات، مثــل: 

( ـ بندقيـة   Калашниковаأمساء أسلحة، مثـل: كالشـينكوف)  و (.Titanicوتيتاند)

( ـ هـــائرة حربيـــة       Apache( ـ قذيفـــة صـــاروخية، أباتشـــي)      RPGآ ر بـــي جـــي)وروســـية، 

 أمريكية.  

ي، ويعـف:  تلفـاز  ( ـ وهـو اسـم برنـامج    Big Brother: بـيج بـرزر)  مثلوغري  لد، 

ــة         oscarاألخ األكــرب. ومثــل: أوســكار)   العلــوم  ( ـ اســم جــائزة ســنوية انحهــا أكاد ي

( ـ وهـو   Restoring rightsوالفنـون السـينمائية األمريكيـة. ومثـل: ريسـتورينق رايـت  )      

ــة يف العــراق    ، ومعنــى اللفــظ: إعــادة احلقــوق، ومثل)اياشــي    اســم عمليــة عســكرية أمريكي

 forty year oldشكاكيو شي شي( ـ اسم لوحة فنية يابانية، فورتي يري اولد فريجـني)  

virgin) .ـ اسم فلم أمريكي كوميدي 

 

 مصادر األعالم الدخيلة* 

تكـاد تكـون كـل دول العـامل ـ تقريبـا ـ مصـادر لألعـالم الدخيلـة، فهنـاك يف كـل              

ا، ســواء أعــالم أشــخا  أم غريهــم، واحلــديث عــن علــم مــا يســتدعي إدخــال  دولــة أعــالم مــ

 ومن خالل دراسة العينة اليت قمت بها توصلت إىل النتيجة التالية:لفظه إىل لغتنا. 

احتلــــت أمريكــــا الصــــدارة يف الــــدول الــــيت دخلــــت منهــــا أعــــالم بشــــكل عــــام،           

ــا بنســبة )  1344بنســبة) ريكــا الصــدارة يف جمــال   %(. كمــا احتلــت أم 944%(، تليهــا بريطاني

أعـــــالم األشـــــخا ، ويف أعـــــالم األمكنـــــة، ويف أعـــــالم الشـــــركات، ويف أعـــــالم املإسســـــات  

 احلكومية، وأعالم األسلحة، وتفردت بأعالم الكمبيوتر. 

كمــا لــوحظ عامــة أن الــدخيل األمريكــي واألوروبــي يف جمــال األعــالم ـ يكــاد              

تصــدر دخيــل األعــالم هــي دول أوربيــة باســتثناء     عشــر دول ت يطغــى علــى مــا ســواه، فــأول   
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اليابان. كما نالحظ أن بع  الدول اآلسيوية كاليابان والصني ـ تشارك بدرجة ثانية ـ   

وإن كانت أقل بكثري من الـدخيل األوروبـي. وكـل هـذه تعطـي مإشـرات واضـحة علـى أن         

لألعــالم  هــذه الــدول ـ مبــا حتتلــه علــى الســاحة الدوليــة مــن مكانــة ـ هــي مصــدر كــبري            

 املعاصرة، سواء األشخا  أو املنظمات، أو الشركات، أو غريها.

كما لـوحظ بالنسـبة ألعـالم األشـخا  أن األعـالم الدخيلـة مـن أمريكـا حتتـل          

%(، ثــــم 546%(، ثــــم فرنســــا بنســــبة)343%(، تليهــــا أملانيــــا بنســــبة)13املرتبــــة األوىل بنســــبة)

وهـذه األرقـام والنسـب فيهـا مإشـر واضـح       %(. 4%(، ثم روسـيا بنسـبة )  443بريطانيا، بنسبة)

علــى غلبــة دخــول األعــالم األمريكيــة ثــم األوروبيــة ـ إىل العربيــة املعاصــرة املتمثلــة بلغــة         

الصحافة واإلعالم، وهذا يدل على عمق العالقات، وكثرة االرتباهات، مع هذه األهـراف  

 %(. 4م منها نسبة)وخاصة أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ثم روسيا اليت  ثل دخيل األعال

وقــد أدى كثــرة دخيــل األعــالم مــن أمريكــا وبريطانيــا بشــكل خــا  إىل احــتالل   

 اللغــة اإلجنليزيـــة املصـــدر األول يف الــدخيل، وممـــا جعـــل هلــا الصـــدارة أن أمســـاء بـــرامج   

وأيضـا  ألنهـا مبثابـة لغـة     ، ومـا يتعلـق بـه ـ أغلبهـا مصـاغة باللغـة اإلجنليزيـة.          الكمبيـوتر 

دولية ـ فكثري من الشـركات واملإسسـات واملنظمـات تصـور أمساءهـا بهـا، فــ: انرتناشـونال          

ـــ         international graphicsجرافيــد ) ــة أملانية ــة فني  مصــور امسهــا( ـ وهــي  عي

ــار         ــيت تصـ ــة الـ ــارات األوائليـ ــذلد االختصـ ــة. وكـ ــة أملانيـ ــم أن ايمعيـ ــة، رغـ باإلجنليزيـ

 Food and(  faoلدولية كثري منها يصار باللغة اإلجنليزية، مثل: الفاو)للمنظمات ا

Agriculture Organization(يونيســـــيف ، unicef  )United Nations 

Children's Fund (واإليسـيكو ، isesco  )Islamic Educational , Scientific 

and Cultural Organization  . 

بعــ  الشــركات احملليــة ـ وخاصــة القطــاا        وأمــر آخــر يشــار إليــه هنــا، وهــو أن    

اخلــا  ـ تصــور أمساءهــا بعبــارات إجنليزيــة، وبعضــها بلفــظ إجنليــزي مــع عربــي، مثــل:     

 Yemen(،  ن موبايـل ) Spacetel Yemen(، سبيستل  ن)TeleYemenتيليمن)

Mobile(سبأفون ،)sabafon.ـ وكلها شركات اتصاالت  نية ) 

تـأتي معنــا أيضـا يف أن كــثريا مـن املرت ــني     وخطـورة هيمنــة اللغـة اإلجنليزيــة  
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العرب يعتمدون عليها يف نقل األعالم من اللغات األخرى  نظرا هليمنتهـا الطاغيـة علـى    

فغـــري بعيـــد وجــود التـــأثر بهـــا، واســـتقاء  وســائل اإلعـــالم ووكـــاالت اإلخبــار، واإلنرتنـــت.   

لد أيضـا: تعريـب العلـم    مبا تتضمنه من أعالم ـ مباشرة منها. ومما يدل على    األخبار ـ 

(، ولــو دریہچىىوأمــري حســن( بـــ: تشــاودري، ولفظــه يف األورديــة)  دریہچىىوالباكســتاني: )

( تعــــــرب بـــــــ: )ج(، أو )ق(، ويف چعــــــرب مباشــــــرة لعــــــرب : جويــــــدري، أو: قويــــــدري، فالـــــــ)

(، وعليـــه فـــنحن مل نعربـــه مـــن األورديـــة، إمـــا مـــن اإلجنليزيـــة Chaudhryاإلجنليزيــة) 

 (: )تش(. چالشني، وبدليل تعريب الـ) بدليل األلف بعد

)جوهـور(، وجوهـور: منطقـة عريقـة مباليزيـا،      ويدل على هذا أيضا تعريـب لفـظ   

أسسها يف القرن السادس عشر السلطان املسلم ،مد شاه. ولفظ )جوهـور(، تعريـب مـن    

. (1)(، واسم املدينة اسـم عربـي، وهو)جـوهر(، ويف املالويـة أيضـا: جـوهر      Johorاإلجنليزية)

ولكــن العلــم العربــي ضــاا بــني أيــدي صــحفيني ال يعرفــون إال مــا تــأتي بــه وســائل اإلعــالم  

فهجنوه حـني اكـذوا اإلجنليزيـة وسـيطا.     اإلجنليزية، متناسني أن العلم ـ أساسا ـ عربي.   

 .وهذا دليل آخر على التأثر باإلجنليزية

 

 * األعالم اليت عربت سابقا

اصــرة ـ معظمــه مــن الــدخيل احلــديث  إ  إنهــا       األعــالم الدخيلــة يف العربيــة املع 

أعالم ألشخا  أو منظمات أو أشياء معاصرة. وتوجد أعالم قد دخلت العربيـة مـن قبـل،    

إما يف القرن األول، وإما بعد  لد. كاألعالم اليونانية والالتينية اليت تر ت يف عصر 

سـيوية الـيت فتحـت    كأفالهون وأرسطو، وكذلد أعالم األمكنـة األوربيـة واآل  الرت ة، 

 .يف العصر العثماني، أو اليت قامت معها عالقات تارية أو سياسية أو عسكرية

وهذه األعالم اليت دخلت من قبل نالحظ أن العربية املعاصرة عموما والصحافة 

كــأفالهون، خصوصــا، تــورده يف الغالــب باهليئــة الــيت دخــل بهــا مــن قبــل، واشــتهر بهــا،        

هناك أعالم اختلف تعريبها السابق عن تعريبهـا احلـالي،    ولكْن وأرسطو، وخوارزم وأنقرة.

                                                           
(1)

 Wikipedia the free encyclopedia :en.wikipedia.org/wiki/Johor#History_of_Johor 
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 .بلرمو : سالنيد،مثل

ــا: )    (، ويف Thessaloniki)(: ســالونيكيأمــا ســالنيد، فالصــحافة تعربهــا غالب

ونطقهــا: ثيســالونيكي، فحــذف العــرب املقطــع األول)ثــي(  ، (Θεσσαλονίκηاليونانيــة)

الونيد(، دون الياء الـيت يف اآلخـر، ونطقهـا يف    كفيفا. وقد عربتها املراجع العربية بـ)س

. (1)/ وهــو االســم الشــائع ســابقا :ســالونيكيSaloníki (/Σαλονίκηاللهجــة املقدونيــة)

وغــريه،  (2)ويف اخلالفــة العثمانيــة كــانوا ينطقونهــا: ســالنيد، كمــا يف عجائــب اآلثــار     

الف للتعريــب . فتعريبهــا: ســالونيكي ـ خمــ    (3)ومنهــا الشــيخ أمحــد بــن يوســف الســالنيكي 

الســــــــابق: ســــــــالنيد. ويف)تــــــــاريخ خمتصــــــــر الــــــــدول( البــــــــن العــــــــربي املســــــــيحي        

 .(4)(  كرها بلفظ: تسالونيقيهـ635م/ 1236السرياني)ت:

ــرم، وأمــا  ــالريمو: )فالصــحافة تعربهــا غالبــا  بل ــة صــقلية، حكمهــا   وهــي ، (ب مدين

(، Paliemmuقلية)(، ويف الصـ Palermoم، وهي يف اإليطاليـة) ْرـَـلـَــاملسلمون، ومسوها ب

 ،"بلرم بفتح أوله وثانيه وسكون الراء وميم معناه بكـالم الـروم املدينـة    ويف معجم البلدان:

. فالتعريــب (5)البحــر" شــاه وهــي أعظــم مدينــة يف جزيــرة صــقلية يف  ــر املغــرب علــى     

 .مْرـَـلـَــباملعاصر: بالريمو ـ خمالف للتعريب القديم: 

 

 * يف كتابة العلم الدخيل

 املظاهر اليت ترد يف كتابة األعالم الدخيلة يف لغة الصحافة املعاصرة:  من

العلم كامال، وخمتصرا. وهـي ظـاهرة هلـا أمثلـة عديـدة، مـثال: )أرئيـل         ــ كتابة

شــارون(، و)شــارون( ورد خمتصــرا وكــامال، ومثــل: )يــو اس اس كــول( و)كــول( ـ مــدمرة     
                                                           

(1)
 Wikipedia the free encyclopedia :en.wikipedia.org/wiki/Salonica 

(2)
لرحيم عبد الرحمن عبد تحقيق: د. عبد اعجائب اآلثار في التراجم واألخبار، عبد الرحمن بن حسن: الجبرتي،   

 .030، ص0ج، م1118الرحيم، د.ط، مصر، مطبعة دار الكتب المصرية، 
(0)

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق: محمد شرف الدين يالتقايا،  

 .1000، ص2د.ط، لبنان، دار إحياء التراث، د.ت، ج
(0)

، لبنان، 2بو الفرج بن أهرون: تاريخ مختصر الدول، تحقيق: األب أنطون اليسوعي، طابن العبري، غريغوريوس أ 

 .041م،  ص1180دار الرائد اللبناني، 
(1)

 .080، ص1ج ،م1100معجم البلدان، د.ط، لبنان، دار صادر،  ، الحموي، ياقوت 
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ــمبورجو(   ــمبورجو( و)لوكســـ ــدرلي لوكســـ ــة، و)فانـــ ــويزومي(  أمريكيـــ ــريو كـــ ، و)جونشـــ

 و)جونيشــريو( ـ رئــي  وزراء اليابــان الســابق. و)الواليــات املتحــدة األمريكيــة( و)أمريكــا(.      

وأحيانــا يكــون  لــد يف اخلــرب أو املقــال ـ فيــذكر االســم أوال كــامال، فــ  ا  كــره ثانيــة       

  كره خمتصرا.

ات، مـثال:  كتابـة االسـم األجـن  ـ أحيانـا ـ بطولـه الـذي يتجـاوز الـثال  كلمـ            ـــ  

)جوزيــه رينالــدو جيمــاري  كــارنيريو(، وهــو اســم هويــل جــدا حملــامي برازيلــي ـ وكــان        

 justine heninيكفــي أن يكتــب: جوزيــه رينالــدو. ومثل:)جوســتني هيــنن هــاردين( )    

hardenne العبــة تــن ) (بلجيكيــة، واالســم الشــائع هلــاJustine Henin فــنالحظ ،)

 كان االكتفاء مبا شاا.هول االسم، وكان باإلم

 الصـحافة كلمتني، وعند تعريبه تكتبـه   مكونا مننا يكون االسم األجن  اأحيــ 

( ـ شـاعرة أمريكيـة ـ عربـت: كالريسـابنكوال ـ       Clarissa Pinkolaكلمة واحـدة، مثـل: )  

 كانت كلمة واحدة، مما أدى إىل هول الكلمة. فبدت كما لو

أحيانا مكتوبا بلغتـه األجنبيـة ـ وهـي اإلجنليزيـة      اجمليء بالعلم معربا أحيانا، وــ 

(، Windows Vista(، و)وينـدوز فيسـتا( و)  Explorerيف العـادة، مثـل: )إكسـبلورر( و)   

ــدوز    ــي( و)وينــ ــدوز إكــــ  بــ ــة    XPو)وينــ ــاء املتعلقــ ــذا يف األمســ ــون هــ ــا يكــ ــا مــ (... وغالبــ

 (.NOKIAبالكمبيوتر. وقد ترد يف غري  لد، كما يف: )نوكيا( و)
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  وقفة مع دراسات األلفاظ الدخيلة يف

 الصحافة

 مصادر التأثري يف لغة الصحافة 

 الدخيل والشكل الصحفي 
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 إضاءة:

الصحافة ـ ومثلها وسائل اإلعالم عامة ـ اليوم مـن أبـرز العالمـات احلضـارية      تعد 

م، وما يتبـع هـذا التـأثر مـن تبـادل منـافع ومصـاحل،        الشاهدة على التأثر الثقايف بني األم

شـاهد علـى حضـارة أمتهـا وثقافتهـا ولغتهـا. وال يوجـد شـيء فـول           هوهي يف الوقت نفس

بني التأثر والتأثري احلضاري، فاللغات ترتجم، واحلدود تتالشى، والفواصل الزمنية تكاد 

لــى اخلــرب مــن مصــادر الصــحافة ـ اليــوم ـ فكمهــا: ضــرورة احلصــول ع         كمــا أن تنعــدم.

عاملية، والسـعي إىل السـبق الصـحفي يف نشـر اخلـرب، وهـذا يتطلـب منهـا تر ـة سـريعة،           

وحتت وهأة هذه السرعة تتسـلل كـثري مـن األلفـاظ واألسـاليب واملفـاهيم الدخيلـة، دون        

أن تلقى حظها من التصحيح، والفح ، وهكذا فد  التـدفق كـل يـوم عـرب مئـات مـن       

 .الوسائل اإلعالمية الصحف، بل آالف من

ومــن جهــة ثانيــة فــ ن املرتجــم يقــوم بــدور خطــري يف الوســاهة بــني اللغــات  ، فهــو  

مثل الطبيب الذي يأانه الناس على أبـدانهم، وهـذا يأانـه النـاس علـى لغـتهم، وصـحة        

اللغــة يعــف صــحة الفكــر، وســقمها يعــف ســقم األمــة. فــاملرت ون هــم الــذين يقومــون          

اة اليت ار من خالهلا اللغات األجنبية، ومـن األهميـة مبكـان أن يـتم     بالتعريب، وهم القن

 مراقبة هذه القناة، وما  ر خالهلا باستمرار.

إن أهمية الصحافة وتأثريها على الرأي العام يف شتى جماالت احلياة ـ ال كفى  

للغـة،  على أحد. وتتمثل أهمية الصحافة ـ خاصة، ووسائل اإلعالم األخرى ـ يف عالقتها با  

 يف عدة أمور:

   أن اللغـــة هـــي الـــدال واملـــدلول، وهـــي الوســـيلة الـــيت تـــإدي بهـــا الوســـيلة

 اإلعالمية رسالتها، ومن هنا ينشأ التأثر والتأثري.

         ،اثل هذه الوسائل بالنسبة لبنسـان اليـوم ـ جـزءا ال يتجـزأ مـن حياتـه

بل نسيجا من أنسجته، ووشيجة مـن وشـائجه، فهـي معـه يف كـل مكـان       

ن، منها يستقي معلوماته، ويكون أفكـاره، ويسـتمد تصـوراته، وينهـل     وزما

أن لغتها املستخدمة ستعود عليه بالسـلب أو باإلجيـاب،    وبدهيمعارفه ـ  

فهي إمـا تسـاعد علـى تفصـيح العـوام، وغريهـم، وإكسـابهم كـثريا مـن          

األلفــاظ الفصــحى، وإمـــا تســاعد علــى تضـــييع اللغــة الفصــحى. فهـــي       

ــد   ــدين. " لـ ــال   و حـ ــذ أن     سـ ــاهري منـ ــالزم ايمـ ــالم تـ ــائل اإلعـ أن وسـ
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تستيقظ من النوم وحتى تأوي إىل الفرام، كما أن األعـم األغلـب مـن    

ــد رئيســـية للعلـــم         ــع هـــذه الوســـائل كروافـ ــذه ايمـــاهري يتعامـــل مـ هـ

واملعرفة، وبالتالي فكل سقطة لغوية ... ترتك آثارها الضارة، وبصـماتها  

 .(1)البارزة يف حياة هذه ايماهري"

        ،حتقق وسائل اإلعالم ما عجـزت عـن حتقيقـه مإسسـات الـدول العربيـة

من تقريب املسافات بني العرب، والتحـاور بينهـا، ووضـع البـذور األسـاس      

أن اللغـة هـي العامـل املعاصـر ـ الـذي يكـاد          خصوصـا للوحـدة املنشـودة. و  

يكــون الوحيــد ـ الــذي جيمــع بــني شــعوب املنطقــة، رغــم مــا تشــوبه مــن           

 ضعف كبري.

 سائل اإلعالم مضطرة لتقديم اخلرب للمتابع يف أقرب فرصة، وخاصـة  و

مع  وبان احلدود املكانية، وتالشي الفواصل الزمانيـة، وهـذا مـا يـدفعها     

 إىل التعامل اخلالق والسريع مع اللغة اليت تكتب ـ أو تنطق ـ بها.

     ــمى ــاز أن تســ ــة، وجــ ــواق األدبيــ ــاءت الصــــحافة لتعيــــد  كــــرى األســ جــ

. فمــن (2)فية( علــى حــد تعــبري الــدكتور كامــل ولويــل بـــ)السوق الصــح

جهة تقوم الصحافة بنقل األخبار إىل ايمهور، ومن جهـة أخـرى تفـتح    

أبوابهــا للجمهــور ملـــن شــاء أن يكتـــب يف خمتلــف شـــئون احليــاة. ثـــم إن      

الصحف تزود القراء بلغـة عربيـة صـحيحة سـهلة، واهـد لقيـام سـليقة        

 ضـــرورة مالحظـــة اللغـــة يف هـــذه لغويـــة. وهـــذا مـــا يـــدعو البـــاحثني إىل 

 الوسائل وتقو ها.

ولــذلد فــ ن الصــحافة خاصــة ولغــة اإلعــالم عامــة ـ هلــي جممــع لغــوي عربــي،        

يضاف إىل قائمـة اجملـامع، وهـو جممـع يسـتطيع أن يفعـل مـا ال تفعلـه اجملـامع مـن نشـر            

 األلفاظ، وتوحيد اللغة، وتقريب الفصحى إىل العوام واملثقفني.

ــأثريا كــبريا يف األفــراد ويف املإسســات، ويف مســتقبل     اللغــة اإلع إن الميــة تــإثر ت

أن تـرتك بـال كطـيط وال     الكـبري شعوب املنطقة أيضا، بل ويف اللغة نفسها ـ ومـن اخلطـأ    

                                                           
(1)

، 2ألصول والقواعد واألخطاء الشائعة، طعبد الحليم، محي الدين، وأبو العنين، حسن محمد: العربية في اإلعالم ـ ا 

 .03م، ص2332مصر، دار الشعب، 
(2)

لغة الخبر في اإلذاعة والصحافة والتلفزيون، ورقة بحث منشورة ضمن كتاب مؤتمر علم اللغة األول: اللغة العربية  

 .213م، ص2332في وسائل اإلعالم، عام 
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تقييم. ونظرا خلطورة الدور املزدوج الذي تقوم به الصحافة، حيـث إنهـا سـال   و حـدين      

عن مواردها ومصادرها، ومراقبـة كتابهـا    ف نه جيب التحري عن لغة الصحافة، والكشف

 و،رريها.

من هنـا، فدراسـة األلفـاظ الدخيلـة ـ عامـة، مـا زالـت  اجـة إىل دراسـات عديـدة،            

ومن باب أوىل دراستها يف الصحافة، الـيت اثـل قـاموس العربيـة املعاصـرة، ومعرفـة هـرق        

األجنبيـة، وغـري  لـد ـ      تعريبها، وردها إىل الصواب، ومعرفة مصادرها، واملـإثرات اللغويـة  

 كل  لد ما زال  اجة إىل العديد من البحو .

ويف هذا السياق و اختيار هذا البحث، وعنوانـه:"األلفاظ الدخيلـة يف الصـحافة    

م"، وحتديـد البحـث بهـذا اإلهـار     2225اليمنية ـ دراسة تطبيقية على صـحيفة الثـورة عـام     

ذه النمذجة إىل الكشف عن العديد من املكاني  من أجل النمذجة، والوصول من خالل ه

ــام للدراســـة. ويتنـــاول البحـــث مشـــكلة األلفـــاظ     الظـــواهر والنتـــائج املتعلقـــة باجملـــال العـ

الدخيلــة يف الصــحافة، وكيــف تتعامــل الصــحافة معهــا، كمــا يــدرس املصــادر األجنبيــة   

 املإثرة يف الصحافة من الناحية اللغوية.

يسـهم يف إلقـاء الضـوء علـى هـذه القضـية       وهذا املبحث فـاول قـدر املسـتطاا أن    

أســئلة متعــددة، أجيــب عــن بعضــها يف املباحــث الســابقة مــن هــذا    مــن خــالل اإلجابــة عــن  

 البحث، وجنيب عما تبقى يف هذا املبحث.

واخلالصة ان هذا املبحث يتناول مشكلة األلفاظ الدخيلة يف الصحافة، وكيـف  

نبيـة املـإثرة يف الصـحافة مـن الناحيـة      تتعامل الصحافة معها، كمـا يـدرس املصـادر األج   

 اللغوية.
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 مقدمة )دور الصحافة(:

تكمـــن خطـــورة الصـــحافة وأهميتهـــا يف خطـــورة الوظـــائف الـــيت تإديهـــا تـــاه         

اجملتمع، كوظيفة االستطالا، ووظيفة اإلخبار، ووظيفـة التوعيـة وتشـكيل الـرأي العـام،      

رهـا يف تميـع األمـة حـول اخلطـر احملـدق بهـا،        وقيامها بالرقابة علـى أجهـزة الدولـة، ودو   

ومســاندة خطــط التنميــة، ووظيفــة اإلعــالن، وتقــديم اخلــدمات العامــة، والتســلية...اخل.   

واخلالصة أن "الصحافة تـإدي خـدمات ـ ال حصـر هلـا ـ للجمهـور... وأبـرز هـذه الوظـائف:          

 .(1)"اإلعالم، والتسلية، ومداواة األحوال النفسية، واإلنصاف االجتماعي

يف "احلفـاظ   امهمـ  تـإدي دورا والصحافة من خالل قيامها بهـذه الوظـائف ف نهـا    

وضـع   عـن ومن جهة أخرى ف ن أجهـزة الثقافـة هـي املسـئولة األوىل      ،على اللغة وتطويرها

اللغة واحملافظة عليها من االندثار والـذوبان، حتـت تـأثري اللغـات الدخيلـة واملصـطلحات       

الوقت نفسه ب ثرائها حتى تكون أفضل أداة وصل بـني ماضـينا   األجنبية. وهي مطالبة يف 

ومســتقبلنا وتبقــى قــادرة علــى اكــني الشــبان مــن اســتيعاب العلــوم احلديثــة علــى غــرار        

إن العالقة بني اللغة واإلعالم ـ عالقـة    .(2)نظرائهم من الدارسني باللغات الغربية الكربى"

اللغـة بـاإلعالم، ويتـأثر اإلعـالم بهـا، ونتيجـة       متشابكة، ومتعددة، ومتبادلة التـأثري، تتـأثر   

اإلعـالم  هلذا التأثر نشأ ما يسمى باللغـة اإلعالميـة، ومسيـت قبـُل باللغـة الصـحفية. إن "      

دون لغة رصينة، مبسطة، ال يسـتقيم أمـره. واللغـة دون إعـالم متطـور، ال  كنهـا أن تـإدي        

ــاهمة يف    ــي، واملســ ــذوق الراقــ ــيم الــ ــار وتعمــ ــالتها يف االنتشــ ــو   رســ ــروط النهــ ــوفري شــ  تــ

. ومـن ناحيـة أخـرى فـ ن احلفـاظ علـى اللغـة العربيـة ونشــرها         (3)"بـاجملتمع، حنـو األفضـل   

 ، فالعربية بالنسبة لبعالم العربي ـ الوسيلة والوظيفة.(4)من أهم وظائف اإلعالم العربي

                                                           
(1)

 ، ترجمة: فاطمة عبد اهلل محمود.00م، ص1180ة العامة للكتاب، بيير البير، الصحافة، د.ط، مصر، الهيوة المصري 
(2)

 .104، صمرجع سابق ،المصمودي، مصطفى 
(0)

طالل، محمد: اللغة العربية في اإلذاعة والتلفاز والفضائيات في المملكة المغربية ـ دراسة تحليلية ونقد، المحاضرة  

م، 2330 -هـ1020ن الذي يقيمه مجمع اللغة العربية األردني، األولى ضمن الموسم الثقافي األردني الحادي والعشري

 .10ص
(0)

 .10م، ص1180الدميري، مصطفى: الصحافة في ضوء اإلسالم، د.ط، السعودية، مكتبة الطالب الجامعي،  



[323] 
 

ويصف البع  الصحافة بأنها حتتل املقام األول، من بني وسائل اإلعـالم كلـها   

 ـ     أكثــر مــن ســواها مــن وســائل اإلعــالم    ـ     أســباب، مــن أهمهــا: أن الصــحافة تهــتم   لعــدة 

باخلو  يف القضايا السياسية واالجتماعية ومناقشتها ب سهاب، وعر  وجهـات النظـر   

ومن أجل  لد  ف ن النظم الد قراهية يف العـامل، حتـر     .املختلفة، وخلفيات األنباء

، لتكــون املــرآة الصــافية، الــيت تعكــ  آمــال  علــى إعطــاء الصــحافة أكــرب قــدر مــن احلريــة 

الشعب وآالمه، وأحالمه وتطلعاته، ورضاه أو سخطه، ولتقوم كـذلد، بـدورها ورسـالتها    

خـالل هـذا القـرن، الـذي      ـ  ، يف توعيته وتنويره، يف صدق وشرف والتزام، ممـا جعلـها  املهمة

تكـوين الـرأي العـام    وأكثرهـا قـدرة علـى     ،من أقوى وسائل اإلعـالم  ـ   يوشد على االنتهاء

.  حتى أصبح ُيطلق على الصحافة اسم "صاحبة اياللة"، الُسـلطة  (1)ووجدان ايماهري

ــريعية،     ــة، والتشـ ــة: التنفيذيـ ــلطات الـــثال  التقليديـ ــافة إىل السـ ــة، كســـلطة مضـ الرابعـ

 والقضائية.

 :  ر املتقارب  وال غرو بعد  لد أن يصفها شوقي قائال

ــةٌ   ــى آَيــــــــــــ ــاٍن َمضــــــــــــ ــلِّ َزمــــــــــــ         ِلُكــــــــــــ

ــاِد          ــبُ  الِعبـــــــ ــِبالِد َوَنـــــــ ــاُن الـــــــ  ِلســـــــ

ــِبالِد          ــحى يف الــــ ــرَي الُضــــ ــرُي َمســــ  َتســــ

ــة           ــُم يف ُأمَّــــــــــــــــ ــي ُتَعلِّــــــــــــــــ  َوَتمشــــــــــــــــ

 

ــُحف    ــان  الُصـــــــ ــذا الَزمـــــــ ــُة َهـــــــ  َوآَيـــــــ

 َوـكهـــــُف احُلقـــــوق  َوَحـــــرُب اـيَنـــــف

 إ  ا الِعلــــــــُم َمــــــــزََّق فيهــــــــا الَســــــــَدف 

ــف   ــط  اأـلِلــــــ ــن ال َيُخــــــ ــثرَيِة َمــــــ  ـكــــــ

 

 انطالقة لغة الصحافة:

انطلقت البداية الصحفية العربية يف القرن التاسع عشر، وكانت اللغة 

ما زالت مثقلة بقيود التكلف والسجع واإلغراق يف البديع، "املستخدمة يف الصحافة 

والركاكة يف التعبري ـ وهي أساليب ورثتها من القرون السابقة، وهذه إحدى آفتني 

يت كانت تكتب بها الصحافة آنذاك، واآلفة الثانية، هي غزوها أصيبت بها اللغة ال

                                                           
(1)

-www.muqatel.com/openshare/Behoth/Fenonينظر: موسوعة مقاتل:   

Elam/sahafa/sec04.doc_cvt.htm 
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باأللفاظ األجنبية، فتقرأ يف صحيفة الوقائع لرفاعة الطهطاوي:"افتتا  )برملنتو( 

إنكلرتة"، و")فاميلية( احلضرة الفخيمة"، وشهر )زانويه( أي يناير، و")البولوتيقة( 

اخلوري ـ عن لغة البداية . وكما يقول (1)اخلارجية" أي السياسة اخلارجية"

الصحفية:"كانت العربية يف حالة احتضار، حيث األخطاء يف األلفاظ املفردة، والضعف 

 .(2)يف ايمل املركبة، والسقم يف األسلوب، وال من يرفع الصوت بالتنبيه"

وهذا هو الطور الطبيعي للوالدة، ولكننا ال نتقدم كثريا حتى تكثر الصحف يف 

اسع عشر، وينربي للكتابة الصحفية كتاب متميزون، أمثال: أمحد أواخر القرن الت

، (5)، وأديب إسحاق(4)وإبراهيم اليازجي، (3)و،مد عبده، وعبد ا  النديمالشدياق، 

... ، وتنشأ على أيدي هإالء "لغة ثالثة (1)، وعبد الرمحن الكواك (6)ويعقوب صروف

                                                           
(1)

 .101، ص، مرجع سابقمحمد عبد الغني حسن، 
(2)

م، 2331، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، 1الخوري، نسيم: اإلعالم العربي وانهيار السلطات اللغوية، ط  

 .114ص
(0)

من أدباء صحفي خطيب،  .(م1814 -1801،  هـ1010- 1241)ياهلل بن مصباح بن إبراهيم اإلدريسى الحسن عبد 

ولد في اإلسكندرية. وشغل بعض الوظائف، وأنشأ فيها الجمعية الخيرية اإلسالمية، وكتب  .خطبائهاومصر وشعرائها 

ة، واستعاض عنها مقاالت كثيرة في جريدتى المحروسة، والعصر الجديد، ثم أصدر جريدة "التنكيت و التبكيت" مد

. نفاه اإلنجليز العرابية، فكان من كبار خطبائهاأعلن بها جهاده الوطنى، وحدثت في أيامه الثورة ، طائفبجريدة سماها ال

 [.108، ص0، جخير الدين، مرجع سابقالزركلي، ] أكثر من مرة، وتوفي باألستانة
(0)

م(. أديب ولغوي وصحفي لبناني، 1134 - 1800هـ ، 1020 - 1240إبراهيم بن ناصيف بن عبد اهلل اليازجي ) 

لغة آنذاك. ابتدأ حياته األدبية شاعًرا، ثم اتجه إلى األدب والصحافة، فأصدر األدب وال أحد أعالم اليازجي صيفوالده ناو

وكان يكتب فيها أماليه اللغوية فطارت  الطبيب م مجلة1880أصدر سنة ، وم، ثم أغلقها1802سنة  النجاح جريدة

احتجبت بعد سنة. ثم  ولكنهام، 1810في القاهرة سنة  البيان شهرته، ولكنه أغلقها أيًضا، ثم هاجر إلى مصر، وأنشأ مجلة

. مرض السرطان ومات به في القاهرةالبليغة حتى داهمه  م، وظل يغذيها بمقاالته1818سنة  الضياء أخرج بعدها مجلة

كان يجيد العربية والفرنسية والعبرية والسريانية، وكان بارًعا في الرياضيات وعلم الفلك، كما كان ماهًرا في صناعتي 

 .ليدوي والخط العربي. له: نُجعة الرائد في المترادف والمتوارد، والفرائد الحسان من قالئد اللسانا الحفر والتصوير

 [.04، ص1، جخير الدين، مرجع سابقالزركلي، ]
(1)

م(. أديب وشاعر وصحفي سوري مسيحي. ُولد في دمشق وتوفي 1881 - 1814هـ ، 1032 - 1202أديب إسحاق ) 

م، وكان في القاهرة آنذاك جمال الدين األفغاني فسافر إليه أديب إسحاق وانضم إلى 1804ة في لبنان. انتقل إلى مصر سن

م ثم أصدر في 1800حلقته، فشجعه على احتراف الصحافة ومحاربة الظلم والتخلف، فأصدر صحيفة مصر سنة 

ا بسبب اتجاههما التحرري م، ولكن الصحيفتين ألغيت1808اإلسكندرية صحيفة التجارة باالشتراك مع سليم النقاش سنة 

الفرنسية بعض  م وأصدر فيها جريدة مصر القاهرة. ترجم عن1801المناهض لألجانب، ثم انتقل إلى باريس سنة 

خير الزركلي، وأشعاره في كتاب الدرر.] وقد جمعت مقاالته .آندروماك، وشارلمان، والباريسية الحسناء :الروايات، مثل

 .[281، ص1الدين، مرجع سابق، ج
(4)

صحفي لبناني، ولد في بيروت، أسهم مع فارس نمر  .م(1120 -1812هـ، 1004-1248) يعقوب بن نقوال صروف 

مجلًدا،  18م(، وأصدروا منها 1881م( ثم انتقلوا بها إلى القاهرة )1804وشاهين مكاريوس في تأسيس المقتطف )

م(. وقد أضاف إلى اللغة العربية ألفاظا 1881قطم )وأسهم في القاهرة أيضـًا مع نمر ومكاريوس في تأسيس جريدة الم

األبطال العظماء  سير فصول في التاريخ الطبيعي، والعالم والعمران، و  :واصطالحات علمية عديدة. من مؤلفاته

، ، مرجع سابق، وعبده، إبراهيم232، ص8، جخير الدين، مرجع سابقالقدماء. كما ترجم كثيرا من الكتب. ]الزركلي، 

 [.18 ـ 11ص
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ال تنزل إىل مستوى االبتذال وسطى بني الفصحى والعامية، لغة فصيحة مبسطة 

العامي، وال تعلو على العامة،  يث يفهمونها دون أي عسر أو مشقة، لغة بسيطة سهلة 

ملاهبون بها هبقات األمة، وال ايز بني هبقة وهبقة... وقد هجرت موضوعات أدبنا 

ها القديم من تهنئة وتعزية إىل غري  لد، وإما تكتب لألمة، وتعر  ما يهمها من شئون

السياسية، وتنادي باإلصال  يف األداة احلكومية، وتتناول كل ما تريد األمة من 

 .(2)موضوعات سياسية ودينية واجتماعية"

وقد مضت الصحافة تشق هريقها اللغوي يف وسط صعب، فمن جهة كان 

، ومن جهة ثانية عليها أن تقدم اللغة بألفاظ دعليها أن تبعث احلياة يف اللغة من جدي

لجمهور املتنوا واملتعدد، ومن جهة ثالثة كان عليها أن تسهم لة وأساليب سهلة واضح

 ،يف تر ة العلوم واآلثار األوروبية، مع عوز يف املصطلح العربي، وغياب للرتا  العربي

ولكنها خرجت منها  .وأمام هذه الصعوبات أثبتت الصحافة قدرتها على تاوز العقبات

لنقاد اللغويني ملتلفون يف مواقفهم إزاءها، بني ماد  بسمات لغوية جديدة، جعلت ا

وقاد ، وبني ناظر إليها بعني الريبة والدعوة إىل التصويب، وآخر ينظر بعني الرضا 

 والقبول هلذه السمات. 

ف ن موقف املتأخرين من اللغويني ينحو إىل قبول كثري من هذه  وعلى أيي

ذا يقول إبراهيم السامرائي:"هذه العربية السمات، ويعدها إضافة وتطويرا للغة، ويف ه

املعاصرة يف لغة اإلعالم اليت كنا نعدها يف أويل القرن العشرين "لغة جرائد" نبًزا هلا، 

. "وـفر  علينا واقُع األمر أْن (3)"صارت وحنن يف آخر القرن هي الفصيحة املعاصرة

عربيًة )حقنا أن ندعَوها  ُنسجِّـلها على أنها مرحلٌة تارمليٌة آلت إليها لغُتنا، من

                                                                                                                                                    
(1)

م(. لقبه السيد الفراتي، رحالة من 1132 -1811هـ، 1023-1201عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي ) 

 فأغلقتها الحكومة، وجريدة الشهباء ومن رجال اإلصالح اإلسالمي. ُولد وتعلم في حلب، وأنشأ فيها جريدة الكتاب األدباء

فوشوا به، فُسجن وخسر كل ماله، فرحل  ة، ثم حنق عليه أعداء اإلصالحاالعتدال، فُعطِّلت. أسندت إليه مناصب عديد

ثم استقر في القاهرة إلى أن توفي  وشرقي إفريقيا وبعض بالد الهند. إلى مصر. ساح سياحتين عظيمتين إلى بالد العرب

، خير الدين، مرجع سابق، الزركليأم القرى، و طبائع االستبداد ] :مسموما من قبل عمالء السلطان التركي. له من الكتب

 [.821، ص0، ج، مرجع سابق، والكيالي، عبد الوهاب218، ص0ج
(2)

هـ 1021، شعبان 81ضيف، شوقي: بين الفصحى والعامية، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد 

 .00م، ص2333ـ نوفمبر
(0)

هـ 1022شعبان ، 10مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عددمقال منشور في السامرائي، إبراهيم: في لغة اإلعالم،  

 .12صم، 2332نوفمبر  –
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  (1)"(معاصرًة

وقد شاركت الصحافةَ  بعد  لد وسائُل أخرى يف تكوين اللغة املعاصرة، وهذه 

الوسائل أهمها: اإل اعة والتلفاز، وهي وسائل مسعية، خبالف الصحافة ف نها وسيلة 

بعضهم مكتوبة، ومسيت مبجموعها لغة اإلعالم، ولكن دور الصحافة يظل األقوى، بل إن 

عرف اللغة الفصحى املعاصرة بأنها:"فصحى مكتوبة تستخدم يف التعليم ويف العلم ويف 

األدب ويف الصحافة"، ثم قال:"وهي لغة مكتوبة يف األعم األغلب، وأشكاهلا املنطوقة يف 

. ويرى بع  الباحثني ـ  ق ـ أن "الصحافة هي احلو  (2)الغالب مصدرها مكتوب"

روافد اإل اعة والتلفزيون واجملالت وأمثاهلا، فالصحافة تسجل الكبري الذي تصب فيه 

هلذه األمور  يعها، فما تسمعه من اإل اعة تده مكتوبا يف الصحف، وما تراه يف 

راد أن أالتلفزيون تده مكتوبا فيها أيضا، وترى الصحف تستقر بني أيدي الناس، فمن 

اضرة بني الناس، وقد أدى هذا يتحقق من كلمة يعيد قراءة الصحيفة...إن لغتها ح

 .(3)احلضور إىل القول باللغة الصحفية ـ بدال من اللغة اإلعالمية ـ"

ف ن اللغة اإلعالمية هي املكون األبرز للفصحى املعاصرة، ويعرفها األستا   كلٍّوعلى 

الفصحى اليت صاغها األدباء والعلماء الصحافيون واللغويون ... "،مد حسن بأنها:

ف القرن التاسع عشر حتى اليوم، وهي فصحى مكتوبة غالبا، تستخدم يف منذ منتص

التعليم ويف العلم ويف األدب ويف الصحافة، وهي اللغة الرمسية املشرتكة يف العامل 

العربي. ونقول إنها فصحى ألنها معربة ال تايف القواعد املعروفة للفصحى يف كتب 

كيبية وأسلوبية وداللية اقتضتها دواعي النحو، وهي معاصرة ألنها تغريت تغريات تر

احلياة املعاصرة، وهي شكل لغوي خمتار يتعلمه العربي تعلما، ويتفاوت مستعملوه يف 

                                                           
(1)

، صف  ر 91السامرائي، إبراهي : من العربية المعاصرة، مقا  منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد 

 .87م، ص2771ه    ماي  و 1422

(2)
ر حداثتها ودورها في أجهزة اإلعالم، ورقة بحث منشورة عبد العزيز، محمد حسن: الفصحى المعاصرة، مظاه 

 .283م، ص2332ضمن كتاب مؤتمر علم اللغة األول: اللغة العربية في وسائل اإلعالم، عام 
(0)

 .210، صمرجع سابق ،ولويل، كامل 
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إتقانه تفاوتا ظاهرا، ومن ثم فال أحد يكتسبها يف بيئته أو يستعملها يف شئون احلياة 

 .(1)العامة"

 

 ة:يالصحاف مميزات اللغة

املوضوا، املميزات اليت اتسمت بها اللغة تناول كثري ممن كتب يف هذا 

الصحفية ـ واللغة اإلعالمية عامة، ومن خالل النظر يف هذه املميزات  كن تقسيمها 

 لى قسمني: األول: مميزات عامة، والثاني: مميزات لغوية خاصة.ع

 أوال: املميزات العامة

للتأثري  لغتها سهلة وواضحة ومفهومة، حيث إنها تكتب لعامة الناس، وتسعى .1

 فيهم، وتقديم اخلدمات هلم.

لغة عربية مشرتكة، ليست خاصة بدولة ما، أو بفئة ما. "فلغة الصحافة ليست  .2

لغة فنية خاصة  تاز بها جمموعة من الناس، بل هي لغة عامة يتفق من 

يستطيعون القراءة على فهمها، وما تقدمه لقرائها جيد هريقه ميسرا إىل 

كتبون، فلي  غريبا أن تكون لغة الصحافة أقرب لغتهم حني يتكلمون أو ي

. والصحافة (2)األماط اثيال للخصائ  اللغوية اليت ايز العربية اآلن"

تسهم اليوم يف توحيد لغة احلياة العامة، مثلها يف  لد مثل سائر وسائل 

اإلعالم الصوتية واملرئية  " لد أن لغة الصحافة هي لغة الوضو  والدقة 

سرعة، يصطلح عليها العلماء واألدباء والصحفيون فتكون قامسا والبيان وال

مشرتكا بني لغة العلم ولغة األدب، وتكون عامال من عوامل التقريب بني 

                                                           
(1)

جمهورية مصر   اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين، في المؤسسات التعليمية في: عبد العزيز، محمد حسن 

العربية، الواقع والتحديات واستشراف المستقبل، المحاضرة الثالثة ضمن الموسم الثقافي األردني الثالث والعشرين الذي 

 .100م، ص2331 -هـ1024يقيمه مجمع اللغة العربية األردني، 
(2)

 .12، صمرجع سابقلغة الصحافة المعاصرة، : عبد العزيز، محمد حسن 
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 .(1)مستويات التعبري املختلفة"

لغة مباشرة، "تصل إىل اهلدف املقصود مباشرة وبطريقة فورية، وتنصب عليها  .3

ر ، وخلوها من فنون التورية وازدواج مساتها كعنصر ايا بية يف هريقة الع

 .(2)املعاني"

لغة مرتبطة بالفن الصحفي واإلعالمي، فهي جزء من العملية اإلعالمية،  .4

، األوىل: الوظيفة اإلعالمية وتوصيل املعلومات، وإبالر (3)وتقوم بثال  وظائف

احلقائق. والثانية: الوظيفة التعبريية، بالتعبري عن الفن واألدب عموما، 

حتريد املشاعر، واالتاهات املستقبلية للرسالة. والثالثة: الوظيفة و

اإلقناعية، من خالل استخدامها يف إقناا ايماهري برأي معني، أو وجهة نظر 

 ما، أو دفعهم لعمل معني....

لغة تتميز باحلركة، واملرونة، وهذه الصفة تتمثل يف "استيعابها ملنجزات  .5

 .(4)ة اجملتمع ايديد"احلضارة، ورو  العلم، وواقعي

لغة شعبية، وشعبيتها نابعة من شعبية الوسائل اإلعالمية اليت تستخدمها،  .6

 كالتلفزيون واإلنرتنت.

وأما اللغة اليت تكتب بها الصحافة فـ"الغلبة...هي للفصحى، وأن مستقبل 

ت الفصحى يف الصحافة زاهر إ ا أوىل النقد األدبي عناية ملا ينشر يف الصحافة، وتابع

جمامع اللغة اهتمامها بالنظر يف لغة الصحافة والتفاعل معها...  كما  أن الصحف 

اليومية الكبرية ومثلها اجملالت تولي عناية متزايدة بالفصحى األدبية وبالنقد األدبي 

الذي تزدهر به اللغة وترتقي، و لد من خالل نشرها مقاالت لألدباء والكتاب 

افًسا بني هذه الصحف واجملالت على دعوة األقالم املعروفة املرموقني. وحنن نرى اليوم تن

للكتابة فيها. كما نرى ارتباط دائرة من القراء مبتابعة مقاالت هإالء، وهي دائرة تتسع 

                                                           
(1)

م، 2333، مصر، الشركة المصرية العالمية للنشر ـ لونجمان، 1العزيز: علم اإلعالم اللغوي، طشرف، عبد  

 .218ص
(2)

عامر، عبد الحليم محمد: اإلعداد اللغوي لإلعالميين، ورقة بحث منشورة ضمن كتاب مؤتمر علم اللغة األول: اللغة  

 .101م، ص2332العربية في وسائل اإلعالم، عام 
(0)

 .183ـ 101، صهالمرجع نفس
(0)

 .01، صم1111د.ط، مصر، الهيوة المصرية العامة للكتاب، شرف، عبد العزيز: لغة الحضارة وتحديات المستقبل،  



[329] 
 

. (1)باستمرار، األمر الذي جعل كبار األدباء والكتاب حريصني على النشر يف الصحف"

وإ ن حتريَف لفظ  … وسائل اإلعالم خبري "اللغة العربية يف ويقول عبد اهلادي التازي:

من مذيع أو مذيعة، وإن خرق قاعدة حنوية أو صرفية من صحفي أو صحفية ال 

يزعجف كثرًيا وأنا أمسع وأرى وأقرأ هلإالء يف جماالت  أخرى ما يثلج الصدر دفاًعا عن 

 .(2)اللغة العربية وغريًة على وجودها وحضورها"

وجود يف الصحافة، وخاصة يف بع  الشعر النبطي، ومع هذا ف ن العامية هلا 

وبع  القص  والروايات، ويف الكاريكاتري، ويف بع  اإلعالنات. بل إن عبد الكريم 

خليفة يصرخ خوفا على الفصحى، وفذر من تسلل العامية إىل الصحافة 

وا قائال:"وتسللت هذه الظاهرة املرضية، أي سياسة تشجيع العاميات من اإلعالم املسم

واملنطوق، إىل اإلعالم املطبوا يف الصحف واجملالت. فقد كان للصحافة منذ نشأتها 

دور مشرِّف يف إحالل الفصحى املبسطة ،ل العامية السائدة. ووي هلا ،و الفرق بني 

الفصحى واللهجات العامية بالتدرج. ومنذ العقدين األخريين من القرن العشرين، 

ثانية اليت أصابت كيان األمة العربية بزلزال شديد، بدأنا والسيما منذ حرب اخلليج ال

. وأصبحت باللغات العاميةتنشر يف بع  الصحف وخاصة اخلليجية منها  نرى مقاالت

أن جند إعالًنا ينشر  ومن النادرلغة اإلعالنات تنشر باللغات العامية أو اللغات األجنبية، 

، والسيما مبا يسمى الشعر العامياتالشعر ببلغة عربية سليمة. وأصبح نشر دواوين 

النبطي، شائًعا، جيد الدعم والتشجيع من بع  األوساط الرمسية. ويتم  لد كله، 

. ولكن على أيٍّ ف ن حضور العامية (3)ور("لتعسًفا، حتت ما يسمى باألدب الشع  )الفولك

د ال يتجاوز هذه األبواب، وهو حضور خفيف، وخاصة يف الصحف الرمسية. وقد أك

أكثر من باحث لغوي بأن لغة الصحف يف ايملة ـ ما زالت سليمة، وإن كان يشوبها 

                                                           
(1)

الدجاني، أحمد صدقي: الفصحى والعامية في وسائل اإلعالم، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  

 . ]بتصرف[230، صم2331هـ ـ مايــو 1022، صفــر 11عدد
(2)

، 10التازي، عبد الهادي: صراع اللغات في وسائل اإلعالم، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد 

 .00م، ص2331هـ نوفمبر 1022شعبان 
(0)

العربية  خليفة، عبد الكريم: قضايا العربية على مدارج القرن الحادي والعشرين، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة 

 .131_ 133م، ص2331هـ نوفمبر 1022، شعبان 10بالقاهرة، عدد
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 .(1)شيء من االحنراف

 :(2)ومن آثارها اإلجيابية

م الفرد الكتابة الصحيحة، فالصحافة "تسهم بدور واضح يف تعلم اللغة يتعل .1

من خالل ما تقدمه من كتابات. فيتعلم الفرد الكتابة الصحيحة السليمة 

الية من األخطاء اإلمالئية والنحوية واألسلوبية...كما تسهم الصحافة يف اخل

صقل وتنمية مهارة التعبري لديه من خالل ما تقدمه من مقاالت علمية وأدبية، 

 .(3)صيغت بأسلوب رصني، وبتعبري دقيق سليم..."

وحدة اللغة العربية وانتشارها  و لد بسبب استخدام العربية اإلسهام يف  .2

 كة.املشرت

التنمية اللغوية، فلبعالم "دور قوي يف تنمية الثروة اللغوية لدى كثري من  .3

. وقد أثر اإلعالم يف التنمية اللغوية من (4)املتكلمني، وإثراء معجمهم اللغوي"

: املصطلحات العربية احملدثة، واأللفاظ الدخيلة، والتعبريات ايديدة، (5)خالل

 توسيع الداللي.والظواهر الرتكيبية ايديدة، وال

حالة حضور دائم بعد  العربية يف"توسيع دائرة االستخدام اللغوي وجعل اللغة  .4

 .(6)أن كان األمر قبل ظهورها مقصوًرا على املدرسة وايامعة وايامع"

إشاعة التعبريات واملصطلحات ايديدة، فـ"لقد بدأ هذا ايديد يشيع يف  .5

العلمية، وال سيما يف  الصحف واجملالت، ثم تاوز  لد إىل الكتب

االختصاصات االجتماعية، ثم تاوز  لد اللغة األدبية احلديثة... بل  قد 

                                                           
(1)

، 11مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عددينظر: القطان، إبراهيم: لغة الصحافة في األردن،  

لغوية في فلسطين، حامد، أحمد حسن: أثر اإلعالم الفلسطيني في التنمية ال. و: 181م، ص1180هـ ـ مايو 1030شعبان 

 .144م، ص2332نوفمبر  –هـ 1022شعبان ، 10مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد
(2)

ينظر: عبد العليم، مصطفى أحمد ـ وعبد المحسن، يحيى فرغل: اآلثار اإليجابية لوسائل اإلعالم في اللغة العربية،  

ـ وما  040م، ص2332األول: اللغة العربية في وسائل اإلعالم، عام  ورقة بحث منشورة ضمن كتاب مؤتمر علم اللغة

 ـ وما بعدها.108ص مرجع سابق، ،المقالح، عبد العزيزبعدها. و
(0)

محمود، إبراهيم كايد: أثر وسائل اإلعالم في اللغة العربية، ورقة بحث منشورة ضمن كتاب مؤتمر علم اللغة األول:  

 .20م، ص2332م، عام اللغة العربية في وسائل اإلعال
(0)

 .001، ص، مرجع سابقعبد العليم، مصطفى أحمد ـ وعبد المحسن، يحيى فرغل 
(1)

 ـ وما بعدها. 081، صالمرجع نفسهينظر في الحديث عنها:  
(4)

 .101ـ  108ص مرجع سابق، المقالح، عبد العزيز، 



[330] 
 

تسمع بع  خطباء املساجد يديرون يف خطبهم شيئا من هذا ايديد 

، واملصطلحات اليت يضعها اإلعالميون أو يتداولونها "تفر  نفسها (1)الوافد"

. كما (2)لسمع فتستقر بالذاكرة"بفضل التكرار، فيتعود عليها البصر أو ا

يرجع الفضل إىل الصحافة يف ترويج ألفاظ عربية كانت مهجورة، فأعادوا هلا 

 .(3)احلياة"

 

 ثانيا: مسات يف األساليب واأللفاظ

ألفاظ وتعبريات جديدة يعود الفضل يف وجودها أو انتشارها إىل وسائل  -أ 

 : (4)اإلعالم

نعرف هلا واضعا وال صانعا، واليت  "إن آالف األلفاظ والرتاكيب اليت ال

أصبحت من صميم اللغة العربية وثروتها الواسعة اليت ال تعرف حدا ـ هي من عمل 

رجال الصحافة وابتكارهم، إما بالرت ة من اللغات األجنبية، وإما باستعمال اجملاز 

اخلاهر  واالستعارة  توسعا يف دالالت الكلمات، وإما بالوضع الوحـِـيي الذي جييء عفو

. ولقد "كان (5)ويكون مطابقا للقواعد وأحكام اللغة من اشتقاق وتعريب وغريهما"

للصحافة يف بداية النهضة العربية احلديثة أثٌر َبِعيد يف وضع املصطلحات وألفاظ 

احلضارة احلديثة، وتعددت بطبيعة احلال الوسائُل اللغوية بني تغري داللي واشتقاق 

                                                           
(1)

، شعبان 81جمع اللغة العربية بالقاهرة، عددالسامرائي، إبراهيم: ألنا فصحى وعامية؟ مقال منشور في مجلة م 

 .223م، ص2333هـ ـ نوفمبر1021
(2)

هـ ـ 1030، شعبان 11مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عددالجبالي، محمد عزيز: لغة الصحافة،  

 .80م، ص1180مايو 
(0)

 .المكان نفسه 
(0)

، شعبان 11مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد، كنون، عبد اهلل: الصحافة وتجديد اللغةينظر:  

. و عمر، أحمد مختار: من اآلثار اإليجابية للغة اإلعالم، ورقة بحث منشورة ضمن 120م، ص1180هـ ـ مايو 1030

ي، محمود ـ وما بعدها. وحجاز 00م، ص2332كتاب مؤتمر علم اللغة األول: اللغة العربية في وسائل اإلعالم، عام 

، صفــر 11فهمي: دور وسائل اإلعالم في التنمية اللغوية، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد

عبد و .10ـ  88، صمرجع سابقمن العربية المعاصرة، والسامرائي، إبراهيم:  .101م، ص2331هـ ـ مايــو 1022

 ـ وما بعدها. 081، صمرجع سابقن العليم، مصطفى أحمد ـ وعبد المحسن، يحيى فرغل
(1)

 .120ص مرجع سابق، ،كنون، عبد اهلل 
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 ، وما زال  لد الدور اارسه الصحف. (1)وتركيب واقرتا  معجمي"

ومن أمثلة تلد األلفاظ: صحيفة، جريدة، جملة، إمرباهور، الشرق األقصى، 

واملإار  الدولي، والسكة احلديدية، ايامعة، رقم )بدال من: مرة(. ومن األلفاظ 

، اخلصخصة، االستنساخ، احلمى القالعية، العقوبات الذكية، القتل الرحيماحلديثة: 

غسيل األموال، الناتج احمللي، الصواريخ البالستية، عقدة اخلواجة، دول الطوق، ثورة 

 .املعلومات، احلرب الباردة،  اعات الضغط...اخل

ـ استخدام ألفاظ عربية بداللة  (2)ومما يذكر من جديد الصحافة أيضا

لفاحش، وأصل جديدة،  كن وصفها باملولد، مثل: )ابتزاز( يف داللته على االستغالل ا

اللفظ: ابتز: جرده من ثيابه، ومادته تدور حول البز. ومثل: عميل، واحتج، والتطرف، 

 واإلرهاب، وشجب، وفشل.

ومن  لد أيضا: كثرة انتشار األلفاظ الدخيلة يف الصحافة، وخاصة يف 

اجملال العلمي، كما تكثر فيها األعالم كثرة كبرية ـ وسوف نكشف عن  لد يف ايزء 

 يقي من هذه الدراسة.التطب

ومنها تعبريات جرت جمرى األمثال، مثل: أقام الدنيا ومل يقعدها، سياسة 

األمر الواقع، سياسة خالف تعرف، ومن قبيل حوار الطرشان، وجمرد حرب على 

 ورق...اخل.

ومن األساليب اليت ايزت بها لغة الصحافة ـ ما يقولونه يف معر  األخبار، 

دد، وعلمنا من املصادر املوثوقة، وممن بيدهم األمور، ومن دوائر مثل: سبق فذكرنا يف ع

احلل والربط، وصر  مصدر مسئول، وهي أساليب تـُـدخل يف روا القراء توثيَق اخلرب، 

و"قد يكون ،رر اخلرب أو خمرب ايريدة نقله عن ساعي أحد الوزراء، أو تلقفه من 

 .(3)موظف صغري جدا يف الوزارة"

                                                           
(1)

 .101، صمرجع سابقحجازي، محمود فهمي: دور وسائل اإلعالم في التنمية اللغوية،  
(2)

. وقد ذكر مجموعة من األمثلة يمكن 14، صمرجع سابقينظر: السامرائي، إبراهيم: من العربية المعاصرة،  

 .081، ص، مرجع سابقو عبد العليم، مصطفى أحمد ـ وعبد المحسن، يحيى فرغلالرجوع إليها. 
(0)

 .113، ص، مرجع سابقحسن، محمد عبد الغني 
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 . من خالل:(1)نية الصرفيةالتوسع يف الب -ب 

اإلكثار من توليد أفعال على وزن ـفعيل، ومصدره: تفعيل، مثل:)تعذيب  .1

مياه البحار، حتضري القرى، تقنني التربا بأعضاء ايسم، تدويل 

القضية، تأميم البنوك، تذير األفكار، تفويج احلجاج )أي 

)العْوربة يف  تقسيمهم أفواجًا(، ترسيم احلدود(. وـفْوعل ـ فوعلة، مثل:

مواجهة العوملة، حوسبة املشروا(، وفعول فعولة، مثل: )جدولة 

الديون، بلورة الفكرة،(. وـفْعـلن فعلنة، مثل: )عقلنة  العمل العربي، 

عصرنة اجملتمع، شخصنة األزمة )االهتمام بايوانب الشخصية 

على حساب القضايا املوضوعية(، قرضنة املوقف )فر  صيغة حكم 

 ي يف أفغانستان على بالد أخرى(. ـقَرَضا

التوسع يف صور املصدر الصناعي من كل اسم جامد أو مشتق:  .2

النِـّـدِّية، احلتمية، التحتية، الفوقية، الـقْبليَّة، البعديَّة، اخللفية، 

ايماهريية، الشبابية، البشرية، اإلنسانية، النوعيَّة. ثم ُولِّدت 

در الصناعي كثريا من املغاليق "اهُلو يَّة".... وقد فتح باب املص

اللغوية، فسمح بالتفضيل والتعجب من االسم ايامد: أكثر 

رجولية، ومن اسم املفعول للداللة على التفضيل من املفعول: أكثر 

مفهومية. وتوسيع باب النحت والرتكيب الذي اقتحم اللغة العربية 

لو املعاصرة من خالل الرت ات، مثل: األفرو آسيوية، واألجن

 أمريكية، واهلندو أوروبية.

: كاشتقاق الفعل )*(التوسع يف االشتقاق من األعيان واألمساء املزيدة .3

 –واملصدر من األمساء ايامدة، أسلمة من إسالم. تطبيع من هبيعة 

                                                           
(1)

ـ وما بعدها. وحجازي، محمود  83، صمرجع سابقينظر: عمر، أحمد مختار: من اآلثار اإليجابية للغة اإلعالم،  

وخلف، ربيع عبد السالم: طرق  ـ وما بعدها.101، صمرجع سابق فهمي: دور وسائل اإلعالم في التنمية اللغوية،

ورقة بحث منشورة ضمن كتاب مؤتمر علم اللغة األول: التوسع المعجمي للفصحى المعاصرة بين النظرية والتطبيق، 

 ـ وما بعدها. 108م، ص2332اللغة العربية في وسائل اإلعالم، عام 
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أرجحة من أرجوحة، ومثلها: بلورة الفكرة  –أقلمة وتأقلم من إقليم 

ضية، تذير األفكار تصحير األراضي الزراعية، حوسبة ملف الق –

قبل هرحها ، َتسييد املوقف، حتجيم اخلصوم، تسيي  الدين، جدولة 

 الديون.

اشـــتقاق اســـم املفعـــول مـــن الفعـــل الـــالزم بعـــد إســـقاط ايـــار واجملـــرور   .4

: حســـاب مغلـــوط، شـــركة مســـاهمة، عميـــل ُمـــزدوج، هريـــق  )**(مثـــل

 مشرتك، من املتعني عمل كذا. 

وَبْرَمَجـة وـأْقـلمــة مشـتقٌة مـن كلمـات معربــة     اسـتخدام َدْبـلَجـة وَنْمَذَجـة     .5

 ودخيلة. 

، مثل: )حجوزات، شحونات، وصوالت، )*(التوسع يف صيغة  ع ايمع .6

رسومات، فحوصات، زهورات، كشوفات، عكوسات، أ ونات، شروحات، 

 هروحات، سحوبات، ضغوهات(.

 ع املصدر بوصفه نوًعا من األمساء، من  لد ما كان بوزن انفعال:  .7

نقسام/انقســـــــــــــــــــــــامات، انشقاق/انشـــــــــــــــــــــــقاقات(، وبــــــــــــــــــــــــوزن   )ا

تفعُّل:)تمُّع/تمُّعات، كصُّ /كصُّصات، توق ع/ توق عـات(، وبـوزن   

تفاُعــل: )تاُوز/تــاُوزات، تناُزل/تنــاُزالت، تناُق /تناُقضــات(، وبــوزن   

 استفعال: )استعالم/استعالمات، استفزاز/استفزازت(.

: أناني، حتتاني، جسماني، حقاني، ، مثل)**(النسب بزيادة األلف والنون .3

حلواني، شكالني، شهواني، نفساني، نوراني... وبزيادة الواو: عمل 

                                                                                                                                                    
)*(

ر قد أجاز االشتقاق من أسماء األعيان للضرورة في لغة العلوم، ولكنه وسع عام كان مجمع اللغة العربية في أول األم 

، وأجاز االشتقاق مطلقا دون تقييده بالضرورة؛ تأسيسا على أن ما اشتقه العرب من م، في الدورة الرابعة والثالثين1148

 [.41، ص1ج مرجع سابق، أسماء األعيان كثير كثرة ظاهرة. ]في أصول اللغة،
)**(

اتجه مجمع اللغة العربية إلى قبول حذف الجار والمجرور، في نحو: القضية المشتركة، والمأذون الشرعي، وما   

يجري مجراها؛ ألن الكالم فيها على الحذف واإليصال، أي حذف حرف الجر، واستتار الضمير في اسم المفعول. 

مين، وإبراهيم الترزي، د.ط، مصر، الهيوة العامة ]القرارات المجمعية في األلفاظ واألساليب، أعدها: محمد شوقي أ

 [.140م، ص1181لشوون المطابع األميرية، 
)*(

قرر مجمع اللغة العربية أنه ينقاس عند الحاجة جمع الجمع المذكر ـ جمع تكسير، أو جمع مؤنث سالم. ]في أصول  

 [.208، ص0اللغة، ج
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سلطوي، فكر ُنخبوي، مشروا نهضوي، حركة فتوية، مفارقات 

 ِجهوية...

، سواء أكانت  وا تكسري، أو )***(النسب إىل ألفاظ ايموا .9

كي...وحنو: تصحيح، مثل: أخالقي، هالبي، دولية، وثائقي، مالئ

 الثورة املعلوماتية، العمل املإسساتي، دورة خمابراتية.

اســتخداُم صــيغِة النســب وصــًفا للمصــدر احملــذوف املنصــوب لتــإدي         .12

ــى ( يف اللغـــــات األوربيـــــة، و لـــــد مثـــــل: عســـــكري ا،     Adverb) معنـــ

اقتصـــاديا، سياســـي ا، كيميائي ـــا، معدني ــــا، زراعي ــــا، تلقائي ـــا، عفوي ـــا،       

 ، لغوي ا.تربوي ا

تركيب )ال( النافية مع االسم الواقع بعدها، وإعراب املركب  سب  .11

: الالوعي، الالشـعور، الالإنسـانية، الالسـلكي،    )****(موقعه يف ايملة

 الالمنتمي...

اســتخدام أفعــال ال يوجــد هلــا وجــه يف العربيــة، قــال الســامرائي:"ومن   .12

هضــة  ُتطــال كقوهلم:)،اكمــات عناصــر  الن هــذا الفعــل )ُتطــال(، 

دور الصحافة(. واملراُد بـ )تطال(، أي : تـته ُم، وكـأن الفعـَل ُأِخـَذ مـن "      

ــا،       ــُه يف العربيــة وال جنــُد لــه وجًه ــٌد صــحفيي ال نعرُف هائلــة " وهــو مولَّ

وكنـــــُت قـــــد أشـــــرت إىل هـــــذا يف مكـــــان آخـــــر. ومـــــن هـــــذا ايديـــــد   

الشـيء   قوهلم:)تسليد األفكار ايديدة(، واملـراُد بــ)تسليد(: "جعـلُ   

ينســلد" أي: ينــتظُم يف َخــطٍّ ُمَعــيٍَّن مــن "الســلوك". أقــول: ال نعــرُف    

الفعــل "ســلَّد" املضــاعف، وال الفعــل اآلخــر "ينســلد" وأنــت تــُد مــا 

                                                                                                                                                    
)**(

[، وكذلك 032، ص2من شواذ النسب ]األلفاظ واألساليب، جوالنون ما زال مجمع اللغة العربية يعد النسب باأللف   

 [.10، ص0جمرجع سابق، بالواو، ولم يجز منه سوى لفظين: وحدوي، ونسبوي ]في أصول اللغة،  النسب
)***(

، 0ج النحو الوافي، مرجع سابق،بالنسبة للنسب إلى جمع التكسير فقد أجازه الكوفيون ]ينظر: حسن، عباس:   

وتابعهم في ذلك مجمع اللغة العربية، وأما بالنسبة لجمع المؤنث السالم فقد أجازه مجمع اللغة العربية إذا كان [، 002ص

الجمع علما أو ما جرى مجراه من أسماء األجناس والحرف والمصطلحات، مثل: الساعاتي واآلالتي ]في أصول اللغة، 

 [.13، ص2جمرجع سابق، 
)****(

ية إدخال )ال( على حرف النفي المتصل باالسم، كما أجاز استعمال )ال( مع االسم المفرد أجاز مجمع اللغة العرب  

 .[110، 110، ص0ج، مرجع سابق، إذا وافق هذا االستعمال الذوق، ولم ينفر منه السمع. ]في أصول اللغة
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هو شـائٌع يف الصُّـحف الغربيـة مـن حنـو "ـغـداء َعَمـل" أو "عشـاء َعَمـل"          

ء أو واملـــراُد بهمـــا مـــا يكـــوُن مـــن عمـــٍل جيـــري فيـــه نقـــاٌم أثنـــاَء الَغـــدا 

 .(1)الَعشاء"

تـــذكري كـــثري مـــن كلمـــات املإنـــث اجملـــازي  اعتمـــادا علـــى حياديـــة  .13

اللفظ من ناحية، وخلوه من عالمة التأنيـث مـن ناحيـة أخـرى، مثـل:      

أحـــ  بـــأمل يف كتفـــه األ ـــن، ســـقط الطفـــل يف بئـــر عميـــق، عقلـــه    

 كالرحا الدائر من كثرة التفكري...

 

من خالل استخدامها  ونة خصائُ  تركيبية أصبحت هلا أهميتها -ج 

 :(2)منهاالصحفي يف الفصحى املعاصرة، 

ابتداا أدوات شرط جديدة، منها: هاملا، حينما، وعندما. ويدخل يف هذا  .1

مــا للداللــة علــى اقــرتان أمــرين، و لــد يف   لأيًضــا تكــرار اســتخدام كُ 

النمط اآلتي: )كلمـا + مـا  ... كلمـا + مـا (، وهـو تكـرار ال يـراه        

 ا.ًرأكثر اللغويني مرب

اســتخدام أدوات ربــط جديــدة، حنــو: هــذا وقــد...، ويف غضــون  لــد...،       .2

وعلـــى صـــعيد آخـــر...، ووفقـــا لـــذات املصـــادر...، ومـــن جهـــة أخـــرى...،  

 واستنادا إىل...، واملعروف أن...اخل.

 تتابع أمساء األعالم يف اسم الشخ  الواحد بدون نهاية إعرابية. .3

 إعرابي. ثباُت صيغة واحدة السم العلم دون تصريف .4

ــة       .5 ــن العاميـ ــاالت مـ ــب احلـ ــرتب يف أغلـ ــة تقـ ــيغة ثابتـ ــداد بصـ ــراءة األعـ قـ

 احمللية.

وكان للغة الصحافة دور يف استخدام تراكيب ثابتـة بـالواو، منهـا: بـل      .6

لــه تربيــر   و، ال شــد وأن، البــد وأن، وحتــى. وبعــ  هــذه الرتاكيــب     

                                                           
(1)

 .10، صمرجع سابقمن العربية المعاصرة،  
(2)

عبد العليم، مصطفى . و183، صمرجع سابقعالم في التنمية اللغوية، ينظر: حجازي، محمود فهمي: دور وسائل اإل 

 ـ وما بعدها. 080، ص، مرجع سابقأحمد ـ وعبد المحسن، يحيى فرغل
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ه أكثــر ا ال يقبلــا لغوي ــداللــي، غــري أن قــدًرا كــبرًيا منهــا  ثــل تزيــدً   

دون إرادة ( (asاملدققني، وكذلد استخدام الكاف التمثيلية مبعنـى  

 التشبيه. 

وفوق هذا كله ف ن نة أماًها يف بنـاء ايملـة كـان للصـحافة دور يف      .7

ــتقرارها ــة إ ا كـــان       ،اسـ ــه يف ايملـ ــول ألجلـ ــد تصـــدر املفعـ ــن  لـ مـ

 . اخلا، انطالًقا... بكلمات مثل: تلبية، رديا، نتيجة، هبًق

  لد استخدام كلمة )نف ( مضافة إىل ما يراد تأكيده. ومن .3

 تعدد اإلضافات إىل مضاف إليه واحد، مثل: تنمية وتشجيع التعاون. .9

واملراد  ،وهلذا كله أصبحت اللغة العربية موائمة ملتطلبات التعبري العصري

مها فمن حيث املفردات ثري معج  باملوائمة "دقة التعبري وجودة التوصيل وقوة التأثري

ثراء ظاهرا باالشتقاق من جذورها املسجلة يف املعجمات القد ة، وباملدلوالت ايديدة 

اليت أضيفت إىل ألفاظها الشائعة يف االستعمال، وبطرق أخرى عديدة... ومن حيث 

ايمل تنوا استخدام ايمل فيها تنوعًا مثريًا، وخالفت أصلها من حيث الرتكيب 

ة يف نظم عناصرها تقد ا وتأخريا، فصال ووصال، بع  خالف، فنجد تطورات كثري

بل وجدنا توسعا يف استخدام بع  األمساء واألدوات يف مواضع أو  . كرا وحذفا ... اخل

وظائف مل تكن تستعمل فيها من قبل كاستعمال )أي( مثال يف قولنا )اشرت أي كتاب( 

جند استخدامات  كما ... اخلالصحيفة(.واستعمال )حتى( يف قولنا )مل يقرأ حتى 

 ،جديدة مل نعهدها يف موروثنا الثقايف وهرقا جديدة للربط مل تكن معروفة من قبل

ومن أوضح  لد ما نراه من تنوا الرتاكيب النحوية الدالة على الزمن واليت أصبحت 

بها مكافئة للغات األجنبية املعاصرة. انظر مثال قولنا : فعل، وقد فعل، وكان قد فعل، 

 .(1)ل..."وقد كان فع

والصحافة ـ ومن ورائها وسائل اإلعالم ـ بابتداعها هذا األنساق اللغوية 

ايديدة، واضطالعها بهذا الدور ـ ف نها لتإكد "أهمية اللغة كعامل أساسي اجتماعي 

                                                           
(1)

عبد العزيز، محمد حسن: اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين، في المؤسسات التعليمية في  جمهورية مصر  

 .101، صمرجع سابقشراف المستقبل، العربية، الواقع والتحديات واست
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وسياسي وفكري وفف. وهذا التطوير ألساليب استخدامات اللغة سوف يفضي حتًما إىل 

 .(1)قواعدها الضابطة لفن الكالم"العناية بها واالحتكام إىل 

وهناك عوامل عديدة أسهمت يف أن حتمل اللغة اإلعالمية هذه امليزات العصرية 

: آنية اخلرب، فالصحفي ملتزم مبتابعة األخبار كل حلظة، (2)املتسمة بالسهولة، ومنها

 ونشرها مباشرة، دون تريث، وإال عد اخلرب من األخبار القد ة، وهذا جيعل اللغة

اإلعالمية متسمة بطابع السرعة واالستعجال. ومن ثم ف نها ايل إىل اختيار اللفظ 

 السهل، والرتكيب املأنوس.

 

 ثالثا: موقف اللغويني من هذه السمات

إن اللغة الصحفية، أو لغة العصر ـ كما رأيت ـ جاءت بسمات جديدة، وبع  

أحيانا توز يف استخدام هذه السمات ملالف األساليب النحوية التقليدية، وهناك 

العامية، كما أن بع  السمات فيها توسع داللي، وتظهر فيه آثار اللغات األخرى ـ وأمام 

هذا ايديد عاد احلديث عن التصويب اللغوي ليأخذ مكانه يف الدراسات اللغوية 

، من أوائلها (3)، وظهرت جمموعة من الكتبالعشرين املعاصرة، وخاصة يف أول القرن

                                                           
(1)

 .101ـ  108ص مرجع سابق، المقالح،عبد العزيز، 
(2)

ـ مايو 1038، رمضان 81البعلبكي، منير: اإلعالم واللغة اإلعالمية، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية، عدد 

 ـ وما بعدها. 224م، ص1188
(0)

م، حيث 2334، مصر، مكتبة اآلداب، 2ي اللغة ـ مظاهره ومقاييسه، طينظر: سليم، عبد الفتاح: موسوعة اللحن ف  

عرض في القسم الثاني منه: اللحن في اللغة في رأي علماء اللغة المحدثين، وبين جهود المعاصرين في حركة التنقية 

غيرهم...وفي آخر اللغوية، وتتبع األخطاء المختلفة سواء تلك التي انتشرت على ألسنة اإلعالميين أم المترجمين أم 

الكتاب بين أسباب اختالف العلماء في تصحيح األساليب واأللفاظ وتخطوتها؛ وأن ذلك يعود إلى اختالف مناهجهم، سواء 

 في مسائل االحتجاج، أم في قضايا لغوية أخرى.

 تخطوة، ومنها:وهناك العديد من الكتب واألبحاث التي تناولت لغة الصحافة، ولغة اإلعالم، من ناحية التصويب وال

 هـ.1011، مصر، مطبعة المعارف، 1اليازجي، إبراهيم: لغة الجرائد، ط .1

، مصر، عالم الكتب، 2عمر، أحمد مختار: أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين، ط  .2

 م.1110

 د واألخطاء الشائعة.عبد الحليم، محي الدين؛ وأبو العنين، حسن محمد: العربية في اإلعالم ـ األصول والقواع .0

 مرجع سابق.

م، وفيه 2330 -هـ1020الموسم الثقافي األردني الحادي والعشرين الذي أقامه مجمع اللغة العربية األردني،  .0

خمس محاضرات تناولت بالنقد والتحليل والتقويم لغة اإلعالم ـ وخاصة اللغة المسموعة، ولكنها تناولت 
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ها كتاب الشيخ إبراهيم اليازجي: لغة ايرائد، وقد نشأ عن التصويب اللغوي وأشهر

أي ،اولة رأيان: "أحدهما يدعو إىل محاية اللغة وصيانتها وتنقيتها وصفائها، وينتقد 

ة، وال يسكت عن أي تهاون يف األخذ بها، ومعظم اجملمعيني للخروج عن سننها املقري

... أما الرأي الثاني فيدعو أصحابه إىل تبسيط وايامعيني  من أصحاب هذا الرأي

اللغة وتقريبها من أكرب عدد من القراء واملستمعني، وهم يقولون: إن الفضل فيما 

وصلت إليه العربية احلديثة يرجع إىل الصحافة، وجل أصحاب هذا الرأي من 

 .(1)الصِّحافيني... ويسمي بعضهم هذه اللغة الفصحى املعاصرة"

لنظر إىل هذه السمات ملتلف باختالف املوقع الذي يقف عليه ومن ثم ف ن ا

كل من هإالء، فبعضهم يتناول كثريا من هذا السمات على أنها أخطاء صحفية، 

شيوعها إىل وبعضهم يتناوهلا على أنها تطور لغوي، ويدعو إىل اعتمادها  نظرا 

وجدناه يف واستخدامها. وبع  من كتبوا يف أخطاء الصحف ك براهيم السامرائي 

األخري يقول:"هذه العربية املعاصرة يف لغة اإلعالم اليت كنا نعدها يف أويل القرن 

. (2)"العشرين )لغة جرائد( نبًزا هلا، صارت ـ وحنن يف آخر القرن ـ هي الفصيحة املعاصرة

حقنا  "وـفر  علينا واقُع األمر أْن ُنسجِّـلها على أنها مرحلٌة تارمليٌة آلت إليها لغُتنا، من

 .(3)أن ندعَوها )عربيًة معاصرًة("

وحتى يتضح األمر أعر  أسلوبا انتشر يف الصحف، وأعر  موقف عاملني منه، 

                                                                                                                                                    
ات الداخلية التي تواجه اللغة العربية في العصر الحديث من حيث كثيرا من لغة الصحف، ومنها: التحدي

نحوها وصرفها وإمالؤها، جعفر عبابنة. واألخطاء اللغوية في اإلعالم العربي، للدكتور داوود عبده. واللغة 

ورية العربية في اإلذاعة والتلفاز والفضائيات في المملكة المغربية دراسة تحليلية ونقد، وفي لبنان، وفي جمه

 مصر العربية، لـ )على الترتيب(: د. محمد طالل، وسالم المعوش، وفاروق شوشة. 

مجلة مجمع اللغة العربية فيها بحوث مختلفة ومتنوعة، وكثير منها تناول لغة الصحافة، بالنقد والتقويم، حتى  .1

. وال أريد 11ـ 11 ،81، 11إن كثيرا منها يحمل عنوان: لغة الصحافة، ويمكن الرجوع إليها في األعداد: 

 اإلطالة بذكرها.

كما أن هناك كتبا أخرى حول األغالط الشائعة، وفيها كثير من األخطاء الشائعة في الصحف، مثل: معجم  .4

م. ومعجم األغالط اللغوية المعاصرة، له 1181، لبنان، مكتبة لبنان، 2األخطاء الشائعة، لمحمد العدناني، ط

 م.1181، لبنان، مكتبة لبنان، 1أيضا، ط
(1)

مقال منشور في مجلة مجمع بنشريفة، محمد: التصويب اللغوي في وسائل اإلعالم العربي بين المشرق والمغرب،  

 .112ـ 111م، ص2331هـ نوفمبر 1022، شعبان 10اللغة العربية بالقاهرة، عدد
(2)

 .12، صمرجع سابقالسامرائي، إبراهيم: في لغة اإلعالم،  
(3)

 .87، صمرجع سابق: من العربية المعاصرة، السامرائي، إبراهي  
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أحدهما ملطئه، واآلخر يوجهه ويدعو إىل اعتماده، واألسلوب قوهلم:)أمني عام 

التنظيم(، و)مدير عام السكد(، وحنو  لد.  فسعيد األفغاني يقول:"وهذا أشنع 

ن تتابع اإلضافات، إ  لي  يف الرتكيب إال إضافتان، وهذا لي  مبستنكر، تركيبا م

إما املستنكر إضافة كلمة)عام( النكرة إىل )التنظيم(، وإىل )السكد(، إ  ما معنى: 

)عام التنظيم(؟ و)عام السكد(؟ إن اإلضافة تكون ملعنى، وهذه ال معنى هلا، فلي  شيء 

د(. فحني تقول: )أمني وزارة الداخلية( ـ مثال ـ امسه )عام التنظيم(، وال)عام السك

تدرك أن لكل من اإلضافتني معنى مفهوما، فـ)وزارة الداخلية( واضحة املعنى، وكذلد 

)أمني وزارة الداخلية(، أما حني تقحم بينهما كلمة )عام( فيسقط التعبري  ألن )عام 

وركة تسربا إىل بع  وزارة الداخلية( ال مفهوم له، وال يدل على شيء. وهذا حلن 

األقطار حديثا، مع أن الصواب ما كانت درجت عليه من قوهلا:)األمني العام لوزارة 

الداخلية(، وهو الرتكيب العربي السائق الواضح الداللة، الذي كنا نستعمله منذ 

.  وأما أمحد خمتار عمر فيقول:"ويبقى التعبريان:)أمني (1)أزمان يف عدد من األقطار"

معة(، و)موجه أول اللغة العربية(، اللذان  كن كرجيهما إما على معاملة عام ايا

املركب الوصفي معاملة املفرد، أو على أنه من قبيل الفصل بني املضاف واملضاف إليه، 

. (2)وهو على الرغم من قلته موجود يف بع  االستعماالت األخرى القد ة واحلديثة"

لماء يف التعامل مع كثري من األساليب ومن خالل هذا العر  يتضح منهج الع

 الصحفية اليت تشيع وتنتشر.

ن العمل الصحفي يتطلب إنتاجا يوميا متنوعا  أل أبواب الصحيفة على ألو

  اختالف صفحاتها، ويتطلب تر ة سريعة ملا تنشره وكاالت األنباء والصحف العاملية

لي  كعمل ايامعي يف  "عمل كهذاو ف ن هذا يفر  عليه تعامال خاصا مع اللغة،

تطلب املصطلح، وال كعمل اجملمعي يف كريج املصطلح، على روية يف األمر، وسعة من 

الوقت، بل هو وحي اللحظة، وتفكري اآلونة... ولذلد ف ن الصحفي  إن أخطأ فله العذر، 

وإن أصاب فله جزيل الشكر، والواقع أنه مصيب يف غالب األحيان، وخطإه ـ إن كان ـ ال 

                                                           
(1)

 .11، ص، مرجع سابقاألفغاني، سعيد 
(2)

 .11، صمرجع سابقعمر، أحمد مختار: من اآلثار اإليجابية للغة اإلعالم،  
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 .(1)سبة بينه وبني صوابه الكثري الغامر، بدليل أنه ال يفطن له إال اخلبري املاهر"ن

واحلق يقال ـ كما قال األستا  منري البعلبكي ـ أن "الصحافيني املعاصرين مل 

يرتقوا بلغة الصحافة إىل مرتبة من البالغة صاحلة فحسب، بل ارتقوا من هريق  لد 

ا حاشيتها، وأثروها بطائفة من األلفاظ والصيق اليت بلغة الناس اليومية أيضا، فهذبو

ولغة اإلعالم مل تعد "كما كانت يف لغة . (2)ابتكروها، وعملوا على الرتويج هلا"

الصحافة يف القرن التاسع عشر ـ خليطا من العامي والدخيل، فقد حتقق التحول 

وبانتعام الوعي  العظيم بنهضة التعليم، وشيوعه، وبتوافر وسائل التثقيف واإلعالم،

ايماهريي، وفتح الطريق أمام لغة اإلعالم الفصيحة  لتتسرب يف كل مكان، وليكون 

 .(3)هلا يف التعبري ايماهريي سلطان"

ولكن ما ينبغي أن يقال هنا، أن على اللغويني ـ وخصوصا اجملامع اللغوية ـ أن 

كن أن يقر من ايديد، يبسطوا اللغة، وينظروا فيها باستمرار  حتى يقروا فيها ما  

وال يرف  ايديد يدته، ولكن ما قبله الذوق، وكان له وجه يف العربية ـ فهو مقبول، 

وما خالف، ومل يسق بوجه ـ رف . ويف املقابل ف ن على اإلعالميني أن يتحروا الصواب، 

دئذ وأن يتابعوا قرارات اجملامع، وأن يكون نة اتصال مستمر، اتصال تأثري وتأثر، وعن

 كن التخل  من كثري من األساليب  ـ أو األلفاظ ـ اخلاهئة، وتدرجييا فل ،لها 

 الصواب. 

 

                                                           
(1)

 وما بين المعكوفتين كتبته من عندي، وهو مقتضى السياق. .124ص مرجع سابق، ،كنون، عبد اهلل 
(2)

ـ مايو 1038، رمضان 81إلعالم واللغة اإلعالمية، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية، عددالبعلبكي، منير: ا 

 .201م، ص1188
(0)

 .11شرف، عبد العزيز: لغة الحضارة، وتحديات المستقبل، ص 
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منذ نشأة اللغة العربية، وهي حتتفظ بأشكال فنية يف الصياغة ـ عرفت بها، 

صال حتى ظهرت الصحافة، فظهرت أشكال جديدة للصياغة الكتابية. وأهم وسائل االت

القولية ـ كتابية، وشفوية ـ اليت عرفها العرب قد ا قبل اإلسالم: القصيدة الشعرية، 

واخلطبة. وبعد ظهور اإلسالم ظهرت وسائل أخرى، وهي: القرآن الكريم، واحلديث 

الشريف، وكال هاتني الوسيلتني مقصورتان، فاألوىل خاصة بالوحي، والثانية خاصة 

م ـ  كما ظهرت أيضا: القصة، "وهي وسيلة إعالمية ظهرت بالن  ـ صلى ا  عليه وسل

أول ما ظهرت يف القرآن الكريم، ثم ظهرت على أيدي القصاصني، وكان هلذه الوسيلة 

. ويف العصر العباسي ظهرت أشكال كتابية (1)أعمق األثر يف تعلق املسلمني بهذا الدين"

 قامات.أخرى، ومنها: الرسائل اإلخوانية، والديوانية، ثم امل

وملا ظهرت الصحافة يف العصر احلديث ابتكرت أشكاال كتابية أخرى، ولكل 

التفريق بني الكتابة شكل لغته اليت يكتب بها، وقالبه الذي يصب فيه. وهنا ال بد من 

األدبية، والكتابة الصحفية، والكتابة العلمية، فالقصيدة حتتاج إىل لغة اخليال 

الواسعة واأللفاظ القليلة، أما الرواية والقصة فتحتاج والعاهفة واملوسيقى والدالالت 

إىل "لغة فضفاضة سخية تستخدم فيها كلمات كثرية، و ل غنية لوصف معاني 

وأفكار قليلة، كما أنها تستلزم دقة لغوية يف وصف الشخصيات واحلركات، واملشاعر 

ة عن اخليال، ال واملناظر"...والنقد األدبي لغته: واضحة وجزلة ومتينة السبد، بعيد

حاجة فيها للمبالغة واخليال. وأما الكتابة العلمية فلغتها: سهلة واضحة، وإن كان 

فيها صعوبة ناشئة من ضرورة تبسيط املصطلح العلمي. وأما الكتابة الصحفية ـ فال بد 

أن يتوافر فيها الوضو  والبساهة والتأثري واإلقناا. وهناك لغة الرت ة اليت تتسم 

                                                           
)*(

أبو زيد ـ يشيع مصطلح: أشكال التحرير الصحفي ـ للتعبير عن مختلف فنون الكتابة الصحفية، ولكن الدكتور فاروق   

فضل مصطلح)الكتابة الصحفية( بدال من)التحرير الصحفي(؛ ألمور منها: أن ذلك أصال ترجمة للفظ 

(، واألولى تدل على الكتابة، أما األخرى )التحرير( فتعني: من يعد كتابات edit(، وليس لـ)writingاإلنجليزي:)

ة الكتابة، فكتابة الحديث أو التحقيق أو المقال شيء، اآلخرين للنشر، و"هذا يعني أن عملية اإلعداد تنفصل عن عملي

وإعدادها للنشر في الصحيفة شيء آخر"، ثم إن "عملية الكتابة الصحفية يقوم بها كاتب الحديث أو التحقيق أو التقرير، 

يسمى في أما عملية اإلعداد للنشر فيقوم بها رئيس التحرير أو مدير التحرير، أو قسم المراجعة بالصحيفة، أو ما 

 [.1م، ص1113، مصر، عالم الكتب، 0الصحافة بالمطبخ الصحفي". ]أبو زيد، فاروق: فن الكتابة الصحفية، ط
(1)

 .02حمزة، عبد اللطيف: اإلعالم في صدر اإلسالم، د.ط، مصر، دار الفكر العربي، د.ت، ص 
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لصعوبة يف الفهم، إما بسبب سوء الرت ة، أو لعدم قدرة املرتجم على نقل رو  عادة با

. ومن ناحية ثانية (1)الن ، أو لوجود مصطلحات وتعبريات لي  هلا مقابل عربي واضح

ف ن أسلوب الكتابة العلمية ملتلف عنه يف األدبية، وملتلف عنهما يف الصحفية نظرا 

لمي يكتب عادة للمتخصصني، خبالف الكاتب إىل اختالف ايمهور، فالكاتب الع

 الصحفي الذي يكتب للجميع، وهذا يقتضي اختالف األسلوب.

الرسالة الصحفية ف  ا ما أتينا إىل الكتابة الصحفية ـ ف نها تقوم على توجيه 

إىل ايمهور، وهذه الرسالة عبارة عن رموز لغوية، ويهدف املرسل من ورائها إىل أن تإدي 

لة، يف توجيه رأي املستقبل، أو تثقيفه، أو إعالمه، أو إقناعه، أو وظيفتها كام

تسليته....اخل. ومن هنا اته املنهج اإلعالمي إىل دراسة األسلوب الذي يإثر يف قابلية 

اللغة اإلعالمية للقراءة والفهم. ويعرف يف الدراسات اإلعالمية باسم: )االنقرائية(، 

رب ـ خصوصا  فقارئ الصحيفة يتصف بأنه ويعدونه عامال من عوامل تقييم اخل

"انتقائي، ومتعجل و،اط بكم هائل من املعلومات املتدفقة عرب أجهزة اإلعالم 

يتطلب أسلوب معاية خاصة يف الكتابة يتباين عن األسلوب   وهذا جيعله املختلفة، 

م كبري حيث يتطلب األمر هنا تقديم ك ...التقليدي يف الكتابة اإلنشائية أو األدبية

. ومن هنا ف ن البنية (2)"بالغنيمن املعلومات املشوقة بقدر اإلمكان يف بساهة ودقة 

املوضوعية للرسالة الصحفية تتأس  "على جدلية العالقة بني الشكل الصحفي 

واحملتوى، فمعظم األفكار الصحفية ال تصلح للمعاية إال على مستوى أشكال صحفية 

 .(3)اخلربي، أو قالب صحفي آخر" معينة، سواء أخذت شكل القالب

وكان املنهج اإلعالمي "يركز يف البداية على الكلمة، يف قيـاس قابليـة القـراءة،    

فقسمت الدراسـات األوىل لقابليـة القـراءة ـ املـوادَّ إىل نسـبة الكلمـات السـهلة إىل الصـعبة          

يفت عناصر املوجودة، كما تدل على  لد قائمة )ثور ندايد(، ويف السنوات التالية أض

أخرى لبحثها، مثل: هول ايملة، وايملة البسيطة، وايملة الناقصـة الـيت ال حتتـوي    

                                                           
(1)

 . ]بتصرف[.18ـ 10م، ص1112لبشائر، ، سوريا، دار ا1الفهد، ياسر: مجالتنا العربية وفن التحرير الصحفي، ط 
(2)

عبد النبي، عبد الفتاح: سوسيولوجيا الخبر الصحفي: دراسة في انتقاء ونشر األخبار، د.ط، مصر، العربي للنشر  

 .118م، ص1181والتوزيع، 
(0)

توزيع، ، مصر، دار الفجر للنشر وال1طربيع، عبد الجواد سعيد: فن الخبر الصحفي ـ دراسة نظرية وتطبيقية،  

 .122ص م2331
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ــل فقـــط..."   ــل والفاعـ ــة  ات الفعـ ــل، وايملـ ــة (1)علـــى فعـ ــة ثانيـ ــد . ومـــن ناحيـ ــاول ، فقـ تنـ

: مـا الفـرق بـني    (2)الدارسون األسلوب اإلعالمي بالتحليـل الكيفـي علـى هيئـة أسـئلة، مثـل      

واألدبي؟ ما األغـرا  الـيت يهـدف األسـلوب اإلعالمـي إىل حتقيقهـا؟        األسلوب اإلعالمي

لغـة الصـحافة ـ يف خمتلـف فنـون التحريـر "تعمـد إىل عـر  معلوماتهـا          وبشكل عـام فـ ن   

ــة القصــرية اإليضــاحية الــيت          عرضــا مباشــرا ومــوجزا وســريعا، وتفضــل اســتعمال ايمل

 .(3)كمة املغزى سريعة املعنى"يتعلمها القراء عادة يف املخاهبة، وكذلد األفعال احمل

فاخلالصة إ ن، أن هناك عوامل عديدة أدت إىل خروج الصحافة بأسلوب لغوي 

جديد، ومن هذه العوامل: تأدية الوظائف الصحفية، واالنقرائية،  والتعامل مع نوعيات 

وأيضا تطور األشكال  ،خمتلفة من ايمهور، فيهم املثقف واألقل ثقافة، والعامي

وسأتناول  اليت تصل من خالهلا الرسالة، فهناك اخلرب، وهناك املقال...اخل. الصحفية

 أشهر هذه األشكال، وأتناول يف كل شكل: تعريفه، وقالبه، ولغته.

 اخلرب الصحفي / 1

إن اخلرب"حجر األساس يف الصحافة بشكل عام، فهو املادة األوىل لكل  مفهومه:

. وأما (4)قيقات وأحاديث وتعليقات وآراء"ما تتناوله الصحيفة ـ أي صحيفة ـ من حت

"تبف مفهوم مطلق للخرب... ينطوي على  مفهوم اخلرب ـ فكما يقول فاروق أبو زيد أنَّ

تبسيط خمل أو تريد يتجاهل حقيقة التباين يف الظروف والتفاصيل"   لد أن 

دمة "مفهوم اخلرب شيء ملتلف من عصر إىل عصر...كذلد ف ن اخلرب يف الدول املتق

ملتلف عن مفهومه يف الدول النامية، ومفهومه يف الدول الليربالية ال يتفق مع 

. ولذا فهناك العديد من املناهج اليت تبنت تعريف (5)مفهومه يف الدول االشرتاكية"

اخلرب، كل من وجهة نظر كتلف عن األخرى، وقد عرفه أبو زيد ـ بوصفه مفهوما يف 

                                                           
(1)

العاني، فؤاد توفيق: الصحافة ، و108شرف، عبد العزيز: لغة الحضارة وتحديات المستقبل، مرجع سابق، ص 

 .102م، ص1110، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1اإلسالمية ودورها في الدعوة، ط
(2)

 .100المرجع نفسه، ص 
(0)

 .242ص، مرجع سابقشرف، عبد العزيز: علم اإلعالم اللغوي،  
(0)

 .21م، ص2332، مصر، دار الشروق، 1مدكور، مرعي: الصحافة اإلخبارية، ط 
(1)

أبو زيد، فاروق: فن الخبر الصحفي ـ دراسة مقارنة بين الخبر في الصحف المتقدمة والنامية، والخبر في الصحف  

 .21م، ص1112ب، ، مصر، عالم الكت2المحافظة والشعبية، والخبر في الصحف والراديو والتلفزيون، ط
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يصف يف دقة وموضوعية ـ حادثة أو واقعة أو فكرة صحيحة، الدول النامية ـ بأنه:"تقرير 

ا  مصاحل أكرب عدد من القراء، وهي تثري اهتمامهم بقدر ما تساهم يف تنمية 

وهذا التعريف يتضمن ثالثة شروط، وهي الصدق والدقة . (1)اجملتمع وترقيته"

حفي ينقسم واخلرب الصواملوضوعية، وهي شروط ضرورية لتكوين رأي عام حر إجيابي. 

، فمن حيث مكان وقوا اخلرب: األخبار الداخلية واألخبار اخلارجية، (2)على أقسام عديدة

ومن حيث موضوا اخلرب: اخلرب السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، والرياضي، 

 والثقايف، واألدبي، والفف، والعسكري، والعلمي، وغري  لد.

 لغته: 

امل اليت تساعد على االنتباه للخرب حددت الدراسات اإلعالمية بع  العو

: عوامل التقديم، وعوامل احملتوى، وعوامل السياق، وعوامل (3)وإدراكه وتذكره، وهي

ايمهور، وتأثري املصدر. والذي يهمنا هنا من هذه العوامل بصورة أساس ـ هي عوامل 

مات : ايمل القصرية، وتفضيل الكل(4)تقديم اخلرب اليت اثل أس  كتابته، وهي

واستعمال مصطلحات يستطيع القارئ  الشائعة، واستعمال أفعال توحي باحلركة،

إدراكها، وتنب األلفاظ الغامضة أو غري الشائعة، والكتابة للتعبري ال إلعطاء 

االنطباا، وتفضيل البسيط على املعقد، وتنب الكلمات غري الضرورية، واستعمال 

كذلد صياغة األفكار بلغة  ،بف للمجهولأكرب قدر من التنويع، وعدم استخدام امل

،ددة ودقيقة. كذلد استقاللية الفقرة، فتعاجل الفقرة جزءا مستقال عن الكل، وقد 

"أوضحت  و  االنقرائية أن ايمل الطويلة تعل الكتابة أكثر صعوبة على القارئ  

ذكر كل ألننا حينما نقرأ الن  الصحفي ف ما نقوم برتميز ايملة كوحدة وال نت

كلمة، ولكننا حنتفظ باألفكار والصور، وتقوم الذاكرة قصرية املدى باالحتفاظ 

بالكلمات، حتى  كن استخال  احملتوى واالحتفاظ به يف الذاكرة هويلة املدى، وألن 

الذاكرة قصريـة املدى ،دودُة السعة، يتم فقد معلومات ايمل الطويلة قبل أن تصل 

                                                           
(1)

 ، ففيه عشرات التعريفات للخبر الصحفي.00ـ  21ص مرجع سابق، ،، مرعيمدكور. وينظر: 14المرجع نفسه، ص 
(2)

 ـ وما بعدها. 110صمرجع سابق، ينظر: أبو زيد، فاروق: فن الخبر الصحفي،  
(0)

راء، د.ط، مصر، ابتراك للطباعة والنشر عبد الرحيم، أسامة: فنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية لدى الق 

 .131م ، ص2330والتوزيع، 
(0)

 . 103، 120ص مرجع سابق، ربيع، عبد الجواد سعيد، 
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 .(1)للذاكرة هويلة املدى"

ف  ا كانت تلد هي مسات اللغة اليت يكتب بها اخلرب ـ ف ن األسلوب اخلربي 

أيضا لي  جمرد حكاية خرب أو روايته، يتمتع بها القارئ، ثم ملرج ومل تنكشف له 

حجب اجملهول حول اخلرب، وإما يقوم على أسلوب خا ، وهو أن جييب عن ستة أسئلة، 

وكيف. "هذه األسئلة الستة ـ على هرافتها وهي: من، وما ا، ومتى، وأين، وملا ا، 

ووضوحها، اثل العناصر البسيطة الواضحة من الناحية اللغوية، أي: املوضوا واإلسناد 

واخلصائ  والصفات وظروف الزمان وظروف املكان املتعلقة بالوقت واملكان والكيفية 

: األول: االنقرائية، إ ن فال بد أن يقوم اخلرب على هذين األساسني .(2)والسبب أو العلة"

والثاني: اإلجابة عن األسئلة الستة. وبذلد يكون اخلرب واضح األسلوب، ومعريف 

 الداللة.

فال بد أن "يكون ثم إن اخلرب يتألف من عنوان، ومقدمة، وجسم، أما العنوان 

قصريا، و ثل بوابة للموضوا، ويكتب بلغة واضحة، وليست تعمية أو جمازا، ويكون 

قة. واخلرب املشتمل على زمن، فيفضل أن يشتمل على الفعل املضارا  ألن ،ددا بد

. وتنقسم عناوين اخلرب (3)الفعل املاضي قد مللق عند القارئ إحساسا بأن اخلرب قديم"

: العنوان امللخ ، والعنوان التساحلي، وعنوان ايملة (4)من حيث صياغتها على

، وعنوان التوجيه املباشر. ومن األخطاء املقتبسة، وعنوان الوصف، وعنوان املقارنة

: أن فمل العنوان أكثر من معنى، كأن تنشر صحيفة (5)الشائعة يف كتابة العناوين

عنوانا:"شباب الربل  يهزم الباجور..بهدف غريب"، ف ن املتبادر إىل الذهن أن الفوز 

إما هو اسم حتقق بهدف  غريب ، لكن القارئ سيحبط عندما يعلم أن املراد بـ)غريب( 

الالعب الذي سجل اهلدف. أو أن يكون العنوان مستفزا، بتضمنه مصطلحات هلا مكانة 

خاصة، كأن تنشر صحيفة:"وعاد األهلي للجهاد األكرب: الدوري والكأس". أو أن يكون 

 غامضا غري واضح. أو اينو  إىل املبالغة والتهويل. أو استخدام اختصارات غري شائعة.

                                                           
(1)

 .120المرجع نفسه، ص 
(2)

 .110ص، م2333د. ط، مصر، دار قباء، األساليب الفنية في التحرير الصحفي، : شرف، عبد العزيز 
(0)

 . ]بتصرف[000صمرجع سابق، حفي، أبو زيد، فاروق: فن الخبر الص 
(0)

 .010ص مرجع سابق، أبو عرجة، تيسير، 
(1)

 . ]بتصرف[.101ص مرجع سابق، ،مدكور، مرعي 
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: نابضة باحليوية  حتى تشد القارئ، وأن تقوم (1)فال بد أن تكونوأما املقدمة 

على مبدأ: أكرب كمية من املعلومات يف أقل عدد من الكلمات. وأن حتاول تقديم إجابة 

خمتصرة على األسئلة الستة. ثم يأتي ايسم بتفاصيل خربية أكثر حول اإلجابة عن 

 هذه األسئلة وفق القوالب املعروفة.

أن املشتغلني بعلم  (2)ما يقول األستا  عبد اللطيف محزةواخلالصة ك

الصحافة أ عوا على وجوب احرتاز ،رر اخلرب من استخدام الكتابة األدبية، وأن 

مسات كتابة اخلرب الصحفي العامة ـ هي: إيثار ايمل القصرية على الطويلة، وإيثار 

فة، واستعمال األفعال اجملردة الفقرات القصرية على الطويلة، واستعمال األلفاظ املألو

وتفضيلها على األفعال املزيدة، واصطناا األلفاظ والرتاكيب اليت يألفها القراء، 

واستعمال الفعل املبف للمعلوم، وترك االستشهاد بالشعر واحلكم واألمثال، والكالم 

 املأثور.

 الشكل الفف لصياغته

اخلرب الصحفي ثالثة  يرى الباحثون يف فن الكتابة الصحفية أن لصياغة

قوالب فنية، وهي: قالب اهلرم املقلوب، وقالب اهلرم املقلوب املتدرج، وقالب اهلرم املعتدل. 

ولكن أشهرها وأكثرها شيوعا يف الصحافة هو قالب اهلرم املقلوب  ألنه أصلح القوالب 

على الفنية يف كتابة األخبار القائمة على سرد األحدا ، وكذلد األخبار القائمة 

سرد املعلومات. ومن ناحية أخرى ف ن هذا القالب يصلح يف كتابة األخبار البسيطة، 

واألخبار املركبة أيضا، كما أنه يساعد على اختصار أية أجزاء من تفاصيل اخلرب، 

ومن ناحية أخرى، . (3)كما يساعد القارئ املشغول على االكتفاء بقراءة مقدمة اخلرب

خربا سرديا، يسرد وقائع احلد ، وقد يكون خربا يسرد قد يكون ف ن اخلرب مثال، 

أصلح وقالب اهلرم املقلوب  التصرفات، وقد يكون خربا يسرد البيانات واملعلومات.

القوالب الفنية يف كتابة أخبار سرد التصرفات، أما قالب اهلرم املعتدل فيستخدم 

                                                           
(1)

 . ]بتصرف[004صمرجع سابق، أبو زيد، فاروق: فن الخبر الصحفي،  
(2)

 .110 – 112ص، مصر، دار الفكر العربي، د.ت، 0حمزة، عبد اللطيف: المدخل في فن التحرير الصحفي، ط 
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ويوضح الشكل التالي القالب . (1)عادة يف القص  اإلنسانية واحلواد  املثرية والعاهفية

 :(2)الفف لصياغة اخلرب على هريقة اهلرم املقلوب

 
   

 (: قالب اهلرم املقلوب يف صياغة اخلرب6شكل)

بالبناء املعماري للهرم  خربويقوم هذا القالب على أساس تشبيه البناء الفف لل

من آراء  ربمقلوبا. ويشتمل على مقدمة وجسم. وحتتوي املقدمة على أهم ما يف اخل

وأخبار  فتشتمل على أهم واقعة أو معلومة تهم القارئ، أما ايسم فيقوم على البدء 

 .بأهم املعلومات ثم األقل أهمية، حتى النهاية

 التقرير الصحفي / 2

"يقدم جمموعة من هو فن يقع بني اخلرب والتحقيق الصحفي، وو: مفهومه

حركتها الديناميكية...والتقرير الصحفي املعارف واملعلومات حول الوقائع يف سريها و

ال يستوعب ايوانب ايوهرية أو الرئيسية يف احلد  فقط، كما هو الشأن يف اخلرب، 

                                                           
(1)

 . 023صمرجع سابق، أبو زيد، فاروق: فن الخبر الصحفي،  
(2)

 .021الشكل مأخوذ عن المرجع نفسه، ص 
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وإما  كن أن يستوعب وصف الزمان واملكان واألشخا  والظروف اليت ترتبط 

 باحلد . والتقرير الصحفي ال يقتصر على الوصف املنطقي واملوضوعي لألحدا ، وإما

يسمح يف نف  الوقت ب براز اآلراء الشخصية والتجارب الذاتية للمحرر الذي يكتب 

 .(1)التقرير"

التقرير الصحفي ملتلف عن اخلرب بداية ـ يف أنه غري مرتبط بوصف لغته: 

احلد  من خالل األسئلة الستة، وإما ينطلق ليستوعب "وصف الزمان واملكان 

. كما أن هدفه غالبا يتمثل يف:"إثارة (2) "واألشخا  والظروف اليت ترتبط باحلد

اهتمام القارئ باملوضوا، و لد بتقديم معارف ومعلومات جديدة أو هريفة، أو غريبة، 

. وبناء على هذا ف ن التقرير "ال يصلح له إال (3)أو مسلية عن حد  من األحدا  ايارية"

كرب كمية من األسلوب البسيط الواضح، وايمل القصرية التلغرافية، و ع أ

 .(4)احلقائق واملعلومات يف أقل قدر ممكن من الكلمات"

 الشكل الفف لصياغته: 

ويقوم على أساس تشبيه البناء التقرير الصحفي يكتب بطريقة اهلرم املعتدل. 

بالبناء املعماري للهرم املعتدل، ويتكون من ثالثة أجزاء: الصحفي  للتقريرالفف 

ن املقدمة مبثابة املدخل التمهيدي للموضوا، أما جسم تكومقدمة، وجسم، وخااة. و

اخلرب ـ أو احلديث الصحفي...ـ  فيقوم على البدء باملعلومات األقل أهمية ثم التدرج يف 

وجسم التقرير يضم كافة التفاصيل . إيرادها، وإنهاء الشكل التحريري بأهم املعلومات

ة، وتلخ  عادة أهم األخبار أو اخلاا والشواهد والصور احلية للموضوا، ليصل إىل

ويوضح الشكل التالي القالب الفف لصياغة التقرير على  .اآلراء اليت جاءت يف املوضوا

 :(5)هريقة اهلرم املعتدل
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 .101صمرجع سابق، أبو زيد، فاروق: فن الكتابة الصحفية،  
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 (: قالب اهلرم املعتدل لصياغة التقرير الصحفي7شكل)

 

 و املقابلة، أو االستجواب، أو احلوار. أاحلديث الصحفي، / 3

وار قد يستهدف احلصول على أخبار ومعلومات جديدة، أو "ح وهو: مفهومه

شر  وجهة نظر معينة، أو تصوير جوانب غريبة أو هريفة أو مسلية يف حياة هذا 

. ومن هذا التعريف يتبني أن أنواا احلديث الصحفي، هي: حديث اخلرب، (1)الشخ "

ماعات، : حديث اي(2)وحديث الرأي، وحديث التعرف على الشخصية، ويضاف إليه

 وحديث املإارات الصحفية، الذي جيريه أكثر من ،رر.

يقوم احلديث الصحفي على صيغة لغوية إنشائية، وهي صيغة السإال : لغته

. ومن هنا تأتي أهمية السإال يف معه من قبل احملاو ر، وصيغة ايواب من قبل احملاَور

                                                           
(1)

 .10المرجع نفسه، ص 
(2)

 .200، صمرجع سابقشرف، عبد العزيز: األساليب الفنية في التحرير الصحفي،  



[350] 
 

لغوية منطقية،  احلديث الصحفي، وضرورة معرفة وظيفته، وصياغته ـ من ناحية

. وبالنسبة لصياغة أسئلة (1)وضرورة احلصول على مصدره من ناحية صحفية مهنية

األحاديث الصحفية ـ ف نها ترتكز على نوا أسئلة املقابالت، وقد قسمها ،مود أدهم 

، ومنها: جمموعة األسئلة االستهاللية، واحملورية، وأسئلة الرأي، (2)على أحد عشر قسما

ئلة اإلخبارية، والتأكيدية، واملعلوماتية، والتفسريية، واالستدراجية، وجمموعة األس

 والرتوفية، والنمطية، والتنظيمية.

ومما ال شد فيه أن لكل نوا لغته اليت تناسبه، فما يتطلبه السإال االفتتاحي 

من صيق غري ما يتطلبه السإال التأكيدي...ف  ا أتينا إىل األسئلة االفتتاحية ـ مثال، 

  معه، وتهدف إىل "تهيئة املناخ ن الغر  األساس منها هو الدخول إىل قلب املتحدَّف 

: السإال العاهفي، مثل:"هل يرضيد (4)،  وجند أنها تتكون من(3)الالزم لنجا  املقابلة"

ستعري هذه النسخة من كتابكم ايديد الذي اختطفه القراء من السوق خطفا؟"، أأن 

ل أقول إن مئات األسر الفقرية واملعوقة تنتظر كلمة والسإال اإلنساني، مثل:"ه

مند؟"، والسإال التذكريي، مثل:"هل تعرف أنه يف مثل هذا اليوم منذ عشر سنوات و 

 اختياركم لدخول الوزارة ألول مرة؟".

، (5)وأما األسئلة احملورية، ف نها تتجه إىل "صميم اهلدف من إجراء احلديث"

لسة االفتتاحية للمإار، مع أنكم كنتم من أشد مثل:"ملا ا انسحبتم من اي

املتحمسني النعقاده؟"....وال نريد اإلهالة بتفاصيل صيق خمتلف األنواا، و كن 

وهكذا ف ن هريقة تقديم السإال، وأسلوب صياغته ـ  الرجوا إليها يف املصدر املذكور.

 د .يإثر على مضمون احلديث الصحفي، وعلى استخراج املعلومة من املتح

 الشكل الفف لصياغته: 

                                                           
(1)

م، 1182يمكن الرجوع إلى: أدهم، محمود: دراسات في فن الحديث الصحفي، د.ط، مصر، مطبعة دار نشر الثقافة،  

 فيه حديث كثير حول قضية السؤال الصحفي ووظائفه ومصادره.وما بعدها، ف 111ص
(2)

 .101المرجع نفسه، ص 
(0)

 .100المرجع نفسه ، ص 
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للحديث الصحفي أربعة قوالب فنية، هي: قالب اهلرم املقلوب، وقالب اهلرم 

املقلوب املتدرج، وقالب اهلرم املعتدل، وقالب اهلرم املعتدل املتدرج. أما قالب اهلرم املقلوب 

قلوبا. بالبناء املعماري للهرم م للحديث الصحفييقوم على أساس تشبيه البناء الفف ف

أما . يشتمل على ن  احلديث وجسم حتتل قاعدة اهلرم املقلوب، ويشتمل على مقدمة

يقوم على أساس تشبيه البناء الفف للحديث الصحفي قالب اهلرم املقلوب املتدرج ف

بالبناء املعماري للهرم املقلوب املتدرج، حيث يأخذ شكل املستطيالت املتدرجة على شكل 

واملقدمة هنا كاملقدمة يف القالب ى جزأين: مقدمة، وجسم، ويشتمل علهرم مقلوب. 

السابق، أما ايسم فرتتب فيه املعلومات ترتيبا تنازليا، على مبدأ إيراد الواقعة أو 

التصريح ثم تلخيصها، وهكذا حتى النهاية، على أن يتضمن املستطيل األول أهم 

  املعلومات، ثم تتدرج املستطيالت يف األهمية.

أساس تشبيه البناء الفف للحديث فيقوم على لب اهلرم املعتدل وأما قا

الصحفي بالبناء املعماري للهرم املعتدل،  يث يتكون من ثالثة أجزاء: مقدمة، وجسم، 

وجسم التقرير . وخااة، ويف املقدمة يكون تصوير جو اللقاء، أو اإلشارة إىل املوضوا،

البدء باملعلومات األقل  ، ويكونللموضوا يضم كافة التفاصيل والشواهد والصور احلية

 ، ليصل إىلأهمية ثم التدرج يف إيرادها، وإنهاء الشكل التحريري بأهم املعلومات

. وأخريا قالب اهلرم اخلااة، وتلخ  عادة أهم األخبار أو اآلراء اليت جاءت يف املوضوا

صحفي بالبناء ويقوم على أساس تشبيه البناء الفف للحديث الاملعتدل املتدرج، 

ويتكون من املعماري للهرم املعتدل املتدرج، حيث يأخذ اهلرم شكل املستطيالت املتدرجة، 

فهو يتشابه مع القالب السابق، ويأتي االختالف  ثالثة أجزاء: مقدمة، وجسم، وخااة.

وتوضح األشكال التالية البناء يف أن هذا القالب يأخذ يف تدرجه شكل املستطيالت. 

 : (1)لحديث الصحفي يف هذه القوالب األربعةالفف ل

 

 

                                                           
(1)

  .11،40، 10، 08مرجع سابق، صفاروق: فن الكتابة الصحفية، األشكال مأخوذة عن : أبو زيد،  
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 قالب اهلرم املقلوب يف كتابة احلديث الصحفي: .1

 

 

 (: قالب اهلرم املقلوب يف كتابة احلديث الصحفي3شكل)

 قالب اهلرم املقلوب املتدرج يف كتابة احلديث الصحفي .2

 

 (: قالب اهلرم املقلوب املتدرج يف كتابة احلديث الصحفي9شكل)
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 اهلرم املعتدل يف كتابة احلديث الصحفي قالب .3

 

 (: قالب اهلرم املعتدل يف كتابة احلديث الصحفي12شكل)

 قالب اهلرم املعتدل املتدرج يف كتابة احلديث الصحفي .4
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 (: قالب اهلرم املعتدل املتدرج يف كتابة احلديث الصحفي11شكل)

 

 

 التحقيق الصحفي/ 4

شكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من "يقوم على خرب أو فكرة أو م: مفهومه

اجملتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم جبمع مادة املوضوا مبا يتضمنه من بيانات أو 

معلومات أو آراء تتعلق باملوضوا، ثم يزاوج بينها للوصول إىل احلل الذي يراه صاحلا 

 .(1)لعالج املشكلة أو القضية أو الفكرة اليت يطرحها التحقيق الصحفي"

ألساس يف التحقيق الصحفي أن جييب على سإال واحد، وهو: ملا ا، ومن ا: لغته

ثم ف نه يضطلع مبهمة التفسري والتعليل، والبحث يف األسباب والعوامل املختلفة اليت 

. وهلذا ف نه ال فتمل إال األلفاظ الدقيقة، واألساليب (2)أثرت على الظاهرة، أو القضية

الرباهني القوية، وينبغي على كاتب التحقيق أن الواضحة، والتعليالت املنطقية، و

                                                           
(1)

 .10صمرجع سابق، أبو زيد، فاروق: فن الكتابة الصحفية،  
(2)

 . ]بتصرف[.10المرجع نفسه، صينظر:  
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 فر  على تنب املصطلحات العلمية الصعبة، واأللفاظ غري املألوفة. 

وبالرغم من أن التحقيق الصحفي يقوم على قالب واحد وهو اهلرم املعتدل ـ 

. أن يبنى القالب 1: (1) كن أن يعر  فيها هذا القالب، وهي هرائقف نه يتميز بثال  

لى العر  املوضوعي، وفيه تعر  املعلومات واحلقائق والبيانات واملقابالت حول ع

. أن يبنى على الوصف التفصيلي، للمكان والزمان واألشخا ...اخل. وهو 2موضوا ما. 

يصلح لكتابة التحقيقات اليت تدور حول الرحالت، أو املسابقات الرياضية، أو املناقشات 

. أن يبنى على السرد القصصي، ويستخدم 3أو االجتماعات...  الربملانية، أو االحتفاالت،

يف التحقيقات اليت تتناول املوضوعات اإلنسانية، كمصرا عروسة ليلة زفافها، 

 واحلواد ، كسقوط هائرة، أو غرق باخرة...

 الشكل الفف لصياغته: 

هناك ثالثة قوالب فنية لكتابة التحقيق الصحفي تقوم  يعها على أساس 

اء الفف للهرم املعتدل، أي أن لكل قالب ثالثة أجزاء: مقدمة وجسم وخااة. وهذه البن

القوالب الثالثة هي: قالب اهلرم املعتدل القائم على العر  املوضوعي، وقالب اهلرم 

املعتدل القائم على الوصف التفصيلي، وقالب اهلرم املعتدل القائم على السرد 

هريقة كتابة التحقيق الصحفي يف تلد القصصي. وتوضح األشكال التالية 

 :(2)القوالب

                                                           
(1)

 . ]بتصرف[.120، 114، 130، ص المرجع نفسه 
(2)

 .121، 114، 138ينظر: المرجع نفسه، ص 
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 (: قالب اهلرم املعتدل القائم على العر  املوضوعي12شكل)

  

 (: قالب اهلرم املعتدل القائم على الوصف التفصيلي13شكل)
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 (: قالب اهلرم املعتدل القائم على السرد القصصي14شكل)

 املقال الصحفي / 5

ل التحرير الصحفي، وتتعدد وظائفه، بتعدد وهو من أشهر أشكا: مفهومه

: اإلعالم، والشر ، (1)أنواعه، وتكاد وظائفه تكون هي وظائف الصحافة، فهو يقوم بوظائف

والتثقيف، والدعاية السياسية، والدعاية األيديولوجية، وتعبئة ايماهري، وتكوين الرأي 

ة وأفكار عملية بغية نقدها العام، والتسلية. كما يهدف إىل "التعبري عن أمور اجتماعي

 . (2)أو حتبيذها"

وأما تعريف املقال فريى بعضهم أنه أقرب إىل التعبري الوجداني، وأبعد عن 

هبيعة البحث، ويف هذا يعرفه عبد العزيز شرف، بأنه:"فكرة يتلقفها الكاتب من البيئة 

رة بطريقة ما، احمليطة به، ويتأثر بها، ويف هذا ايو الوجداني يعرب الكاتب عن الفك

حظها من النظام قليل، وحاجتها إىل الرتتيب والتمحي  والتدقيق أقل،  لد أن 

                                                           
(1)

 .183المرجع نفسه ، ص 
(2)

 .20م، ص2333باء، شرف، عبد العزيز: فن المقال الصحفي، د. ط، مصر، دار ق 



[359] 
 

الكاتب ال يقصد إىل التعبري باملنطق الشكلي ايامد، وإما باملنطق النفسي 

. بينما يرى آخرون أن املقال شكل صحفي "أقرب إىل البحث، أو الدراسة (1)اإلنساني"

، أو ظاهرة، أو قضية، أو فكرة، بهدف عرضها، أو تفسريها، أو العلمية، اليت حتلل حدثًا

اإلقناا بها، أو حتليلها، إىل أبعادها املختلفة، أو النقد املتكامل ألركانها، أو البحث يف 

خلفياتها، وجذورها، ودوافعها، وكذلد استشراف املستقبل، والبحث، أو الدراسة 

ة املوثقة، أواًل وأخريًا، وعلى التفكري، أو املنهج العلمية اليت تعتمد على املعلومات الدقيق

العلمي، يف وضع خطة البحث، ويف  ع املعلومات، وحتليلها، والوصول إىل خالصات 

 .(2)منها"

وأما أقسامه فهناك أقسام عديدة له، بعضها يتناوله بالنظر إىل املضمون، 

ن ناحية املضمون، فهناك فموبعضها بالنظر إىل الشكل، وبعضها بالنظر إىل الوظيفة. 

ومن ناحية األسلوب  املقال السياسي، والثقايف، والرياضي، واالجتماعي، والديف...اخل.

: املقال األدبي، واملقال الصحفي، واملقال (3)ف ن املقال ينقسم على ثالثة أقسام، وهي

قال : املقال الوصفي، واملقال القصصي، وامل(4)العلمي. ويشتمل املقال األدبي على

 :(5)وأما أبرز أشكال املقال الصحفي فهي النقدي، والقصصي، واالعرتايف...اخل.

i.    املقال االفتتاحي، وهو "يقوم على شر  وتفسري األخبار واألحدا

اليومية، والتعليق عليها مبا يكشف عن سياسة الصحيفة تاه 

 .(6)األحدا  والقضايا ايارية يف اجملتمع"

ii. ساحة ،دودة من الصحيفة ال تزيد العمود الصحفي، وهو "م

عن )نهر( أو )عمود(، تضعه الصحيفة حتت تصرف أحد كبار 

الكتاب بها، يعرب من خالله عما يراه من آراء أو أفكار أو خواهر أو 

انطباعات فيما يراه من قضايا وموضوعات ومشاكل، وباألسلوب 

                                                           
(1)

 .18، صالمرجع نفسه 
(2)

 .www.muqatel.comنقال عن موسوعة مقاتل، ملحق بعنوان: المقال الصحفي،   
(0)

 .001صمرجع سابق، األساليب الفنية في التحرير الصحفي، : شرف، عبد العزيز 
(0)

 .10صمرجع سابق، فن المقال الصحفي، : شرف، عبد العزيز 
(1)

 .181صمرجع سابق، ق: فن الكتابة الصحفية، أبو زيد، فارو 
(4)

 .180المرجع نفسه، ص 
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نا . ويتفق مع املقال االفتتاحي يف أن له مكا(1)الذي يرتضيه"

وعنوانا ثابتني يف الصحيفة، وأنه ينشر بانتظام، وملتلف عنه يف 

أن املقال االفتتاحي ال يوقع باسم صاحبه خبالف العمود 

الصحفي، والكاتب يف العمود الصحفي لي  ملزما بالتعبري عن 

 سياسة الصحيفة.

iii.   املقال التحليلي، ويقوم "على التحليل العميق لألحدا

. وأصبح الكاتب (2)يت تشغل الرأي العام"والقضايا والظواهر ال

التحليلي "أشبه بالعامل الذي ال يدلي برأيه إال بعد مالحظة 

علمية، وتارب معملية، وأشبه بالفيلسوف املعاصر الذي فلل 

. وملتلف عن (3)العبارات واألحدا  حتليال، يوضحها ويضبطها"

يلي، العمود الصحفي يف أن السياسة تغلب على املقال التحل

بينما يغلب على العمود الصحفي الطابع االجتماعي. كما أنه 

يغلب عليه هابع التحليل العميق، خبالف املقال االفتتاحي الذي 

 .(4)يغلب عليه هابع التعليق السريع

، وباختالف نوعه، أما من حيث أسلوبهكتلف لغة املقال باختالف : لغته

العلمي، واملقال الصحفي، فاملقال األدبي يعرب عن ، فهناك املقال األدبي، واملقال األسلوب

عواهف كاتبه، وتربته الذاتية، ومشاعره الوجدانية، وهلذا تقوم لغته على الصور 

البيانية، والتعبريات البالغية. أما املقال العلمي فهو لغة لوصف احلقائق العلمية من 

صطلحات العلمية خالل منهج علمي، تقوم لغته على األرقام واإلحصائيات وامل

املتخصصة. وأما املقال الصحفي فلغته ليست لغة األدب، وال لغة العلم، إما لغة احلياة 

العامة، اللغة الفصحى امليسرة، اللغة اليت يفهمها  يع القراء مهما اختلفت 

مستوياتهم التعليمية أو الثقافية أو االجتماعية، وهلذا تقوم لغته على السهولة 

                                                           
(1)

 .110المرجع نفسه، ص 
(2)

 .221المرجع نفسه، ، ص 
(0)

 .141صمرجع سابق، فن المقال الصحفي، : شرف، عبد العزيز 
(0)

 . ]بتصرف[.203صمرجع سابق، أبو زيد، فاروق: فن الكتابة الصحفية،  
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 .(1)والوضو 

إن املقال الصحفي ـ له أعالمه الذين فر  القارئ على متابعة كتاباتهم، 

وتأمل أساليبهم، ومالحظة معايتهم للموضوعات املختلفة. ويتفاضل الكتاب يف 

أساليبهم، بقدر اكنهم من نواصي البيان، وقدرتهم على تطويع اللغة للتعبري عن 

لقراء لغة صحفية متميزة. وهلذا خمتلف األغرا ، وهلذا فهم يسهمون يف إكساب ا

يقدم العلوم احلديثة، واآلراء  فهو  اللغة العربيةبفاملقال ـ بشتى أنواعه ـ  كنه أن يرقى 

الـحاجة  -اليوم-ملقالة يف الصحافة أهمية كبرية انح  ا ممو، ايديدة فور حدوثها

الفهم وتساير  ألنها تعمم املعارف النافعة، بلغة ميسرة، سهلة  الـمتزايدة إليها

 مستجدات العصر املتسمة بالعلمية والتطور املذهل.

وإ ا نظرنا إىل املقال من حيث أنواعه، وأشهرها: املقالة االفتتاحية، والعمود 

الصحفي، واملقال النقدي ـ فسنجد أن لكل نوا لغة وأسلوبا يتميز بهما  فاملقالة 

نظرها، وهي البوابة إىل الصحيفة، وهلذا االفتتاحية ـ تـُعـَـد رأي الصحيفة، واثل وجهة 

فهي تقوم على لغة املنطق واإلقناا والتأثري، وجذب اهتمام القراء، ولغة االفتتاحية 

تمع بني اإلقناا املدعم باحلجة والربهان، وبني سهولة اللغة، وأن يتالءم جيب أن 

فعادة ما يقوم  وهلذا ،الصحيفة، الذين كتلف مستوياتهم الثقافيةأسلوبها مع قراء 

 بها كتاب متمرسون، وإعالميون كبار.

أما العمود الصحفي، فهو "يهتم بكل ما    مشاعر القراء وعواهفهم، لذلد 

ال بد أن يتوافر فيه شيء من  ال األسلوب الذي يتميز به األسلوب األدبي، فال يعيب 

لعني، وأقربها إىل العمود الصحفي أن يعتف كاتبه بألفاظه، وأن ملتار أوقعها على ا

القلب، و لد عن هريق استخدام بع  الصور البيانية، واملوسيقى اللفظية أو األخيلة 

األدبية، ولكن بشرط أال يغرق كاتب العمود يف  لد  يث يفقد صفته الصحفية 

. وإ ا كان العمود الصحفي جيمع بني اللغة األدبية واللغة (2)ويصبح أدبا خالصا"

                                                           
(1)

 ، ]بتصرف[.181ـ  183ص، ينظر: المرجع نفسه 
(2)

 .111صالمرجع نفسه،  
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. وأما لغة (1)قال النقدي جيمع بني اللغة الصحفية واللغة العلميةالصحفية، ف ن امل

العمود العلمي خاصة فهي "متأثرة باللغات األجنبية، وتشيع فيها املصطلحات الفنية 

. ولكن  لد يبقى يف إهار اللغة الصحفية اليت (2)املعروفة يف جماالت العلوم املختلفة"

 عة ايمهور املستهدف.هبيإىل تتميز بالسهولة والوضو   نظرا 

 الشكل الفف لصياغته:

تصار خمتلف أنواا املقاالت ـ بقالب اهلرم املعتدل، املشتمل على مقدمة، 

وخااة، وجسم. سواء يف  لد املقال االفتتاحي، أم العمود الصحفي، أم املقال 

عام، التحليلي. واملقدمة عادة ما تتضمن إبراز خرب مهم، أو تعر  قضية تشغل الرأي ال

أو تعر  فكرة، أو تصف مشكلة خطرية، أو تقدم اقرتاحا جديدا. ثم يأتي ايسم 

بالبيانات واملعلومات، وبتفاصيل القضية، وباحلجج والرباهني، وباخللفية التارملية 

للموضوا، ويكشف أبعاد املوضوا ودالالته، وخمتلف املواقف تاهه. ثم تأتي اخلااة 

قراء إىل اكا  موقف ما... ويوضح الشكل التالي هريقة لتلخ  األفكار، أو تدعو ال

  كتابة املقال يف قالب اهلرم املعتدل:

                                                           
(1)

 .211، صالمرجع نفسه 
(2)

 .20صمرجع سابق، لغة الصحافة المعاصرة، : عبد العزيز، محمد حسن 
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 (: قالب اهلرم املعتدل يف كتابة املقال15شكل)

 

 لغة اإلعالنات/ 6

ويبقى أن أشري إىل لغة اإلعالنات، واإلعالن لي  من أشكال الكتابة الصحفية، 

عامة عن اللغة اليت تكتب بها، خاصة أنها حتتل  ولكنى أوردتها هنا  حتى أعطي حملة

حيزا كبريا يف الصحف، وهلا تأثري واسع. ففي  ث أجراه د. وليد العناتي، حول: )لغة 

ـ كشف عن بع  خصائ  لغة اإلعالن  (1)اإلعالن التجاري يف صحيفة الرأي األردنية(

اعية، والوظيفة ودور اللغة يف أداء الوظيفة االتصالية، وخاصة الوظيفة اإلقن

 :(2)التوجيهية. ومن املالمح اللغوية لبعالن اليت أشار إليها الباحث

                                                           
(1)

لغة اإلعالن التجاري في صحيفة الرأي األردنية ـ دراسة لسانية وظيفية، ورقة بحث منشورة ضمن كتاب مؤتمر علم  

 ـ وما بعدها. 028م، ص2332العربية في وسائل اإلعالم، عام اللغة األول: اللغة 
(2)

 ـ وما بعدها. 008المرجع نفسه، ص 
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  مالمح صوتية: السجع، والتقفية، وايناس، ومد الصوت ـ وهذه

املالمح تقوم بلفت النظر، وجلب انتباه املستهلد، والكالم املوسيقي 

 أدوم وأبقى يف السمع.

 فضيل ـ هو أكثر الصيق مالمح صرفية، و كر البحث أن اسم الت

الصرفية ظهورا، حتى ال يكاد مللو إعالن منه، وهو يإدي وظيفة إبراز 

فضل السلعة على غريها جودة، وصناعة وفعالية، كما يربز سبقها 

على غريها، وأن استخدامها يستمر مدة تفوق غريها، ويقول:"ف  ا 

  كانت اخلصائ  الصوتية تهدف إىل لفت االنتباه، ف ن اخلصائ

الصرفية ـ وهذه اخلصيصة على التعيني ـ تهدف إىل إقناا القارئ 

 .(1)مبزايا البضاعة وجودتها وتفوقها، وقدرتها على التوفري..."

  مالمح حنوية، وأظهرت البحث ميل لغة اإلعالن التجاري إىل ايمل

االمسية، وشيوعها، مع قلة ايمل الفعلية ـ باستثناء ايملة الطلبية 

يت كان ورودها كثريا، مثل ألفاظ: اشرت، اخرت، تعرف، )األمر( ال

تصور، اهلب، اسأل، اتصل...يليها ايملة االستفهامية  و لد بغر  

 استثارة القارئ.

  مالمح داللية، وأبرز هذه املالمح: التضاد، مثل:)أسهل حل ألصعب

مشكلة(، ويهدف إىل التدليل على جودة البضاعة، وبيان فضلها على 

السلع. الرتادف، والتكرار اللفظي  ويهدف إىل تثبيت اسم غريها من 

 السلعة يف  هن القارئ.

لغة اإلعالنات من أكثر اجملاالت اليت اتل  باألخطاء، ومن ناحية أخرى ف ن 

خربة(، و)اشرتي(، و)ال   و مدربنيسواء األخطاء النحوية، أو الصرفية، مثل: )لدينا 

فدت...اخل. كما أنها تغلب عليها مسة الكتابة تنسى(، )نفذت الكمية(، والصواب: ن

 .(2)بالعامية

                                                           
(1)

 .011المرجع نفسه، ص 
(2)

 .232، ص، مرجع سابقينظر في ذلك: الراجحي، فاطمة 



[365] 
 

 

أجــد دراســة مســتقلة تــدرس األلفــاظ الدخيلــة يف      احلقيقــة املإملــة هــي أنــف مل    

ــا وهنــاك، كبحــث يف دوريــة يتنــاول لغــة الصــحافة،          الصــحافة، إمــا وجــدت جــذا ات هن

 ىل الدخيل، أو كتاب ملص  جزءا منه هلذا املوضوا، و كـن تصـنيف  ويشري يف أثنائه إ

: دراســات تناولــت األلفــاظ الدخيلــة عمومــا، ودراســات تناولــت  صــنفنيالدراســات إىل  هــذه

 .الدخيل يف الصحافة اقتضابا

 

 :أوال: دراسات تناولت األلفاظ الدخيلة عموما* 

يلــة، وكــثري منهــا مــن  هنــاك العديــد مــن الدراســات الــيت تناولــت األلفــاظ الدخ  

كتب الرتا ، و كن تقسيمها على قسمني، قسم تناول الظاهرة مـن الناحيـة املعجميـة،    

 وقسم تناوهلا من الناحية التقعيدية. 

 (1)فأمـــا األول، فمـــن أمثلتـــه: املعـــرب مـــن الكـــالم األعجمـــي علـــى حـــروف املعجـــم 

، (2)سـالة يف التعريـب  رو ، وهو أول مـن خـ  املعـرب بكتـاب مسـتقل.     (هـ542)ت: للجواليقي

ـــي     شــفاء الغليــل فيمــا يف كــالم العــرب مــن   . و(هـــ1221)ت: حملمــد بــن بــدر الــدين املـُـنـْـشـِ

 ..(هـ1269 )ت:للخفاجي (3)الدخيل

ألمحــــد  (4)معجــــم تيمــــور الكــــبري يف األلفــــاظ العاميــــة ومــــن الكتــــب املعاصــــرة: 

                                                           
(1)

، سوريا، 1طالجواليقي، أبو منصور: المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم، تحقيق: د. ف. عبد الرحيم،  

 م.1113دار القلم، 
(2)

ضمن "رسالتان في المعرب البن كمال والمنشي"، تحقيق: د. سليمان إبراهيم العايد، د.ط، السعودية، مطبوعات  

 جامعة أم القرى، د.ت.
(0)

عم الخفاجي، شهاب الدين أحمد: شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل، تعليق ومراجعة: د. محمد عبد المن 

 م.2330، مصر، المكتبة األزهرية للتراث، 1خفاجي، ط
(0)

، مصر، مطبعة دار الكتب 2تيمور، أحمد: معجم تيمور الكبير في األلفاظ العامية، إعداد وتحقيق: د. حسين نصار، ط 

 م.2332والوثائق القومية، 
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ـــ1343)ت: تيمـــــور ــا ، وتفســـــري األلفـــــاظ الدخيلـــــة يف اللغـــــة  (م1932/ هـــ العربيـــــة لطوبيـــ

احملكم يف أصول الكلمـات  ، و(2)لرفائيل خنيلة اليسوعي غرائب اللغة العربية، و(1)العنيسي

ـــ د.،مــد التــوجني        (3)العاميــة ــات الفارســية ل ـــ د.أمحــد بــد عيســى، ومعجــم املعرب ، (4)ل

. ويضاف إىل  لد بشكل عام املعاجم املختلفـة  (5)ودراسات لغوية لـ د.عبد الصبور شاهني

  ا وحديثا، عند تناوهلا للفظ دخيل.قد

وهــذه الكتــب تــورد اللفــظ الــدخيل، وتــورد داللتــه، وبعضــها يــورد أصــله األجــن ،   

واللغة اليت دخل منها. وهناك إشكاالت عديدة تواجه الباحث أثناء الرجوا إليها، فمنها: 

وخصوصـا  إبهام نسبة اللفظ أحيانا، واالضـطراب يف نسـبته أحـايني أخـرى. ويف بعضـها ـ        

غرائــب اللغــة العربيــة ـ يــرد كــثريا مــن األلفــاظ العربيــة إىل أصــول أجنبيــة. وال يوجــد          

معجـم منهـا يإثـل تـأثيال كافيـا للفـظ الــدخيل، وقـد تـد يف مـا نـدر مـن األلفـاظ عنــد             

 بعضهم تأثيال ما.

 (6)وأمــا الثــاني، فمــن أمثلتــه قــد ا: رســالة يف حتقيــق تعريــب الكلمــة األعجميــة  

أول مــن خــ  قواعــد التعريــب برســالة مســتقلة، مل  ، ويعــد(هـــ942)ت: باشــاالبــن كمــال 

ينشـــئها لغـــر  معجمـــي، كـــايواليقي وغـــريه. ومـــن أول مـــن تنـــاولوا قضـــية التعريـــب  

، وفصـل  (3)، وخص  له بابا:"هذا ما أعرب من األعجميـة" (7)يف الكتاب (هـ132)ت: سيبويه

 فيه قواعد التعريب على املستوى الصوتي. 

ــم خلـــف  ـ ــــخلـــف كـــانوا عالـــة عليـــه يف قواعـــد التعريـــب       ســـيبويه مـــن بعـــد  ثـ

يف بـاب   ،(1)يف ارتشـاف الضـرب   (هــ 745)ت: ، وأبـو حيـان  (9)يف املزهر (هـ911)ت: كالسيوهي

                                                           
(1)

 م.1181ر العرب للبستاني، العنيسي، طوبيا: تفسير األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية، د.ط، مصر، دا 
(2)

 م.1184، لبنان، دار المشرق، 0اليسوعي، رفائيل نخيلة: غرائب اللغة العربية، ط 
(0)

 م.2331، مصر، دار اآلفاق العربية، 1عيسى، أحمد بك: المحكم في أصول الكلمات العامية، ط 
(0)

 م.1118ناشرون، ، لبنان، مكتبة لبنان 2التونجي، محمد: معجم المعربات الفارسية، ط 
(1)

 م.1188شاهين، عبد الصبور: دراسات لغوية، د.ط، مصر، مكتبة الشباب،  
(4)

، 1ابن كمال باشا، أحمد بن سليمان: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة األعجمية، ضبط وتحقيق: محمد سواعي، ط 

 م.1111سوريا، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 
(0)

، مصر، مكتبة الخانجي، 0ر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، طسيبويه، أبو بش 

 م.1188
(8)

 .030، ص0ج 
(1)

السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد  

 دار التراث، د.ت. ، مصر،0البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط



[367] 
 

  .وغريهم ،(2)"فصل األمساء األعجمية"

ومــن تلــد ايهــود:  ،(3)العصــر احلــديث، ظهــرت جهــود عــدة للتقعيــد  فلمــا جــاء

 (5)التقريـــب ألصـــول التعريـــب، و(4)لــــ د.أمحـــد بـــد عيســـى  ريـــبالتهـــذيب يف أصـــول التع

، ونشــوء (6)لطــاهر بــن صــاحل ايزائــري، والتطــور النحــوي للغــة العربيــة لربجشرتاســرت      

 العلميـة  املصـطلحات ولـألب أنسـتاس مـاري الكرملـي،      (7)اللغة العربية وموها واكتهاهلا

ومقدمة يف فقه اللغة العربية ، (3)ملصطفى الشهابي واحلديث القديم يف العربية اللغة يف

ــاوي،    ــا  الربكــ ــد الفتــ ـــ د. عبــ ــامية لــ ــات الســ ــديم واحلــــديث وواللغــ ، (9)التعريــــب يف القــ

، كالهما  لـ د.،مد حسـن  (12)املصطلح العلمي عند العرب ـ تارمله ومصادره ونظريته و

صطلح عند املو، (11)املعرب والدخيل يف اللغة العربية وآدابها حملمد التوجنيعبد العزيز، و

ــب    ــة والتعريـ ــني الرت ـ ــاوي بـ ــة الطهطـ ــعيد   رفاعـ ــان السـ ـــ د.إ ـ ــة  ، و(12)لـ ــق الرت ـ توثيـ

لـ  االقرتا  املعجمي من الفارسية إىل العربية، و(13)لعلي بن سليمان الصوينع والتعريب

 . (14)د. رجب عبد ايواد إبراهيم

م اإلغريقيـة  دراسة تفصـيلية يف كتابـة األعـال   ومن البحو  الواردة يف الدوريات: 

، وجـواز التعريـب علـى غـري أوزان     (15)حملمـد ،مـود السـالموني    والرومانية  روف عربية

                                                                                                                                                    
(1)

، مصر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1أبو حيان: ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: د. رجب عثمان محمد، ط 

 م.1118
(2)

 .104، ص1ج 
(0)

ـ وما  111م، ص 2330، د. ناشر، 2ينظر: البركاوي، عبد الفتاح: مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية، ط  

 بعدها.
(0)

 م.2331، مصر، دار اآلفاق العربية، 1، طالتهذيب في أصول التعريبعيسى، أحمد بك:  
(1)

 الجزائري، طاهر بن صالح: التقريب ألصول التعريب، د.ط، مصر، المطبعة السلفية، د.ت. 
(4)

 م.2330، ، مصر، مكتبة الخانجي0برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية، ترجمة: د. رمضان عبد التواب، ط 
(0)

 الكرملي، األب أنستاس ماري: نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها، د.ط، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، د.ت. 
(8)

 م.1111، لبنان، دار صادر، 0الشهابي، مصطفى: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ط 
(1)

 د.ط، مصر، دار الفكر العربي، د.ت. قديم والحديث،التعريب في العبد العزيز، محمد حسن:  
(13)

 عبد العزيز، محمد حسن: المصطلح العلمي عند العرب ـ تاريخه ومصادره ونظريته، د.ط، د. ناشر، د.ت. 
(11)

 م.2331، لبنان، دار المعرفة، 1التونجي، محمد: المعرب والدخيل في اللغة العربية وآدابها، ط 
(12)

 م.2334صطلح عند رفاعة الطهطاوي بين الترجمة والتعريب، د.ط، مصر، مكتبة اآلداب، السعيد، إيمان: الم 
(10)

 م.2330الصوينع، علي بن سليمان: توثيق الترجمة والتعريب، د.ط، السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية،  
(10)

، 1رس اللغوي الحديث، طإبراهيم، رجب عبد الجواد: االقتراض المعجمي من الفارسية إلى العربية في ضوء الد 

 م.2332مصر، دار القاهرة، 
(11)

السالموني، محمد محمود: دراسة تفصيلية في كتابة األعالم اإلغريقية والرومانية بحروف عربية، مقال منشور في  

 م.1102، مارس21مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج
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، واملعـرب يف العصـر   (2)، ونظرات يف كتب املعرب ملمدو  خسارة(1)العرب حملمد شوقي أمني

، واالقـــرتا  (4)، ويف التعريــب واملعــرب لصــال  الــزعبالوي    (3)احلــديث لنيقــوال دوبريشــان   

، وقــرارات جممــع اللغــة  (5)رورة علميــة لـــ د. ربيــع ،مــد مصــطفى الصــادومة   اللغــوي ضــ

، وقرارات (6)العربية، وخصوصا ما ورد يف: قرارات كتابة األعالم األعجمية  روف عربية

، وتعريـب األسـاليب لعبـد القـادر     (7)يف كتابة األعالم اليونانية والالهينية  روف عربية

 وغريها. ...(3)املغربي

مـن كثـرة هـذه املراجـع ـ فـ ن الرت ـة مـا زالـت تواجـه إشـكاالت عديـدة،              وبـرغم  

سواء فيما يتعلـق بقواعـد التعريـب، أم فيمـا يتعلـق بـبع  القضـايا اخلاصـة بالرت ـة،          

 واليت حتدثنا عنها سابقا.

دراســة  هـذه الدراســات  أللقـي بعـ  الضــوء عليهـا، وهـي:      وسـأقف عنـد أربــع مـن   

حملمــــد ،مــــود  إلغريقيــــة والرومانيــــة  ــــروف عربيــــة تفصــــيلية يف كتابــــة األعــــالم ا

، مقدمة يف فقه اللغة العربية واللغات السامية لـ د. عبد الفتـا  الربكـاوي  و، السالموني

توثيــق و ،لــ د. رجــب عبــد ايــواد إبــراهيم  االقـرتا  املعجمــي مــن الفارســية إىل العربيــة و

  .لعلي بن سليمان الصوينع الرت ة والتعريب

  يلية يف كتابــة األعــالم اإلغريقيــة والرومانيــة  ــروف عربيــة    دراســة تفصــ، 

 : حملمد ،مود السالموني

                                                           
(1)

، أكتوبر 11، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، جأمين، محمد شوقي: جواز التعريب على غير أوزان العرب 

 م.1100
(2)

عن موقع مجلة التراث  .1111، إبريل11نظرات في كتب المعرب، مجلة التراث العربي، العددخسارة، ممدوح:  

 العربي:

 www.awu-dam.org/trath/59/turath59-005.htm. 
(0)

 م.1104، مايو00دوبريشان، نيقوال: المعرب في العصر الحديث، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج 
(0)

 عن موقع المجلة: .1184، يوليو20الزعبالوي، صالح: في التعريب والمعرب، مجلة التراث العربي، العدد 

 www.awu-dam.org/trath/24/turath24-009.htm 
(1)

، 14ادومة، ربيع محمد مصطفى: االقتراض اللغوي ضرورة علمية، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، عددالص 

 م.1110، 0ج
(4)

مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات كتابة األعالم األعجمية بحروف عربية، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  

 م.1100، أكتوبر0ج
(0)

بالقاهرة: قرارات في كتابة األعالم اليونانية والالطينية بحروف عربية، مجلة مجمع اللغة العربية مجمع اللغة العربية  

 م.1100، أكتوبر0بالقاهرة، ج
(8)

 م.1100، أكتوبر1تعريب األساليب، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، جالمغربي، عبد القادر:  

http://www.awu-dam.org/trath/59/turath59-005.htm
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بع  إشكاالت املعربني احملدثني، كنقل أعالم اليونان والرومـان عـن   عر  فيه 

أكثر مـن لغـة، كمـا عـر  ألسـلوب القـدامى يف النقـل، وعـر  بعـ  املالحظـات علـى            

ليونانيـــة واإلغريقيـــة  ـــروف عربيـــة. ومـــن  هـــريقتهم، وقـــدم مقرتحـــا لكتابـــة األعـــالم ا 

األشياء املهمة اليت حتد  عنها: أن املرت ني القدماء مل ينتبهوا إىل وظيفة احلركـات  

األجنبيــة أثنــاء التعريــب، وأيضــا: التــأثر بالوســيط الســرياني، ممــا هبــع املعربــات بطــابع   

ــد اقـــرت  ه     ــرب. وقـ ــن املعـ ــن  عـ ــل األجـ ــدة األصـ ــن ، وأدى إىل مباعـ ــب  أجـ ــة يف تعريـ ريقـ

الصـوامت والصــوائت ـ وهــي تقــوم علـى: ضــرورة اعتبــار الصـوائت املفــردة واملزدوجــة أثنــاء       

ــاني والتـــيف           ــوت يونـ ــن كـــل صـ ــد  عـ ــد حتـ ــوات الســـريانية. وقـ ــي األصـ ــل، وحتاشـ النقـ

ومقرتحــه للمقابــل العربــي، ويف ظــل  لــد انتقــد بعــ  قــرارات اجملمــع، وعــدل بعضــها،     

عـالم املعربـة قـد ا وفـق القواعـد الصـوتية احلديثـة، فمـثال:         كما اقرت  إعادة تعريب األ

(Africaعربت قد ا: أفريقية، فاقرت  أن تعرب: أفريكا )(1). 

 لـ د. عبد الفتا  الربكاوي ،مقدمة يف فقه اللغة العربية واللغات السامية: 

، وفيهـا تنـاول   (2)وقد تناول قضية التعريـب يف املبحـث الثـاني مـن الفصـل الثالـث      

فهوم التعريب عند القـدامى واحملـدثني، وتعـدد مسـتويات التعريـب، واملعـرب يف القـرآن،        م

واتاهات اللغويني يف دراسة هذه القضية. وأهم هذه القضايا ما يتعلق بتعدد مسـتويات  

التعريــب، وهــو يقــوم علــى مبــدأ أن اللفــظ الــدخيل يعــد معربــا هاملــا خضــع لنظــام مــن         

للفــظ ـ حتــى يكــون معربــا ـ أن يغــري صــوتيا، أو صــرفيا،              أنظمــة اللغــة، وال يشــرتط يف ا 

فاستعمال العرب له على املستوى النحوي، أو تصرفهم فيه على املسـتوى الـداللي جيعلـه    

من املعرب. ويف املستوى الصوتي حتد  عن ما توجب العربيـة تغـيريه، كمقطـع لـي  يف     

الي املقطعــي العربــي. ويف العربيــة، ومــا  كــن أن تيــزه، كتــواىل مقــاهع ال ااثــل التــو   

املستوى الصريف يرى أن جمرد إحلاق )ال( التعريف باللفظ جيعله معربـا، ولـو مل تـتغري    

 أصواته أو يلحق باألبنية العربية.

ويصــل إىل القــول بــأن تعــدد مســتويات التعريــب يــإدي إىل نتيجــة حتميــة، وهــي    

ة يف القـرآن ـ قـد خضـعت     خلو القرآن ااما من أي لفظ أعجمـي، فجميـع األلفـاظ املعربـ    

                                                           
(1)

 .100ص 
(2)

 .232ـ  101من ص 
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علــى األقــل للتعريــب علــى املســتوى النحــوي، حيــث جــرت عليــه العالمــة اإلعرابيــة، وعلــى  

املستوى الصريف، حيث دخلـت عليهـا ـ مـا عـدا األعـالم ـ )ال( التعريـف، أو عالمـة التـنكري،           

وعلــى املســتوى الصــوتي مل تتضـــمن أي لفظــة وحــدة صـــوتية غــري عربيــة، أو مقطعـــا ال        

العربيــة. واخلالصـة أنــه لـي  يف القــرآن ألفـاظ أعجميــة، وإمـا فيــه ألفـاظ عربيــة      تيـزه  

 أصال واستعماال، أو استعماال فقط.

      ــة ــن الفارســـية إىل العربيـ يف ضـــوء الـــدرس اللغـــوي   االقـــرتا  املعجمـــي مـ

 :لـ د. رجب عبد ايواد إبراهيماحلديث، 

االســتقراء، ومـــا  رصــد الباحــث األلفـــاظ الفارســية الدخيلـــة يف العربــي بطريـــق     

والبحــث عبــارة عــن حتليــل لغــوي هلــذه  حــد  هلــا مــن تغــيريات صــوتية وصــرفية ودالليــة،  

األلفـــاظ، تنـــاول يف الـــتغريات الصـــوتية: التغـــيريات الصـــوتية غـــري املشـــروهة، متمثلـــة يف 

القوانني الصوتية املطردة، وغري املطردة، ثم التغـيريات الصـوتية املشـروهة، وعـر  ألهـم      

املماثلة واملخالفة والقلب. ويف التحليل الصريف تناول قضية اإلحلـاق الصـريف،    قوانينها:

. (1)وقام يف حتليله هلذه األلفـاظ علـى أسـاس التقسـيم الـذي  كـره اخلفـاجي يف كتابـه        

ويف التحليــل الــداللي عــر  التاهــات الــتغري الــداللي، وهــي: ضــيق الداللــة، وســعتها،       

 ونقلها من احلقيقي إىل اجملاز.

مــن النتــائج الــيت  كرهــا أن نســبة األلفــاظ الــيت تصــرف فيهــا العــرب بــالتغيري  و

 الصوتي والصريف أعلى بكثري من اليت مل فد  فيها  لد. 

 لعلي بن سليمان الصوينع ،توثيق الرت ة والتعريب: 

يتعلق البحث بقواعد كتابة األمساء املعربـة، والرت ـات املتعـددة هلـا، وكيـف      

اليب التوثيــق وأدواتــه، ومشــكلة البحــث هــي مــا يواجهــه العــاملون يف    تــتم معايتهــا بأســ 

ميدان تنظيم املعلومات يف توحيد مداخل أمساء املإلفني املعربة، ومشكلة تعدد تر ـات  

االسم الواحد، ومشكلة عدم التزام املعربني بقواعد موحدة يف تعريب األصوات األجنبية. 

مــن  115أمــا يف الفصــل الثالــث فقــد و اختيــار   وتنــاول هــذه القضــايا يف الفصــل الثــاني، 

                                                           
(1)

 .لى أربعة أقسامع، في تقسيمه الدخيل 02ص، لغليلينظر: شفاء ا 
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املإلفني الذين تر ت أعماهلم  إىل اللغة العربية يف حقل اآلداب، عينة إلجراء الدراسـة  

 عليها، حيث يورد اسم املإلف، ويسرد الصيق املتفاوتة لكتابة االسم. 

  والبحــث ـ وإن كــان أساســا يف جمــال التوثيــق والفهرســة، إال أنــه ـ يلقــي بعــ         

الظالل على مشكلة مل فلها اللغويـون، يعـاني منهـا غريهـم. وتفيـد البـاحثني اللغـويني        

 يف حتديد النقاط العملية ملشكالت التعريب، خصوصا يف جمال األعالم.

 

 :دراسات تناولت الدخيل يف الصحافة اقتضابا* ثانيا: 

ضــال مل حتــظ هــذه الظــاهرة بدراســات خمصصــة هلــا يف وســائل اإلعــالم عامــة، ف

عن الصحافة، وقـد وجـدت شـذرات وإشـارات متفرقـات، يف الكتـب أو البحـو  الـيت تناولـت          

لـــ د.  لغــة الصــحافة املعاصــرة لغــة الصــحافة، فتشــري إىل الــدخيل. ومــن هــذه الدراســات:    

 مســتويات اللغــة العربيــة يف الصــحافة اليمنيــة املعاصــرة    ، و(1)،مــد حســن عبــد العزيــز 

لغة الصحافة يف مصر منذ ظهور الصحافة يف ا  الدوريات: . ومن أ (2)لعباس السوسوة

اللغة ، و(4)لسعيد األفغاني لغة اخلرب الصحفي، و(3)حملمد عبد الغف حسن القرن املاضي

ــة؟     ــدوى لغويـــ ــة أم عـــ ــالم أتر ـــ ــائل اإلعـــ ــة ووســـ ــامرائي   العربيـــ ــراهيم الســـ ـــ د. إبـــ ، (5)لـــ

 اإلعالنـات  لغـة ، و(6)همـي حجـازي  لــ د. ،مـود ف   االختصارات احلديثة يف وسائل اإلعالمو

 .(7)لفاهمة الراجحي الصحفية

                                                           
(1)

 من )كتابك(، د.ت. 18عبد العزيز، محمد حسن: لغة الصحافة المعاصرة، د.ط، مصر، دار المعارف، سلسلة  
(2)

م(، إشراف: أ.د محمود 1180ـ 1183السوسوة، عباس: مستويات اللغة العربية في الصحافة اليمنية المعاصرة) 

داب، قسم اللغة العربية م، جامعة القاهرة، كلية اآل1181هـ /1031سالة دكتوراه غير منشورة، فهمي حجازي، ر

 .وآدابها
(0)

حسن، محمد عبد الغني: لغة الصحافة في مصر منذ ظهور الصحافة في القرن الماضي، مقال منشور في مجلة مجمع  

 م.1180هـ ـ مايو 1030، شعبان 11اللغة العربية بالقاهرة، عدد
(0)

هـ ـ 1030، شعبان 11لغة الخبر الصحفي، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدداألفغاني، سعيد:  

 م.1180مايو 
(1)

السامرائي، إبراهيم: اللغة العربية ووسائل اإلعالم أترجمة أم عدوى لغوية؟ مقال منشور في مجلة مجمع اللغة  

 م.1101هـ ـ مايو1011آلخرة ، جمادى ا00العربية بالقاهرة، عدد
(4)

حجازي، محمود فهمي: االختصارات الحديثة في وسائل اإلعالم، مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية  

 م.2331هـ ـ مايو1022، صفر12بالقاهرة، عدد
(0)

للغة العربية في الراجحي، فاطمة: لغة اإلعالنات الصحفية، ورقة بحث منشورة ضمن كتاب مؤتمر علم اللغة األول: ا 

 .2332م. د.ط، مصر، جامعة القاهر، 2332وسائل اإلعالم، عام 
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لــ   لغة الصحافة املعاصـرة و كن أن أقف عند دراستني من هذه الدراسات، وهما: 

 مســتويات اللغــة العربيــة يف الصــحافة اليمنيــة املعاصــرة  د. ،مــد حســن عبــد العزيــز، و 

 لعباس السوسوة.

  عبد العزيز:لغة الصحافة املعاصرة، لـ د. ،مد حسن 

وهي دراسة تتناول العديد من قضـايا لغـة الصـحافة، ويهمنـا هنـا ايـزء املتعلـق        

بالــدخيل يف الصــحافة، حيــث تنــاول  لــد حتــت عنوان:"تــأثري اللغــات األجنبيــة واللغــة      

ــحافة"  ــة الصــ ــة يف لغــ ــة يف    (1)العاميــ ــم الرت ــ ــة: قســ ــات األجنبيــ ــأثري اللغــ ــاول يف تــ ، تنــ

الذي تيء عن هريقـه ظـواهر التـأثر باللغـات األجنبيـة، ثـم        الصحيفة، باعتباره املصدر

تناول أوجه التأثري، وهي: تعريب األلفاظ، وتعريب األساليب. ويف تعريب األلفـاظ حتـد    

عن الطرق اليت سلكتها الصحافة يف معاملـة الكلمـات املعربـة، وهمـا هريقـان: االشـتقاق       

ور املختلفـة لرتكيـب الكلمـات املعربـة     من الكلمات املعربة، وتركيب الكلمـات، وبـني الصـ   

يف العربية. ثم بني األساليب اليت شاعت يف لغة الصـحافة بسـبب تـأثري اللغـات األجنبيـة      

عليهــا. وهــو  ــث مقتضــب مل يبلــق العشــرين صــفحة، ولكنــه ألقــى بعــ  الظــالل علــى    

 التأثري األجن  يف لغة الصحافة.

    ــة ــحافة اليمنيـ ــة يف الصـ ــة العربيـ ــتويات اللغـ ــرة مسـ ــ 1932) املعاصـ ، (م1934ــ

 لعباس السوسوة:

ــة يف الصــحافة        تنــاول الباحــث يف الفصــل الرابــع مــن الرســالة:"األلفاظ الدخيل

، وتنــاول فيــه: كيــف دونــت الصــحافة األلفــاظ األجنبيــة، صــوامتها    (2)اليمنيــة املعاصــرة"

والنسـب   وصوائتها ومقاهعها، ثم تناوهلا على املستوى الصـريف، فتنـاول االشـتقاق منهـا،    

إليها، والتذكري والتأنيث، ثم تناوهلا دالليا، فتناول الرتادف، وألفاظا شاعت بـال مقابـل   

عربي، وأيضـا إخـراج املصـطلحات العلميـة إىل لغـة الثقافـة العامـة، وجماالتهـا الدالليـة،          

 والتطور الداللي هلا. ثم تناول اللغات اليت دخلت منها األلفاظ. 

ــار   ــارات الـــيت أشـ ــحافة    ومـــن اإلشـ ــدخل يف الصـ ــة مل تـ ــاظ الدخيلـ ــا أن األلفـ إليهـ

                                                           
(1)

 .43ـ   02صمن  
(2)

 .201ـ  221من ص 
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ــة      ــد أن اســـتقرت هـــويال يف العربيـ ــا بعـ ــرة، بـــل دخلـــت فيهـ اليمنيـــة "مـــن مصـــادرها املباشـ

املعاصرة املشرتكة، وهلذا مل يكن نـة صـراا يـذكر بـني هـذه األلفـاظ ومسـتعمليها مـن         

يــات مــن القــرن    . ولــئن صــدق هــذا علــى تلــد األلفــاظ يف الثمانين     (1)الكتــاب اليمنــيني" 

املاضـي ـ فـاألمر خمتلـف إىل حـد مـا يف القـرن احلـادى والعشـرين، بـل إن تعـدد العالقـات              

الدولية يف خمتلف اجملاالت جيعل من بلد ،ضنا أللفاظ ال تدها يف بلـد آخـر، كمـا    

 سوف نرى يف الرسالة.

 ومن النتائج اليت  كرها أن نظائر األصـوات األجنبيـة تكـاد تكـون ،ـدودة غـري      

( عربت  بالرتتيب من الشـمال إىل الـيمني : ب، ف،   p,v,g,d,s,c,t,q,k.chمتعددة،، فالـ)

ــب )  ــدر تعريــ ــذه g(: ق، أو)c(: ط، أو)t(:  ، أو)sج، د، س، س، ت، ك، ك، م. وينــ (: ر. وهــ

النتــائج خمتلفــة مــع النظــائر الصــوتية الــيت توصــلت إليهــا هــذا البحــث، فهــي نظــائر             

 اب. كثرية، تصل إىل حد االضطر

( حيـث عربـت: ج، ر يف صـور قليلـة، مثـل: جـرام،       gومن تعليالته يف تعدد صور الـ)

ــأن "الصــيق  ات الغــني مصــدرها صــحف بــالد الشــام، والصــيق  ات          وغــرام، فعلــل  لــد ب

. وأنا ال أتفـق معـه يف هـذا  حيـث جنـد جممـع اللغـة        (2)اييم مصدرها الصحف املصرية"

ــة يف مصــر مــثال، يعــرب )    ــرد إىل اخــتالف     gallonالعربي (: جــالون، غــالون. فالتعــدد ال ي

 املصادر يف هذه احلالة.

ومن النتائج اليت  كرها أن اجملال الديف اإلسـالمي، وجمـال اللغـة العربيـة مل     

، وهذا يصدق على اجملال الديف اإلسـالمي، أمـا اجملـال الـديف     (3)يقرت  ألفاظا أجنبية

ــا أن أكثـــر الـــدخيل مـــن   العـــام ففيـــه اقـــرتا  ـ كمـــا ســـوف نـــرى. ومـــن         النتـــائج أيضـ

ــة يف اجملــال الرياضــي والعســكري والثقــايف، ومــن الفرنســية يف اجملــال اإلداري        اإلجنليزي

 والفف واملالب ، ومن اإليطالية يف املوسيقى والفن، والعمارة واملأكوالت.

ويالحــظ علــى كــال البحــثني أنهمــا تنــاوال الــدخيل يف الصــحافة مــن منظــور          

درســاه مــن منظــور صــحفي، كــأن يكشــف عــن الــدخيل يف خمتلــف أشــكال       لغــوي، ومل ي

                                                           
(1)

 .220ص 
(2)

 .221ص 
(0)

 .244ص 
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التحريـر الصــحفية، أو أن يــبني الفــرق بــني معاملـة الصــحافة للــدخيل ومعاملــة اجملــامع   

اللغوية...فلو  ع الباحث جمموعة من األلفـاظ الدخيلـة مـن الصـحافة أو مـن غريهـا،       

 ور مسات فارقة.ودرسها دراسة لغوية فقط خلرج بالنتائج نفسها، دون ظه

 

 * احلاجة إىل دراسة جديدة:

من املإسف أال تولي السياسات اإلعالمية العربية موضوا محاية اللغة إنه 

العربية  األهمية اليت هو بها حري. فــ"ليست هنالد خطة قومية متماسكة خلدمة 

لعربية اللغة العربية من خالل األجهزة اإلعالمية. لقد دلت دراسة قامت بها املنظمة ا

% تقريبا من جمموا 7للرتبية والثقافة والعلوم على أن وحدتنا اللغوية ال تقوم إال على 

% من  93الكلمات العربية اليت نستعملها بيننا، بينما حنن خمتلفون بنسبة تتجاوز 

املادة اللغوية، إ  تشكل اللهجات الدارجة مبستوياتها املهذبة واملبتذلة ايانب األعظم 

 . (1)والسينما واملسر " تلفازحلوار يف برامج اإل اعة والمن لغة ا

ولألسف ف ننا" قلدنا الغرب كثريا، إال أننا ال نريد االهتمام مبا يقوم به 

العديد من الدول الصناعية شرقا وغربا حلماية لغتهم الوهنية من أجل محاية 

عر  األفالم  ثقافاتهم والذود عن مصاحلهم احليوية. من  لد أن هذه الدول انع

أملانيا( و لد باإلضافة إىل -األجنبية يف التلفزة إ ا مل تكن مرت ة صوتيا )فرنسا

حتديد نسبة هذه الربامج وكل الربامج األخرى الواردة من اخلارج حتى وإن كانت يف 

 اللغة الوهنية )بريطانيا(. 

ي فخدمة اللغة العربية هي هدف رئي  من أهداف النظام اإلعالمي العرب

. ووسائل اإلعالم يف "غياب (2)ايديد وعنصر أساسي لضمان األمن الثقايف العربي"

تإدي إىل العشوائية وتفضي  -التصور القومي املشرتك، ويف تاهل التخطيط العلمي

                                                           
(1)

المصمودي، مصطفى : النظام اإلعالمي الجديد، د.ط، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم  

 .201، ص1181، أكتوبر، 10المعرفة، عدد 
(2)

 .203ـ201المرجع نفسه، ص 
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إىل االحنراف بوظيفة اإلعالم بعامة وتعل منه أداة حادة تطعن األمة والعربية 

 . (1)"الفصحى يف الصميم

سف كذلد أال تكون هناك دراسات متخصصة هلذه القضية، ومن املإ

ما زالت  اجة إىل كشف دقيق يبني هرق تدخيلها يف الصحافة، فاأللفاظ الدخيلة 

ويف اإلعالم، بل يف العربية املعاصرة، ويبني حجمها يف خمتلف الفنون الصحفية. ومن 

فاظ املعريبة جهة ثانية ف ن هناك حاجة ماسة "لوضع معجم شامل يستوعب األل

القد ة واحلديثة، مع بيان هريقة نطقها بالعربية وبلغتها األصلية واللغة اليت ُأخذت 

 . (2)منها وداللتها الدقيقة"

وقد حاولت أن أسد هذه الثغرة يف رسالة املاجستري )األلفاظ الدخيلة يف 

الرجوا  م(، و كن2225الصحافة اليمنية ــ دراسة تطبيقية على صحيفة الثورة عام 

 إليها.

أما هذا البحث فهو يف أصله يعود إىل الرسالة، مع اختالف يف هريقة التناول، 

وزيادة يف العينة، ومصادرها، واستبعاد لبع  املباحث، وتغيري لبعضها اآلخر مبا 

يتناسب واملوضوا العام للكتاب. وبالنسبة للمعجم فقد جعلت له كتابا مستقال، 

 يف الشائعة املعاصرة الدخيلة واألعالم لأللفاظ معجمنوان: )وسأخرجه إن شاء ا  بع

 (.اإلعالم لغة

ويف هذا البحث تناولت التحليل اللغوي يف كثري من مباحث الكتاب، وبينت 

خمتلف النتائج اليت توصلت إليها. وأما هذا الفصل فأخصه للنتائج اخلاصة باألشكال 

 الصحفية.

( علما دخيال. 632( لفظا دخيال، و)742) وأشري هنا إىل أن عينة البحث بلغت

أخذتها من جمموعة من الصحف العربية، و اختيارها بشكل عشوائي، ثم قمت 

                                                           
(1)

شعبان ، 10مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عددالمقالح،عبد العزيز: وسائل اإلعالم والفصحى،  

 .100م، ص2332نوفمبر  –هـ 1022
(2)

منشور في  ي ومعاجم متخصصة، مقالالنص، إحسان: من وسائل التنمية اللغوية ـ الترجمة ووضع معاجم للمعان 

 .100م، ص2330، نوفمبر، 132مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد
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بتحليلها كميا، ونوعيا، باستخدام جمموعة من املناهج البحثية: منهج املسح بالعينة، 

 واملنهج الوصفي التحليلي. ووحدة التحليل األساسية هي الكلمة الدخيلة.
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إ ا نظرنا إىل التفاعل احلضاري العربي اإلسالمي مع احلضارات األخرى، 

فسنجد أن"موقع دائرتنا احلضارية بني قارات آسيا وأفريقيا وأوربا جيعلها على ااس 

مع    دوائر حضارية أخرى تاورنا هي األفريقية والصينية والكونفوشوسية 

و كسية السالفية والغربية يف فرعها األوربي. األمر الذي يوجد واهلندوكية واألرث

تأثرًيا متباداًل بني الثقافات العربية وثقافات تلد احلضارات. كما أن وجود مهاجرين 

عرًبا يف الفرا األمريكي يف الدائرة الغربية ويف دائرة حضارة أمريكا اينوبية الالتينية 

  .(1)وسائل االتصال يوجد مثل هذا التأثري املتبادل" مع انتشار الثقافات األمريكية عرب

ولكن مما ال شد فيه أن التأثري األكرب يف احلضارة العربية اإلسالمية 

املعاصرة يأتي من قبل احلضارة الغربية اليت ظلت حتكمه عسكريا وسياسيا وثقافيا 

الثقافية، هيلة القرن التاسع عشر، وحتى منتصف القرن العشرين، ثم ظلت اهليمنة 

فقد حلت ،لها  -وما زالت حتى اآلن، وبدال من اهليمنة الربيطانية والفرنسية 

 اهليمنة األمريكية.

وهلذا ف ن ـ الوسيلة اإلعالمية ـ ليست مبأمن عن التأثري الثقايف، وتصدير هذه 

اآلثار إىل  اهريها، سواء أكانت آثار ثقافية أم غريها. ومن  لد التأثر ـ التأثر 

 لغوي بني اللغات.ال

 

 مصادر التأثري* 

إن احلديث عن مصادر التأثري اللغوي يف الصحافة ـ يقودنا إىل احلديث عن 

مصادر اخلرب، فاخلرب من أهم األركان اليت تقوم عليها الصحف، ومن أكرب العوامل 

                                                           
(1)

مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية الدجاني، أحمد صدقي: تأمالت ونظرات في التأثير المتبادل بين الثقافات،  

 .131م، ص2332هـ ـ مايو 1020، صفر 14بالقاهرة، عدد
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نه م من خالهلا الصحف، والصحف تبحث هلا عن مصادر متنوعة ومتعددة  ألَـّيـَـقـُـاليت ت

زادت فرصتها يف تقديم خدمة كلما "كلما زادت نسبة املصادر عند صحيفة معينة، 

إخبارية جيدة للقارئ، وهو األمر الذي يفرق اليوم بني صحيفة ناجحة وأخرى 

. ويقصد مبصدر اخلرب الصحفي "اإلشارة إىل األداة اليت حتصل من خالهلا (1)فاشلة"

أما فة مصادر داخلية ومصادر خارجية، . وللصحي(2)الصحيفة على اخلرب الصحفي"

املصادر الداخلية للخرب فمنها ايهات املسئولة الداخلية. وأما األخبار اخلارجية، 

"فال توجد صحيفة واحدة يف العامل  ،فالصحف تستقيها من وكاالت األنباء عادة

..وتوجد تستطيع بوسائلها اخلاصة أن توفر لقرائها  يع األخبار اخلارجية أو الدولية.

يف العامل    وكاالت كربى لألنباء، وهي: وكالة رويرت يف لندن، ووكالة األنباء 

الفرنسية يف باري ، ووكالة تاس يف موسكو، ووكالة األسوشيتد برس، ووكالة 

. وهذه الوكاالت تتحكم (3)اليونايتد برس إنرتناشيونال يف الواليات املتحدة األمريكية"

% من أنبائها للعامل 32املتداولة يف العامل، وال كص  إال حنو  % من األنباء92يف حنو 

. وبهذا ف ن هذه الوكاالت (4)% من سكان العامل75النامي كله، الذي  ثل سكانه 

اخلم  "حتتكر اخلدمات اإلعالمية يف العامل كله، و لد عن هريق شبكات هائلة 

 .(5)ومتداخلة يف أرجاء الكرة األرضية"

األخبار من الصحف احمللية والعربية واألجنبية، صحيفة الكذلد تستقي 

  بل هي "ليست مصدرا لألخبار فقط،  ، فهيواإل اعات األجنبية، والصحف األجنبية

 . (6)مصدر للعديد من التحقيقات واألحاديث واملقاالت والصور الصحفية"

                                                           
(1)

وهو خطأ شائع،  ويالحظ أنه كرر كلمة )كلما(،. 211صمرجع سابق، أبو زيد، فاروق: فن الخبر الصحفي،  

ْم َبدَّْلَناُهْم ُجُلودًا واألصل عدم تكرارها، كما قال تعالى:}ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َنارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُه

 [.14َيُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِزيزًا َحِكيمًا {]سورة النساء، َغْيَرَها ِل
(2)

 .231، صالمرجع نفسه 
(0)

 .22من )كتابك(، د.ت، ص 00صابات، خليل: الصحافة مهنة ورسالة، د. ط، مصر، دار المعارف، سلسلة   
(0)

 .131ص، مرجع سابق، ربيع، عبد الجواد سعيد 
(1)

من )كتابك(،  131شفيق محمود: وكاالت األنباء ـ رؤية جديدة، د. ط، مصر، دار المعارف، سلسلة  عبد اللطيف، 

 .11د.ت، ص
(4)

. وهناك مصادر أخرى للخبر الصحفي، وتقسيمات 222صمرجع سابق، أبو زيد، فاروق: فن الخبر الصحفي،  

، فقد 228ـ  211وق: فن الخبر الصحفي، صمتعددة ـ يمكن معرفتها بالرجوع إلى كتب الصحافة، مثل: أبو زيد، فار

 ـ وما بعدها. 18ص مرجع سابق، ،مدكور، مرعيذكر واحدا وعشرين مصدرا للخبر. وينظر: 
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وقد كشف الدكتور فاروق أبو زيد يف دراسته حول اخلرب الصحفي أن 

نسبة أخبارها املأخو ة  ـ تصلاألهرام املصرية ـ وهي من أشهر الصحف العربية  صحيفة

%(، وتصل نسبة املصادر املأخو ة من 13475من وكاالت األنباء احمللية واألجنبية إىل )

. وهذه النسب ترينا إىل أي مدى تعتمد الصحافة (1)%(1245إىل )فيها الصحف األجنبية 

حف األجنبية، ومدى خطورة  لد على ثقافتنا وآرائنا العربية على الوكاالت والص

 ولغتنا.

ووكاالت األنباء األجنبية ـ سواء العاملية أم احمللية ـ هلا أهدافها اخلفية اليت 

حتاول بثها من خالل اخلرب، وتلون األخبار وفقا لسياسات معينة، وتعطي األهمية 

% من أخبار الكوار  37جند أنلألخبار  سب مصاحلها املختلفة. وعلى سبيل املثال 

واالضطرابات اليت بثتها وكالة رويرت ـ خالل فرتة معينة ـ  كانت خاصة بالدول 

% من هذه األخبار، ومل 92النامية، أما األخبار العلمية فحصلت الدول الكربى على 

 .(2)% فقط12حتصل الدول النامية إال على 

ية أن "القراء يف أحناء العامل وخطورة استقاء املعلومة من الوكاالت األجنب

يكونون آراءهم عن احلواد  الدولية من وجهة نظر اإلجنليز أو الفرنسيني، أو السوفييت 

كما أن هذا األمر جيعل من السهل احلصول على خرب عادي فد  يف  .(3)أو األمريكان"

 نيويورك، كانقطاا الكهرباء، وحدو  بع  حواد  السطو خالهلا، وجيعله يتصدر

الصفحات األوىل يف أكرب عدد من الصحف العاملية، يف حني أن وقوا فيضانات مدمرة 

يذهب ضحيتها عشرات األلوف يف بنجالديش ـ ال تد هلا حتى مكانا منزويا يف 

 .(4)الصفحات الداخلية

أن:  تلد الوكاالت وهلذا فالصحيفة ينبغي عليها عندما تأخذ خربا من

 هداف غري ظاهرة، وتقدمه إىل القارئ خاليا من أي تأثري"تنقي اخلرب مما يشوبه من أ

إعادة صياغة األخبار اخلارجية  مهما تعددت مصادرها  يث يعاد   كما أنها مطالبة بـ 

                                                           
(1)

 .201صمرجع سابق، فن الخبر الصحفي،  
(2)

رها في ينظر: سليمان بن عبد الرزاق الحمود، األخبار الواردة من الوكاالت األجنبية ومعايير انتقائها وأساليب نش 

مدكور، . نقال عن: 102، ص1038الصحافة السعودية، بحث مكمل للماجستير ـ الرياض ـ كلية الدعوة واإلعالم، 

 .01ص مرجع سابق، ،مرعي
(0)

 .20ص مرجع سابق، صابات، خليل،  
(0)

 .210صمرجع سابق، أبو زيد، فاروق: فن الخبر الصحفي،  
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ترتيب أهمية ما يتضمنه اخلرب من وقائع وأحدا ،  يث يقدم كل ماله عالقة مباشرة 

 تها لربقيات وكاالت األنباء بقارئ الصحيفة... وال بد أن حتر  الصحيفة أثناء تر

األجنبية أن تنقيها من بع  املصطلحات واملفاهيم اليت تتعار  مع املصاحل القومية 

للمجتمع الذي تصدر فيه...ك هالق صفة اإلرهابيني على املقاومة الفلسطينية 

 .(1)مثال"

 وال يقتصر دور اإلجنليزية يف تصدير األخبار والبيانات واملعلومات، بل لقد

فحسب األرقام الدولية أصبحت هي اللغة املصدرة للثقافة ولعناصرها ـ إىل العامل، 

% من العناصر اليت تتحرك يف شبكة اإلنرتنت هي باإلجنليزية وحدها، 92الرمسية ف ن 

% من 72% من االتصاالت الدولية عرب اهلاتف تتم باإلجنليزية أيًضا، وأكثر من 35و

% من برامج اإل اعات يف كل العامل 65نمائية باإلجنليزية، واألفالم التليفزيونية والسي

 .(2)باإلجنليزية

من هنا نرى أن املصادر العاملية للخرب والثقافة أيضا ـ هي مصادر أجنبية، ثال  

من تلد الوكاالت لغتها اإلجنليزية، وواحدة لغتها فرنسية، واألخرية لغتها روسية، 

خاصة ـ يف اللغة العربية اليت تستقي منها كمـ ا  وهذا يبني مدى تأثري اإلجنليزية ـ

هائال من البيانات واملعلومات. فاملسألة ال تقتصر على مصطلحات، بل تتعداها إىل 

قضية التفكري، وتكوين الرأي، واللغة هي مصدر الثقافة ـ فالتأثري فيها، يعف التأثري يف 

 مصادر التفكري لدى اإلنسان العربي.

ري أمر ال مفر منه، وهو أمر ضروري حلياة األمم، ولكن املشكلة التبادل احلضاو

تكمن حني يكون هناك تأثري مستمر من حضارة ما، وتأثر دائم من حضارة أخرى، 

فالواقع أن الثقافة الغربية تقف "بثقافاتها يف أعلى سلم التأثري، وحتتل مكانة خاصة ملا 

لم وبفعل ما حد  من خروج أوربي حققته يف القرون اخلمسة األخرية على صعيد الع

إىل القارات األخرى وقيام دول أوربية باالستعمار مبختلف أشكاله يف أوهان وشعوب 

أخرى. وتربز اليوم يف الدائرة احلضارية الغربية ،اوالت قوى اهليمنة يف الواليات 

)النظام املتحدة األمريكية للتحكم يف النظام العاملي واالنفراد بقيادته رافعة شعار 

                                                           
(1)

 . ]بتصرف[.211المرجع نفسه، ص 
(2)

 .10،  صمرجع سابقوسائل اإلعالم والفصحى المعاصرة، : تركي، عبد العزيز ينظر: 
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العاملي ايديد(، والسيطرة على األسواق العاملية من خالل فر  )عوملة( خططت هلا 

الشركات الكربى عابرة القارات... و  ثقافة العوملة حتاول فر  أماط تفكري وأساليب 

 .(1)حياة )اجملتمع األمريكي( على اجملتمعات األخرى"

 قنوات التأثري* 

ع القنوات، وأهمها، وأخطرها ـ يف الوقت نفسه، وعرب إن اإلعالم ـ اليوم ـ من أوس

هذه القناة تتدفق سيول من املعارف واملعلومات بني األمم. واإلعالميون هم أول الناس 

تفاعال مع هذا التأثري ـ وانفعاال به، حيث يطلعون على األحدا  قبل غريهم، ويطلعون 

ليهم "تر ُة املعلومات على املخرتعات قبل املختصني، وعملهم السريع يفر  ع

اخلاصة بهذه االخرتاعات وإ اعتها وإشاعُتها بني املشاهدين واملستمعني والقراء  فور 

االهالا عليها دون استشارة االختصاصني واللغويني وتتناقل  يع وسائل اإلعالم هذه 

 .(2)املقرتحات سريًعا"

ثل الطبيب الذي واملرتجم يقوم بدور خطري يف الوساهة بني اللغات   فهو م

يأانه الناس على أبدانهم، وهذا يأانه الناس على لغتهم، وصحة اللغة يعف صحة 

الفكر، وسقمها يعف سقم األمة. فاملرت ون هم الذين يقومون بالتعريب، وهم القناة 

اليت ار من خالهلا اللغات األجنبية، ومن األهمية مبكان أن يتم مراقبة هذه القناة، وما 

 خالهلا باستمرار. ر 

إن الصحافة ـ اليوم ـ فكمها: ضرورة احلصول على اخلرب من مصادر عاملية، 

والسعي إىل السبق الصحفي يف نشر اخلرب، وهذا يتطلب منها تر ة سريعة، وحتت 

وهأة هذه السرعة تتسلل كثري من األلفاظ واألساليب واملفاهيم الدخيلة، دون أن تلقى 

لفح ، وهكذا فد  التدفق كل يوم عرب مئات من الصحف، حظها من التصحيح، وا

 بل آالف من الوسائل اإلعالمية.

                                                           
(1)

 .130، صمرجع سابقالدجاني، أحمد صدقي: تأمالت ونظرات في التأثير المتبادل بين الثقافات،  
(2)

في العصر  ( Prefixesدور وسائل اإلعالم العربية في انتشار طرق التعبير عن دالالت البوادئ )دوبريشان، نيقوال:  

 .121م، ص2332نوفمبر  –هـ 1022شعبان ، 10مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، عدد الحديث،
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ويف الصحيفة توجد أقسام متنوعة، ومنها: قسم الرت ة واألخبار اخلارجية، 

وهو القسم الذي يقوم برت ة األخبار وغريها من النصو  إىل العربية، و"الدور الذي 

له تأثريه الكبري يف التطور اللغوي  إ  إنه يربط اللغة  يقوم به احملررون يف هذا القسم

العربية باللغات األجنبية، خاصة اإلجنليزية، وعن هريقه تتسلل بع  خوا  هذه 

 .(1)اللغات إىل اللغة العربية"

فيه أن الرت ة ليست بالعملية اليسرية، وقد أدرك اياحظ هذا  شدال ومما 

:"وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة املنقولة جماملرتقد ا، فقال ـ وهو يتحد  عن 

واملنقول إليها، حتى يكون فيهما سواء وغاية. ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانني، 

علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما، ألن كل واحدة من اللغتني تذب األخرى، وتأخذ 

س حظا يف معرفة لغته، . فما بالد إ ا كان املرتجم أقل النا(2)منها، وتعرت  عليها"

واستجالء  اهلا، وتذوق روعتها! وإ ا أضفنا إىل هذا أن هبيعة عمل الوكاالت الدولية 

ف ن بع  هذه الرت ات يف ظل التناف  السبقي احملموم يضطرها إىل العمل بسرعة "

   .(3)يتضح خطإها، يف حني يصل بع  هذه األخطاء إىل حد إثارة السخرية"

ي، وسرعة الرت ة ـ ينقل املعلومة بصورة سريعة إىل املتلقي، إن السبق الصحف

ركاكة الكلمات والرتاكيب  نتيجة التأثر بالرت ة، وكل وهذه ميزة، ولكنه أدى إىل 

 .(4) لد يتم يف سرعة دون رجوا إىل معاجم أو جمامع

ولكن املشكلة اليت تواجه الصحفيني، لي  يف الرجوا إىل اجملامع، وإما يف 

ماد اجملامع الطريقة البطيئة يف إقرار املصطلحات، وهذا ما أكده السامرائي ـ أحد اعت

أعضاء جممع اللغة العربية، فقال:"إن أهل احلاجة من أصحاب االختصاصات قد عرَّبوا 

املصطلح األجن  بيسر وخّفة دون ضجة أو جعجعة أو السإال من اجملامع اللغوية، 

ه بالياء املشددة مع التاء على هريقة املصدر فأخذوا املصطلح األجن  وكسعو

الصناعي كاملادية واملثالية والنوعية والكمية وغريها، فقالوا الد قراهية 

                                                           
(1)

 .00صمرجع سابق، لغة الصحافة المعاصرة، : عبد العزيز، محمد حسن 
(2)

ابي الحلبي، ، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الب2الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، ط 

 .04، ص1م، ج1141
(0)

 .21، ص، مرجع سابقصابات، خليل  
(0)

 .10، صمرجع سابقسعيد،  ،ينظر: األفغاني 
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واالرستقراهية والفدرالية والكونفدرالية وغري  لد. ومل ينتظروا رأي أهل الصنعة من 

ا أعضاء اجملامع ألني أح ُّ أن أصحابن  أعضاء جمامع اللغة، وحسًنا فعلوا. أقول هذا

قد يتجاوزون احلدود، فيكثرون املناقشة ويظلون يف خالف هويل يف أمر مصطلحات 

سال  الطريان مثاًل، وقد اصطلح عليها أهل االختصا  من الضباط العاملني يف هذا 

امليدان ليقابلوا بها املصطلح يف اللغة اإلجنليزية، وهم أعرف بها و قائقها، ولكننا يف 

قرهم على صنيعهم بيسر، فيبدأ مع خربائهم العسكريني جدل هويل مل يكن اجملامع ن

 .(1)إال عبًثا ال هائل وراءه"

 ومشكلة ثالثة أن وجودواملشكلة األخرى أن اجملامع ال الد سلطة لغوية، 

جيعلها حتتار يف االختيار، وخصوصا مع عدم هيئات لغوية عديدة أمام وسائل اإلعالم، 

وهلذا فاملشكلة قبل أن تكون إعالمية ـ هي مشكلة سياسية،  ما.االتفاق على رأي 

علينا أن نقوم حنن فاملطلوب من اجملامع ـ كما قال أحد أعضاء جممع اللغة العربية:"

باالنفتا  على تلد الوسائل حتى تإدي رسالتها ، وبالسرعة املطلوبة ، علينا ـأن  نقدم 

شعرها بأن هناك مرجعيًة موحدًة يف هذا األمر هلا الفتوى يف الوقت املناسب، علينا أن ن

. وهذا كله فتاج إىل قرار (2)وال نرتكها تتخبط بني اختيارات القوامي  الرائجة"

 سياسي أوال.

                                                           
(1)

 .83، صمرجع سابقالسامرائي، إبراهيم: في لغة اإلعالم،  
(2)

 .08، ص، مرجع سابقالتازي، عبد الهادي 
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، وتتمثـــل يف: اخلـــرب، واملقـــال، والتقريـــر، (1)للكتابـــة الصـــحفية أشـــكاهلا املعروفـــة

في، واالستطالا، والتحقيق، واملتابعة. ولكل من هذه واحلديث الصحفي، والعمود الصح

 األشكال لغة ايزه، وهريقة فنية خاصة ببنائه ـ ولي  هنا موهن احلديث عن  لد.

 

 * تكرار الدخيل يف األشكال الصحفية:

ومن خالل حتليل العينة املشار إليها سابقا ــ فنالحظ أن اخلرب هـو أكثـر شـكل    

%( تقريبـا، وهـي   34ظ الدخيلة، حيث بلغت نسبة التكـرار فيـه )  حتريري ـ تكررت فيه األلفا 

نسبة عالية قياسا إىل األشكال التحريرية األخرى، يليه يف  لـد املقـال فـالتقرير بنسـب     

%( تقريبــا، ويلـــي  لــد احلـــديث الصــحفي ثـــم    13%( تقريبـــا، ثــم اإلعـــالن ) 15متقاربــة ) 

، ثـم يـأتي بعـد  لـد التحقيـق      %(4ـ   7العمـود الصـحفي ثـم االسـتطالا بنسـب متقاربـة )      

 واملتابعة.  

ومــن هنــا  كــن تقســيم األشــكال مــن حيــث تكــرار األلفــاظ الدخيلــة علــى أربعــة      

 أقسام: 

 %(، وهو اخلرب.25القسم األول: حامل كبري للدخيل، )فوق 

%(، وهـو املقـال والتقريـر    25% ـ  12والقسم الثـاني: حامـل متوسـط للـدخيل، )مـن      

 (. )ويضاف إليهما اإلعالن

                                                           
(1)

فنون الكتابة الصحفية، ولكن الدكتور فاروق أبو زيد ـ يشيع مصطلح: أشكال التحرير الصحفي ـ للتعبير عن مختلف  

فضل مصطلح)الكتابة الصحفية( بدال من)التحرير الصحفي(؛ ألمور منها: أن ذلك أصال ترجمة للفظ 

(، واألولى تدل على الكتابة، أما األخرى )التحرير( فتعني: من يعد كتابات edit(، وليس لـ)writingاإلنجليزي:)

و"هذا يعني أن عملية اإلعداد تنفصل عن عملية الكتابة، فكتابة الحديث أو التحقيق أو المقال شيء، اآلخرين للنشر، 

وإعدادها للنشر في الصحيفة شيء آخر"، ثم إن "عملية الكتابة الصحفية يقوم بها كاتب الحديث أو التحقيق أو التقرير، 

التحرير، أو قسم المراجعة بالصحيفة، أو ما يسمى في أما عملية اإلعداد للنشر فيقوم بها رئيس التحرير أو مدير 

 [.1م، ص1113، مصر، عالم الكتب، 0الصحافة بالمطبخ الصحفي". ]أبو زيد، فاروق: فن الكتابة الصحفية، ط
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ــن      ــدخيل،  )مـ ــنخف  للـ ــل مـ ــث: حامـ ــم الثالـ ــديث  12% ـ       5والقسـ ــو احلـ %(، وهـ

 الصحفي والعمود الصحفي.

%(، وهـو االسـتطالا والتحقيـق    5والقسم الرابع: حامـل أدنـى للـدخيل، )أقـل مـن      

 واملتابعة، وتلحق بهما الفئة املسماة )أخرى(، كالرت ة والقصة...

ـ لي  باملسـتغرب  فاألخبـار تقـوم أساسـا       وغلبة تكرار األلفاظ الدخيلة يف اخلرب

علــى الرت ــة، لــي   لــد فحســب، بــل علــى الرت ــة الفوريــة الســريعة املعتمــدة علــى      

السبق الصحفي، مما جيعل هذا الشكل عرضة لفريوس الـدخيل أكثـر مـن غـريه. ثـم إن      

 . ومثله التقرير الصحفي.األخبار متنوعة، ومنتشرة يف خمتلف الصفحات

دخيل يف املقال ـ فذلد يرجع إىل تنوا املقال، فمنـه املقـال السياسـي     أما غلبة ال

والرياضــي واالقتصــادي واألدبــي والعلمــي...اخل، وعــادة مــا اتلــ  املقــاالت مبصــطلحات     

الفن الذي يكتـب فيـه، وكـثري مـن تلـد املصـطلحات مصـطلحات متخصصـة، كمـا أن          

ادة ما اتلـ  باملصـطلحات العلميـة    املقاالت العلمية هلا دور كبري يف رفع النسبة، فهي ع

الدخيلة. كما يرجع إىل كثرة كتاب املقال، حتى أصـبحت الصـحف اتلـ  باملقـاالت،     

 .تياب بضاعتهم املعرفية واألسلوبية ضحلةوكثري من الُك

أما اإلعالنات فشـيوا الـدخيل فيهـا يرجـع إىل عـدم حتـري الرت ـة مـن ناحيـة،          

حيانــا تكــون إعالنــات عــن مــواد غذائيــة، فتكثــر فيهــا      ومــن ناحيــة ثانيــة يرجــع إىل أنهــا أ   

ــكال      ــة مل توجـــد يف األشـ ــا دخيلـ ــات ألفاظـ ــد يف اإلعالنـ ــذا جنـ ــة. وهلـ املصـــطلحات العلميـ

ــاري  ــل: كـ ــة، مثـ ــارالتحريريـ ــدروم، كيـــد، نكتـ ــوبر، بـ ــواير، سـ ــبالت، تـ ــن، ليـ ، ، كمربيشـ

. وهــذه األلفــاظ كلــها ممــا عربتهــا اجملــامع ومل ترت هــا. ومــن املصــطلحات      أســباجيت

 .ت، بنتوزانا، أسكوربيد، ثيوكارباماتالعلمية فيها: كوباالمني

 * سطوة الدخيل اإلجنليزي على األشكال الصحفية:

كما تبني أن األلفاظ الدخيلة من اللغة اإلجنليزية حتتل املرتبة األوىل يف 

كافة األشكال التحريرية، وهذا يدل على مدى سيطرتها العاملية على اخلرب، وخاصة ـ 

باء العاملية تنطق باإلجنليزية، ويف هذا دليل على كما نعلم ـ أن ثالثا من وكاالت األن
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أن اإلجنليزية أصبحت املصدر األول للدخيل يف خمتلف فنون الصحافة. وحتتل املرتبة 

الثانية األلفاظ الدخيلة من الفرنسية باستثناء التحقيق واملتابعة اليت حتتل املرتبة 

ية، وهي اللغة الثانية عامليا بعد الثانية فيهما الفارسية. والفرنسية من اللغات العامل

اإلجنليزية ـ فلي  مستغربا أن حتتل املرتبة الثانية يف فنون الصحافة، أما الفارسية 

، فمرتبتها احتلتها نتيجة لأللفاظ العديدة اليت دخلت منها عرب التاريخ، مثل: أستا 

ـ فألفاظ الفارسية أصبحت  ، زنزانة، كهرباء، دستور، برنامج، مهرجان، فندق، بريدسكر

 جزءا من النسيج العربي.

%( يف أي شــــكل 12واملالحــــظ عامــــة أن بقيــــة اللغــــات ال تكــــاد تــــاوز نســــبة الـــــ )

حتريري، باستثناء اإليطالية يف احلديث الصحفي. وهذا دليـل علـى أن الـدخيل املعاصـر     

جنليزيـة، ثـم الفرنسـية. أمـا الفارسـية      يف الصحافة يكاد يقتصر على مصـدرين، وهمـا اإل  

 .فأغلب الدخيل منها قديم

 * أكثر األلفاظ الدخيلة تكرارا:

مــن خــالل حتليــل العينــة تــبني أن اكثــر األلفــاظ الدخيلــة تكــرارا، هــي: برنــامج،  

، دســتور، تلفــازد قراهيــة، قــانون، إســرتاتيجية، بطاقــة، دكتــور، بنــد، كهربــاء، ورشــة،  

 ، برملان، تقنية.تكنولوجيا، كمبيوتر

وهــذه األألفـــاظ قـــد هضـــمتها اللغـــة العربيـــة، وبعضـــها دخيـــل مـــن قبـــل العصـــر  

احلديث، كما أن استخداماتها متعددة، فمن الطبيعي أن تكون أكثر األلفـاظ الدخيلـة   

 تكرارا.

 

 * ما يرد معربا ومرت ا من األلفاظ الدخيلة يف لغة الصحافة:

لصـحافة مرت ـة أحيانـا، وأحيانـا معربـة،      بع  األلفـاظ الدخيلـة تـرد يف لغـة ا    

( و)نظـــام آلـــي(، ( و)املاســـح الضـــوئي(، و)أتوماتيكيـــا( و)حافلـــة(، )اســـكنارمثـــل: )أتـــوبي 

( و)هبقة أوزونوسفري( و)راسم اإلشارة(، و)العوز املناعي(، و)أسلوأسكوب ( و)فريوسو)إيدز
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( و)عمـــب (، و)الشـــبكة العنكبوتيـــة(، و)بابـــاي( و)كمثـــرى(، و)إنرتنـــت(، و)إجـــا األوزون

( و)مـذياا(،  ( و)هـاتف(، و)راديـو  ( و)مصـرف(، و)تلفـون  ( و)إهـار(، و)بنـد  الربم(، و)برواز

( و)غطاء ( و)سيد(، و)موكيتالذاكرة(، و)مسرت ( و)بطاقة( و)صد(، و)كاردو)شيد

( و)جــــــوال( ( و)األجهــــــزة اجملهريــــــة(، و)موبايــــــلاألرضــــــية النســــــيجي(، و)ميكرســــــكوب

 ( و)حاسوب(.و)متحرك( و)هاتف نقال( و)تلفون سيار(، و)كمبيوتر

 ويفسر  لد بأمور، منها:

أن املقال عادة يغلب اللفظ العربي  فكاتب املقال عادة ما يكون متخصصا،  .1

غوية ما، خبالف كاتب اخلرب أو التقرير، فخربته اللغوية أقل. و ا خربة ل

وهلذا نالحظ أن: )حافلة(، )املاسح الضوئي(، )الشبكة العنكبوتية(، )إهار(، 

)املصارف(، )الدراسات املصرفية(، )النظام املصريف(، )هواتف(، )اخلطوط 

العوز املناعي( ــ كلها وردت  الذاكرة(، )فريوس اهلاتفية(، )صد(، )بطاقة

 يف مقاالت.

 أحيانا يرد اللفظان من باب أن أحدهما يفسر اآلخر، كقوله: هبقة .2

 .األوزونوسفري أو األوزون

سهولة تصريف اللفظ العربي، فمثال: هاتف، هواتف، اخلطوط اهلاتفية،  .3

فية. ومثل: الوعي احلاسوبي، اير ة احلاسوبية. وورد أيضا: السعة اهلات

 . ولكن تصريف العربي أغلب.كمبيوترية مركزية بيانات

عدم ثبات النظري العربي للفظ، وكذلد عدم اهراد التعريب، مثل:  .4

 ، وجوال...موبايل

( الف اللفظ املستخدم، فـ)مسرتاختالف السياق أحيانا يإدي إىل اخت .5

فتستخدم مع الرجل العربي  تستخدم مع الرجل األجن  عادة، أما: السيد

وأستا  ـ وإن كان  غالبا، وقد تستخدم مع األجن . وكذلد بروفسور

 دخيال ف نه قديم. أستا 

 

 األجن :* ايمع بني اللفظ الدخيل وكتابته ب
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ويتصل بهذا القول أنه كما  ع بني الدخيل واللفظ العربي ـ فقد  ع أيضا  

والتقنيـة،   بني الـدخيل وكتابـة اللفـظ بـاألجن ، ويـرد غالبـا يف مصـطلحات الكمبيـوتر        

(، و)كـامريا  pixel( و)(، و)بيكسـل internet( و)(، و)إنرتنتscanner( و)مثل: )اسكنار

(. وغالبــا مــا يكــون  لــد لبيضــا ، وخصوصــا يف املقــاالت التعليميــة،  Digital( و)دجتــل

احلاسوب أغلبها غري معرب، فيكون إيضا   لد بذكر اللفـظ األجـن .    حيث إن برامج

 وقد يكون لغري  لد.

لـــة ف نـــه مإشـــر علـــى عـــدم اســـتقرار التعريـــب يف أ هـــان ايمهـــور   وعلـــى أيـــة حا

ــر فهمــا للفــظ إ ا كتــب         العربــي، فيعتقــد الكاتــب أو املتحــد  أن ايمهــور ســيكون اكث

 لغته. وهذا مإشر خطري على غزو األلفاظ األجنبية، وانبهار كبري باللغة اإلجنليزية.

 * تعريب ألفاظ قد تر ها اجملمعيون:

ـــ  ــواهر الصـ ــن الظــ ــاالة    ومــ ــه بالالمبــ ــا أمسيــ ــدخيل مــ ــع الــ ــل مــ حفية يف التعامــ

الصحفية، وعدم احلساسية تاه األلفاظ الدخيلة، حيث يعمد كـثري مـن املرت ـني يف    

الصحافة إىل تعريب ألفاظ قد و البت فيها إما بتعريب معني، او برت ة وإجياد مقابل 

 عربي.

ت فيـه لغـة الصـحافة مـع     ومن خالل العينة اليت  عتها تبني أن نسـبة مـا اتفقـ   

ــي )  ــه هـ ــامع يف تعريبـ ــا) 39اجملـ ــاف إليهـ ــا، ويضـ ــة يف 23%( تقريبـ ــة ومرت ـ %( وردت معربـ

%( تقريبـا. أمـا   67اجملامع، وبهذا تبلـق النسـبة الـيت وافقـت لغـة الصـحافة فيهـا اجملـامع )        

%( تقريبا، وهي نسبة ال بـأس  15نسبة ما عربته لغة الصحافة مما تر ته اجملامع فهي )

%( 17هــا. وأخــريا جنــد أن نســبة مــا ورد يف لغــة الصــحافة ومل أجــده يف اجملــامع بلغــت )        ب

تقريبا، وهي نسبة عالية، أي أن ما يقارب من    ألفاظ العينة يف العصـر احلـديث مل   

تقــل اجملــامع فيهــا كلمتهــا بتعريــب أو تر ــة. وإن كانــت موجــودة يف معــاجم ثنائيــة        

 أخرى.

ــن   ــذه النســـب  كـ ــة يف   ومـــن خـــالل هـ ــة احلديثـ ــاظ الدخيلـ ــة القـــول أن األلفـ لغـ

يف جزء كبري منهـا ال تتحـرى الدقـة يف التعامـل مـع األلفـاظ األجنبيـة، وإمـا         الصحافة 

تدخلها دون الرجوا إىل جمـامع اللغـة، واملعـاجم احلديثـة، فنصـف هـذه األلفـاظ الـيت ال         
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لي للمصطلحات )باسم(، توجد يف املعاجم قد تر ها قاموس املورد، واملكنز السعودي اآل

ولكن نظرا للعجلة وعدم املباالة الصحفية جند هذا الكم الكبري من املعـرب. ومـن ناحيـة    

ثانيـة فـ ن اللـوم يقــع علـى جمـامع اللغـة يف عــدم متابعتهـا لأللفـاظ األجنبيـة أوال بــأول،          

 حتى وجدنا كمية ال بأس بها من األلفاظ غري موجودة فيها.

 :دى توافقها مع اجملامع بالنظر إىل الشكل التحريريالدخيلة وم* األلفاظ 

: مدى توافق تعريب لغة الصحافة لأللفاظ الدخيلة مع اجملامع، (12جدول )

 بالنظر إىل األشكال التحريرية

%( مــن األلفــاظ الدخيلــة يف اخلــرب ممــا  74نالحــظ مــن خــالل هــذا ايــدول أن ) 

%( ممـــا مل يـــرد فيهـــا. فمـــن أمثلـــة  14)%( ممـــا ورد مرت ـــا، وأن 12عربتـــه اجملـــامع، وأن )

ــة التــى تر ــت يف اجملمــع: ماركــة     ، ، وكولونيــل، وكريســتال، ودجتــلاأللفــاظ الدخيل

، ، وترويكـا ، وكـاوبوي ...اخل. ومن األلفاظ اليت مل أجدها يف اجملمع: روتـي ، وشيفومايوه

 ...اخل. ، وتسوناميوهاتريد

وقريب من اخلرب ـ التقريُر  حيث إن نسبة الدخيل فيه مما عربته اجملامع تصـل   

%(، 75مـع ) %(. وقريب منهما أيضـا اإلعـالن، حيـث بلغـت نسـبة املوافقـة ملعـرب اجمل       74إىل )

، ، تريمــوس، فريــز، ليبــلومــن األلفــاظ الــواردة فيــه، وهــي مرت ــة يف اجملمــع: كمربيشــن
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. أما أكثر األشكال موافقة ملعرب اجملامع ـ فهو: االستطالا، حيث بلغـت   ، هنجرموكيت

%(. وأقــــل األشــــكال موافقــــة ـ هــــي          31%(، يليــــه التحقيــــق، بنســــبة )39وافقــــة )نســــبة امل

 %(.71%(، والعمود، بنسبة )69%(، واملقال، بنسبة )63املتابعة)

%( فقط مما عربته اجملـامع،  وقريـب منـه    69ومن الغريب أن املقال فتوي على )

املقـال أن يكـون    %( ، وهي نسبة أعلـى مـن اخلـرب، فاألصـل يف كاتـب     71العمود الصحفي )

أكثـر درايـة لغويــة مـن ،ــرر اخلـرب، فـال يتســاهل يف تـدخيل األلفــاظ دون حاجـة إليهــا،        

ولكن لألسف جند أن اخلرب ـ برغم من أن كتابته تقوم على السرعة، والرت ة الفورية،   

ف نه ـ أكثر حتريا من املقال، ومن األلفاظ الدخيلة يف املقال اليت ما كان ينبغـي هلـا أن    

. ومن األسباب اليت تفسر  لد كثرة املقاالت ، بزن )مبعنى: ال(، كوكتيل دخل: نوت

يف الصــحيفة، حتــى إنهــا حتتــل مســاحات واســعة فيهــا، وكــثري مــن الكتــاب بضـــاعتهم           

 املعرفية واألسلوبية ضحلة.

 ولكن ينبغي أن نأخذ بعني النظر مالحظتني:

ــرد يف اجملمــع، قــد وردت يف قــوامي  الرت ــة،        األوىل: بعــ  األلفــاظ ممــا مل ي

، ، جندرمـة كاملورد، ووردت يف باسم)البند اآللي السعودي للمصـطلحات(، مثـل: كـاري   

. وبعضـه  ، سيناريسـت ، فانلـة ، جنـز ، سـوبر ماركـت  ، بارونـات ، آيسـكريم ، سيجارشوكوالتة

 ( ـ تر ه باسم: إهار.tire) معرب، وبعضه مرتجم، مثل: تاير

سـيج  الثانيـة: بعـ  األلفـاظ الـيت تر هـا اجملمـع ـ ومل يعربهـا، قـد امتزجـت بن          

، حيث يرت هما جممع اللغـة مبصـر إىل: أمـني السـر،     ، وسكرتاريةالعربية، مثل: سكرتري

 وأمانة السر.

 

 املعرب واملرتجم بني الصحيفة وجمامع اللغة 

( ـ رجعنا إليها يف 642ألفاظ العينة الدخيلة يف العصر احلديث البالق عددها )

اللغة العربية، ومكتب تنسيق التعريب، فوجدنا أنها اتفقت يف بعضها مع جممع 
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 اجملامع، واختلفت يف البع  اآلخر، وخرجنا بهذا ايدول:

 

  
املعرب يف اجملامع يف 

 العصر احلديث

املرتجم يف 

 اجملامع

املعرب 

 واملرتجم

ما مل يرد 

 يف اجملامع
 اجملموا

عدد 

 األلفاظ
243 94 132 125 642 

% 3941% 1543% 2343% 1743% 122% 

 (: نسبة املعرب واملرتجم بني الصحيفة واجملامع العربية37جدول)

نالحظ من خالل هذا ايدول أن نسبة ما اتفقت الصحيفة مع اجملامع يف 

%( وردت معربة ومرت ة يف اجملامع، وبهذا 23%( تقريبا، ويضاف إليها)39تعريبه هي )

%( تقريبا. أما نسبة ما عربته 67صحيفة فيها اجملامع )تبلق النسبة اليت وافقت ال

%( تقريبا، وهي نسبة ال بأس بها. وأخريا جند 15الصحيفة مما تر ته اجملامع فهي )

%( تقريبا، وهي نسبة عالية، 17أن نسبة ما ورد يف الصحيفة ومل أجده يف اجملامع بلغت )

ديث مل تقل اجملامع فيها أي أن ما يقارب من    ألفاظ العينة يف العصر احل

 كلمتها بتعريب أو تر ة.

ومن خالل هذه النسب  كن القول أن األلفـاظ الدخيلـة احلديثـة يف الصـحيفة     

يف جزء كبري منها ال تتحرى الدقة يف التعامل مع األلفاظ األجنبية، وإما تدخلـها دون  

الــيت ال توجــد يف  الرجــوا إىل جمــامع اللغــة، واملعــاجم احلديثــة، فنصــف هــذه األلفــاظ        

املعاجم قـد تر هـا قـاموس املـورد، واملكنـز السـعودي اآللـي للمصـطلحات )باسـم(، ولكـن           

نظرا للعجلة وعدم املباالة الصحفية جند هذا الكم الكبري من املعرب. ومـن ناحيـة ثانيـة    

فــ ن اللــوم يقــع علــى جمــامع اللغــة يف عــدم متابعتهــا لأللفــاظ األجنبيــة أوال بــأول، حتــى  

 ا كمية ال بأس بها من األلفاظ غري موجودة فيها.وجدن
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 ما ورد معربا ومرت ا يف الصحيفة 

بع  األلفاظ الدخيلة وردت يف الصحيفة مرت ة أحيانا، وأحيانا معربة، 

( و)نظام آلي(، ( و)املاسح الضوئي(، و)أتوماتيكيا( و)حافلة(، )اسكنارمثل: )أتوبي 

( و)هبقة أوزونوسفري( و)راسم اإلشارة(، و)العوز املناعي(، و)أسلوأسكوب ( و)فريوسو)إيدز

( و)عمب (، و)الشبكة العنكبوتية(، و)باباي( و)كمثرى(، و)إنرتنت(، و)إجا األوزون

( و)مذياا(، ( و)هاتف(، و)راديو( و)مصرف(، و)تلفون( و)إهار(، و)بندالربم(، و)برواز

( و)غطاء ( و)سيد(، و)موكيتالذاكرة(، و)مسرت ( و)بطاقة( و)صد(، و)كاردو)شيد

( و)جوال( ( و)األجهزة اجملهرية(، و)موبايلاألرضية النسيجي(، و)ميكرسكوب

 اسوب(.( و)حو)متحرك( و)هاتف نقال( و)تلفون سيار(، و)كمبيوتر

 ويفسر  لد بأمور، منها:

أن املقال عادة يغلب اللفظ العربي  فكاتب املقال عادة ما يكون  .6

متخصصا، و ا خربة لغوية ما، خبالف كاتب اخلرب أو التقرير، 

، (2)، )املاسح الضوئي((1)فخربته اللغوية أقل. وهلذا نالحظ أن: )حافلة(

، (6)، )الدراسات املصرفية((5)ف(، )املصار(4)، )إهار((3))الشبكة العنكبوتية(

، (12)، )صد((9)، )اخلطوط اهلاتفية((3)، )هواتف((7))النظام املصريف(

ـ كلها وردت يف مقاالت  (12)العوز املناعي( ، )فريوس(11)الذاكرة( )بطاقة

                                                           
(1)

 .1، ص10100عدد:  
(2)

 .14، ص10018عدد:  
(0)

 .11، ص10101عدد:  
(0)

 .10، ص10013عدد:  
(1)

 .10، ص10441عدد:  
(4)

 .11، ص10441 عدد: 
(0)

 .11، ص10441عدد:  
(8)

 .11، ص10101عدد:  
(1)

 .11، ص10101عدد:  
(13)

 .1، ص10120عدد:  
(11)

 .14، ص10018عدد:  
(12)

 .11، ص10101عدد:  
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 يف الصحيفة.

 هبقة أحيانا يرد اللفظان من باب أن أحدهما يفسر اآلخر، كقوله: .7

 .(1)األوزونوسفري أو األوزون

سهولة تصريف اللفظ العربي، فمثال: هاتف، هواتف، اخلطوط  .3

، اير ة (3). ومثل: الوعي احلاسوبي(2)اهلاتفية، السعة اهلاتفية

. ولكن (5)كمبيوترية مركزية . وورد أيضا: بيانات(4)احلاسوبية

 تصريف العربي أغلب.

عدم ثبات النظري العربي للفظ، وكذلد عدم اهراد التعريب، مثل:  .9

 ، وجوال...موبايل

اختالف السياق أحيانا يإدي إىل اختالف اللفظ املستخدم،  .12

فتستخدم  (7)تستخدم مع الرجل األجن  عادة، أما: السيد (6)(فـ)مسرت

 مع الرجل العربي غالبا، وقد تستخدم مع األجن . وكذلد بروفسور

 دخيال ف نه قديم. وأستا  ـ وإن كان أستا 

ويتصل بهذا القول أنه كما  ع بني الدخيل واللفظ العربي ـ فقد  ع أيضا  

والتقنيـة،   مصـطلحات الكمبيـوتر   بني الـدخيل وكتابـة اللفـظ بـاألجن ، ويـرد غالبـا يف      

(، و)كـامريا  pixel( و)(، و)بيكسـل internet( و)(، و)إنرتنتscanner( و)مثل: )اسكنار

يميــة، (. وغالبــا مــا يكــون  لــد لبيضــا ، وخصوصــا يف املقــاالت التعل Digital( و)دجتــل

للفـظ األجـن .   احلاسوب أغلبها غري معرب، فيكون إيضا   لد بذكر ا حيث إن برامج

 وقد يكون لغري  لد.

                                                           
(1)

 .23، ص10120عدد:  
(2)

 .18، ص10038عدد:  
(0)

 .03، ص10018عدد:  
(0)

 .1، ص10038عدد:  
(1)

 .0، ص10441عدد:  
(4)

 .0ص ،10031عدد:  
(0)

 .10، ص10002عدد:  
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 : أهم النتائج والتوصياتخاتمة
 

وبعد رحلة هويلة جبت خالهلا جانبـا مهمـا مـن جوانـب اللغـة، يتعلـق باأللفـاظ        

 ت إليها:النتائج اليت توصل بع الدخيلة، أسجل 

الفرق بني مصطلحي )املعرب( و)الدخيل( ـ إما هو يف اعتبار النظر، فالنظر إىل  .1

، والنظر إىل الكلمة كونها دخيلةالكلمة كونها أجنبية وافدة ـ جيعلهم يسمونها 

، وعليه فالتدخيل يتعلق معربةأصبحت عربية مستعملة ـ جيعلهم يسمونها 

إ ن الفرق بينهما ـ لي  فرق  ات، إما هو  بالنقل، والتعريب يتعلق باالستعمال.

فرق اعتبار. هذا، ومل يعرف عن أحد من القدامى أنه فرق بينهما، والنظر إىل 

 .املصطلحني على أنهما متباينان ـ يعد وليد العصر احلديث

ـ عمومـا ـ ال تعـرب بدقـة عـن ظـاهرة دخـول        الدالة علـى ظـاهرة الـدخيل     صطلحات امل .2

أقـرب هـذه املصـطلحات هـو )الـدخيل(، فيستحسـن اسـتخدامه،        األلفاظ األجنبية، و

وال بأس باستخدام  مصطلح )التعريب(  لغويا للداللة على استخدام العرب للفظ 

الدخيل ـ ويظل جمال مصطلح )التعريب( الواسع يف الداللة على عمليـة الرت ـة    

 .والتعريب الثقايف واحلضاري

قام األول، ثم الفرنسـية باملقـام الثـاني تنتمـي     بينت الدراسة أن اللغة اإلجنليزية بامل .3

وهذا يـربز مـدى تغلغـل اللغـتني يف خمتلـف شـئون       إليهما معظم األلفاظ الدخيلة. 

ــة        ــأتي هيمنـ ــة تـ ــل اللغـ ــن وراء تغلغـ ــاة، ومـ ــاالت احليـ ــى جمـ ــا علـ ــاة، وهغيانهمـ احليـ

 .الثقافة

ى ـ فـاألوىل   إ ا هاجر اللفظ األصـيل مـن لغـة إىل أخـرى، ثـم عـاد إىل لغتـه مـرة أخـر          .4

 أو ال؟هل ترد إىل أصلها العربي  هذه األلفاظ تسميته باهلجني، وهناك خالف حول
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واألقرب إىل الصواب أن ينظر إىل الداللة احلادثة للفظ اهلجني، ف ن بقيـت داللتـه   

كما هي ـ ُردي إىل أصله العربي، وإن تغـريت أو تطـورت بتخصـي  أو تعمـيم ـ فيبقـى        

 .األعالم فُيـَردُّ إىل أصله اللفظ بهجنته، أما يف

إشكاليات عديدة يف حتديد اللغة املصدر اليت دخل منها اللفظ، ومن مظاهر هناك  .5

هــذه اإلشــكالية: الــزعم بــأن لفظــًا مــا دخيــل، أو الــوهم يف نســبته إىل لغتــه. ومنهــا:      

ــة عــرب وســيط، وهــي األلفــاظ غــري         تعــدد مصــادر اللفــظ الواحــد، واأللفــاظ الدخيل

، وال بد من احلذر عند التعامل مـع مثـل هـذه    إعادة تعريب اللفظ الواحداملباشرة، و

 األلفاظ.

يف الـرتا  العربـي ـ تعينـت الرت ـة بـاملعنى، إمـا         مماثلـه املصطلح األجن  إ ا وجد  .6

إىل املصـطلح العربـي  اتـه ـ إ ا اتفـق املفهومـان ـ وإمـا إىل مصـطلح عربـي آخـر ـ إ ا                  

فــ  ا مل جيــد املرتجــم   ان إجيــاد مصــطلح عربــي.  اختلــف املفهومــان، وكــان باإلمكــ 

للفظ األجن  مرادفًا، فهنا نفرق بني ألفاظ احليـاة العامـة واملصـطلحات العلميـة،     

 كـذلد فألفاظ احلياة العامة ـ األوىل فيها اللجوء ـ قـدر املسـتطاا ـ إىل التوليـد. و    

يــة(، فالتوليــد )اإلنســانية واالجتماعيف جمــال العلــوم النظرية يف املصـطلح العلمــي 

فــــاألوىل يف  يف اجملــــال التطبيقــــي ـ        املصــــطلح العلمــــي. أمــــا إ ا كــــان فيهــــا أوىل

املصطلحات ايديدة اليت ال توجد يف لغتنا، ومل ترتجم من قبل ـ هـو التسـوية بـني     

 .التعريبفيه فمل اسم َعــلـم، فاألوىل . واملصطلح العلمي الذي التعريب والتوليد

ريا علـى ايوانـب اللغويـة يف جمـال القواعـد نفسـها، سـواء        لقد أثرت الرت ة كـث  .7

 على املستوى الصوتي، أو على املستوى الصريف.

للرت ة آثار كـثرية، وال تقتصـر آثارهـا علـى ايانـب اللغـوي، وإمـا اتـد لتشـمل           .3

ايانــب الثقــايف واحلضــاري لألمــة، ومــن هنــا تــأتي خطــورة هــذه العمليــة، وخطــورة   

 املرت ون. وقد عرضنا لكثري من هذه اآلثار يف هذا البحث. الدور الذي يقوم به

قامت حركة االسـتبدال العربيـة الـيت تنـادي بـ حالل اللفـظ العربـي ،ـل اللفـظ           .9

الــدخيل علــى مبــدأين، األول: مبــدأ الفصــاحة التارمليــة، والثــاني: ارتبــاط مفهــوم     

 الدخيل بالغزو. وقد ناقشنا هذين املبدأين.



[396] 
 

التعريب، ومظاهر االسـتعمال  فالكلمـة عنـد إدخاهلـا ـ وهـي مـا         التفرقة  بني قواعد .12

زالــت أجنبيــة ـ فــ ن العربــي يقــوم بــ جراء بعــ  التغــيريات )وقــد ال جيريهــا( علــى          

الكلمة  حتى تتالءم مع نظامه اللغوي. هذه اإلجـراءات هـي مـا يطلـق عليـه قواعـد       

العربـــي يف  اللفـــظالتعريـــب. أمـــا اســـتعمال الكلمـــة بعـــد  لـــد، وإجراحهـــا جمـــرى  

التصــريف والرتكيــب والداللــة، فــ ن هــذا ـ ال ُيـَعـــدي مــن قواعــد التعريــب، إمــا هــو ـ        

مظهر اسـتعمالي. فمـدار التفرقـة يقـوم علـى أن )قواعـد التعريـب( يعـف النظـر إىل          

الكلمة كونها أجنبية، ومظاهر االستعمال ـ يعف النظر إىل الكلمة كونهـا عربيـة    

فقواعد التعريب، يقتضيها وضع النظام اللغوي، ومظاهر ـ أو جرت جمرى العربي. 

االستعمال تقتضيها ممارسة املتكلم. هذا، وكثري مـن اخـتالف التقعيـد ـ مـرده إىل      

 .مظاهر االستعمال، ولي  إىل قواعد التعريب

القديم إ ا اشتهر وشاا فيظل كما هـو، أمـا إ ا مل يشـتهر فـال بـأس أن نعيـد       املعرب  .11

القواعــد املالئمــة، وأمــا مــا اشــتهر حــديثا فــأزكي قــرار اجملمــع        تعريبــه مبــا يوافــق  

 ، بأن يظل كما اشتهر.خبصوصه

هنــاك اضــطراب كــبري يف قواعــد التعريــب علــى املســتوى النظــري، وعلــى املســتوى        .12

التطبيقي، وهذا االضطراب    جانب الصوامت، والصـوائت، واملقـاهع الصـوتية،    

 والعالمات الصرفية.

نقل أصوات اليونانية والفارسية إىل العربية ـ إ ا استثنينا األعالم  الغالب يف معرفة  .13

ـ ُتـَعـدي معرفة تارملية، تتعلق بفرتة سابقة من تاريخ العربية، وإن كان هذا ال  نـع  

مــن النظــر إىل مــنهج العــرب يف تعريــب هــذه األصــوات. ولكــن علــى أي حــال، فأغلــب   

 .تأخذ باألجبدية الالتينية النقل ـ اليوم ـ من اللغات األوروبية، وهي

: اخــتالف النطــق يف  ، وهــييعــود اخــتالف تعريــب الصــوت الواحــد إىل عــدة عوامــل      .14

األصل، فرياعى هذا يف التعريب، أو كون الصوت غري موجـود يف العربيـة، فيختلـف    

العرب يف تعريبه، أو إىل التبادل الوصفي أو املخرجي يف العربية، أو إىل ترجيح أحد 

املخـرج أو الصـفة ـ علـى اآلخـر، أو إىل كونـه مركبـا يف األصـل فيعامـل           ايـانبني ـ    

كمــا لــو كــان غــري مركــب، أو إىل التــأثر بلغــة أخــرى، أو إىل التطــور أو التحريــف    
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ــار      ــوتية، أو إىل اعتبـ ــة الصـ ــة أو املخالفـ ــة، أو إىل املماثلـ ــة العربيـ ــه يف اللغـ ــاد  لـ احلـ

كمــا ملضــع  . إىل اخــتالف اللغــات  الكتابــة يف التعريــب، دون النظــر إىل النطــق، أو  

ـ إىل كــون بعــ  األلفــاظ عربــت قــد ا، فاحتفظــت      ، يف العـَـلـَـــماالخــتالف ـ بقلــة    

 .بالتعريب القديم

ــربلـــي  ل .15 ــول     لعـ ــا مـــن حيـــث الطـ ــام بنطقهـ ــة اهتمـ ــات الالتينيـ يف تعريـــب احلركـ

احد والقصر، إما ينطقونها كيفما اتفق ـ غالبا. وهلذا تتعدد التعريبات للفظ الو 

نظرا إىل هذا األمر، وهذا يفسر كـثريا مـن االخـتالف ـ أو االضـطراب ـ احلاصـل يف       

قصـر احلركـة أو   و. وهذا األمر مل تسلم منـه حتـى جمـامع اللغـة     تعريب الصوائت.

وقصر احلركة يف التعريب . إهالتها ـ يف التعريب ـ يعد من خمالفة النقل الصوتي  

لصــامت الســاكن بعــده، وقــد يكــون اســتثقاال قـد يكــون فــرارا مــن ايمــع بــني املـد وا  

 ،وقــد يكــون لبحلــاق باألبنيــة العربيــة، للمــد، وخمالفــة لتواليــه يف الكلمــة الواحــدة

 .وقد يكون جملرد التخفيف

ولـه عـدة أسـباب، منهـا:      .هوأما نقل احلركة فقد يكون بتقـديم الصـائت، أو بتـأخري    .16

والـتخل  مـن تـوالي صـامتني،      إحلاق اللفظ باأللفاظ العربية يف نظامه املقطعي،

 .واستثقال توالي احلركات

إن كثريا من االختالف يف تعريب األصـوات سـواء الصـامتة أم الصـائتة ـ يرجـع إىل        .17

النقل الصوتي، وخاصة األصوات اليت خرج تعريبها عن القاعدة. بـل إن مـرد كـثري    

الغالــب أن  مــن التعــدد الكــبري يف تعريــب الصــائت الواحــد ـ إىل النقــل الصــوتي. و            

الصوت األجن  إ ا كان له مثيل يف لغتنا، ف نه يعرب كما هو، دون تبـديل، وبهـذا   

يكون هذا نقال صوتيا. ولكن هذه األصوات اليت هلا مثيل عندنا قد تنطق يف لغاتها 

( قد تهر فتنطق زايـا، وقـد تفخـم فتنطـق صـادا، وعليـه فلـو        Sنطقا خمالفا، فالـ)

لعربــت بــالزاي أو الصــاد. وهنــاك أصــوات أخــرى يتعــدد  عربــت وفقــا للنقــل الصــوتي 

(، K( فهــو يف اإلجنليزيــة ينطــق )Cنطقهــا بفونيمــات خمتلفــة يف لغاتهــا، مثــل الـــ) 

(، و)تش( ـ وهذا على مستوى لغة واحدة. وتعريبها بنطقها هو مـن قبيـل النقـل     Sو)

 .الصوتي
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(، الصـاد، والسـني،   مرات(، الالم)مرتني3ألصوات املستخدمة للمخالفة، هي: النون)ا .13

واهلمزة)مــرة واحــدة لكــل(. ويالحــظ غلبــة النــون ـ وهــو صــوت أنفــي، ثــم الــالم وهــو       

 .صوت جان  ـ وكالهما من األصوات املتوسطة

بالنسبة حلـذف صـوت أجـن  مـن الكلمـة الدخيلـة، أو زيـادة صـوت عربـي يف اللفـظ            .19

عليـه أنـه مظهـر     الدخيل، فهذا ال يعد من قواعد التعريب يف شيء، وأقصى مـا يـدل  

النقــل الصــوتي، وقــد يكــون اســتثقاال لتكــرر     ه قــد يكــون ســبب  اســتعمالي. فاحلــذف  

هـو النقـل الصـوتي، وقـد يكـون نتيجـة       . والزيادة قد يكون سـببها  احلروف املتحركة

 .للتحريف، أو الوهم

اكذت العربية املعاصرة ثالثة هرق للتخل  من التقاء الصامتني يف أول الكلمـة:   .22

ـ حذف صامت، سـواء  أكـان األول أم   3ـ زيادة صامت ـ همزة قطع،  2ة حركة، زياد ــ1

الثــاني. وحــذف األول يكــون مــع الصــوت املركــب الــذي يف أول الكلمــة. وأمــا همــزة       

الوصــل فمــن اعتربهــا صــامتا ـ فتضــاف إىل همــزة القطــع، ومــن اعتربهــا صــائتا،           

ني: إضــافة حركــة، وأمــا العلــم فاكــذت العربيــة فيــه هــريق. فتضــاف إىل احلركــة

ــزة    ــب، وإضــــافة همــ ــو الغالــ ــا يف  وهــ ــذا نــــادر، كمــ ( عربــــت: Scandinavia: )، وهــ

 .اسكندنافيا

تبني ـ من خالل العينة ـ أن االتاه السائد يف تعريب املقطع املبدوء بصـامتني ـ هـو      و .21

 .البدء  ركة، وخاصة يف املصطلحات العلمية

ــا   .22 ــع  أمـ ــواكن يف املقطـ ــوالي السـ ــد تـ ــتخدمت الفقـ ــرق   اسـ ــدة هـ ــرة عـ ــة املعاصـ عربيـ

زيــادة حركــة بــني الصــوامت، وحــذف أحــد الصــوامت   : ، ومنهــا لــد للــتخل  مــن

 . املتوالية، والفصل بني الصامتني باعتبار أحدهما يف آخر اللفظ، واآلخر يف أوله

عند حتليل العينة ـ بالنظر إىل العالمة الصرفية، تـبني أن العربيـة املعاصـرة سـلكت        .23

لتعامـل مـع العالمـة الصـرفية: الـتخل  مـن العالمـة الصـرفية         ثالثة مسالد يف ا

األجنبيــة، وتعريــب العالمــة األجنبيــة كعالمــة صــرفية، وتعريــب العالمــة األجنبيــة  

. واألغلــب بالنســبة لألعــالم تعريــب  كوحــدة صــوتية مــع عــدم االعتــداد بهــا صــرفيا 

تهـا الصـرفية   كمـا أن أغلـب ـ إن مل نقـل: كـل ـ األعـالم الـيت عربـت عالما         العالمـة،  
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حديثا، هي أمساء صحف وجمالت، ويتم تعريـب اللفـظ ـ غالبـا ـ حتـى مـع عالمـات         

التعريف واإلضافة. ولكن كل هذه العالمات تعرب بصفتها أعالما، دون النظـر إىل  

 .كونها عالمات  ات معنى

، أن االتــاه إىل  ــع املإنــث الســامل يغلــب علــى االتــاه إىل  ــع التكســري     وتــبني  .24

 .(، أي الضعف1:  2إىل  ع التكسري ) ونسبته

ــبني  .25 ــا تـ ــلكوا      كمـ ــث سـ ــة  حيـ ــة اإلعرابيـ ــذف العالمـ ــدهم حـ ــرد عنـ ــرب مل يطـ أن العـ

 .مسلكني مع العالمة اإلعرابية، وهما: احلذف والتعريب

بينت الدراسة كثريا من ظاهر استعمال اللفظ الدخيل، وإضفاء الطـابع العروبـي    .26

سـابه للجنسـية العربيـة عـرب تلـد املظـاهر       عليه،  يـث  كـن أن يعـد عربيـا باكت    

 املختلفة.

بينــت الدراســة كــثريا مــن النتــائج ايديــدة املتعلقــة بدراســة األعــالم الدخيلــة يف       .27

 العربية املعاصرة.

الســبق الصــحفي، وســرعة الرت ــة ـ ينقــل املعلومــة بصــورة ســريعة إىل املتلقــي،      إن  .23

يـب  نتيجـة التـأثر بالرت ـة،     وهذه ميزة، ولكنه أدى إىل ركاكة الكلمات والرتاك

ن العمـل الصـحفي   . وألوكل  لد يـتم يف سـرعة دون رجـوا إىل معـاجم أو جمـامع     

ــفحاتها،       ــتالف صـ ــى اخـ ــواب الصـــحيفة علـ ــأل أبـ ــا  ـ ــا متنوعـ ــا يوميـ يتطلـــب إنتاجـ

يكتــب ، وألنـه  ويتطلـب تر ـة ســريعة ملـا تنشــره وكـاالت األنبــاء والصـحف العامليــة     

الصــحفي فــاول تطويــع  ـ فــ ن      ول موضــوعات شــتىيمهــور متنــوا متعــدد، ويتنــا 

 .واضحة ةسهل ةكل هذه املتطلبات، فتبدو لغلاللغة 

بينت النتائج أن اخلرب هو أكثر شكل حتريري ـ تكررت فيه األلفـاظ الدخيلـة، يليـه      .29

يف  لــد املقــال فــالتقرير، ثــم اإلعــالن، ويلــي  لــد احلــديث الصــحفي ثــم العمــود    

 .أتي بعد  لد التحقيق واملتابعةالصحفي ثم االستطالا، ثم ي

أن الــدخيل املعاصــر يف الصــحافة يكــاد يقتصــر علــى مصــدرين،       بينــت الدراســة   .37
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األلفــاظ الدخيلــة مــن اللغــة اإلجنليزيــة حتتــل    . فوهمــا اإلجنليزيــة، ثــم الفرنســية  

املرتبة األوىل يف كافة األشكال التحريرية، وهذا يدل علـى مـدى سـيطرتها العامليـة     

خاصــة ـ كمــا نعلــم ـ أن ثالثــا مــن وكــاالت األنبــاء العامليــة تنطــق             علــى اخلــرب، و

باإلجنليزيــة، ويف هــذا دليــل علــى أن اإلجنليزيــة أصــبحت املصــدر األول للــدخيل يف   

 خمتلف فنون الصحافة. 
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 أهم التوصيات:

اهلجينــة  اجــة ماســة إىل دراســات متخصصــة  ألهميــة هــذا بالنســبة لنــا    ظاأللفــا .1

ال نـدري مـدى التـأثري اهلائـل الـذي أحدثتـه اللغـة العربيـة يف          حنن ـ العرب ـ، فـنحن   

اللغات األوروبية احلديثة ـ عند حركة نقل العلوم العربية إىل أوروبا، وقد اسـتمرت   

ــا ُتـــرى! ســيخدم هــذه الثغــرة مبــا       حركــة الرت ــة ألكثــر مــن مائــة عــام.       فمــن ي

ة األوروبيـة، و لـد    لإها، ويكشف عن احلجم احلقيقي للتأثري العربـي يف النهضـ  

بكشــف ـكـــمِّ الكلمــات واألســاليب العربيــة الــيت اقتحمــت اللغــات األوروبيــة يف عقــر    

دارها، ثم أصبحوا يصدرونها لنا من جديد، وحنن نرضعها بانبهار ـ ال لشيء، إما ــ   

 ألنها وفدت من دار األجن  الغريب.

يــة إىل اإلفــادة ممــا  إن التخصــ  الكــبري الــذي تشــهده فــروا املعرفــة، وحاجــة العرب    .2

ــات       ــى املإسسـ ــي علـ ــة، يلقـ ــة املختلفـ ــة املصـــطلحات العلميـ ــرون، وتر ـ ــه اآلخـ يكتبـ

املتخص   بدال مـن أن يضـع    املرتجمسبيل إجياد العلمية واللغوية عبئا كبريا يف 

اللغوي مصطلحا غري دقيق علميا، أو يضـع العلمـي مصـطلحا غـري دقيـق لغويـا، أو       

من الضروري أن تـُـَدرَّس قواعد تر ـة املصـطلحات   يضعان معا مصطلحا معقدا. و

 يف  يع التخصصات العلمية  للحاجة امللحة إىل  لد.

هناك عشرات من مإسسات الرت ة، ولكن جهدها ما زال مبعثـرا، وضـعيفا، وال بـد     .3

تفعيـل دور  ومن إجياد جهاز قومي للرت ة، لـه صـالحيات لغويـة وسياسـية واسـعة.      

، وإضـفاء الصــفة الرمسيــة عليهــا  حتـى تقــوم مبــا ينبغــي   مومــاع املإسسـات اللغويــة 

يف ســنة  اومــا ضــر العربيــة لــو انبعــث منهــا مليــون مرتجــم!! إ ًا لعملــو   . عليهــا فعلــه

 واحدة ـ بعد إعداد وتأهيل ـ ما جيعل اللغة العربية لغة عاملية، معطية ال متلقية.

صــل مــع اإلعــالم، بــدءا مــن ال بــد مــن أن تعمــل اجملــامع اللغويــة علــى إجيــاد قنــاة توا .4

، تسـتطيع مـن خالهلـا أن ترسـخ املصـطلحات واأللفـاظ       بالتلفـاز الصحيفة، وانتهـاء  

اللفظ يظل حيا مـا احتـاج النـاس إليـه فاسـتعملوه، فـ  ا       اليت ترت ها أو تعربها  ف

انعــدمت احلاجــة إليــه مــات وتــوارى عــن األلســنة واألقــالم. فاســتعمال النــاس هــو           

ديــد حيــاة األلفــاظ أو موتهــا. فمهمــا أحــد  اللغويــون مــن     العنصــر الفيصــل يف حت 
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مصطلحات، وبدلوا من كلمات ـ فكل  لد ال قيمة له يف واقع النـاس، مـا مل تشـع     

. ومـن جهـة ثانيـة، ال تـرتك األمـر نهبـا بـني وسـائل         تلد الكلمات على ألسنة الناس

سريعة تواجه القيام  ركة اإلعالم، كل يضع ما شاء من ألفاظ. وهلذا ال بد من 

الدخيل أول ظهوره، فيظهر االسم العربي، أو املصطلح العربي مـع املسـمى ايديـد،    

وال بد أن تتـ زر علـى هـذا ثـال  جهـات، األوىل: املإسسـة اللغويـة الـيت كتـار اللفـظ           

املأنوس، والثانية: املإسسة اإلعالمية اليت تشهره، والثالثة: املإسسة السياسية الـيت  

تتمع هذه املإسسات الثال  ــ فكما يقول املثل العربي )يا عمـرو ال   تفرضه. وما مل

 .رحنا وال جينا(

ـــإن اتــاَه أْخـــِذ نطــق الع  .5 م ـ أو الكلمــة عمومــا ـ مــن موهنــه األصــلي هــو االتــاه           ـَـلـَ

السائد بـني البـاحثني، غـري أن هـذا يتطلـب جهـودا قوميـة كـربى، وتقـوم بالتعريـب           

را وجه ممكن، خاصة أن املرتجـم ال يهـتم بـالعودة إىل    املإسسات املتخصصة على أس

النطق األصلي للعلم أو االسـم ـ إمـا يعنيـه أن يقـوم بالرت ـة علـى أي وجـه كـان،          

يف عامل الصحافة واإلعالم. ولكنف أعتقد أنـه لـو تـوفرت جهـود مإسسـية       خصوصا

ىل مــع شــيوا اإلنرتنــت ـ لــدفع  لــد املرت ــني إ        خصوصــاتــنه  بهــذا العــبء ـ       

. ومــن ثــم أقــدم توصــية يامعــة الــدول العربيــة، أو جممــع   احــرتام معــايري التعريــب

اللغـة العربيـة، أو غريهمــا مـن املإسســات اللغويـة ـ أن يـُــنشأ موقــع إلكرتونـي خــا           

بضـــبط وتوثيـــق األعـــالم املعربـــة، وبيـــان كافـــة املـــداخل، و،اولـــة توحيـــد نطقهـــا  

 وكتابتها حلل كثري من اإلشكاليات.

لصــوائت ـ عامــة ـ تــرز  حتــت اضــطراب صــوتي يف التعريــب، وال تكــاد تنضــبط             إن ا .6

بضوابط دقيقة ،ددة، وإما كضع لضوابط عامة، وقـد كـرج عنهـا أحيانـا، ممـا      

 .جيعلنا ندعو إىل ضرورة ضبط تعريبها بصورة أدق

ومما يوَصى بـه البـاحثون أن تـدرس األلفـاظ الدخيلـة يف أحـد األشـكال التحريريـة،          .7

ــكل       كامل ــروا الشــ ــف فــ ــتها يف خمتلــ ــعا، ودراســ ــر توســ ــكل أكثــ ــرب، بشــ ــال أو اخلــ قــ

التحريـري، أو دراســتها يف شــكلني ـ أو ثالثــة ـ دراســة مقارنــة، و كــن اجملــيء بنســبة         

 الدخيل إىل األلفاظ العربية. وكذلد دراستها يف وسائل اإلعالم املختلفة.
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ــالم ا      .3 ــائل اإلعـ ــى وسـ ــة علـ ــة اللغويـ ــإثرات األجنبيـ ــة املـ ــتها يف  دراسـ ــرة، أو دراسـ ملعاصـ

 الصحافة مثال، دراسة شاملة لكافة وسائلها، ومصادرها، وآثارها.

إفراد الرت ـة احلرفيـة يف العربيـة املعاصـرة بدراسـة مسـتقلة، والكشـف عـن آثارهـا           .9

 اللغوية، والثقافية، واحلضارية.

ــة ـ                إن ممــ .12 ــى اللغــويني ـ وخصوصــا اجملــامع اللغوي ــا، أن عل أن  ا ينبغــي أن يقــال هن

اللغـــة، وينظـــروا فيهـــا باســـتمرار  حتـــى يقـــروا فيهـــا مـــا  كـــن أن يقـــر مـــن   ييســـروا

ايديد، وال يرف  ايديد يدته، ولكن ما قبله الذوق، وكان له وجـه يف العربيـة   

ـ فهو مقبول، وما خالف، ومل يسق بوجه ـ رف . ويف املقابل ف ن على اإلعالمـيني أن   

ات اجملامع، وأن يكـون نـة اتصـال مسـتمر، اتصـال      يتحروا الصواب، وأن يتابعوا قرار

تــأثري وتــأثر، وعندئــذ  كـــن الــتخل  مــن كــثري مـــن األســاليب  ـ أو األلفــاظ ـ                   

 .اخلاهئة، وتدرجييا فل ،لها الصواب

 


