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  شكر وتقديــــــــــــــر
  أشكر كل أساتذتي الذين ساعدوني يف إجناز 
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  مقدمة

  
ا ما يربو على تسع مبساحتها    ترتبع اللغة العربية على رقعة جغرافية ال يستهان   ، ويتحدث 

ومثانني باملئة من سكان العامل العريب ، متوزعني على قاريت إفريقيا وآسيا ، يقدر عددهم بنحو مئيت 
لسبب اعتقادهم بدين ،مليون نسمة ، ويستخدمها أزيد من مئيت مليون نسمة أخرى من غري العرب 

ما دفعهم إىل تعلم اللغة العربية ، ّالكرمي املنزل باللسان العريب،اإلسالم ، والذي عصبه القرآن 
م األصلية   .واستعماهلا يوميا جبوار لغا

 إحدى اللغات الست املعتمدة يف هيئة األمم املتحدة ، 1973وتعد اللغة العربية منذ سنة       
ليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية ، وهذا اإلحلاق بعد مثان وعشرين سنة بعد إحلاقها باإلجن

وهم حتت نري االستعمار الغريب ـ من إنشاء اهليئة مل يكن الفضل فيه جلهود الناطقني باللغة العربية 
َبقدر ما كان للضرورة امللحة بسبب عددهم املالحظ على وجه املعمورة ـآنذاك  ّ .  

 تبقى بقدر ما يتعاظم رصيدها أو مذخورها من "ـ كما يذكر اللغوي سعيد بيومي ـ ألن اللغات   و   
ا و  اآلثار األدبية أو العلمية اليت ألفها النابغون من أبنائها ، رغم أن ذلك ال حيول دون تغري أصوا

ختلف هذه القاعدة ، تبقى مثاال فريدا على "فإن  اللغة العربية ،   "مبانيها ، حىت تصبح خلقا آخر 
ا اخلالدة ، وكأمنا تعاطت يف آياته إكسري احلياة وسر  فقد بدأت بكتاب اهللا مرحلة جديدة يف حيا
البقاء، واستمدت من كلماته شجاعة املواجهة ، وروح الثبات فكان القرآن الروح اليت جعلت العربية 

الذي فجر علومها ، ا مرده القرآن،إمنالفصحى لغة كل العصور ، وكل ما جاءنا من تراث هذه اللغة ف
وأطلق عبقرية أبنائها ، فبقيت العربية كما كانت ، راسخة القدم مبىن ومعىن ، قادرة على مواكبة 

  ."احلضارة ، تأخذ من غريها ما يلزمها ، وتعطي لغريها ما يلزمه 
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ذ بعضها من بعض وتتقارض ، ،ويأخالف لغة منطوقة ، تتماوج وتتمازج ويف العامل اليوم زهاء ثالثة آ
ولن تكون الغلبة يف ذلك . وتتأثر فيما بينها ، وتتصارع أحيانا ليزحزح بعضها مكانة البعض اآلخر 

ا ونشاطهم ونفوذهم وإبداعهم ، وابتكارهم للجديد يف كل  إال لألصلح ، واألقوى بفضل أصحا
 .جماالت احلياة ، مع حفاظهم ومتسكهم بالتليد 

خيل يف اللغة العربية نافذة واسعة نطل من خالهلا ونتعرف على اللغات األخرى،     يبقى الد
ولئن .  لظاهرة التمازج واالحتكاك والتأثري والتأثر بني اللغاتالطبيعيّوأساليبها، ويعد الدخيل االبن 

ال  واسعا كان الدارسون القدامى واحملدثون تناولوا موضوع الدخيل وتشعباته الكثرية  ، فما زال ا
َللدرس ، واالستقصاء والتحري حول كثري من جوانب لغوية تتكشف مرة بعد مرة لتثبت آراء وأفكارا 
َصحيحة راسخة منذ احملاوالت العربية األوىل لولوج علم اللغة ، و لتزحزح أفكارا خاطئة كانت يف 

  .السابق نظريات راسخة ال جدال فيها 
ة العربية علماء أجالء ، ودارسون يف جمال اللغة ، وكشفوا عن      وقد تناول موضوع الدخيل يف اللغ

املعرب من (به ، من بينهم اجلواليقي يف كتاكثري من اخلبايا حول تقارض اللغات وحاجتها لبعضها 
، ) ذب فيما وقع يف القرآن من املعربامله(، ومنهم العالمة السيوطي يف كتابه ) الكالم األعجمي

وقد شاركهم يف ذلك الرأي مجاعة من اللغويني احملدثني ، ) شفاء الغليل(به ومنهم اخلفاجي يف كتا
ا أو احتكاكهم ، الحظوا أن كثريا من  واملعاصرين ، وحبكم دراستهم للغات األخرى ، وإملامهم 
األلفاظ يف اللغة العربية تدور يف فلك تلك اللغات ، وإن بتغيري بنوي ما ، فحكموا على أن تلك 

ا ، دخيلة يف العربية ، مع أن ما توصلت إليه علوم اللغة يف عصرنا ، مل األلفاظ ه ي أصيلة يف لغا
ا ، وكالمنا هنا  تصل إىل اآلن إىل البت يف األصول اللغوية ، وال يف تاريخ نشأة اللغات وتفرعا

 بالنسبة ّكتب فقه اللغة عند قدامى اللغويني ، أمااليت وردت يف بطون مصنفات ينحصر يف األلفاظ 
ا دخيلة على العربية من اللغات اليت  لأللفاظ الدخيلة احملدثة واملعاصرة ، فال خيتلف اثنان يف كو

ا ، املنطقة العربية ردحا من الزمن ، وفرض ا الناطقة   القوة على الشعوب ُ منطقَحكمت شعو
  .ا َاحملكومة استعماهل
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 من جدل يف قضية الفصل بني الدخيل يف اللغة من هذا ما خيص جانب األلفاظ وما دار حوهلا   
  .األصل فيها 

  
أما فيما خيص أساليب الكالم وتراكيبه الدخيلة ، فلقد جرى على يد بعض اللغويني تأصيل      

ونشري هنا إىل ما قدمه مثال ،  ، واإلشارة إىل حقيقة دخيليته،العديد منها ، ورده إىل منشئه األعجمي
، وكذا الدكتور حممد حسن عبد العزيز يف كتابه ) فقه اللغة املقارن(السامرائي يف كتابه الدكتور إبراهيم 

، من إشارات سديدة واصفة ، وكذلك إىل ما قدمه الدكتور حممد ) التعريب بني القدمي واحلديث(
ة ، على متجاوزا الوصف إىل االنتقاد وتطبيق املعياري،) تقومي اللسانني(يل يف كتابه تقي الدين اهلال

وتبعهم يف ذلك دارسون حاولوا الكشف عما دخل يف اللغة العربية من ألفاظ  ْعكس سابقيه ،
  .د يستعملها ، ويعدها من العربية وأساليب أعجمية ، صار النشء اجلدي

 يف حتديد األصل من الفرع فيها ، وامل االختالفوهذا     
ُ
خاصة يف العصر ض ،ِض من املقرتِرق

أن أديل بدلوي يف املوضوع ، واصفا األساليب األعجمية املستعملة يف لغتنا رغب يف أ جعلين احلديث
العربية من جهة ، ومقارنا تلك األساليب من جهة أخرى مبا هو معهود يف العربية ، خصوصا مما 

، ومن مث أبني للقارئ الكرمي  لكمال بالغتها ،حىت يتبني يل ،استنبطته من أساليب يف القرآن الكرمي ،
مدى التطور اللغوي احلاصل يف لغتنا املعاصرة ، عن طريق إمهال وترك االستعمال العريب املعهود ، 
واستعمال أساليب أعجمية ، بعضها ضروري ،جديد و مفيد ودقيق ،  لكن بعضها اآلخر مبتذل ، 

عاة للمقام مرايشوبه الغموض، مقارنة مبا يؤديه األسلوب العريب الذي يستخدم التصريح أو التلميح 
   :ة ثالث وكانت وراء دراسيت هلذا املوضوع دوافع واحلال ،
   ألجل معرفة خفايا الدخيل، وحقيقته، وجوانبه اليت مل تدرس،  وألجل جتلية :ٌّ علميـ دافع 

ظاهرة توارد الدخيل يف منت اللغة العربية بكثرة وبصورة ال تتخيل، خاصة يف القرن الواحد والعشرين ، 
  .دخيل من األصيل خاصة مع علم التأصيل اللغوي احلديث ومتحيص ال

   بسبب ما جيمعنا ـ حنن املسلمون ، عربا وأعاجم ـ من رابط لساين :جمعي ٌّ عقدي ـ دافع
   {: يومي تعبدي ، بفضل لغة القرآن الكرمي ممثال يف قوله تعاىل           

        {] وبسبب ما وصلت إليه اللغة العربية من تشبع مفرط بالدخيل،  . ]9: الحجر  
  .حىت أنه ليظن أن لغتنا األصل بدأت تتسرب من بيننا كما يتسرب املاء من خالل أصابع اليد
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والتمسك باللغة األم ، وهي ) غري التعصب اللغوي األعمى (  العصبية اللغوية  حتركه:ٌّ نفسي  دافعـ
احلفاظ وحتاول ، ة طبيعية متيز كل البشر ، ولوال وجود هذه احلالة ملا كانت هناك أمم حتب لغتها حال

ا بل ،عليها     .استعماهلا يف أحناء املعمورة دائرة وتوسيع ،وتعمل على نشرها وتعليمها لغري الناطقني 
ني اللغات والصراع املشهود إضافة إىل ما يكتسبه املوضوع من أمهية يف قضية التداخل والتمازج ب    

القائم بينها العتالء املكانة األوىل بني اللغات ، ومن أهداف دراسيت للموضوع الكشف عن مدى 
   . ، وعلى أي مستوى كان ذلك التأثريتأثر اللغة العربية باللغات األخرى ، وحتديد تلك اللغات

ندت إىل اإلحصاء يف العديد من  يف دراسيت ملوضوع الدخيل املنهج الوصفي ، واستنتهجتوا   
ا هتفشيمدى احلاالت لتوضيح  إال أن الفصل األول للبحث .  يف اللغة العربية يف مجيع مراحل حيا

   .مراحل زمنية خمتلفةتارخيي يتطلبه تقصي درس الدخيل يف تتبع ال خيلو من 
ا التارخيي يف ما ورد      اعتمدت يف الدراسة  على مصادر الدخيل الشهرية ، ممثلة حسب تسلسله

 من عدمه  ، وناقشت آراء متقابلة عن وجودهيف القرآن الكرميه  يف الشعر اجلاهلي و ما ذكر منهمن
املهذب فيما وقع يف القرآن (يف النص السماوي املنزل، واعتمدت على ما جاء به السيوطي يف كتابه 

واعتمدت يف ذلك على ما مجعه مث درست ما وقع من دخيل يف احلديث الشريف ،  . )من املعرب
اجلامع الصحيح  ( واخرتت ما جاء يف   ،   يف احلديث الشريفهالدكتور حممد حسن عبد العزيز من

تراثنا دخيل  واملعرب يف مث توجهت إىل ما ورد من كتب حول ال   ،    حصرا) لإلمام البخاري
مل وجلبوا معهم أمساء ملسميات وربا، أودرست ما ورد منه يف كتب الرحالة الذين زاروا بالد اللغوي ،

بعض مث توجهت إىل وربا مث تلقفها العرب امسا ومسمى،بل أوجدت يف أتكن يف بيئة احلياة العربية ،
امع اللغويةوبعض دوريات ومعاجم اللغة، كتب التصحيح اللغوي بعض إىل باإلضافة     ،كتب ا

   . ا من دخيل مستعمل يف حياتنا املعاصرةالستخراج ما ورد فيه،   املعاصرة  وبعض اجلرائد
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  :     ولقد قسمت البحث إىل فصلني 
  :، واشتمل على أربعة مباحث )املصطلح وقضاياه، الدخيل ( عنونته بــ فصل أول 

 من الناحية الصرفية ، ودالالت ]دخيل [ لفظةّمبحث أول يدرس الدخيل مصطلحا تطرقت فيه إىل 
  .غة العربية  يف الل]فعيل[وزن 

ا بألفاظ مثل دغل ، ووغل ، وغريها    .مث عرجت إىل املستوى الصويت للكلمة وعالقا
لفظا عاما مث تتبعت تطوره  وتطوره عرب مسار اللغة العربية ، مث تطرقت إىل املستوى الداليل للكلمة

  . التدرجيي إىل أن أصبح مصطلحا لغويا خاصا 
دخيل استعماال ، تطرقت فيه إىل مراحل استعمال الدخيل يف اللغة تناولت فيه الواملبحث الثاين    

احلديث الشريف ، مث إضافة إىل العربية عرب متون مشهورة هي الشعر اجلاهلي مث القرآن الكرمي ، 
ّ، وعددت منافذ الدخيل قدميا وحديثا ، والوسائل اليت مشلت مادة الدخيل كتب بعض الرحالة 

  .انتشاره وفوذه واستعماله املعاصرة اليت تسهم يف ن
لدخيل منذ اللغويني ل  واملبحث الثالث عاجلت فيه الدخيل دراسة وقضية ، عرضت فيه دراسة   

  .صار مصطلحا لغويا إىل يومنا هذا ، مرورا جبميع القضايا املتعلقة بالدخيل 
مقاومة اللغة العربية  وفيه درست  والدخيل،مستقبل اللغة العربيةتطرقت فيه إىل الرابع املبحث و    

للدخيل ، وكشفت عن حالة الصراع القائم بني استخدام الدخيل ومقابله العريب واجلهود القائمة 
  . ألجل التعريب 

   .) ، وأساليبه املعاصرة الدخيل يف اللغة العربيةمظاهر( فعنونته بـ:      أما الفصل الثاين 
  :واشتمل على أربعة مباحث 

لدرس إىل الدخيل صوتا أعجميا و مواضع اخلالف بني األصوات العربية ، أوهلا تعرضت فيه با
واألصوات األعجمية ، وطرق تعامل العرب مع الصوت األعجمي نطقا ، وكتابة ، واإلبداالت اليت 

وعرجت على املقاطع الصوتية لأللفاظ الدخيلة رآها الناطق العريب مناسبة لتعويض الصوت األجنيب 
  .ة عليها والتغريات الطارئ

ممثال يف  جمموعة من األلفاظ الدخيلة ،الدخيل لفظا ومصطلحا حديثا  درست فيه    واملبحث الثاين 
 عملية والتغريات الصوتية احلادثة أثناء،احلديثة واملعاصرة يف اللغة العربية وتعامل الناطق العريب معها 

  . من التغريات  ومطل للحركات ، وغريها  وإضافة التعريب ، من حذف وإبدال 
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عاجلت فيه الدخيل رمزا خمتزال ، قمت فيه بعرض صور املختزل الدخيل يف اللغة واملبحث الثالث     
  .العربية ، وانتشار استعماله يف كل جماالت العلم ، و استعماالته يف احلياة العامة 

 ا مطلبني ، مطلبالدخيل مجلة وتركيبا ، وقسمت هذا املبحث     أما املبحث الرابع فبحثت فيه
يبحث يف الدخيل مجلة من حيث اختالف بنيتها املكونة هلا ، وناقشت صور اختالفها عن بنية 

ا عن داللة االنظام العريب املألوف ، ومطلب  آخر يبحث يف الدخيل مجلة من حيث اختالف دالال
  . عجمي والفكر العريب اجلملة العربية املألوفة ، نتيجة اختالف البيئات والثقافات بني الفكر األ

وختمت البحث خبامتة ، حاولت فيها مجع طائفة مما استنتجته يف حبثي ، مع بعض ما ارتأيته من 
ا ،  مواضيع  واجلداول ، ووالشواهد الشعريةالشواهد القرآنية ،فهرست وبعد اخلامتة توصيات نوهت 

ا يف دراسيت ّوثبتالبحث ،   . املصادر واملراجع اليت اعتمد
 الدراسة جهدا ووقتا ليسا بالقليل ،مع متاعب احلصول على مصادر البحث لقد نالت مين    

والتقميش ، والكتابة على احلاسوب،  واالقتباس، ومراجعه،وتدرج مراحل القراءة واالستنباط،
   .  وإخراج البحث إىل ما هو عليه اآلنة احلرف العريب واحلرف األجنيب، والتهميش ، والتوفيق بني كتاب

      
يب ، مع أنين وأخريا آمل أن أكون قدمت يف حبثي املتواضع ما ميكن أن خيدم البحث اللغوي العر    

 متواضعة مقابل ما أجنز من حبوث لغوية قيمة ، فإن أصبت يف بعضه فبفضل اهللا ال أنكر أنه حماولة
   .تعاىل ، وإن أخطأت ـ وذلك وارد ال حمالة ـ فحسيب احملاولة واالجتهاد



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  الدخيل في اللغة العربية

  ]هوقضايا صطلحالم[
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   األولبحثالم

  راّمفهوما وتطو: ي اللغة العربية ف] دخيل[مصطلح      
  .، ودالالته]دخيل [لكلمةالمنحى الصرفي ـ 1            
  ].دخيل[لكلمةالمنحى الصوتي ـ 2            

  ].دخيل[لكلمة دالليتعمال المعجمي والمنحى االسـ 3            
  عند العرب ]دخيل[لكلمةنشوء المعنى االصطالحي ـ 4            

  ومراحله
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  :ودالالته ،]دخيل [لكلمةالمنحى الصرفي   ـ1
 االشتقاقي ذكر يف القرآن هالدخيل لغة من الفعل دخل يدخل فهو داخل ، واجلذر دخل بتفرع      

 أغلبها جاءت بصيغة الفعل يف املاضي ، واملضارع ، واألمر ، يف ثالثني منها مائة وثالث عشرة مرة
  .1 متلوا مبفعولني ، ويف اثنيت عشرة مرة متلوا مبفعول واحد)أدخل(بصيغة املاضي 

{ :قوله تعاىل يف ) داخلون ، الداخلني (صيغة اسم الفاعل بومنها ما           

                                { ] 22: المائدة[ ، 
 {: تعاىلقولهويف              { ] صيغة بومنها ما جاء ،  ]10 من األية:التحريم

 80 ،اآليةواإلسراء،  59  ،اآلية يف سورة احلج)أدخل(من الفعل الرباعي ) لَدخُم(ي املصدر امليم
  {:قوله تعاىل يف ،ّمن الفعل اخلماسي ادخل،) ّمدخال(صيغة اسم املكان ب،و31 ،اآليةوالنساء

                      { ] ومنها ما جاء على ،   ]57: التوبة
ٌفـعل(صيغة  َ ، بصيغة االسم الثالثي 94 و92 تاناآلي،يف سورة النحل ) خالد( مصدرا يف لفظة )َ

 { :مفتوح الدال واخلاء يف قوله تعاىل                      

                                       

   { ] ويف قوله تعاىل،]92: النحل :}                     

                        { ] 94: النحل[.  

ًدخال(ومعىن  َ   .2فسادا : السابقتني يف اآليتني )َ
 الثراء"يث نالحظ يف صيغة فعيل ح، فهي لفظة مشتقة صرفيا على وزن فعيل ]دخيل[لفظة وأما    

 املفعول، واسم الفاعل، واسم املصادر، :حنو املشتقات، بعض عن التعبري وتنوع الواضح الداليل
   .3" املشبهة والصفة

   :فوزن فعيل يف امليزان الصريف العريب حيمل دالالت عدة ، أبرزها   
  ـــــــــــــــــــــــ

  . 218ص . 1،1984ط ، بريوت ، مكتبة لبنان، اللغوية املعاصرة معجم األغالط:حممد العدناين  -1
  .470ص ، 1،1998ط  ، 3جزء ،    الرياض،مكتبة العبيكان، خرون  عادل أمحد عبد املوجود وآقيق حت،لكشاف ا،لزخمشري ا -2
  ،  ملحق بالعدد التاسع والثالثني، جامعة املنصورة،ب جملة كلية اآلدا، ظاهرة اإلحالل يف صيغة فعيل يف القرآن الكرمي ، حممود سليمان اجلعيدي  -3

   .18 ، ص 2006أغسطس 
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  :الفاعلية والمبالغةّالتوصف و الداللة على  ـ1ـ 1
ُلم فهو حليم ، ظرف فهو ح:  تأيت صيغة فعيل للداللة على  الصفة املشبهه باسم الفاعل ، حنو    ُ

  . 1 "ل قليلة ، وقد جاء حنو حريص ِعَهي من ف" ظريف، و
ابن مالك   أشارهاوإلي وإن من شروط الصفة املشبهة أن تصاغ من فعل الزم دال على الزمن احلاضر،

 )من حبر الرجز  ( :يف أرجوزته النحوية بقوله 
  2ِرِاهَّ الظِيلِمَ جِبْلَ القِرِاهَطَك ... ِرِاضَحِ لٍمِزَ الْنِا مَهُغْوَصَ               و

ِمفعل(فتجيء فعيل  مبعىن  ِمفاعل(مثل نذير ، نيب ، مسيع ، عجيب ، ومبعىن ) ُ  جليس ، :مثل) ُ
ِمفتعل (ورفيق ، وشريك ، وفريق ، وحليف ، وندمي ، ومسري ، ومبعىن  مجيع ، وفقري ، ورفيع ، :مثل ) ُ

   .3مثل بشري) ّمفعل(ّمثل مسي ، ومبعىن ) ِّمتفعل (وشديد ، ومبعىن 
  : الصيغ التالية  بلعرج إىل صيغ الفاعلية الدكتورويضيف

  .مبعىن أمشط اليت كشميط : ل َعْفـ َأـ
  .مبعىن منسعر اليت كسعري :ِعل َفْنـُ مـ
   .4مبعىن مستمكناليت  كمكني :ِعلْفَتـْسُ مـ

  :ويضيف الدكتور بلعرج إىل ذلك بعض صيغ الوصف مثل
َـ فـع   .بَطُ كرطيب مبعىن ر:لُ
  .َجب َ كعجيب مبعىن ع:َعلَـ فـ
  .اح َحُىن ص كصحيح مبع:الَعُـ فـ
ستنتج أن هذه الصيغة ليست ساملة من ظاهرة االشرتاك مع األمساء واملصادر واسم الفاعل واسم َيمث 

ا مل توضع يف أول أمرها  املفعول والصفة املشبهة واملصدر امليمي وامسي الزمان واملكان ما يرجح أ
   .5للمبالغة

  

    .25ص،  1995 ، 1 ط ،بريوت،  املكتبة املكية ،حتقيق حسن أمحد العثمان، يف لشافية يف علم التصرا ، ) ه646ت (ابن احلاجب  -1
  .35م ، ص 1890 كتاب األلفية ، املطبعة البهية ، القاهرة ، ،)م1274/هـ672  تحممد،أبو عبد اهللا ( ابن مالك النحوي -2
   .292ص ،  1998 ،جامعة آل البيت ، علم الصرف الصويت  ،عبد القادر عبد اجلليل  -3
  ،2005، 1ط  ،عنابة،دار العلوم للنشر والتوزيع    ـدراسة لسانية للمشتقات يف الربع األولـ   الكرمي لغة القرآن ،بلقاسم بلعرج  -4

  .  165ص 
  . 166 نفسه ، ص  املصدر-5
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  : الداللة على الجمع ـ 2 ـ 1
ضئني ،  كلب وكليب ، وضأن و:قالوا "على اسم يف اجلمع ولكنها قليل ، تأيت صيغة فعيل للداللة   

   . 1 ذكر ذلك ابن خالويه يف كتابه، " ومعز ومعيز ، وعبد وعبيد
  : الداللة على صوت ـ 3 ـ 1
ـ نقيق ، حف ـ  زئري  ، نق ـصهيل ، زأر ـ صهل : لفعل الدال على صوت ، حنو تأيت مصدرا ل   

  خنني ، ـ أزيز ، خن ـ ّصرير، أز ـ ّخرير، صر ـ فحيح ، خر ـ حفيف ، فح 
  .أنني  ـ ّحنني ، أن  ـ ّحن
  :ـ الداللة على المشاركة  4 ـ 1
فعــال  مــن األاالشــرتاك،للداللــة علــى ) فعيــل ( ورد جــواز صــوغ العربيــة،قــرارات جممــع اللغــة بــني مــن    

  . 2اليت تقبل ذلك ، وقد مسع من أمثلته يف فصيح العربية ما جييز القياس عليه
  .ومسري  وصديقوأنيسيق ورف جليس :الكلمات يف مثل

   : الداللة على المفعوليةـ 5 ـ 1
: للداللة على معناه ، حنو ) اسم املفعول(صيغة فعيل يستوي فيها املذكر واملؤنث إذا ناب عن   

ومن هذه املفعولية تطورت مرجوم ، جمروح ، حمبوب، مملوء، : مبعىن، مليء ، رجيم  ،جريح ، حبيب 
  .حليب ، ثريد ، جشيشة: على املفعوليةعدة صفات إىل أمساء دالة 

 خيبء وجريح وكليم وصريع وأخيذ ، وقتيل وأسري ودهني وخضيب ولديغ وغسيل "فمثال فعيل 
ودقيق ، وفعيل هذا مع كثرته مقصور على السماع ، وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل مبعىن 

يل بقصد املفعولية من أفعل ، فمن ذلك وقد يصاغ فع. فاعل كقتيل ، ال فيما له فعيل مبعىن فاعل 
  .3" عقيد ، وأعل اهللا فالنا فهو عليلأعقدت العسل فهو : قوهلم 

  .4 عبد القادر عبد اجلليل يف كتابهلغويوإىل ذلك أيضا أشار ال
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .306ص ،  1979  ،2 ط  ،ة مكة املكرم ، تح أمحد عبد الغفور عطار ،ليس يف كالم العرب ، ابن خالويه -1
   .75 ، ص 2000،  1، ط معجم عجائب اللغة ، دار صادر، بريوت ، شوقي محادة -2
  ، 1ط،2ج،بريوت،،دار الكتب العلمية طارق فتحي السيدوحتقيق حممد عبد القادر عطا ،شرح التسهيل، ه272جلياين األندلسي ت ا -3

   .416 ص  ،2001
   .295ص ،  ) م ، س (،عبد القادر عبد اجلليل  - 4 
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َمدخل و وعلى ذلك جاء لفظ دخيل مبعىن أدخلت اللفظ فهو  :أقول           ،  ومدخولدخيلُ
  .وأدخلت الكلمة فهي كلمة دخيل وهي كذلك دخيلة 

يف عملية اإلتباع بتاء التأنيث يف )  م1367 ــ 1298/ ه 769 ــ 698(ويفصل ابن عقيل     
فإن كان مبعىن فاعل حلقته التاء يف التأنيث ، حنو : ( ملفعول فيقول  اأوصيغة فعيل مبعىن الفاعل 

{  : وقد حذفت منه قليال،قال تعاىل،)رجل كرمي ، وامرأة كرمية (           

          {]وقال تعالى،]78: يس: }              

                {]56: األعراف [.  
؛  فإما أن يستعمل استعمال األمساء أوال ـ) كقتيل(": وإن كان مبعىن مفعول ـ وإليه أشار بقوله     

هذه ذبيحة ، ونطيحة ، : ( حلقته التاء ، حنو مل يتبع موصوفه ـ: اء ـ أي فإن استعمل استعمال األمس
مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع ، وإن مل يستعمل استعمال األمساء ، ـ أي بأن يتبع :أي ) وأكيلة 

 جمروحة : أي ) مررت بامرأة جريح ، وبعني كحيل :( موصوفه ـ حذفت منه التاء غالبا ، حنو 
: أي ) فعلة محيدة (مذمومة ، و: أي ) خصلة ذميمة: ( تلحقه التاء قليال ، حنو ومكحولة ، وقد

َك صيغة فعيل الذي مبعىن مفاعل يف قولهويضيف الدكتور بلعرج إىل ذل،1" حممودة ُ:  
َـ مفاعل كويل مبعىن مواىل ُ ّ َ2.   

مبعىن ) فعيل ( كلمات على صيغةجمموعةوقد أجازت جلنة اللغة العربية مبجمع القاهرة إحلاق     
وهذه  مل ترد للداللة على ذلك قبال يف أمهات املعاجم ، حيثمفعول يف حمدث االستعمال 

  .3" ّالثنية واحلنية واخلطيب واملزيج و العديد والرهيب والعدمي  " الكلمات هي
 { : يف قوله تعاىل مبعىن مأسور)أسري(اظ الدالة على املفعولية لفظة ومن األلف            

            { ] مبعىن املنطوحة يف قوله تعاىل)النطيحة(ولفظة .]8: اإلنسان  : 

}                                

                { ] 3 من اآلية:المائدة[.   
ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـــــ

   .94 ـ 93ص ،1980 ، 20  ط، 4جزء ، القاهرة  ،دار مصر للطباعة  ابن عقيل على ألفية بن مالك ،شرح، ابن عقيل -1
   .166 ص،)م ، س ( ،بلقاسم بلعرج -2
معية بالقاهرة من ،حممد شوقي أمني وإبراهيم الرتزي  -3    .246ص القاهرة، ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ،  87 حىت 34القرارات ا
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سب حب ذ الكلمة الدخيل يها صرفيا ، إفلفظة دخيل اليت حتمل معىن املفعولية هي املعول عل     
َكل كلمة أدخلت يف كالم العرب وليست منه ، فهي إذن مدخلة ال داخل: تعريف اللغويني   ، ةُ

 عبارةوهي ليست باملعىن الذي جاءت عليه . أدخلها الناس عامتهم وخاصتهم ملقتضى حال املتكلم 
  .مبعىن داخل هي  هنا اللفظة  إذ  ) رجل دخيلوداء دخيل  (: 
ا فيما يتعلق بلزوم اللفظة صيغة التذكري ، أو إتباعها بتاء التأنيث فلقد عهد األقدمون لزوم أم    

بادي، االتذكري سواء كانت صفة ملوصوف مذكور أو حمذوف ومنهم ابن دريد ، وابن منظور ، والفريوز
القائل  أما احملدثون فمنهم من خطأ ،)واألنثى دخيل ( ويف اللسان دخيل، فيقال هذه كلمة ...

  . 1 وصوب لزوم التذكري،)دخيلةكلمة (
واء ذكر قرر جواز أن تلحق التاء فعيال مبعىن مفعول س"  العربية بالقاهرة غري أن جممع اللغة  

  .2" املوصوف معه أم مل يذكر 
   :المنحى الصوتي للكلمة ـ 2
  :ـ بين دخل ودغل  1 ـ 2
 على ستة أصوات منها ثالثة حروف ساكنة ملثالثيا يشتجد فعله أ دخيل صوتيا للفظة ييف تأمل  

   .)ح/ح ـ س/ح ـ س/س(،/َ  /ل/ َ  /خ / َ  /د: و ثالثة حروف لينة وتقطيعها الصويت هو 
موعة احللقية  ومها حرفان  صوت الغني ،إىل صوت اخلاء لوجدناه أقرب خمرجا ولو تأملنا    ( من ا

اورة الصوتية ،)احلاء والعني والقاف ، والكاف واخلاء والغني  ا وتلك ا اورة ، ورد كثريا أ  تفيد ا
خل يف األمر مفسد ، دغل يف د"حيث أن دغل هي مبعىن ،بني لفظة دخل ولفظة دغلمثلما الداللية 

   .4 " أدخلت فيه ما خيالفه"، وأدغلت يف هذا األمر مبعىن 3 "األمر
  ـــــــــــــــــــــــ

   .218   ـ217ص ،  ) م ، س ( ، لعدناين احممد : انظر  -1
معجم ،إميل بديع يعقوب :و كذلك.197ص ، مدينة نصر،1995،  1ط ، دار الفكر العريب،القياس يف اللغة العربية ،حممد حسن عبد العزيز -2

 القاهرة ،تب ،مل الكا معجم الصواب اللغوي، ع،أمحد خمتار عمر:  وكذلك .217 ص  ،1993 ، 1عامل الكتب ،بريوت، طاألوزان الصرفية ، 
       .370 ، ص 2458 ، الكلمة رقم 2008  ،1ط
   ] .دغل[مادة ، 899ص ،   1999 ،  القاموس احمليط ، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ حممد البقاعي ، دار الفكر ، بريوت ، باديافريوزال -3
وزارة الثقافة واإلعالم ،  سلسلة املعاجم والفهارسمرائي ، ، حتقيق مهدي املخزومي ، وإبراهيم الساالعنياخلليل بن أمحد الفراهيدي ، كتاب  -4

   . ]دغل[مادة  ،392ص ، 1985 ، العراقية، بغداد
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من باب تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين الذي  يف تقارب احلروف لتقارب املعاينوهو ضرب واسع 
    ) .م1001هـ ، 392ت ( خرج به ابن جين 

  ): م949 / ه337ت ( واخلاء يف لغة العرب،قال الزجاجيل بني الغنيولذلك صح اإلبدا      
    .1 "اال ، واندخل اندخاال  دخل يدخل دخوال ، ودغل يدغل دغوال ، واندغل اندغ"
 دخل يف األمر مفسد ومنه قول: والدغل  . خلَالفساد مثل الد:  ، بالتحريك ُلَالدغ : َلَدغ"و  

أدخل فيه ما يفسده : يف األمر  وأدغل.  التفسري اختذوا كتاب اهللا دغال أي أدغلوا يف : احلسن
اشتباك النبت  هو: الشجر الكثري امللتف ، وقيل : والدغل . خماب مفسد  : ورجل مدغل. وخيالفه 

موضع  الدغل كل: ا خالطه الغريل ، وقيل  وأعرف ذلك يف احلمض إذ :  ابن سيده وكثرته ، قال
  .خياف فيه االغتيال ، واجلمع أدغال ودغال

 ـ علي  ومنه حديث،األمر إذا أدخلت فيه ما خيالفه ويفسده  هو من قوهلم أدغلت يف هذا: وقيل 
ذو دغل : ومكان دغل ومدغل . فاعل من أدغل  هو اسم ، ليس املؤمن باملدغل :  ـرضي اهللا عنه

  .غاب يف الدغل : ل وأدغ. 
 دخل فيه دخول املريب كما يدخل الصائد يف القرتة :الشيء ودغل يف. احلقد املكتتم : والداغلة 

  .2 "وحنوها ليختل الصيد
بني العالقة اجللية بني دخل ، ودغل من حيث املعىن بسبب ولقد أوردت كل تلك الشروح أل   

   .ني غالعالقة الصوتية اجلارية بني اخلاء وال
  :ل حـ بين دخل ود 2 ـ 2

، فالعرب تسمي بعض مغاور األرض واألودية دحال ، بسبب وحدة املخرج وقد تبدل اخلاء حاء     
وقد دحلت يف الدحل ...سفله حىت ميشى فيه أاء الساكنة نقب ضيق فمه مث يتسع والدحل باحل

   .3مبعىن دخلت فيه
ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

مع العلمي العريب، عز الدين التنوخي قيق حت،اإلبدال واملعاقبة والنظائر، القاسم عبد الرمحن بن إسحاق  أبو ،الزجاجي -1  ، 1962  ، دمشق،ا
   .91ص 
لد  1981دار املعارف، القاهرة، حتقيق عبد اهللا علي الكبري وآخرون،،لسان العربابن منظور ، -2   ] .مادة دغل[ ، 1390،ص1981، 2،ا
  ] .دحل[، مادة 1337، ص  نفسه املصدر -3
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  :ـ بين دخل ودغم  3 ـ 2
 إذ نالحظ عالقة صوتية بني امليم والالم ومها ولفظة دغم ، قريبة املخارج الصوتية للفظة دخل ،   

موعة  معناه إدخال حرف يف آخر يف عملية النطق ) إدغام( ومصطلح  ، الذلقيةحرفان من ا
  .اثل لتقارب بينهما ، أو جتانس ، أو مت

وأدغم . الدواب  إدخال اللجام يف أفواه: واإلدغام . علته فأأدغمت احلرف وأدغمته ، على " : يقال
من ( بن جؤية ساعدةالشاعر   قال،أدخله يف فيه ، وأدغم اللجام يف فمه كذلك : الفرس اللجام 

  ) :حبر البسيط
 . ِمُجُّاللِ بَنْمِغْدوا ُأُعِزَا فَذِوص ، إُخ ...  اَهُتـنَِّع َأْيهمِدْيَِأ بٍاتَمقربِب                           

   .غشيها وقهرها دغم الغيث األرض يدغمها وأدغمها إذاو   
ومنه اشتقاق اإلدغام يف : احلرف يف احلرف مأخوذ من هذا ، قال بعضهم  وإدغام : األزهري قال

أي . 1"س بعتيق إمنا هو كالم حنويمها ليوكال إدغام احلروف ، بل اشتقاق هذا من : احلروف ، قيل
  .أنه حمدث يف اللغة ، ما نسميه يف عصرنا مصطلحا حنويا 

  : ـ بين دخل ودقل  4 ـ 2
موعة احللقية ويقرتب صوت حرف اخلاء خمرجا من صوت حرف القاف     ، فنرى لفظة ومها من ا

"  وهو التغيب والدخولعل من الدقولدقل ف"تها كذلك من داللة لفظة دخل حيث دقل تقرتب دالل
2.  
  :ـ بين دخل ودغش  5 ـ 2

  . 3" دخل يف الظالم"ودغش كذلك فعل يعين 
غ ألن يكون ذلك تطورا صوتيا للفظة ، وتطورا دالليا ّفهل اختالف األصوات واحلروف مسو   

  نظر ذلك على أنه اختالف هلجي أم لغوي ؟ُكذلك ، أم ي
  ــــــــــــــــــــــــ

لد ، ) م ، س ( ، ابن منظور -1   ] .دغم[،  مادة 1391ص  ، 2ا
  ].دقل[ ، مادة 899، ص ) م ، س (  ،باديافريوز ال-2
  ] .دغش[ ، مادة 287 ،ص  2004 ، 4،مكتبة الشروق الدولية ،  طاملعجم الوسيط  جممع اللغة العربية ، -3
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  :ـ بين دخل ودغر  6 ـ 2
    .2 "دخل: دغر يف البيت "وجاء يف القاموس احمليط ، 1 "اقتحم من غري تثبت": ودغر يف اللسان 

  :ـ بين دخل ووغل  7 ـ 2
وما العالقة القائمة بني دخل ووغل ؟ أهي املناسبة الصوتية والداللية أم هي تطور حاصل للفظ 

  بإبدال للحروف ؟
م من غري أن : كراع األوىل عن"ل والواغل ِوالوغ  يدعوهالذي يدخل على القوم يف طعامهم وشرا

م فشرب  إذا دخل علىًالَغَا ووًالنَغَوقد وغل يغل ويه أو ينفق معهم مثل ما أنفقوا،إل  القوم يف شرا
ذهب فأبعد فيها : ضوتوغل يف األر.  البالد وحنوها من غري أن يدعى إليه ، وكذلك أوغل يف معهم

ظهراين اجلبال أو يف أرض  وأوغل القوم إذا أمعنوا يف سريهم داخلني بني .وكذلك أوغل يف العلم ، 
وأوغلته  العدو ، وكذلك توغلوا وتغلغلوا ، وأما الوغول فإنه الدخول يف الشيء وإن مل يبعد فيه ،

  .3" احلاجة
  .4  )ٍقْفِرِ بِيهِ فواُلِغْوََأ فٌينِتَم َينِّا الدَذَ هَّإن: (ث ويف احلدي

ّل ، وحل ، وغل ّـ بين دخل وتغلغل ، وتخل 8 ـ 2 ّ:  
 الفعل ختلل أليس من معانيه  التوغل والدخول ؟ وتأمل كذلك . ، املتغلغلظر إىل اللفظ تغلغل وان   

{  :وردت اللفظة يف اآلية الكرمية، فلقد                          

                {] 5: اإلسراء[.   
   .له أي توغل ودخل فيه ّ من اخلالل ومنها ختلّ حيث أن خل

: يف قولنا  ، الدخولحيمل معىن  ؟ أليس احللولوما العالقة كذلك بني دخل ، وحل  من احللول   
  . الشتاء أي دخل فصلهّحل

  
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
لد ، ) م ، س ( ابن منظور ، ـ 1   ] .دغر[ ،  مادة 1389 ص ،  2ا
  .]دغر[مادة  ،  354، ص ) م، س( بادي ، االفريوزـ 2
لد ) م ، س ( ،ابن منظور -3   ] .وغل[، مادة 4879، ص 6، ا
، ص  1998، ضبيت األفكار الدولية ، الريا،) رضي اهللا عنه  بن مالكأنسمسند (مسند اإلمام امحد ،  : )م855/هـ241ت  (بن حنبلأمحد  -4

  .13083: رقم  ، احلديث 920
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 ):م832هـ ، 224ت (يقول ابن سالم  بالفعل غل اليت منها االنغالل ،وما عالقته كذلك    
  . 1" واالنغالل الدخول"
 وهل يقرتب منهما مصطلح 2 " األوغاريتية اللغةمبعىن دخل يف"ّغل اليت : عالقة دخل العربية بـوما  

  ؟ الغلول داللة
 ؟ل املسألة متس اإلبدال الصويت أم هي جانب من جوانب االشتقاق  يف باب االشتقاق األكربفه   

 ، هل هو الرتاكم الصويت بعوامله ّ وغلوما الفرق بني دخل ودحل ودغل ووغل ودغم وختلل وحل
 وما نشأ عنه من التداخل اللغوي واستعمال لفظ واحد بصور ،تغرياته للفظ واحد  يف لغات عدة و

  تية خمتلفة ؟صو
هو " يرتتب عنه من اقرتاب للمعىن ، وأم هو باب من أبواب اقرتاب األصول اجلذرية لأللفاظ ، وما

  .  يف باب تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين عند ابن جين ؟3" ن تتقارب احلروف لتقارب املعاين أ
تها اللغة العربية وبقيت يف راها أقرب إىل ظاهرة الرتاكم اللغوي للغات قدمية اختزنألة هنا أفاملس

  .مدونتها تشري إليها 
  :4 ]دخيل [لكلمة  دالليمنحى االستعمال المعجمي وال ـ 3
  :من معاين لفظة الدخيل كما مجعها أحد اللغويني احملدثني :  )دخيل ( ـ معاني لفظة 1 ـ 3
    :)من حبر الرجز( ومنه قال الراجز. 5ـ الضيفأ

  َراِاكَشا َّيَحَ وُ اهللاُمُاكَّيَح
  اَرِاكَ بَيلِخَّ الدَونُّدَغُا يـًمْوَقـ
  اَرِاوَجُالمَ وَفْيَّ الضَونُرِثْؤُويـ

  .ـ األجنيب الذي يدخل وطن غريه ليستغله ، واجلمع دخالء ب 
  

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
   .245ص  ، 1989 ، 1، القاهرة ،طفة الدينية حتقيق رمضان عبد التواب مكتبة الثقا  ، الغريب املصنف ،ابن سالم  -1
   .32ص ، 1980 ، بريوت، دار النهار للنشر ،  )رأس الشمرا(مالحم وأساطري من أوغاريت  ،أنيس فرحية  -2
   .146 ـ145ص  ، 1952 ،  2  دار الكتب املصرية ، ج اخلصائص ، حتقيق حممد علي النجار ،  ،ابن جين  -3
  . 218   ـ217ص ،  )س م ، (  ، لعدناين احممد : انطر  -4
لد ) م ، س (ابن منظور ،  -5   ] .دخيل[ ، مادة 1342 ، ص 2، ا
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  .ـ الداء الدخيل أي الداخل يف أعماق البدن ج 
  .1كالشك ، والبغض واحملبة.ـ املداخل املباطن د 
  .ـ الفرس بني فرسي الرهان هـ 
من (يف قول املتنيب ) كامل(كامليم من ـ احلرف الواقع يف القافية بني ألف التأسيس وحرف الروي ، و 

    : )حبر الكامل
   .ُلِامَ كَيَِّني بأِ لُةَادَهَّ الشَيِهَ  ف... ٍصِاقَ نْنِي مِتَّمَذَ مَكْتَتـا َأَذِإَو ـ

 هو احلرف املتحرك الفاصل بني الروي وألف التأسيس ، حنو  :" الدخيل العروضي ورد يف تعريف
  ) :الطويلحبر من ( قول مجيل بثينة يف) يساعف(حرف العني من كلمة 

  .2 " ُفِاعَسُ  يٍيَْأ نَدْعَا  بـًمْوَيـ ُرْهَّى الدَسَع  ...   ٍحِاصَ نِةَالَقَي مِ فْقَّفَرَتـ ْتَالَقَوـ            
  .3ـ كل كلمة أدخلت يف كالم العرب وليست منهز 
نستشف التنوع والتطور ) دخيل(من خالل التعاريف املتعددة السابقة واملفاهيم املختلفة للفظة   

تمع العريب ) املصطلح(الداليل الذي شهدته اللفظة    .حبسب عامل الزمان ، وتطور فكر وثقافة ا
  : في اللغة العربية ]دخيل[الداللي للفظة تطور المراحل  ـ 2 ـ 3
ل مبعىن مل تكن لفظة الدخيل مصطلحا لغويا معروفا لدى العرب إال على أنه لفظ يعين الداخ   

ّاحلال الذي حيل ، سواء كان ذلك ضيفا نزيال يف احلي ، أو شخصا منتسبا إىل قبيلة غري قبيلته  ، 
   .وذلك مفهوم اجتماعي صرف ، ألن اللغة تفسر الوضعيات االجتماعية قبل كل شيء 

ه ، وأطلق اللفظ بعد ذلك على الفرس يأيت بني فرسي الرهان يف سباق اخليل على سبيل التشبي   
لكن اللفظ عرف تطورا يف الداللة حينما  أصبح يعرب عن مكنونات املرء وأحاسيسه فيكون الدخيل 
حبا حيل يف قلب العاشق فيتمكن منه ، أو أن يكون مرضا حيل يف جسم اإلنسان فينهك صاحبه 

اجتماعي إىل مفهوم شعري مرتبط باألحاسيس وبذلك عرف اللفظ  ،فارتقى بذلك اللفظ من مفهوم
  .  التخصيص يف معناه، حني ارتقاء لغة الشعر مراتب متطورة  

  
ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

   . ، الصفحة نفسهااملصدر السابق -1
  . 239ص ، 1991  ،1ط ، بريوت، دار الكتب العلمية ، املعجم املفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر  ،إميل بديع يعقوب  -2
   .]دخيل[ ، مادة 898ص  ،)م ، س ( ، باديا الفريوز-3
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  :عند العرب ] دخيل[المعنى االصطالحي للفظة نشوء   ـ 1  ـ4
 قد ظهرت إثر االختالف  ]لفظ دخيل[لمصطلح اللغوي ل األوىل بذورالمن الراجح أن تكون       

 كثري من التأصيلي ، وحىت الداليل الذي ظهر بني الصحابة مث التابعني وكذا العلماء حول حقيقة معىن
ا وكذا أصوهلا اللغوية ،  وأثريت مسألة األلفاظ الغريبة يف القرآن ونشوء التنازع بينهم حول دالال

ذورها األوىل إىل بدايات القرن جًالدخيل يف البحث اللغوي عند العرب يف مراحل مبكرة جدا، تعود 
  . 1 رآن الكرمي، وعلومهاهلجري األول حني بدأت احلركة العلمية الناشطة اليت دارت حول الق

 ، ولقد ]األعجمي[ على األلفاظ الدخيلة كان مصطلح لكن املصطلح املعروف آنذاك والدال  
 ، فكل كالم عند العرب ، غري ]دخيل[  قبل مصطلح ]أعجمي[ لفظة تواتر عند العرب استعمال

 {   :عريب هو أعجمي ، وكذلك جاء يف اآليات                 

                          {] النحل :

103[.  
ل على كثري من الصحابة فهم العديد من ألفاظ القرآن الكرمي ، فعد البعض البحث يف ِشك ُألقدو   

ال يف كتاب اهللا مبا ال نعلم ،ومل يقل أحدهم أن تلك األلفاظ أصلها ّرون تقوذلك  كلفا ، وعده آخ
  . من كالم العجم 

{  : أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعاىل "وورد           { ] فقال ،  ]31: عبس :  
عن أنس أن عمر أخرج أي مساء تظلين ، وأي أرض تقلين إن أنا قلت يف كتاب اهللا ما ال أعلم ، و

{:املنرب بن اخلطاب قرأ على     { ،هذه الفاكهة قد عرفناها فما األب ؟ مث رجع :فقال

  .2"  إن هذا هلو الكلف يا عمر: إىل نفسه فقال 
هذا خبصوص ما ورد يف القرآن الكرمي ، أما يف كالم العرب فلقد تسربت كثري من األلفاظ    

ا الصحابة بعد إضفاء صبغة العربية عليها ، ومل جيدوا يف ذلك حرجا بسبب ما األعجمية  ، ونطق 
ا    .ذكرناه سابقا من تأثري اللغات يف بعضها نتيجة للتجاور واالحتكاك بني شعو

ــ      ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   ــ
   . 71 ص،  1982وزارة الثقافة ،دمشق، ، أثر الدخيل على العربية الفصحى يف عصر االحتجاج ،مسعود بوبو : انظر  -1
  . 731ص ،  1426 املدينة املنورة ، ، اإلتقان يف علوم القرآن ، حتقيق مركز الدراسات القرآنية  ، لسيوطياجالل الدين  -2
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 داعيا  ذلككان الناس ،و من ، وإشكال فهم معناه لدى الكثريإن ورود الغريب يف لغة القرآن    
م ، على الرغم من قصر إملام بعضهم يف اللغة العربية ، وحداثة البعض اآلخر لعده دخيال من طرفه

{ :ا ، وعلى الرغم من ورود قوله تعاىل           { ] 195: الشعراء[ .   

 نه ذلكالشعر العريب قبل نزول القرآن مل يكن ليجمع يف أبياته كل كالم العرب وال ميكمث إنّ          
.  

ًولكن لغة العرب متسعة جدا وال يبعد أن ختفى على " : قال اإلمام السيوطي رمحه اهللا يف اإلتقان    
ت (قال الشافعي  ،  على ابن عباس معىن فاطر وفاتح ، وقد خفي ةِّلابر اجلاألك

ت ( الء العوورد عن أيب عمرو بن .1"  ال حييط باللغة إال نيب : الرسالة يفرمحه اهللا )م820/ه204
ًما انتهى إليكم مما قالته العرب إال أقله ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم ": أنه قال ) م771/ ه154 ّ

    . 2" وشعر كثري
 صدور العديد من املصنفات اللغوية شاغلها منتصف القرن الثاين اهلجري  بعدلذا فإننا نشهد    

 ، وهي ما يعرفه لغويونا مبصنفات الغريب يف الوحيد تدوين ومجع ما ورد من غريب يف القرآن الكرمي
  .القرآن من غريب املعىن واملبىن ، غريب الرتكيب و غريب اللفظ 

وبذلك اشتهر بني اللغويني األوائل  مصطلح الغريب ، الذي ميكن أن يكون بعضه قد تطور إىل    
مما الكرمي هي قريبة جدا لفظ دخيل ، خاصة بني غري العرب الذين رأوا أن بعض الكلمات يف القرآن 

ا ألفاظ مدخلة أو هو  م ، فقالوا بأ م ، فرجح يف عقوهلم أن القرآن اشتمل على بعض لغا يف لغا
م ال يدركون معانيها يف العربية ،  دخيلة يف القرآن من لغتهم األعجمية ، وتبعهم العرب يف ذلك أل

  يف احلال يف قوم غري قومه ، فأطلقوا عليها مصطلح الدخيل على سبيل تشبيهها بالض
  
  

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  .936 ، ص املصدر السابق -1
   .386 ،  ص 1، ج ) م ، س ( ابن جين ، ـ  2
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ووطن غري وطنه ، غري أن هذا التوجه خيفي وراءه حقيقة خطرية للغاية سوف متس صميم اللغة 
 منها أمر غريب عنها ناه بأن كل ما جهلايومهنس هامتكننا منعدم وباللغة ومتاسكها ، فإن عدم إملامنا 

  .كم عنه بأنه خارج عنها ودخيل عليها حنيل سوف ، وبالتا
ونتيجة لذلك النزاع ظهر لفظ الدخيل مبعناه املتطور اجلديد ونقصد به اللفظ الذي استعملته      

أنظمتها الصرفية والصوتية العرب يف كالمها من غري لغتها ومل يكن له مقابل يف العربية  ، وال يضارع 
، وهنا دخلت داللة اللفظ منحى جديدا حني ارتقت إىل ختصيص آخر ضمن علم اللغة الذي عرف 

  . آنذاكمالحظاتطورا 
غري أن املصطلح قد عرف تطورا دالليا آخر بعد ازدهار علم العروض الذي نشأ على يد اخلليل    

ّ يدل كذلك على احلرف احلال بني الروي ، فأصبح)  م791/  ه175ت (بن أمحد الفراهيدي 
  .ّوألف التأسيس مثلما مر علينا ذلك يف تعريف املصطلح 

 مسي بذلك :" ذلك االصطالح العروضي يف قوله  إميل بديع يعقوب سبب إطالقوقد برر    
موعة من الشروط يف حني ال خيضع هو لشروط مم  ّاثلة ، فشابه الدخيللوقوعه بني حرفني خاضعني 

  .1" يف القوم 
موعة من الشروط ، فاألحرى أن يشبه : قول أ    إذا كان مصطلح الدخيل العروضي ال خيضع 

  .بالدخيل اللفظي ألنه ال خيضع كذلك للشروط واملقاييس اللغوية للعربية 
  

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
   . 350، ص) م ، س ( إميل بديع يعقوب ، -1
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  . إلى أن أصبحت مصطلحا لغويا ]دخيل[كلمة ضح مراحل تطور مخطط يو ـ 2 ـ 4
  
  
  

  
  ّالضيف النازل والحال : ـ لفظ الدخيل بمعنى 

  )        داللة اجتماعية (
  . معنى عام ، صفة

  
  

   بين فرسي الرهان يأتيالفرس : لفظ الدخيل بمعنى ـ 
  .، معنى عام ، صفة)داللة خاصة(

  
  

   واألحاسيس الطارئة على الجسم أو القلب ـ لفظ الدخيل بمعنى المشاعر
     .، معنى عام ، صفة )داللة شعرية(

  
  

  من لغة أخرى ما أدخل في العربية : لفظ الدخيل بمعنى ـ 
   ، اسم علم1تخصيص ) مصطلح لغوي(

  
  

   الحرف الواقع قبل الروي وحرف التأسيس: ـ لفظ الدخيل بمعنى 
  م ، اسم عل2تخصيص )   مصطلح عروضي ( 

  
  

  )1(الشكل 
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لغوي صة للمعىن االصطالحي الّ يف تلك املراحل ، املرحلة األوىل من الداللة املخصيعنيناما     إن 
 من اصطالحات العرب املتطورة عن معاين تدرجت زمنيا من  ـيو الذي هو موضوع حبثـ احملض 

لحا لغويا مصطداللة عامة تدل على الوصف ، وختصصت إىل العلمية بفتح العني حىت أصبحت 
ٌهو لفظ منقول من معناه اللغوي إىل آخر، ومتفق" صرفا ، إذ أن املصطلح  ُ  عليه بني طائفة ٌ

وكثري من ألفاظ اللغة يف العربية سلك هذا املسلك من التعميم إىل التخصيص خصوصا .1" خمصوصة
ُهذا شأن حممود ـ هذا شأن حممود: ( مثل من باب الوصف إىل باب العلمية  ٌ  أو من باب اسم ،) ٌ

جبزائر كثرية  ـ مررت عند ركويب البحر جبزائر مررت عند ركويب البحر (: اجلنس إىل باب العلمية مثل 
   ) .بين مزغنة ـ مررت باجلزائر 

توارد املصطلح املتولد بعد مرحلة النقلة اللغوية للمفاهيم اجلديدة  بكثرة يف مدونات اللغويني ولقد     
 بالدرس اللغوي يف فقه اللغة ، واهتمت باللفظ الدخيل يف اللغة العربية مجعا العرب ، واليت عنت
   . وصار املصطلح مألوفا لدى املعجميني والدارسني ،ودراسة ، وتأصيال 

مجع مجلة :  منط تأليفي عرف يف تراثنا املعريف العريب ، وأريد به :"وورد يف بعض املصادر أن الدخيل 
الالت الواردة من اللغات األجنبية على لغتنا يف كتاب واحد ، سواء أعربت أم األلفاظ والرتاكيب والد

  .إخل ...استعملت كما هي ، ومن ذلك ألفاظ القسطاس ، واإلبريق 
ويعد هذا النمط التأليفي من أغزر احلقول اللغوية يف التنقيب املقارن، ألنه عمل تقابلي جاهز ،    

قارن يف أذهان ذا النمط ، إشارات ودالالت واضحة للفكر املوبذا تكون املؤلفات الداخلة ضمن ه
م ، كالدخيل قواهلم ـ جزئيا ـ ومبؤلفّوا أمهية ذلك الفكر فجسدوه يف أممن أدركعلمائنا األوائل ، ا
  .2" واملعرب وغريمها 

    
  
  

ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
   .190ص   ،2005 ،100و 99عدد ، جملة الرتاث العريب، دمشق ،صطفى الشهايب  من قضايا املصطلح العلمي عند األمري م،َّأمين الشوا  -1
  .59  ، ص 2002   ،1 ط املعجم املفصل يف مصطلحات فقه اللغة املقارن ، دار الكتب العلمية،  بريوت،، مشتاق عباس معن -2
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 من كالم ألفاظ داخلت لغات العرب" :احملدثني أنه بعض عند الدخيل مصطلح ويف تعريف      
ا على ما ليس من مألوفها ، تاألمم اليت خالط ا العرب على منهاجها لتدل يف العبارة  ها فتفوهت 

وجتعل منه سبيال إىل ما جيد من معاين احلياة ، ألن أرضهم وديارهم مل تكن األرض كلها فتنحصر 
من اللفظ ونديدة من يبة أفالذها ونتائجها بني أيديهم حىت يتعني لديهم أن يضعوا لكل شيء ضر

  . 1" التعبري 
ا متأخر عن "  ويف تعريف آخر          هو لفظ أخذته اللغة من لغة أخرى يف مرحلة من حيا

مّعصور العرب اخلل  يف وتأيت الكلمة الدخيلة كما هي أو بتحريف طفيف ، ص الذين حيتج بلسا
  .2" النطق 

ّالغريب، والذي ال ميت بصلة يف أي من جوانبه إىل اهلجني وهو " : د اللغويني فقال حوعرفه أ    
ّاللغة العربية، ألنه دخل كما هو يف زيه وسحنته وشكله وإطاره األجنيب، كما أنه اعتمد كما هو دون 

   3." العربية، وموافقة اللغويني العربتغيري وتبديل وإضافة وحذف من قبل جمامع اللغة 
قضية من قضايا االقرتاض اللغوي ينطوي حتت مبحث الدخيل يف عرف علوم اللسان وصار     

  .يف علم اللغة املقارن ) التأصيل (التأثيل اللغوي 
الدخيل يف اللغة العربية ، ويف : تسمىفاملادة املقرتضة من لغة أخرى واملنتقلة إىل اللغة العربية        

هم لتأصيل الدخيل وتأثيله اآلونة األخرية انربت طائفة من علماء اللغة والباحثني خصصوا جهود
والبحث عن لغته املصدر وتصحيح كثري من مفاهيم ، وتأويالت واجتهادات لغويني قدامى وحمدثني 

الصحيح الثابت ، وكان منها املبين على احلدس والتخمني ، وكان منها البعيد  ـ ـ يف رأييكان منها 
  . عن الصواب 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .166ص  . 2002، تاريخ آداب العرب ، املكتبة العصرية ، بريوت ،الرافعي  -1
  .  79ص ، ) دت(، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بريوت ،) من قضايا اللغة العربية(  حسن ظاظا ، كالم العرب،  ـ 2
   .   م2006/ العدد السادس ، جملة رسالة النجف العدد الدخيل يف اللغة العربية  ن جعفر نور الدين ، حس ـ 3

   )http://www.al-najaf.org/resalah/arshef-R.htm :لكرتونية اإلالتسخة (       
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  :في اللغات البشرية  الدخيل ـ 1
تكاد تكون كل لغة يف عاملنا املعاصر تشتمل على جزء ما مما دخلها من األلفاظ والعبارات    

بل وقد .  كثر هذا الدخيل أو كان شيئا قليال الدخيلة عليها من لغة أو لغات أقوام آخرين سواء
ا بسبب احلاجة املاسة للتواصل  ال واسعا الكتساح لغة أخرى على حسا   .   تفسح لغة ما ا

     وبعض اللغات ولدت إثر احتكاك لغتني أو ثالثة ببعضها ونتج عن ذلك التمازج لغة أخرى 
ملخارج واخلطأ يف التلفظ ، وكثري من اللغات نشأت خليط ، ومن أبرز مساته التحوير الصويت وتغيري ا
  .بسبب اللحن واخلطأ والتغيري يف خمارج احلروف 

 عوامل أساسية تشارك يف كينونتها ستةبتتحدد   ـ حبسب رأيي ـاللغات البشريةفوجبانب ذلك    
ا   عامل اإلدراك عامل الداللة ،عامل الزمان ، عامل املكان ،عامل الصوت ،: ي هواستمرارها  وحيا

  .بين البشر  بني )الصراع(االحتكاك ، مث عامل واملعرفة البشرية 
ا  ا ، وشيخوختها مث مو   .فبعامل الزمان تتحدد والدة اللغة ونشأ

  .وبعامل املكان تتحدد صفة اللغة وتتميز عن اللغات األخرى 
  .وبعامل الصوت تتطور اللهجات لتصبح لغات أخرى مستقلة عن أمها 

  .عامل الداللة تثرى اللغة وتعيش عمرا ما  بسبب تطور الداللة من جيل إىل جيل وب
  .وبعامل اإلدراك واملعرفة البشرية تتوالد اللغة عند استحداث أمساء ملسميات جديدة 

ا أو ضعفهابني اللغات وبعامل الصراع   بتغليب الذي قد يطيل عمر اللغة أو يقصر فيها حبسب قو
ها يف وضعتمجعتها حسب مالحظايت وتميز أغلب اللغات البشرية خبصائص وثنائيات تصفها وت.لغة على أخرى

  :هي جدول 
  )2شكل  : (خصائص اللغات البشرية ـ 1ـ  1

  االبتعاد عن األصل  االستقالل والتمايز  االنشطار واالنفصال  االنحسار واالنكماش  االنتشار والتوسع
  بالتدرج

التحور والتطور الصوتي 
  )ات واأللفاظلألصو(

االشتراك مع اللغات 
  األخت

للصوت (االقتراض 
،البنية اللفظ ،

  )،المعنى

ارتقاء ، (تغير الداللة 
تخصيص، تعميم تدني ،

  )، تضاد ،ترادف

التوليد واالشتقاق والنحت 
والتركيب واالختصار االختزال 

  والترميز
   للغة البطيءالبلى   والموتاالنقراض

  
اللغة انكماش قاموس 

   األلفاظوموت
 من انبعاث األلفاظ

  موتـها
  الصراع ألجل البقاء

والتحرر من قلب المعايير اطراد النماذج   االقتصاد والخفةاالمتزاج االحتكاك و  مقاومة العوامل والتأقلم
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  نظامها  )السيرورة المعيارية(    واالختالط
 تطور الصورة الكتابية  اختالف الصورة الكتابية  تماثل الصورة الكتابية

  عن أصل
    

 املكان والصراع ، ومن خالل اخلصائص اليت حيصرها العوامل السابقة خاصة عامليفمن خالل 
خاصيت تتشكل اللغات البشرية ، ولو تأملنا جيدا تلك اخلصائص لوجدنا من بينها أعاله اجلدول 

  .االقرتاض ، واالحتكاك واالمتزاج واالختالط 
ا وإمنا تعبريا عن مدلول ما مل يكن اإلنسان ينزع إىل استعمال لغة ف     اآلخر ال حبا هلا أو عجبا 

  املقرتضة الدخيل يف كثري من اللغاتفإنموجودا يف لغته ، فيلونه بلونه ويصبغه بصبغته ، ولذلك 
لفظا أصيال بسبب ما طرأ عليه من تغيري خمرج وحذف وتقدمي وتأخري وتفخيم وترقيق وغري يظهر 

ية يف التطور اللغوي فضال عن التطور الداليل ، يف حني أن بعض الناس ذلك من العوامل الصوت
حيتفظون باللفظ الدخيل كما هو النعدام املقابل الصويت يف اللغة املقرتضة ، أما بعضهم فيختار 
استعمال الدخيل دون أدىن تغيري له رغم إجياد ما يقابله يف اللغة العربية ألنه يرى حبسبه أنه 

  .دق واألنسب واألبلغ إىل فهم السامع االستعمال األ
ا أبطأ إبالغا      اللغة بطبيعتها وسيلة تواصل نفوذة ، متوغلة إىل أبعد احلدود ، وعلى الرغم من أ

ا تستعمل  ُوانتقاال يف أقطار األرض من لغة اإلشارات والصور واملوسيقى ، فلقد رصدت بعض وحدا
  . وثقافة ومكانااستعماال واحدا يف أقطار متباعدة لغة 

  إن اللغة قد ترحل دونك ، وما أخذه عنك جارك الذي ال يتكلم لغتك من كلمات أو عبارات   
احتاج إليها يف تلفظه وكالمه قد ينقله عنك إىل حدود أخرى وأناس آخرين ال يتكلمون لغتك وال 

ا   .لغته ، فتكون أسرع تنقال وأنفذ حركة من تنقل متكلميها الناطقني 
  : اللغات بحسب نسبة الدخيل فيها أنماط  ـ 2 ـ 1
  ، وبنسب  لوجدنا تفشيها يف كل اللغات  لو تتبعنا ظاهرة الدخيل يف خريطة العامل اللغوية ،    

  : هي ثالثةأمناط يف وتنخفض خمتلفة ، تزداد 
 له تأثري ـ لغات يسود فيها الدخيل مبختلف مصادره اللغوية ، ويتجلى فيها بصورة كبرية ، ويبدوأ 

قوي على اللغة املتأثرة حىت إنه ميثل أكثر من ثلث  اللغة املدروسة ، وكأن هذه اللغة نشأت من 
تراكم الدخيل يف رقعة واحدة ، فكونت واقعا لغويا جديدا ، أو أن التأثري القوي للدخيل قد أمات 

  .اللغة املستقبلة 
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لكن ال ينعدم ، ما يطرح تساؤالت حول ـ لغات يقل فيها الدخيل مبختلف مصادره اللغوية ، ب 
طبيعة اللغة املستقبلة ، ودرجتها من القوة أو الضعف ، وعوامل قلة توارد الدخيل فيها والعالقة الرابطة 

  .بني املؤثر واملتأثر 
ـ لغات غري مدروسة البتة ومل يتطرق إىل ظاهرة الدخيل فيها ، و نسبة الدخيل فيها ومصادره ج 

  .وغري معروفةاللغوية مبهمة 
   غري أن تلك الصور الثالثة ، ال جيب أن ختفي حقيقة أخرى متس موضوعية الباحثني اللغويني 
أنفسهم ، ودرجة نزاهتهم يف عملية تقصي الدخيل يف لغتهم ، إذ أن العديد منهم يطبق صمتا على 

متجاهال مصادرها كثري من حقائق األصول اللغوية الدخيلة يف لغته ، بل وحياول تأصيلها فيها 
 موقفا ما فكريا أو حىت قرضةغته املقرتضة أو من اللغة املاحلقيقية ، خصوصا إذا كان يتخذ من ل

  .ذاتيا، وذلك ما يعيق عملية تقصي الظاهرة على الوجه األكمل 
إن عملية رصد الدخيل يف لغة ما وتقصي مصدره اللغوي هو جانب من االجتهاد اللغوي الذي     

  .أو خيطئ أو ينحرف بسبب الطبيعة البشرية قد يصيب 
  :أسباب اشتمال اللغات على الدخيل ـ  3 ـ 1

  : أسئلة عديدة مثل تبادر إىل ذهن الواحد منا ت   قد 
ا فحسب ؟ ـ  ـ  ما هي أسباب اشتمال اللغات البشرية على الدخيل ؟ وملاذا ال تكتفي كل لغة مبفردا

كاملة يف كل معامالته ويتعصب هلا مث حيافظ عليها ويطورها ،دون وهل نشأ الواحد منا ليستعمل لغته 
ا  أم نشأ ليستعمل اللغة األنسب واألبلغ ، أن حييد عنها أو حىت يستعمل جزءا من لغة اآلخر يف كيا

ضعها على رفوف وترك لغته شيئا فشيئا وللغة ، حىت وإن حتتم عليه األمر واألدق مهما كانت تلك ا
   .احفاملت
إن الطبيعة االجتماعية لإلنسان ، وتواصله مع بين جنسه يف هذه املعمورة خري جواب على ذلك     

  .فتواصله حيتم عليه فهم أو استخدام لغة اآلخر  لينجح ، وحىت تتحقق املنفعة املرتتبة عنه . 
تشكل املستمر ومن هذا املنطلق تأخذ اللغة طبيعة اإلنسان يف االحتكاك والتأثر والتأثري واالنفتاح وال

  . والنمو 
م وجود الدخيل يف اللغات ظاهرة إنسانية طبيعية تنتج عن التقاء البشر و"إن       م، وحتار تعاو

، وبدهي أن يعلق املرء منهم  وتبادهلم املنافع واخلربات ، ألن التفاهم اللغوي وسيلتهم األوىل إىل ذلك
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، وما من لغة ذات شأن يف )...( وتستدعيه الظروفألفاظا أجنبية بالقدر الذي متليه عليه األحوال
إن عملية التبادل اللغوي )...(تاريخ احلضارة اإلنسانية إال كانت عرضة ملثل هذا التبادل اللغوي،

  .1"كار والنظم والعلومخذة يف االتساع  بفعل انتقال األفصبحت من احلقائق املألوفة اآلأ
، وأخرى خارجية ، وما نقصده بالداخلية نريد به طبيعة ووراء ذلك كله تكمن  أسباب داخلية     

اللغات أيا كانت وهي املرونة واالنفتاح وعدم االنغالق وخاصية التأثري والتأثر من غريها ، ما يؤدي 
ا واندثارها أحيانا أخرى ا واستمرارها أحيانا، أو إىل مو ا و قو   .إىل حيا

سها يف التعبري عن كثري من املدلوالت خاصة مع املسميات ومنها كذلك ضعف اللغة وهزالة قامو     
الوافدة عليها واليت ليست من بيئتها مما يؤدي إىل مرونة يف التعامل مع اجلديد بتبين امسه ولفظه الوافد 
والدال عليه إىل أمد ما فتغطي اللغة ضعفها وتسد حاجتها بذلك التعامل أو أن حتور قليال يف لفظه 

 بصبغتها ، وهو نوع آخر من التعامل ، أو أن خترج هلذا املدلول امسا جديدا من صميم الوارد وتصبغه
  .ِوهذا تعامل آخر ال يكون إال يف اللغات القوية اليت تؤثر بأكثر مما تتأثر ، بيئتها اخلاصة 

إن انعدام  بعض األصوات يف مدارج اجلهاز الصويت ألصحاب لغة ما جيعلها عرضة إلدخال        
   .ك األصوات من لغات أخرى ، وإقرار ذلك ضعفا ينبغي تداركهتل

ّ  وإن عجز اللغة  على التعبري الدقيق عن وضعية ما قد يعر ض اللغة إىل وصفها بالعجز عن مواكبة ّ
ا إىل تغذيتها وإنعاشها مبا تفتقده من لغات أخرى أمكن    .التغريات فيلجأ أصحا

 فمنها املوقع الطبيعي والتواجد اجلغرايف للكيان اللغوي ،اب اخلارجية لنشوء ظاهرة الدخيل  أما األسب
  . وجماورته لكيانات لغوية أخرى وتفاعل تلك اللغات بفعل التجاور احلاصل بينها 

 ومن بني العوامل اليت جتعل لغة ما تتعامل مع الدخيل وتتبناه هو التموج احلاصل بني اللغات     
االحتكاك احلضاري بني الثقافات ومن مث اللغة،  فإذا كان االحتكاك احلضاري لبين البشر بسبب 

 آنرورة سينتج فكرا ولغة جديدين ينشينتج عمرانا جديدا وأراضي جديدة ، وتارخيا جديدا فهو بالض
  .عن تصادم عوامل لغوية خمتلفة 

  
  

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
    .6 ـ 5، ص ) م ، س ( ،مسعود بوبو  -1
- الحظ هذه األصوات األعجمية يف اللغة العربية مثل  :v  ،  p  ،  g     
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ا ،       وحاجة اإلنسان إىل االكتشاف ومعرفة ما حييطه من عوامل أخرى ومعرفة الدوال ومدلوال
نك تطرح أل، أال ترى مال اللغات على الدخيوحركته املستمرة حنو التعلم سبب آخر من أسباب اشت

على نفسك أو على غريك أسئلة متواترة مثل من هذا ؟ وما هذا ؟ وما ذا ؟ وملاذا ؟ ومباذا ؟ وكيف؟ 
؟ وفيم؟ بسبب نزوع العقل حنو املعرفة واالكتساب لينمو فكره ومن خالل منو الفكر تنمو اللغة ّوعم

  .حيث أن الفكر واللغة وجهان متالزمان  يف حياة اإلنسان 
 سواء انطلقت تلك احلاجة من اللغة  اللغات يف عملية توافد الدخيل إىلا عظيماإن للحاجة دور     

ا ، أو انطلقت من تلقاء البشر يف إحساسهم بعدم توفر لغتهم على عناصر  وقوانينها اخلاصة 
وا يف نطقه وألفاظ وسياقات ، فيعمدون إىل استعمال الدخيل بدءا ، مث إدخاله إىل لغتهم سواء تصرف

أم ال ، أو تغريت داللته بعد ذلك أم بقيت ، والقصد منهم يف ذلك هو اإلشباع اللغوي الذايت 
لديهم ، والقصد اآلخر هو تطوير لغتهم أو إحياؤها ، وإعادة بعثها من جديد إن كانت لغة حتتضر 

   .وهذا ال يدركه ، بل وال يقوم به إال العلماء
إما  لقوة تلك اللغة أمام : رة الدخيل يف لغة ما أو قلته له معنيان ّ  إن عدم مالحظتنا لظاه   

وإما لعدم وقوع ،املؤثرات والعوامل اآلنفة الذكر املختلفة وتعاملها معها بإنتاج ما يقابلها من دوال 
ا ـاالحتكاك أصال ، فتكون ت  واملنغلق أهلها على أنفسهم ، لك اللغة من اللغات املنعزلة ـ على ندر

فقرها للدالالت املختلفة مدعاة ل ، و وبقائها على حالتها األوىلاالنغالق مدعاة جلمود اللغةو
ا ، ومن هاملتجددة  عدد مفردات لغة "ذا القبيل يكشف بعض اللغويني أن املعربة عن حياة أصحا

اسية ، ليس ومخسني مفردة تعىن بضرورات احلياة األسمجاعة اهلنتوت الذي ال تتجاوز ألفاظها ثالمثئة 
  . 1"ّى منخفض يف سلم اإلنسانيةوهذا ما جعل تلك اجلماعة يف مستو.غري 

 بكثري من ألفاظ  ـالسنيبفتح ـ حة َوقد تكتسح لغة ما لغة أخرى ، فتغمرها ، وتتشبع اللغة املكتس
ا ، ومن مث تضمحل ويقل مستعملوها ، وقد متوت أيضا  ، اللغة املؤثرة فتغرق يف أساليبها ومفردا

ال واسعا للغة الوافدة    .تاركة ا
تقهقر لغة مقابل انتشار وغلبة وسيطرة إما :ويكون نتاج ذلكمع بعضها،) تتالقح(فاللغات إذن    

 اللغة املستقبلة من اقرتاض ،بسب لغة أخرى مزيجالتمازج ووالدة أو لغة أخرى، حنساروانكماش وا
ً أو التعايش معا جنبا إىل جنب اللغة الوافدة   . ما يسمى باالزدواجية اللغوية ،دون غالب أو مغلوبً

ـ ـ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــ

  . 16ص  ،2001 ،  2 ، مركز احلضارة العربية ، القاهرة ، ط رحلة الكلمات، علي فهمي خشيم  -1
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ّ   إن كثرة توارد الدخيل يف لغة ما وزيادة نسبته تكشف درجة التصادم واالحتكاك مع لغة أخرى 
اهرة التأثر والتأثري بينهما ، والدخيل فيها يسجل ويوثق عملية االحتكاك تلك ، فهو بصمته وبروز ظ

  .اللغوية ، وهو بال شك إفراز طبيعي لعملية التالقي 
    :استعمال العربية للدخيلـ  2

رت يف غريها ، وتأثرت هي كذلك بغريها تبعا ّاللغة العربية واحدة من اللغات البشرية اليت أث    
إن تبادل التأثري والتأثر بني اللغات "  فهي ليست مبعزل عن هذا القانون ، حيثلقانون التأثري والتأثر

قانون اجتماعي إنساين ، وإن اقرتاض بعض اللغات من بعض ظاهرة إنسانية أقام عليها فقهاء اللغة 
نسانية ، فهي مجيعا والعربية يف هذا املضمار ليست بدعا من اللغات اإل. ّاحملدثون أدلة ال حتصى 

تتبادل التأثر والتأثري ، وهي مجيعا تقرض غريها وتقرتض منها ، مىت جتاورت أو اتصل بعضها ببعض 
   .1" لى أي وجه وبأي سبب ، وألي غاية ع
  : العوامل واألسباب ـ 1 ـ 2

 ية عوامل وأسباب عديدةيتفق كثري من اللغويني العرب على أن لتوغل الدخيل يف العرب    
حيث هي نظام مستقل له  ية لغوية مبعىن من داخل اللغة منوهي إما إن تكون أسبابا طبيع،وخمتلفة

ا واستعماهلم ة مرتبطاللغة كذلكغري أن  املادة،قوانني حتكمه أشبه بقوانني الفيزياء يف  ، هلا بأصحا
ا تتبع" ا   خطىفاللغة عندما تنشأ أو ترتقي فإ ا الذين يتكلمون    .2" أصحا

وإما أن تكون عوامل طبيعية بيئية ، من حيث نواميس التجاور اللغوي بني الشعوب ما يؤدى إىل 
  .احتكاك اللغات وتالقحها وتسرب الدخيل يف اللغة استنادا على العامل اللغوي األول 

وإما أن تكون عوامل بشرية حمضة سياسية كانت أو اقتصادية أو تعليمية ، حيث أن اإلنسان هو 
  .اقل املباشر لتلك اللغة قبل أن يكون الكتاب أو اإلعالم كما هو يف عصرنا الن
وكل تلك العوامل مبسوطة آنفا يف موضوع عوامل اشتمال اللغات على الدخيل حيث العربية   

  .إحداها 
ــ  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   ـــ

  .  بتصرف 315 ـ 314 ، ص 2004، 16 دار العلم للماليني ، بريوت ، ط،  صبحي الصاحل ، دراسات يف فقه اللغة -1
ا(ملرحلية اللغوية  ، اآمنة بنت صاحل الزغيب  -2 ا ،)قراءة تارخيية مقارنة يف نشوء اللغات ومو   ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا
     .399ص ،  1427 ، مجادى الثانية،  37ع 
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الدخيل يف اللغة العربية ويف لغات استعمال  نشهده يف غزارة ن السبب الرئيسي واحلايل الذيغري أ    
عدة وسائل االتصال املعاصرة ، قوة ويضاف إليها  ، ن يف اجتماع تلك األسباب قاطبة، يكم غريها

،  منها أي بيت عريب خيلو الالتقنية منها خاصة متمثلة يف أجهزة اإلعالم والتواصل اليت ، وعددا 
ثه  من إعالنات وأفالم وبرامج للصغار والكبار من فضائيات عرب القمر فجهاز التلفاز وما يب

الت والكتب العابرة  الصناعي واملذياع وما يبث بواسطته من برامج عرب قنوات مشفرة واجلريدة وا
 الذي دخل معظم اإلنرتنتللقارات واهلاتف احملمول ، وجهاز احلاسوب ، واألقراص املضغوطة ونظام 

الدخيل للغة العربية يف اكتساح  هي وسائل وأنظمة سامهت أميا إسهام يف غزارة  ،ه ورديئهالبيوت جبيد
اللغوي  لرتدي الوضع  نظرا  اللغويون العرب من لغة ه، مقابل هزالة وضآلة ما ينتجه ويولدعصرنا 
 والعلمية والفكرية  نتيجة لرتدي الوضع العريب احلضاري يف كل مستوياته السياسية ،العريب

، بسبب أن   وغياب أو تأخر فكر التخطيط اللغوي واالستشراف اللغوي املستقبلي ،واالجتماعية 
إضافة إىل السياسات الدولية اليت تشهد حربا ثقافية . اللغة تثرى بإنتاج أسباب احلياة ووسائلها 

لى فكر ، شعواء مل يشهد هلا التاريخ مثيال يف خطط وحماوالت تغليب ثقافة على ثقافة ، وفكر ع
  .ولغة على لغة ، ودين على دين وإنسان على إنسان وهو ما اصطلح على تسميته سياسة العوملة 

والسياسات اللغوية والتخطيط اللغوي العاملي مل يكن مستقال عن تلك السياسات ، بل هو    
تخطيط  الافأهد، وألجل إجناح  اللغة هي وسيلة إبالغ وتبليغ تلك السياساتأنلها إذ ّفاعلها ومفع

    .تسعى لبلوغ تلك األهداف تقنية  ترسانةرب اللغوي الغريب فلقد جهز الغ
  :نتائج استعمال الدخيل في اللغة العربية ـ  2 ـ 2

أدى استعمال الدخيل يف اللغة العربية ، خاصة بعد نضج الفكر اللغوي عند العرب بعد نزول      
  .خمتلفة أمهها الصعيد اللغوي والعلمي ، والديين والسياسي القرآن الكرمي إىل تبلور نتائج على أصعدة 

  :  على المستوى اللغويـ  1 ـ 2 ـ 2
شهدت اللغة العربية انتعاشا ، وتطورا كبريين وإثراء للمدونة العربية بعد عملية مجع اللغة عن القبائل   

، مما اضطر علماء اللغة يف خاصة يف العهد العباسي  ،مت حبركة الرتمجة والتعريب ّالعربية ، مث تدع
كل مرحلة لتأليف املعاجم اللغوية ومصنفات االصطالحات اجلديدة اليت تضم بني دفتيها الكثري من 

  .الدخيل واملعرب
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تمعات       وازداد تصاعد هذا التفاعل واإلثراء عند كل احتكاك تشهده اللغة العربية مع لغات ا
ا إىل االستعمال العام ّ، وتسلإلسالم العربية لبالد ااألخرى بعد مراحل حكم السالالت غري  ل لغا

 انزياح الغطاء مثعند الناطقني بالعربية ، األمر الذي ساعد على انتحاء اللغة العربية مسارا جديدا ، 
السياسي عن اللغة العربية ممثال يف ختلي الدولة العثمانية عن مسؤوليتها اللغوية جتاه األقطار اهلشة 

جعل   ورثت األقطار العربية آنذاك ،تلقفتها السياسات االستعمارية اليتانت حتكمها ، واليت اليت ك
 اللغات األخرى تلك الرتبة ومن بينها اللغة الرتكية اليت لتنتزعيادة ّالرموقع  عن تتأخراللغة العربية 

ية يف ديارها ، وانتشرت وكذا اللغة الفرنسية اليت زامحت العربورثت الكثري من ألفاظ اللغة العربية ،
اللغة اإلجنليزية يف بقاع كثرية يف العامل ومنها العامل العريب بفعل االستعمار وتطور وسائل نشر 

 .ري الطاغي لتلك اللغات التأثبسبب  أنفسهم لدى العرب احنسر استعمال العربية حىتاملعارف، ف
ا قبالأورد وتلك الصريورة اللغوية  إن اللغة يسقط  ":م يف كتابه حني قال  العالمة ابن حز قانو

 عن ديارهم أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غريهم عليهم يف مساكنهم أو تنقلهم
  .1..." واختالطهم بغريهم 

ودخول الغري يف مساكن العرب مدعاة لدخول لغة الغري واختالطها باللغة العربية ، وما جنده من    
  .الدخيل يف لغتهم العربية واحد من مظاهر  تلك الغلبة افت الناس على استعمال 

، وإنشاء املكتبات العامة وفن املسرح ، وظهور احلريات الطباعة العربية شركات ظهور إال أن 
حركة ترمجة  وظهور ، جمامع اللغة العربية اليت تأسست يف الفرتات املتالحقة ، ونشأة الشخصية 

السياسية اجلمعيات املدارس وسية واإلجنليزية خاصة ، وتأسيس اآلداب والعلوم من اللغات الفرن
يف كلها  اجلرائد والنشريات العربية  تشاركتانتشار إنشاء الصحافة والفكرية واألدبية والعلمية ، وو

اسامهو،   الغريبلالستعمار اللغوية التبعيةالتخفيف من حدة  صيغ  أميا إسهام يف تبين الت إصدارا
  .2رب ، واملرتجم من اللغات األخرىاملنتعشة بالدخيل واملعية اجلديدة العرباللغوية 

ويف الفرتة املعاصرة حتمل جمامع اللغة العربية ، ومجعيات الرتمجة والتعريب على عاتقها مسؤولية     
ة اجلادة إلجناح يمة ببعض النوايا السياسّ مدعالتجديد والتطوير ،النهوض باللغة العربية إىل مستوى 

  . ذا العمل ، ويبقى الدخيل ضمن أساسيات التجديد واإلصالح والتطوير اللغوي ه
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .32ص ،  1ج، ) د ت(حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر ، اإلحكام يف أصول األحكام ابن حزم األندلسي ،  -1
   .90 ـ45ص  .2005  ، 4ج باعة والنشر ، بريوت ،جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، دار الفكر للط: انظر  -2
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العلوم من اللغات الفارسية و وترمجة اآلداب عملية ساعدت  :  على المستوى العلمي  ـ2  ـ2ـ  2
واليت سامهت يف تطوير الفكر اللغوي العريب منذ العصر أو تعريبها اليونانية والرومية إىل اللغة العربية 

غة العربية بتبين القائمني على الشأن اللغوي راف املستقبل اللغوي لل ساعدت على استش ،العباسي
 مع الدخيلةبتبين األمساء واملصطلحات ألساليب متعددة كانت الرتمجة إحداها ، وكان التعريب 

ا حت كثري من تحتويرها الصويت ثانيها ، ولذلك فلقد كان مل صفة األجنيب أمساء العلوم ومصطلحا
  . تتقبلها اللغة العربية  ،تيا ، وبكيفية ماالدخيل املعرب صو

 نشأ على إثر ذلك اجتاهان خمتلفان ، اجتاه يرى ورود  : على المستوى الديني ـ 3 ـ 2 ـ 2 
 ّومن مث فال بأس بالتوسع يف استخدام الدخيل يفالدخيل يف القرآن الكرمي على صورة لفظ معرب  ،

يرى أن القرآن كله عريب ومل يشتمل على دخيل أو معرب ان ث واجتاه .لغتنا العربية مهما بلغت نسبته 
ّومن مث فهو يتحرز من استعمال الدخيل يف اللغة إال وفق درجة ماسة من احلاجة دون تكلف وال ، 

، ومن مث ارتأى االجتاه األول أن اللغة العربية حتي وتنتعش بل براهينه وحججه اجتاه  ولكل. بذخ 
لها من اللغات األخرى ، وارتأى االجتاه الثاين أن اللغة العربية مثلما تتطور وترتقي بفضل ما يدخ

وسعت كالم اخلالق عز وجل فهي كذلك قادرة بصيغها العربية على االحتواء اللغوي للتطورات 
 دون احلاجة إىل الدخيل احلضارية احلاصلة باستخدام التوليد عن طريق االشتقاق ، والنحت والرتكيب

  . ظيأو تعريبه اللف
 مبدونة علمية  ـ سابقا ـيتبلور يف نشوء كيان لغوي منظم :  على الصعيد السياسي ـ 4ـ  2 ـ 2

 جغرافية واسعة متتد من احمليط رقعةتعيش على نطقا أو تدوينا وكتابة إسالمية لسانية تتبناه شعوب 
عض ب  جنوبا إىلقيةاألفري مشاال ، إىل حدود املمالك  وجنوب روسيا األطلسي غربا إىل جنوب فرنسا

  . الصني شرقا غربآسيا الوسطى ووممالك اهلند 
وابن النسائي والبريوين واخلوارزمي و كالبخاري ، نطقا وتدوينا نشري هنا إىل علماء تبنوا العربية    و

خارج اإلطار ؤالء هل آخرن أن نتصور وجود كيان وال ميك واجلرجاينخمشري والقزويين والزسينا والرازي  
 ألسلوب وكان ًحديثا، اعتنقته اليت الشعوب يف أثرت جارفة حتويل قوة لإلسالم كان" لقد  ف.ريبالع

ا ا ازدانت العربية الكلمات منً آالفا فاقتبست الشعوب هذه خيال يف عميق أثر الكرمي القرآن  لغا
 ُتبارى، ال اليت مرونتها هو العربية اللغة على أبقى الذي الثاين والعنصر .ًومناء ًقوة فازدادت األصلية
 أجداده ا يتحدث كان اليت اللهجة من ًواحدة ًكلمة يفهم أن يستطيع ال ًمثال املعاصر فاألملاين
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 قبل اجلاهلية يف كتبت اليت لغتهم آداب فهم يستطيعون احملدثون العرب بينما سنة، ألف منذ
   .1" اإلسالم

  ياتها موجات الدخيل  ضمن حركة اللغة العربية وحـ  3
مراحل بارزة تتأثر حبركة الطفرات اللغوية ـ حسب رأيي ـ عرفت موجات الدخيل يف اللغة العربية    

تمعات وشدة أو ضعف حالة  تمعات الناطقة بالعربية مع غريها من ا الواقعة فيها ، وكذا احتكاك ا
بة وثيقة أثرية تؤرخ له وتروي واللغة الناجتة عن ذلك االصطدام هي مبثا، اصطدام الشعوب فيما بينها 

   .عنه
 واحلدود واحلدود العربية الرتكية أو األوربية مشاالانية شرقا، لو التفتنا إىل احلدود العربية اإليرهإن    

   أن نتصور ذلك التمازج الطبيعي والتموج اللغوي الذي سوف نامكنألالعربية الزجنية جنوبا 
ون خليطا من لغات شىت يال لغويا ميكن مالحظته، وقد يكيتولد عنه نسق لغوي جديد قد يكون دخ

  .تعذر علينا مالحظته أو احلكم عليه مسبقا حيث األحباث مستمرةتهنا وهناك 
باإلضافة إىل ذلك فهناك املخزون اللغوي املتوارث والذي يكشف لنا من حني آلخر العالئق      

سادت يف املنطقة أو على حدودها يف أزمان غابرة من الوطيدة بني لغتنا العربية واللغات البائدة واليت 
  .التاريخ 

  : ـ مراحل حياة اللغة العربية 1ـ  3

الحظت أن الدخيل يف اللغة العربية عرف متوجا وحركة داخل اللغة العربية من االنتشار واالكتساح    
ياة اللغة العربية ،مها حينا ، إىل االنكماش والتقلص حينا آخر داخل مرحلتني متمايزتني من مراحل ح

  .مرحلة ما قبل نزول القرآن ، ومرحلة ما بعد نزوله : يف رأيي 
   : مرحلة ما قبل نزول القرآن  ـ 1 ـ 1 ـ 3
تمع العريب ولغته العربية واحتكاكه باألعاجم ،     وهي مرحلة طويلة مغرقة يف القدم متتد منذ نشوء ا

بية وبسط نفوذها على ما جاورها من الدول وتأثريها على جزرا واحنسارا إبان قوة احلضارات العر
ا، ومدا وانتشارا  إبان ضعف الدويالت العربية وامتداد النفوذ الفارسي والرومي واحلبشي وتأثر  لغا

  .اللغة العربية بلغات تلك األمم وغريها ، وتفرع اللهجات العربية القبلية
  ـــــــــــــــــــــ

ري عبد الكرمي جرمانوس(سن ، حممد حسن عبد احمل -1 اللغة العربية بني مواجهة التحديات والطريق إىل العاملية ،حبث مقدم يف ) .مقولة املستشرق ا
    .2010املؤمتر الدويل للغة العربية املقام جباكرتا ، شهر متوز،  
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مثلما يرى  ا و انقراضا مث موتاوشيخوخة واحتضار ا ، وطفولة وشبابا ومنواإن لكل لغة نشأة وتارخي    
والعربية كذلك عرفت أغلب تلك املراحل عدا املوت ، ) اللغة كائن حي (جرجي زيدان يف كتابه 

  .واالنقراض
وعدم اتفاقهم على رأي  آراء العلماء ختالفال، نشأة اللغة العربية ال يعرف حلد اآلن تاريخ إن      
ا كانت على أنقاض لغة أخرواحد ى أقدم منها ، فورثت الكثري من ألفاظها ونظمها  ، واملتواتر أ

ا ورثت من اللغة  ا نشأت وهي حتتك بلغات أخرى جماورة قريبة من العربية أل وتراكيبها ، وال ريب أ
  .بعضها يف كثري من االستعماالت إىل املندثرة نفسها ، فكانت أقرب 

قتبست من لغات أخرى جماورة هلا ويف مرحلة أخرى غري حمددة تكون اللغة العربية قد أخذت وا
  .طبيعيا لكنها بعيدة الصلة عنها 

و يف مرحلة أخرى تكون  اللغة العربية قد اقتبست من لغات أخرى غري جماورة هلا طبيعيا وإمنا       
م حيزها الذي ترعرعت فيه حركة البشر وتنقل الناس إىل  جعلتها تكتسب البعض من ألفاظ لغا

ريون كانوا جياورون بلغتهم العرب يف احلدود الشمالية الشرقية ، وورث السومريني فالسوم، املختلفة 
، امتزجت لغتهم بلغة  شعوب من أصول عربية اكتسحت العراق قادمة من شبه اجلزيرة العربية

م البابلية ، واألكدية قبل امليالد3200السومريني منذ  رية ، واآلرامية ،  ، واآلشو1 ، فكانت لغا
والسريانية ، والعربية ، مزجيا عجيبا من اللغات اشرتكت فيه اللغة العربية مع كل تلك اللغات حىت 

ا هلجات للغة قدمية واحدة    .ليتفطن أ
 وال ،أما من الناحية الغربية فلم يفصل العرب عن املصريني القدامى ولغتهم إال البحر األمحر       

لبحرية كانت سائدة بينهما ، و أن بعضا من اللغة املصرية قد تسرب إىل اللغة شك أن التجارة ا
 من ألفاظها يف اللغة  البعضالعربية يف العهود السحيقة ، وورثت القبطية اللغة املصرية القدمية ، فدخل

  . العربية أيضا
  

ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   ـــ
-  أحباث معاصرة ترى قرابة بني لغة الساميني ولغة السومريني عدة هناك.  
   سنة قبل امليالد وانتشرت لتصبح اللغة الرمسية يف اهلالل اخلصيب، 3000هي لغة سامية قدمية، ظهرت يف بالد الرافدين، العراق حاليا، منذ  -1

  . أقرب اللغات القدمية إىل اللغة العربيةها اللغويونّعديو. موعة اللغات السامية الشرقيةف ضمن جمو تصن
 سامية  درجة من القرابة بني اللغات السامية واحلامية ما جعلهم يعيدون التصنيف بتوحيد األسرتني العلماء اللغة املعاصرون يالحظ ـ

   .واحلامية 
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 وذريتهوغري بعيد عن ذلك االمتزاج احلاصل بسبب التجاور بني لغة سيدنا إبراهيم عليه السالم      
ولغة املصريني وطرق التجارة الناشئة عن ذلك التجاور ، وكذا بني لغة يعقوب عليه السالم وذريته منذ 

مث ، يني القدامى بسبب التجارة بدءا لغة بين إسرائيل اليت امتزجت بلغة املصروعهود سحيقة، 
  . من الزمن قارب القرنني أو يتجاوز ذلك حقبةوانتهاء باستعبادهم من طرف املصريني ، االستيطان 

 ظهور اإلسالم الكثري من االستعمارات واحلروب اليت  عهد لقد عرفت املنطقة العربية قبل      و
تهم القدمية الفهلوية حاولوا السيطرة على املنطقة شرقا الفرس بلغف  ،سامهت يف عملية التصادم اللغوي

  .وتسرب الكثري من ألفاظ لغتهم إىل العربية  وجنوبا ،
أما  الروم فكان هلم نفوذ يف اجلهة الشمالية الغربية ،وأثرت لغتهم اليونانية ، مث الالتينية فيما       

اليونانية اللغة "كانت ، حيث غة العربية بعد على اللغة العربية فأدخلت عدة ألفاظ منهما إىل الل
الرمسية يف سورية خالل الفرتة اليت كانت حتت احلكم البيزنطي ، كما كان حال الفارسية القدمية يف 

  .1"لساسانية بالد ما بني النهرين ، يف ظل الساللة ا
ويال ، وأثرت لغتهم املنطقة من شبه اجلزيرة العربية زمانا طتلك   األفارقةفلقد حكمجنوبا أما      

  .األصلية على اللغة العربية ، ووقع امتزاج عجيب بينهما ، ما يسمى اآلن باللغة احلبشية 
م من خمتلفة اللغات كانوا باملقابل  ميتلكون لغة راقية    لكن  العرب إزاء تلك الفسيفساء احمليطة 

ية هو الشعر اجلاهلي املروي وأبرز شاهد وصلنا على نضج اللغة العربوصلت إىل حد االكتمال ، 
  .شفاهة عن عصر سبق نزول القرآن 

 ونسبة انتشار الدخيل  عوامل هلا تأثري عميق يف مصري اللغة العربيةاحل السابقةوتربز يف تلك املر   
   : حسب رأينا تتمثل يف  هذه العواملأهمفيها، و

  .ـ أن املنطقة كانت موطنا لتنزل الرساالت السماوية 
  .غرب الشرق وواجلنوب والنطقة عرفت اهلجرات العربية املتتالية حنو الشمال ـ أن امل

احململة بالبضائع اآلتية من خمتلف األقطار، ـ أن املنطقة كانت معربا وحمطا لكثري من القوافل التجارية 
  .حنو الشرق والغرب والشمال واجلنوب املتجهة 

    
ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .11ص ، 1998 ، دمشق، منشورات وزارة الثقافة ، ترمجة د جنيب عزاوي ، الرتمجة يف العصر العباسي المة ـ كار ،  مرمي س-1
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ـ أن املنطقة كانت حمط أطماع بل وسيطرة القوى العظمى فارس والروم ألطرافها يف مراحل متأخرة من 
  .الزمن 

لة يف اللغة العربية من لغات األمم املذكورة  من األلفاظ الدخيلعديدولقد وثق لنا الشعر اجلاهلي ا  
اورة للعرب ولغتهم    .ا

 الدخيل يف كالمهم ، كان الناس يستعملونبنحو مائيت سنة بالتقريب،في عصر ما قبل اإلسالم ف   
تذكر املصادر أن بعض عرب اجلاهلية واإلسالم كانوا يعرفون إىل "و ويؤيد ذلك ما ورد يف أشعارهم ،

 العربية لغة أخرى أو أكثر من لغات األمم األخرى اليت كان هلا اتصال باجلزيرة العربية، جانب لغتهم
بعض الذين اشتهروا بقراءة "، ولقيط بن يعمر اإليادي ، و1"أمثال عدي بن زيد العبادي(...) 

، وسويد بن  ، أمثال ورقة بن نوفل ، والذين كتبوا قصص الشعوب وأساطريها الكتب الدينية
   .2  "تالصام

التعريب (   ولقد اعتمد اللغوي حممد حسن عبد العزيز يف مجعه وإحصائه لأللفاظ الدخيلة بكتابه 
والواردة يف الشعر اجلاهلي على دواوين الشعراء اجلاهليني ، باإلضافة إىل ما ورد ) يف القدمي واحلديث

 واملعرب  البن منظور ،العربمن دخيل حتتويه أبيات مبثوثة يف مصادر لغوية وأدبية شىت مثل لسان 
  .للجواليقي وغريمها 

، )م545ت(، إمرؤ القيس ) م 380ت (لقيط بن يعمر: أما الشعراء الذين درس شعرهم فهم    
، بشر بن ) م587ت ( ، عدي بن زيد) م 587ت ( ، املثقب العبدي)م564ت (طرفة بن العبد

، علقمة ) م؟600ت (ة بن شداد، عنرت) م 600ت ( ، سالمة بن جندل) م؟590ت ( أيب خازم
( ، قيس بن اخلطيم)م620ت (، أوس بن حجر)م؟604ت(، النابغة الذبياين ) م 603ت (الفحل

ت (، األعشى)م627ت (، زهري بن أيب سلمى ) م626ت ( ، أمية بن أيب الصلت )م 620ت 
  ) .م661ت (، لبيد بن ربيعة )م629

 حبصر األلفاظ نزول القرآن الكرمي قمت عهود ما قبل وملالحظة ما استعملته العربية من دخيل يف   
  .الدخيلة الواردة يف الشعر اجلاهلي استنادا إىل إحصاء اللغوي حممد حسن عبد العزيز  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   .34 ـ 28 ص .1990التعريب يف القدمي واحلديث ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  ،حممد حسن عبد العزيز -1
 ، 76 ع   ،دمشق  ، احتاد الكتاب العرب ،  جملة الرتاث العريب، اللغات األخرى يف القرآن الكرمي وموقف الطربي منها  سعد حممد الكردي ، -2

   .40ص ،  1999 يوليو - 19س 



  المصطلح و قضایاه– الدخیل في اللغة العربیة                                                       الفصل األول 
 

 39 

  جدول لأللفاظ الدخيلة في اللغة العربية من خالل نصوص الشعر الجاهلي : ـ أ1 ـ1ـ  3
  

الحروف 
  ئةالباد

  األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية من خالل نصوص الشعر الجاهلي
  إستار  أسبندج  إزميل  أرندج  أرجوان  أترجة  أسل  أبزن  إبريق  آجر  آس  ا
  أورشلم  أنوشروان  ّألوة  أنقرة  أنطاكية  إجنيل  أقحوان   إفرند  أشابة  إسوار  إسفنط  ا

  بريد  برزين  برذون  بردي  برجد  برج  بربط  خبت  بالة  باطية  إيوان  ا ـ ب
  تبان  تامورة  بيعة  بريق  بوصي  بنفسج  بند  بالط  بقم  بعلبك  بستان  ب  ت
  جلق  جلسان  ّجل  جريال  جرامقة  جرجس  ّجداد  جؤذر  تنور  ترياق  ترس  ت ج

  خورنق  خندق  خندريس  خسرواين  خز  حيقار  حانوت  جون  جوهر  جهنم  مجان  ج ح خ
  دشت  درهم  بنةدرا  درب  دخريص  دخدار  داود  خيم  خيزران  ّخريي  خوان  خ د
  رزدق  راووق  دينار  ديسق  دير  ديابوذ  ديباج  دهقان  دمية  دمقس  ّدف  د ر

  سابور  سابري  زير  زون  زجنبيل  زنبق  زرجون  زبور  زبرجد  روسم  رسن  ر ز س
  سليمان  سفنجة  سفسري  سفسق  سفرجل  سرادق  سربال  سدير  سجنجل  سباسب  ساسان  س

  شرب  شاهنشاه  شاهسفرم  اهبورش  سيسنرب  سوسن  سوذانق  سنور  سندس  سنبك  مسسار  س ش
  فارس  غرنيق  غار  طنبور  صيداء  صنج  شيطان  شيزر  شيدارة  مشاس  شطرنج  شصطغف

  فيشجاه  فيج  فلفل  فلج  فصفصة  فصح  فرانق  فرعون  فردوس  فدن  فدام  ف
  قفيز  ّقط  قسطال  قسطاس  قرنفل  قرميد  قرطاس  قرمان  ّقاقزة  قار  قابوذ  ق

  كأس  كافور  كابل  قيصر  قريوان  قنطرة  قنطار  قنديل  قند  قمقم  قلنسوة  ق ك
  كوب  كنيسة  كميت  ّكلة  كلس  كفر  كسرى  كران  كرس  كديون  كتان  ك

  موم  موق  مهرق  مالب  مسك  مستق  مرو  مرزنوس  مرزبان  حمرزق  جلام  ل م
  هامرز  نويت  ّمني  منط  منرق  نقرس  نستق  نرجس  خنوار  نافجة  ناجود  ن هـ

  ّمي  يكسوم  ياقوت  نبيامس  يارق  ون  هيزمن  مهالج  هكري  هرقل  هربل  هـ و ي
  )3الشكل (  ث ذ ض ظ ع: احلروف البادئة الغائبة   209: عدد األلفاظ الدخيلة 

  : مالحظة واستنتاج : ـ ب1ـ 1 ـ 3
م جمتمعة على خط زمين  ـ من خالل النصوص الشعرية املروية لستة عشر شاعرا جاهليا متتد فرتة حيا

، بلغ عدد األلفاظ )  منتصف القرن السابع امليالدينيمن منتصف القرن الرابع إىل(يبلغ ثالثة قرون 
من ألفاظ دخيلة من خمتلف اللغات ، غابت فيها ) 209(املستعملة يف شعرهم تسعة ومئتني 

الالم والطاء : األلفاظ البادئة جبرف الثاء ، والذال ، والضاد ، والظاء ، والعني ، أما األحرف التالية 
ا إال كلمة واحدة على التوايل ، ما يدل على أن العرب مل يقرتضوا والواو فال جند األلفاظ الب ادئة 

  . ألفاظا بادئة باحلروف السبعة املذكورة إال نادرا 
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ا ، بدءا بأمساء الزهور ظـ تتوزع األلفا ً الدخيلة يف الشعر اجلاهلي على كافة جماالت احلياة ومتطلبا
، إىل ) زجنبيل ، فصفصة ،فلفل(شجار والنباتات،إىل أمساء األ)آس،أقحوان ، نرجس ، بنفسج (

، إىل أمساء احليوان ، إىل أمساء السالح ، واحلجارة الكرمية ) ترياق ، اسفنط(أمساء األطعمة واألشربة 
، واللباس والفرش ، والنقود ، والفاكهة واملوازين واملكاييل ، واأللقاب امللكية والدينية ، وأمساء 

  .البلدان ، ووسائل الكتابة ، واآلالت واألدوات والعطور ، واحلجارة الكرمية اجلماعات واألشخاص ،و
ـ معظم األمساء الدخيلة وافدة من اللغة الفارسية ، والقليل منها سرياين وعربي ، وحبشي ، ورومي ، 

  .ونبطي 
  : ـ مرحلة ما بعد نزول القرآن  2 ـ 3
 سنة ، ومل تعرف أي لغة على وجه األرض 1445عربية ما بعد القرآن وعمرها اآلن : مسيتها و   

) باللسان املبني(يف الزمان واملكان استمرارا وحياة مثلما عرفته اللغة العربية اليت يسميها اهللا عز وجل 
  {: ولعل السر يف ذلك يرجع إىل معجزة إهلية اكتملت بالقرآن الكرمي يف قوله تعاىل   

           {]  9: احلجر[.   
 وعلى مدى ثالث وعشرين على الرسول األمي نزول القرآن الكرمي حادثة  هذه املرحلة منتبدأ    

مث باحلروب الشرقية ) لغويا(دولة العربية الكربى  الفتوحات الكربى ، مرورا بالا إىلوامتدادسنة ،  
وسية والغربية الصليبية على هذه الدولة  وتنتهي ، ومرحلة ضعف اللغة العربية مث باحلكم العثماين ، ا

متوجات يف كيان اللغة العربية  ، وهنا عرفت حركة الدخيل 1924بسقوط اخلالفة اإلسالمية سنة 
  .االنتشار وبني الضعف واالنكماش خمتلفة  تراوحت بني الشدة و

  :وتنقسم هذه املرحلة الكربى إىل فرتات متعاقبة 
 نصني لغويني  الكرمي والسنة القولية الشريفة اعتماد القرآن ممثلة يف المركزية اللغويةفرتة   ـ1 ـ 2 ـ 3

   . منوذجني
يف  بواسطتها لغة مل تكن  هذه املرحلة المست الرسالة السماوية حدود اللغة البشرية فانتعشت  ويف

 ، ومن خالل ذلك التالمس استطاعت جماورةأمام لغات دول عظمى عظيم ذات شأن تلك اآلونة 
أن جتد لنفسها يف عصر صدر اإلسالم مكانا أوسع مما كانت عليه،وشهدت انتعاشا ونقلة من حيث 

حظة توافد قليل من الكلمات النظام اللغوي وبنية الكلمة وبنية اجلملة واألساليب الواردة ، مع مال
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موسى ، (الدخيلة على اللغة العربية وترسخ البعض اآلخر يف النص القرآين ومنها أمساء األعالم مثل 
ّإن صح ذلك وتأكد بالبحث العلمي أن بعض الكلمات يف القرآن ) قنطارعيسى ، إلياس ، دينار ، 

   .ليست من صميم اللغة العربية 
 ، وظهور مفاهيم ومعاين وألفاظ  القرآن  واستواء نظامها جتلى بعد نزولعربية اللغة ال اكتمال    إن
ا لنسق صويت جديد دعحمدثة ا قوة ّ ، باإلضافة إىل اكتسا ا وأضاف لقو    . أخرىم كيا

و اتفق كثري من اللغويني القدامى واحملدثني على حقيقة وجود اللفظ الدخيل يف القرآن الكرمي ، سواء 
ّأمساء العلم أو من أمساء اجلنس ، وعدد اللغويون القدامى األمساء الدخيلة يف القرآن الكرمي أكان من 

  .يف تصانيف ورسائل تكشف األصول األجنبية هلا 
لفظة دخيلة يف  )124( ومن بني اللغويني املتأخرين زمانا  السيوطي عدد مئة وأربعا وعشرين    

، وهذا جدول حيصي ] هذب فيما وقع يف القرآن من املعربامل:[ القرآن الكرمي يف كتابه املسمى 
ا من الدخيل املعرب ن الكرمي ، وأاأللفاظ اليت درسها السيوطي يف القرآ   . ثبت أ

  )4الشكل  (:األلفاظ الدخيلة الواردة في القرآن الكريم،ولغاتها حسب رأي السيوطي : 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3
  اللفظ المعرب

  ولغتـــه
  اللفظ المعرب

  لغتـــهو
  اللفظ المعرب

  ولغتـــه
  اللفظ المعرب

  ولغتـــه
اللفظ 
  المعرب
  ولغتـــه

  اللفظ المعرب
  ولغتـــه

  اللفظ المعرب
  ولغتـــه

  اللفظ المعرب
  ولغتـــه

  أباريق
  )فارسية(

  ّأبا
  )أهل املغرب(

حبشية، (أبلعي 
  )هندية

  أخلد
  )عربية(

األرائك 
  )حبشية(

  آزر
  )فارسية؟؟(

  األسباط 
  )عربية(

إستربق 
  أعجمية،فارسية(

  أسفار
  )نبطية(

  إصري
  )نبطية(

  أكواب
  )نبطية(

  ّإل
  )نبطية(

أليم 
  )زجنية،عربية(

  إناه 
  )أهل املغرب(

حبشية ، (أواه 
  )عربية

  أواب
  )حبشية(

  األوىل واآلخرة
  )قبطية(

  بطائنها
  )قبطية(

  بعري
  )عربية(

  بيع
  )فارسية(

  تنور
  )فارسية(

  تتبريا
  )نبطية(

  حتت
  )قيطية(

  اجلبت
  )حبشية(

عربية ، (جهنم 
  فارسية،أعجمية

  حرام
  )حبشية(

  حصب
  )زجنية(

  حطة
  )عربية(

  حواريون
  )نبطية(

  حوب
  )حبشية(

  درست 
  )عربية(

  ّدري
  )حبشية(

  دينار
  )فارسية(

  راعنا
  )عربية(

  ربانيون
  سريانية،عربية(

  الرمحن  )سريانية(ربيون 
  )عربية(

  ّالرس
  )أعجمية(

رومية ، (الرقيم 
  )عربية

  رمزا
  )عربية(

رهوا 
  )نبطية،سريانية(

الروم 
  )أعجمية(

السجل   )فارسية(زجنبيل 
  حبشية،فارسية 

سجيل 
  )فارسية(

  سرادق 
  )فارسية(

سريانية ، (سريا 
  )قبطية 

  سفرة
  )نبطية(

  سقر
  )أعجمية(

سجدا 
  )سريانية(

  سكرا
  )حبشية(

سلسبيل 
  )أعجمية(

  سنا
  )؟؟؟(

  سندس
  )فارسية،هندية(

غري (سيدها 
  )عريب

  سينني
  )حبشية(

  سيناء
  )نبطية(

  شطر
  )حبشية(

  شهر
  )سريانية(

  الصراط
  )رومية(

ّصرهن 
  نبطية،رومية(

  صلوات
  )عربية،سريانية(

حبشية ، (طه 
  )نبطية،سريانية

  طاغوت
  )حبشية( 

غساق   العرمعدن   ّعبدت  طوىنبطية ، (طور  طوىب  طفقا
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  )تركية،طحاوية(  )حبشية(  )سريانية،رومية(  )نبطية(  )عربية(  )سريانية  )حبشية(  )رومية(
  غيض

  )حبشية(
  رومية(فردوس

  )نبطية،سريانية
  فوم

  )عربية(
  قراطيس

  )غري عريب(
  قسط 

  )رومية(
  قسطاس 

  )رومية(
  قسورة 

  )حبشية(
  قطنا

  )نبطية(
عربية ، (قمل 

  )سريانية
رومية ، (قنطار

أهل إفريقية، 
  )بربرية

  قيوم
  )سريانية(

  كافور
  )فارسية(

  ّكفر 
 نبطية ،(

  )عربية

  كفلني
  )حبشية ،نبطية(

  كنز
  )فارسية(

  ّكورت
  )فارسية(

  ّلينة
  )يهود يثرب(

قبطية ، (متكئا 
  )حبشية 

جموس 
  )أعجمية(

مرجان 
  )أعجمية(

  مسك
  )فارسية(

  مشكاة 
  )حبشية(

نبطية (مقاليد 
  )،فارسية

  مرقوم
  )عربية(

أعجمية (مزجاة 
  )، قبطية

نبطية، (ملكوت
  )أعجمية

  مناص
  )نبطية(

 منسأة
  )حبشية(

  منفطر
  )حبشية(

بربرية ، (مهل 
  )أهل املغرب

  ناشئة
  )حبشية(

  نون
  )فارسية(

  هودا
  )أعجمية( 

سريانية ، (هونا 
  )عربية

هيت لك 
  نبطية،سريانية

  حورانية

  هدنا
  )عربية(

  وراء
  )نبطية(

  وردة
  )غري عريب(

  وزر
  )نبطية،محريية(

  يس
  )حبشية(

يصدون 
  )حبشية(

  يصهر
  )أهل املغرب(

ي، اليم،عرب
زجني، سرياين 

  نبطي 

  اليهود
  )أعجمية(

ياقوت 
  )فارسية(

  حيور
  )حبشية(

  سجني
  )آرامي(

  آن
  )بربرية(

  أقفاهلا
  )فارسية(

قسيسني 
  آرامية/عجمية

قاسية 
  )أعجمية(

  آنية
  )بربرية(

  

  
  :مالحظة واستنتاج   :2 ـ 1 ـ 2 ـ 3

 ،السريانية:قرآن الكرمي وهي ألفاظها يف المن خالل اجلدول أعاله تتحدد اللغات اليت وردت   
والعربية ، والنبطية والفارسية والقبطية واحلبشية والرببرية ولغة أهل املغرب ، ولغة أهل أفريقية ، والرومية 

  .واهلندية والرتكية والطحاوية والزجنية واألعجمية 
يضم اللغات فرع له صلة وقرابة  باللغة العربية و: وتنقسم تلك اللغات إىل فرعني أساسيني    

   . املغرب وأهل افريقية السريانية والعربية والنبطية واحلبشية والرببرية ولغة أهل
وفرع آخر ضعيف الصلة باللغة العربية ويضم اللغات األعجمية والفارسية والرومية والزجنية والقبطية 

 على الرغم من عدم القرابة واهلندية والرتكية والطحاوية ، غري أن تأثري الفارسية يف العربية يبدو ظاهرا
األسرية بينهما ، وسبب ذلك كون االحتكاك بني اللغتني والتجاور نتج عنهما التأثري القوي للفارسية 

  .يف العربية 
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  )5شكل (.ّاأللفاظ الدخيلة المعربة الواردة في القرآن الكريم ، ولغاتها بحسب اإلمام السيوطي إحصاء 
  12:العربية   13:النبطية   18:سية الفار  21:احلبشية   30:مشرتك 

  02:الرومية   02:الرببرية   03:القبطية   04:السريانية   08:أعجمية 
  03: أخرى   04: غري عريب  01: تركية   01:زجنية   02: أهل مغرب

    
ويتضح أن اإلمام السيوطي والعلماء الذين سبقوه ، على الرغم من حتريهم الدؤوب ملعرفة األصول     

م مل يستطيعوا اجلزم يف أصل العديد منها الدقيقة   . لأللفاظ  ، إال أ
أو أن تعدد األقوال حول أصول خمتلفة للفظة الواحدة يفسر مسة االشرتاك بني اللغات ، أو يكشف 

  .ظاهرة انتقال األلفاظ واقرتاضها من لغة إىل أخرى
 معجما لأللفاظ األعجمية يف القرآن الكرمي ]ر جفريآرث[   ويف عصرنا احلديث كتب املستشرق 

ّمفردة أعجمية ، رد  اللغوي حممد ) 323( وعشرين اذكر فيه أن يف القرآن الكرمي ثالمثئة وثالث
  .1حسن عبد العزيز الكثري منها إىل أصوهلا وحياضها العربية 

 املستشرق آنفا ، أللفينا ثلث ما ويف رأيي أنه لو سلمنا مبا توصل إليه اإلمام السيوطي ، أو ما ذكره
  .كنا نظنه عربيا خالصا يف كالم العرب ، دخيال من لغات أخرى 

     . وسوف أتتبع اآلراء املتقابلة لوجود الدخيل يف القرآن الكرمي ، من عدمه ، يف مبحث آخر الحق
 أن الرسول      أما خبصوص نصوص احلديث الشريف اليت وصلتنا ، فلقد توصل بعض اللغويني  إىل

وأحصى   قد استخدم بعضا من األلفاظ الدخيلة يف خماطبته للصحابة رضوان اهللا عليهم ،الكرمي 
هورة فبلغ اللغوي حممد حسن عبد العزيز ما ورد من دخيل يف احلديث الشريف من كتب احلديث املش

لفظا دخيال مع ما اشرتك فيه من معرب ) 83( ومثانني الثةا مجعه فقط من صحيح البخاري ثم
غري أن ما درسته يف صحيح البخاري وجدت أكثره جاء على لسان الرواة من . 2القرآن الكرمي

  .الصحابة ، ال على لسان النيب  
ــ   ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــ
- حتقيق  التهامي الراجي اهلامشي ، مطبعة فضالة ، ) املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب( الحظ ما توصل إليه اإلمام السيوطي يف كتابه ،

  ).اإلتقان يف علوم القرآن(ه و كذلك ما ورد يف كتاب.)دت(، احملمدية ، املغرب 
   .334 حممد حسن عبد العزيز ، التعريب يف القدمي واحلديث ، ص -1
    .408 ـ 373 نفسه ، ص املصدر  -2
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  )6شكل(، 1األلفاظ الدخيلة في الحديث الشريف من صحيح البخاري ـ 3ـ  1 ـ 2ـ  3
اللفظ 

  الدخيل 
باب الحديث و   لغته األصلية 

  أومصدر لفظه رقمه
اللفظ   لكتـــابا

  الدخيل 
باب الحديث و   لغته األصلية

  أومصدر لفظه رقمه
  الكتـــاب

  احلــج  05/1522  فارسية  سرادق  االعتصام  05/7300  /فارسية  آجر
  اإليمـان  11/18  فارسية  سرق  تعبري الرؤيا  45/7042  آرامية  آنك
  ءالوضــو  )البخاري(66  فارسية  سرقين  الرقــاق  53/6580  فارسية  إبريق
  األطعمـة  23/5386  آرامية  سكرجة  الصــوم  )أنس بن مالك(25  فارسية  أبزن
  البيـوع  68/2158  آرامية  سمسار  األطعمـة  30/5427  فارسية  أترج 

  اللبـاس  22/5823  حبشية  سناه  اجلهـاد  99/2936  ؟  أريسيون
  اجلهـاد  188/3070  آرامية  سؤر  الجهـاد  77/1156  فارسية  إستبرق
  األذان  04/608  عربية/حبشية   شيطان  الصـالة  95/502  يونانية/ة فارسي  أسطوانة
  األذان  129/806  رومية/ يونانية   صراط  التفسير   33/4793  آرامية  أسكفة

  املظـامل  35/2482  التينية/آرامية/حبشية  صومعة  بدء اخللق  08/3245  يوناين/فارسي/أرامي  ّألـوة
  التفسري  05/4861  ّأكدية  صنم  اللبـاس  19/5817  هندية/فارسية   أنبيجانية
  بدء اخللق  06/3207  فارسية  طست  األنبياء  01/3327  فارسية  ألنجوج

  المظـالم  )البخاري(32  فارسية  طنبور  البيـوع  34/2097  يونانية  أوقية
  اجلهـاد  70/2887  آرامي/هندي/حبشي  طوىب  االستسقاء  21/1029    بشق

  التفسري  07/3398  سريانية  طور  الوصـايا  15/2756  فارسية  بستان
  الجهـاد  77/2998  فارسية/آرامية  عسكر  الذبـائح  )الحسن   (2  فارسية/يونانية  بنـدق
  املغـازي  74/4387  ؟  ّفدادين  الصـالة  51/431  فارسية/ أكدية آرامية   تنــور
  النكـاح  )أسماء رضها(107  فارسية  فرسخ  البيـوع  50/2125  عبرية/ آرامية  توراة

  مناقب األنصار  35/3865    قباء  المغـازي  34/2661  فارسية  جمـان
  التوحيـد  )آية (52  رومية  قسطاس  فضائل الصحابة  13/3719  آرامي/حبشي/نبطي  حواري
  املظـامل  01/2440  يونانية  قنطرة  األطعمـة  08/5386  فارسية  خوان
  الطب  )البخاري(10  آرامية  كافور  اللبـاس  91/5955  غير عربي؟؟  درنوك
  مناقب األنصار  26/3840  آرامية  كأس  االستقراض   17  يونانية/فارسية  درهم

  االعتصام  16/7324  آرامية   ّكتان  بدء الوحي  06/07  فارسية  دسكرة
  تعبير الرؤيا  )البخاري(41  يونانية  كورة  النكـاح  )ربيع بن عفراء(/49  فارسية  دف

  ائزاجلنـ  79/1358  فارسية/يونانية   جمس   اللبـاس  25/5831  فارسية  ديباج
  األنبياء  54/3467  فارسية  موق  الرقــاق  14/6444  يونانية/فارسية  دينار
  األذان  01/603  آرامية  ناقوس  العــلم  )آية (10  آرامية/سريانية/عبرية  رباني
  بدء الوحي  )ورقة بن نوفل(03  يونانبة  ناموس  ّالتيمــم  )آية (06  عبرية  زبـور

  بدء الخلق  07/3224  سيةفار  نمرقة  التوحيـد  37/7517  فارسية  زبرجد
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  األنبياء  50/3452  عربي/آرامي/سرياين  ّيــم  اجلهـاد  54/2866  آرامية  سـرج
  المرتدين  02/6922  فارسية  زنديق  أذان  111/780  عربية  آمني

  اإلجارة  09/2269  أعجمية  قرياط  الجزية  )البخاري (03  نبطية  إلّ
  التفسير  03/4726  آرامية  قار  بدء الوحي  06/07  سريانية  أسقف
  الرقاق  51/6562  رومية  قمقم  احلج  21/1542    برنس
  الوكالة  )البخاري (05  فارسية  قهرمان  الوضـوء  )البخاري(66  سريانية /رومية/فارسية  بريد
  اللباس  14/5804  فارسية  سروال  األشربة  10/5598  فارسية  باذق

  ةالصال  54/434  آرامية  كنيسة  الدعوات  10/6316  آرامية/حبشية   تابوت
  الذبائح  31/5533  )فارسية(  مسك  الصالة  09/365    تبان

  أحكام  12/7157    ّهود  الذبائح  )الشعبي(12  فارسية  سلحفاة
  الحج  )عطاء/(18  فارسية  هميان  الهبة  2615 /28  )فارسية،هندية(  سندس
    العـلم  )مالك( 06  فارسية  صك

  
  :إيضاح 

  
  .  يف صحيح البخاري ألفاظ دخيلة رويت عن النيب   لون أبيض فاتح

  ألفاظ معربة جاءت يف أحاديث صحيح البخاري موجودة يف القرآن الكرمي  لون رمادي فاتح
  ألفاظ رويت عن الرواة من الصحابة وردت يف استهالل احلديث أو متنه  لون رمادي غامق

  
  

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  : اعتمدت يف إنشاء هذا اجلدول البياين على  الكتب التالية  -1

  . 408 ـ 373 ـ حممد حسن عبد العزيز ،التعريب يف القدمي واحلديث، ص
   .2002 ،1، اجلامع الصحيح ، دار ابن كثري دمشق ـ بريوت ، ط ) م 870/هـ256أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل ، ت ( البخاري ـ 
   .1990، 1د ف عبد الرحيم، دارالقلم،دمشق ، ط : جلواليقي ،املعرب من الكالم األعجمي ، حتقيق ـ ا

   .1936ـ لفيف من املستشرقني ، املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي الشريف ،  مكتبة بريل ، ليدن ، 
ّالشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي واحلديث النبوي والشعر األموي، ، نشر بنياد فرسك ، ـ صالح الدين املنجد ،  املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة يف 

   .1978 ، 1إيران ، ط
   .1988 ، 2ـ إدي شري ، األلفاظ الفارسية املعربة ، دار العرب ، القاهرة ، ط

   .1986 ، 4ـ رفائيل خنلة اليسوعي ، غرائب اللغة العربية ، دار املشرق ، بريوت ، ط
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  :  مالحظات ـ 4 ـ 1 ـ 2ـ  3
   من خالل هذا اجلدول نستنتج أن ما جاء يف األحاديث الصحيحة لإلمام البخاري من ألفاظ 

، جاءت على لسان ) يف اخلانات البيضاء (لفظة )20(عشرين ها اللغويون دخيلة ال يتعدى يعد
ري ا، وردت يف صحيح البخ) يف اخلانات الرمادية الفاحتة(لفظة ) 28(وعشرينمثان  مقابل النيب 
، جاء على ) يف اخلانات الرمادية الغامقة( لفظا) 35( وثالثني ةمن القرآن الكرمي ، مقابل مخسهي 

  .هنت احلديث أو الرواة يف استهالللسان الصحابة رضوان اهللا عليهم يف م
 للفظ الدخيل    ولو صح أن القرآن ال يشتمل على ألفاظ دخيلة ، فسنجد أن استخدام الرسول

جمموع ، مع مراعاة أن ُنصف ما ذكر عنهتجاوز مل يذكرها اللغويون اليت  يف األحاديث الشريفة
، مع اإلشارة إىل )7563( بلغ سبعة آالف ومخسمئة وثالثة وستني حديثا  يف الصحيححاديثاأل

 .ّأن الكثري منها جاء مكررا ، والبعض ورد من قبيل السنة التقريرية ، والفعلية غري القولية 

ـ اللفظ الدخيل بدرجات متفاوتة يف كالمهم ، وورد عن علي بن أيب طالب واستعمل الصحابة    
  .1نه ذكر لفظة قالون مبعىن أحسنت ، وهي كلمة أعجميةأ  ـ  اهللا عنهرضي

وال شك أن الصحابة الذين عادوا من بالد احلبشة ، قد جاءوا بقسط من األلفاظ احلبشية اليت    
  . إىل اللغة العربية تكون قد تسربتميكن أن 

اورة يف اإلسالم شاع استعمال وبعد انتشار العرب يف أقطار كثرية من املعمورة ودخول أمم جم      
  .الدخيل لضرورة التخاطب والتواصل بني الناس آنذاك على اختالف أعراقهم 

فظهرت لغة خمتلفة عن اللغة العربية الفصحى بني طبقات هؤالء الناس الداخلني يف اإلسالم ، بسبب 
ل اللفظ الدخيل بينهم  للعربية ، ومن مث تفشى اللحن يف نطق العربية بينهم ، واستعمعدم معرفتهم

ا وتعلمهم هلا  األعجمي املسلم ال ينتظر و .أوال جلهلهم مبا يقابله يف العربية يف بادئ احتكاكهم 
ا بل يستعمل ما تعلمه للتواصل مع عامة املسلمني من العرب جبانب  تعلم العربية كلها حىت يتكلم 

قل الدخيل بعد ذلك بني طبقات العرب ، ألفاظ لغته األعجمية ، وال يرى يف ذلك حرجا ، مث انت
  . عامتهم وخاصتهم 

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ــ
  .87ص  ، 1908االشتقاق والتعريب ، مطبعة اهلالل ، الفجالة ، مصر ، : عبد القادر املغريب  -1
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للتوجس والوجل يف   يدعو مل يكن منتشرا بني العرب بالصورة نفسها، فكان األمر األمر غري   
ـ ولقد خشي اخلليفة عمر "رتياب واالستنكار من انتشاره ، ما دعا بعض الصحابة إىل اال، ه بدايت

 ألسنتهم إذا خالطوا غريهم من األعاجم حىت ّعلى العرب أن تفسد طبيعتهم وتعوجـ رضي اهللا عنه 
هم على ّا حيضم عليهم امتالك الضياع يف األقاليم املفتوحة ، أو االستقرار بني ظهرانيهم ، وكان هلذّحر

م   ).ال تعلموا رطانة األعاجم (وهو الذي ورد عنه  ،إقامة املعسكرات البعيدة عن مد
م     واختذ علماء العربية إجراءات أخرى حلماية لغتهم ، فكانوا مثال ال يعرتفون بلغة أهل احلضر أل
  .1"طون األعاجم مما يؤثر يف ألسنتهمخيال
 من أحاديث اشتملت على ألفاظ دخيلة ، وما ورد عن تلفظ بعض   أن ما ورد عن الرسولإال   

ا يشفع لذلك االستعمال    .فيه اتفاق  ال ودليل على أن القضية حمل اختالف، الصحابة 
العرب، يدخلون يف دين اإلسالم ، أو يتاجرون وتوافد األعاجم من كل حدب وصوب على بالد    

م ، وأمسائهم ، وأمساء بضائعهم ، فتسرب بعض من األلفاظ  ببضائعهم املختلفة ، توافدوا بلغا
  .الدخيلة إىل العربية 

  : االحتكاك اللغوي فترة ذروة ـ 2 ـ 2 ـ 3
  ومرحلة اكتشافن املفتوحة ،واالصطدام باألعاجم يف البلداأثناء الفتوحات الكربى    وقع يف رأيي 

   . بكثافةالصوتية بني لغات األمماللغوية ولفروقات الفاحتني ل العرب
ا يف خمتلف امليادين ، فهبوا إىل ترمجتها إىل      وورث العرب املسلمون كتب البالد املفتوحة ومصنفا

 بفضل " الدخيل وتطورتاللغة العربية وتعريبها ودراسة علومها ، فاشتملت العربية على الكثري من
 هذا وامتد وفارسية رومية مصادر ذات دةيجد علمية ومصطلحات ألفاظا اكتسبت حبيث الرتمجة
  .2" نييامليالد عشر واحلادي الثامن ني،ياهلجر اخلامس حىت الثاين القرن من التطور

  
  
  
  
  
  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ    ــ
  . 67ص ، ) م ، س ( مسعود بوبو ،  -  1
  .6ص ،  2006،  5ع ،  جامعة مستغامن ،جملة حوليات الرتاث،   الرتمجة يف العصور الوسطى،عباسة  حممد  -  2
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    فترة االحتجاج وظهور المعيارية اللغوية ـ 3 ـ 2 ـ 3
 بعد ظهور عدة مسائل وإشكاالت لغوية من بينها الدخيل يف اللغة  ـحسب مالحظيتـ وتبدأ    

  .يت واإلعرايب للغة العربيةالنظام الصريف والصووالعربية  ، 
ت (ويف هذه املرحلة بدأ اللغويون يسجلون األخطاء واللحن الوارد يف الكالم مثلما فعل الكسائي

  ). ما تلحن فيه العوام(يف كتابه ) م805/هـ189
    ويف ظل الفرتتني األوىل والثانية نرى األثر العظيم لألسلوب القرآين يتوغل يف لب كل من انتعش 

األسلوب الرائع للقرآن هو الذي أقام عمود العربية ، وحافظ على "  شوقي ضيف أن  يذكربه ،
ا وأوضاعها يف العامل العريب الكبري إىل اليوم ، وكان املظنون حني محلت العربية يف العصر  مقوما

 يف أوضاع ث تغريات واحنرافاتدالعباسي علوم األوائل السابقني هلا مجيعا والفلسفة اليونانية أن حت
ا وصيغها الكثرية ، ومتثلت كل ما نقل إليها من  العربية ، ومل حتدث ،إذ وسعتها العربية باشتقاقا

وأضافت يف مجيع ...اهلندية والفارسية واليونانية من علم وفكر وفلسفة ، : احلضارات السابقة 
االت إضافات باهرة  قطار العامل ملدة ستة قرون وأخذت تذيع علومها وفلسفتها يف أوربا وأ) ...(ا
  .1"الرابع عشر امليالدي(امن اهلجري ، إىل القرن الث) الثامن امليالدي (من القرن الثاين اهلجري 

ا الشرقية ، وزاحم العرب  اللغة العربية فاحتوت الفرس ّوتقوت شوكة العرب ، ومن مث    ومستعمرا
ا اليون ا وورثوا حضار ا الغربية يف مشال أفريقيا  وورثوا الثقافة الروم الشرقية وفتحوا مد انية ومستعمرا

م إىل داخل بالد الصني ، ومتلك املسلمون عاصمة اهلند  الالتينية ، واحتووا احلبشة ،ووصلت فتوحا
إىل أماكن زمانا طويال ، وفتحوا األندلس ووصلوا إىل عمق فرنسا ، وتشري كتب الفتوحات اإلسالمية 

، وال شك أن ذلك أثرى وصلت إليه الفتوحات ، ومن مث توصلت إليها اللغة العربية موغلة يف البعد ت
بشكل سريع اللغة العربية مبا دخلها من ألفاظ وأساليب أجنبية ، إضافة إىل ما تركته العربية من تأثري 

  .على لغات تلك الشعوب 
  
  
  
  

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  .341 ،ص 1998 ، 1ئة العامة لشؤون املطابع األمريية،القاهرة، ط شوقي ضيف ، حماضرات جممعية ، اهلي-1
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  : التدوين والترجمة واإلبداع اللغوي والتوليد واالنتشار فترة ـ 4 ـ 2 ـ 3
يف هذه الفرتة ـ حسب رأيي  ـ ظهرت لغة جديدة مشبعة بألفاظ واصطالحات مولدة وكذا   

   .َاستعمال الدخيل بنسبة مالحظة
ريخ نفسه ، فكانت احلروب الصليبية ، وتأثري لغة الالتني واإلفرنج على العربية ، وكان وأعاد التا    

م ّ أث ، مانفوذ السالجقة واألتراك ، واحتالهلم بالد العرب    .ر يف صراع العربية مع لغا
لشرق  الرومي واإلفرجني من الغرب والفارسي واملنغويل والرتكي من االلغوي فترة التراكم ـ 5 ـ 2 ـ 3

  .االصطالحات اللغويةبالدخيل وب املشبعوظهور لغة التعليم النمطي 
ا حىت جاء األوربيون واحتلوا جزءا كبريا من الوطن العريب ، جاءوا       ومل تستفق العربية من صراعا

م املختلفة  ، .) ..سبانية ، برتغالية وغريها من اللغات الغازيةإفرنسية ، اجنليزية ، إيطالية ، (بلغا
   .  العريب خاصة يف منطقة املغربالعربية من الوجود على التفاوت،وحاولوا بقوانينهم ودساتريهم ، حمو 

 من كل اللغات وظهور أشكال لغوية بالدخيل المشبعة فترة اللغة العربية الحديثة ـ 6 ـ 2 ـ 3
الفرتة املعروفة بعصر النهضة ، لغة تدوين العلوم احلديثة، وهي تشتمل عليه مثل لغة الصحافة ، الرواية 

  .العربية 
  :خاصةاإلنجليزية الفرنسية واللغة العربية المعاصرة المشبعة بالمصطلحات  ـ 7 ـ 2 ـ 3

إن الدخيل يف لغتنا العربية املعاصرة ظاهرة قد اكتسحت واقعنا بكل قوة ، إذ يتهاطل  ويتهافت      
اورة ، وخاصة املتقدمة منها ، حلركة آلة علينا يوميا ركام من األلفاظ واألساليب الوافد ة من األقطار ا

ا مقرتنة بالواقع احلضاري والفكري لديهم وما يتولد عن ذلك الواقع  إنتاج اللغة الدؤوب عندهم ، أل
من ألفاظ وسياقات جديدة ، ومسميات معاصرة ، فتتلقفه لغتنا ، واألدق تتلقفه مسامعنا ، فننطق 

ّ بلغتهم ، وإن اجتهدنا قليال ، وأخذتنا احلمية على لغتنا األم حورنا بعض حروف به يف لغتنا كما هو ّ
تلك األلفاظ ، واكتفينا بذلك ، وانربى القليل من علماء اللغة انطالقا من شعورهم باملسؤولية ليجدوا 

ص ، مقابال عربيا لتلك املسميات ، لكن بعد ما تكون قد ترسخت باللغة الوافدة لدى العام واخلا
فيكون عمل هؤالء العلماء ضئيال أمام ذلك الزخم من االكتساح اللغوي  بل ويكون أحيانا الغيا ، 

  .ألن اللغة وليدة ساعتها ، وألن إنتاج اللغة لدينا راكد ومتوقف لركود اإلنتاج الفكري واحلضاري 
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  :ـ قنوات ووسائل تسرب الدخيل إلى اللغة العربية في العصور األولى  4
  :خيل يف اللغة العربية قنوات كثرية تسرب منها يف العصور املتقدمة وتنقسم إىل قسمني للد

  . مكتوبة مرئية قنوات  ومسموعة مرئيةـ قنوات 
   :تتفرع إىل جماالتو: مرئية مسموعةقنوات  ـ 1 ـ 4
ات الدينية وتتمثل يف دروس تفسري القرآن الكرمي ، واحلديث الشريف ، واملناظر : ـ دينية ـ  أ 1 ـ 4

 واخلطب باملدارس واملساجد ، ويف مواسم احلج حيث جتتمع علم الكالم واحلجاج: ا بكل تفرعا
ا وحيصل التواصل اللغوي وتسلل الدخيل    .الشعوب بلغا

وتتمثل يف املساجالت واخلطب السياسية واحلربية ، ويف املساجالت الشعرية  : ب ـ سياسية ـ  1 ـ 4
  .ل والشعوب ، والرسائل الشفوية بني امللوك واخللفاء من طبقات وأجناس خمتلفة اليت تفخر بالقبائ

وتتمثل يف نوادي الشعر ، واملساجالت األدبية بني األدباء والشعراء على  : ج ـ أدبية وفنية ـ 1 ـ 4
وية أين جتتمع املسامع من كل الفئات اللغ، مرأى ومسمع الناس، وكذا الغناء يف احملافل والتجمعات 

  .املختلفة
 828ت ( والفرزدق ) م728ت ( فقصائد جرير "اك وقد يعكس الشعراء الوضع اللغوي آنذ    

 اللذين أقاما بالعراق زمنا طويال تشري على عدد مثري للدهشة من كلمات مقرتضة من اإليرانية )م
ا أخذت من لغة معاصريهما تلك  إىلالعكس من ذلك يفتقر  وعلى. واآلرامية من احملتمل أ

  . 1 "م 710ت األصل األخطل بعيد لدى منافس هذين الشاعرين الشامي الكلمات املقرتضة إىل حد
يف املناظرات العلمية اليت جتري بني العلماء يف مجيع العلوم بلغات وتتمثل  : د ـ علمية ـ 1 ـ 4

  .واستعمال مصطلحات علمية دخيلة ، متفاوتة 
يف املرافئ واألسواق التجارية وأسواق مواسم احلج ، حيث يلتقي وتتمثل  :  اقتصادية ـهـ ـ 1 ـ 4

ا الدخيلة ويشيع التنادي التجار األعاجم بالعرب وتنتشر البضائع    .مبسميا
  
  
  
  

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  .39ص ، 2002 ،1ط، ،القاهرة مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،سعيد حسن حبريى:ترمجة،األساس يف فقه اللغة العربية ،فولفديرتيش فيشر  -1
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اورة املكانية التواصل اللغوي احلاصل بوتتمثل يف  : و ـ اجتماعية ـ 1 ـ 4 واالحتكاك والتواصل أا
  .بني األفراد من أجناس بلغات خمتلفة االجتماعي 

 وتتمثل يف الدروس اإللقائية على الطلبة يف تعليم اللغات األجنبية  أو يف : ز ـ تعليمية ـ 1 ـ 4
  .التعليم بتلك اللغات األجنبية 

  :تتفرع بدورها إىل جماالت : مكتوبة  ـ قنوات مرئية 2 ـ 4
وتتمثل يف الرسائل والكتب والتفاسري ، واليت ال ختلو من استعمال للدخيل يف  : دينية أ ـ ـ 2 ـ 4

  .اللغة العربية من لغات األعاجم 
ألمراء وامللوك واخللفاء من أجناس بلغات خمتلفة، وما وتتمثل يف الرسائل بني ا : سياسية ب ـ ـ 2 ـ 4

  .حيتاجونه من استعمال للغة موحدة بينهم تعتمد على الدخيل واملعرب
وتتمثل يف دواوين الشعر ، واملساجالت الشعرية املدونة بني الشعراء ، واملؤلفات  : أدبية ج ـ ـ 2 ـ 4

  .ك املصنفات من أعجمي دخيل ومعرب والرسائل األدبية وأدب الرحالت ، وما حوته كل تل
يف املناظرات والرسائل العلمية املدونة وكذلك يف ترمجات الكتب األجنبية إىل  : د ـ علمية ـ 2 ـ 4

اللغة العربية ، ويف كتب شىت العلوم كالطب، والصيدلة، والفلسفة ، واملعادن، والتاريخ واجلغرافيا ، 
  .املعربواألسفار، وهي تعج باألعجمي الدخيل و

وتتمثل يف الرسائل اإلخوانية بني الناس من أجناس ولغات خمتلفة وما قد  :  اجتماعية ـ هـ ـ 2 ـ 4
  .حتتويه تلك الرسائل من لغة مشرتكة بني هؤالء يستعمل فيها الدخيل كثريا

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المصطلح و قضایاه– الدخیل في اللغة العربیة                                                       الفصل األول 
 

 52 

  : للغة العربية رضةمق اللغات الدخيل ـ 5
  :سب الزمان واملكان م حبّالشمال واجلنوب ، وتقسوهي لغات كثرية من الشرق والغرب و

  :وتتشعب فيه شعبتان : حسب المكان ب ـ 1 ـ 5
وهي كل تلك اللغات احمليطة باحليز املكاين :  العربية ةاللغـ لغات ماسة للحدود اجلغرافية النتشار أ 

  .لتواجد اللغة العربية 
 وهي كل لغات املعمورة غري املاسة حلدود رقعة : للحدود اجلغرافية للغة العربية ـ لغات غري ماسةب 

  .اللغة العربية 
  : وتتشعب فيه الشعب التالية :حسب الزمان ب ـ 2 ـ 5
   :ية قبل نزول القرآن وانتشار اإلسالمـ لغات قدمية أو منقرضة أقرضت العربأ 

  .والقبطية ومنها اللغة الفارسية القدمية ، واليونانية والالتينية ، واملصرية القدمية ، 
  :الفتوحات اإلسالمية الكربى نزول القرآن والتوسع عرب ـ لغات أقرضت العربية بعد ب 

  .ومنها اللغات اهلندية ، والفارسية ،واليونانية ،والالتينية   والرتكية ، واإلسبانية 
ية والرتكية ومنها الفرنسية واإليطالية واإلجنليز: للغة العربية املعاصرة ـ لغات حديثة أثرت يف اج 

  .واإلسبانية
  :وسنسرد بعض ما دخل يف اللغة العربية من اللغات القدمية 

  :لفاظ اللغة اليونانية أبعض ما دخل في العربية من  ـ 1 ـ 2 ـ 5
وقيانوس، بلسم ، بلغم، طلسم، ج، أسقف،أطلس،أفيون،إقليم،إكسري،أإبريز، أثري ، إسفن: من بينها 

  .1رميد ، كيمياء ، موسيقى ، ناووس ، نرجسفانوس، فردوس، فلسفة،قنطر، ق
وتعد الكثري من األلفاظ الدخيلة يف عصرنا من اللغات األوربية يونانية األصل الحندارجذورألفاظها من 

  .اليونانية القدمية 
  :لفاظ اللغة الالتينية بعض ما دخل في العربية من أ ـ 2 ـ 2 ـ 5

  2نجل ، صراط ، قميص ، قيصر ، قنديل ، قنطارإسطبل ، بالط ، بوق ، سجل ، سج: من بينها 

  

ــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـــــ

  .128ص ، ) م ، س ( شوقي محادة ، -1
  . ، الصفحة نفسها  املصدر نفسه-2
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  :1لفاظ اللغة الفارسية بعض ما دخل في العربية من أ ـ 3 ـ 2 ـ 5
بالكاف الفارسية ، ) ناركل(هلند دخلت الرتكية أي جوزة ا) ناركيل(من اللفظة الفارسية : األرجيلة 

وتطلق يف الفارسية والرتكية والعربية على الوعاء الشبيه جبوز اهلند الذي تثبت به أنبوبة معدنية وأخرى 
  .من الغاب ، تستعمل يف تدخني التبغ وغريه ، مجعها أراجيل 

  . مبعىن لباس أو غطاء )بوش(ّمبعىن الرجل ، و) با(، ) بابوش(من الفارسية : البابوج 
  .2فارسية مبعىن السوق دخلت الرتكية بلفظها ومعناها ، ذكرها القلقشندي ، واجلربيت : البازار 
  .فارسية مبعىن املرجل ، وهو قدر من الفخار : الربمة 

مبعىن العطية واملنحة واهلدية يأخذها النادل أو العامل أو اخلادم ) خبشيش(من الفارسية : البقشيش 
  .وق أجره ف

  .فهلوية مبعىن العرش والسرير ، وكذلك تطلق على العاصمة لقطر من األقطار : التخت 
مبعىن الالعب ، والكلمة املركبة تعين الالعب ) باز(مبعىن الروح ، و) جان(فارسية مركبة من : اجلنباز 

لوان السرك الذي يلعب على احلبال    .بروحه ، وهو 
  .ويستعملها األتراك امسا لألدوات املعدنية القدمية الشيء الصغري غري اهلام،فارسية هي يف ال: اخلردة 
هي يف الفارسية نوع من الكتان يستعمل يف صناعة اخليام واحلقائب ، ويقال للخيام خيش : اخليش 
  .العرب 

  :  ) اخلفيفمن حبر(أبو نواس الشاعر قال 
  .3 ِاءَزْوَج اْلُبِاكَوَا كَنْتـَجَضْن  َأ...ا   ن في الخيش طرْحَا ونَنْضجَ نْدَق

ديد بباء غري مشددة ، وهي عصا طوهلا قدمان مغطاة الرأس باحل) دبوس(يف الفارسية : الدبوس 
ا الرؤوس يف القتال    .تضرب 

هي فارسية بفتح دال الكلمة ، من الفهلوية مبعين القاضي واحلكم ، ويف الفارسية احلديثة : الدستور 
 النافذ احلكم ، وتستعمل يف الفارسية والرتكية كذلك مبعىن القواعد األساسية لعلم من هي مبعىن الوزير

  .العلوم ، أو صناعة من الصناعات 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .35 ص ،1979أمحد السعيد سليمان ، تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربيت من دخيل ، دار املعارف ، القاهرة ،   ـ1
  .ه ، الصفحة نفسها  نفس ـ املصدر2
  . نفسه ، الصفحة نفسها  ـ املصدر3
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لتعطي معىن كتاب .مبعىن كتاب ) نامه( يوم ، ومبعىن) روز(ة الفارسية املركبة من من الكلم: الروزنامه 
  .اليوم أو األيام 

  . هي يف الفارسية مبعىن الكوة ، أو الشرفة : الروشن 
  . عسل وأرز وزعفران هي يف الفارسية مبعىن طعام من : الزردة 
لعلها مأخوذة من اللفظة العربية ازدرد على وزن افتعل أي التهم الطعام ، وزردة مصدر املرة : نقول 

  .من الفعل الثالثي زرد 
وأصبحت يف العربية حتمل باإلضافة إىل .ّهي يف الفارسية مبعىن طرز احلواشي بالذهب : زركش 

   .1 والزخرفةمعناها القدمي معىن جديدا هو التزيني
  .هي يف الفارسية مبعىن القعب الصغري تشرب به القهوة والشاي وحنومها : الفنجان 
فارسية بكسر النون ، مبعىن العالمة ، دخلت الرتكية بلفظها ومعناها ، وتطلق على العالمة : ّالنشان 
وسام الذي يعطى وهو يف العربية ال.للتدرب على الرماية ، وكذا تطلق على الشارة والشعار  تنصب

   .2كجائرة أو تقدير
  .من اللفظة الفارسية أرغوان : أرجوان 

  .لفظة فارسية : بلور 
  من الفارسية بوته : بوتقة 
  .من اللفظة الفارسية جك : صك 

  .من اللفظة الفارسية سربوش : طربوش 
  .من اللفظة الفارسية بوالد : فوالذ 

  .هي لفظة فارسية : كركدن 
  .ة الفارسية كاك من اللفظ: كعك 
  .من اللفظة الفارسية كماجنه : كمنجه
  .من اللفظة الفارسية كاه ربا : كهرباء 
  .من اللفظة الفارسية نانه : نعناع 
  .من اللفظة الفارسية نيزه : نيزك 

ــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ   ــ
    .982 ، ص 2008 ، 1 ط القاهرة ، ، أمحد خمتار عمر ، معجم اللغة العربية املعاصرة ، عامل الكتب-1
   .192 ، ص) م ، س (،  أمحد السعيد سليمان -2
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  :بعض ما دخل في العربية من ألفاظ اللغة التركية  ـ 4 ـ 2 ـ 5
  ) .أقا(تركية من املصدر أغمق ومعناه الكرب والتقدم يف السن ، وقيل هي من الكلمة الفارسية : اآلغا 

ّوعلى اخلادم اخلصي الذي يؤذن له بدخول غرف يخ القبيلة ،ى الرئيس والقائد وشتطلق يف الرتكية عل
  .النساء 
دخلت يف اللغة الرتكية األناضولية من اليونانية يف وقت مبكر ، استعملها الرتك يف القرن : أفندي 

  .الثالث عشر امليالدي ، ومعناها السيد العظيم ، وصارت تطلق على الرجل يقرأ ويكتب 
العسكر : اجلديد ، جري : مبعىن العسكر اجلديد ، يكي ) يكيجري( الرتكية من اللفظة: اإلنكشارية 

ا اجلربيت فقال الينكجرية    .، وعر
ن املكس الذي ديوا"وهي  ) commercia( من اللفظة اإليطالية تركية : واجلمارك  ـ اجلمرك 

  .1" يعربون عنه باجلمرك
ل هذه الكلمة يرجع إىل الالتينية  و أص .، و هلا نفس املعىنgümrükمشتقة من الرتكية 

commercium) ا من ) ُلفظها كـمريكيوم و تعين التجارة، أو البضاعة املتاجرة و ما يتعلق 
ا التجاريةcommerce هذه الكلمة الالتينية هي جذر  .رسوم   . الفرنسية و اإلجنليزية و مشتقا

ال بعضهم أن الباشا هي من الفارسية تركية مبعىن الرأس ، وتستعمل مبعىن الرئيس ، وق: الباش 
  ) .بادشاه(

  .ن يطأ برجله ، أن يضغط ، أن يطبع من الرتكية باصمق مبعىن أ: بصم 
  .وشاع ف العربية استعمال لفظة البصمة 

  . وهو وعاء حناسي تصنع به القهوة وحنوها ويقال أيضا البقراج والبقرج: كرج الب
الوافدة  ) darsena( ة  الوافدة من اللفظة اإليطالية درسانة من اللفظة الرتكية ترسخان: الرتسانة 

  .بدورها من اللفظة العربية دار الصناعة 
من اللفظة الرتكية تومباق وطومباق من أصل هندي تطلق على النحاس او الربونز املخلوط : التنباك 

  .بالذهب أو املطلي به 
  
  

ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
   .70ص ، بق السااملصدر ـ   1
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  .من اللفظة الرتكية جاووش وهي تطلق على منصب عسكري : اجلاويش 
مبعىن جلد احليوان ألنه كان يستعمل للكتابة ، ) دفتريا(اللغة اليونانية من لفظة مقرتضة من : الدفرت 

، ملت يف العربية بفتح الدال أو كسرها ، أو بإبداهلا تاء مفتوحة مبعىن الصحيفة او الكراس عاست
  .ومبعىن املمسحة واآللة املتكونة من خرق مرتاكبة ميسح القلم بباطنها 

من املصدر الرتكي طاقمق مبعىن أن يعلق ، ويطلق على جمموعة اآلالت أو األدوات املتعلق :  الطاقم 
  .بعضها ببعض وتستعمل معا برتتيب خاص وال تصلح إال متكاملة 

 وهي آلة كاخلامت من حديد أو برونز تطبع يف رؤوس احملررات من اللفظة الرتكية متغا وطامغا: الدمغة 
وتطمغ "  صبح األعشى عنه يفالرمسية ، وتطبع حمماة على أرجل اخليل وحنوها ، وعربت بالطاء ، و

  . 1 " لقاب سلطاننا طمغات عليها أبالذهب ب
لوك واخللفاء وعليها دمغات باسم امل": ويف تاريخ اجلربيت يصف السيوف  مث عربت بالدال ، 

  . 2 "السابقني 
  .تركية وتعين الصف من الناس يقف بعضهم وراء بعض : الطابور 
  .بكسر الفاء ويف العربية بضمها مجعها اجلربيت على فستانات : الفستان 
ه ،في الرتكية قبوط ، وقابوت وفدت من الفرنسية ف: القبوط    .   وهو املعطف وما شا
راك من اليونانية احلديثة ، اليت تعين السرداب والبالعة ، واللغميون يف كلمة اقرتضها األت: اللغم 

اجليش العثماين هم طائفة من اجلند حيفرون السراديب حتت القالع ، وحتت مراكز قيادة العدو 
ا بالبارود ، مث يفجرون هذه السرادي   .3ب ، فتنسف القلعة أو مركز القيادةويشحنو

   ) .boza( من اللفظة الرتكية : بوظة 
   ) .pehlivan( من اللفظة الرتكية : لوان 
   ).zemerek( من اللفظة الرتكية : زمربك 

  
ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

 182ص ،) م ، س ( أمحد السعيد سليمان ، -1

  .الصفحة نفسها  ـ املصدر نفسه ، 2
  .املصدر نفسه ، الصفحة نفسها  ـ 3
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  :ربية من ألفاظ اللغة اإليطالية ـ بعض ما دخل في الع 5 ـ 2 ـ 5
شاعت يف البلدان العربية الكثري من األلفاظ اإليطالية ، إال أن استعماهلا كان منحصرا يف اللغة 

  :املنطوقة ال العربية املكتوبة إال يف بعض املفردات الدخيلة املستعملة مثل 
  ).إسبانيا ، مرسيليا ، فيينا ، وغريها إيطاليا ، فرنسا ، اجنلرتا ، ( ـ تسميات البلدان األوربية مثل 

   ) .Barile( ـ برميل من اللفظة 
   ) .Borsa( ـ بورصة من اللفظة 

   ) .Sioccolata( ـ شوكوالطة من اللفظة 
  ) .Barone( ـ بارون من اللفظة 

  . 1مبعىن اهلواء) aria(  و الفاسدمبعىن) mala( ـ ماالريا من اللفظة املركبة 
  2 ـ برتقال ـ كمبيالة ـ بنك

  ، خرشوف  ) pomodori(، بطارية ، بندورة  ) polizza( أكادميية ، بوليصة 
 )carciofo (  ، مايسرتو )mastro(  معكرونة ، )maccarone( .  
  :ـ بعض ما دخل في العربية من ألفاظ اللغة الفرنسية  6 ـ 2 ـ 5

  :مثل ومن األلفاظ الفرنسية الدخيلة واملستعملة يف اللغة العربية 
   ) .parlement( ـ برملان من اللفظة 

   ) .Baccalaureat( ـ بكالوريا من اللفظة 
   ) .Television( ـ تلفزيون من اللفظة 

  ) .Tonne( ـ طن من اللفظة 
   ) .milliard(ـ مليار من اللفظة 
  ) .Million( ـ مليون من اللفظة 

   ) .marechal( ـ مارشال من اللفظة 
ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   ـ
  .54 ، جامعة اجلزائر ، ص  2003/2004 ماجستري ، ة يسعد رابح ، إسهامات اللغة العربية يف اإلجنليزية ، رسال-1
   .127، ص )م ، س (  ـ شوقي محادة ، 2
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   ) . general(ـ جنرال من اللفظة 
  .Protestant( 1(ـ بروتستانيت من اللفظة 

  :ظ اللغة اإلسبانية ـ بعض ما دخل في العربية من ألفا 7 ـ 2 ـ 5
  :ومن األلفاظ الدخيلة املقرتضة من اإلسبانية 

   ) .Batata( ـ بطاطا من اللفظة 
  ) .Tabaco( ـ تبغ من اللفظة 
  ) .Real( ـ لایر من اللفظة 

ا إسبانية أو إيطالية ، وهي غطاء الرأس األوريب    2ـ برنيطة حبسب ما ذكره دوزي إذ أشار إىل كو
  : إلى اللغة العربية الحديث الدخيل األوربي بدايات تسرب ـ 6
مبرور القرن التاسع عشر حل تأثري اللغات األوربية وال سيما "  أنه  فولفديرتيش فيشريذكر اللغوي   

  .3" زية حمل التأثري الرتكي تدرجييا الفرنسية واإلجنلي
منذ بدأت الرحالت  عربيةتتسرب إىل اللغة البدأت اللغات األوربية والظاهر ـ حسب رأيي ـ أن    

ا العسكريون والسفراء ،  والبعثات العلمية اليت ترعاها الدولة العثمانية تشق طريقها حنو أوربا يقوم 
فعاين هؤالء املدن األوربية وما وصلت ـ حسب جماله ـ كل والعلماء ، والطلبة ممن أويت حظا من العلم 

دته وما شه،لثقافية والفكرية اليت عرفتها أوربا آنذاكإليه من متدن حضاري بسبب الثورة الصناعية وا
 وتدفقها على أسواق الوطن ،اخرتاع لآلالت اجلديدة وابتداع أمساء هلا من جتديد لألفكار واملذاهب و

ا املبتدعة    .العريب مبسميا
  
  
  
  

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

    .54ص  ،) م ، س (  يسعد رابح ،  -1

   .38 ، ص )م ، س (  ، أمحد السعيد سليمان -2
  .  42ص ،  )م ، س (  ، فولفديرتيش فيشر -3
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ما عاينوه بكل أمانة ، فكانت تصانيفهم  تزخر باأللفاظ ) اللغةسفراء (سجل هؤالء السفراء   لقد  
األعجمية الدخيلة والتسميات الغربية ، وأمساء األشخاص واملدن واآلالت وكل ما رأوه غريبا عن 

 حبروف عربية ، فكانت كتبهم خليطا عجيبا من العريب واألعجمي ، وحىت الدارج بيئتهم ، دونوه
  .أحيانا   

حركة التجارة بني تأثري إضافة إىل  ،سبانية واإليطالية توغلت بعض األلفاظ الفرنسية واإلومن خالهلا 
تشار ألفاظ يف انكبري  بقدر الذي ساهم ووفود التجار واملتبضعني من دول أوربا الشمال واجلنوب 

   .أوربية 
  :)20 حتى القرن17(أللفاظ الدخيلة الواردة في بعض كتب الرحالة منذ القرنا ـ 1 ـ 6

 األلفاظ الدخيلة حقل  اسم الكتاب ومؤلفه
  الواردة فيه

  األلفاظ الدخيلة الواردة في الكتاب  
   

أسماء لمخترعات 
  مدنية

  ) .اخلرائط(ّ، املبات )األرغن؟(،األرغنس)آلة لشفط املاء(البنبة 

معادن وأحجار 
  وعمالت

  .، لایر) الديامنت(الضيمنت 

ألقاب مدنية 
  وعسكرية

  .، القبطان) الكونت(، القند ) زاملركي(، املركش) البابا(ّالدرويش ، الداي ، الباب

  ).الفالمنكو(،الفلمنك ) التتار(الططر   أسماء الجماعات
  ).حزقيال(، إسكيل)بطرس(بدرس   أسماء األشخاص

رحلة   
أفوقاي األندلسي 
المدعو أحمد بن 

قاسم 
) م1640(الحجري

 إلى 1611من 
1613   

املؤسسة العربية 
 للدراسات والنشر،

  .بريوت 
  2004ط 

أسماء البلدان 
  واألماكن

، ) تولوز(، طلوشة ) اإلجنليز(، اإلجنلز) مدريد(، اصطنبول ، مذريل)باريس(بريش 
، ) بوردو(، برضيوس ) آسيا(، أشية ) فرنسا (، فرنصة) الربتغال(الربتقال 
، ) موسكوفيا(، مشقبية ) أمسرتدام(، مسرتضام) إسبانيا(، إشبانية ) هولندا(فلنضس

  .، البندقية) ليدن(ً، ليذا ) الهاي(اهلاية 
الطعام والشراب 
  واللباس وأخرى

( ، اجلوخ ، حشيشة الكوكا )اجلعة(، البوزة  ) chocolat( الكاكاو ، اجليكوالت 
coca (  الشال ، التفتيك ،) نوع من الصوف ويسمى أيضا بيكونيا ( ،
  ) .ببغاء(باباكاي

  
رحلة إلياس 

 1683ت (الموصلي
إلى أمريكا ) 

  المسماة 
رحلة الذهب ( 

والتي ) والعاصفة 

ت أسماء لمخترعا
  مدنية

، ) غرفة(، أوضة ) غرفة يف السفينةوهي القمرة(،كامرة )السفينة بلسان األتراك(جكرتية 
  ،) الزورق(، الشختور  ) galion( الغليون 
 ، litere(، أيقونة ، ليتريا ) فارسية مبعىن مركبة(، عربانة )  ، اخليطlinea( اللينيا 

، ) السفينة(، الكلكة )  آلة لسك النقود تركية مبعىن(، الكرخانة ) خترتوان، سرير السفر
  ).كلمة فارسية تعين إناء حلفظ احللويات واألدوية (الربنيطة  ، مرطبان 
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أسماء لمخترعات 
  حربية

  ) .تركية هي نفسها الطبنجة بتحوير صويت(التفنك 

كناية عن (لك ، اإل) كلمة فارسية أو تركية تطلق على عملة نقدية(املليون ، البارة   أعداد وعمالت
  ).عملة(، الغرش ) عشرة ماليني من الذهب والفضة

أوزان ومعادن 
  وأخرى

  ) .بركان(، البلور ، بولكان ) النحاس بالفارسية(القرياط ، الربنج 

ألقاب مدنية 
  وعسكرية

املركيزا ، اجلنريال ،الدوك ، البابا ،املوسيو ، القنصل ،الكردينال ، النونسيو 
)Nuncio ( والق ، األ)تركية معناها السعاة (،  

، اخلزندار ،  ) inquisiteur( ، األنكيجيدور ) السلطان بالفارسية(اخلندكار 
 gardien( ، اجلاويش ، ورديان  ) presidente( القبطان ، السنيورة ، بريزيدنته 

  .،خزندارية ، القرصان ، اهلراطقة ، األمبارادور ) 
مظاهر الحياة 

  المدنية
،يسق ) خبشيش(،بشكاس)مارستان(،إسبيتال ) charretteشركة، (شاريته الدستور،

، اخلان ، ) دار السكة(،السكتخانة )التمثيلية(،الكوميديا ) مانع وحمذور بالرتكية(
( ،األسكلة، قالية)  ، مبعىن أرسىancrer(، قنصر ) هدية بالفارسية(أرمغانة 

collège .(  
  .،السبنيويل ،البورتكيز) اهلولنديني(نديزالكاثوليك ، األول  أسماء الجماعات

كانت من سنة 
 حتى سنة 1668
طبع دار ، 1683

، اإلمارات السويدي
   . 2001العربية،  

أسماء البلدان 
  واألماكن

، سراكوزا ،جينوا ) عند األتراك تدعى واندايك(، البندقية ) كريت، إقريطش(كريد 
، سراكوزا ) صقلية(، سيسيلية  )Bordraux( ، فرنسة ، باريس ، بورديوس ) جنوة(
، )قرطبة(، الربتكال ،كوردوا ) نةلشبو(، برسلونا، ليزبونا ) saragossسرقسطة، (

) كاراكاس(، كراكس ) جزر الكناري(، كنارياس ) املكسيك(، ينكي دنيا) أثينا(أتينس 
 porto belo(، بورتو بلو  )golfe( ، الكولفو )قرطجنة اجلديدة(، كرتاخينا 

،  ) Mexico(، ميخيكو ) غواتيماال(، سنتياكو ، واتيماال ) لندن(،اللوندرا )
، )إشبيلية( ، سيويلية  ) La Havana( ،الوانا  )Guadeloupe(ويب وادال

  ) .مارغريت(مركاريتا 
 والشراب الطعام

  واللباس
  ).البسكويت(، البشكتو ) شراب(الشكالط ، النارنج ، ) أكلة(الكسكوس 

أسماء لمخترعات 
  مدنية وحربية

، الغلرية ) calécheعربة جيرها احلصان ، (، الكدش ) آلة اهلارب املوسيقية (األربة 
)galera(، الكريطة ) ،العجلةcarreta(  الباسطون ،) املائدة ( الطبلة ،)  ، العربة

bastonاجلريدة ، ( الكاسيطة ،) ، العصاgazette (  اإلنكيطارة ، األوركان
  .، البونبة  ) sombriro( ، الشمرير ) منكاالت(، ماكانات ) األرغن(

معادن وحجارة 
  وعمالت

  .الريال ،  )diamante(  اليمنط األبنوس ،

  
رحلة الوزير في 
افتكاك األسير 

لمحمد الغساني 
األندلسي ت 

املؤسسة (م  1691
العربية للدراسات 
، ) الكونت(، الكند) الدوق(، الدوك )misa القداس كلمة إسبانية مبعىن(امليسة ألقاب إجتماعية والنشر ، بريوت ، 
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، ) frailesالرهبان ،(، الفريلية )monjasالراهبات (القبطان ، البابا ، املونكاس   مختلفة
،  ) guardiens( ، الوردية )soldats(،الشلظاظ )السفري(الكردينال، األنباشادور

 ، dame ( الضامة  اإلنربادور ،،)كبري اخلدم ، majordome(امليوردوم 
   ).Nuncio(  النونسيو ،)املركيز( ، املركيس )األمري(، الربنسييب )السيدة 

مظاهر الحياة 
  المدنية

اإلنكشيون ، )  ، سوق جتاريةfoire(، الفرية )conventoالدير ، (الكنبينطو
)inquisicion(، بالصة )  ، ديوان التفتيشplaza،place (  امليور  ،
( ، املارستان ، الدلفني ) ، الرباهني milagros( ، امليالكروس ) الكبري(

Dauphin (،،الدشرة ، الكلرييكوس   
  ). ، الشاطئcosta( ، الكوشطة ) ، الفندقventa(البينطة 

ودار السويدي للنشر 
والتوزيع ، اإلمارات 

 ، 1العربية ، ط
2002.   

  

أسماء البلدان 
واألماكن 
  والجماعات

باردو ، ( إنكالطرية ، فرنسة ، فالنضس ، الربتغال ، الربد إسطنبول ، مسكوبيا ،
pardo( يز، اجلنو)باريز ، برسلونة ، بينيسيا ) هولندة(، النضة ) أهل جنوة

  .، كاطوليك ) Vienne( ، باينا  ) Belgrade( ، ابن األغراض ) فينيسيا(
الطعام والشراب 

  واللباس
َ، السلطة ، الشال الكشمريي )شواء البقر(الربدقان ،الشاي ، البطاطس، البيف ستك  ّ

  .،القفطان ، اجلوخ، الفوط ، برنيطة ، الطربوش 
أسماء لمخترعات 

  مدنية وعسكرية
، التبغ ، الكمنجة ) لباس تنكري(البيانو ، املسكرة ) . ّنوع من الورق املصنع(البابريوس

آلة (، التلغراف ، كاغذ ، الفانوس ،الكهرباء ، كنشرتينو )جريدة(، األرغن ، جرنال 
، ) مائدة(، تابل ) امليدالية(، التبغ ، الباسبورت ، منكالة ، امليداي)موسيقية
  .، الربميل ، السيكار ، الصابون ، البارود ، منجنيق) املنطاد(البالون

معادن وحجارة 
  اتاتونب

، الكلوروفورم ) النيرتون(األملاس ، البلور، الغاز ، القصدير، التوتيا، الكوارتر ، النطرون
نوع من (،البمبو) نوع من اخلشب(، املاهيكون )حملول خمدر(، اإلثري )حمول خمدر(

  .، الكيمياء ، اإلكسري ) الشجر
 الروبية ، الريال ،  الصنتيم ، اجليين ، الصك،) عملة(، الصلدي )عملة(اللرية ، الشلني   أعداد وعمالت

  ،البليون ، املليون ) عملة(، الفرنك ، البنس) اجلنيه(
مقاييس أوزان 

  ومكاييل
  .الرطل ، الليرت ، الكيلوغرام ، امليل ، الياردة ، الغالون ، القرياط ، الطن 

ألقاب مدنية 
  وعسكرية

، الدوك ) األمري( الربنس ماجسيت ، القنصل ، البارون ، املركيز ، الدكطور،
الرجل املتصرف يف (،اإلمرباطور، األمريال، اإلكلريوس ، الكردينال، مادام ، واطر مان

  .، السنيور ، الباشا ، اخلواجا ، اللورد ، القبطان ، الكمرك )املاء 

  
  

رحلة الشدياق إلى 
 1848مالطة سنة 
الواسطة ( المسماة 

في معرفة أحوال 
مالطة وكتاب كشف 

المخبا عن أحوال 
مطبعة ) (أوربا

 الجوائب ، األستانة،
  ) .1882 ، 2ط
  

مظاهر الحياة 
  المدنية

، البوسطة )احلي(،اإلتاوة ، السييت) لغة الربامهة(الكوليسيوم ، البنك ، الصانسكريت
، اخلان ) البورصة ، املصرف(، البورس) ألفبائية(، الكرنتينة ، ألفابتو ) مركز أو مكتب(

،الكرنيفال ، الثياطرو ، املريي، الدستور، الزركشة ، ) نوع من البيوت اإلجنليزية(، كوتاج
يل ، اهلوت)احلي(، املارستان،كارتيه) عيد امليالد(، كريسمس) املالكمة(البوكس 

، أكادميية ، الكونكورد ، الروايال ، الكومسيون ، األوبرية ، كوميك ، ) الفندق(
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، الروشن ، إكسبوزيسيون ) النادي(، الشانزلزي ، ،اجلاردن ، الكلوب ) النهج(البلفار
، الكومبانييه ، الكوميدي ، الرتاجيدي ، بانوراما ، الدرابزين ، البنثيون ، التولري ، 

  . لقسمبورغ 
الكاثوليك ، الربوتستانط ، الطليانيني ، فكطوريا ، أومريوس ، الصكصون ، األمريكاين   سماء الجماعاتأ

.  
أسماء البلدان 

  واألماكن
، إنكلرتة ، البورتوغال ، كمربيج ، ) البندقية(، فينيسية ) كريت(أوربا ،، لندرة ، كريد 

، )جزيرة القصدير(يتانيا ، كسترييدس، األناطول ، البلتيك ، بر) الفرن القايل(كاليفورنيا 
  .إستانبول ، أمسرتدام 

أسماء العلوم 
  ومصطلحاتها

، السفسطة ، ) علم البالغة(، الريثوريقي ) علم الفلك( لقسمغرافيا امليثولوجيا ، ا
،  ) polytechnique( ، البوليتيقة ، بلوتكنيقا ) علم احلساب(األرمتاطيقي 

،  ) orthopedie( أغرمري ،الالطينية ، الفيسيولوجيا ، األكمبكتور ، األورتبيدي 
  .األرليغولوغي

أسماء لمخترعات 
  مدنية

، الكهربا ، البيانو ، البلور ، املليون ، ) اجلريدة(، اجلرنال )  gazette (الكازيطة 
الفياكرة ، الكرييولة ، األمنيبوسة ، الروالجة (، النيشان ، ) الكرسي(بندول ، الشازلون 

  ). ، الدجلنس ، الكوكو ، أنواع وسائل النقل الربي
ألقاب مدنية 

  وعسكرية
و ، البارون ، الكتخدا ، اللكتور ، الدوق ، البستاجني اخلواجة، األفندي ،البك ، املسي

  .، البابا 
مظاهر الحياة 

  المدنية
، الكرنتينة ، بانوراما ،  ) l’institut(البنسيون،الكتبخانة ، الفرمان ، األنسطيطوط 

) عملة(الروايال، الفربيقة ، البريق، الالطينية ، أورانوس ، الربكان ، الربنيطة ، الفرنك 
، األوضة ، اللوكندة ، الرسطوراطور، اجلوخ ، ) القضاء(، اجلورية ) املكتب(بورو،ال

وحدة (التياتر ،البال ، الكرنوال ، السبكتاكل ، األوبرة ، بانورمة ، خبشيش ، األربان 
  .، الكنسرتوار، الكوليج ، بنسيون ) إله(، ديو ) طيب(،  البسطة ، بون ) قياس

  
رحلة رفاعة 

الطهطاوي ت 
 إلى باريس 1873

تلخيص (المسماة 
اإلبريز في تاريخ 

   .1826سنة ) باريز
الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ، القاهرة  ط 

1993   
  

بلدان وجماعات 
  وأماكن

يز ،باريس ، املوسقو ، إسالمبول ، اإليطاليانية ، الباريزيون ، الفرنسيس  ، لويز ، بار
  . القاثوليقية ، الشمزليزة ، القشلة ، املريي ، األكدمية ،الربوتستانتية 

الطعام والشراب 
  واللباس

، )الطماطم(، املاطيشة )الشاي(،األتاي ) البقسماط ، نوع من اخلبز(الفجماط 
  .النيشان ، الطربوش ، كبوط 

أسماء لمخترعات 
  مدنية

، الكاغد ، مكينة ، الربميل ، القرطاس ، ) أريكة(، كنايب)صحن(البابور ، طبسيل 
، الزكروم ،  )charrette(، الكريطة )مضخة املاء(سباط ، الالنبة ، الطرونبة 

، ) املائدة(، الطبلة ، الكروصة) الشالييه(، الشيلي ) عربة احلصان( الرويضة ،الكدش 
انة  آلة (، الطرنطبة ) لفافة التبغ(، كارو  ) gazette(، الكزيطة ) الساعة(ا

  .، البزاكرة ،  صنجية ، البوردول ، الفريشك ، الغاز ) موسيقية

رحلة إدريس 
الجعيدي السلوي 

) م 1890ت (
إتحاف (المسماة 

األخيار بغرائب 
األخبار رحلة إلى 
فرنسا، بلجيكا، 

أسماء لمخترعات  سنة) انكلترا، إيطاليا
  حربية

 ، ) mine( ، البونبة ، البوجي ، املينة ) اخلرطوش(الفرقاطة ، البارود ، القرطوس 
  ).  القنبلة(، الكمربة ) كرات معدنية للرمي(الضوبلي 
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ّ، البالر ، املليون ، )نقود ذهبية حتمل صورة امللك الفرنسي لويس(الريال ، اللويز   أعداد وعمالت
، )عملة(، البارة ) األرقام( ، النمروس  ) diamant( ، الدميانط ) الفرنك(اإلفرنك 

  ) .لرية(إبرة 
أوزان :مقاييس 

  كاييلوم
  ).غرام(، الكيلو ، أكرام ) الياردة ( املرت ، اليارضة 

ألقاب مدنية 
  وعسكرية

  .، الطبجية) اجلنرال(، اجللنار ) القنصل(الباشدور ، املارشال ، القونصو

مظاهر الحياة 
  المدنية والعسكرية

 forme(، الفورمة )الثكنة بالرتكية(، القشلة )معمل(صالة ، األوطيل، فابريكة 
( ، سكويلة ) دار ضرب السكة(، البانكة ) إشعار( ،الكونبطي ، األنور ) ،الشكل

square (  السبيطار ، الطياطرو ،.  
أسماء جماعات 

  وشعوب
  .، الفرنصوية ، الطاليان) األمريكان( الصبنيول ، الفرنصيص ، املاركان 

، املؤسسة 1876
العربية للدراسات 

 ، 1،طبريوتوالنشر،
2004.  

  

أسماء البلدان 
  واألماكن

  . مرسيلية ، باريز ، البلجيق ،) لندن(اللوندريز 

مخترعات مدنية 
  وعسكرية

  .، الرتامواي ، التلغراف ، التوربيد ، الشمندفري ، الغاز )السفينة البخارية(الفابور

 عمالت اسماء
  ومعادن

  .الفرنك ، البلور 

ألقاب مدنية 
  وعسكرية

  .، أفندي ، الباي ، الكمرك  ) قبطان(قبودان

مظاهر الحياة 
  المدنية

من اإليطالية سكاال دخلت إىل الرتكية ومنها إىل العربية وتعين رصيف امليناء (األسكلة 
، ) نوع من الكالب(البلدق ، بوغاز ،األوتيل ،السريك ، التياترو ، لوكندة ، ) البحري

  ) .القارب(، اخلان ، القارد ناسيونال ، الدرابزان ، القايق ) األكادميية(األكدمي 

  
  

سنة الرحلة األندلسية 
لعلي بن سالم 1887

  ،)م1909ت(الورداني
الدار التونسية للنشر ،

واملؤسسة الوطنية 
للكتاب حتق عبد 
اجلبار الشريف  

جماعات     1984
  واشخاص وأماكن

، كولف دوليون ، سنقالية ، كولني ) لندن(اإلسبنيولية ، ألفنص ، باريز ، لندرة 
  .بونابارت ، كورس بونابارت 

الطعام والشراب 
  واللباس

، ) السجق(الكازوزة ، الليمونادة ، املكارونا ، البسكويت ، األناناس ، الصوجوق
 ،الشامبانيا ، فوطة ، البرية ، البقصماد)املرق( ، الصلصة )اللحم املقدد(الباصديرمة 

  .،اجلوخ ، الطنافس ، جاكيت ، بنطلون ، الطربوش ، البالطو
  

رحلة الحبشة من 
ى أديس األستانة إل
 ، 1896أبيبا سنة 

صادق باشا المؤيد 
  .1913العظم ت

املؤسسة العربية 
أسماء لمخترعات 

  مدنية وعسكرية
آلة (، الفوتوغراف )املروحة املعلقة بالسقف حيركها اخلدم باحلبال (الفانوس ، بانكار

 التنباك ، ، السيجارة، التبغ ، التلغراف ، الطاولة ، التلفون ، الكهرباء ،)التصوير
  .الشيشة ، الوابور ، الفونوغراف ، املاكنة ، بسابورت ، خرطوش ، البارود 
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معادن وحجارة 
  كريمة

  .ّالبلور ، الزنك ، الكلس ، الكاوتشوك ، غاز البرتول ، الربونز، الراتينج ،  الكولونيا 

  .الكيلومرت ، املرت ، الفرنك   مقاييس وعمالت
ألقاب مدنية 

  وعسكرية
قنصل ، أفندي ، اجلاويش ، النجاشي ، اإلمرباطور ، البوليس ، بك ، اجلمرك ، ال

  .بكباشي ، املهندس ، السكرتري ، املسيو ، اجلاندرمة ،اجلنرال ، اجلواهرجي 
مظاهر الحياة 
  المدنية وأخرى

الناسيونال ، البوستة ، دساكر ، الربكان ،الكوبري ، الورشة، األوتيل ،الطقس ، 
، املزركش، األنتيكات ) معمل( ، الكاناريا ، التيفوس ، األتاوة ، فابريكة الكولريا

  .، فينوس ، الدرابزين) الشارة(، اهلريوغليف ، املاركة )حمالت بيع التحف القدمية(
  .اإلفرجني ، الفرنسويون ،  البورتغاليني ، الكاثوليك   أسماء الجماعات

 للدراسات والنشر،
  .بريوت 

  
  

أسماء البلدان 
  واألماكن

  ) .الزهرة احلديثة (لرتا ، أوربا ، أديس أبابا مادغسقار، إنك

  ، الصلصة ، ) حلم مصنوع بالصلصة(اجلوالش   الطعام والشراب 

أسماء لمخترعات 
  مدنية

، ) حمل(، أكسربيس ، الوابور ، كشك ) نوع من العربات اليت جترها اخليول(الالندوه 
، البزابورت ، اللمبة ، البرتول ، ) نوع من الطالء(، البوية ) آلة احلرث(نورج 

  الفوتوغراف ، الكرباج ،
نوع من البدالت (، الردجنوت ) حلمراءنوع من االحذية ا(اجلكتا ، الطربوش ، ساربك   أنواع اللباس

  ) .الرمسية
  ) .رقم(، منرة ) عملة (الفولورينات   أعداد وعمالت

مقاييس أوزان 
  ومكاييل

  .الكيلومرت 

ألقاب مدنية 
  وعسكرية

، اآلغا ، السري ، اللورد ، القنصل ، السكرتري ، القومساري ، ) مجع بيك(البكوات 
رك ، الكونت ، الدكتور ، الباشا ، اجلاويش ، اجلاويشية ، الكونتيسة ، املسيو ، الكما

  ) .رتبة عسكرية (البوليس ، اإلمرباطور ، القومندان ، املريال 
مظاهر الحياة 

  المدنية والعسكرية
، ) الكرسي(، البزار ، الكوبري ، التختة ) الرصيف(الفابريقة ، الرتابيزة ، اإلفريز 

، اللوكاندة ، ) نوع من الغرف (، اليخت ، القراقول ) بةاملكت(الربوغرام ، الكتبخانة 
، الردهة ، ) الغرفة(، األودة ) وسادة وغطاء خاصني بالسفر(البخشيش ، برغان 

  ).نوع من الطيور األمريكية (، الكوندور ) الثكنة(ترامواي ، كهرباء ، القشالق 
أسماء جماعات 

  وشعوب
، الفرنسيسكانيني ، ) عرق(، السالف ) ملغولا(، املنجول ) أهل كرواتيا(الكرجيني 
  األرناؤود ،

  
  

رحلة الصيف إلى 
بالد البوسنة 

والهرسك ، سنة 
م لألمير 1900

( محمد علي 
1875 /1955 : (

تعليق السفري أمحد بن 
ي الدين خليل ، 

مكتبة اآلداب ، 
   .1997القاهرة ، 

  

أسماء البلدان 
  واألماكن
  

) كرواتيا(، سراجيفو ، مدينة أجرام ، قرواسيه ) مدينة(، طروانيق ) موسكو(املسكوف 
  ،) عاصمة النمسا(، الدومنيكان ، ويانا 
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الطعام والشراب 
  واللباس

  .، النيشان )  الشاي(األتاي 

أسماء لمخترعات 
  مدنية

، البابور ، مكينة ، الكريطة ،الكهرباء ) األريكة(، الكنابس  ) paquebot(الباكبط 
.  

أسماء لمخترعات 
  حربية

  .لقشلة ، القرطوس ترسانة ، ا

وهو رمز يستخدم  )  livre(، إبرة ) الثاين(، السكونضة ) األول(، الربمية ) رقم(منرة   أعداد وعمالت
  .للرية واجلنيه 

مقاييس أوزان 
  ومكاييل

  ) .الطن(، الطون ) ياردة(يرضة

ألقاب مدنية 
  وعسكرية

، ) سالح املدفعية بالرتكية (، اللورد، الطبجية)amiral( الكبطان ، الباشا ، مريانط 
  ) .officier( البوليس ، فسيال 

مظاهر الحياة 
  المدنية

، ) موقف(،اسطيشن ) مجاعة(،كمبانية  ) condorقاعة الطعام ، (الكوميدور
  ) .معمل(، ، الطيطر ، فربيكة  )visite(البزيطة 

أسماء معادن 
  وغازات

  .، النيكل ) الغاز(الكاز

  
  
  

الرحلة التتويجية إلى 
عاصمة البالد 
اإلنجليزية سنة 

ن بن للحس1902
ت (محمد الغسال 

  )م1939
املؤسسة العربية 

 للدراسات والنشر،
  .بريوت 

  

أسماء البلدان 
  األماكنو

ر التيمس     )  .Thames(أكريت بريطن ، لندرة ، 

مخترعات مدنية 
  وعسكرية

  .التلغراف ، مدافع الطنك ، القنطرة املكهربة ، الرتامواي 

ألقاب مدنية 
  وعسكرية

  .لبولشفكية البوليس ،ا

الرحلة األوربية 
ت (للحجوي 

في سنة ) 1956
1919   

مظاهر الحياة 
  المدنية

  .وكالة روتر ، البورصة ، البنك 

الطعام والشراب 
  واللباس

  . ، شكالط ، الكحول )نوع من الكحول (الكولونيا ، السبرييتو 

أسماء لمخترعات 
  مدنية

التلفون ، الفتغراف ، الرتامواي ، األوتوموبيل ،املرتو ، األوتومويرس ، الفانوس ، 
  .، التلغراف )آلة لسماع األغاين واألحلان(الفنوغراف 

أعداد وعمالت 
  ومعادن

  ) .املاس(نط ، السنتيم ، املانزيوم ، الدميا) الفرنك(مليار ، منرة ،اإلفرنك 

رحلة محمد بن عبد 
السالم السائحي 

 1947(المتوفي سنة
أسبوع (والمسماة ) 

سنة ) في باريز
1922  

املؤسسة العربية 
 للدراسات والنشر،

مقاييس أوزان 
  ومكاييل

  .هكتار ، الكيلومرت ، املليون ، ، الكيلوجرام ، املرت 
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ألقاب مدنية 
  وعسكرية

  .بيلوط ، املريشال ، البوليس ، اخلان ، القنصل 

مظاهر الحياة 
  المدنية

ن نوع م(، أتيل ، اهلريوغليف ، كتبخانة ، اللوغاريتم ،أورانغ أوتانغ ) شكرا(مرسي 
  .، الكهرباء ، الطاولة ) القرود

  .بريوت 
  

أسماء الجماعات 
  واألماكن

  .، الفينيقيون ، اإلفرنسوي ، باريز ) قبيلة إفريقية(اهلوتنتوت 

  
  )7شكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
 م ، تضمن قاموسا معجما 1795 واألواخر طبعة بوالق القاهرة سنة قالئد املفاخر يف ذكر عوائد األوائل:  لرفاعة الطهطاوي أيضا كتاب

  . صفحات 105للمعربات يف عصره ، اشتمل على 
لكويتية، عدد نواف عبد العزيز اجلحمة ، اآلخر األوريب من خالل الرحلة السفارية املغربية يف بداية القرن العشرين ، جريدة القبس ا

  . على التوايل 34 ، 21، ص ) 202 ، 201( ، السلسلة 10/2007 /28و27 بتاريخ 12359و12358
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  :مالحظات واستنتاجات  ـ 2 ـ 6
ـ من خالل هذا اجلدول يتضح لنا منوذج من األلفاظ الدخيلة وخاصة من لغات أوربا اليت تسربت    

للقرن الواحد والعشرين ، حيث   القرون األربعة السابقة إىل اللغة العربية يف كل جماالت احلياة إبان
مشلت كل ما عرفه اإلنسان األوريب من أساليب ومظاهر حضارية وما توصل فكره من إبداع واخرتاع 

  .يف شىت الفنون والعلوم 
ال الكثري من تلك األلفاظ الدخيلة املسربة ما زالت تستعمل يف اللغة العربية ، ولو انتبهنا مثأـ    

أللقاب املدنية والعسكرية يف اجلدول لالحظنا استمرار استعماهلا يف لغتنا وإغفال  املقابل العريب هلا ل
القنصل ، اإلمرباطور ، اجلمرك ، السكرتري ، اجلنرال ، البارون ، الدكتور ، البوليس ، : مثل األلفاظ 

: زمت االستعمال الدخيل هلا مثل ومن أمساء املخرتعات املدنية أو العسكرية ل. البابا ، القرصان
الغليون ، القيثار ، التلفون ، الفوتغراف ، الرتامواي ، املرتو ، التلغراف ، الطاولة ، الغاز ، التوربيد ، 

ا الدخيلة مثل . املاكنة  البورصة ، البنك ، السريك ، : ومن ألفاظ احلياة املدنية الباقية على صور
  .ور ، الكوميديا ، الرتاجيديا ، امليدالية ، الربميل ، البارود  ، الكلية ، الدستةاألكادميي

 العديد من االلفاظ بقيت دخيلة لكن وقع هلا تطور صويت ملحوظ فاختلفت اختالفا طفيفا ب ـ   
  .عن أصلها األوريب األول 

امع اللغوية العربية ج ـ    مقابال ) توليد بالبعث أو ال(  العديد من األلفاظ الدخيلة استخرجت هلا ا
عربيا هلا ، فاستغين عن اللفظ الدخيل ، وأصبح هذا األخري من الدخيل املمات ومنه ما بقي 

، النمرة ) النزل ، الفندق (، األوتيل ) السيارة(، األوتوموبيل ) عالمة(ماركة : تستعمله العامة مثل 
  ) . الرقم(

ألماكن والبلدان وحىت األمساء املنسوبة إىل األشخاص ، ا( أمساء العلم الواردة يف اجلداول د ـ   
أوردناها حىت نالحظ مدى االختالف الوارد بني األلفاظ قدميا وحديثا ونسجل ) البلدان واجلماعات

اإلفرنسوي ، : التطورات احلاصلة على احلروف من حذف وإبدال ، وحتوير ، وتقدمي وتأخري يف مثل 
 ، إسالمبول ، اإليطاليانية ، الصكصون ، األمريكاين ، إقريطش باريز ، لندرة ، اإلسبنيولية ، املوسقو
الفرنسي ، باريس ، لندن ، اإلسبانية ، موسكو ، إسطنبول ، : تلك األلفاظ أصبحت على التوايل 

  .اإليطالية ، الساكسون ، األمريكي ، كريد مث كريت
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  :ساح الدخيل في اللغة ودوره في اكت، االستعمار األوربي الحديث للدول العربية  ـ 3 ـ 6
 بـسبب مـا وربية ممثلـة يف االسـتعمار الفرنـسي األاتساحا قويا آخر للغ شهدت اللغة العربية اكتلقد   

) 1798(ابتداء من محلة بونابرت على مصر سـنة تعرض له جزء كبري من الوطن العريب من احتالل ،
 ومــا عملــه مــن  غــربولتــونس وامل هلــا واحــتالهلم ) 1830(زائــر ســنة  محلــة الفرنــسيني علــى اجلوكــذا، 

ا نــسيةفــرض لغتــه ونــشر الثقافــة الفرل أســاليب  ، جبانــب منــع تعلــيم اللغــة العربيــة علــى أهلهــا،يف شــعو
األجنــيب املــستعمر لغتــه فرضــا علــى األمــة الــيت يــستعمرها،  ضومــن هنــا يفــر"   الرافعــيمــصداقا لقــول

ا، ويشعرهم عظمته      .1" فيها ويركبهم 
من الوطن العريب أخرى اللغة العربية بسبب ما تعرضت له أجزاء إىل جنليزية  اإلربت األلفاظوتس   

والشأن نفسه مع االستعمار اإليطايل جنليز ، جنليزي وما تبعه من نشر للغة وثقافة اإلإالحتالل 
ها اللغة واإلسباين يف بعض األجزاء وما تبع ذلك من سياسة طمس اللغة العربية يف بالدها لتحل حمل

الغازية ، مقابل الوضع املزري الذي شهدته اللغة العربية من مجود على يد العثمانيني األتراك ما يزيد 
، زد على ذلك سقوط على ثالثة قرون بشمال أفريقيا ، وأطول من ذلك بشعوب الشرق العربية 

ومن       .لعربية وتبنيها واليت كانت البقية الباقية لرعاية اللغة ام  1924اخلالفة اإلسالمية سنة 
ذلك احلني بدأت صفحة جديدة يف تاريخ اللغة العربية املعاصر اتسم باكتساح عوامل لغوية أجنبية 

  .حلياضها 
  :وتيار عولمة اللغة ، اكتساح اللغة اإلنجليزية المعاصرة للغة العربية  ـ 4 ـ 6
 ال نظري له للغة اإلجنليزية نظرا للزخم  اللغة العربية اكتساحاعرفت يف القرن الواحد والعشرين    

مل تنفرد به لغتنا وهذا االكتساح . اإلعالمي ، والعلمي خاصة يف جماله التقين ، وجمال االتصاالت 
ميس مجيع لغات العامل بسبب القوة األمريكية الصاعدة اليت ترعى لغتها ، وتريد  بل  ،العربية فقط

حىت أنه يتوجب ) . األمركة( ام العوملة اجلديد ويسميه البعض صبغ العامل بصبغة أمريكية خالصة بنظ
خترج إىل بل وقد . عليك وأنت تنشر حبثا أكادمييا يف اللغة العربية أن ترفقه مبلخص باللغة اإلجنليزية 

 لتقتين بضاعة ما فيختلط عليك األمر ملا جتد الالفتات  ـرضي اهللا عنهـ بعقبة بن نافع  الشارع املسمى
  . فاست فود ، درينك سومثينغ ، باترفالي ماغازين ، كلوذ سربينغ  :ارية تقول اإلشه

ــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ ـ ــــ ــــ   ـ

    .29،  ص )دت( ،3، املكتبة العصرية ، بريوت ،ج وحي القلم  ،مصطفى صادق الرافعي -1
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 زامي ، بولوجنريي ، كايف دي زيروندال ، إيسي فليكسي ، صال دي جو ، كوافور دي: وبلغة أخرى
بوشريي ، جيزي كارت ، سيبار كايف ، دروقريي ، نون كريدي ، وكلها حبروف التينية ، حىت لتعتقد 

من خمتلف اجلنسيات ، وال يستثىن من ذلك إال الفتات املساجد من أوربا أو أنك يف شارع بسكان 
 ض الكلمات اإلجنليزية املستعملة حديثا الرتبية والتعليم احلكومية  ، وهذه أمثلة لبع ومدارسواملقابر،

 قاموس اللغة العربية من  اللغات اليت أقرضت اللغة العربية  عن طريق وسائل انتشرت يفواليت 
نتوجات املالت ، اكتب ، النرتنت ، االذياع ، املتلفزيون ، ال ( : التالية االتصال والتواصل احلديثة

  ...) . حتالل االرب واحلجتارية ، 
  )8شكل (: الدخيلة على اللغة العربيةزيةيبعض الكلمات االنجلنموذج لـ 1 ـ 4 ـ 6

  رسمه باإلنجليزية  اللفظ الدخيل  رسمه باإلنجليزية  اللفظ الدخيل
  Automatic  أوتوماتيكي  Interpol  انرتبول

  Agenda  أجندة  Strategy  اسرتاتيجية
  Enzyme  أنزمي  Ideology  أيديولوجية

  Oxide  سدةكأ  Oxygen  نيجسكأو
  Insulin  أنسولني  Anemia  أنيميا

  Aspirin  األسربين  Anthropology  االنثربولوجيا
  Bank  بنك  Protocol  ولكبروتو

  Bacteria  بكترييا                    Biology  بيولوجية
  Plasma  بالزما  Pancreas  بنكرياس              

  Bureaucracy  بريوقراطية  Protein  بروتني
  Tragedy  تراجيديا  Petro Chemical  وكيمياء برت

  Tetanus  تيتانوس                 Typhoid  تيفوئيد                 
  Dictatorship  ديكتاتورية  Democracy  دميقراطية

  Drama  دراما  Diploma  دبلوم
  Romance  رومانسية  Dynamic  ديناميكبة

  Routine  روتني  Romatism  روماتيزم             
  Glucose  غلوكوز  Sociology  سيوسيولوجية

  Comedy  وميدياك  Calcium  السيومك
  Carbohydrate  ربوهيدراتك  Capsules  ةبسولك
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  Cloistral  ولسرتولك  Cholera  ولرياك
  Cartoon  كرتون  Caricature  ريكاتوركا

  Vitamins  فيتامينات  Congress  كونغرس
  Federal  فيدرالية  Viruses  فريوسات

  Logistic  لوجستية  Consul  قنصل
  Marathon   ماراثون  Militia  مليشيا

  Modern  مودرن  Nicotine  نيكوتني
  Topography  طوبوغرافيا  Hormone  هرمون

  
  :تسرب الدخيل في اللغة العربية سببة في تالوسائل المعاصرة الم ـ 7
وهي بدورها تنقسم ياض اللغة العربية ، تعددت الوسائل املعاصرة املتسببة يف تسرب الدخيل إىل ح   

   : إىل ثالث وسائل 
   .)آلية( ـ مسعية 

   .)بشرية أو آلية( ـ مسعية بصرية 
   .)آلية أو ورقية (ـ بصرية 

   : الوسيلة السمعية اآللية ـ 1 ـ 7
، تتمثل يف عدة آالت متطورة تبث بواسطة األقمار الصناعية عرب األثري برامج آنية أو مسجلة    و

  :مثل 
 واحلاسوب الشخصي باستخدام نظام ،ـ املذياع واهلاتف الثابت أو احملمول الذي ال يدعم بث الصور

االنرتنت عرب قنوات احملادثة الصوتية ، وكلها وسائل ال يكاد خيلو بيت منها وتساهم عرب النشرات 
وتية و املكاملات والرسائل اإلخبارية واألغاين واحلصص الثقافية والرياضية واإلشهارات التجارية الص

  .الصوتية يف تسريب األلفاظ األجنبية ، إن مل نقل تسريب اللغات 
   :الوسيلة السمعية البصرية  ـ 2 ـ 7

كالذين ميارسون لغة اخلطاب باللغات األخرى يف املدارس واجلامعات ،فهي إما قنوات بشرية 
  .والنوادي واحملافل الثقافية والسياسية
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مسجل  ية مثل التلفاز وقناة االنرتنت واهلاتف احملمول واجلهاز العارض يف نقل آين أووإما قنوات آل
  .للغة األجنبية وكلها تدعم نقل الصوت والصورة معا، مما يساعد على تسريب ألفاظ اللغات األخرى

   :الوسيلة البصرية  ـ 3 ـ 7
الت واجلرائد فهي إما آلية  تدعم الصورة فقط دون الصوت ،أو هي ورقية وتتمثل  يف الكتب وا

  . والصور اإلشهارية 
االت التعليمية والثقافية  والسياسية  والعلمية  والتجارية      وكل تلك القنوات املعاصرة تغطي ا

والرتفيهية، وتساهم إسهاما أساسيا يف نقل ألفاظ اللغات األجنبية إىل اللغة العربية ، بل قد تؤدي إىل 
  .اغية على تلك القنوات للغة العربية اكتساح اللغات الط
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  : حقيقته في العربية شفلدخيل وكاللغويين لدوافع دراسة  ـ 1
   .وعلميةدينية وسياسية  أسباب ودوافع متعددة اشوئهدراسة الدخيل يف اللغة العربية كانت وراء ن

  :  الدينية الدوافع  ـ 1 ـ1
دخيل ومقاومة الدعاوى القائلة بوجود اللفظ يف تأصيل بعض من الظهرت الدوافع الدينية    

ا    . وميثله بعض الصحابة واألئمة والعلماء . األعجمي يف القرآن الكرمي أو إثبا
 تتعدد إذ مل  راء شىت ،ر وآوهذا الدافع هو الذي متخضت عنه بعد دراسة ألفاظ القرآن أفكا

 يف قضية تعددتاللغة العربية مثلما  حول الدخيل يف واحملدثني مؤلفات اللغويني العرب القدامى
 وابتداء مصدر للغة العربية وثوقا ، وصحة ّالدخيل يف القرآن الكرمي ، كيف ال والقرآن يعد أول 

للدرس اللغوي وانتهاء فيه ، خصوصا وأن الدرس العريب للغة من أبرز دوافعه ومقوماته احلفاظ على 
يل بظهور علم القراءات ، وفقه اللغة والنحو بشقية لغة القرآن الكرمي من التحريف الصويت و الدال

ا الثالثة ، وكذا علوم القرآن من تفسري وأسباب نزول وغريها من العلوم     .والبالغة العربية بفنو
 ربية ابتداء من القرآن الكرمي ، ومن ذلك املنطلق كان اهتمام العرب بدراسة الدخيل يف اللغة الع   
 دارت إىل بدايات القرن اهلجري األول حني بدأت احلركة العلمية الناشطة اليتتعود بذورها األوىل "

 فاستوقفتهم كلمات وردت فيه غمضت عليهم معانيها ، وأشار 1"حول القرآن الكرمي، وعلومه
ا ليست من لغة العرب   انطالقا من تلك الرؤية ، ولقد سال كثري من حرب علماء اللغة ، بعضهم أ

، األصول عجمية أ وهل ميكن أن يشتمل على ألفاظ ة العربية يف القرآن الكرمي ،حول قضية أصولي
ّوهل تصرف العرب يف نطق الكلمة األعجمية مسو   غ هلم ألن تكون عربية يشتملها القرآن الكرمي ؟ُّ

لقد اختلفت اآلراء وتعددت حول تلك القضية منذ وقت مبكر يف عهد الصحابة رضوان اهللا    
  :ت آراؤهم شعبا شىت أبرزها ،وتشعبعليهم 

  
  
  

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  . 7ص ،) م ، س (  مسعود بوبو ،-1
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  :ـ شعبة ترى باشتمال لغة القرآن على الدخيل 1 ـ 1 ـ 1
، وعبد اهللا بن مسعود )م687/هـ368(تعبد اهللا بن عباس : مثل  وميثلها من الصحابة   
   . مرو بن شرحبيلع ، وأبو ميسرة )م665/هـ44 ( ، وأبو موسى األشعري)م653/هـ32(ت

   : ومن التابعني
وعكرمة الرببري ، ) م722/هـ104ت (وجماهد بن جرب )م714 /هـ95ت(سعيد بن جبري

،  ) م728 /هـ110 -(واحلسن البصري )م723 /هـ 105(توالضحاك ، )م723/هـ105(
   . )م732 / هـ114( ت ووهب بن منبه 

   :ءّومن األئمة واحملدثني والعلما
ّ ،  والسدي )م736 /هـ118( ت، وقتادة بن دعامة ) م735/هـ117 -( ت ميمون بن مهران

 911( ت، والسيوطي )م1145 /هـ 540 (  ،  واجلواليقي)م1085 /هـ478( ت، واجلويين
   . 1)م1563 /هـ 971 ( ت ، وابن النقيب)م1505/هـ

ن لغات القرآن من أ، القراءات العشر اإلرشاد يف:نقل السيوطي عن أيب بكر الواسطي يف كتابه    
  .2 "والعربانية ، والقبط  الفرس ، والروم ، والنبط ، واحلبشة ، والرببر، والسريانية ، ":غري العربية 

ُّيصدون(ٍ كلمات مثل "َّعد السيوطي ولقد  ُ ) حرام(و ،عن السريانية ) ُّالقيوم( و،َّمعربة من احلبشية) َ
ًسجدا(و،َّ العربية من) الرمحن(و ،من احلبشية  َّ  ومل يكن له من ،من اهلندية ) ابلعي(من السريانية و) ُ

  . 3" ِّ قول أو نقل عن جمهول أو متسرعَسند يف هذه االدعاءات إال
  :ومن مؤلفات السيوطي حول الدخيل واملعرب يف القرآن 

ّاملهذـ  ُ
  .َّب فيما وقع يف القرآن من املعرب

  . برتمجة إجنليزية من طرف وليام بال1924مطبوع سنة . القرآن ـ املتوكلي يف ألفاظ املعرب ب
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

  . 16 ص  ،1406 عمان ،  ،دار النفائس، لغة القرآن لغة العرب املختارة ، حممد رواس قلعجي انظر  -1
   .930ص ، ) د ، ت ( تقان يف علوم القرآن ، حتقيق مركز الدراسات اإلسالمية ، املدينة املنورة ، اجلزء الثالث ،  ـ السيوطي ، اإل2
ص  ، 1995،،أبريل15 ، السنة 59دمشق ، عدد ، احتاد الكتاب العربالعريب ، جملة الرتاث ،) نظرات يف كتب املعرب(مقال  ممدوح خسارة ،-3

64.    
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وكتبوا عن الدخيل يف القرآن الكرمي ية من العصور املتأخرة الذين تبنوا ذلك الرأي  العربدارسوأما    
  :فمنهم 

   .2001  كتابه املعرب يف القرآن الكرمي طبع سنة حممد السيد علي بالسي يفـ 
كلية الرتبية جامعة ) ماجستريسالة ر(ـ إدريس سلمان مصطفى املعرب الصويت يف القرآن الكرمي ،

   .2006املوصل ، 
رد فيه من أعالم ـ شعبة أخرى ترى أن كل ما ورد في القرآن هو عربي أصيل إال ما و 2 ـ 1 ـ 1

  :ومن روادها : غير العرب
   .)م820/هـ204ت (اإلمام الشافعي ـ 

 إمنا أنزل القرآن بلسان ":  قال أبو عبيدة   ،) م823/  هـ 208 (تـ أبو عبيدة املعمر بن املثىن 
 كذا بالنبطية ، فقد أكرب  زعم أن فيه غري العربية فقد أعظم القول ، ومن زعم أنعريب مبني ، فمن

   .  1 "القول 
  :مثلمة واملفسرين ئ العلماء واألويساندهم يف الرأي بعض

، واللغوي )م923/ـه310ت(الطربيجرير ابن، و) م838/هـ223ت (أبو عبيد اهللا القاسم بن سالم 
 وابن ،)م1013/ هـ 403(تلقاضي أبو بكر الباقالين وا، ) م1005/هـ395ت (ابن فارس 
 /هـ606(  ت واإلمام فخر الدين الرازي، )م1149/هـ543ت (احلق بن أيب بكر  عطية عبد
:  وكانت حجتهم يف ذلك قول اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية .وغريهم من األئمة والعلماء  ،)م1210

 }                           

               {]  103: النحل. [  

 {  :وكذا يف قوله تعاىل                       

                      {]  2]12: األحقاف .  
  
  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از يف القرآن  ،  عبيدة معمر بن املثىن أبو-1    .18 ـ17ص ،  1جزء  ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ، حتقيق حممد فؤاد سزكني ، ا
   .   17 ـ16ص  ، 1986 ، ) م ، س ( ،  حممد رواس قلعجي -2
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  :  فمنهم يف عصرنا ولغويني أما من حذا حذوهم من علماء 
  . معرب القرآن للجواليقي ، وغريه:له) 1959ت (شاكر حممد ـ الشيخ أمحد 

  .1997 ةسنيف بريوت طبع  هل يف القرآن أعجمي ؟: علي فهمي خشيم يف كتابهـ 
  .2000 سنة، بالرياض معرب القرآن عريب أصيل طبع: جاسر خليل أبو صفية ـ 
بغداد سنة ب بع  أقباس الرمحان يف أدلة نفي العجمة عن القرآن ط: خالد رشيد اجلميلي يف كتابهـ 

2002.   
  : وافع السياسيةدالـ  2 ـ 1

 كيان علىلمحافظة ل فعا سياسيا ة دا اللغة العربييفظهرت اإلرهاصات األوىل لدراسة الدخيل      
اللغة العربية داخل إطار هويتها العربية ، والذود عن محاها مبقاومة كل ما كيان على ة باحملافظة األم

ا األ   ميثله بعض اخللفاء الراشدين والصحابة ، وأئمة،وىل ونظامها وقواعدها ومعايريها حيرف صور
  .  اللغة اإلسالم و

 "إياكم ورطانة األعاجم ": ـرضي اهللا عنهـ يف قول عمر تتمثل يف ذلك ،قف معروفة وللصحابة موا   
  .1، فكانوا يكرهون أن يتكلم املسلم بغري العربية على وجه االعتياد والدوام ، ولغري ضرورة

ولقد كان اخللفاء الراشدون ، يف عهد أول يكتبون الدواوين بغري العربية ، إىل أن صارت القدرة   
ا ل تعريبها ، وكان املسعلى مون مضطرين ملخاطبة الشعوب اليت دخلت اإلسالم بعد الفتوح بلغا

 سارعوا إىل تعليم أهلها العربية حىت سرت سريان النور يف الظالم ،  ، وملا فتحوا األمصار ،كذلك
  .2رغم صعوبة ذلك ومشقته

   : ةعلميالفع وادـ ال 3 ـ 1
يف تفصيل الفوارق الصوتية الصرفية  للغوي اإلسالم دافعا علميا جليا رزت احملاوالت العلمية األوىلب  

وميثله    . قرضةقة اللغة العربية باللغة املبني األصيل والدخيل ومعرفة أصول الدخيل اللغوية وعال
  .الكثري من علماء اللغة 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
صراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،حتقيق وتعليق ناصر بن عبد الكرمي العقل ، مكتبة ، اقتضاء ال)  م 1328/ هـ728ت ( ابن تيمية -ـ1

   .52الرشد ، الرياض ، ص 
   .53ـ 52ص ،   املصدر نفسه- 2 
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من بني اآلراء اللغوية املبكرة اليت توصل إليها بعض علماء اللغة من خالل دراسة تداخل اللغات و   
مصطلح خراج مبدأ اإلشرتاك اللفظي ، ولغوي الواحد ، وكذا استا هي حتمية األصل الفيما بينه

  .توافق اللغات 
  :بدايات دراسة الدخيل في اللغة العربية  ـ 2
 القرآن ، ومن مث شرع ظهور شبهة الدخيل واملعرب يف، إال بعد ة الدخيل مل يلتفت إىل دراس    

 اليت حوت كالم العرب والتطرق  إىل العلماء يف درس لغة القرآن ، وشرح معانيه وظهور املعاجم
، استعمله العرب بسبب احلاجة وانعدام املقابل الدخيل على أنه لفظ أعجمي مغاير للعربية ونظامها

   .العريب له
دخيل يف اللغة العربية سبق دراسته بعقود من الزمان حيث جند لل التفطن أن إىل وجتدر اإلشارة     

كذا جاء امسه يف القرآن الكرمي ، مث تطورت التسمية إىل املعرب بعض الصحابة يسمونه األعجمي و
حبكم أن األعجمي طوع لنظام الصوت والصرف العربيني غري أنه يظل يف رأي الكثري من اللغويني 

  .دخيال ما دام قد أدخل يف اللغة العربية من اللغات األخرى 
حمتشمة لكنها سديدة ، خاصة مع بية لدخيل يف اللغة العرلدراسة ا األوىل البداياتكانت      

 الذي أشار يف مقدمة معجمه العني إىل )م786/هـ170ت (مالحظات اخلليل بن أمحد الفراهيدي
فإن : "ن تكون عليه الكلمة الفصيحة   املستويات الصوتية للحروف واأللفاظ ، جبانب ما ينبغي أ

و شفوية وال يكون يف تلك الكلمة من وردت عليك كلمة رباعية أو مخاسية معراة من حروف الذلق أ
هذه احلروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة حمدثة مبتدعة ليست من 
كالم العرب،ألنك لست واجدا من يسمع من كالم العرب كلمة واحدة رباعية أو مخاسية إال وفيها 

  .1"كثر و اثنان أو أمن حروف الذلق والشفوية واحد أ
ـ باب : يف كتابه يف أربعة أبواب هي ) م804/هـ188(ما أشار إليه سيبويه ت ذلك افة إىل إض    

ربعة أحرف وقد أعرب فكسرته على مثال ة على أيف األمساء األعجمية ـ باب ما كان من األعجمي
  . مفاعل ـ باب ما أعرب من األعجمية ـ باب اطراد اإلبدال يف الفارسية 

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .52 ،ص 1ج ، ) م ، س (الفراهيدي ،   اخلليل بن أمحد-1
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صنفات جامعة اهتمت مبعاين بداية القرن الثالث للهجرة  مفلقد ظهرت يف   ومن جانب آخر     
 803/ ـ ه188ت (لرؤاسيلمنها  ،  مصنفا)38(الفهرست ابن الندمي منها يف أحصى  ، القرآن

/ ـ ه207ت (ألخفشلو)  م822/ ـ ه207ت (لفراءل و) م805/ ـ ه189ت ( لكسائيلو) م
 ، حتت عنوان غريب القرآن ومنهم من صنف،) م823/ ـ ه208ت (أليب عبيدةو ،) م822

م تلك تشتمل على ما ،1 مصنفا  عشر ةستالفهرست يف منها ابن الندمي أحصى   فكانت مصنفا
  .دخيل إحداها وكان ال،مبهما أو غامضا يف القرآن الكرميجاء لفظه أو تركيبه 

  : قنوات دراسة الدخيل  ـ 1 ـ 2
 بعد توسع رقعة العربية بسبب فتوحات املسلمني لبالد العجم ، وإقرار اللغة العربية فيها لغة    

باللفظ الدخيل اهتماما خاصا دواوين السياسة ، وبعد استقرار دولة اإلسالم ، طفق العلماء يهتمون 
  :يف ذلك على قنوات أساسية هي يدرسونه وجيمعون مادته معتمدين 

ا أعجمية ، عربت :ـ القرآن الكريم أ   إذ انربى اللغويون يصنفون يف األلفاظ القرآنية اليت رأوا بأ
  .باستعماهلا يف القرآن الكرمي 

الحظ اللغويون أن بعض شعراء ما قبل اإلسالم قد استعملوا  إذ  :شعر العربي القديمـ الب 
صة أولئك الذين كانوا يف بالط اإلمارتني املناذرة يف الشرق والغساسنة يف األعجمي يف شعرهم خا

   .الغرب
إن عن طريق املعاينة ،  املسلمة وغري املسلمة ضمن حكم دولة اإلسالم ـ الشعوب األعجميةج 

اورة والسماع    . ، أو عن طريق اإلخبار وتواتره لدى العلماء با
 ينقلون علوم األعاجم إىل العربية ، فاحتاجوا يف ذلك إىل أن ينقلوا  انربى العلماء:ـ ظهور الترجمة د 

كثريا من مصطلحات تلك العلوم ، فمنها ما ترجم إىل العربية ، ومنها ما اعتمد لفظه يف العربية عن 
طريق التطويع ألصوات العربية ونظامها الصريف، ومسوه بذلك معربا   ، ومنها ما نقل من اللغة 

  .  أمينا دون أدىن تغيري ، ومل يتغري فيها إال رسم احلروف ولغتها األعجمية نقال
 بنظام الكلمة العربية بلتهاتنتاج لكثري من األلفاظ ومقا املالحظة املتأملة واالسوكان منهجهم الوثيق

  . الصويت والصريف 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

انظر كتب غريب القرآن ( . 1985حتقيق مصطفى الشوميي ،الدار التونسية للنشر ، تونس ، ، الفهرست ، )م1047/ـه438( ابن الندمي : ـ انظر 1
  ) .اليت ذكرها ابن الندمي يف صفحات متفرقة من كتابه 



  المصطلح و قضایاه– الدخیل في اللغة العربیة                                                       الفصل األول 
 

 79 

من هذا املنطلق بدأت دراسة الدخيل يف اللغة العربية تعرف طريقا حنو النضج ، حيث ال جند      
ليه مسهبا أو مقتضبا ، يعرض فيه ما بلغه من استعمال العرب لغويا يصنف يف فقه اللغة  إال ويشري إ

م،ومنهم من يشري إليه حني يتكلم عن حلن العامة واخلاصة استعماللدخيل أو ما عاينه من  ل يف زما
يف الكالم يف تصانيف اشتهرت بكتب التصحيح والتهذيب اللغوي ، على أن كتب تفسري القرآن ، 

 ونوادر اللغة ، واملعاجم العامة واخلاصة ال ختلو هي كذلك من اإلشارة وغريب القرآن وغريب احلديث
  .إىل  الدخيل واملعرب وقد يشري بعضها إىل أصوله اللغوية يف حني يسكت بعضهم عن ذلك 

    .مث ظهرت بعد ذلك مؤلفات أكثر ختصصا واهتمت  بالدخيل واملعرب مجعا وتصنيفا وتبويبا    
م كل ما عرف أصله األعجمي وما مل يعرف أصله ، وكذا كل ما شذ عن ومجع العلماء يف مدونا

وجعلوه ،وكذا كل ما بدا هلم لفظا غريبا عن اللغة العربية ، صريف والنحوي والصويت يف العربيةاملعيار ال
 ، متفقني حينا على أصول ما سجلوه من دخيل ، وخمتلفني أحيانا كثرية يف تأصيله ومعرفة رسائليف 

صدر ، معتمدين تارة على تواتر اخلرب، وتارة على املالحظة واالكتشاف امليداين ، وتارة أخرى لغته امل
على اخلربة الصوتية اللغوية لنظام اللغة العربية ، وتارة أخرى على احلدس ، واحلكم االعتباطي ،  

طأ وزلل احلكم فيرتاوح ما توصلوا إليه من نتائج بني احلقائق الصحيحة ،  والصواب يف موضع و اخل
يف موضع آخر، نظرا لشح املعرفة باللغات األخرى ، وحلداثة التعامل مع الدرس اللغوي اخلاص باللغة 

  .العربية وما توصل إليه من نتائج آنذاك 
ولذلك فال ضري من أن يعيد علماء اللغة العربية اآلن تأصيل الدخيل وتأثيله والتحقق من مصدره   

  .ليه علم اللغة من نتائج وحقائق خفيت عن عقول لغويينا القدامى اعتمادا على ما توصل إ
  :بعض مصنفات اللغويين الخاصة بالدخيل والمعرب منذ بدء دراستهما  ـ 2 ـ 2
   : على مر الدرس اللغوي العريب البحوث ،نعرض بعضا من عناوين املصنفات و  
  .)م1145/ ه) 540(قي للجوالي، َّاملعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم ـ 

  . صفحة 40يف حوايل ) خمطوط(ـ كتاب املعربات للجواليقي أيضا 
َّحاشية ابن بـري على املعرب للجواليقي ـ    .)م1186/ ه) 582(َّ
  .)م1417/ ه) 820(للبشبيشي ، ُالتذييل والتكميل ملا استعمل من اللفظ الدخيل ـ 
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  .)م1533/ ه) 940(ن كمال باشا الب، رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية ـ 
  .البن كمال باشا أيضا ، ـ رسالة يف الكلمات املعربة 

  .)م1533/ ه) 940(للشهاب اخلفاجي ،  كالم العرب من الدخيل ما يفِشفاء الغليل فيـ 
  .)م1593/هـ1001(حملمد بن بدر الدين الرومي املنشي ت ، ـ رسالة يف التعريب 

ْقصد السبيل فيما يف العـ    )م1699/ ه) 1111(ّحملمد األمني احمليب الدمشقي ، ربية من الدخيل َ
َّالطراز املذهب يف الدخيل واملعرب ـ    .)م1760/هـ1174(حملمد النهايل احلليب ، َّ
الشذور الذهبية يف األلفاظ الطبية ، وهو معجم للمصطلحات العامية ؛ حملمد عمر التونسي ، ـ 

 .ا زال خمطوطا  ، وم)م1857/هـ1274املتوىف سنة 
أظهر فيها متازج العربية بغريها من اللغات والعبارات الركيكة ، طبعت  منظومة حممد إمساعيل الزجلية ،ـ

  .)م1963/هـ1383يف القاهرة سنة 
مع العلمي ، ويف فيينا ـ  الرتمجة والتعريب ؛ حلمزة فتح اهللا املصري ، وهو خطاب ألقاه يف ا

  .باملطبعة احلجرية يف مصر وطبع م ، 1886 /هـ1303سنة
 القماط على تصحيح بعض ما استعمله العامة من املعرب والدخيل واملولد واألغالط ؛ أليب ّ لفـ

وبال يف اهلند(الطيب حممد صديق ابن حسن خان القنوجي البخاري  املتوىف سنة ) ملك 
  .م 1889/هـ1307

م ، 1896 /هـ1314 ر شقري ، املتوىف سنةلسان غصن لبنان يف انتقاد العربية العصرية ؛ لشاكـ 
  ) .لبنان(نشر أوال يف جريدة لبنان ، وطبع بعد ذلك يف بعبدا 

   .م 1899بناين ، طبع يف بريوت سنة الدليل إىل مرادف العامي والدخيل ؛ لرشيد عطية اللـ 
م ، مع لفظ 1904األلفاظ اإليطالية ؛ يف العربية العامية املصرية ؛ لسقراط إسبريو ، نشر سنة ـ 

 .الكلمات العربية بأحرف إفرجنية ، وقد طبع بالعربية واإلنكليزية 
طبع يف جزأين ، ،يوسف وبطرس حبيقة: دوائر اللغة السريانية يف اللغة العربية العامية ؛ للقسني ـ 

  .م 1904م ، والثاين طبع سنة 1902األول طبع سنة 
  .م 1908حلسن علي البدراوي ، طبع يف مصر سنة عجالة يف مرادف العامي واحملرف والدخيل ؛ ـ 
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األلفاظ الفارسية املعربة ؛ للسيد أدي شري مطران سعرد الكلداين ، املتوىف يف أثناء احلرب العاملية ـ 
م ، والكتاب عبارة عن حبوث مستفيضة يف أصول الكلمات 1908الثانية ، طبع يف بريوت سنة 

  .ها من لغات الشرق والغرب الفارسية والكلدانية والسريانية وغري
   .طوبيا العنيسيلدخيلة يف اللغة العربية مع ذكر أصوهلا حبروفه تفسري األلفاظ ال ـ 
  .م 1909االشتقاق والتعريب ؛ للشيخ عبد القادر املغريب ، طبع يف مصر سنة ـ 
  .م 1918 يخائيل الفغايل ، طبع يف باريس سنةمل بنان وعربيته العامية ؛ درس يف سريانية لـ 
ُ دفع اهلجنة يف ارتضاح اللكنة ؛ ملعروف الرصايف البغدادي ، مرتب على حروف املعجم ، وفيه ـ

األلفاظ اليت استعملها األتراك على غري أوضاعها العربية ، يف لغة الدواوين وغريها ، طبع يف األستانة 
  .م 1920سنة 

  . طبع يف مصر،قي التقريب ألصول التعريب ؛ للشيخ طاهر اجلزائري الدمشـ
  .عيسى إسكندر املعلوف ، ال يزال خمطوطا ل ّمعجم العامي والدخيل ؛ ـ 
جمموعة األلفاظ السريانية ؛ من العربية العامية فيما بني النهرين ، وخصوصا العامية اآلمدية ، لنعوم ـ 

  .م 1924فائق بن إلياس باالك اآلمدي ، طبع نيويورك سنة 
  .م1959رفائيل خنلة اليسوعي طبع سنة ل ،ـ غرائب اللغة العربية

، ضبط خالد عبد اهللا ) م1956ت (ـ معجم عطية يف العامي والدخيل ، للشيخ رشيد عطية 
  ) .د ت(البكري ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

  .م1969ـ الرباهني احلسية على تقارض السريانية والعربية ألغناطيوس يعقوب الثالث طبع سنة 
  . م1978 طبع سنة  ، األلفاظ الفارسية املعربة لصالح الدين املنجدـ املفصل يف

  . م1982 طبع ببغداد سنة ،سعود بوبومل  ،ـ أثر الدخيل على العربية الفصحى يف عصر االحتجاج
  .فؤاد حسنني ل ـ الدخيل يف اللغة العربية 

  . م1990ـ التعريب يف القدمي واحلديث حملمد حسن عبد العزيز طبع سنة 
  .سمر روحي الفيصل اللغة العربية يف العصر احلديث ل قضايا ـ

ا  حمل   .د التوجني مـ املعرب والدخيل يف اللغة العربية وآدا
محد أبركان ، ألـ معجم معربات احلديث النبوي الشريف من خالل الكتب الصحاح وذكر أصوهلا ، 

لس العلمي األعلى بالرباط ، طبعة أوىل،     .م 2010منشورات ا
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  :باإلضافة إىل رسائل ماجستري ودكتوراه يف صميم املوضوع منها 
 لعبد الرمحان  ،ـ املعرب والدخيل يف اللغة العربية مع حتقيق األلفاظ الواردة يف كتاب املعرب للجواليقي

  . م1977 ،جامعة األزهر، ) رسالة دكتوراه(السحبان 
) دكتوراه سالةر(اق ، إبراهيم علي عبد اهللا ـ قضية املصطلحات املعربة يف مؤلفات حنني بن إسح

  . م1984 ،جامعة القاهرة،
ماجستري  سالةر( حملمد عبد احلميد ،)قصد السبيل فيما يف العربية من الدخيل (ـ حتقيق خمطوط احمليب 

  . م1994، كلية دار العلوم القاهرة ) 
) دكتوراهسالة ر(حممد فيصل إبراهيم الل جلـ املعرب والدخيل يف بناء املعجمات اللغوية اللبنانية ، 

  .م 1999 ،معهد الدراسات العربية ، القاهرة،
، كلية الدعوة اإلسالمية ، ) ماجستري سالةر(براهيم احلاج يوسف ، إلـ دور جمامع اللغة يف التعريب ، 

  .م 1999، ليبيا 
، جامعة ) جستريما سالةر(مد باجس حملـ املعرب يف احلديث النبوي من خالل صحيح البخاري ، 

  .م 2000 ،القدس
) ماجستري سالةر(مد إبراهيم العمري حمل، ) بيقيةدراسة تط(ـ املعرب والدخيل يف احلديث الشريف 

  . م2005  ،جامعة امللك فيصل
 سالةر(باهر حممد صابر نصر ل، ) دراسة يف البنية والداللة(ـ املعرب يف املعاجم العربية احلديثة 

  .م 2005العلوم ، جامعة القاهرة ،  دار كلية) ماجستري
   .فهذه عينة من عناوين الكتب والدراسات اليت تنالت موضوع الدخيل بالبحث والتقصي 
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  :  دراسة الدخيل في الدرس اللغوي العربي اتمسار ـ 3
ا يف الدرس اللغوي العريب فتتجلى له عدة تشع   :باتأما تقصي الظاهرة يف اللغة العربية وتتبع حيثيا

  : ها ـأول
الدخيلة ومعانيها األوىل الوافدة مث التغريات الداللية اليت طرأت كلمات اليتجلى يف متابعة ظهور     

   .  من حيث ختصيص الداللة أو تعميمها أو اختالفها الزمنبعد مراحل من عليها 
و حتمل م اليت كانت ذات معىن عا) الدخيل(معىن كلمة  ختصيص ومثال على ذلك يف العربية 

مث خصص معناها بإطالقها على اللفظ  )الرجل والضيف والفرس والداء واحلب(دالالت سابقة 
  . داللة علمية خاصة اليصبح بعد ذلك مصطلحا علميا ذالعرب ،األعجمي الذي أدخل يف كالم 

  : ثانيها 
 احلديث القرآن الكرمي ، ومنيتجلى يف مالحظة ورصد ومجع واستخراج اللفظ الدخيل من     

امرئ القيس ت وعدي بن زيد ، و، ) م629(األعشى ت  شعر: دواوين الشعرالشريف ، ومن 
ألف ليلة وليلة ، كتب املعادن :كتب النثرمن و ، وغريهم ،)م604(نابغة الذبياين تالو، ) م545(
رحلة التاجر كم كتب الرحلة العربية إىل بالد العجم وكتب اجلغرافيا وأمساء األعالمن و ،اجلواهر وغريهاو

 (، وكتب املسعودي ت)م842/ـ ه227( سالم الرتمجان إىل بالد القوقازورحلةسليمان السريايف،
/ ـ ه440(البريوين تو  )م1000 ـ ه390(وابن فضالن واملقدسي ت )م 957/ـه346

 وغريهم  ،) م 1377/ـ ه779 (وابن بطوطة ت)م1165/هـ560( ت واإلدريسي،)م1048
، على  والنبات والفالحة والفلك وغريهاكتب الطب والفلسفة  مثللعلوم األجنبيةترمجات امن كتب و

   .ذكر ما يقابله يف اللغة العربية سبيل اإلشارة ، و
ِشفاء الغليل يف كالم العرب من  ، وكتاب )م1145/ هـ540(يعد كتاب املعرب للجواليقي تو    

أما . الهذا ايف اللغوية دونات العربية باكورة امل) م1533/ ه) 940(الدخيل للشهاب اخلفاجي 
تؤصل األلفاظ ، وتشري إىل يف عصرنا فظهرت دراسات حتصي الدخيل يف مؤلفات خمتلفة وتبوبه و

يف باب االقرتاض اللغوي ، قصد معرفة نسبة الدخيل املستعملة مقارنة بنسبة  جنبية األجذوره
ارحيم حبو يف إحصائه لأللفاظ الدخيلة واملعربة  مثلما فعل أمحد ،املستعمل من األصيل يف زمان ما

يف دراسة  ، هـ78رواية عن ابن إسحاق املتوىف سنة ،  م 834نص سرية ابن هشام املتوىف سنة يف 



  المصطلح و قضایاه– الدخیل في اللغة العربیة                                                       الفصل األول 
 

 84 

ا  مئتني وست ، إذ وجد ضمن ألف صفحة وهو عدد صفحات الكتاب1970 سنة قام 
 29( وتسع وعشرون  إيرانية،كلمة) 42 (اثنتان وأربعون : منها. كلمة دخيلة )226(وعشرين

 كلمات التينية ، والبقية بني )4(وأربع  كلمة إثيوبية ، )22 ( واثنتان وعشرون كلمة يونانية ،)
  .آرامية وأكادية وعربية 

 ينتمي إىل جمال البيت وأدوات البيت %) 14(ىل الدين والثقافة ، و ينتمي إ% )33(منها 
الدولة واإلدارة ، واحلرب :  على جمموعات األشياء %) 8,7(ة  الباقي أساسا بنسبواحلديقة ، ويتوزع

  . 1والصيد ، والثوب والزينة
  :ومن بني الذين سلكوا هذا املسار يف اجلمع والتصنيف    
 واململوكي األيويب الثالثة العصور يف مستعملة تارخيية مصطلحات : يف كتابه ، الكيالين  إبراهيم ـ1

   .والعثماين
 450  يف ،املصطلحات واأللقاب التارخيية   معجم: يف كتابهد الكرمي اخلطيب ، مصطفى عب ـ2

  .صفحة 
 648  ّمؤرخيه وكتب ّاململوكي العصر أدب يف مغولية  ألفاظ:يف مبحثه الرحيم ، عبد   رائد ـ3
  قسم2008 ،)22 جملد .(اإلنسانية العلوم.  لألحباث النجاح جامعة جلةمب ،ـه 803 – ه

 حىت 1300 :فحةمن ص، فلسطني  نابلس الوطنيةح النجا اآلداب،جامعة كلية ية،العرب اللغة
1329.   

يف املعجم  وقد جاء .معجم األلفاظ واملصطلحات التارخيية الدخيلة: يف مصنفه ام ، ّ رياض غن ـ4
  .الكبري   صفحة من القطع352

عهد مب  اململكة العربية السعوديةالتعريب يف :يف رسالة الدكتوراه بعنوان، سعد بن هادي القحطاين ـ 5
  .الرياضيف اإلدارة العربية 

  
  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  .38، ص ) م ، س ( فولفديرتيش فيشر ، : انظر  -1
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  : ثالثها 
أول  ورصد ، ، وحتديد أصوهلايتجلى يف رصد تاريخ دخول األلفاظ األعجمية إىل اللغة العربية    

  . ، واستعماالته األوىل  األعجمي النصوص اليت مشلت استعمال
اللغوي يف علم اللغة املقارن استعانة ) التأثيل (  والتأصيل  واأللفاظ ،وهو ما جنده يف علم تاريخ اللغة

لقد قطع أشواطا عدة عند الغرب ، لكنه مل يعرف يف بعلم اللغة اجلغرايف ، وعلم اللغة االجتماعي ، و
  .هو معروف بعلم معاجم تاريخ اللغةال ، ومسلكا سه املعاصرةاللغة العربية 

إن العرب ومن ورثوا لغتهم يف ) : "بيةغرائب اللغة العر(يقول رفائيل خنلة اليسوعي يف كتابه     
م درسا علميا ، كما فعل معظم شعوب  العصور األخرية مل يدرسوا أصل الكلمات الدخيلة يف لسا

ا  تلك الكلمات إال ندرة، مكتفيعينوا مثلهم يف القواميس مصدرأوربا، ومل  ني يف الغالب بقوهلم إ
  .1" دخيلة 

مل تكن معاجم اللغة العربية عند العرب معاجم تارخيية تعىن بذكر أصول الكلمات بل : قول أ   
كانت معجمية داللية ، ولذلك مل تشر إىل ما دعا إليه الكاتب ، غري أن كتب فقه اللغة هي اليت 

 لإلمام )املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب( ما جاء يف كتاب كر عنت بذلك وخنص بالذ
مل تصبح دراسة " يف حني . اللغويني فيها وأقوالالسيوطي حيث مل يذكر كلمة إال وأردفها بأصوهلا 

اية القرن التاسع عشر  ًالدخيل يف أوربا علما مستقال له أصوله وقواعده، ومعايريه وعلماؤه إال يف  ً
ا، واجتهت حنو تأصيل اللغات، وتبيني عندما أ خذت معامل الدراسات اللغوية التارخيية تتضح صور

م قبل هذا  فصائلها املنحدرة عنها، ومدى االتصال بينها، واقرتاض بعضها من بعض وكانت دراسا
اح هذا اعدة على إيضالفتقارها إىل الوثائق التارخيية والوسائل املس التاريخ تتسم باحلدس والتخمني،

  .2" الغرض العلمي
  . آنفا تهأما إن كان الكاتب يعين اللغويني املعاصرين فهذا ما ذكر

  
  
  

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
   .169، ص ) م ، س (  رفائيل خنلة اليسوعي ، -1
  . 7 ص ، )  م ، س(  ، مسعود بوبوـ 2
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املعجم التارخيي (حسن عبد العزيز يف كتابه  حممد  يف العربية اللغويّوممن نظر لعلم تاريخ األلفاظ    
مع اللغة  إمساعيل أمحد عمايرة يف مبحثه يف جملة جموكذلك اللغوي .2008طبع سنة ) للغة العربية

   .1 "ة يف التأصيل  يف سبيل معجم تارخيي ـ حماول"العربية بدمشق عنوانه 
  :رابعها 

  اخلاص بالدخيل األعجمي وما طرأ عليه منيتجلى يف الدرس اللغوي التطبيقي الوصفي البنيوي   
  .يف اللغة العربية تغريات وعوامل ومؤثرات صوتية 

مثل كتاب والنظريات الصوتية واملالحظات وهو ما جنده مبثوثا يف كتب اللغويني العرب ويتعلق باآلراء 
وأحيانا      .لفاظويف كتب فقه اللغة وداللة األ،وغريهم العني وآراء سيبويه ، وابن جين ، والسيوطي 

جند الدخيل مبثوثا يف كتب اللحن والتهذيب والتصحيح اللغوي وعليه مالحظات حول التغريات 
خلل يف تصانيف كاملة ، أو يف أبواب تت الصوتية والصرفية الواقعة له عربات فرتات من الزمن 

م اللغوية على مثل  ( ت  البن سيدة "المالعامة فيه لغات العرب من الك باب ما خالفت "مصنفا
  .2يف املخصص) م1066/  هـ488

ف عبد الرحيم من دراسة صوتية بنيوية أللفاظ معرب اجلواليقي اللغوي ومن أمثلة ذلك ما قام به     
ا . 1990يف كتابه املطبوع بدار القلم بدمشق سنة  إدريس سليمان الباحث أو الدراسة اليت قام 

 2008يف رسالة املاجستري اليت نوقشت سنة )  القرآن الكرمي املعرب الصويت يف( مصطفى بعنوان 
  .جبامعة املوصل 

  : ـ مستويات دراسة الدخيل في اللغة العربية 4
  :غة العربية باللفظ العربي األصيلمستويات مقارنة اللفظ الدخيل في الل ـ 1 ـ 4

يف متييزه عن اللفظ العريب مالحظة األعجمي الدخيل و درسوه ومتعنوا القدامى ع اللغويون ّ   تتب
  :واكتشفوا الفوارق امللفتة بينهما من حيث 

حيث جاء الدخيل بلفظ جديد ومبعىن يقل وروده يف املعاين  : الداللي المعجمي المستوىـ أ 
   . ، ولو كان مبعىن مطروق ملا احتيج إىل اقرتاضه أصالالعربية ، نظرا لتغري بيئات الشعوب

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ   ــ
لد1    .755ص  ،2002 ، )03(،اجلزء )78(ـ إمساعيل أمحد عمايرة ،يف سبيل معجم تارخيي ـ حماولة يف التأصيل،جملة جممع اللغة العربية دمشق،ا
   .44، ص ) د ، ت ( ، 14 ابن سيدة ، املخصص ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ج-2
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صريف جديد غري وارد يف نظام الكلمة العربية حيث جاء الدخيل بنظام  : الصرفي المستوىـ ب 
، وال حظ اللغويون انعدام اجلذر األصلي املكون للفظ الدخيل على غرار جذور األلفاظ الصريف 
  .العربية 

حيث جاء الدخيل بأصوات جديدة عن األصوات العربية ، غري واردة فيها  : الصوتي المستوىـ ج 
تأتى مجعها وترتيبها  يف اللفظ العريب الفصيح ، أو على إن على مستوى مجع وترتيب حروف ال ي

  .مستوى صفة وحجم أصوات احلروف األعجمية اليت ال مقابل هلا يف األصوات العربية 
حيث جاء الدخيل ناشزا عن النظام النحوي اإلعرايب يف العربية الذي يعىن  : اإلعرابي المستوىـ د 

  .حوية حبركة أواخر الكلمات حبسب الوظيفة الن
حيث أدخل مرتمجو العلوم العقلية إىل العربية كثريا من  : المصطلحي العلمي المستوىـ هـ 

  . األعاجم  نشأت وترعرعت عنداصطالحات علوم
  :لدخيل أثناء تعريبه على امستويات التغيير الطارئة  ـ 2 ـ 4

قد ال حظوا كذلك ما يطرأ ما الحظ العلماء الفروق اليت خيتلف فيها الدخيل عن األصيل ، ف    ومثل
  :على الدخيل عند استعماله يف اللغة العربية وحددوا مستويات خمتلفة لتلك التغريات وهي 

ويتمثل يف التغريات البنيوية الطارئة على األلفاظ األعجمية عند إدخاهلا إىل  : صرفيال مستوىال ـأ 
ثل ما أشار إليه سيبويه يف باب ما كان من اللغة العربية وطرق إحلاقها بوضعيات وأوزان صرفية عربية م

ّاألعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب فكسرته على مثال مفاعل ، وإحلاقه باللفظ العريب األصيل 
الرباعي يف صياغة اجلمع منه كجوارب وكياجل على مثل صوامع وكواكب ، أو يف إحلاق اهلاء يف قولنا 

  . 1قشعم وقشاعمةووصريف وصيارفة ، ، صيقل وصياقلة:صواجلة وكراجبة من صوجل وكربج على مثل 
ويتمثل يف التبدالت احلادثة ألصوات احلروف ، ومقاطع الكلمات  : صوتيال مستوىال ـب 

  .كإبدال حرف أعجمي حبرف عريب قريب من خمرجه .األعجمية عند إدخاهلا يف اللغة العربية 
احات الداللية للفظ من معناه األصلي الذي ويتمثل يف التغريات واالنزي : دالليال مستوىال ـج 

  .وضع له ، إىل املعىن اجلديد الذي يوحي إليه عند إدخاله يف اللغة العربية 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 620ص ،  3جزء ، القاهرة ، مكتبة اخلاجني ،  وشرح عبد السالم حممد هارون قيقحت، الكتاب ، سيبويه  -1
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  :ضوابط و معايير العلماء في تحديد اللفظ الدخيل  ـ 3 ـ 4
ومن خالل تلك املالحظات الدقيقة استطاع علماء العربية  أن يؤسسوا تنظريا للدخيل يف اللغة      

م متقاربة بل ومتطابقة يف أكثر األحيان كانت و، العربية      .تنظريا
فإن وردت عليك كلمة رباعية : "العريب قائال عن  الدخيل وسجل اخلليل أوىل تلك الضوابط اليت متيز

أو مخاسية معراة من حروف الذلق أو شفوية وال يكون يف تلك الكلمة من هذه احلروف حرف واحد 
    1" العرب أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة حمدثة مبتدعة ليست من كالم

ي الدخيل إىل أربعة أقسام  اللفظ األعجم)م1533/هـ940( تيقسم ابن كمال باشاو     
وتفصيل تلك األقسام أن .  فجملة أقسام الكلمة األعجمية املستعملة يف كالم العرب أربعة ":فيقول

وهو ما  (تلك الكلمة ال ختلو من أن تكون مغرية بنوع من تصرف من تبديل حرف وتغيري حركة
، وعلى ) على تسميته دخيال صوتياتواطئواوهو ما (  أو ال تكون مغرية أصال " الصويتيسمى باملعرب

 أو ال تكون )املعرب الصريف (كل من التقديرين ال ختلو من أن تكون ملحقة بأبنية كالم العرب
ا    .2)" الدخيل الصريف(ملحقة 

ولقد طابق رأي ابن كمال باشا رأي اللغويني القدامى يف مالحظة صورة الدخيل املعرب شكال      
البنية ،ومن حيث )اعتماده كما هودون تغيريله أصال أو تغيري حركته أو يف إبدا(من حيث الصوت 

  .الصرفية يف إحلاقه ببعض األوزان العربية أو يف اعتماده كما هو دون تصرف يف وزن 
 لغويخيل وحيكم عليه بأعجميته فاليرى اللغويون احملدثون أن هناك معايري من خالهلا يعرف الد   

  :الضوابط يف ف عبد الرحيم يلخص تلك 
  .ن ينقل اللفظ الدخيل أحد أئمة اللغة أب:  ـ النقل 1
 ـ ائتالف حروف اللفظ اليت قد ال جتتمع يف كالم العرب يف لفظ واحد إال ما ندر  كائتالف اجليم 2

  مع القاف ، والصاد مع اجليم ، والسني مع الذال، والطاء مع اجليم ، والطاء والتاء ، 
  
  
  

ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ـ
   .52 ،ص 1، جزء) م ، س (  الفراهيدي ، -1
  .47ص ،  1991 ،قربص، حممد سواعي اجلفان واجلايب للطباعة والنشرقيقحت، رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية ، ابن كمال باشا  -2
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القاف ، والسني والكاف واجليم ، والصاد والسني ، والصاد والطاء ، والباء والسني والتاء ، والكاف و
  . والزاي ، أو كمجيء الراء بعد النون ، والزاي بعد الدال ، والشني بعد الالم ، والذال بعد الدال 

ُفاعيل حنو قابيل ، وفاعل حنو : ـ اخلروج على أوزان األمساء العربية ، ومن هذه األوزان الدخيلة 3
ِكابل ، وفعالل حنو سرادق ، وفـعلل حنو نرجس  ِ ِْ َ ُ ُ.  

  . فنجد الدخيل الواحد على صور عدة حنو فالوذ وفالوذج وفالوذق : كثرة اللغات  ـ 4
  .1فالدخيل ليس له أصل يف العربية يشتق منه بل يوجد يف لغته األصلية:  فقدان األصل يف العربية ـ5

 حممد حسن عبد العزيز يف ذلك إال أنه يهمل ضابط كثرة اللغات ، ويعوضه لغويويتفق معه ال
  . 2 الثقايف والتارخييارباملعي
عربية دون حدود أو ب الدخيل إىل الّوتسرعايري والضوابط اختفت يف عصرنا،غري أن كل تلك امل    

وبقي أغلب ما دخل يف العربية من اللغات األخرى على حالته األعجمية ، ما أسهم تغيريات تذكر ، 
عريب فيه إال فيما ندر ، حيث أصبحنا  وتعطلت عملية الت.تسرب العجمة يف كيان اللغة العربيةيف 

فال يكفي إدخال تلك األلفاظ إىل .  اخلط  منها إالنغريننطق الكلمات األجنبية  على عجمتها وال 
ا قد تعربت ، إذ أن التعريب  يرتتب عليه تغيري صويت صريف إعرايب يالئم  قاموس العربية حىت نقول أ

  :لغويون عدة مظاهر تشوب الدخيل منها ربية ،وحيدد النظام النطق يف اللغة الع
  : ـ االبتداء بساكن والعربية ال تبدأ به  1 ـ 3 ـ 4
، نالحظ بقاء النظام األعجمي يف نطق 4، أو يف نطقنا لكلمة بالتني3ففي نطق كلمة بالستيك   

  ا مل التعريفية ، إذ يبقى حرف الباء ساكنا ، وهذا م) ال(األلفاظ ، وعدم زواله حىت عند إضافة 
  
  
  
  
  

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  .  64 ـ 48ص التعريب يف القدمي واحلديث ،  حممد حسن عيد العزيز ، -1

   .27 ـ 21ص من ، )م ، س ( ، جلواليقي  ا-2
   .723: ، مادة رقم  237، ص معجم اللغة العربية املعاصرة : أمحد خمتار عمر  -3
   .716 :، مادة رقم  237 ص نفسه ، املصدر  -4
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ّيعهده النظام الصريف الصويت للغة العربية ، وسبب تفشي تلك الظاهرة تعود آذاننا على مساع مثل 
هذه األلفاظ على عجمتها ،وانتشارها الذريع يف نطق العامة ، مقابل جهلنا لنظام اللغة العربية ، 

 حاضرا عند أول من أدخل ، ولو كان الذوق العريب الصويتأو تأخره وانعدام ظهور املقابل العريب هلا 
، مع حذف املد الذي يتلو ) البلصطيق(أو حىت بنطقها ) البلستيك(تلك الكلمة يف ساعتها للفظ 

الالم بسبب أن السني كذلك ساكنة ، وهو ما ال يتفق يف اللغة العربية كذلك يف مظهر آخر من 
  .مظاهر العجمة التايل 

  : ة وفي نظام الكلمة العربية ال يكون كذلك ـ التقاء الساكنين في وسط الكلم 2 ـ 3 ـ 4
نلحظ تتايل السكون يف حريف الياء والراء ، ولو حذفت الياء لكان ) بكترييا( ففي تلفظنا لكلمة    

، أو مكسورة  )0/0/0( /على وزن مفعولن ) بكرتيا(أنسب يف لغتنا العربية كي تلفظ الكلمة 
وما يرتتب ) بالريمو(الذي ننطقها ) بالرمو(ك كلمة ، ومثل ذل) 0/0(///الكاف على وزن فعالتن 

  .عليه من ثقل عند توايل الساكنني 
 وجيتمع يف لغتهم كما جيتمع يف سائر لغات :"ان البريوين يف وصف لسان اهلند يقول أبو الرحي   

العجم حرفان ساكنان وثالثة وهي اليت يسميها أصحابنا متحركات حبركة خفية ، ويصعب علينا 
  .1 "ا وأمسائها الفتتاحها بالسواكن فوه بأكثر كلماالت
  :ـ بقاء األصوات األعجمية المشهورة  3 ـ 3 ـ 4

نلحظ نشازا لصوت الفاء األعجمية عن األصوات العربية   وكذا ) فاتيكان( ففي نطقنا لكلمة     
، ) فياغرا(ا يف تلفظنا لكلمة مأيف نطقنا للباء األعجمية الواقعة بني الباء والفاء  ، ) إسبانيا(يف لفظة 

فنلحظ اجتماع مظاهر العجمة املذكورة  من االبتداء بساكن ، والتقاء الساكنني ، واألصوات 
  . األعجمية يف حريف الفاء والكاف األعجمية ، واختفاء إعراب أواخر الكلمات 

  :ـ اختفاء حركة اإلعراب  4 ـ 3 ـ 4
رف األخري للكلمة تبعا لوظيفتها يف اجلملة ، حىت شاع وما نقصده من ذلك اختفاء حركة احل     

خاصة يف أمساء األشخاص ، ويرد كثريا يف األعالم و) العجمية والعلمية( املفهوم النحوي التعليلي 
  )  ذهب العاملان رودريكو  و دانيال إىل أفريقيا للبحث عن معدن اليورانيوم: (والبلدان كمثل مجلة 

  
  

ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـــــ

  .  14، ص 1958،حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة ، دار املعارف العثمانية  ،حيدر آباد ،اهلند ،) م1048/هـ 440ت ( البريوين-1
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  . لعلم الرابع وميم الم الثاين ،وألف العلم الثالث ،باللجوء إىل تسكني كاف العلم األول ، والم الع
 يف عملية التعريب لوجدناهم جيتهدون لتطويع ما عربوه من دخيل حىت وائلولو عدنا إىل طريقة األ

بنون مكسورة تفاديا للثقل يف ) دانيال(ونطقوا ) لذريق (ن مستساغا لإلعراب فعربوا رودريكيكو
اليورانوم ، (لنطقوها ) اليورانيوم(خرية ْاللفظة االر أفريقيا ، ولو أدركوا لتقاء الساكنني ، وأحلقوا تاء بآخا

أو اليورانيم ، أو حىت اجلورانيم تبعا لتفادي ثقل احلروف األعجمية على اللسان عند نطقها فتكون 
ذهب العاملان لذريق ودانيال إىل أفريقية للبحث عن ( اجلملة السابقة مثال على هذا النسق التايل 

كات اإلعراب ، مع ما يطرأ على اجلملة من تناسب صويت لتظهر بعد ذلك حر) معدن اجلورانيم 
  .واسرتسال تنغيمي خيص اللغة العربية 

حرص العرب على استخدام األعجمي معربا يف اللغة العربية وسلوك التعريب ين حنن اآلن من فأ   
لعربية يف ية إىل اللغة ادون التعجيم، وأين حنن من البريوين يف عملية نقله لبعض االصطالحات اهلند

وذاكر من األمساء واملواضعات يف لغتهم ما ال بد من ذكره مرة واحدة يوجبها التعريف ، مث ...":قوله
إن كان مشتقا ميكن حتويله يف العربية إىل معناه مل أمل عنه إىل غريه إال أن يكون باهلندية أخف يف 

با شديد االشتهار فبعد اإلشارة إىل االستعمال فنستعمله بعد غاية التوثقة يف الكتبة ، أو كان مقتض
  .1"  عندنا مشهور فقد سهل األمر فيه معناه ، وإن كان له اسم

   :صور الدخيل في اللغة العربية من اللغات األخرى  ـ 5
  :عدة أشكال وصور هي يف عربية  الدخيل يف اللغة ال يتمظهر   
  . ـ الدخيل مجلة 3 /. ـ الدخيل كلمة 2/.  ـ الدخيل حرفا 1
  : الدخيل حرفا  ـ 1 ـ 5
  .يف تلفظه ، أو يف بعض املعاين اليت يؤديها : تظهر عجمته يف شيئني    

ا يف تركيب فيشمل كل احلروف األعجمية اليت ال تدخل أصوا) الصوت(أما من حيث التلفظ 
    ، )انبرمل(فيقال ) باء(،اليت تنطق يف العربية )Parlement(يف كلمة ) P( الكلمات العربية مثل

  
  
  
  

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
    .19،  ص املصدر السابق  -1



  المصطلح و قضایاه– الدخیل في اللغة العربیة                                                       الفصل األول 
 

 92 

يف ) G( ، ومثل الصوت ) باكستان (أو قد تبقى على عجمتها صوتا ، مع رمسها باء مثل كلمة 
  .اليت قد تنطق غينا ، أو حىت قافا أو كافا يف بعض األحيان أو جيما ) Portugal(كلمة 

( يف كلمة  ) V(ومثل الصوت مع رمسها باحلروف العربية السابقة ، ا صوتا تبقى على عجمتهوقد    
Vaticane ( ق يف العربية فاء فيقال ـإذ تنط)أو قد تبقى على عجمتها صوتا ولكن )فاتيكان،

فتنطق يف العربية صوتا مركبا من الكاف  ) Alexandre(يف كلمة ) X( ترسم فاء ومثل الصوت 
وهو يف رأيي أقرب إىل الصحة ألن األصل األول لكتابة ).كندرإس(فيقال ) سك(أو ) كس(والسني 

، ووقع القلب صوتيا ضمن ظاهرة التطور  ) c( مث  ) s ( لصويتاحلرف املعين هو اجتماع متتال 
  .الصويت 

ففي داللة بعض احلروف منفردة ، أو عند إحلاقها بالكلمات رأسا أو ) : الداللة(أو من حيث املعىن 
يف آخر الكلمات للداللة على التأنيث يف أغلب األمساء  ) e( ضافة صوت كمثل إ.تذييال 

  .األعجمية 
   : ًالدخيل كلمة ـ 2 ـ 5
   جامدة ومشتقة ،أدخلت إىل اللغة العربية  العربية مجيع أنواع الكلمات اليت مشل الدخيل يف اللغة   
   .ا ، أو يف بنائهايف تلفظه:  يف شيئني ة الكلمة الدخيلرتاعى عجمف

، وأمساء ) بسرتة(در صامل مثل ،داخل األلفاظ العربية تغريها الصويت  إىل نظري افمن حيث تلفظه
  ) .طاولة(، وأمساء أجناس مثل ) سوزان(أعالم مثل 

حرب : أو اإلتباعي مثل ) الالوعي ( ومن حيث البناء فرياعى فيه املنحى اإللصاقي مثل     
   :مثل) الكلمة املركبة من لفظني أو ثالثة(أو الرتكييب ة ،  كانت حربا مرير)الجزائرـ فرنسا(

  .  أورومتوسطي:ثاين أوكسيد الكربون، أو النحيت مثل 
   :ًالدخيل جملة ـ 3 ـ 5
  . البناء و املعىن مها  شيئان ًيراعى يف الدخيل مجلة  
 وقد  جئتك ـ:نا كقول،مثال اعرتاضية ل ما يقع بني الرتاكيب من مجفالدخيل يف بناء اجلملة مثل  

 :د اشرتاك متعدد يف احلكم كقولنا عنمثال  ، ويف حذف أداة الربط وعدتك بذلك ـ يف وقت متأخر 
  .سافر حممد ، علي ، عمر ومصطفى إىل قسنطينة 
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حاربت : مثل قولنا فهو مادخل من معاين جديدة أجنبية يف اللغة العربية كأما الدخيل يف املعىن      
   .طلب الرجل يد املرأة: مجلة مثل  أو .ا اجلزائر ضد فرنس

  :اتب الدخيل من خالل اللغة األصل مر ـ 6
وحركته فيها ، فعلى الرغم من أنه الدخيل يف اللغة العربية له عدة مراتب حبسب اللغة الوافد منها     

ن الوشائج اليت ينبغي علينا عد الدخيل يف لغة ما مولودا جديدا فيها ال عالقة له بأصوله األوىل إال أ
تربط بني الشعوب واحتكاكها ببعضها جتعل حركة األلفاظ وسفرها ترسم خطوطا عريضة لتلك 

  :ّالعالقات والوشائج ، ومن خالل ذلك تتمظهر مراتب عدة للدخيل تلح اإلشارة إليها هي 
  :اللغة العربية من لغات لها قرابة بالعربية في الدخيل ـ 1 ـ 6

 دخيال ما دام داخل الشجرة اللغوية نعدهخيل كما سبقت اإلشارة إليه ال هذا النوع من الد    
ّ، فتصور البعض أنه من اللغة القريبة وليس من اللغة الواحدة ألنه قد يكون مشرتكا بني لغتني متقاربتني

  .العربية ، وكثري من اللغويني القدامى وحىت بعض احملدثني يقعون يف مثل هذا الرأي غري املستقر 
يأ للبعض أنه من اللغة األخرى و أن يكون قدأ   . أميت يف إحدامها مث أعيد بعثه من جديد و

 نتج عن حبث عميق عن األصول اللغوية األوىل للغة ذاويف هذا النوع قد يصعب اجلزم بالرأي ، إال إ
  .األم 
وده يف لغة قريبة ميوت لفظ يف لغة ما ببنية معينة ، مع بقاء بعض مشتقات دالة عليه ، ووجقد و   

    .  دليل على ذلك املسار احلركي  للغة من استعمال وإمهال وتوليد ووراثة وإماتة 
   : بعيدة القرابة عنهامن لغات د الواففي اللغة العربية الدخيل ـ  2 ـ 6

  .الستعماهلاوتعابري ما حتتاجه من ألفاظ قرابةلغة من لغة أخرى ال متت هلا بصلة الهو أن تقرتض     
ا  وهو األمر السائد يف عصرنا ، حيث نالحظ تراكما كثيفا يف لغتنا للدخيل من اللغات اليت متر شعو

  . ك التقنية وسلطة اإلعالم ّ من احلضارة والقوة ومتلرحلةمب
  :  لغة بعيدة مندخيل فيها الصلة بالعربية  لغة قريبة مند فالدخيل الواـ  3 ـ 6
ال يف اللغة وهذا الدخيل يكون قد أدخ      مث تلقفته القريبة الصلة بالعربية من لغة بعيدة الصلة 

 وهنا ، فيكون قد مرت عليه مرحلتان من التغيري البنيوي والصويتالقريبة ،اللغة العربية من تلك اللغة 
  . جند مسات اللغة األوىل املقرتضةميكن أن
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   لغة قريبة الصلة بالعربية منيل فيها العربية دخب لغة بعيدة الصلة مند فالدخيل الواـ  4 ـ 6
وهنا قد جند تقاربا كبريا بني بنية وأصوات الدخيل وبني ألفاظ اللغة العربية إال يف بعضها لكون     

 فهي ،ويف لفظة قرطاجة أو قرطاج مثال على ذلك. األوىل هذا الدخيل مرتدا إىل حياضه اللغوية
مبعىن القرية احلديثة ، والفينيقية هي لغة ) دشتقرط ح (قرتضة عن اللغة الفينيقيةلفظة التينية م

واليت تضارع العربية يف مقولة اخلليل بن أمحد ) إن مل تكن هي (منحدرة عن اللغة الكنعانية 
  .الفراهيدي 

وحىت لفظة الفينيقيني هي لفظة التينية مقرتضة ومتطورة ومبدلة إبداال فاحشا عن بين قينان أو بين 
   .1  اللغوينيكنعان عند بعض

  :العربية ب لغة بعيدة الصلة منالعربية دخيل فيها ب لغة بعيدة الصلة مند فالدخيل الواـ  5 ـ 6
وقد تنتقل . للغة العربية  املقرضةوهنا ينبغي العودة إىل مصنفات تأصيل ألفاظ اللغات يف اللغة    

ها الصويت والبنيوي والداليل  جمموعة من األلفاظ من لغة إىل لغة أخرى مع إمكان تطورها وتغري
لتستقر يف كيان اللغة العربية فتكون مبثابة العناصر اللغوية العابرة للغات ، وهنا تتنازع كتب اللغة يف 
تأصيل تلك اجلذور والكلمات ومنهم من يعدها مشرتكا لغويا ومنهم من يعدها من عناصر اللغة 

 مما يؤجل اجلزم يف الرأي ويؤجل تبين أي فكرة جريئة األوىل للبشرية ، وهو أمر من الصعوبة والتعقيد
ا التينية انتقلت إىل اللغة الرتكية  ) Barca:( يف ذلك ، ومثال على ذلك كلمة  اليت يذكر أ

   ) .بارجة( مث انتقلت إىل اللغة العربية بعد ذلك فصارت ، )Bartcha( فأصبحت 
  : بة الصلة بالعربية قري الدخيل المرتد إلى العربية من لغات  ـ 6  ـ6

وهنا نقصد باملرتد العائد إىل اللغة العربية بعد رحلة من االقرتاض والتطور يف لغة أخرى ، مبعىن أنه     
كان عريب األصل واجلذر ، وتلقفته لغة أخرى من األسرة اللغوية اليت تشمل العربية بتغيري يف بنيته 

 على صورته اجلديدة املتطورة ، مع مالحظة التقارب الكبري الصرفية والصوتية، مث اقرتضته اللغة العربية
اليت أدخلت يف العربية وتعين ) احلاخام(بني اللفظ األصلي وبني الدخيل اجلديد مثل اللفظة العربية 

  درجة عليا من السلطة الدينية عند اليهود وهو لقب كان يطلق على القادة ذوي 
  
  

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  .39ـ ــــ35 ، ص 1984 ، 2عطية اإلبراشي ، اآلداب السامية ، دار احلداثة ، بريوت ، طحممد : انظر  ـ 1
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ا مر تدة عن أصل عريب هو لفظ النفوذ يف اجلماعات اليهودية يف العصور الوسطى، واليت ثبت أ
 ، وقع له)حخم(دخيلة أصلها عربي هو ) حكم(فيتخيل البعض أن الكلمة ،  )احلكيم(أو )احلاكم(

  .اخلاء بالكاف ل إبدا
  : بعيدة الصلة بالعربية  الدخيل المرتد إلى العربية من لغات ـ 7 ـ 6

وهو اللفظ العائد إىل حياضه اللغوية العربية بعد اقرتاض اللغة األعجمية له ، مث اقرتاض العربية له     
يريا ليقرتب من لفظا متطورا متغريا عن األول فيبقيه االستعمال على حاله األول أو حيدث فيه تغ

ا مأخوذة من . االستعمال العريب األصلي  وهنا حتضرنا كلمة مالطا أو مالطة اليت يرى البعض أ
تأثري إشارة إىل لغة أهل مالطة اليت تقارب اللغة العربية إىل حد كبري بفعل ال) مولدة(اللفظ العريب 

  . ة مولدة عن العربية  هذه اللغة فكان أهلها يتكلمون بلغاملباشر للشعوب العربية يف
  .كما هي على الرغم من أن أصلها األول كما ذكرنا ) مالطة(واستخدم العرب اللفظة 

 من اللفظة الرتكية ترسخانة  إبان احلكم النركي على البالد وقريب من ذلك لفظة ترسانة الوافدة    
إبان احتكاك األتراك  ) darsena( العربية واليت وفدت بدورها من اللغة اإليطالية من لفظة درسانة 

باإليطاليني وهي بدورها وافدة  من اللغة  العربية من اصطالح دار الصناعة إبان إحتكاك اإليطاليني 
  .بدولة اإلسالم يف حوض البحر األبيض املتوسط  

حبسب النطق األعجمي هلا ) ترافالغار( اليت حيلو للبعض أن يكتبها ) travalgar( وكذلك لفظة 
  )  .الطرف األغر( ها كذلك ، ومنهم من يعيدها إىل أصوهلا العربية لتصبح وينطق

) Volcan(اليت اقرتضها العرب من اللفظة اإليطالية أو الفرنسية  ) بركان (ولو تأملنا اللفظة العربية 
 ،  الوثنيةكبري آهلة الرومان] جوبيتر[و اسم البن وه ) Vulcanus(واملقتبسة أصال من الالتينية 

ة اليت تعين االنفجار واالنشقاق،فهل العربي) فلق( متعنا يف اجلذر املكون للفظة لوجدنا أصوله كلمة لوو
ذا االسم  عالن كالدوران على وزن ف) فلقان (من أصل قدمي عريب يسمىكان الربكان الذي نعرفه 

  .والثوران والطريان؟ 
  :  الدخيل المشكــــل أصله ـ 8 ـ 6

أللفاظ اليت عدت دخيلة عند البعض ، وعدت أصيلة عند البعض اآلخر ، ولكل ومنه كثري من ا    
  .حججه ودالئله 
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فلفظة قسطاس يراها البعض دخيلة من أصل يوناين ، ويراها البعض األخر عربية من بنية صرفية     
واتر بكثرة مماتة ، ودليل عربيتها توارد االشتقاقات منها بكثرة فمنها القسط ، القاسط ،  املقسط وتت

يف القرآن الكرمي  ما يوحي إىل عروبتها ، إذ ورد اجلذر قسط اثنني وعشرين مرة مع ما فيه من زيادات 
( ، ) justice ( ، )juste(وإلصاق ،ناهيك عن لفظ قاسطون اليت وردت مرتني ، وما األلفاظ  

justifier (م ، فإن صح رد اللفظة إىل إال ألفاظ اقرتضت من اللغة العربية يف زمن ما مغرق يف القد
رومية  ) اس(عروبتها ، فستكون من األلفاظ اليت اقرتضتها الرومية من العربية وإن صح عد الالحقة 

  .فستكون اللفظة قسطاس من العربية املرتدة إىل اللغة العربية بالحقة رومية
  :ـ الدخيل الواحد المتعدد اللغة المصدر  9 ـ 6
تني أو ثالثة ، فيجيء يف صورتني أو ثالث صور اللغة العربية من لغي دخل يف ذالوهو اللفظ   

   . تقارب اللغات املقرضةخمتلفة اختالفا طفيفا ومتقاربة ، ل
من خالل هذة املراتب اليت عددناها للدخيل يتضح لنا أن مصطلح الدخيل مصطلح عام حيتاج    

به هو ما جاء  شرحه يف ااملراتب ذات  يعتدإىل ختصيص وتدقيق آخر ، ويف رأينا أن الدخيل الذي 
   ) .9 ، 7 ، 5 ، 3 ، 2(األرقام  

  : )مبنى ومعنى( الدخيــــل المعاصر في اللغة العربية ماطأن ـ 7
  :  ووزنا)صوتا(لفظا ـ دخيل معرب  1 ـ 7
ية وهنا يتصرف يف اللفظ األعجمي حبسب نظام العربية الصريف والصويت فرتد األلفاظ إىل أوزان عرب   

يإبدال الباء األعجمية باء عربية ، (اغة مألوفة وأحرف عربية مستعملة ، مثل نطق لفظة برملان مستس
  ) . فيعالن(وتذييل الكلمة بنون لتصبح مثل الصيغة 

  :  ووزنا)صوتا(لفظا ـ دخيل معجم  2 ـ 7
غري فيها إال رسم وهو ما أدخل يف العربية من ألفاظ أو تراكيب بقيت على حالتها األعجمية ومل ي   

ا األعجمية منقولة نقال أمينا    . احلرف ، مع نطقها بأصوا
ا إال باألصوات األعجمية كما هي يف اللغة : ففي نطقنا للفظة إنسيكلوبيديا  ال تتهيأ لنا قراء

ا حبّوال تتهيأ. جمية األع   . سب التهجية العربية لنا قراء
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على الرغم من أن ) صاي(بل سيقرأه ) سرية( كما يف لفظة )سي(حد سيقرأ املقطع الصويت أفال     
يف اللغة العربية إال أن القراءة والرسم افرتقتا يف مثل هذه األلفاظ الدخيلة ) صاي(ليست هي ) سي(

  .مما خيلق شكال من التحريف الذي حنن يف غىن عنه 
اراة ، باراسيتامول ، راك ، مببالرمو ، ثوب بايل ، با :هاته الكلماتولو طلبنا من أحدهم قراءة    

ا وهذا ما كه املعرفية للفظ األعجمي ال حبسب ثقافته ومدارلقرأها حب سب رسم احلروف العربية وأصوا
ا والبلبلة اللغوية وعدم الدقة    .يساهم يف توسيع الفارق بني رسم احلروف العربية وأصوا

ا قد حنت هذا املنحى ، من االحنراف إن كثريا من األلفاظ واملصطلحات الدخيلة يف عصرن    
وأصبحت اللغة العربية غري قادرة على احتوائها ، وصرنا نكتب اللفظ األعجمي حبروف عربية مقاربة 

  .على أساس الرتميز والتذكري بالنطق األعجمي ، ال على أساس رسم احلرف مقابال لصوته بدقة 
يا لبقاء نطق أصواته على حالتها األعجمية ولقد عرف القدامى هذا النوع من الدخيل ومسوه أعجم

وفرقوا بينه وبني املعرب إذ أن التعريب عندهم هو تطويع األعجمي لنظام الصرف العريب واألصوات 
  . العربية كذلك 

  :  لغة َـ دخيل مترجم 3 ـ 7
 يتم نقل املعاين وفيه. ويقصد به املعىن اجلديد الوافد من ثقافة األعاجم اليت ال مقابل هلا يف العربية   

املستعملة يف الثقافة األعجمية إىل العربية ، بألفاظ وعبارات عربية الصورة لكن املضمون واملعىن الذي 
  .توحي إليه جديد عن معاين اللغة العربية املشهورة واملصطلح عليها  

  : معنى ـ  دخيل مهذب  4 ـ 7
ا من صور الثقافة األعجمية وصبغها بثقافة ويقصد به ما ترجم من معاين إىل العربية مع جتريده   

فهو إذن تعريب معنوي يتجاوز اللفظ إىل . عربية ، وتطويعا للفكر األعجمي للذائقة اجلماعية العربية 
  .مقاصده ودالالته 
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  :مآل استعمال الدخيل في اللغة العربية  ـ 8
  :بعة شعب يتشعب الدخيل حبسب مآل استعماله يف اللغة العربية إىل أر   

  : ّ دخيل شائع مترسخ في اللغة العربية  ـ1 ـ 8
أو على حساب البديل العريب ، وهو ما تواتر استعماله بكثرة وشاع ، دون وجود مقابل عريب له    

وقد تنشأ هلذا الدخيل مشتقات ، . املقابل مما أزاح استعماله وأدى إىل إمهال هذا األخري أو موته 
َ التبلوروالبلورة ،: تبلور ، واملصدر كمثل:لوما اشتق من أفعال كمث،ور ّ بل:كلمةيف مثل .وقد ال تنشأ  ْ 

  . من املشتقاتإىل غري ذلك...واسم الفاعل متبلور 
  :  دخيل متذبذب االستعمال في اللغة العربية  ـ2 ـ 8
ثنائية هذا جند استعماله واردا يف اللغة العربية ، جنبا إىل جنب مع مقابله العريب وقد تكون    

  .االستعمال يف الزمان واملكان الواحد أو قد يكون بسبب اختالف األمكنة 
يستعملها البعض بكثرة ، مع استعمال البعض اآلخر للفظة املذياع ، ولفظة ) الراديو(فلفظة مثل 

الفيديو تستعمل جنبا إىل جنب مع مصطلح الصور املتحركة ، وكلمة حاسوب تستعمل يف الوقت 
وبسرت يتذبذب استعماهلا مع األلفاظ العربية بسرتة ،ولفظة مبسرت ، وال.  لفظة كمبيوتر   نفسه مع

  .معقم ، والتعقيم ، وعقم 
اللغوي وهذه الثنائية اليت تبدو لنا  ثراء لغويا صحيا ، إن هي يف حقيقة أمرها إال صورة للصراع 

ّأخذ دور الريادة ، ستؤول الغلبة فيه يف الناتج عن االحتكاك الواقع بني اللغات املختلفة يف الصامت 
  .زمن ما إىل الكلمات اليت يسود استعماهلا وينتشر وبذلك خيتفي مقابله كيفما كان 

  :  دخيل آيل للزوال واإلهمال  ـ3 ـ 8
وهو ما جنده يف كثري من األلفاظ الدخيلة اليت كانت مستعملة يف وقت ما بكثرة ، أصبحت يف    

ا يف طريق اإلمهال ، والسبب يف ذلك يعود إىل إجياد املقابل عصرنا قليلة االست عمال ، ما يشري إىل أ
ومل ، ت يف عصرنا ّالعريب هلا وشيوع استعماله ، أو أن ذلك اللفظ الدخيل كان يعرب عن مدلوالت قل

مراحل  مبثابة األدلة على نسبة استعماهلا يف مرحلة من  ،تبق إال ألفاظها الدخيلة دالة عليها فهي
  .حياة اللغة العربية  

  :  دخيل مهمل االستعمال في اللغة العربية  ـ4 ـ 8
     وهو االستعماالت الدخيلة اليت سادت يف مرحلة من مراحل اللغة العربية ، بفعل عوامل خمتلفة
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تنا ، أمهل استعمال الدخيل إمهاال تاما ، ومل يعد واردا يف لغسابقا وعند اختفاء تلك العوامل ،مذكورة 
غري أنه بقي كالركام يف معاجم اللغة داال على استعماهلا يف زمن ما ، فهو مبثابة املستحاثات أو اآلثار 

  .ّاملوثقة لوجودها يف السابق 
   :شبهات حول مصطلح الدخيل وقضاياه ـ 9

تمعات يظهر ألصحاب تلك اللغة على أنه نظام كامل مستقل عن      إن نظام لغة أي جمتمع من ا
غريه من النظم اللغوية للمجتمعات األخرى ، وال تتبدى هلم فيه إال الفروقات ، واالختالفات 
الدخيلة عليهم واليت استطاعوا متييزها ومراقبتها ورصدها ودراستها ومعرفة مصدرها ، أما ما مل يعرفوه 

قة أن ما كانوا بعد فيبقى داخل نظامهم أصيال ال غبار عليه ، حىت إشعار آخر فتتكشف لديهم حقي
  .يعتقدونه أصال إن هو يف حقيقته إال فرع من الفروع 

  : والمعرب  واللحن واألعجمي الدخيلبين ـ 1 ـ 9
كرره يف هذا حث األول ، فسوف لن أبه يف املب للدخيل بالتعريف يف أغلب جواننين تعرضتمبا أ     

  .العنصر 
 الرجل العجمي إذا كان ": يف مادة عجمالعرب ن افلقد جاء يف لس) األعجمي ( ة للفظة بسنأما بال

   .2 "األعجم الذي ال يفصح ، واليبني يف كالمه وإن كان عربيا  ":يضا أ ، وجاء 1 "يف لسانه عجمة
خالهلا من خالل هذا التعريف اللغوي ندرك أن العجمة إمنا تصيب اللسان فيعجز اللسان من      

 يف ا العيب يفسد معىن الكلمة بتغري صفة الصوت وكميته ومن خالل هذعن آداء احلروف أداء تاما،
 {ولذلك جاء يف اآليات  مادية تؤثر يف املعىن ونفصيله،فالعجمة صفة،مدارج اجلهاز الصويت  

                                     

                              

           {] 44: فصلت[.   
  
  
  

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
لد ) م ، س (ابن منظور ،  ـ 1   ].عجم[  ، مادة 2825 ، ص 4، ا
  . ـ املصدر نفسه ، الصفحة نفسها 2
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  {: وكذا جاء يف اآلية الكرمية                     

                     {]  103: النحل[.  
أي ،  2 "اخلطأ يف القراءة " ، ويف القاموس احمليط 1 "اخلطأ يف اإلعراب " فهو ما اللحن يف اللسانأ   

  .فهذان املعنيان يصيبان صفة الصوت وكميته ، وكيفية إخراجه بواسطة اجلهاز الصويت ، قراءة القرآن 
ا الصوتية ، واإلعرابية ولذلك كان العرب يصفون اخلطأ يف نطق حروف األلفاظ العربية يف م    ستويا

   .  ، الذي سوف يؤدي إىل فساد يف املعىن باللحن ، ألنه خروج عن صفاته العربية
 بني العجمة واللحن إذا كان كالمها يفيد اخلروج عن مست األصوات العربية اليت إن نفما الفرق إذ

  .ىن بعد ذلك ن اللفظ فصاحته ، وفسد املعأعجمت أو حلن فيها ذهبت ع
فنجد  ،   يف العربية عرب يف حتديد دقيق للمن واملعاصرالقدامى وكذا   العربنواللغويخيتلف     

مركزا على إحلاق األعجمي بالعريب باطراد عدة  العجميتعريب يتعرض لطريقة العرب يف مثال سيبويه 
لصرفية والصوتية ، ويف طرق من بينها اإلبدال ، وتغيري احلركة ، واحلذف ، والزيادة ، ألجل املناسبة ا

ا للفظ العريب ، يف بنيته الصرفية ، أو يف  بعض األحيان يبقى األعجمي على حاله ، إن كان مشا
  .3خمارج حروفه

سب سيبويه فإن كل ما استعمله العرب يف كالمهم من ألفاظ أعجمية يدعى معربا سواء وقع وحب   
  .ركز هنا على االستعمال فقط التغيري الصويت والبنيوي هلا أم مل يقع ، فهو ي

أما اللغوي ابن منظور يف لسانه فلقد تعرض إىل ذلك ويالحظ أنه يركز على املستويات الصوتية 
  : 4) ّعرب(والصرفية واإلعرابية للتعريب ، ويتجلى ذلك يف تعريفه للمعرب إذ يقول يف اجلذر 

  
  
  

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
لد  ،  السابقـ املصدر1   ].حلن[  ، مادة 4014ص  ، 5ا
  ].حلن[  ، مادة 1108، ص ) م ، س ( ـ الفريوزابادي ، 2
   .305 ـ 304 ، ص 4 ، اجلزء)م ، س ( ـ سيبويه ، الكتاب ، 3
لد ،) م ، س (  ـ ابن منظور ، 4   ] .عرب[ ، مادة 2865 ص  ،4 ا
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وتعريب االسم )...(ابوأعرب كالمه إذا مل يلحن يف اإلعر)...(ّب منطقه أي هذبه من اللحن،ّعر"
  .1وكذلك نقل عنه اجلوهري يف الصحاح. " أن تتفوه به العرب على منهاجها :األعجمي 

استعمال اللفظ األعجمي عند العرب على طريقة العرب يف : "فالتعريب عند أغلب القدامى هو 
  .2" ابع العريب لعريب مبا يعطيها الطاللفظ والنطق ، فيحافظون على األوزان العربية ، واإليقاع ا

أما يف عصرنا فريى أهل اللغة أن لفظة التعريب أصبحت هلا مفاهيم اصطالحية خمتلفة حبسب    
ال العلمي الذي ينضوي حتته    :  ا

لفظها األجنيب إىل اللغة صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها ب"التعريب يف الصوتيات العربية هو ـ ف
  .3" العربية

ا ، فبأي صفة يسمى وكذلك نرى نطق ال عرب لأللفاظ األعجمية الدخيلة بتغيري بعض أصوا
  الدخيل األعجمي معربا ؟؟

 يف رأينا يبقى أعجميا ودخيال مهما غريت يف طريقة إخراج أصواته )األجنيب (فاللفظ األعجمي   
 ، ]ّمحد[  اليت هي اشتقاق احلمد بصيغة اسم املفعول من الفعل الرباعي]دّمحم[من احللق ، ولفظة 

امه ، فالعجمة والتعريب يف رأينا  ستصبح أعجمية عند نطق احلاء هاء ، لعجمة املعىن وذهابه وإ
  .خيص املعىن ال الصوت وكميته وصفته

ويف علوم الرتمجة أصبح التعريب يعين ترمجة ونقل النصوص من اللغة األحنبية إىل اللغة العربية وهنا   
ركز على ترمجة املعىن ونقله باستخدام اللغة العربية ، مع ضرورة يكمن تطور املصطلح حيث صار ي

  .احملافظة على خصائص النص األصلي 
  :خمتلفة آراء لغوية  على نشوء الدخيل واملعرب املفاهيم خاصة بنيهذا االختالف يف لقد ساعد   
نظام الصريف  يرى أن كل لفظ دخيل استعمل يف العربية وتعرض للتغريات الصوتية وطوع للرأيـ 

يف عصر االستشهاد فقط العريب يسمى معربا وانتفت عنه صفة الدخيل ، ومنهم من حيصر املعرب 
  .واالحتجاج اللغوي 

  يرى أن كل ما وفد علينا من لغة غري العربية يعد دخيال سواء تعرض للتغريات السالفة الذكر أم رأيـ 
  عم من كلمةأويبدو أن هذه الكلمة  " األزمان ، فهو لفظ دخيل ، مل يتعرض ، وعلى مر

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  .180ص ،1990، 4ط ،العلم للماليني،بريوتدار ، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،تاج اللغة وصحاح العربية ،)إمساعيل بن محاد( اجلوهري -1
   .9 ، ص 1987، 28 حمي الدين صابر ، مقال التعريب واملصطلح ، جملة اللسان العريب ،عدد -2
  .591 جممع اللغة العربية بالقاهرة ، املعجم الوسيط يف اللغة العربية ، ص -3
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املعرب ، إذ تشتمل ما نقل إىل لغة العرب ، سواء جرت عليه أحكام التعريب أو مل جتر عليه ، وسواء 
  .1"  يف عصر االستشهاد أو بعده أكان
ن خالل النطق ،فإن اختلف عن لغته األصل عد فاالجتاه األول يفصل بني الدخيل واملعرب ، م    

  .والتقابل عندهم يكمن بني هذين املصطلحني . ّمعربا ، وإن مل خيتلف عد دخيال 
ا ، فما دامت أصول األلفاظ الوافدة إىل اللغة      أما االجتاه الثاين فريكز على التسمية يف حد ذا

ّليه تسمية الدخيل سواء تصرف يف أصواته أو ّالعربية من لغة أخرى ، فالصحيح عندهم أن تعمم ع ُ
فهم يعتدون باألصول اللغوية وما مل تكن أصوله عربية فهو حري بأن يعد .  ع يف بنيته الصرفية ّطو

م  ال يستطيعون يف كثري من األحيان حتديد . دخيال ، ويبقى كذلك  لكن الذي يؤخذ عليهم أ
  .حتديدهم للدخيلاخلطإ عند اللغة األصل ، فيقعون بعد ذلك يف الوهم و

ّن ألفاظ من لغات أخرى يعد دخيال،وأصل التسمية  أن كل ما أدخل يف اللغة العربية مويف رأيي   
  .والتقابل عندهم يكمن بني هذين املصطلحني .اللفظ األصيلمتييزا له عن كانت ألجل ذلك ، 

 هاَطقتننسا بباء أعجمية مفخمة و عاصمة فر]باري [ مثال بكلمة َفإن تلفظتوعلى سبيل املثال    
 يف َ ضمن سياق لغتك العربية ، فإن اللفظ عند القدامى يبقى دخيال ، أما إذا تصرفتالفرنسينيك

النطق ، ونطقت الباء األعجمية باء عربية مرققة فتكون صيغة اللفظ على وزن فاعل مثل راعي أو 
 اليت هي صيغة وزن فاعيل كقابيلقاضي، أو أضفت صوت الزاي يف اآلخر فتكون الصيغة على 

، هنا تكون قد طوعت الكلمة لنظام اللغة العربية ، وبذلك قد عربت اللفظ ، معربة وليست أصيلة
  . اللفظ معربا وخرج عن كونه دخيالّدُوع

لى كالم العرب فهو من كالم قيس ع  ما"النحو لغويونا القدامى ، وقالوا وجرى على هذا       
وا إىل علم القياس الذي نشأ يف حياض الفقه واستفادوا منه لتطوير علم النحو واستند،  "العرب

ّومن هذا اجلانب متكنوا من إدخال كثري من األلفاظ األعجمية إىل اللغة العربية وعربوها . والصرف 
  يؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس األعجمية قد": يقول ابن جين يف خصائصه . وها وأعرب

، وإبريسم ، وفرند ، وفريوزج ،  تراهم يصرفون يف العلم حنو آجرأالعرب جمرى أصول كالمها ،أجرته ال
   ّذلك أنه ملا دخلته الالم يف حنو الديباج ، (...)ه الم التعريفومجيع ما تدخل

ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  . 31 ص ،)م ، س (  مسعود بوبو ، -1
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فجرى يف الصرف ومنعه . ت أشبه أصول كالم العرب ، أعين النكراوالفرند ، والسهريز ، واآلجر ، 
  .1" جمراها 

 ") :  م990/ ه380ت (شري يف كشافه ولذلك فقد ظهر مفهوم للتعريب ذكره جار اهللا الزخم   
  .2" اجه ، وإجرائه على أوجه اإلعراب أن جيعل عربيا بالتصرف فيه ، وتغيريه عن منه

بيا بالتصرف يف بنيته الصرفية والصوتية ، وبتطويعه للنحو العريب يف حتريك ّأن يصري اللفظ عر: مبعىن 
  . احلرف األخري حبسب الوظيفة النحوية 

  .فالتعريب عند أكثر القدامى هو تصرف صويت بنوي صرف ال عالقة له باملعىن  
ا العرب على منهاجها" يف مفهومه اللغوي القدمي وهو      . 3 " ّأن تتفوه 

   .4" ًواعد النطق العريب صوتيا وصرفياُأي أن ختضعها لق" حية الصرفية الصوتية ال غري من النا
أما التعريب يف عصرنا يف القرن الواحد والعشرين فمفهوم ال ينحصر يف الصوت والصرف بقدر ما   

  .يتجاوزه إىل املعىن والداللة 
ا تفرتق عنها ليست بدعا من اللغات ا" يقول بعض اللغويني إن العربية      : إلنسانية ، غري أ

ا ، وإنزاله على أحكامها ، وجعله  برباعتها يف متثلها للكالم األجنيب ، عن طريق صوغه على أوزا
  .5" ال يتجزأ من عناصر التعبري فيها جزءا 

ا إن كل لغة تقرتض ما حتتاجه من كالم من ال: قول أ   سب نظامها حبلغات األخرى وجتريه يف لسا
 مبيم ]maison[ فيقولون  يقرتضها الفرنسيون من العربية]منزل[فكلمة .رائقها وبراعتها وط

  .مكسورة وإخفاء النون أو إدغامها بغنة مث حذفها متاما يف آخر الكلمة وقلب الالم نونا بغنة 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
   .357ص ،  1جزء  )م ، س (  ابن جين ، -1
  . 477ص ،  5 جزء   ،تفسري سورة الدخان ،) سم ، (  الزخمشري ، -2
لد الرابع ، ،)م ، س ( ابن منظور ،  -3   ] .عرب[مادة ، 2865ص   ا
   .64، ص ) م ، س (  ـ ممدوح حممد خسارة ، 4

   .315 ـ314ص ، ) م ، س ( : صبحي الصاحل  -5
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ما ، ونطق ضادها  قلبت راؤها ال، حيث ] malade[فقالوا  ]مرض[وكذلك فعلوا يف لفظة    
  سب قول القائل تنفرد بأحكام خاصة ؟حبفهل اللغة العربية .  مفخمة داال

ا الصويت  فأي لغة حافظت على الصورة الصوتية للدخيل فيها ، دون أن تغريه وتطوعه جلهاز أصحا
م ؟   وخمارج أصوا

...)  مسجد ، إرث ، ابن سينا ، حممد ، اجلزائر ، لبنان ،( :فلو الحظنا كلمات عربية مثل    
ا دخلت إىل لغات أخرى بتطويع وتشذيب وحذف لبعض احلروف ، حىت تكون  لوجدنا أ

  .مستساغة ومقبولة يف اجلهاز الصويت ألصحاب اللغة املقرتضة ، ولنظام لغتهم وأصوات حروفها 
 بفاء أعجمية ، فإن اللفظة تبقى أعجمية يف)  Esclave، اسكالف(فإن نطق العريب لفظة 

ا األولون  منظورهم ، لكنها تصبح معربة إذا نطقت الفاء األعجمية فاء عربية ، أو باء مثلما عر
  .)السالف( ، وهم جنس من الشعوب األوربية  ]صقالبة[فقالوا 

ومن ذلك رأوا أن اللفظة ، صح املخارج أففي رأينا أن العرب يعدون خمارج احلروف العربية هي     
مادهم على خارج حروف عربية تصبح ضمن الكالم العريب ، وهذا هو اعتاألعجمية ملا تنطق مب

  ) .املعرب( ابتداع مصطلح 
 ،1 )خمميد( أو ) ماهومد(عجمي فقال أ، وأخذها عنك ) حممد( عند العرب كلمة َفإن نطقت    
ا ) مهمد(أو  مثلما مسعها فإن تلك اللفظة ) مهمد (ومسع السامع العريب ذلك التلفظ ونطق 

ا عن حدود األ م الصريف امث هي توازي النظصوات العربية ،الدخيلة تعد عربية لعدم خروج أصوا
 ولكن شتان بني حممد ومهمد ، فهذا من احلمد ، )ّمفعل(العريب إذ جاءت على وزن اسم املفعول 

العشوائية ، وهنا يقع التداخل واخللط ، وتسري اللغة يف مسار االحنراف واالعتباط و. وذاك من اهلمود 
  .بدل اإلبانة واإلعراب والعجمة بدل مسار االستقامة باالشتقاق ، والنحت ويسودها الغموض 

  
  
  
  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
   .11 ص ،1996 ، دار الشروق ، القاهرة ، 2 غريب حممد غريب ، ط اهللا ليس كذلك ، ترمجة زيغريد هونكة  ،  : انظر  -1
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  : سه هنا بإحلاح شديد هو والسؤال الذي يطرح نف
إذا كانت اللغة العربية مبنية على االشتقاق ، وكانت ألفاظها جتد التعليل املعنوي املناسب ، والذي    

،  أو من احلياةيندر وجوده يف بقية اللغات ، كقولنا  آدم من األدمة واألدمي ، وحواء من االحتواء 
يا من الدنو ، فكيف بتلك األلفاظ املعربة ، وما وجه والسماء من السمو ، واألرض من الرض ، والدن

ا ، إن وجدت ، فلو قلنا تلفز  من التلفزيون ، فأي تعليل داليل نراه مناسبا  تعليل معاين مشتقا
ا من جذرين بلغة أعجمية  مبعناها األعجمي  ) تيلي: (جلذور تلك اللفظة ، وحنن نعلم مسبقا أ

،وهل يكفي ألجل تعريبه أن أنطقه بصوت موزون ) الرؤية(األعجمي مبعناها ) فيزيون(، و) البعد(
 حىت أوّفنقول بعدها أنه تعرب ؟ أفال أدخل اللفظ األعجمي مبعناه ال بلفظه فأقول الرائي عن بعد ، 

املرآء فيبقى يف اللفظة تعليل الرؤية قائما ، مثلما هو قائم يف لفظة املرآة اليت هي اسم آلة على وزن 
  .مفعلة 

  .وأين هو دور صيغ االشتقاق اليت هلا باع طويل يف إثراء اللغة العربية ؟
  :  الدخيل والمشترك بين اللغات بينـ  2 ـ 9
  :اجتاهان خمتلفان واملشرتك اللفظي يربز على صعيد الدراسة اللغوية اخلاصة بالدخيل   

لغات مقرتضة من لغة قارضة ، أنه ال وجود للمشرتك اللفظي ، إمنا هو دخيل على يرى   أول ـ اجتاه
  . واملقرتضة شبهة االشرتاك بني اللغات املقرضةأصبح على مرور األزمان حيمل 

ويبدو هذا الرأي مقنعا إىل درجة كبرية بسبب أننا ال منتلك معلومات دقيقة عن تاريخ وحيثيات حركة 
رة اليت ميكن أن حندد فيهما انتقال األلفاظ من لغة إىل لغة ، على عكس املرحلتني احلديثة واملعاص

   .بالدقة  مصدر الدخيل وتاريخ دخوله ، وهيئته األوىل 
  يرى أن حتديد الدخيل ومتييزه من األصيل أمر غاية يف الصعوبة إال إذا رصدت تلك   ثانـ اجتاه

 . همرأن من ِّيقُتارخيا ومصدرا وانتقاال ، وحتوال ، وال ميكن احلكم عليه إال إذا تواأللفاظ والدة ونشأة 
 اسة أن درويرى هذا االجتاه، البحث وتضافرت هود جوهذا أمر عسري للغاية إال إذا تكاتفت 

األصول اللغوية وأصول األلفاظ علم ما زال يف طور النمو ، ولذلك انربى كثري منهم يهتم بعلم اللغة 
يف بداياته اللغوي العريب وخصصوا جل وقتهم يف التأثيل اللغوي ، الذي ما زال يف الدرس ، املقارن 
   .األوىل
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 إمكان توارث لغات للغة منقرضة ، إىلتوصل العلم احلديث كل ذلك فلقد على الرغم من و   
  .واشرتاكها يف كثري من األلفاظ والسياقات واألنظمة اللغوية 

 أليم فظةكل الواحدة األسرة لغات جمموعة بني اللفظي املشرتك إىل القدماء العلماء تنبه ولقد"   
 فقد ذلك ومع. توارد اللغات مصطلح عليه وأطلقوا تنور كلفظة املختلفتني األسرتني بني أو

 طرأ بينها األلفاظ املشرتكة من هي األمر حقيقة ويف السامية، اللغات إحدى إىل ألفاظ تنسب
  .1"اللغوي التطور ضرورة اقتضتها بسيطة تعديالت عليها

  ّردوه يف كثري من األلفاظ  فبعض اللغاتتوافقا بني لتفتوا إىل أن هناك ا  ظ أن القدامى قدَالحُوي   
املشرتك اللفظي بني  :   وابتدعوا مصطلحا مسوهواتفاق اللغات إىل مبدأ أو باب توارد اللغات ،

  ،  تنهل من حوض واحد وهي شديدة القرابة ببعضها دركوا أنه ميكن للغات أن ،  وأاللغات
، ) م665/هـ45( ت ـ رضي اهللا عنهـ عض اللغات الصحايب اجلليل زيد بن ثابت ومن الذين أملوا بب

 إىل تعلم السريانية ، ومنهم عبد اهللا بن عباس ي دعاه الرسول كاتب الوحي ، والذ
كان جييد العربية والسريانية ،  ) م794/هـ114(نبه ت ، ومنهم وهب بن م) م687/هـ68(ت

كان جييد احلبشية ، ومنهم اخلليل بن أمحد الفراهيدي ) م714/هـ95(ومنهم سعيد بن جبري ت
نوا يتكلمون بلغة تضارع وكا ":  يف قوله ة تشبه العربيةالكنعانيني أمة تكلمت بلغ ذكر أنالذي 
  . 2 " العربية 

نها اللغتان الفينيقية و معروف لدى علماء اللغة هم أصحاب لغة تفرعت عوالكنعانيون كما ه   
 باللغة احلمريية ، وعن المُكان م) م945/هـ334( ومنهم احلسن بن أمحد اهلمداين ت والعربية
نيون بدراسة اللغة احلمريية املنقوشة يف عاستطاع امل  :"الشيخ محد اجلاسر قال فيه  )اإلكليل(كتابه 

إذ أن اهلمذاين قد وضع صورة األجبدية )...(، استطاعوا أن يقرأوا تلك النقوشاآلثار اليمنية كثري من 
عد ب ومنهم ابن الندمي الوراق تويف . أجبدية اللغة العربية املعروفة مع ما يقابلها مناحلمريية 

  زم ـابن ح ومنهم .3"ات املختلفةجل يف كتابه كثريا من خطوط اللغوالذي س)م990/هـ380
ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

 ، 2ع ،كلية املعلمني  مصراتة ، أكتوبر 7 جامعة ، جملة الساتل،  املشرتك والدخيل من اللغات السامية يف العربية  ،عبد الوهاب حممد عبد العايل -1
  . 73 ـ 72ص  ، 2007جويلية ، 

   .205 ص ، 1، ج  )م ،س (الفراهيدي ، خلليل بن امحد  ا-2
   .22 ـ 11 م:  ص1978 دار اجلديد للطباعة ، بغداد ، لعرب يف دراسة اللغات السامية ، الطعان ، مسامهة ا هاشم -3
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لقرابة بني اللغات ما جعله حظوا مسة االذين الالقالئل من وهو ) م1064/هـ456(تندلسي األ
ة اليت هي لغة مضر وربيعة  إن الذي وقعنا عليه ، وعلمناه يقينا أن السريانية والعربانية ، والعربي"يقول 

ال لغة محري ، واحدة تبدلت بتبديل مساكن أهلها ، فحدث فيها جرس كالذي حيدث من األندلسي 
 إىل " ومن اخلراساين إذا رام نغمتهما إذا رام نغمة أهل القريوان ، ومن القريواين إذا رام لغة األندلس ،

أيقن أن اختالفهما إمنا هو من حنو ما ذكرنا من تبدل ،العربانية والسريانيةفمن تدبر العربية و":أن يقول
ا لغة واحدة يف األصل ألفاظ الناس على طول األزمان واختالف البلدان وجماورة    .  1 "األمم وأ

،وهو الذي صنف كتابا وكان جييد اللغة احلبشية ) م1344/هـ745(ومنهم أبو حيان النحوي ت
   .نور الغبش يف لسان احلبش : مساه 
اورة واملقاربة للغة العربية ، كان حكمهم يف مسألة       فمن منطلق دراية اللغوين العرب باللغات ا

 كثري من األلفاظ ُّ األصيل نرى أنه من اخلطأ عداحلكممن هذا و.توافق اللغات  حكما علميا صائبا 
 أي لغة : الوقت هيدخيلة على العربية ، فهي من صميمها ، والقضية اليت يفرتض أن تطرح يف هذا

من تلك اللغات املتقاربة حافظت على النظام والنسق القدمي للغة األم ، وأي لغة منها جاورت 
  اللغات األعجمية وتفاعلت معها فابتعدت عن األصل ؟

الداليل لأللفاظ بني مجيع اللغات ذات األصل الواحد جعل اللغة العربية الصويت وولعل التطور     
، مما جعل القاموس اللغوي  من املشرتك اللفظي الوارد يف تلك اللغات وبكل تطوراته ترث هذا الزخم

العريب يزخر بعشرات األلفاظ ذات الصورة الواحدة واملعاين املختلفة ، مما يدفع إىل الظن بأن هذا 
ى يف كثري الزخم من االشرتاك اللفظي يف اللغة العربية وحدها مرده إىل تشارك العربية مع اللغات األخر

  . إىل ختصيص أو تعميم أو حىت تقابلا، وتطور داللتهمن األلفاظ ووراثة العربية هلا 
  
  
  
  
  
  
  

ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  . 34ص،  1ج ، )م ، س (ابن حزم األندلسي ، -1
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رث عن السامية ُوإن قسما كبريا من الثروة اللغوية قد "  :ارة التالية تصب يف املعىن ذاته ولعل العب    
ّاملشرتكة وتغري من ناحية الشكل واملعىن تغيريا ضئيال إىل حد أن أجياال مبكرة من الباحثني اعتقدوا 

  .1" حيل حمل معجم السامية املشرتكة أن املعجم العريب ميكن ان
ذات القرابة واألصل حول املشرتك بني اللغات مصنفات املعاصرين اللغوين بعض من ولقد كتب   
  : مثل لواحد مع العربية ا

   .1936ـ كتاب ملتقى اللغتني العربية والعربية ملراد فرج طبع جبزئني سنة 
  .1969ـ كتاب الرباهني احلسية على تقارض السريانية والعربية ألغناطيوس يعقوب الثالث طبع سنة 

  دينال حازم علي كمال لغويل شرتك السامي يف اللغة العربيةمعجم مفردات املـ كتاب 
  .2008، طبع مكتبة اآلداب بالقاهرة سنة  صفحة 420يف  

املشرتك والدخيل من اللغات :  عبد الوهاب حممد عبد العايل مبحثا يف جملة الساتل بعنوان ـ كتب
  .2007، سنة  صفحة ثالثنيالسامية يف اللغة العربية يف 

  .القرابة العائلية الوثيقة بينها وكلها تشري إىل ظاهرة املشرتك اللفظي بني اللغات خاصة ذات صلة 
  :واألصيل الدخيل بين شبهة ـ  3 ـ 9
ا دخيلة أو الكالم عن أصول كثري من الكلماتيبقى      .أصيلة يرتواح بني أخذ ورد  ، والفصل يف أ

ا ما ورد يف مقال للشيخوأقرب مثال على االختالف الواقع بني األمم يف حتديد أص  عبد ول لغا
من اختالف كبري يف نسبة األلفاظ ) الوغى بني أهل اللغى (ريب يف مقاله املعنون بـ القادر املغ

املختلف فيها واليت يرى ) القهوة(ومن تلك األلفاظ لفظة ، واملصطلحات إىل لغة دون أخرى 
ا من لغتهم ، يغل ا من الفعل أقهى يقهي:  عربيتها ب شيخناّاألحباش أ  مبعىن ذهب ،إذ يرى أ

ا تفعل كذلك ، مث مسيت النببشهوة ا ا أل   . بتلك التسمية ّلطعام ، ومسيت اخلمر قدميا 
ا من لغة اليونانينياليت يرى ) الصويف(ولفظة   إىل  الصوف أو ها شيخناّ وتعىن احلكمة ، يردالبعض أ

  .ّالصفاء أو الصفة اليت كانت باملسجد النبوي 
  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  .  32ص ،  )م ، س ( ،  فيشر فولفديرتيش -1
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تستعمل يف العربية لأللوان ، وهي من القنوء مبعىن احلمرة  ، ينسبها األتراك إىل كلمة ) قاين(ولفظة    
  .قان عندهم اليت مبعىن الدم 

ا من ) ُجناح(واللفظة العربية       ،)  كناه(املذكورة يف القرآن مبعىن اإلمث والذنب يقول األتراك أ
ا وسارة  ّاسم زوجة إبراهيم عليه السالم من السرور واملسرة ، مبعىن تسر القلوب ، ويرى العربيون أ

  .مبعىن السيدة أو األمرية 
ا من     ّولفظة قارة من الفعل قر مبعىن ثبت واستقر ، يرى األتراك أ   .مبعىن األرض اليابسة ) قرة(ّ
اجللد ، تطورت داللتها لتصبح داللتها ما هي عليه اليت هي يف العربية الوعاء من ) اخلريطة(ولفظة   

ا من    .اليونانية ) كارت(اآلن ، غري أن الفرنسيني يرون أ
الذي هو مبعىن املاء احلار ، يرى الفرنسيون أن اللفظة يستعملها الشوام اقرتضوها ) شوب (ولفظة   

  .مبعىن احلار  ) chaud( من اللفظة الفرنسية 
  . يراها العرب عربية ، يراها األعاجم من لغتهم  ولفظة الفرن اليت  

، أرضي شوكي ،أسطوانة ، الناطور، فسقية ، قرش ، سلطة ، قازوزة ،  قلم ، فانوس"وكذلك األلفاظ 
  .1..". ،فسطان ، غول

هناك الكثري من األلفاظ اليت عدت عند القدامى دخيلة  ومعربة ، أعادها علم اللغة احلديث إىل و    
اليت طاملا ذكر ) إبليس(عاجم هلا مثال ذلك لفظة لعريب ، على الرغم من استعمال املحوضها ا

ا من  اسم علم معدول مشتق من الفعل لكننا نراها  ، املعربالقدامى ومعهم بعض احملدثني أ
 {: جاء يف قول اهللا تعاىل  مبعىن ييأسون من رمحة اهللا ، مثل ما: ويبلس املبلسون) أبلس(     

                                       

         {] وفي قوله ،] 44: األنعام:}                    

          {] وفي قوله ، ]77: المؤمنون: }                

 { : وفي قوله، ]12: الروم [}                          {
    {:وفي قوله   ،]49: الروم [             {] 75: الزخرف[.   

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
   .111 ،ص 1958،  10 عبد القادر املغريب ، الوغى بني أهل اللغى  ، جملة جممع اللغة العربية ، مطبعة التحرير، القاهرة ،ج -1
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،والفعل املضارع واسم الفاعل  خمتلفة هي اسم العلمصيغفظ يف القرآن على تواتر استعمال اللّ   إن 
ا عربية انتقلت إىل اللغات األخرى يف زمن ما تدعم الرأي  وتعرضت للتغريات الصوتية ، فهي ،  بأ

  .، أصيلة يف اللغة العربية دخيلة على تلك اللغات 
 {:يف قوله تعاىل) م823/هـ208ت(   ذكر أبو عبيدة       {] 44:األنعام[ :  

  :  )م762/هـ145( الشاعر توأنشد لرؤبة بلس الرجل إبالسا ،وقد أ،احلزين النادماملبلس ، "
  1ْسَالْبِإَ وٌةَرْفُ صِوهُجُي الوِفَ و... ْاسَمْخَ األِيسِمَ خَمْوَ يـْتَضرَوح ـ                 

 مؤلفه الشيخ السيوطيهذب يف ما وقع يف القرآن من املعرب لرأينا ولو تتبعنا ما ورد يف كتاب امل   
  .مما كنا نعده أصيال يف القرآن إىل لغة أعجمية أو واحدة من ذوات القرىب من اللغة العربية يعيد كثريا 

  :بينهما شتقاق االوالعربي وقضية الدخيل ـ  4 ـ 9
لوجوه االشتقاق العربية املعروفة ، إذ ما نقصده من االشتقاق هنا هو ، إمكان تصريف اللفظ   

 ذهن من الدخيلالعريب اشتقاق  من العريب  ، والدخيلاشتقاق : بشقيه شتقاق االشغلت قضية 
  :وانقسموا يف ذلك إىل طائفتني واحملدثني اللغويني القدامى 

  : عند القدامى اشتقاق الدخيل من العربي   أ ـ  ـ1ـ  4 ـ 9
ذا تؤصل الدخيل وتراه من أصول عربية طائفة ترى إمكان اشتقـ 1 اق الدخيل من العريب وهي 

طية املوضوعية إىل االعتباأخرج آراءها االشتقاقية من اق هذه ،خالصة غري أن تعميمها عملية االشتق
ا االشتقاقية توحي إىل التفطن املبكر لظاهرة واخلطأ يف كثري من األحيان ،  على الرغم من أن إشارا

، يستعملها قدمية وإمكان استعمال األعاجم لكلمات عربية    األصول األوىل العربية ،لدخيل ذيا
ا من الدخيل     .العرب بعدهم على أ

نه أطائفة ترى أن االشتقاق من الدخيل جمرد سفسطة وهو ينم عن جهل البعض من اللغويني ، وـ  2
  .ال ميكن االشتقاق من الدخيل بأي حال من األحوال 

  
  
  
ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــــ
،كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، علق عليه حسني بن فيض اهللا اهلمذاين ، مركز الدراسات ) م 934/هـ322(  أبو حامت الرازي ت -1

   .376، ص 1994، 1والبحوث اليمين، صنعاء  ، ط
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  : عند المحدثين اشتقاق الدخيل من العربي  ـ ب ـ 1 ـ 4 ـ 9
 الدخيل الذي نستعمله إن مل نقل كله هو الكثري منبرزت طائفة لغوية يف عصرنا احلايل ترى ان  ـ 1

ن اللغة العربية أمن أصول عربية ، خاصة يف اجلذور اللغوية اليونانية والالتينية ،  ولذلك فهي ترى ب
االتفاق مع القدامى ، وهؤالء يتفقون متام هي أقدم اللغات وهي مصدر اللغات املتشعبة يف العامل 

  .الذين يرون أن القرآن الكرمي كله عريب وليس فيه لفظ دخيل 
وبعيدة عن املوضوعية والعلمية ، طائفة أخرى ترى أن آراء الطائفة األوىل جمرد سفسطة الغية ،  ـ 2

مع آراء هذه الطائفة نفسها تتفق وأن اللغة العربية لغة حمدثة ليست أقدم من اليونانية والالتينية ، و
  .اللغويني القدامى الذين يرون وجود الدخيل يف القرآن الكرمي 

  :شتقاق العربي من الدخيل ا  ـ2ـ  4 ـ 9
شتقاق غري أنه ال ني ختف حدته يف هذا النوع من االبني الطائفتني السابقت التنافر يف اآلراء ّإن  

، وما يتبعها من تعريب ) الصويت(ينعدم ، وما دامت هناك حركية لغوية قائمة يف التعريب اللفظي 
ها هو الشيوع خذ ورد ، واحملك الفاصل بينأ بني هاتني الطائفتني تبقى بني اآلراءاشتقاقي فإن 

كسد ، وبلور ، وفربك ، أواالستعمال الفصيح ، فال نرى مثال اعرتاضا بينهما على استعمال الفعل 
  .لفظ الدخيلصرفية لشتقاقات العربية النواع االأإىل غري ذلك من فسلج ، ودمقرطة ،ورسكل ، و

   :لغويا والمرتدالدخيل بين  ـ 5 ـ 9 
وهو مصطلح يسميه البعض الدخيل العائد ، وهو انتقال اللفظ العريب إىل لغة أخرى فتتغري      

بصورته  قصري ينتقل هذا اللفظ إىل حوض اللغة العربيةأو مالحمه الصوتية فيها وبعد مرور زمان طويل 
تغرية احملرفة ، أو قد ينتقل إىل من اللغة املقرتضة إىل لغة أخرى ، مث يعود بعد ذلك إىل العربية امل

 ، فيستعمل يف العربية اُمشوها تشويها فاحشا ، حىت أنه ال يفطن إىل أنه منتقل من العربية عائد إليه
لفظه العريب األصيل كذلك ، ويستعمل جنبا إىل جنب مع  صوتياعلى هيئته األعجمية أو قد يعرب 

فيكون ذلك اللفظ مبثابة . ّ، ويسميه البعض دخيال ، والقليل من اللغويني من يتفطن هلذا األمر 
   . املسافر الذي عاد إىل أهله وقد أثر فيه السفر أميا تأثري فمن أهله من يعرفه ومنهم من جيهله 

رحيل بعض األلفاظ أو الرتاكيب اللغوية  الذي يعين اللغوي االرتداد:ستأنس بتسميته أ البابهذا     
ا مشوهة  مصطبغة خبصائص اللغة املقرتضة فتكون  إىل لغة أو عدة لغات أخرى يف زمن ما ، مث عود

ا   صوتيا مع اللفظة األصل فيعد بعض تتماثليف لغتها األم األوىل كالدخيل عليها مع مالحظة أ
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ا صدفيا ، جاهلني حيثيات لغات،سبا و اشرتاكا لفظيا بني الاللغويني ذلك تنا ويعده آخرون تشا
  . تلك الرحلة اللغوية املبهمة غري املدروسة 

  :العلمي المتخصص بين الدخيل والمصطلح ـ  6 ـ 9
على التأثري اللغوي ّ اللغة العربية أوجه يف اآلونة األخرية ، وطغى قد بلغ التأثري اللغوي الغريب يف    ل

زية حمل لقرن التاسع عشر حل تأثري اللغات األوربية وال سيما الفرنسية واإلجنلي مبرور ا"الرتكي ، إذ 
، ومشل ذلك التأثري املبتكرات وأمساءها ، واملصطلحات العلمية ملسميات 1 "التأثري الرتكي تدرجييا 

مادية أو جمردة ، بسبب التطور العلمي والتقين احلاصل يف دول الغرب ، وبسبب تشعب العلوم 
تمعات العربية ، وبسبب وتفر عها ، أمام الركود الفكري ، وما يتبعه من فقر لغوي حاصل يف واقع ا

التعريب اللفظي املتبع لدى الكثري من لغويي الوطن العريب ، أثناء ترمجة العلوم األجنبية إىل اللغة 
  .لعربية ونظامها ُالعربية ، دون أن يتصرف يف تلك املصطلحات الوافدة تصرفا حكيما خيدم اللغة ا

إن الدخيل يف اللغة العربية من اللغات األجنبية يف عصرنا ال بد أن ينظر إليه من هذا املنطلق وهو     
تعريب املصطلح أو ترمجته ، وألن اللغات يف العامل شهدت ختصصا علميا حبتا ، فإن اللغة العربية 

ا حبسب ال علم الذي تصفه ، فلغة علم السياسة ، اآلن صارت تعرف متايزا واختالفا يف اصطالحا
ليست هي لغة علم االقتصاد ، وليست هي لغة القانون ، وليست نفسها لغة الصحافة أو الفيزياء أو 

ولو نظرنا إىل علم الطب يف اللغة العربية مثال . الطب  مبا اكتسبته من مصطلحات خمتلفة ومتغايرة 
لغة اإلجنليزية أو الفرنسية فضال عما ترجم أو هذب لوجدنا الكثري من املصطلحات هي نقل أمني ل

  .فيا حنويا وصوتياليصبح ضمن اللغة العربية نظاما صر
  : لتعدد لغاته صفاته الصوتيةالدخيل الواحد في اللغة العربية وتعدد ـ  7 ـ 9
  .صدرظة االقرتاض لتعدد لغاته املالدخيل الواحد تتغري صفاته الصوتية حلكن أن نالحظه أن ما مي  

، ال تصلنا عن اللغة الفرنسية بالصورة اليت تصلنا عن  بني اللغات األوربية حديثافاأللفاظ  املشرتكة
اللغة اإلجنليزية ، وهي أيضا ليست بالصورة اليت تصلنا من اللغة اإليطالية أو اإلسبانية، ولذلك فإننا 

  .رتاض العربية منها نلحظ اختالفا يف نطق تلك األلفاظ بسبب اللغة املقرضة،مصدر اق
  
  
  

ــــــــ ـــــ ــــ   ـــــ

  .  42ص ،  ) م ، س ( ، فولفديرتيش فيشر  -1
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خمتلفة ، ختتلف صورته قليال ، أو تتفق  ، ) أقطار(ّ   قد نلحظ أن الدخيل الواحد يفد من مناطق 
  : والسبب يف ذلك يعود إىل عاملني مهمني مها 

 اليت تنحدر من اللغتني اليونانية والالتينية ، فتلك اللغات هي  التشابه املالحظ بني لغات أورباأ ـ
  .مبستوى اللهجات املختلفة يف البلدان العربية املنحدرة من اللغة العربية الفصحى 

 اختالف االستعمار لكل بلد عريب ، فإذا كانت ليبيا قد تعرضت لالحتالل اإليطايل فاملقرتض ب ـ
 وإن كان فرنسيا أو إجنليزيا ، أو إسبانيا أو حىت أمريكيا فاملقرتض حتما سيأخذ الصبغة اإليطالية ،

ا لغويا    .سيكون بالصيغة اليت عند لغات تلك االحتالالت على الرغم من تقار
 املشرتكة بني اللغتني الفارسية والرتكية ، فرتى ألفاظا دخيلة يف املشرق ظ    وقبل ذلك وقع بني األلفا

نارجيل ، لة ،  نرجيلة ، نركيلة ، ناركل ،أرجيلة ،أركي: نطق يف املغرب العريب مثلالعربية ال تنطق كما ت
وبعض من األلفاظ الفارسية الدخيلة على اللغة العربية متظهرت بصورة أخرى عند انتشار لغة األتراك 

ه يف ما يف الوطن العريب ، وما دخلنا من الفرنسية عن طريق اللغة الرتكية سيكون ال حمالة خمتلفا عن
  .دخلنا من لغة فرنسية من الفرنسيني أنفسهم 

  

  المكان وتية لحظة االقتراض بحسب الزمان والدخيل الواحد تتغير صفاته الصـ  8 ـ 9
  رضة واملقرتضة ، املق،وهو ما يعمل فيه التطور الصويت للغتني:  بحسب الزمان ـأ  ـ 8 ـ 9

ت ابن خلدون أوعصر  )م1165/هـ560( اإلدريسي تفالدخيل يف اللغة العربية منذ عصر
 أو غريمها ليس هو بالصفة الصوتية نفسها اليت يف عصور االحتالل األوريب )م1406/هـ808(

ا    . للبالد العربية بسبب التطور الصويت احلادث لأللفاظ ونطق الناس 
  : أمثلة 

  . لندرة ، لندن لندرز ،لندرس ،ـ 
  .بريز ، باريز ، باريس ـ 
  . مايكل ، ميخائيل ، ميكال ، ميشال /ارل كارل ، شـ 
   .انكليطرة ، انكلترية ، اجنلرتا / .برطانية ، بريطانية ، بريطانيا ـ 
  .إمربور ، إمرباطور ـ 
نظرا  ، قرتضة بني اللهجات امل فيه ما يعمل التغاير الصويتوهو :بحسب المكان ـب  ـ 8 ـ 9

فالقاف عند اجلزائري تنطق مهزة قطع .ملنطقة العربية الختالفات األداء الصويت بني مكان وآخر يف ا
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واجليم عند اجلزائري ينطقها املصري كافا . عند املصري ، وتنطق كافا أعجمية يف بعض مناطق الشام 
  ) .جواب(أعجمية يف مثل كلمة 

ا املصري باء يف مثل كلمة عجمية،والباء األعجمية اليت ينطقها اجلزائري بصفتها األ   ) .توكولبرو(يعر
 من األلفاظ الدخيلة ونطقها ، حيث أن كاف العجم يف  املغاربة عن املشارقة يف رسم كثريو خيتلف  

وتنطق ) جاز(بينما يرمسها املشارقة العريب وتنطق كرمسها ،)غاز(يرمسها املغاربة  ) Gaz( لفظة 
  .جيمها كافا أعجمية 

اللغة العربية من مثل األصوات املشار إليها ستأخذ ولذلك فاحلروف الواردة يف األلفاظ الدخيلة يف    
  .وحبسب هلجته يف كل بلد املشهورةصفة األصوات 
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  :دراسة اللغويين لألساليب الدخيلة في اللغة العربية  ـ 10
شري إليه     من خالل تتبعنا لظاهرة الدخيل يف اللغة العربية ، ال نالحظ أن املصادر اللغوية القدمية ت

إال من جهة األلفاظ ، أما األساليب التعبريية ، فال نلحظ عنها إشارات ، على الرغم من أن متازج 
األجناس األعجمية مع اجلنس العريب عرف قوته إثر دخول العديد منها يف دين اإلسالم ، ومن مث 

م ، وأج جتاوز ذلك ناسهم، ودخول البالد العربية اليت فتحت مصراعيها لكل املسلمني بكل ألوا
وعرف هذا .وفقا لتعاليم اإلسالم يف التعامل مع أصحاب األديان السماوية حىت مع غري املسلمني،

  .التمازج امتدادا ، واستمرارا إىل ما يقارب عشرة قرون ،منذ اهلجرة النبوية املباركة 
أو سكتوا عنه ،  األعجمية ،انب التأثر باألساليب    وال نظن البتة أن لغويينا القدامى قد أغفلوا ج

وإمنا لذلك تفسري واحد حبسب رأينا ، ال ثاين له ، هو واقع متانة اللغة العربية ، ومتاسك نظامها ، 
املستمد أساسا من أساليب التعبري القرآين اخلالد ، هذا الواقع ، وقف جدارا منيعا حيمي اللغة العربية 

 و التعابري األعجمية ، وال تعريها بلتفت إىل األساليوحياضها ألمد طويل ، ما جعل العربية ال ت
لت منها ردحا من الزمان    . اهتماما ، بل إن هذه األخرية قد تأثرت أميا تأثر بأساليب العربية ، و

    غري أن هذا الواقع ال مينع جتويز بعض التعابري األعجمية ، خصوصا من ناحية املعىن ، يكون قد 
ّة ، أو عن طريق بعض اخلاصة من األعاجم الذين تعربوا ، فنقلوا شيئا من تسرب عن طريق الرتمج

التعابري ، سرعان ما ذابت يف معاين العربية الواسعة املتشعبة ، فكان ما نقلوه كالنقطة يف البحر ، بل 
  .ويصعب على الدارسني تتبعه وإدراكه 

فارسي األصل ، عريب اللغة ، ، ) م759ت / هـ 142(    ولو تتبعنا بعض أساليب ابن املقفع 
، ) كليلة ودمنة(لالحظنا لغة تنم عن درجة كبرية من التشبع باألساليب العربية الفصيحة ، وكتابه 

على الرغم من كونه مرتمجا من أصول لغوية فارسية ، فلن جند فيه أسلوبا دخيال يعتور نص رسالة ابن 
 اللغة العربية تشفع له ذلك ، فإن ذلك يعد دليال املقفع ، وإذا كان نبوغ األديب الكاتب وبراعته يف

ساطعا على تسلط وغلبة اللغة العربية آنذاك ، ولعل مقولة أيب هالل العسكري على عبد احلميد 
: ،  تنطبق على ابن املقفع أيضا ، وكالمها من عصر واحد ، قال )  م750/  هـ132ت(الكاتب 

ظ على وجوهها  بلغة من اللغات ، مث انتقل إىل لغة ومن عرف ترتيب املعاين  واستعمال األلفا"
يأ له يف األوىل ؛ أال ترى أن عبد احلميد الكاتب  يأ له فيها من صنعة الكالم مثل ما  ّأخرى ،  ّ
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فال . ّاستخرج أمثلة الكتابة اليت رمسها ملن بعده من اللسان الفارسي ؛ فحوهلا إىل اللسان العريب 
  .1"اللفظ واملعرفة بوجوه االستعمال  من يكمل إلصابة املعىن وتصحيح يكمل لصناعة الكالم إال

غري أن األحوال تتبدل ، بتبدل الزمان ، والرجال واألماكن ، وال أدل من عجمة األسلوب يف زمن    
 يا : " أحدهم ورد فيها يف رسالة إخوانية كتبها) م1406/هـ808ت (ما ، مما الحظه ابن خلدون 

ُت فقده ، أعلمين أبو سعيد كالما أنك تكون مع الذين تأيت ، وعاقنا اليوم فلم أخي ومن ال عدم
ّيتهيأ لنا اخلروج ، وأما أهل املنزل الكالب من أمر الشني ، فقد كذبوا هذا باطال ليس من هذا حرفا  ّْ

   .2 ".وكتايب إليك وأنا مشتاق إليك إن شاء اهللا . واحدا 
فغلبت العجمة فيها على اللسان العريب الذي كان هلم ، .  ..: "   وهنا يصدق قول العالمة 

خرى خمصوصة وصار أهل األمصار كلهم من هذه األقاليم أهل لغة أ...وصارت لغة أخرى ممتزجة 
   .3 .."م ختالف لغة مضر 

   ولذلك نشهد ظهور العديد من كتب التصحيح والتهذيب اللغوي ، شاغلها الوحيد تنقية كالم 
   ."والصواب: ....ويقولون " ن واخلطأ ، والدخيل فشاعت عبارة للحالعرب من ا

أما يف لغتنا احلديثة ، فقد الحظ لغويونا تسربا متواصال للعديد من األساليب الدخيلة ، وكان 
وأثر لغة املبتعثني إىل اخلارج للسياحة أو للدراسة ، ولغة الرتمجة األدبية والعلمية ،النتشار لغة اجلرائد ، 

  .  األعجمية بور لغة العلوم احلديثة األثر البالغ يف ترسيخ تلك األساليوظه
وتبيان ما يقابلها من عريب فصيح ، ،بوانربى بعض األدباء والكتاب للرد على استعمال هذه األسالي

لغة (يف كتابه ) م1906/  هـ1324ت (ودونوا يف ذلك مالحظات هامة ، من أبرزهم اليازجي 
ذيبا للذائقة اللغوية العربية ..."وال تقل ...قل "ت إثر ذلك القاعدة املعيارية تشروان) . اجلرائد  .  

  
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .51، ص1952، 1 ـ  أبو هالل العسكري،كتاب الصناعتني ،حتقيق علي حممود البجاوي و آخرون ، دار إحياء الكتب العربية ، ط1
   .778 ص  .2001املقدمة ، ضبط خليل شحادة ومراجعة سهيل زكار ، دار الفكر ، بريوت ،  ون ، تاريخ ابن خلدون ، ـ ابن خلد2

  . املصدر نفسه ، الصفحة نفسها  ـ3

  



  المصطلح و قضایاه– الدخیل في اللغة العربیة                                                       الفصل األول 
 

 117 

عن األساليب الدخيلة ) اللغة العربية كائن حي ( وسجل جرجي زيدان مالحظات هامة يف كتابه    
ا ، وإن كنا ال نرى بأسا  إن أهل العناية يف اإلنشاء : "، يقول يف اللغة العربية  العريب قلما يستخدمو

   .1 "ليت تضيق الرتاكيب العربية فيها من استخدام بعضها يف األحوال ا
ال ، وعبد اهللا البستاين،ولألدباء عبد القادر املغريب ،    وأنستاس الكرملي مناظرات شيقة يف هذا ا

   .2بية يرد كل على صاحبه مبا يراه مناسبا من األساليب العر
ويف زمننا املعاصر يتعرض العديد من اللغويني إىل ظاهرة شيوع األساليب الدخيلة باإلشارة حينا ،     

م عن مالحظات قيمة ودقيقة ، وإبراهيم السامرائي أحد  والدرس حينا آخر ، وتكشف لنا مصنفا
مبجموعة من الرتاكيب ) املقارنفقه اللغة (هؤالء اللغويني الذين عنوا بفقه اللغة املقارن ، ذيل كتابه 

الدخيلة على اللغة العربية من اللغتني الفرنسية واإلجنليزية ، يف حوايل عشرين صفحة ، ويرى أنه ال 
 عمر هذه األساليب رمبا مل : "ب مع األساليب العربية ، يقول مناص من استخدامها جنبا إىل جن

ّ هذا الدخيل الوافد فتعرب ، ّفقد اندسمل نرض ،وسواء رضينا أم )...(يتجاوز نصف القرن املاضي ، 
ّرة ، وأن ألفاظها عربية وال بأس من ذلك كما أسلفنا ، ذلك أن طائفة كبرية منها مما تدعو إليه الضرو

   .3 ."فصيحة 
إىل بعض األساليب ) لغة الصحافة املعاصرة ( حممد حسن عبد العزيز يف كتابه تعرض اللغويو  

  .الدخيلة 
، ) تقومي اللسانني (جعلها موضوع كتابه الذي عنونه بـ تقي الدين اهلاليل هلا ، وعرض الشيختكما    

 واملقصود هنا إصالح األخطاء اليت تفاقم : "اهلا ، يقول يف استهالل كتابه ويتشدد كثريا يف استعم
سان العريب فشوهت وجه اللأمرها ، يف هذا الزمان حىت أصبحت مألوفة عند اخلاصة ، بله العوام ، 

  . العربية األصيلة تغين عن ذلك كله ب ، لذلك فهو يرى أن األسالي4 "املبني 
م ما   وهو رأي مناقض متاما ملا يراه لغويو جممع اللغة العربية بالقاهرة ، حيث ورد يف بعض قرارا

   كلمةبفالباب مفتوح لألساليب األعجمية تدخله بسالم ، إذ ليس يف هذه األسالي: " يلي 
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .81، ص  1988 ،  2اللغة العربية كائن حي ، دار اجليل ، بريوت ، ط ي زيدان ،  ـ جرج1
  .1936مناظرات لغوية أدبية بقلم األدباء الثالثة ، طبع مكتبة القدسي ، القاهرة ، :  ـ للتوسع أكثر انظر 2
   .285 ،  ص 1983 ، 3لم للماليني ، بريوت ، ط  ـ إبراهيم السامرائي ، فقه اللغة املقارن ،دار الع3
   .9 ، ص 1984تقومي اللسانني ، مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء ، :  ـ حممد تقي الدين اهلاليل 4
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أعجمية ، وال تركيب أعجمي ، وإمنا هي كلمات عربية حمضة ، ركبت تركيبا خالصا ، لكنها تفيد 
   .1 "أفاده بتلك الكلمات ل اللسان أن معىن مل يسبق أله

وانتشرت إبان  ذلك معاجم األخطاء الشائعة ، ألفاظا وتراكيب ، أعجمية ، ومولدة ، مع   
ا اللغويون رأب ما يرونه متصدعا يف بناء اللغة العربية التليد ، ومسامهة يف  ا ، حاول  تصحيحا

 العربية ، على الرغم من تشعبهم يف ذيبها ، وتطويرها حيدوهم يف ذلك الواجب وااللتزام ، وخدمة
  : ثالث اجتاهات رئيسية 

  . الدخيلة ، ويرى أن العربية وأساليبها كفيلة بالتعبري على واقعنابال يرى داعيا هلذه األسالي :ـ اتجاه متشددأ

  . يرى أن استخدام األساليب األعجمية هو الكفيل بتطويرها،لتواكب لغات العصر : ـ اتجاه متحررب 

خيتار منها األنسب ، ضرورة انتقاء األساليب الوافدة،يرى  : اتجاه ثالث متوسط بين االتجاهين ج ـ
  .مع وجوب توليد اللغة العربية بأساليب وتعابري من واقعنا العريب 

 لف عنها ، ، فإن األلفاظ لن تتخ مبصراعيهإن الباب إذا كان مفتوحا لألساليب األعجمية:أقول    
  :ساليب املنتشرة  مثل هذه األ وسوف تشيعفعل ،فهي قد دخلت بال

 املاوس جتاه كّ الوينداوز ، وحرْلّشغ": عرب رسائل الربيد اإللكرتوين ما يلي أرسل أحدهم إىل صديقه
أنك فشلت يف تنصيب فتأكد بني ، فإذا مل تنجح عملية الفتح ، مرتاً ميينانقروأيقونة الباوربنت،

جان قد تسلل إىل قرصك الصلب ، فسارع إىل فرمتة الكمبيوتر قبل أن ،أو أن فريوس تروبرنامج الوورد
 ْلّوال تشغ قوي وسريع،داونولدرلديك بشرط أن يكون ،مبحرك البحث غوغل ّتّالربنامج من النل ّحتم

، وإن كانت لك صفحة يف الفايسبوك،أو عسى تلقى اهلاكرز باملرصاد الكام عند ولوجك املاسنجر،
   .   2"أو أن تعطي إمييلك ألي كانباسوورد،ن تكشف الفاحذر أيف التويرت،

ّال حظ يف هذا النص ، أنه وعلى الرغم من توفر النظام اللغوي يف اجلمل ، إال أن ألفاظه      
ا العتيد    . الدخيلة شوهت اللغة العربية فيه ، بل وزعزعت كيا

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

مع ، جملة   ، بالقاهرةجممع اللغة العربية امللكي   ـ 1   .  332ص ، 1934 أكتوبر ، 1 ج  ، القاهرة ،املطبعة األمريية ببوالق ا
ا حبسب لغة احلاسوب الشائعة واملتداولة حاليا  ـ 2   .هذه الفقرة أنشأ
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  : السياسات اللغوية وبصيص من المقاومة  ـ 1
  :سؤاالن يتبادران إىل الذهن يف بداية هذا املبحث مها   
  ؟ للمقاومة بوادرهل هناك ـ و ؟ية أن تقاومه ما الوضع الذي على اللغة العربـ 
ا الذي تتواصل به وترتابط ، وهي إن      اللغة العربية كيان ميثل طبقة عريضة من الشعوب ،فهو لسا

ا يف كل جماالت احلياة ، وهي  كذلك لسان رسالة  تراث مكتوب يوثق تارخيها وماضيها ومنجزا
 الرساالت ومشتملة عليها ، وتتفاضل عليها بشموليتها مساوية خالدة  خامتة لكل ما سبقها من

  .وتوجهها إىل مجيع البشر ولكل األمم  إىل يوم الدين  
انطالقا من تلك القيم اليت اكتسبتها اللغة العربية ووهبتها القوة واالستمرارية قرابة مخسة عشر قرنا    

ا ومقاومة كل وحترص عل. من الزمن ، فهي كفيلة بأن حتافظ على تلك القيم  ى حراسة مكتسبا
  .حماوالت توغل ونفوذ واكتساح كيانات لغوية أخرى 

وكيان اللغة العربية هو نظامها املستقل عن النظم اللغوية األخرى ، فإذا تغلغلت فيه أنظمة دخيلة     
 أن عنه ، ختلخل هذا النظام وضعف ، ولذلك فحقيق بأصحاب اللغة العربية ومن ميثلهم من اللغويني

  .يعملوا على إبقاء صرحها متينا أمام تلك احملاوالت 
  .وهذه املقاومة قلما جندها يف اللغة العامية اليت يتسرب الدخيل من خالهلا وبنسبة عالية 

  : األسباب املساعدة اليت جعلت اللغة العربية تتبوأ مكانة بني متكلميها يف عصور متفاوتة فهي اّأم 
ا على مر األزما   . لكالم اهللا عز وجل ممثال يف القرآن الكرمي ً وعاءنّـ كو

ـ جتددها باستخدام القرآن الكرمي أللفاظ وأساليب جديدة ، وجمازات ، وسعت من إمكانات األداء 
  .اللغوي ، والفكر 

ـ ما عرفته من انتشار واستعمال أللفاظ حضارية ، على مر العصور السابقة املزدهرة خاصة ، 
 االشتقاق والتعريب والتوليد والرتمجة ، ساعد على تنمية املعاجم العربية جبميع باستعمال أساليب

  .التخصصات
  .ـ قدرة اللغة العربية على اإلثراء باستخدام املشتقات املتعددة املنعدمة يف كثري من اللغات 

  :ويف املقابل فهناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على بقاء تبوء العربية لتلك املكانة أمهها 
  .ـ هزالة اإلمكانية التقنية ونقص األموال املخصصة للبحث واإلعالم اللغوي  

  .ـ عدم اكتمال رؤية موحدة للتخطيط اللغوي 
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  .ـ ازدواجية التعامل اللغوي وعدم توحده 
تعد "و. ما تزال املقاومة املذكورة للعربية املكتوبة جتاه قبول األلفاظ األجنبية قائمة إىل يومنا هذا و   
يف كل البالد املتحدثة بالعربية أعلى كثريا من ) العامية (لنسبة املئوية من األلفاظ األجنبية يف اللغة ا

فالقاعدة على وجه التقريب هي أن األلفاظ األجنبية .تلك النسبة من األلفاظ األجنبية يف لغة الكتابة 
عربية املكتوبة صياغات جديدة أو رصيدا لفظيا متداوال حل حملها يف ال)العامية(اليت متثل يف اللغة 

يف اللغة املنطوقة ، ) توموبيل أ( وهكذا تقابل كلمة .ليه احلياة ترمجة حرفية أو رصيد لفظي قدمي أعيد إ
، وكلمات ) جملس النواب ( شرطة ، وبرملان ) بوليس( ّكلمة سيارة يف اللغة املكتوبة ـ وحل حمل 

    .1"...أخرى 
التدخل املسؤول لإلنسان يف حتوير الدخيل وتغيريه فهذا ذلك  ملقاومة هوإن ما نقصده من معىن ا   

مما يساهم فيه أهل اللغة والفكر والنظر ملا يرونه مناسبا للغة العربية وخصائصها تدفعهم أسباب كثرية 
، واشتقاقات وألفاظ وتراكيبأصوات وتصريف وأمهها احلفاظ على نسق اللغة العربية من نظام ووزن 

   .امع اللغوية يف الوطن العريب ما نشهده اآلن يف عصرنا مع جهود اوهذا 
 إن األشياء اليت حدثت بعد زمان العرب من األعيان واملعاين جيب أن : "ل اهلاليل يف كتابه يقو

نبحث هلا عن ألفاظ تدل عليها وما يناسبها من العربية ، أو نقبل أمساءها األعجمية ومنزجها 
أما ة والفارسية،ة كما فعل العرب األولون حني أدخلوا كثريا من األلفاظ اليونانية والروميباأللفاظ العربي

األشياء اليت كانت موجودة يف زمان العرب وهلا ألفاظ تدل عليها يف لغتهم فال جيوز أن نعدل عنها 
ا لغة ا    .2"لقرآن حىت تفقد مجاهلا وبالغتها إىل ألفاظ نرتمجها ترمجة حرفية ونشوه 

 ما نسميه بالتخطيط اللغوي الذي أصبح علما قائما بذاته له أسسه ونظرياته ختصص له الدول ذلك
رسول اهللا املال والوقت والرجال ، وقد كان مرتسخا يف حضارتنا منذ القدم وأصدق مثال له ما رآه 

  . 3 يف فدية بعض أسرى بدر بأن يعلموا أعدادا من أطفال املسلمني القراءة والكتابة
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .42ص ،  )م ، س( ، فولفديرتيش فيشر  -1
   .135، ص )م ، س ( حممد تقي الدين اهلاليل ، -2
      ،1 ط ،القاهرة،  مكتبة اخلاجني ، 2اجلزء ،ق علي حممد عمر حتقي، كتاب الطبقات الكبري ، ه 230مد بن سعد بن منيع الزهري ت  حم-3

   .20ص  ، 2001
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ْلمَعَيد تـَيا ز:((قال له الرسول  "،وهو الذيزيد بن ثابت أحد هؤالء املتعلمنيفكان     َابَتِ لي كَّ
 ،ويروى أنه تعلمه في نحو أسبوعين.رواه اإلمام أحمد))ابيَتِى كَلَ عْمُهُنـَا آمَ مِاهللاَي وِّإنَ فَودُهَيـ

  .  1 ً"ر يومافتعلمها في سبعة عش" انيةالسري" أن يتعلم ثم طلب إليه الرسول ً.وأتقنه تماما
    .تدور إال يف سياق هذه املقاومة ـ رضي اهللا عنه ـ  ما كانت مواقف عمر و

إن حرص اللغويني القدامى على حصر األلفاظ األعجمية يف اللغة العربية ، والبحث عن أصوهلا    
اعدهم غري العربية لدليل على جانب من املسؤولية واملقاومة ، إضافة إىل تشمري اللغويني على سو

لتدوين كل صغرية وكبرية ملا يواكب اللغة العربية من تطور ، أو استعمال للدخيل ، أو انتشار اللحن 
  .واخلطأ ، فظهرت مئات من كتب التصحيح اللغوي تبني اللحن واخلطأ

ّإن مواكبة ما جد يف اللغة من دخيل ، ومعرب ، ومولد ، ونشوء العشرات من معاجم اللغة     
وظهور كتب خاصة بنوادر اللغة ،  املقاومة ، واحلفاظ على اللغة ،اك ، هو واحد من مساتالعربية آنذ

وغريبها ، والتصانيف اخلاصة مبسميات األشياء ما يعرف اآلن باحلقول الداللية هي كذلك تصب يف 
  .اجتاه ترسيخ اللغة العربية واملقاومة 

ئد ، وتسرب لغات الشعوب غري العربية إىل وما عرفه عصر الطباعة عند العرب وانتشار اجلرا     
لغتنا ، واجتهاد كثري من علماء اللغة يف كشف األخطاء ، وتعويض الدخيل مبا يناسبه من عريب ، 

  .وتصويب ما أمكن تصويبه يف ظل لغة اإلعالم ، هو أيضا من مظاهر املقاومة 
افت الدخيل على العربية يف        شكل مل يعرف له مثيل ، وتصدي وما عرفه عصرنا احلديث من 

اللغويني العرب لذلك بإنشاء مجعيات، وجمامع لغوية ، شاغلها الوحيد هو الدفاع عن اللغة العربية مما 
يعرتيها من شوائب يف ظل هذا االكتساح ، والتعامل مع الدخيل بطريقة إجيابية عقالنية بعيدا عن 

ا تصبح غري قادرة عن مسايرة العصر ولغاته احلية ، االنغالق التام ألنه جيوع اللغة بل و مييتها أل
وبعيدا عن االنفتاح املفرط ألنه يتخم اللغة ويقتلها البتعادها عن نظامها وخصائصها و أصوهلا ، هو 

  .أيضا صورة لتلك املقاومة 
مون يتكل الذين اأصحا خطى تتبع افإ ترتقي أو تنشأ عندما اللغة"مع اإلدراك اجللي بأن      
ا أ ، وهي  2"ا ا الذين يتكلمون  ا تتبع خطى أصحا   .يضا عندما تتقهقر وتتدهور حالتها فإ
ــــ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ـ املصدر السابق ، الصفحة السابقة 1
   .399ص ،  )م ، س (   ،الزغيب صاحل بنت آمنة -  2
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 إعالنا عن صالحية اللغة العربية "غوية جاءت ة أن معجزة القرآن اللومع قناعة الكثريين التام    
علميا وإنسانيا حلمل وترشيد مفاهيم احلضارة ، والتعبري عنها مهما يكن مستواها ، ألن اللغة اليت 

ذا االقتدار البالغ ، البد أن تكون أقدر على التعبري عن أي مس توى تقدم تتسع للقرآن وآياته 
  .1" اإلنسان عرب كل العصور 

از الذي أقر الكثري من علماء اللغة بوجوده يف القرآن ما هو إال اجتياز       وال ننسى مع ذلك أن ا
جديد للغة العربية يف آونة نزوله عما كانت عليه يف السابق وهو ما كان إعجازا وتعجيزا للغة الشعراء 

ساليبها ، يستمر ذلك آنذاك فضال عن استعمال العامة ، فهو إذن تطور يف اللغة احتوته ألفاظها وأ
، وهذا هو سر  إعجاز وتعجيز للغات البشر مجيعاوهو إذنزمان،از القرآين اللغوي إىل آخر الاإلعج

  .املعجزة القرآنية  
 قدرة اللغة على التوسع بواسطة االشتقاق يف العصر العباسي وانتشار ألفاظ ، ذلك    إضافة إىل

  .2سياسية والقتصادية والعلميةاحلضارة يف مجيع امليادين االجتماعية وال
ل على ذلك كما يرى البعض التجربة الصينية والكورية واملاليزية وغريها من التجارب خري دليإن       

ماليزيا ، الصني  (ّ مل ترمت يف أحضان اللغات األخرى ، وأصبحت يف مصاف الدول املتقدمة "يف أمم 
ا نظمت عالقتها وتعاملها يف) ، كوريا   اإلفادة مما توصل إليه اآلخرون ؛ حيث تلقفوا التقدم ؛ أل

العلمي عن طريق لغتهم األصلية من خالل الرتمجة ، فبدأت عقوهلم متارس التفكري العلمي حىت 
  .3" التجربة السورية يف تعليم الطب ّضت يف جماالت كثرية ، وهذا ما أكدته

 يف ايسنو العريب العامل رتمجهي ما إمجايل" بأن يف مسار اللغة العربية تقول املعاصرة احلقيقة لكن 
 منذ ترمجناه ما لكل الرتاكمي واإلمجايل اليونان، ترتمجه ما مخس من أقل ، كتاب 300 حدود
   .4 " واحد عام يف إسبانيا ترتمجه ما ساويي آالف عشرة حدود يف اآلن إىل املأمون عصر

  
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  . 77 ـ76ص ،1997، مكتبة الشباب ، املنرية ، عربية القرآن، ني عبد الصبور شاه -1
  . 1998  ،القاهرة،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، ِألفاظ احلضارة العباسية يف مؤلفات اجلاحظ ، طيبة صاحل الشذر  -2
 / 1 / 17 – 16) تعليم باللغات األجنبية يف العامل العريب ال( حبث مقدم ملؤمتر علم اللغة الثالث ، الصراع اللغوي ، إبراهيم بن علي الدبيان  -3

   .13ص، جامعة القاهرة – كلية دار العلوم –هـ قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية 1427
نقال عن ، 29ص ،  2006س،  5 ع ، جامعة مستغامن ،جملة حوليات الرتاث، اللغة العربية وإثبات الذات يف عصر العوملة اللغوية ، جناة بوزيد  -4

  .48 ص والتحدي، والواقع العريب العامل يف الرتمجة :شرقاوي جالل
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  :نظرة اللغة العربية إلى الدخيل خاصية  ـ 2
اورة هلا وتأثريا فيها ، لكن اخلاصية     ّاللغة العربية مثلها مثل مجيع اللغات البشرية تأثرا باللغات ا

ا لغة حمافظة إىل أبعد احلدود بعد ظهور اإلسالم نظرا حملافظة أهلها اليت متيز اللغة العربية عن غري ها أ
ا وعاء لغويا  عليها يف عهود سابقة بسبب ما تتسم به لغتهم من طابع القداسة املستمدة من كو

ولذلك نالت تلك اخلصوصية من احملافظة واالعتبارية والتثمني ) القرآن ( آلخر كتاب منزل من السماء
بية وعليها سيعامل إن أي طارئ لغوي دخيل إىل العرو.لود واالستمرارية ألجل غري حمدد زمانا بل واخل

  :  عوامل عدة أبرزها يف نظري لوجود حارس اعتباري لغوي تكفله معاملة خاصة،
  . القداسة السماوية ـ
  .لغوية االنتشار الذريع للغة العربية على مستوى جغرايف فسيح واكتساب القوة والسلطة الـ
ا اللغة العربية وما نقصده هنا عاملي  ـ النسق البنائي واملعيارية الصوتية املضبوطة والدقيقة اليت تشتهر 

  .الصرف والنحو 
 جهود العلماء الكبرية املتميزة يف معرفة األصول اللغوية يف عصور التدوين ومجع املدونة اللغوية ـ

  .األصيلة

ء وحصره يف مدونات خاصة كسجل وثبت خاص حمروس ـ رصد الدخيل من طرف علماء أجال
  .نتيجة للغرية على اللغة العربية 

 يف عصور متقدمة ال جنده إال يف العربية ملا حتويه اللفظة من معاين ]دخيل[تسمية الولذلك ف  
كلمة دخيل هي وجه من أوجه املقاومة اللغوية للوافد من اللغات األخرى  ومل يسمه وودالالت ، 

 مثال بلفظ املقرتض من اللغات أو املستلف أو الوافد  كتسمية اللغات األخرى اليت تستعمل العرب
ظ املستعملة من غري األلفاظ املقرتضة ،األلفاظ املستلفة ، األلفاظ الوافدة ، األلفا: مقابال آخر مثل 

  .األلفاظ املستعملة من لغات أخرى اللغة األم ،
  .)9شكل( يف عدة لغات خمتلفة ]كلمة دخيلة [ارة عبترمجة يف اجلدول التايل الحظ 

 başka dilden alınan: بالرتكية   لفظقرض       : باألوردية 
sözcük  

  nomen mutuatum: بالالتينية 

  paraula de préstec: بالكاتاالنية   prestito parola: باإليطالية   وامکلمه        : بالفارسية 
  palabra de préstamo: بالغاليسية    maileguaword :  بلغةالباسك  kelma self    : الطية بامل

  palavra de empréstimoبالربتغالية   lånord             :بالسويدية   fjala e kredisë : باأللبانية 
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  palabra de préstamo  :باألسبانية  lán orð            :باإليزلندية   mot d'emprunt  :بالفرنسية

  lån ord        :بالدانيماركية   lånet ordet       :بالنروجيية   împrumut        : بالرومانية 
  Lehnwort         : باألملانية   leenwoord       :باهلولندية   loan word       :باألجنليزية 

  

جنبية اتفقت على تسمية االستالف او كل التسميات األعاله نالحظ أن أمن خالل اجلدول ف   
   ، kelma self،الحظ العبارة املالطية دخيل على أنه مستلففكلها ترتجم لفظة ال، االقرتاض 

وهذا ،) الدخيل( ، عدا اللغة العربية اليت اختارت مصطلح )kredisëالحظ األلبانية ( أو مقرتض 
  .مكمن اخلالف بني العربية وغريها 

ا ، وسبب ذلك نظرة اولذا ف    لعرب للغتهم ختتلف متاما عن نظرة الشعوب األخرى للغا
استمدادهم للطاقة اللغوية احلية اخلالدة من القرآن النص التشريعي السماوي ، وكل ما ترتب من 

  .إبداع وتشكيل لغوي عريب بعد نزوله هو مصطبغ بلغة القرآن ، ومستمد من إحياء كلماته املتجدد
ا لغة القرآن الكرمي، موضع عناية ـللغة العربية ـ وما زالت كانت ا"     لقد { : قال تعاىل العلماء أل

               {.] وقال تعالى]2: يوسف ،:}     

                 {]  103 من اآلية:النحل[ ، 
ا هو احلرص على سالمتها من اخلطأ والدخيل ، لذا فلقد انربى  ولعل من أهم مظاهر العناية 
العلماء يذودون عن هذه اللغة الشريفة فألفوا كتبا كثرية كان هلا أثر كبري يف صيانة اللغة وتنقيتها من 

  .1" ب الذي جيب أن جيري به االستعمالستعمل والصوااللحن والعامي والدخيل ، فذكرت اخلطأ امل
لذا فإننا نتذكر حادثة اللحن واخلطأ الذي مسع من بعضهم وهو يتلو القرآن وما تبعها من حرص    

لزلل ، وما قوله عز وجل يف الصحابة رضوان اهللا عليهم يف حفظ كتاب اهللا تعاىل من التحريف وا
  {:كتابه               {]إال تصديقا ملا قام ]9: الحجر   

  
  

ــــــ ـــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   ــــ

 إىل اللغات أعاله بالربنامج اإللكرتوين غوغل للرتمجة ] كلمة دخيلة [ استعنت لرتمجة عبارة. )http://translate.google.com/. (    
  ) .د ت(، بغداد ، ) املقدمة(، مكتبة النهضة العربية  ،  أربعة كتب يف التصحيح اللغوي ، حامت صاحل الضامن -1
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عهم اهللا بقدرته ّالرجال من حفاظ على اللغة العربية ، حفظا لكتابه تعاىل ، فكان أن طوبه هؤالء 
  .ذلك احلفظ والصون واالهتمام ل

ى العلماء يتتبعون عثرات الكالم وحلن القول عند العامة ، وما فتئوا يصححون انرب     لقد 
ّأخطاءهم حىت  قر رأيهم على مجع لغة العرب الفصيحة قبل أن يدركها الزوال ، فانطلقوا إىل بوادي 

وأشكاهلا ، ودونوا ب جيمعون األصول الصحيحة الفصيحة،فأسسوا معاجم اللغة بشىت صورها العر
ظيمة يف احلقول الداللية ، مث درسوا ما مجعوه بإمعان واستقرأوه  وحللوه ، واستنتجوا ، مدونات ع

  .واستنبطوا قواعد وصيغ وأنظمة للغة العربية مسوها النحو ، أي انتحاء مست العرب يف كالمهم 
 ، ّو دب بني العلماء تشعب يف اآلراء ، واختالف يف االستنباط ، نشأت على إثره مدارس اللغة   

تم بأمر اللغة ، ابتداء بقضية نشأة اللغة ، وانتهاء  واليت مسيت يف عهدهم مبدارس النحو ، وكانت 
بنظام اجلملة العربية ، فكان ما أنتجوه بدعا من الفكر اإلنساين اخلاص الذي ال ختالطه األهواء وال 

  .العواطف 
لتطور اللغوي ، ونزوع اجلهاز الصويت وألن لعاملي الزمان واملكان فعلهما يف تبدل اللسان ، وا   

لإلنسان إىل السهولة يف النطق ، واخلفة ، واالقتصاد يف اجلهد ، فكان أن حدث للعربية ما حيدث 
للغات األخرى خاصة مع تراخي جهود العلماء يف احلفاظ على اللغة مثلما كان يف العهود األوىل، 

 على مدد متطاولة  ، فسادت اللهجات  وانتشر وما تعرضت له املنطقة العربية من اخرتاق أجنيب
اللحن واخلطأ ، وعدم التقيد بقواعد العربية ، وظهر املولد ، واستجلب الدخيل مواكبة حلياة الناس 
وظروفها ، فشمرت طائفة من علماء اللغة يف تقصي األخطاء وتصويبها يدفعهم يف ذلك  سببان 

ب احملافظة على نقائها ، والعمل مبا عمل به األولون حني أوهلما الغرية على العربية ، وح: رئيسان 
م يف  هبوا للحفاظ على العربية حفظا للغة القرآن ، وثانيهما املالحظة العلمية الدقيقة اليت شد
االحندار املشهود للغة العربية مع اختالط األجناس البشرية ، وتبلبل اللغة العربية من خالهلا ، فكان 

م الدقيقة عن تلك االختالفات اللغوية واجب العلماء أن  أخرجوا سالسل من كتب تدون مالحظا
  .الواقعة ، مسيت بكتب التصحيح اللغوي ، لتصحح كالم العامة ، وكذا اخلاصة 

واهتم اللغويون بالدخيل ، وكتبوا فيه ،وترمجوا بعضه إىل العربية مع مراعاة القياس يف ذلك ، وطرقوا 
  . ه وتعريبه وتبنيه ، ومل يعرفوا يف ذلك عقدة وال نقصا سنة العرب يف استعمال

ا     غري أنه يف عصرنا احلاضر فقدت اللغة العربية السيطرة على نفسها ، وفقدت احملافظة على وحد
ا للتعامل مع اآلخرين والتواصل بينهم  ا ، والن حاجة أصحا النكماش تلك العوامل أو فقدا
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كتساحا منقطع النظري يف اللغة العربية من لغات أخرى حبسب أمهية  فلقد عرف الدخيل ا،اتسعت 
ا ، فذهب ذلك الوهج الذي كان مييز لغتنا  ا أيضا وسيطر التعامل مع هذه األخرية ، وحبسب قو

  .العربية لذهاب أسبابه املوجدة له 
اُمت العربية أن يبدو اليت احلقيقة َّفإن اليوم وأما"     التعبري، جاز إن اخلطرية لغويةال املرحلية هي ر 

 الفصيلة إىل تنتمي ٍلغات من ًخليطا ليست ولكنها ٌجديدة، ٌلغوية مستويات َّتتشكل بدأت فقد
 يف آخذ جنمها َّأن خنشى اليت العربية من خليط اإ بل ) السامية : املسماة الفصيلة( نفسها

  .1"املعلومات وثورة العوملة عصر ةلغ اإلجنليزية، ِرأسها وعلى األوروبية، واللغات األفول،
ا إىل القلق على مصريها ،      إذ يبدي علماء اللغة العربوإذا كان وضع اللغة العربية يدعو أصحا

لغتني غري  من األثر الكبري واخلطري الذي قد يسببه التداخل اللغوي احلاصل خاصة بني ا وختوفوجال
  . 2" ة اللغة العربية وهويتهان سلبيا على ذاتيالذي مبقدوره أن يكو"ومتكافئتني يف القوة 

 تكشف " فإن اللغة اإلجنليزية مثال وصلت إىل درجة من االنتشار العاملي توضحه األرقام التالية اليت 
 :عامليا اإلعالم يف جمال ةياإلجنليز اللغة سطو مدى عن 

 .ةياإلجنليز باللغة اإلذاعة برامج  من %  25
 .ةيباإلجنليز طقةنا األفالم  من %  80
 .ةيباإلجنليز األنرتنت يف املنجزة الوثائق  من %  90
  3 " ةيباإلجنليز تتم الدولية اهلاتفية املكاملات  من %  85
ا غري املنتجني      وألن العربية وقعت موقع كثري من اللغات األخرى الضعيفة بضعف أصحا

يا سياسة التخطيط اللغوي العاملي ، للحضارة اآلنية فال غرابة أن تكون هي كذلك أحد ضحا
  . وسياسة العوملة اللغوية 

  
  
  

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
   .402ص ،  )م ، س (   ،الزغيب صاحل بنت آمنة -1
  .  47ص  ،1993 ،  1قضايا ألسنية تطبيقية ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ط : ميشال زكريا  -2

    .28ص ،) م ، س ( ، جناة بوزيد  -3
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اتصال اللغات فيما بينها يرافقه على العموم تنافس " ّة اليت ال مفر منها مفادها أن  واحلتمية اللغوي
  .1" للغة اليت متتلك السلطة احلالية يكون الغلبة فيه يف أكثر األحوال إىل ا

ن هلا أسبابا عدة جمتمعة ّّولو متعنا يف انتشار اللغة اإلجنليزية يف  القرن الواحد والعشرين  ، ألدركنا أ    
وال . ال أحد يرفض اإلقرار بالتفوق األمريكي الذي هو اآلن يف أوجه " جعلتها تتبوأ تلك السلطة إذ 

اإلجنليزية جماالت كثرية ألية لغة من اللغات األخرى ، نظرا إىل أن غالبية املنشورات  يرتك نفوذ اللغة
  .2" ية ية إمنا تكتب باللغة اإلجنليزالعلمية والتقن

ا يف بالدنا العربية إال باألخذ بأسباب التطور مث العمل على      تلك السلطة اليت ال فكاك من جربو
خدمة لغتنا العربية ، والعمل على إنعاشها وتطويرها مبا جيعلها مواكبة للعصر، فاعلة ، قوية غري 

ا تبوأت السلطة اللغوية يف العامل يف  زمن اجتمعت فيه األسباب ، منطوية على نفسها ، خاصة وأ
ا ، وبقنوات وأساليب ، وطرق ليست   بشكل أوسع مما وصلت إليه اللغة اإلجنليزية بعددها وعد

  .كقنوات اليوم املعروفة سرعة وتعددا وتطورا
وانطالقا من هذا الواقع اللغوي احلرج نشأت كثري من اآلراء تشكك يف قدرة اللغة العربية على     

 قدرة يف) Laffin(الفني" شكك كما" تواء التطورات احلاصلة يف احلياة ورموها بالعجز مواكبة واح
 طبيعة إىل – زعمه حد على - نظرا .املنطقي التفكري إلقامة أداة تكون أن يف العربية اللغة

ا بعدم مهاا كما .اللغوي نظامها  النظام على العتمادها األجنبية؛ الكلمات استيعاب على قدر
  .3" ريفالص
ا وانقراضها مع جمموعة من ب ةوانتشرت نشريات ترمي العربي    االضمحالل ومنهم من تنبأ مبو

  .4اللغات اآليلة إىل الزوال
  

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  42 ص  السابق ،املصدر -1
   .العربية غةوالل ةياللغو احلتمية فرضية ،محد حامد اهللا  نقال عن عبد15  ص )م ، س ( ،حممد عباسة  -2
  . 42ص ، ) م ، س ( ، ميشال زكريا  -3
 للغات أطلسا املنظمة أجنزت اللغات، بانقاذ اخلاص يونيسكو» والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة« برنامج إطار يف ـ 4

 وجود إىل األطلس ويشري، ) in Danger  Atlas of the World’s Languages( بعنوان 2011 سنة .باالنقراض ّاملهددة

   .عامليا متداولة لغة 6700 أصل من آخر، أو شكل يف االنقراض، خطر تعاين لغة 2500
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التعريب  (عد بن هادي القحطاين املوسومة بـيف دراسة تطبيقية مستفيضة للباحث السعودي س     
يث هدف إىل ، واليت حتصل من خالهلا على درجة الدكتوراه ، ح) يف اململكة العربية السعودية 

وصل إىل ) رتضة املق( دراسة مدى جناعة التخطيط اللغوي توصل إىل أن استعمال األلفاظ الدخيلة 
 من ضمن نصوص تتوزع على املوضوعات العلمية ، االجتماعية ، الدينية ، % 27,71نسبة 

  .سائية الرياض ، اجلزيرة وامل: األدبية ، الرياضية واألخبار يف ثالث صحف صادرة بالسعودية 
 بينما سياسة التعريب يف كل الدول العربية تؤكد يف عدم "ووجد أن تلك النسبة عالية جدا ،     

اإلفراط يف استخدام االقرتاض املباشر من الدول األخرى ، ملا يف ذلك من أثر ضار على اللغة العربية 
  .1" خرى أنه يف مواضع وعلى املدى الطويل أي أن االقرتاض أصبح يضاهي االشتقاق ، وقد يزيد ع

فتلك النسبة جد مرتفعة ، وبلغت ثلث االستعمال أو كادت ، وما مجعه الكاتب من مقرتض ال    
تدخله األلفاظ الدخيلة املعربة منذ عهود سابقة ، إمنا ينحصر يف املصطلحات احلديثة الدخيلة اليت 

  .استعملت بلغتها األصل وما تغريت فيها إال احلروف 
حالة من الركود   قد واجهوا ـ أي العرب ـ": ه عربية القرآن  عبد الصبور شاهني يف كتابل   يقو  

اللغوي ، متثلت يف انعزال اللغة العربية عن جماالت احلياة احلضارية ، ذلك أن العلوم الرياضية 
، وعبثا حياول والطبيعية ، والكيميائية ، والطبية وغريها متارس دراستها وتدريسها باللغة اإلجنليزية  

املصلحون أن يغريوا حىت اآلن من هذا الوضع املزري ، وان يبعثوا اللغة العربية على ألسنة أهلها من 
دارسي العلم احلديث ، وكأمنا تقوم على استمرار هذا الوضع العجيب قوى خفية حترص على إفشال 

  . 2" اجلامعات واملعاهد العليا دريس بكل حماولة إلحالل اللغة العربية حمل اللغة األوربية يف الت
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
لة العربية للرتبيةنقال عن . 26 ص  ،  جامعة امللك خالد ،واقع التعريب يف العامل العريب، نوال محود  -1 لد ، ملخص رسالة دكتوراه منشور يف ا ا

   .276-270ص،م2000/هـ1421لعام) 2(العدد، العشرون
     .147 ص ،) م ، س ( شاهني ، صبور عبد ال -2
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ونلخص األمر فنقول كانت مقاومة اللغة العربية للدخيل من اللغات األخرى تتمظهر منذ نشوئها    
  :يف مستويني بارزين 

 مستوى طبيعي اعتباطي ميثله البعض وأغلبهم العامة وينبع من خصائص اللغة ونظامها ، وهو ما  ـ1
لفظي الصويت لأللفاظ الدخيلة بوسائل خمتلفة أمهها اإلبدال الصويت للحروف نراه يف طريقة التعريب ال

ا كمية وخمرجا وصفة ، ومنها احلذف ، والتقدمي والتأخري ، وتطوي ع ـــاألعجمية إىل أصوات عربية تقار
، ) التعريبية(اللفظ ليسهل نطقه على لسان العريب ومع ذلك نالحظ عدم االنضباط يف تلك الطريقة 

ا نطقا متعسفا إ ذ جند البعض ينقل اللفظ الدخيل كما هو نطقا وال يغري فيه إال احلروف لينطق 
استوت فيه العامة ، مع كثري من اللغويني الذين يرون أن اللغة العربية أصبحت اليوم عاجزة عن 

وأساليب أساليب االشتقاق أو طرائق اإللصاق واإلحلاق ، فاعتمدوا تبين ما يفد علينا من ألفاظ 
أجنبية ، وال ضري عندهم يف اعتماد األصوات ، واملقاطع بنربة أعجمية ليست من واقع اللغة العربية 

  . حىت وإن استعملت منذ عشرات من السنني 
 مستوى مدرك مسؤول ميثله البعض وأغلبهم رجال اللغة والعلماء والباحثون واملرتمجون ينبع من  ـ2

ا فيلجأون إىل إحدى الوسائل التالية  شعورهم مبسؤولية احلفاظ على    :اللغة العربية ومسا
    : الوسيلة األولى ـأ

الرتمجة اللفظية بشكل آيل ، ما نسميه تعريب األلفاظ والعبارات مبعانيها الدخيلة فتكون بعض    
عض  دفع بتلك الرتمجات نشازا يف معاين العربية ، ولكنها من منظور آخر جتديد يف عاملها وهو ما

فالباب مفتوح لألساليب العجمية تدخله بسالم ، إذ ليس يف هذه " : املعجميني إىل القول 
 تفيد معىن مل األساليب كلمة أعجمية وال تركيب أعجمي ، وإمنا هي كلمات عربية حمضة ، لكنها

  .1"  بتلك الكلمات هن أفادأيسبق ألهل اللسان 
ملا يف بيئة وثقافة اإلنسان العريب ، وتقريبا لعامل اللغة فيكون املعىن احلاصل جتديدا وتطويرا ونقلة 

  وقلما جتد " نقل املعاين من لغة إىل أخرى ، املرتمجة وأهلها على الرغم من إدراك الكثريين لصعوبة
  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
مع جملة ، جممع اللغة العربية امللكي بالقاهرة  -1   .  332ص ،  1 ج ،)م ، س(، ا
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ا ليس للرتمجة مهما أتقنت أن  ا اخلاصة  األلفاظ يف لغة ما يقابلها يف لغة ثانية ولكل لغة اصطالحا
ة أخرى احتادا ذاتيا إذ التصورات اليت متثلها لغة ال تتحد مع تصورات متثلها لغ، تنقلها على أصلها 

   .1" معىن ومبىن 
عروفة واإلتباع يف بنية الكلمات ، وتوليد ويكون بعضها اآلخر باستخدام أساليب االشتقاق امل   

وإنتاج ألفاظ جديدة تقابل األلفاظ األعجمية وقد تكون ألفاظا مماتة فيعاد إحياؤها لتكتسب معاين 
جديدة قريبة من املعىن القدمي ويف حقله الداليل أو بعيدة عنه ، وحيضرنا هنا استخدام ألفاظ متأصلة 

 القطار ، السيارة ، أو كمحاولة اللغويني إجياد مقابل للفظة :اكتسبت معاين جديدة  مثل  قدمية
 .آلة اسم ،مفعال اوز  ارن فعل من المرناة  فقالوا ) television(األعجمية 

 املقرتحات أضعف أنه غري العربية، روح إىل االستجابة إىل املقرتحات أنزع املقرتح هذا بدويا ينظر"
 .حوله الناس مجع عن

 يف بالرغبة ضايأ وحييو املسموعة اإلذاعة مع بالتوازي وحيي نعيت مركب :مرئية إذاعةوقالوا 
  2 ".املصطلح فيه تولد الذي السياق عن اآللة غربة بنيي مبا ب،يالتقر
 األصل بني املواءمة يف باالجتهاد وحيي مقرتح  )"فعالل( وزن على  دخيلز وهولفظ وقالوا تلفا   

 .واجلمع واالشتقاق فيالتصر على القدرة راعيي يب،العر النحو ومقتضيات األعجمي
  .3 "الناس بني انتشارا وأشدها وعايذ املقرتحات أكثر فهو ذلك ومع دخيل، ونيوقالوا تلفز

 ال "العرب وينقد الباحث اللغوي صابر احلباشة ذلك التشرذم يف التسمية ويعزو ذلك إىل أن   
 إىل فتهرع جاهزا، به تصطدم بل واإلبداع، الوالدة اضخم أثناء املرجع األعجمي  وال املفهوم تعرف

 إن بل :املصطلح وضع وبني املفهوم احتضان بني وشتان .املصطلح وضع عرب خطره إىل التصدي
  .4"بينهما الصلة برت تمي أن ال بينهما التنسيق قعيو تكامالي أن نبغيي نياألمر

  
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  . 63 ص ،1925 ،1 ط ، املطبعة الرمحانية مبصر، قدمي واحلديثال، حممد كرد علي  -1
  . 135ص ، 2007س ،  7جامعة مستغامن ع ، جملة حوليات الرتاث ، املشرتك اللفظي واللغة العربية املعاصرة ، صابر احلباشة  -2
  . 136 ص  نفسه ، املصدر -3
  . نفسه ، الصفحة نفسها  ـ املصدر4
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 من والذي ثةياحلد العربية ثقافتنا يف االبتكار وتراجع اإلبداع ضموروالسبب يف ذلك يكمن يف  
  .1" املتطورة املعرفية ومفاهيمه وأساليبه مبفرداته غنيا علهجيالعربية،و اللغة نظام نعشي أن شأنه

وهنا يربز واقع مشكل حيول دون جناح وتواصل العمل بالطريقة األوىل يتمثل يف تشتت اجلهود   
 تبين ما يتوصل إليه بل يلقى األمر إىل العامة لتختار ما يناسبها، فتختار بالطبع ما وعدم الفصل يف

امع اللغة أدخلته هي أوال متمثال يف الصيغة األعجمية املعربة صوتيا ، ومن هنا تتجسد عبثية جهود جم
  .ة مجوعلماء التعريب والرت

 حرفية، ترمجة العربية يف ترمجت اليت املصطلحات بعض" وجود عبد احلليم بن عيسى ويالحظ    
 معجم يف ورد ما ذلك ومن .املقصود املفهوم تستوعب أصيلة مصطلحات وجود من الرغم على

 األمر؛ منها هذا عن تعرب اليت املصطلحات من الكثري فيه أثبتت إذ ثة،ياحلد اللسانيات
 وغريها ،"املورفولوجيا"و   (Homonomy)اهلومونيمي "و "ماتيةجيالرباد العالقات"و "لوسياجيد"

ا رىي هلا واملتأمل .املعجم من   20 %قدرها نسبة إىل تصل اليت املصطلحات من  متلك ال أ
 اليت اللغوي العجز فكرة أساسها يف تغذي وهي .هلا احلرفية الكتابة إال العربية اخلصوصيات من

  .   2"مرتبصوها طرحهاي
امع اللغوية الذي جيسد صورة من ضعف مقاومة االختالف  بني ا      ويف هذا الصدد نشهد 

يتحدد االختالف بني جمامع اللغة العربية وعدم اتفاقهم ، يف الكثري من . اللغة العربية للدخيل 
مع عن قراراته ليتيح  ا جتاه األلفاظ واملصطلحات الدخيلة ، وأحيانا يرتاجع ا القرارات اليت يصدرو

ختالف ومن صوره الرتاجع يف التسميات العربية املستحدثة ملسميات الفرصة لتوسيع دائرة هذا اال
 ) microscope(ففي حني جند جممع اللغة العربية بدمشق قد عرب اللفظة األجنبية  . أجنبية 

إىل وحدة جمهرية واتفق جممع اللغة  ) microscopic unit(وكذلك عرب العبارة ) جمهر(إىل 
لكن ما لبث جممع القاهرة أن عاد يف قراره  واستبدل لفظة جمهر . لكالعربية يف القاهرة معه على ذ

  . املعربة صوتيا ال غري ) ميكروسكوب(املستحدثة بكلمة 
  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  .21ص ، ، 2006س ، 5 جامعة مستغامن ع ،جملة حوليات الرتاث  عبد احلليم بن عيسى ، اللغة العربية الواقع والتحديات ،  -1
   .18 ص  ،  نفسهاملصدر -2
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ّعصية(إىل الكلمة العربية   )  bacillus( ولقد ترجم جممع دمشق اللفظة األجنبية    ا ) ُ بينما عر
  .تعريبا صوتيا ال غري  ) باسيل(جممع القاهرة إىل 

مث ما فتئ جممع القاهرة أن ، والتشكل ) علم الشكل( اليت ترمجت إىل  )morphology(و مثل 
ا إىل تراجع ع   .1)مورفولوجيا(نها وعر
العقبة األخرى اليت تقف يف وجوهنا وتوقف مسار التعريب هي تفضيل الكثريين منا  لألمساء        

لفظة  ("وعلى رأس هذه التسميات ،ّاألجنبية واستعماهلا على حساب األمساء العربية املولدة 
كذلك حال كمبيوتر اليت يوجد هلا يف . ًاجلميلة جدا، ومع ذلك تفضل كلمة تلفون عليها)هاتف(

حاسب، حاسب آيل، حاسوب، حسوب؛ عقل آيل، عقل : العربية على األقل ستة مصطلحات هي
  .إلكرتوين

واألمثلة كثرية منها موبايل مقابل جوال ونقال وحممول . ًولكن كمبيوتر هي املنتصرة واملدللة دائما    
فزة، وإذاعة مرئية، وبنك ومصرف، وسيكولوجيا وعلم وخليوي، وتلفزيون وتلفاز وشاشة صغرية وتل

ها كثري وكثري   . 2" نفس، وجيولوجيا وعلم األرض، وبيولوجيا وعلم األحياء، وما شا
ة مقاومة الد ا  حسن غزالة إىل التصريح يفاللغوي  خيل يف اللغة العربية دفعهذا الواقع املرتدي 

امع للمصطلحات رمسا صوتيا مع بعض اللعب  إذا كان تعريب :" بعض حماضراته قائال  ًبعض ا ً
ات واملهاترات  مع نفسه عناء االجتماعات واأل حبرف أو حرفني فيه، فاألفضل أال يكلف ا

ادالت واملصاريف، بل وال حىت التشكل أصال، ألن   . 3"  العامة قد سبقوه إىل هذه املهمةًوا
إجياد الكلمة العربية بشىت الطرق والوسائل املشروعة "ا صوتيا ون أن يكون تعريبفاألمر كما يراه أبعد م

  .4"هو بغية حركة التعريب واملعربني
  
  
  

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  

ا عصر العوملة جبامعة امللك خالد ،اللغات يف ( جامعة أم القرى ، حماضرة قدمت يف ندوة ن غزالة ، التعريب يف زمن التغريب ،حس: انظر  -1  يوم )أ
  ) .م22/02/2005:( املوافق لـ  هـ13/1/1426الثالثاء 

  . نفسه املصدر -2
  . نفسهاملصدر -3
  .  نفسهصدر امل-4
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   : الوسيلة الثانية ـب 
الرتمجة مبا يناسب واقع العربية من معان  ما نسميه تعريب املعاين مبا يوافق بيئة اإلنسان      هي 

، فتكون نابعة من صميم الواقع العريب ،وهنا جييز املرتجم لنفسه العريب وخصائصه الثقافية والفكرية 
  . التصرف يف بعض األلفاظ أو حىت الفقرات حبذف أو حتوير أو تعديل

نقصد بالتعريب، يف هذا املقام، تدريس العلم والتكنولوجيا " يقول الباحث املغريب حممد بنضو     
 والفكر والرياضة وبصفة عامة، خمتلف فنون املعرفة واإلدارة والتدبري والتجارة واالقتصاد والفن

ا يف لغتها املصدر من طرف باحثني وأكادمييني ومدرسني عرب " اللغة العربية"والتكوين، بـ بعد استيعا
قادرين على التعبري وبلغتهم العربية عن هذه احلقول املعرفية بطالقة ويسر، وقادرين على إيصال جوهر 

  .1" اقلني فقط املتعلمني واملكونني، ال مرتمجني ونولب هذه املعارف إىل
  واللغة هي بنت بيئتها ، وحبذا لو كان ابتكار الكلمات داخل بيئتها وحمضنها، إذ التعريب هو    

ألن اهلدف من التعريب ليس  بالواقع اليومي للمجتمع العريب،عملية إبداع وابتكار وارتباط محيمي"
  .2 "العربية أو باللغات األجنبيةوإال فسيان أن يكون باللغة ،فة فقطهو نقل املعرفة من أجل املعر

 جند العرب لذا ة،يوعقائد اجتماعية لعوامل ختضع" أيضا  من اللغات األخرى هي الرتمجةوحىت  
 قد جندهم كما .بامليثولوجية الرتباطها اليونانية واملالحم املسرحية ترمجة عن أعرضوا قد املسلمني

 الذي املهد هي اللغة إن"  : قائال بعضهم لذا فال غرو أن يصرح .3" اليونان حكماء آراء خالفوا
  .4" بلغتهم زرعوه علما إال علما قوم استفاد وما العلم، فيه نبتي

  
  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
   .52ص  ، 2003 اط ،الرب، أكتوبر،  52جملة فكر ونقد ثقافية شهرية عدد ، التعريب وأسئلته احلارقة ، حممد بنضو  -1
  . الصفحة نفسها  نفسه ،املصدر -2
   .7ص ،  2006س  ، 5ع ، جامعة مستغامن  ،جملة حوليات الرتاث، الرتمجة يف العصور الوسطى ، حممد عباسة  -3
   .22 ص  نفسه ،املصدر -4
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  :الدخيل وتخطيط عولمة اللغة ـ 3
ذيب وتطوير وإحياء وإنعاش ما نقصده من التخطيط هو سياسة كل جمتمع جتا       ه لغته ، من 

  .وتعليم ونشر وتغليب ، والتفكري يف توفري السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق كل ذلك 
 ، وهو مبعىن حتقيق أكرب قدر علمأما مصطلح العوملة فهو مصطلح معاصر على وزن فوعلة من     

 ما تتوىل ميزانية إجناحه دولة هذا الكيان أما من املمارسة العاملية ألساليب تفكري وثقافة وسياسة كيان
عوملة اللغة فهي واحدة من أساسيات تلك العوملة إذ اللغة وسيلة للفكر ، وصورة لثقافة كيان إنساين 

  . ما
  .ولن تتحقق نتائج عوملة اللغة إال بوجود ثالثة إمكانات أساسية هي العلم ، املال ، والسياسة     

  .م ما توصل إليه البحث والتقنية من نتائج توجه لصاحل متكني لغة هذا الكيان فباستخدا: أما العلم 
  .فبتوفري أرصدة مالية لتمويل البحث والتقنية وضمان استمرارها لنشر لغة هذا الكيان : أما املال 

فبإصدار صيغ تشريعية وتعليمات وقرارات واحلرص على تنفيذها ، وبتوجيه تلك : أما السياسة 
  .ات التقنية واملالية ، ومراقبتها ومتابعة صرفها ، لصاحل اللغة املخطط عوملتها اإلمكان
الذي ... )   السياسية ، واالقتصادية ، والثقافية( برز تيار العوملة جبميع أجنحته املختلفة "لقد       

ة ّاالحتكاك بشىت صوره من خالل وسائله املتعددة القائمة على التقني ساعد على سرعة فرض 
ّقضية التأثر والتأثري بني شعوب هذا  ّاحلديثة ؛ لذا يعد من العوامل اليت تشكل خطورة كبرية يف 

  . 1" تصر املسافات الزمانية واملكانيةالعصر ؛ ألنه حيمل يف طياته العوامل اخلارجية اليت خت
يرصد ويطبق للغات غري أنه لو نظرنا إىل التخطيط اللغوي للغتنا العربية لوجدناه هزيال أمام ما   

لكننا ال نعدمه ، فمجامع اللغة العربية املنتشرة يف أرجاء الوطن العريب تعمل جاهدة . العامل األخرى 
بعلمائها وما رصد هلا من مال ألجل إنعاش وتطوير اللغة العربية منذ عقود من الزمن ، وألن القوى 

ة باإلمكانات القصوى واجلبارة ، فإن ما العظمى حتاول فرض اللغة اإلجنليزية لغة للعامل واحلضار
امع اللغوية هو حماوالت جادة جلعل العربية مواكبة ملا توصلت  انكب عليه علماؤنا منذ تأسيس ا
ذيب لغتها أو تعريبها حىت تصبح مقبولة يف جسم  إليه اإلجنليزية ، برتمجة املصطلحات العلمية أو 

ا    .اللغة العربية ونظامها وأصوا
  
ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ـــ

  .6 ص، ) م ، س ( ،  إبراهيم بن علي الدبيان  -1
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ا     غري أننا نالحظ كثريا من العلوم قد تأخر نقلها إىل اللغة العربية بسبب صعوبة اللغة اليت جاءت 
  .على مستوى ما هي عليه اآلن تلك العلوم ال لشيء إال ألن لغتها قد مرت مبراحل لتصبح 

كيب الدخيلة يف كل جماالت املالحظ يف كيان اللغة العربية اآلن تشبعها املفرط باأللفاظ والرتوا   
ا كتب احلياة مبسميات بسيطة تارة تغطي شئون احلياة اليومية ، ومبصطلحات معقدة ،  ّتعج 

تجذرة الرباط وثيقا بني أصولنا اللغوية املاالختصاص ، وعلى الرغم من سهر جمامع اللغة على بقاء 
املستمدة من لغة القرآن الكرمي وبني الواقع اللغوي املعاصر املواكب للعصرنة ، والعوملة واملتوجه حنو 
هودات بسبب  اللغة اإلجنليزية شئنا أم أبينا ، فإن كثريا من العراقيل تقف حجرة عثرة أمام تلك ا

 جانبه يفعلى الشارع خاصة عدم تعميم اللغة العربية على كل قطاعات التدريس ، وعدم فرضها 
  .االقتصادي 

وما دام احلال باقيا على ما هو عليه ، دون أي إجراء سياسي مسؤول وصارم ، حيد من ظاهرة      
انكماش  اللغة العربية على نفسها ، وتقهقر استعماهلا بني الفئات املثقفة واملختصة ، وتوق املتعلمني 

فإن الفجوة ستكون واسعة بيننا وبني تطلعات .  اللغة األم إىل تعلم اللغات األجنبية ، مع إمهال
ال واسعا للمشروع . اللغويني   واستعماهلا يف امي إىل عوملة اللغة اإلجنليزية األمريكي الربل وسيرتك ا

  .كل جماالت احلياة ، وهو ما نلمس  نتائجه ، وآثاره يوما بعد يوم  على لغتنا 
   :هابية وإثرائمكان توسيع اللغة العرإــ  4
هل اللغة العربية قاصرة على أن تواكب العصر وتتأقلم مع : السؤال الذي ميكن أن نطرحه هنا هو    

إذا جاز للغربيني وضع   " :راه مناسبا لذلك هو ما قاله أحد اللغوينأمستجداته ؟ واجلواب الذي 
ا من اليونانية والالتينية أمساء جديدة مل تكن يف عهد أسالفهم،  وأن حييلوا الكلمات اليت ي قتبسو

ا يف األلفاظ واملعاين، فلماذا ال  م، مع اشتقاقها من أصل واحد، وتقار إىل صيغ تناسب قواعد لغا
جيوز لنا أن حنذو حذوهم فنضع أمساء لتلك املسميات، أو حنيلها إىل صيغ تناسب قواعد لغتنا، مع 

ومع ما هي عليه من كثرة االشتقاقات، وقبول االتساع ما بينها وبني تلك اللغات من شدة التباين، 
  .1" بطرق عديدة

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
مع العلمي العريب بدمشق، م: مصطلحاتنا اللغوية بني التعريب والتغريب ، نقال عن :  مصطفى طاهر احليادرة -1 ، 9، ج2آراء وأفكار، جملة ا

  . 284ص
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العودة إىل األساليب يلتخفيف من وطأة املصطلحات الدخيلة يف اللغة العربية  اولذلك فإنه ميكننا     
االشتقاقية املهملة يف العربية أواملستعمل بعضها يف القرآن الكرمي ، وإمكانية توليد اشتقاقات جديدة 

العهود استعملت منذ اليت ، فالعربية مل تستنفد كل طاقتها االشتقاقية فهناك الكثري من الصيغ العربية 
  .األوىل للعربية وبعثها القرآن الكرمي ، وقلت يف استعمال العرب املتأخرين 

  )10شكل (:اإلمكانات االشتقاقية لصيغ األفعال في اللغة العربية جدول يوضح  ـ 1 ــ 4
  فعل األمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي  

الفعل 
  الثالثي

ُفعل ،فعل، فعل َِ  
  

ُيفعل،  يفعل ،  يفعل  َِ  
  

ِل، افعل، افعلَفعِا ِ ُ ُ.   
  

الفعل 
  الرباعي

فاعل، فوعل ،فعول ، فيعل 
،فعيل ، فعلل ، فعنل ،فنعل ، 

  .سفعل ، شفعل 

يفاعل، يفعلل ،يفوعل ، يفعول 
،يفيعل ، يفعيل ، يفعنل ،  

  .يفنعل ، يسفعل ، يشفعل 

فاعل ، فعلل ، فوعل، فعول ، 
فيعل ،فعيل ، فعنل ، فنعل 

  .ِ،سفعل، شفعل ، فعال 
الفعل 

  اخلماسي
افعال ، افتعل ، انفعل ، 
تفاعل،تفعلل، تفوعل ، 

تفعول،تفعيل،تفيعل،تفعنل 
  .تسفعل، تشفعل 

ُيفعال ، يفتعل ، ينفعل ، 
يتفاعل ، يتفعلل ، يتفوعل ، 
يتفعول ،يتفعيل، يتفيعل 
يتفعنل، يتسفعل، يتشفعل ، 

  .يفعول 

َافعال،افتعل،انفعل، 
تفاعل،تفعلل،تفوعل، 

عيل،تفيعل،تفعنل تفعول،تف
  ،تسفعل،
  . تشفعل 

الفعل 
  السداسي

، )افعنلل(ّاستفعل،افعال
انفعلل،انفوعل،انفعول 
،انفيعل،انفعيل،افعيلل 

  ،افتيعل،افتاعل،افتوعل، 
ّافعيعل،افعولل،اسفعل 

ّ،افعوعل،افعلل،اشفعل،  ّ
  افعلنم،افعنلم،اتفاعل،اتفعلل،

  .اتفوعل ، اتفيعل

ّيستفعل، يفعال ، يفعول ،  ّ
عنلل، يفعنعل ، ينفوعل ، يف

ينفعول ، ينفيعل ، يفعيلل ، 
يفتيعل ، يفتاعل ، يفتوعل ، 
ّيفعيعل ، يفعولل ، يسفعل ، 
ّيفعوعل ، يفعلل ، يشفعل ،  ّ

  .يفعلنم ، يفعنلم 

ّاستفعل ، افعوعل، افعال ، تفعال  ّ
، انفعول ، افعنعل ، انفعلل ، 
انفوعل ، انفيعل ، افعيلل ، افتيعل 

  توعل،اتفاعل،اتفعلل،،افتاعل،اف
ّاتفوعل، اتفيعل،اشفعل ، افعنلم ، 

  . افعلنم 

الفعل 
  السباعي

ّافتعال،انفعال،اسفعال، اشفعال  ّ ّ ّ
 .  

ّيفتعال ، ينفعال ، يسفعال ،  ّ ّ
  .ّيشفعال 

ّافتعال ، انفعال ّاسفعال ،  ، ّ
  .ّاشفعال 
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  ]نظر [الجذر:لغة العربية،مثال في الاإلمكانات االشتقاقية لصيغ األسماءّجدول يبين  ـ 2 ــ 4
  إمكانات توليدية أخرى  مثال  الصيغة العربية الممكنة  المشتقصيغة 

ٌفعل ،مفاعلة ،تفعيل ، إفعال ،   املصدر 
ّتفاعل ، تفعل ، متفعل ، فعالة ، 

  .انفعال ، استفعال 

إنظار،تناظر ، ،نظر،مناظرة،تنظري
َتنظر ، متنظر ، نظارة ، انتظار ،  ّ

  استنظار 
فعل ، فعيل ، فاعل ، مفعل ،   اسم الفاعل

مفاعل ، مفتعل ، متفاعل ، 
ِمفعل ،مستفعل ، ممفعل ،  ّ
ِمتمفعل منفعل ،مفوعل ، مفيعل 
ْ، مفتاعل ، مفعال ،مفعلل،  َ ّ
ّمفعلل، مفعنلل، مسفعل،  ّ
ّمسفعل، مشفعل، مشفعل ،  ّ

  .مفعلن 

نظر ، نظري ،ناظر ، مناظر ، 
ّ، منظر ، منظر منتظر، مستنظر 

  ...  .  ، متناظر ، منوظر ، 

َمفعول ، مفعل ، مفاعل ،   اسم املفعول َ ُ
ّمفتعل ، متفاعل ، مفعل ، 

َفعل ، متمفعل ، َُمستفعل ، مم
َمنفعل ، مفوعل ، مفيعل  ََ
ّ،مفعال ،مفعلل، مفعلل،  ّ ْ َ ّ
ّمفعنلل، مسفعل، مسفعل، 

  .ّمشفعل، مشفعل ، مفعلن 
  

َمنظور، منظر ، مناظ َر،منتظر ، ُ
َمتناظر ، منظر ، مستنظر ،  َّ

َممنظر ، منوظر ، منظرن ،  َُ. ...  

ّفعالة ، فاعول ، مفعال ،مفعلة ،   اسم اآللة
  .ّ، فعيلفعال 

  ّنظارة، ناظور،منظار،
  ،) مسطرة(ِمنظرة مثل 

املصدر 
  الصناعي

فعلية ، فعالية ، مفعلية ، إفعالية 
 استفعالية ، افتعالية ، فاعولية ،

   ...مفعالية  

نظرية ، نظارية ، منظرية ، 
  ...منظرتية 

مفعل ، مفعلة ، مفتعل ،   املصدر امليمي
مستفعل ، متفاعل ، مفتاعل ، 

منظر ، منظرة ، منتظر ، مستنظر 
  .  ّ، متناظر ، منتاظر ، منظر 

  )مفيعول(يظور من
   ) فعال(ِ، ونظار )فعال(ارَظَن
، ونيظور )فعيول(ظيور َن
  ) .خيشوم(مثل ) فيعول(

، مثل ) يفعول(َينظور 
  ) .يعقوب(

، مثل ) يفعول(ُينظور 
  ) .ُيربوع(

مثل ) فعيالن(ُنظريان 
  ) .أصيالن(

مثل ) فاعلوت(ناظروت 
  ) .طاغوت(

  .)فعالوت(نظاروت 
   .)فاعولوت(ناظوروت 

   .)أفيعيل( أنيظري
   .)فعلون(نظرون  
   .)فويعلون(نويظرون 

  .)فيعلون(نيظرون
  ) .، زيزفونحيزبون(مثل

مثل ) فعلنوت(نظرنوت
   .)عنكبوت( و)بنكنوت

مثل ) ُفعلون(ُنظرون 
  ) .عرجون(

َفـعلوت(نظروت  مثل ) َ
   .)، جربوتملكوت(

   .)فيعلوت(نيظروت 
  ) . غسلني(مثل)ِفعلني(ِنظرين
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  .ّمفعل 
  ُنظرة ، منظرة ، نظرية  .فعلة ، مفعلة ، فعيلة   اسم اهليئة

عيل ، فعيعل ، فعيعيل ، مفيعل ف  التصغري
، مفيعيل ، فويعل ، فييعل 

  . ،فويعيل 

ّنظري،نظيظر،منيظري، نويظري نظري،
  .، نظيويرة، نويظر

ّفعل ، فعال ، فعيل ، فعيل ،   املبالغة ّ
  .فعول ، فاعول 

ّنظر ، نظار ، نظري ، نظري،  ّ ِ
  .نظور ، ناظور 

مفعل ، مفتعل ، متفاعل ،   اسم املكان
  ...ل مستفع

منظر ، منتظر ، متناظر ،مستنظر 
...   

  
اسم احلركة 

  والتفاعل
  .َنظران   فعالن

فعلي ، تفعيلي ، مفعلي ، فعايل   توليد النسبة
، إفعايل ، استفعايل ، فعالين ، 
مفتعلي ، فعيلي ، مفعليت ، 

ّمفعلي ، متفاعلي ّ...  

نظري ، تنظريي ، منظري ، 
نظاري،إنظاري ، استنظاري ، 

ين ، منتظري ، نظريي نظرا
ّ،منظريت، منظري ، متناظري ّ...   

ْنظران  مثل  ) ْفعالن(ُ
  .)،قرآن ،قربانحسبان(

  مثل)  فيعالن (نيظران 
 ) .طيلسان(

  ).مفعالوت(منظاروت 
مثل ) فاعوالء(ناظوراء 

  .عاشوراء 
    .)فاعولني(ناظورين 
   .)فاعولوت(ناظوروت
    .)إفعالني(إنظارين 

مثل ) أفعلني(أنظرين 
  ) .أمجعني(

  ) .أفعلوت(أنظروت 
مثل سليمان ) فعيالن(نظريان 

.  
  ) .فعيلوت(ت نظريو

  )11شكل (
من خالل هذا املثال يف اجلدول نالحظ إمكان توليد اشتقاقات جديدة للكلمة العربية ، حىت      

وإن خرجت عن املعهود ، وذلك ألجل التوسيع يف الصيغ العربية ، ومن مث التوسيع يف الدالالت ، 
  .عمال اللفظ الدخيل أو اإلفراط فيه دون احلاجة إىل است

وألن صيغة فعيل كما رأينا سابقا محلت عدة دالالت ، وتوسعت يف ذلك فيمكن أن تتوسع     
ا ، لتستخدم يف إثراء اللغة العربية من خالل إمكانات التعدد  صيغ مجيع املشتقات يف دالال

دول أعاله ، واالبتعاد شيئا فشيئا عن اجلذر ّاالشتقاقي مع احملافظة على اجلذر العريب كما مر يف اجل
  . الدخيل 

تبلغ املئة (فالكلمة العربية الواحدة ثالثية اجلذر ميكن أن نولد منها عددا هائال من الصيغ والصور    
، ختتلف عن بعضها ، نستغلها يف وضع املصطلحات ، ومن خالل ذلك نستطيع توليد ) أو تزيد

  . اجلذر ، أصيلة الداللة ، متوازنة لفظا ومعىن دالالت جديدة ، بصيغ عربية 



  
 الفصل الثاني

مظاهر الدخيل في اللغة العربية 
  وأساليبه المعاصرة
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  :ـ توطئة

يزخر القاموس اللغوي العريب اآلن بكم هائل مرتاكم من األلفاظ واملصطلحات الدخيلة املتوارثة      
 غري أن التسارع احلضاري من عصور متتالية منذ العهود األوىل ، وقد بينا ذلك يف الفصل األول ،

عرف ذروته القصوى، وزادت وتريته يف القرون األربعة األخرية وخباصة منها القرنني العشرين والواحد 
االت العلمية ، وأنتج ذلك التطور ألفاظا  والعشرين ، بسبب ما شهده من تطور يف مجيع ا

اليب جديدة خمتلفة حبسب جماهلا ومصطلحات حديثة تواكب العصر ، بل أنتج هذا التطور لغات وأس
العلمي ، وجتلى التخصص اللغوي لكل فرع من العلوم ،ومتيزت ألفاظه ومصطلحاته عن بعضها ، 
ا ، و لغة الفيزياء ليست هي لغة  فلغة الطب ومصطلحاته ليست هي لغة اهلندسة ومصطلحا

  .الرياضيات ، ولغة األدب ليست هي لغة نقد األدب 

ا أميا تأثر باحلركة     واكبت اللغة  اورة ، وتأثر أصحا العربية هذا التطور احلاصل يف اللغات ا
ا ، مث نقلوها إىل اللغة العربية ، فعرفت  الفكرية العلمية اجلارية يف البالد املتطورة ، فدرسوا علومها بلغا

طاع طويل دام قرونا هذه األخرية انتعاشا جديدا ونقلة بارزة بثت فيها روح العلم من جديد بعد انق
من الزمان ، من خالل األلفاظ واملصطلحات احلديثة اليت أدخلت يف مدونتها ، صارت اللغة العربية 
بواسطتها تواكب عن كثب كل ما يستجد مما توصلت إليه العلوم احلديثة ،بل وأصبحت العديد من 

اما ملا عرفته من دالالت يف عهودها األلفاظ العربية املعهودة حتمل دالالت ، ومفاهيم جديدة مغايرة مت
  . األوىل 

ّ    واجلدير باملالحظة، أن ما بلغته حالة اللغة العربية من تشبع مفرط بالدخيل هو نتاج اجتماع 
العوامل املؤثرة قاطبة ، واليت تطرقت هلا يف الفصل األول من البحث ، إضافة إىل ركود العمل التوليدي 

  .ا للغة الذي ساهم فيه أصحا

ّ    ومل يتوقف تأثري اللغات األخرى يف اللغة العربية ، على األلفاظ واملصطلحات ، بل تعدى ذلك 
ا عن غريها ، وكذلك ةُإىل نظم اللغات األجنبي  على نظام اللغة العربية ، وعلى معايريها اليت ختتص 

  . والدالالت املرتتبة عنها على املعاين اجلديدة املتولدة عن اختالف وتباين تلك النظم ، واألنساق
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  وخالصة القول ، فمن خالل دراسيت للدخيل يف اللغة العربية ،الحظت أنه يتمظهر يف أربعة صور ، 
  :حيسن بنا التعرض هلا بالدرس واالستقصاء ، وهذه الصور تتمثل يف 

  . ظ وتشمل األصوات اللغوية ، واملقاطع الصوتية املكونة لأللفا :ـ الحروف الدخيلة1

    .وتشمل الكلمات الدخيلة بكل أنواعها  :ـ األلفاظ والمصطلحات الدخيلة 2

  .على مستوى الكلمات ، وحىت العبارات : ـ االختزاالت واالختصارات الدخيلة 3

وهي الرتاكيب الوافدة على اللغة العربية من اللغات األجنبية  : ـ التراكيب والسياقات الدخيلة4
  .ملعنوي مبستوييها البنوي وا
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  المبحث األول
  معاملة العرب لألصوات الدخيلة في اللغة العربية

  ـ األصوات الدخيلة وتعامل القدامى والمحدثين معها1

   ـ حروف العربية ومخارجها الصوتية1 ـ 1
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   ـ األصوات الدخيلة وتعامل القدامى والمحدثين معها1

  : ـ حروف العربية ومخارجها الصوتية 1 ـ 1

ا اليت تعتمدها يف تأليف كالمها والتواصل بني أفراد متكلميها ، ولكل صوت رسم     لكل لغة أصوا
ا ، ونربة متيزه عن غريه من أصوات احلروف األخرى، وكذا العربية فإن هلا حروفها يصط لح عليه أصحا

ا املعرب عنها ، ولكل صوت مقدار حمدد ، ونربة خمتلفة ، وخمرج معني يف اجلهاز الصويت  املشهورة ، وأصوا
  .اإلنساين متعدد املخارج 

ا تسعة وعش رين حرفا تتوزع خمارجها على جهاز النطق البشري ابتداء من   يبلغ عدد حروف العربية بأصوا
اجلوف إىل احللق ، إىل اللسان ، إىل اللثة ، وانتهاء بالشفتني كما هو موضح يف املخطط الذي وضعه 

  )12الشكل() : م1229/هـ626ت (السكاكي 

  
د الفراهيدي قبله بأربعة قرون ونصف،حيث ورد عن وهذا املخطط هو امتداد ملا وضعه اخلليل بن أمح   

  واجليم (...) لهويتان،والقاف والكاف (...) ،حلقيةفالعني واهلاء واحلاء واخلاء والغني :"اخلليل قوله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

29 ،ص  1994 ،2ب ، مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت ،ط  ـ الشكل مقتبس من كتاب املعجم العريب بني املاضي واحلاضر ، عدنان اخلطي.  

خمطط ملخارج احلروف  
 العربية للسكاكي
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، نطعية والطاء والتاء والدال (...) ، أسلية والصاد والسني والزاء (...) ، شجريةوالشني والضاد 
 ، شفويةوالفاء والباء وامليم (...)  ، ذلقيةوالراء والالم والنون (...) ، لثويةوالظاء والذال والثاء (...)

   . 1. " يف حيز واحد هوائية او واأللف واهلمزة والياء والو

ا ختتلف أو      هذا فيما خيص حروف اللغة العربية وخمارجها ، أما حروف اللغات األخرى فأصوا
تتشابه حبسب تقارب املخرج أو تباعده ، لكن تشرتك كلها يف كون مصدرها ، هو جهاز صويت واحد 

كثر من أربعني صوتا ، وقد تشتمل لغات أخرى على وقد تشتمل بعض اللغات على أ. لإلنسان 
  .أصوات ال تتعدى العشرين 

  : ـ محاوالت علماء العربية األوائل حصر وإحصاء األصوات اللغوية لجميع األمم 2 ـ 1

     إن االختالف املشهود بني األمم يف األصوات اللغوية ، وعدم توافقها يف صفات نطقها دفع 
لو رام إنسان من : " ألن يصرح قائال ) م970/هـ359ت (محزة األصفهاين بعضا من العلماء مثل 

أهل الزمان أن يضع كتابة ساملة من التصحيف ، جامعة لكل احلروف اليت تشمل على مجيع اللغات 
ا هجاء العربية  لزمه أن يضع أربعني صورة ألربعني حرفا ، منها مثانية وعشرون حرفا ، ما قد رسم 

ّومنها أربعة جارية يف العربية على ألسن أهلها ومل خيصوها بصورة ...  ث ج ح خ اليت هي أ ب ت
   . النون الغناء ، واهلمزة ، والواو والياء اللينتان: وهي 

ا ليست من خمرج ]منذر[ ـ فالنون الغناء هي اليت خترج من الغنة ، وهي مثل نون 1   ]. رسن [، أل

ا ليست من خمرج ألف ] أمحد[أول حرف من ، ومثل ] قرأ ورفأ[ ـ واهلمزة مثل 2   ] .حامد[، أل

  .والواو  ـ 3

ما ليستا من خمرج ]بعري[ و]عمود[يف .  ـ والياء 4    .]واصل وصواب[ وواو ]ُبريد وزيد[ ، أل

  

ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .58، ص ) م ، س (  ـ اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، 1
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بية أصال ، وإمنا تقع يف الفارسية خاصة ويف سائر لغات األمم عامة ومنها مثانية أحرف ال تقع يف العر
  ].اجلنب[يعين ] بنري[ِّيعين الرجل، وإذا قلت ] با[ ـ احلرف الذي بني الفاء والباء ، وذلك إذا قلت 5: وهي

  ] .ليلال[يعين ] شب[وإذا قلت] الشفة[يعين ] لب[ ـ واحلرف الذي بني الفاء والباء أيضا ، وذلك إذا قلت 6

 يعين ]جاشت [ ، وإذا قلت ]السراج[ يعين ]جراغ[ ـ واحلرف الذي بني اجليم والصاد ، وذلك إذا قلت 7
   .]الغذاء[

] هوجستان[، وإذا قلت ] السوق[يعين ] واجار[، ] وازار[ ـ واحلرف الذي بني اجليم والزاي ، وذلك إذا قلت 8
  ] .خوزستان[يعين 

] كج[، أو يف أول قولك ] القصار[لفارسية ] كاذر[لغني ، وهو يف أول قولك  ـ واحلرف الذي بني الكاف وا9
  ] .جص[لفارسية 

  ] .اليوم[لفارسية ] ّخرم[،و]الشمس[لفارسية] خرشيد[ ـ واحلرف الذي بني اخلاء والواو ، يف أول قولك10

ْنـو: [ ـ واحلرف الذي يشبه الواو يف ثاين قولك11 ْبـو[ ، و]اجلديد[ لفارسية ]َ    .]الرائحة[لفارسية  ]َ

 لفارسية ]شري[ ، ويف ثاين قولك ]الشبعان[ لفارسية ]سري[ ـ واحلرف الذي يشبه الياء ، يف ثاين قولك 12
  .1  " حرفا حتيط جبميع اللغات ،وخيط بكتابتها كل شيء)40(  ،فذاك أربعون ]األسد[

تاج إىل استعمال لغات ملا اح) م873/هـ259ت (ويشري األصفهاين إىل أن العالمة الكندي    
صورة خمتلفة ) 40(األمم من الفرس والسريانيني والروم واليونانيني ،وضع لنفسه كتابة اخرتع هلا أربعني 

ُاألشكال متباينة اهليئات فكان ال يتعذر عليه كتب شيء وال تالوته ْ َ2.  
ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .35ـ33ص  . 1992،  2التصحيف، حتقيق حممد أسعد طلس ، دار صادر،  بريوت،  طـ محزة األصفهاين ، التنبيه على حدوث 1

   .36 املصدر نفسه ، ص -2
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ّ النون الغناء ، اليت عرفها العرب قدميا ، هي نفسها النون أنفمن خالل نص األصفهاين يتضح     
ختتلف متاما عن  ، إذ هي   )maison  ،  manger: (  الغناء اليت يف الكلمات الفرنسية مثل 

   .  )nager: ( صوت النون اليت يف كلمة مثل 

ا العرب إال للضرورة ، فإذا اضطروا حولوها عند  ّأما بقية احلروف األعجمية ، فهي حروف ال تتكلم 
  :التكلم إىل أقرب احلروف إىل خمرجها وهته احلروف هي 

  .فاتيكان،ونسميه الفاء األعجمية يف نطقنا السم ال) v( وهو حرف:  ـ حرف بني الباء والفاء 1

  .يف نطقنا السم باكستان،ونسميه الباء األعجمية  )p( وهو حرف: ـ حرف بني الفاء والباء 2

ينطقها بنو متيم فيلحقون القاف بالكاف فتغلظ وهي ما يسمى :  ـ حرف بني الكاف والقاف 3
  ): من حبر البسيط(، قال شاعر من متيم  )g(بالكاف الفارسية 

ْ وال َأكول لكدر الكوم كد نضجت ـ َ ِْ َ ْ َْ ُِ َ ِ ِ ِ ُ ُوال َأكول لباب الدار مكفول ...  ََ ْ ُُ َُ َِ َّ ِ ِ ََ
1.  

يف أواخر ) م1406/هـ808ت (   ويسميها البعض الكاف األعجمية ، غري أن العالمة ابن خلدون
لغة "ّيرى أن القرن الرابع عشر ، يسميها قاف البدو ، ويعدها من صميم العربية ،وحيتج لرأيه إذ 

األمصار أيضا مل يستحدثوها ، وإمنا تناقلوها من لدن سلفهم ، وكان أكثرهم من مضر ملا نزلوا 
ا أهل اجليل العريب : "  إىل أن يقول 2"األمصار من لدن الفتح  والظاهر أن هذه القاف اليت ينطق 

متسع ، فأوله من أعلى البدوي هو من خمرج القاف عند أوهلم من أهل اللغة ، وأن خمرج القاف 
ا من أعلى احلنك هو لغة األمصار  ا مما ] املدن[احلنك ، وآخره مما يلي الكاف ،فالنطق  ، والنطق 

ا من لغة النيب 3 "يلي الكاف،هي لغة هذا اجليل البدوي    . ،إىل أن يتوصل إىل أ
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .42 ،  ص 1987 ، 1 ، ط 1ابن دريد ، مجهرة اللغة ، حتقيق رمزي منري بعلبكي ، دار العلم للماليني ، بريوت ،ج  ـ 1

   .769، ص ) م ، س (  ـ ابن خلدون ، 2

  . ـ املصدر نفسه ، الصفحة نفسها 3
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  .كمل : أهل اليمن فيقولون يف مجل ينطقها :  ـ حرف بني اجليم والكاف 4

ّهذا عربج :عند بعضهم حيث حيولون ياء النسبة إىل جيم مثل:  ـ حرف بني الياء واجليم والشني5
  . ّهذا عربش : ّعوض عريب ،أو إىل شني فيقولون 

  .1ِأين أبوش ؟ عوض أبوك:  ـ حرف بني الكاف والشني يف نطق كاف مؤنث املخاطب مثل قولنا 6

  ) .م933/هـ321ت ( ابن دريد ذكر ذلك

    واألمر الذي ال خيتلف فيه اثنان هو أنه ما من لغة يف العامل إال وتفتقد بعضا من األصوات 
ليست األمم كلها متساوية يف النطق بتلك احلروف فقد يكون ألمة من احلروف ما ليس ألمة أخرى "

ا العرب مثانية وعشرون حرفا وجند  للعربانيني حروفا ليست يف لغتنا،ويف لغتنا ، واحلروف اليت نطقت 
 فتقرتض هذه  2 "أيضا حروف ليست يف لغتهم وكذا اإلفرنج والرتك والرببر وغري هؤالء من العجم

ا خمرجا    .األمم ما نقص يف لغتها من غريها ، أو تعوضها بأصوات تقر

، قال أبو حيان ] الذال[صوت    وإذا كانت العربية تفتقد إىل ما رأينا ، فإن  الرتكية تفتقد ل
 "ال توجد الذال يف أكثر لغة الرتك ، وأما يف لغة البلغار فتوجد ): "م1344/ هـ745ت(األندلسي 

3 . 
  

ا أربعة أحرف هي  م يزيدو   :   والفرس يكتبون لغتهم اآلن باحلروف العربية إال أ

ا بني الباء العربية والفاء كما باء بثالث نقطـ 1   .ّمبعىن جدا ] بك [يف  ، ينطق 

ا بني الشني والتاء كما يف وجيما بثالث نقط ـ 2    .مبعىن كثري ] جوق[ ، ينطق 
ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .42، ص ) م ، س ( ابن دريد ،  -1

   .44 ـ 43، ص ) م ، س (  ابن خلدون ،  -2

   .13، ص ) م1892( هـ 1309القسطنطينية ،  أبو حيان األندلسي ،اإلدراك للسان األتراك  ، مطبعة عامرة ، -3
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ا بني الزاي واجليم العربيتني كما يف وزايا بثالث نقط ـ 3    .مبعىن بشرى ] مزدة[ ، ينطق 

ا كاجليم املصرية كما يف وكافا ـ 4   .مبعىن شجاع ] كـرد[ يعلوها خط طويل كالفتحة،ينطق 

 بعدما كانت بالعربية ، لكنهم زادوها هذه األربعة      والرتك يكتبون لغتهم اآلن باحلروف الالتينية
  .السالفة 

ا كالنون كما يف كاف ـ وحرفا خامسا وهو 5    .1، مبعىن رئيس ألف] بيكباشي[ ، ينطق 

       ولو الحظنا اللغة الفرنسية مثال لوجدناها تفتقد لصوت اخلاء ، و العني ، والقاف ، واهلاء ، 
وهذا ما جيعل األعجمي جيد صعوبة يف نطق بعض أصوات اللغة  . ، والضاد  واحلاء ، والثاء ، والذال 

العربية اليت يفتقدها يف لغته ، وكذا العريب يصعب عليه نطق بعض أصوات احلروف األعجمية اليت 
ا عد ذلك دخيال عن لغته األم  ا كما هي عند أصحا وهنا . يفتقدها يف لغته ، فإن اجتهد ونطق 

ف يف نطق أصحاب تلك األصوات الناقصة من لغة أخرى ،وبذلك يعرف اللفظ يكمن االختال
غري أن فطرة اإلنسان الصوتية ، جتعله يقارب يف نطق تلك . الدخيل يف لغة ما من غريه من األلفاظ 

األصوات الدخيلة عن غري إرادة إىل أصوات جتاورها من لغته األم ، فتبدو تلك األلفاظ الدخيلة بعد 
  .ا أصيلة يف لغته ، وهذا ما يدعى الدخيل املتطور الذي يأخذ صبغة اللغة املستقبلة ذلك  وكأ

   ولذلك قد جيد اللغويون صعوبة يف حتديد مصدر األلفاظ األول يف عملية التأصيل اللغوي، 
ا يف اللغة املدروسة ، فإن وجدت على منط متواتر عدت  ّفيتجهون بعد ذلك إىل البحث عن مشتقا

األلفاظ أصيلة يف اللغة املدروسة ، فإن مل جيدوا هلا مشتقات عدة ، كان ذلك دليال عندهم على تلك 
ا لفظ وافد ودخيل   .أ

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ
   .67،ص ) د ت(، 1 ـ حممد دياب ، تاريخ آداب اللغة العربية ، مطبعة جريدة اإلسالم، القاهرة، ط1
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  :صوات األعجمية ، وتمثيل حروفها في العربية  ـ مذاهب العرب في نقل األ3 ـ 1

ّكتاب العربية إذا عرض هلم حرف من هذه األحرف ردوه إىل أقرب احلروف "يذكر حممد دياب أن      ّ
، ] ّنرجس وجلنار[ ،وكتبوا بالجيمعند التعريب ] ّنركس وكلنار[ الفارسية يف الكافإليه ، فأبدلوا 

  . 1 ] "فالوذ[ وكتبوا الفاءبالفارسية ] بالوزة [باءوأبدلوا 

   وقد تنتهي كثري من الكلمات الفارسية حبرف اهلاء ، فتتحول يف لغتنا إىل عدة وجوه ، إذ تصري تارة 
من اللفظة ] بنفسج[ مثل كلمة جيما، وتارة ] روزنه[من اللفظة الفارسية ] روزنة"[ مثل تاء

 مثل كلمة قافا  وتاء،أو ]دله[ الفارسية من اللفظة] دلق[ مثل كلمة قافاوتارة ]بنفشه[الفارسية
  .2] " بوته[من اللفظة الفارسية ] بوتقة[

  : ـ مذهب أهل الكتاب العرب في التعريب الكتابي ونقل األصوات األعجمية 1 ـ 3 ـ 1

أهل الكتاب من العرب اصطلحوا يف الداللة على حروفهم " ّ    كشف ابن خلدون يف مقدمته أن  
حروف مكتوبة متميزة بأشخاصها كوضع ألف وباء  وجيم وراء وطاء إىل آخر املسموعة بأوضاع 

الثمانية والعشرين ، وإذا عرض عليه احلرف الذي ليس من حروف لغتهم بقي مهمال عن الداللة 
الكتابية مغفال عن البيان ، ورمبا يرمسه بعض الكتاب بشكل احلرف الذي يليه من لغتنا قبله أو بعده، 

  . 3" ف يف الداللة بل هو تغيري للحرف من أصلهوليس ذلك بكا

  : ـ مذهب ابن خلدون في تدوين ونطق حروف اللفظ األعجمي الدخيل 2 ـ 3 ـ 1

وملا كان كتابنا مشتمال على :"يربز ابن خلدون طريقته اخلاصة يف تدوين األلفاظ األعجمية قائال    
م حروف ليست من لغة أخبار الرببر وبعض العجم وكانت تعرض لنا يف أمسائهم    أو بعض كلما

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  . املصدر السابق ، الصفحة السابقة -1

   .215، ص ) م ، س (  رفائيل خنلة اليسوعي ، -2

   .44 ـ  43، ص ) م ، س (   ابن خلدون ،  -3
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ليه كما قلناه ، ألنه كتابتنا وال اصطالح أوضاعنا اضطررنا إىل بيانه ، ومل نكتف برسم احلرف الذي ي
عندنا غري واف بالداللة عليه ، فاصطلحت يف كتايب هذا على أن أضع ذلك احلرف العجمي مبا يدل 

  . 1" على احلرفني اللذين يكتنفانه ليتوسط القارئ بالنطق به بني خمرجي ذينك احلرفني فتحصل تأديته 

  :عجمية إلى العربية ـ اقتباس ابن خلدون طريقة لنقل األصوات األ1 ـ 1 ـ 3 ـ 1

   اقتبس ابن خلدون  طريقة نقل األصوات األعجمية إىل العربية من رسم أهل املصحف حلروف 
اإلمشام كالصراط  يف قراءة خلف ، فإن النطق بصاده فيها معجم متوسط بني الصاد والزاي فوضعوا 

: قال ابن خلدون . رفني الصاد ورمسوا يف داخلها شكل الزاي ودل ذلك عندهم على التوسط بني احل
فكذلك رمست أنا كل حرف يتوسط بني حرفني من حروفنا كالكاف املتوسطة عند الرببر بني الكاف "

بنقطة الجيم واحدة من  وأنقطها كافا، فأضعها ] بلكني[الصرحية عندنا واجليم أو القاف مثل اسم 
نه متوسط بين الكاف أسفل أو بنقطة القاف واحدة من فوق أو اثنتين ،فيدل ذلك على أ

وهذا احلرف أكثر ما جييء يف لغة الرببر وما جاء من غريه فعلى هذا القياس ،  . والجيم أو القاف
أضع احلرف املتوسط بني احلرفني من لغتنا باحلرفني معا ليعلم القارئ أنه متوسط فينطق به كذلك ، 

جانبيه لكنا قد صرفناه من خمرجه إىل ّفيكون قد دللنا عليه ، ولو وضعناه برسم احلرف الواحد  عن 
  .2" ّخمرج احلرف الذي من لغتنا وغرينا لغة القوم 

  :من خالل هذا البسط من كالم ابن خلدون نستنتج املفاهيم التالية 

 ـ يكشف ابن خلدون طريقة أهل الكتاب يف تعريب احلروف، فيضعون فوق الكتابات األعجمية 
م نطق الكلمات من الكتاب ، فإن عجزوا عن ذلك تركوه مهمال أو حروفا عربية منفردة حىت يتسىن هل

م  الواصلة بني العرب  عربوه حبرف يقاربه أو يليه،وهنا خص ابن خلدون أهل الكتاب من العرب أل
  .والعجم خاصة يف اللغة ، والكثريون منهم اشتغلوا بالتعريب أو الرتمجة آنذاك 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .44، ص ) م ، س ( خلدون ،  ابن -1

   .45  املصدر نفسه  ، ص -2
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ـ يضع ابن خلدون احلرفني القريبني من احلرف األعجمي ، بنقط أسفل احلرف أو أعاله ، ليدل على 
ّاحلروف اليت عوض مقتبسا من طريقة كتاب املصاحف ُِّ.  

فل احلرف لتدل على ـ يرسم ابن خلدون الكاف العجمية الرببرية كافا عربية وينقطها نقطة أس
ا ) تشبه صوت اجليم املصرية اآلن(أعجميتها  ، أو يضع فوق الكاف نقطة أو نقطتني لتدل على قر

  .   من صوت القاف 

  : ـ طريقة المحدثين في رسم حروف األصوات األعجمية واختالفهم في ذلك 3 ـ 3 ـ 1

خيلة الواردة من لغات أوربا ، عن    لقد سبق وأن أبرزت يف الفصل األول العديد من األلفاظ الد
طريق الرحالة الذين سافروا إىل تلك القارة ، ورأينا الطرق املختلفة اليت انتهجوها يف نطق وتدوين كل 
ما مسعوه وعاينوه من أمساء جديدة ملسميات حمدثة بنت عصرها ، والحظنا كيف عوضوا األصوات 

، فعوضوا ] وابور) [vapeur( وا مثال لفظة األعجمية بأصوات عربية قريبة من خمرجها ، فنطق
غينا رمسا ونطقا ،مثل  ) g(وعوضوا صوت .األعجمية باء عربية  ) p(واوا ، وصوت  ) v( صوت 

،  أو غينا رمسا ال نطقا ، مع بقاء الصوت األعجمي يف مثل ) التلغراف، الغاز ، الغرام ، املغناطيس:(
،  ويف بعض األحيان يرسم هذا الصوت ) ، نيكاراغوا، غوغل أوميغا ، ميغاواط ، ديغول : ( األلفاظ 

ورقلة ، ( ، أو بالقاف يف مثل كلميت ) جاردن(، أوباجليم يف كلمة ) انكلرتة(بالكاف يف مثل كلمة 
  ) .رقان 

القبطان ، : (األعجمي بصوت الدال أو الطاء نطقا ورمسا يف مثل األلفاظ ) t(   وعوضوا صوت 
  ) .ان  التياطرو ، القبود

باريس ، (األعجمي حبرف السني رمسا،وبالزاي العريب نطقا يف مثل األلفاظ  ) s(     وعوضوا صوت 
  ) .الكوليسيوم 

ّ   وكذلك نشهد املذهب نفسه عند املعاصرين ، إذ نالحظهم يعوضون ما مل يوجد من األصوات 
ا : ال األعجمية مبا جياورها خمرجا يف األصوات العربية ، فهم يكتبون مث البوليساريو ، وينطقو

البوليزاريو ، مراعاة ألصل احلرف يف الكلمة األعجمية ، لكن هذا املذهب مل يأت عن اتفاق ألهل 
اللغة ، إمنا هو بسبب االختالف اللهجي بني أقطار الشعوب الناطقة بالعربية، هذا االختالف الذي 
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( ورقلة   :  احلرف الواحد  يف الكلمات جيعل الواحد منا ميكن أن خيتلف مع نفسه يف رسم صوت
  .، غواتيماال ، اإلجنليز ) يف عصور متقدمة كتبت واركالن ، وارجالن ، ورجالن 

  .  فهي أحيانا القاف وأحيانا الغني وأحيانا اجليم مع أنه ينطقها صوتا واحدا 

تبوها واوا ونطقوها واوا ،           واختلفوا عن الرحالة األوائل يف نقل الفاء األعجمية، ففي حني ك
ا كما األعاجم يف مثل الكلمات  سيلفر ، سريانيفادا ، الفاتيكان ، : كتبها هؤالء فاء عربية ونطقوا 

  .كييف ، فيينا 

اإلسربنتو ، الفلبني ، :    وكتبوا الباء األعجمية باء عربية ونطقوها بعجمتها يف مثل الكلمات 
  .رتوريكو البوليساريو ، الرباغماتية ، بو

ا على عجمتها يف مثل الكلمات  :     وكتبوا الكاف األعجمية قافا أو جيما ، أو غينا ، ونطقوا 
  .رقان ، ورقلة ، غريلندا ، الطوغو ، نيكاراغوا أو نيكاراكوا ، جاردن ، أوميجا أو أوميغا  

 حبرف عريب ، وننطق    مث إننا لو متعنا يف كثري من األلفاظ الدخيلة لوجدنا بعض احلروف ترسم
عوضه صوتا عربيا آخر ، وهذا وجه آخر من التحريف الصويت  والكتايب ، فعاصمة فرنسا ننطق 

غري ) س(حرفها األخري زايا ، غري أننا نرسم حرف السني ، كل ذلك جماراة ألصله يف الفرنسية 
  .منطوقة 

 ونطقها ، يف حني أن اختالفا    وهذا ما وقع فيه كذلك لغويونا يف رسم حروف الكلمة األعجمية
آخر بدر يف رسم احلروف األعجمية عند كتابة اللفظ الدخيل حيث يعدم االتفاق بني أهل املشرق 

  .وأهل املغرب  

و ما زالت العديد من األصوات املستعملة عندنا من لغات األجانب دخيلة وتنطق حبسب نطق    
ا إىل صوت احل اور له خمرجا ، فريسم حرفه حبسب األجانب هلا ، وأحيانا يبدل صو رف العريب ا

إبداله فيكون حبسب القدامى قد تعرب ، أقول هذا الكالم ألنين ال أرى إىل حد اآلن اتفاقا على 
  .كيفية رسم ذلك الصوت ، إذا نطقناه على هيئته األعجمية 

 بعض احلروف نقطا ، ّ   غري أن كثريا من املبادرات حاولت ختطي تلك املشكلة ، بأن أضافت إىل
ا والصوت العريب للحرف ، لكن هذا اإلجراء نراه أيضا غري موحد، فكل جهة تتبىن  ّللتفريق بني صو
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شيئا ال تتبناه بالضرورة جهة أخرى ، وهذا ما نعاين منه ألجل توحيد الصوت وحرفه ، ويربز ذلك 
ّسوب ، فهي غري مدعمة يف االختالف يف غياب رسم تلك احلروف على ألواح مفاتيح جهاز احلا

  .أنظمته

، ويكتبها آخر  ) جواتيماال(، ويكتبها آخر ) قواتيماال(   فاسم دولة غربية مثال  ، قد يكتبها أحدنا 
ّ، ال تعد يف منظور لغويينا اآلن خطأ لغويا ، ما دام الصوت ) غواتيماال(، ويكتبها آخر ) كواتيماال(

اختالف : ويربر بعضنا هذا االختالف ، بقوله . األعجمي املختلف فيه ، ينطق صوتا مثل صوته 
ال جدال يف ذلك االختالف فإن الكلمة : ّأما البعض فيربر االختالف ، بقوله . اللهجات العربية 

  .أعجمية 

   الحظ أخي القارئ هذا االختالف يف رسم احلرف ، لكن صوته بني مجيع الناطقني بالعربية  ينطق 
 إذ ميكن تدارك األمر بالتعليم والرتسيخ ، ألن الطامة الكربى هي يف إمكان تغري موحدا ، وهذه حسنة

ا ، لتكتسحها  العجمة    .الصوت ، بتغري رسم احلرف ذلك فتتشتت احلروف العربية وأصوا

   ولفظة إسبانيا  ينطق البعض باءها صوتا عربيا ، ويرسم باءها باء عربية، لكن ينطقها البعض باء 
 ويبقى  رسم بائها باء عربية ، وهذا يف رأينا غري دقيق ، ألننا نرسم الصوت برسم صوت أعجمية ،

آخر خيتلف عنه ، ولكن قد يأيت جيل آخر يكتب رسم ذلك احلرف فاء ، لينطق الكلمة إسفانيا 
ويأيت جيل آخر حيلو له أن ينطق الفاء األعجمية واوا للتقارب الصويت الذي ).v( بفاء أعجمية 

  .ا فتصبح إسوانيا بينهم

  وهذا ما حيدث حقيقة يف طبيعة التطور الصويت على مر األزمان ، فنقابل مسميات منحرفة متاما عن 
ذا حيدث املسخ اللغوي ما نسميه حنن بتولد األلفاظ واللغات اليت من بني  أصوهلا الصوتية األوىل ، و

ا  مر كذلك لصارت لغتنا املكتوبة مبثل هلجتنا ُولو ترك األ. التحريف الصويت وأخطاء النطق : مقوما
ذا التطور    .اليت ابتعدت متاما عن أصول العربية 

ّ   غري أن جهود اللغويني مل تكن لتغفل عن ذلك اإلشكال ، إذ انصب اهتمامهم على القواعد 
حبكم التجاور التعريبية للحروف الصامتة والصائتة على السواء خاصة من اللغتني اليونانية والالتينية 

ما قسط وافر من العلوم و الفنون ، وركزوا اهتمامهم يف كتابة األعالم  ما لغتان دون  اجلغرايف ، وأل
  .األعجمية حبروف عربية من اللغتني املذكورتني 
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  :1 ـ كيفية تعريب بعض الصوامت المفردة  الالتينية 1 ـ 3 ـ 3 ـ 1

ولكن عندما ظهر احلرف  ) غاما(رف يف اليونانية كان يقابل هذا احل:  الالتيين  (C)ـ حرف 1
(G)  الالتيين صار يقابل(C)  و  )K (  الالتينيني احلرف) كيباK ولقد عربه األقدمون )  اليوناين

إقريطش ،  وقد  )  Crete(، وقالوا يف  )Macedonia(حبرف القاف يف مثل كلمة مقدونية 
ون الطريقة نفسها ، ويف حماولة أخرى عربوه حبريف وانتهج املعاصر. هرقليس ) HERACLES( تعرب 

  .  السني والكاف فقالوا يف هرقليس هركليس

، عرب البعض هذا احلرف جيما عربية ، ) غاما اليوناين(يقابل هذا احلرف : الالتيين (G)ـ حرف 2
الكلمة على وإذا كان مشددا بتكراره نطق احلرف األول نونا والثانية جيما ،وكذلك ينطق إذا اشتملت 

 )K (  أو احلرف )X (  ورمسه اللغويون غينا ، ورسم يف مرة أخرى حبرف الكاف العربية بفتحتني ،
َكي تقرأ حبسب لفظها األعجمي ، وإذا سبق هذا احلرف حرف  ُ )N (  أدغم فيها ومل ينطق مثل

  ) . Montagne(وتنطق ياء بعد النون عوضا عنه مثل.) Cigogne(كلمة

ا ، ويعرتي رمسه : التيين ال(H)ـ حرف 3 يرمسه اللغويون هاء عربية إذا كان يف أول الكلمة وينطق 
  الغموض إذا كان يف وسط الكلمة أو آخرها  وقد يعرب باأللف أحيانا  فكلمة 

)HERACLES(قد تعرب هرقليس وقد تعرب إرقليس، مثل تعريب القدامى لـ  :
)HIPPOCRATES ( بـ)أبوقراط . ( 

 
  
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ   ـــ

   .328 ـ 320 ،  ص 1987 ، 1إبراهيم بن مراد ، دراسات يف املعجم العريب، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط:  ـ انظر 1

لة األردنية للعلوم ال) حتول الصوامت األجنبية يف املصطلحات املعربة يف جملة اللسان العريب (مقال : مجال دليع العريين : وانظر كذلك  تطبيقية ، ، ا
لد العاشر ، العدد األول ،     .147ـ139 ، ص 2007ا
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هذا احلرف الالتيين ال يوجد له مقابل يف اليونانية وخيتلف صوته باختالف : الالتيين (J)ـ حرف 4
اللغات األوربية فهو ينطق يف اللغة األملانية ياء ، ويف اللغة األسبانية ينطق خاء ، على أن العرب 

ينطقها العرب جوليان ، أما املعاصرون فيعربونه حبسب  ) JULIEN(  جيما ففي كلمة القدامى عربوه
الفرنسية  ) JOULE(الالتينية تعرب يوليوس ، ويف كلمة   ) JULIUS( مصدر لغته ، ففي كلمة 

(  اإلسبانية فتعرب خوان دي لوز ، أما كلمة ) JEAN DE LUZ( تعرب جول ، أما يف كلمة 
JENA ( فتعرب األملانية  )يينا.(  

 ، مث فصلوا بني (C)رسم اللغويون احلرف قافا مثلما فعلوا مع احلرف : الالتيين (K)ـ حرف 5
  . كافا (K) سينا وكذا كافا ،وعرب احلرف (C)احلرفني فعرب 

ينطق هذا احلرف عند العرب القدامى باء أو فاء ومنهم من ينطقه بعجمته : الالتيين (P) ـ حرف 6
يف مثل ) مكررا(اء ، أما املعاصرون فعربوه بالفاء والباء نطقا ويرمسه باء إذا كان مشددا مع رمسه بالب

، وما عداه فأحيانا ينطق ويرسم فاء خصوصا يف وسط الكلمة ، ويف  ) HIPPOCRATES( كلمة 
  .ُحماولة أخرى رسم احلرف باء بنقاط ثالثة أسفل احلرف لينطق كما هو أعجميا 

 ال يوجد هلذا احلرف مقابل يف اللغة اليونانية ، عهد القدامى العرب على :يين الالت ) Q(حرف  ـ 7
ّ، وكذلك رسم وعرب ) قنطار( اليت تنطق  ) quintal( نطق هذا احلرف قافا مع رمسها مثل كلمة  َ

، مث غلب على الكثريين استعمال الكاف  ) U( وغالبا ما كان احلرف الالتيين يردف بـ . املعاصرون
   ) .québec( كبك يف : عن القاف فقالوا بدال 

(  عرب القدماء هذا احلرف بالسني حينا وبالصاد وكذا بالشني فقالوا يف :الالتيين  ) S(  ـ حرف 8
SOCRATES (  سقراطس ، وقالوا يف )savon ( صابون ، ورسم املعاصرون احلرف سينا وعربوه

   ) .Susanne(سوزان يف : مثل كذلك ، أما إذا وقع احلرف بني الصوائت فينطق زايا

، وعهد القدامى تعريبه بالطاء رمسا ) تو(يقابل هذا احلرف يف اليونانية : الالتيين  ) T(  ـ  حرف 9
  TELEXونطقا ، وكذلك عربه لغويونا ، إال أن الكثريين يستعملون التاء بدال عن الطاء مثل كلمة  

   ) .  TELEVISION( يف ) تلفزيون ( ، و) تلكس( فقالوا 
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وكان العرب قدميا يعربونه . ال يوجد هلذا احلرف مقابل يف اللغة اليونانية : الالتيين ) V(  ـ حرف 10
مبعىن حواء ،  ) EVA( باء وأحيانا فاء  ، ورمسه املعاصرون من أهل اللغة واوا يف البدء يف مثل كلمة 

 وينطق بأعجميته يف مثل الكلمة لكنهم بعد ذلك رأوا أن يرمسوه فاء بنقاط ثالثة فوق احلرف ،
  ) . فيينا ( فتنطق  ) VIENNE( الفرنسية 

مل يكن هذا احلرف موجودا يف اليونانية والالتينية إمنا هو : الالتيين املستحدث  ) W(  ـ حرف 11
حرف مستحدث يف احلروف الالتينية ، رسم أهل اللغة من املعاصرين هذا احلرف واوا تارة ، وفاء 

( واشنطن ، أو ) WASHINGTON(   تارة أخرى ، وينطقه الكثريون واوا مثلما يف كلمة بثالث نقط
TWITER (  تويرت .  

، ولقد عربه القدامى حبرف ) إكسي :( يقابله يف اليونانية حرف ينطق : الالتيين  ) X(  ـ حرف 12
 فعل اإلسكندر، وكذلك ) ALEXANDER(حينا آخر يف مثل كلمة )سك(حينا و) كس(مركب هو

  ).  أوكسجني ( فتنطق  ) OXYGENE( اللغويون املعاصرون يف مثل كلمة 

  :1 ـ كيفية تعريب الصوامت الالتينية المركبة 2 ـ 3 ـ 3 ـ 1

 ) X(ورمزه باليونانية ) خي( يقابل هذا احلرف يف اليونانية حرف : الالتيين  ) CH( ـ مركب 13
 احلرف املركب خاء من اليونانية والالتينية ، أما ُالذي يطابق حرف اخلاء يف العربية ،وعرب هذا

أو بالشني أو باخلاء أو بالكاف حبسب ) تش: ( ُاالستعمال األوريب احلايل فقد عرب مبركب عريب هو
  .اللغات او حىت الكلمات 

  

  

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

امع العربية يف التعريب ،كلية: انظر -1    .200ـ 199 ، ص 2002 ،1 الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا ،طإبراهيم احلاج يوسف ،  دور ا
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اختذ العرب القدامى هلذا احلرف الالتيين اليوناين مقابال له يف العربية : الالتيين  ) GN( ـ مركب 14
  .،أو يف كلمة مغناطيس  )MAGNESIA( يف مثل كلمة مغنيسية ) غن(هو احلرف املركب 

خصوصا من اللغتني الفرنسية واإليطالية ، ) ين( ربوا هذا املركب نونا وياء غري أن لغويينا املعاصرين ع
  ) .غن(ّلكن الكثريين تبنوا طريقة القدماء يف استعمال املركب 

  .، ويعرب فاء ) يف( هذا احلرف الالتيين يقابله النطق اليوناين : الالتيين  ) PH( ـ مركب 15

  .فيالدلفيا  ) PHILADELPHIA( ة وانتهج اللغويون هذا التعريب يف مثل كلم

،وقد عربه األقدمون طاء ، وأحيانا ) ثيطا(يطابق هذا املركب حرف : الالتيين  ) TH( ـ مركب 16
ترموس ، وإذا كان نطقه اليوناين )  Thermos(طاليس ، أو ) Thales(ثاء ، وأحيانا تاء مثل 

أما املعاصرون .ىل التاء يطابق النطق الفرنسي ثاء ويطابق النطق اإلجنليزي فإن نطقه الالتيين األقرب إ
  .ماراطون  ) marathon( من أهل اللغة فقد عربوه  ثاء وتاء  وذاال ، وأحيانا طاء مثل كلمة 

( ُعرب هذا احلرف املركب شينا وهو يقابل احلرف الفرنسي املركب : اإلجنليزي  ) SH( ـ مركب 17
CH ( وال يقابله حرف يف اليونانية.  

من خالل ما سبق من حماوالت تعويض األصوات األعجمية مبا يناسبها من األصوات العربية ،     
نلحظ اختالفا بني القدامى واحملدثني يف تعويض بعض األصوات ، وهذا االختالف يؤدي ال حمالة إىل 
 عدم حتديد صفته الصوتية،ومن مث خنتلف يف نطقه،ورمسه كتابة،قد يؤدي إىل اختالف و إشكال يف

  قراءته بعد أجيال عدة ، فما ذا حنن صانعون ؟؟

ال نكاد جند نصا مستعمال يف وقتنا خيلو من األصوات األعجمية عند التلفظ بكلماته ، :    أقول 
  .عدا النص القرآين فهو خيلو متاما من تلك األصوات األعجمية 
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  الها في اللغة العربية  ـ جدول الستنتاج تحوالت أصوات الحروف األجنبية عند استعم4 ـ 1

الحرف 
 الالتيني

 تحوالتــــــــــــــــــــــــه في اللغة العربية

A  معكرونة] ( ع) / [كرنفال(ألف مد  ) أمريكا(فتحة مهزة  )أمبري(مهزة مفتوحه. ( 

B ]طاولة] (و./ [، بنك ) بطارية ] (ب.( 

C ]أخطبوط](خ(  

 )خرشف(

  ،)إغريق] ( ق[

 مدغشقر

، ) باسيكولني] (س[ )نكربو] (ك[
 .إمسنت 

  )شيكوالطة] (ش[

 )تبغ] (غ[

D ]ج[،)مهمل(مذريل ] ل[،)مهمل(لذريق ] ذ[،)مهمل(مسترضام ]ض[ بطرس ، جمريط] ط[ )راديو] (د[ 

E  مهزة مضمومة أو
 ضمة 

مهزة مفتوحة أو فتحة 
 أو ألف مد

 تاء تأنيث واو مد أو ياء مد مهزة مكسورة أو كسرة 

F ]فرنسا] (ف( 

G ]قيثارة] : ق  

 .برتقال

  كازوزة]: ك[

 حنكليس/إنكليز

  .جمرك ] ج).[إغريق(، ) غاز] (غ[ أوميجا ]جيم مصرية[

 .وردية ] و[

H ]يتبع الصائت الذي بعده(مهمل )احلثيون ] (ح[ أبوقراط] : أ[ )هسترييا] : (هـ( 

J ]يوليو ،يوسف ] : ي/ [، جويلية  ) موسيقى(الجاز ]:  ج . 

K ]قرصان] : ( ق[ )كيلو] (ك (
،)korsan(دوق ، 

 ) ميخائيل( ،] خ[

L ]ر[ )لوجسيت] (ل ) [بركان ( ، )volcan/ (   قنطار)quintal ( ،]بردقان ] ن. 

M ]بندورة ] ن[ )ماجستري] (م 

N ]فرمل] (م[ )هريوين] (ن( 

O  مهزة مضمومة
 )أكسيد(

 .أورانوس ] أو[ حركة ضمة
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P ]اسفنج] (ف[ ديبلوم،وابور] ب. ( 

Q ]ك) [الكيبك ) (québec] / ( ق) [قنطار ) (quintal (  ،] /ياء النسبة](ّي( 

R ]معرب مهمل(لذريق ] ل[فرنسا ، ] ر. ( 

S ]مهمل(انكيجيدور]ج) .[بورصة(،)صابون] (ص[ )تلفزيون] (ز[ مدغشقر]ش[ )سلطة] (س( 

T ]مليشيا] ( ش)/ [مهمل(ردقان ب) بند ] (د[ ، قبطان)طاولة] (ط[ )أثينا] (ث[ )ترك] (ت( 

U  مهزة مضمومة
 )أورانوس(

 )يونسكو(واو مد +ياء  )أورانوس(واو مد  حركة ضمة

V ]موسكويف ] (ب[ )فياغرا] (ف =
 .، بركان ) مشقويب

 ) .وابور(، )  داود] : (واو[

W ]فولسفاكن] ف[ )واشنطن] (واو 

X ]إسكندر ( ]سك[ ] (  )س[ )الزانثان صمغ] (ز[ )أكسيد] (كس( 

Y ]يوتيب] (ي(  

Z ]بوظة ] ظ.[بوليصة . إليصابات ]: ص[ بوليساريو] س[ )ريزوبيوم](ز. 

KH ]خ[  

CH ]مهمل(جيكوالت ] ج) .[غرينتش] (تش[ )كيمياء] (ك[ )ميخائيل] (خ[ )شكوالطة] (ش( 

PH ]تلفون] (ف(  

TH ]شاي ( ]ش[ ]ذ[ )ماراطون]   (ط[ )اإلثيل ] ( ث[ )ترمومرت ] ( ت( 

AI ياء ممدودة كسرة مهزة مكسورة ألف ممدودة مهزة مفتوحة أو فتحة 

AU واو ممدودة حركة ضمة مهزة مضمومة 

EAU واو ممدودة حركة ضمة مهزة مضمومة 

EU واو ممدودة حركة ضمة مهزة مضمومة 

OU واو ممدودة حركة ضمة مهزة مضمومة 
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OI واو مع ألف مد واو مفتوحة 

EO ]كسرة وضمة أو] يو . 

OO واو ممدودة حركة ضمة مهزة مضمومة 

EE إيباد(ياء ممدودة  كسرة مهزة مكسورة ألف ممدودة مهزة مفتوحة أو فتحة (
)Eepad(  

EA ياء ممدودة كسرة مهزة مكسورة ألف ممدودة مهزة مفتوحة أو فتحة 

EI ياء ممدودة كسرة مهزة مكسورة ألف ممدودة مهزة مفتوحة أو فتحة 

OE واو ممدودة حركة ضمة مهزة مضمومة 

IQUE  ياء نسبة مشددة 

IC ياء نسبة مشددة 

GN ]مغناطيس] (نغ[ )بريطانيا] (ين( 

SH ]شيراطون] (ش( 

Sc ]سكانير ] (سك (  

  )13الشكل (
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  : ـ ما تنبغي مراعاته في النقل الحرفي لألصوات الدخيلة إلى اللغة العربية 5 ـ 1

 لغة خصائصها الفيزيائية اليت متيزها عن غريها ، وال بد لنا أن ننظر وحنن ننقل الدخيل       إن لكل
بصورته إىل العربية  إىل خصائص لغتنا خاصة من جانبها الصويت الكمي اإلحصائي، كما نظر إليها 

 يفً ومزيداً جمردا املستعمل الكالم يف احلروف لدوران اإلحصائية ّّالكمية يف الدراساتالعلماء األوائل 
 ، م ، ل ، ا ( الدوران كثرية : جمموعات ثالث إىل ،وانقسامها مراتبها ومعرفة ، خمتارة نصوص

 وقليلته ) ج ، ح ، ق ، س ، ك ، ب ، ت ، ف ، ع ، ر ( ومتوسطته ) ،ن ي ، ه ، و
 القوانني استقصاء على ٍحرص ومن ) ذ ، ص ، ش ، ض ، خ ، ث ، ز ، ط ، ،غ ظ (

  .1وتنافرها الثنائيات الئتالف اظمةالن الصوتية

      ولذلك فقد ختتلف اخلصائص الفيزيائية الصوتية للغة ما عن اخلصائص الفيزيائية الصوتية للغة 
العربية ، وعند استخدام الدخيل من اللغات يف اللغة العربية بصفاته األعجمية والصرفية وحىت الرتكيبية 

ا ، وما هو حاصل يف عصرنا ، فقد حيدث اختالل يف توازن نظام ا للغة الدقيق ، ال يلحظه إال أربا
  .من تشبع العربية بالدخيل يعد صورة من ذلك االختالل 

  : ـ المقاطع الصوتية الدخيلة والتعامل معها 2

  : ـ بين المقاطع الصوتية للكلمات األعجمية والمقاطع الصوتية للكلمات العربية 1 ـ 2

ا ، وتتشابه الكثري      تشرتك أغلب لغات امل ا تتشكل من مقاطع صوتية تؤلف كلما عمورة يف كو
. من املقاطع فيما بينها ، إال أنه ميكننا تقصي خصائص املقاطع الصوتية العربية ، ومتييزها عن غريها 
طا ّفلو أننا تأملنا املقاطع الصوتية املكونة للغات األوربية كاإلجنليزية  أو الفرنسية ، حلددنا نقا

موعة من  ها مع العربية ، وستتحدد هذه االختالفات بعد دراستنا  الختالفها ، ونقاطا أخرى لتشا
  .األلفاظ األجنبية الدخيلة على اللغة العربية 

  .وقبل الدراسة نعرج إىل حتديد أمناط املقاطع الصوتية يف اللغة العربية 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .235 ، ص1987ّعلم التعمية واستخراج املعمى عند العرب ، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر ، دمشق ، :  مري علم وآخرون حيي -1
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   ـ أنماط المقاطع الصوتية في اللغة العربية2 ـ 2

س ، :    للمقطع الصويت يف اللغة العربية ستة أمناط ، ولتمثيلها نرمز جلميع السواكن باحلرف
  :وهذه األمناط هي . ح ح :ح ، وللحركات الطويلة باحلرفني :ات القصرية باحلرف وللحرك

ِمثل ك ، ب ، د ) س ح: (حركة قصري ة و رمزه + يتكون من ساكن  : ـ األول ُ َ.  

ْمثل عن  ) س ح س: (ساكن ورمزه + حركة قصرية + يتكون من ساكن  : ـ الثاني َ.  

ِمثل كا ، كو ، كي  ) س ح ح: ( و رمزه حركة طويلة+ يتكون من ساكن  : ـ الثالث ُ َ.  

: مثل ) س ح ح س:(ورمزه) وقف على السكون(ساكن+حركة طويلة +يتكون من ساكن  : ـ الرابع
ْقال ، عاد   ْ َْ.  

ْسهل : مثل ) س ح س س:(ورمزه .  ساكن+ساكن + حركة قصرية +يتكون من ساكن  : ـ الخامس ْ َ
ْ، لوم ، قصد َْ ْ َْ.  

: مثل ) س ح ح س س: (ورمزه . ساكن + ساكن +حركة طويلة +  من ساكن يتكون : ـ السادس
ّضال ، مار ، سار ، شاك  ّ ّ ّْ ْ َ.  

  وتعد كل املقاطع طويلة ما عدا املقطع األول فهو قصري ، وتنقسم إىل مقاطع مغلقة وأخرى منفتحة 
ّتحركا عد حبسب ما انتهت به من صوت فإن كان ساكنا عد املقطع ساكنا ، وإن كان الصوت م ُ

  .1املقطع مفتوحا

سكون،ورمزها ح س + يتكون من حركة   ويضيف متام حسان مقطعا سابعا مساه مقطعا تشكيليا 
  .2)التعريفية (َال : مثل 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .133، ص 1،1983دي األديب الثقايف ،جدة ، ط  ـ سلمان حسن العاين ،التشكيل الصويت يف اللغة العربية ، ترمجة ياسر املالح ، النا1

، جملة العلوم اإلنسانية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، ) جيجل(دراسة يف هلجة بين فتح (بلقاسم بلعرج ، مقال البنية املقطعية يف الدارجة اجلزائرية  ـ 2
   .150 ، ص 2003العدد الرابع ، ماي 
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ئة على المقاطع الصوتية لبعض األلفاظ الدخيلة عند  ـ جدول لرصد التغيرات الطار1 ـ 3 ـ 2
  :تعريبها الصوتي 

  قمت بتشكيل اجلدول أسفله ، لتسهل علينا مالحظة التغريات الطارئة على اللفظ األجنيب عند 
غري أنين سلكت طريقة خاصة منفردة ألجل تتبع املتغريات احلادثة عند . استعماله يف اللغة العربية  

  .ت األجنبية إىل اللغة العربية واستعماهلا إدخال الكلما

  .أ ـ  مل أستعمل الرتميز الصويت العاملي الذي يعتمد على احلروف الالتينية 

ب ـ إذا كان القدامى قد طوعوا كثريا من األلفاظ الدخيلة ، أو أتبعوها للنظام الصريف للغة العربية ، 
الكلمات الدخيلة بل ركزت على أمناط املقاطع فإين مل أستعمل صيغ امليزان الصريف العريب لوزن 

الصوتية الستة املشهورة للكلمات العربية ، وحاولت تقصيها يف ثنايا الكلمات الدخيلة ومعرفة مدى 
  .مطابقتها أو خمالفتها لتلك األمناط 

الرتميز ج ـ مل أجر عملية التقطيع الصويت لأللفاظ الدخيلة بالطريقة العلمية املعتادة املعتمدة على 
حبريف السني واحلاء ، وإمنا اخرتت أن أرمز لألصوات بالطريقة الرتميزية اخلليلية العروضية بشيء من 
التصرف ،ففي الرتميز العروضي اخلليلي يرمز للحركة خبط مائل ، وللسكون بدائرة ، أما يف الرتميز 

أو ) ألف،واو، ياء ( أو للمد ) فتحة ، ضمة ، كسرة (الذي استخدمته فاخلط املائل للحركة القصرية 
ما نسميها بالصوائت القصرية والصوائت الطويلة على التوايل ، والدائرة جلميع احلروف دون احلركات 

  = /) .ح (، )0= س : ( اليت تليها وهي ما نسميها بالصوامت، فيكون ترميزنا على الشكل التايل 

ي اخرتته مع إبقاء الصفات املقطعية للكلمات د ـ قمت بتطويع الكلمات األجنبية هلذا التقطيع الذ
ا حجما وتكوينا، حىت تتسىن يل مقابلة املقاطع الصوتية للكلمة األجنبية  األجنبية عند أصحا

  .باملقاطع الصوتية للكلمة الدخيلة املستعملة ومعرفة أشكال اختالفها أو تطابقها 

ا من اليمني إىل اليسار وكذا ترميزها لتسهل  هـ ـ انتهجت ترتيب املقاطع الصوتية األجنبية وكتابته
عملية املقارنة بني املقاطع الصوتية األجنبية ، واملقاطع الصوتية العربية ومالحظة التغريات لتفادي 

  .اللجوء إىل الرتتيب الذهين كل مرة  
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  تقطيعها الصوتي اللفظة الدخيلة

 بالرموز

  تقطيعها الصوتي بالرموز

 )ر من اليمين إلى اليسا(

مالحظة التغيرات الطارئة على المقاطع 
 األجنبية عند تعريب األلفاظ

  )نج(أبولو 

  )Apollo( 

  أب ـ بو ـ لو

 //0ـ//0ـ0/0

Aـpolـlo  

 /0 ـ 0/0ـ / 

ـ نقل صامت أول المقطع الثاني إلى 
المقطع األول ـ مطل حركات المقطعين 

( الثاني والثالث  ـ نقل الضغط الصوتي 
الالم إلى صوت الباء من صوت ) الشدة 

 .األعجمية 

  )فر(أخطبوط 

)octopodes(  

  أخ ـ ط ـ بوط

 0//0ـ/0ـ0/0

Ocـtoـpodes  

 0//0ـ/0ـ0/

 ـ البدء بصامت متحرك في المقطع األول 

  )فر(أرخبيل 

)archipel(  

  أرـ خ ـ بيل

 0//0ـ/0ـ0/0

Arـchiـpel  

 0//0ـ/0ـ0/

 ـ البدء بصامت متحرك في المقطع األول

  )نج(و استيدي

)Studio(  

  أس ـ تيد ـ يو

 //0ـ0//0ـ0/0

Stuـdio  

 /00ـ / 00

ـ إضافة الهمزة في أول المقطع الصوتي ـ 
نقل الصامت الثاني في اللفظ إلى أول 
المقطع الثاني ـ نقل الصامت الثالث في 

 .اللفظ إلى آخر المقطع الثاني 

  )نج(إسمنت 

)Cement(  

  إس ـ منت

 0/00ـ0/0

Ceـment  

 0/00ـ/0

ـ إضافة الهمزة في أول المقطع الصوتي ـ 
حذف الحركة القصيرة بعد الصامت في 

 .المقطع األول 

  )نج(أكورديون 

)Accordion(  

  أ ـ كورد ـ يون

 0//0 ـ 00//0ـ / 0

Acـcorـdion  

 /00 ـ 0/0 ـ 0/

نقل أول المقطع األجنبي الثاني الصامت 
إلى المقطع األول ـ نقل أول المقطع 

 .صامت إلى آخر المقطع الثاني الثالث ال

  )فر(أكسيد 

)Oxyde(  

  أك ـ سيد

 0//0 ـ 0/0

Ocـcide  

 0//0 ـ 0/

 ـ البدء بصامت متحرك في المقطع األول

  )لتن(إمبراطور 

)imperatore( 

  إمب ـ را ـ طور

 0//0ـ // 0 ـ 0/00

Imـpeـraـtore  

 0//0ـ /0ـ/ 0 ـ 0/

ـ حذف المتحرك القصير من المقطع 
مع نقل الصامت منه إلى آخر الثاني 

  .المقطع األول 
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ـ مطل الحركة في المقطع الثالث الذي 
 .صار هو المقطع الثاني المعرب 

  )نج(أولمب 

)Olympic(  

  أو ـ ملب

 0/00ـ // 0

Oـlymp  

 0/00ـ / 

 .مطل حركة المقطع األول 

  )نج(ّأيونة 

)Ion(  

  أي ـ يو ـ نه

 0/0ـ // 0 ـ 0/0

Iـon  

 0/0ـ / 

 صامت آخر المقطع األول ـ مطل إضافة
  حركة الياء بالمقطع الثاني

ـ تحريك الصامت في المقطع الثالث 
 .وإضافة حرف الوقف للتأنيث 

  )فر ( أيقونة 

)Portugal(  

  أي ـ قو ـ نه

 0/0ـ // 0 ـ 0/0

Iـcone   

 0/0ـ / 

ـ إضافة صامت آخر المقطع األول ـ مطل 
  الحركة في المقطع الثاني

صامت في المقطع الثالث ـ تحريك ال
 .وإضافة حرف الوقف للتأنيث 

  )فر( برتقال 

)Portugal(  

  برـ ت ـ قال

 0//0ـ/0ـ0/0

Porـtuـgal  

 0//0ـ / 0 ـ 0/0

ـ المقاطع الصوتية لكال اللفظتين متماثلة ، 
 .وال نالحظ أي تغيير يذكر 

  )فر ( باروكة 

)perruque(  

  با ـ رو ـ كه

 0/0ـ // 0ـ // 0

Perـruque  

 0//0 ـ 0/0

ـ مطل الحركة في المقطع األول ـ نقل 
آخر صامت في المقطع الثاني إلى مقطع 

  ثالث 

ـ إضافة حركة فساكن  إلى المقطع الثالث 
 .الجديد 

  )تر ( بارود 

)barut(  

  با ـ رود

 0// 0ـ // 0

Baـrut  

 0//0ـ / 0

ـ المقاطع الصوتية لكال اللفظتين متماثلة ، 
 .يير يذكر وال نالحظ أي تغ

  )فر ( بالون 

)ballon( 

  با ـ لون

 0// 0ـ // 0

Balـlon  

 0/0ـ / 0

ـ مطل الحركة في المقطعين األول والثاني ـ 
 .إظهار النون المخفاة في النطق األجنبي 

ـ مطل الحركات في المقاطع الصوتية   phieـgraـlioـBib  بب ـ ليوغ ـ رافـ ـ يا  )فر ( ببليوغرافيا 
الثانية والثالثة والرابعة ـ نقل أول صوت 
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bibliographie 0/0 ساكن من المقطع الثالث إلى المقطع  /0ـ / 0/0ـ / 0/0 ـ 0/0 //0 ـ 0//0 ـ 0//00 ـ
الثاني ـ إضافة صوت متحرك أخر المقطع 

 .الصوتي األخير 

  )فر(بتروكيميا  

pétrochimie 

  بت ـ رو ـ كيم ـ يا

 //0 ـ 0//0ـ // 0 ـ 0/0

Pétـroـchiـmie  

 //0ـ / 0ـ / 0 ـ 0/0

ـ مطل حركتي المقطعين الثاني والثالث ـ 
  نقل ساكن أول المقطع األخير 

ـ إضافة صوت متحرك آخر مقطع صوتي 
 .بالكلمة 

  )فر ( بروتوبالزم 

protoplasme 

  برو ـ توب ـ الزم

 00//0 ـ 0//0ـ // 00

Proـtoـplasme  

 00/00ـ / 0ـ / 00

ل والثاني ـ نقل ـ مطل حركة المقطعين األو
أول ساكن من المقطع الثالث إلى آخر 

 المقطع الثاني

  )إيط (بيتزا 

)pizza(  

  بيت ـ زا

 //0 ـ 0//0

Piـzza  

 /00ـ / 0

ـ مطل حركة المقطعين ـ نقل أول ساكن 
 .من المقطع الثاني على المقطع األول 

  )فر ( بركان 

)volcan(  

  بر ـ كان

 0//0 ـ 0/0

Volـcan  

 0/0 ـ 0/0

 .ـ مطل حركة المقطع الثاني 

  )فا(برنامج 

 )برنامه(

  بر ـ نا ـ مج

 0/0ـ // 0 ـ 0/0

  برـ نا ـ مه

 0/0ـ //  0 ـ 0/0

ـ المقاطع الصوتية لكال اللفظتين متماثلة ، 
 .وال نالحظ أي تغيير يذكر 

  )إيط(برميل 

)barile( 

  بر ـ ميل

 0//0 ـ 0/0

Baـrile  

 0/0ـ / 0

ع األول ـ مطل ـ إضافة ساكن آخر المقط
 .حركة المقطع الثاني 

  )إيط ( بطاطا 

)patata(  

  ب ـ طا ـ طا

 //0ـ // 0ـ / 0

Paـtaـta  

 /0ـ / 0ـ / 0

 .ـ مطل حركة المقطعين الثاني والثالث 

  )إيط ( بطارية 

)batteria(  

  بط ـ طا ـ ري ـ يه

 0/0ـ / 0ـ // 0 ـ 0/0

Batـteـriـa  

 /0ـ / 0ـ / 0 ـ 0/0

لمقطع الثاني ـ إضافة ساكن ـ مطل حركة ا
 في آخر المقطع الرابع 

ـ إضافة حركة بعد أول ساكن في المقطع   noـPia  بيا ـ نو  )فر ( بيانو 
 األول ـ مطل حركة المقطع الثاني 
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)piano( 0/0// 0ـ / 00 //0ـ/ 

  )نج (بوينغ 

)Boeing(  

  بو ـ وينغ

 00//0ـ // 0

Boـeing  

 0/00ـ / 0

 .ن ـ مطل حركتي المقطعي

  )نج ( بوليمر 

)Polymer(  

  بو ـ يل ـ مر

 0/0ـ // 0ـ // 0

Poـlyـmer  

 0/0ـ / 0ـ / 0

 ـ مطل حركتي المقطعين األولين 

  )فر( تلفزيون 

)télévision(  

  تل ـ فز ـ يون

 0//0 ـ 0/0 ـ 0/0

Téـléـviـsion  

 0/0/0ـ /0ـ / 0ـ / 0 

نقل المقطع الثاني إلى األول ـ حذف 
منقول ـ نقل أول ساكن من حركة المقطع ال

 المقطع الرابع إلى آخر المقطع الثاني 

  )فر ( تلفون 

)téléphone(  

  ت ـ ل ـ فون

 0//0ـ/0ـ/0

Téـléـphone  

 0//0ـ / 0ـ / 0

ـ المقاطع الصوتية لكال اللفظتين متماثلة ، 
 .وال نالحظ أي تغيير يذكر 

  )نج (تلفاكس 

)Telefax(  

  ت ـ لـ ـ فاكس

 00//0ـ / 0ـ / 0

Teـleـfax  

 0/00ـ / 0ـ / 0

 .ـ مطل حركة المقطع الثالث 

  )فر( تروبوسفير 

troposphère 

  ترو ـ بوس ـ فري

 0//0 ـ 0//0ـ // 00

Troـposـphère  

 0//0 ـ 0/0ـ / 00

 ـ مطل حركتي المقطعين األولين 

  )فر( تراجيديا 

)tragédie(  

  ترا ـ جيد ـ يا

 //0 ـ 0//0ـ // 00

Traـgéـdie  

 /0ـ / 0ـ / 00

ـ مطل حركات المقاطع الثالثة ـ نقل أول 
ساكن لثالث مقطع إلى آخر المقطع 

  الثاني 

 .ـ إضافة حركة آلخر المقطع الثالث 

  )تر( ترسانة 

 )ترسخانة(

  ترـ سا ـ نه

 0/0ـ // 0 ـ 0/0

  ترس ـ خا ـ نة

 0/0ـ // 0 ـ 0/00

ـ نقل ثالث ساكن من المقطع األول إلى 
اني مع حذف ما يليه من أول المقطع الث

  ساكن

 . في المقطع الثاني 

  ثرومبين

thrombine 

 .ـ مطل حركة المقطع األول   bineـThrom  ثروم ـ بني



  المعاصرة  وأسالیبھ ةمظاھر الدخیل في اللغة العربی      ي                                        ــــل الثانـالفص
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 169 

 0//0 ـ 00/0 0//0ـ0//00

  )تر( جمرك 

)Gümrük( 

  جم ـ رك

 0/0ـ0/0

Güm ـrük  

 0/0 ـ 0/0

ـ المقاطع الصوتية لكال اللفظتين متماثلة ، 
 .كر وال نالحظ أي تغيير يذ

  )نج ( جامبو 

)Jumbo(  

  جام ـ بو

 //0 ـ 0//0

Jumـbo  

 /0 ـ 0/0

 ـ مطل حركتي المقطعين 

  )فر( جيغابايت 

)Gigabyte(  

  جي ـ غا ـ بايت

 00//0ـ // 0ـ // 0

Giـgaـbyte  

 00//0ـ / 0ـ / 0

 ـ مطل حركتي المقطعين األولين 

  )فر( خرطوش 

)cartouche(  

  خر ـ طوش

 0//0ـ 0/0

Carـtouche  

 0//0 ـ 0//0

 .ـ تقصير الحركة الطويلة بالمقطع األول 

  )فر (دكتور 

)docteur(  

  دك ـ تور

 0//0ـ 0/0

Docـteur  

 0//0ـ 0//0

 .ـ تقصير الحركة الطويلة بالمقطع األول 

  )تر (دمغة 

)damga(  

  دم ـ غه

 0/0 ـ 0/0

Damـga  

 /0 ـ 0/0

 . ـ إضافة ساكن بآخر المقطع الثاني 

  )نج( ديناصور 

)Dinosaur(  

ْدي ـ نا ـ صور َ  

 0//0ـ//0ـ0/0

Diـnoـsaur  

 0//0ـ / 0ـ / 0

ـ إضافة ساكن بعد أول ساكن بالمقطع 
 .األول ـ مطل حركة المقطع الثاني 

  )فر ( راديو 

  )radio( 

  راد ـ يو

 //0 ـ 0//0

Raـdio  

 /00ـ / 0

ـ مطل حركتي المقطعين ـ نقل أول ساكن 
 .خر المقطع األول بالمقطع الثاني إلى آ

  )فر (ريبورتاج 

  )reportage( 

  ري ـ بور ـ تاج

 0//0ـ0//0ـ//0

Reـporـtage  

 0//0 ـ 0/0ـ / 0

 .ـ مطل حركات المقاطع الثالثة 

  )نج (روماتيزم 

)rhumatisme 

  رو ـ ما ـ تيزم

 00//0ـ/0ـ//0

Rhuـmaـtisme  

 0/00ـ / 0ـ / 0

 ـ مطل حركتي المقطعين األول والثالث ـ 
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  )تر(زنبرك 

 )zemerek(  

  زن ـ ب ـ رك

 0/0ـ/0ـ0/0

Zeـmeـrek  

 0/0ـ / 0ـ / 0

ـ نقل أول ساكن بالمقطع الثاني إلى آخر 
المقطع األول ـ إضافة ساكن بالمقطع 

 الثاني

  )فر (زنتين 

)xanthane(  

  زن ـ تني

 0//0 ـ 0/0

Xanـthane  

 0//0 ـ 00/0

 .ـ حذف أول ساكن بالمقطع األول 

  )نج ( سافانا

)Savanna( 

  سا ـ فا ـ نا

 //0ـ//0ـ//0

Saـvanـna  

 /0 ـ 0/0ـ / 0

 .ـ مطل حركات المقاطع الثالثة 

  )فر ( استراتوسفير 

stratosphère 

  اس ـ ترا ـ توس ـ فري

 0//0ـ0//0ـ// 00ـ0/0

Straـtoـsphère  

 0//00ـ / 0ـ / 000

ـ إضافة ساكن ومتحرك إلى أول ساكن في 
ل ـ نقل ساكنين ومتحرك بداية المقطع األو

من المقطع األول إلى مقطع ثان ـ مطل 
  حركات المقاطع األولى والثانية األجنبية

 ـ نقل أول ساكن بالمقطع األخير إلى ما 
 قبله   

  )فر( استريوسكوب

)Streoscop(  

  اس ـ تر ـ يوس ـ كوب

 0//0ـ0//0 ـ0/0ـ0/0

Streـosـcop  

 0/0 ـ 0/0ـ / 000

حرك إلى أول ساكن في ـ إضافة ساكن ومت
بداية المقطع األول ـ نقل ساكنين من 

المقطع األول إلى مقطع ثان ـ مطل حركتي 
 .المقطعين األخيرين 

  )فر (سنتيغرام 

Centigramme 

  سن ـ تيغ ـ رام

 0//0ـ0//0ـ0/0

Cenـtiـgramme  

 0//00ـ / 0 ـ 0/0

ـ مطل حركة المقطع األوسط ـ نقل أول 
إلى آخر المقطع ساكن بالمقطع الثالث 

األوسط ـ حذف آخر ساكن مكرر 
 .بالمقطع األخير 

  )فر (سوبرفسفات 

superphosph
ate 

  سوـ برـ فوس ـ فات

 0//0ـ0//0ـ0/0ـ//0

Suـperـphoـsphate  

 0//00ـ/0ـ0//0ـ/0

ـ مطل حركتي المقطعين األول والثالث ـ 
  قصر حركة المقطع الثاني 

 آخر ـ نقل أول ساكن بالمقطع الرابع إلى
 .المقطع الثالث 

ـ مطل حركتي المقطعين األول والثاني ـ   grammeـnoـSo  سو ـ نوغ ـ رام  )فر(سونوغرام 
نقل أول ساكن بالمقطع الثالث إلى آخر 
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sonogramme 0 //المقطع الثاني  0//00ـ / 0ـ/ 0 0//0 ـ 0//0ـ. 

  )فر ( سيتوبالزم 

)cytoplasme 

  سي ـ توب ـ الزم

 00//0 ـ 0//0ـ // 0

Cyـtoـplasme  

 00//00ـ // 0ـ // 0

ـ نقل أول ساكن من المقطع الثالث إلى 
 .آخر المقطع الثاني 

  )فر ( سيجارة 

)cigare(  

  سي ـ جا ـ ره

 0/0ـ // 0ـ // 0

Ciـgare  

 0//0ـ / 0

ـ مطل حركة المقطع األول ـ نقل ثاني 
ساكن بالمقطع الثاني إلى أول المقطع 

  األخير 

 .وساكن في آخر مقطع ـ إضافة حركة 

  )فر ( شمبانيا 

)Champagne 

  شم ـ بان ـ يا

 //0 ـ 0//0 ـ 0/0

Chamـpaـgne  

 /00ـ // 0 ـ 0/0

 ـ مطل حركتي المقطعين الثاني والثالث ـ 

  )إيط ( شكوالطة 

)cioccolato(  

  ش ـ كو ـ الـ طه

 0/0ـ // 0ـ // 0ـ / 0

Ciocـcoـlaـto  

 /0ـ / 0ـ / 0 ـ 00/0

تي المقطعين الثاني والثالث ـ ـ مطل حرك
  حذف ثاني ساكن بالمقطع األول 

على ) الضغط الصوتي(ـ حذف الشدة 
 .ثالث ساكن في آخر المقطع األول 

  )فر ( صالون 

)salon(  

  صا ـ لون

 0//0ـ // 0

Saـlon  

 0/0ـ / 0

 .ـ مطل حركتي المقطعين 

  )فر ( صولفاج 

)Solvaj(  

  صول ـ فاج

 0//0 ـ 0//0

Solـvaj  

 0/0ـ / 0

 .ـ مطل حركتي المقطعين 

  )فر ( طبوغرافيا  

)topographie 

  ط ـ بوغ ـ راف ـ يا

 //0 ـ 0//0 ـ 0//0ـ / 0

Toـpoـgraـphie  

 /0ـ / 00ـ / 0ـ / 0

ـ مطل حركات المقطع الثاني والثالث 
والرابع ـ نقل أول ساكن بالمقطع الثالث 
إلى آخر المقطع الثاني ـ نقل أول ساكن 

 .طع الرابع إلى آخر المقطع الثالث بالمق

  )نح ( غازولين 

)Gasoline(  

  غا ـ زو ـ لني

 0//0ـ//0ـ// 0

Gaـsoـline  

 0//0ـ / 0ـ / 0

 ـ مطل حركتي المقطعين األول والثاني 

مقطعين األول والثاني ـ ـ مطل حركتي ال  tiqueـphiـGra  غرا ـ يف ـ يت  )فر ( غرافيتي 
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)graphitique 00 // حذف آخر ساكن بالمقطع الثالث  0//0ـ / 0ـ / 00 //0ـ // 0ـ 

  )فر ( فاتورة  

)facture( 

  فا ـ تو ـ ره

 0/0ـ//0ـ// 0

Facـture  

 0//0ـ0//0

ـ حذف ثاني ساكن بالمقطع األول ـ نقل 
ثاني ساكن بالمقطع الثاني إلى مقطع ثالث 
جديد ـ إضافة ساكن آخر المقطع الجديد 

. 

  )فر( فبركة 

)fabrication( 

  فب ـ رـ كه

 0/0ـ/0ـ0/0

Fabـriـcaـtion  

 0//0ـ//0ـ/0ـ0//0

ـ قصر الحركة الطويلة بالمقطعين األول 
  والثالث ـ إضافة ساكن أخر المقطع الثالث 

 .ـ حذف المقطع األجنبي األخير 

  )فر (فرملة 

)frein( 

  فرـ م ـ له

 0/0ـ/0ـ0/0

Frein  

00/0 

ـ إظهار ساكن آخر المقطع ونقله إلى 
مقطع ثان جديد ـ إضافة حركة قصيرة 

للساكن المنقول ـ إضافة ساكنين وحركة 
 .مقطعا جديدا 

  )فر (فولسفاكن 

Volkswage
n 

  فولس ـ فاكن

 00//0ـ00//0

Volksـwagen 
 0/0//0ـ000//0

ـ حذف ثالث ساكن بالمقطع األول ـ 
 .حذف ثاني حركة بالمقطع الثاني 

  )تر ( قرصان 

)korsan(  

  قر ـ صان

 0//0ـ0/0

Korـsan  

 0//0ـ0/0

ـ المقاطع الصوتية لكال اللفظتين متماثلة ، 
 .وال نالحظ أي تغيير يذكر 

  )فر( قيثار 

)guitare(  

  قي ـ ثار

 0//0ـ//0

Guiـtare  

 0//0ـ/0

 .ـ مطل حركة المقطع األول 

  )نج( كابتن 

)Captain(  

  كاب ـ تن

 0/0 ـ 0//0

Capـtain  

 0/0 ـ 0/0

 .ع األول مطل حركة المقط

  )فر( كبسولة 

  )capsule(  

  كب ـ سو ـ له

 0/0ـ // 0 ـ 0/0

Capـsule  

 0//0 ـ 0/0

ـ نقل آخر ساكن من المقطع الثاني إلى 
  مقطع ثالث جديد 

ـ إضافة حركة وسكون للمقطع الثالث 
 .الجديد 
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  )فر( كربون 

)carbone(  

  كر ـ بون

 0//0 ـ 0/0

Carـbone  

 0//0 ـ 0/0

صوتية لكال اللفظتين متماثلة ، ـ المقاطع ال
 .وال نالحظ أي تغيير يذكر 

  )فر( كرنفال 

)carnaval(  

  كر ـ ن ـ فال

 0//0ـ / 0 ـ 0/0

Carـnaـval  

 0//0ـ / 0 ـ 0/0

ـ المقاطع الصوتية لكال اللفظتين متماثلة ، 
 .وال نالحظ أي تغيير يذكر 

  )نج( كمبيوتر 

)Computer(  

  كم ـ بيو ـ تر

 0/0ـ / /00 ـ 0/0

Comـpuـter  

 0/0ـ / 0 ـ 0/0

ـ إضافة ساكن بعد أول ساكن بالمقطع 
 .الثاني ومطل الحركة به 

  )فر (كرونوغراف 

chronograph
e 

  كرو ـ نوغ ـ راف

 0//0 ـ 0//0ـ // 00

Chroـnoـgraphe  

 0//00ـ / 0ـ / 00

  .ـ مطل حركتي المقطعين األول والثاني 

إلى آخر ـ نقل أول ساكن بالمقطع الثالث 
 .المقطع الثاني 

  )فر ( كوبرا 

)Cobra(  

  كوب ـ را

 //0 ـ 0//0

Coـbra  

 /00ـ / 0

  ـ مطل حركتي المقطعين األول والثاني 

ـ نقل أول ساكن بالمقطع الثاني إلى آخر 
 .المقطع األول 

  )فر(كوميديا 

)comédie(  

  كو ـ ميد ـ يا

 //0 ـ 0//0ـ // 0

Coـméـdie  

 /0ـ / 0ـ / 0

 حركات المقاطع الثالثة ـ نقل أول ـ مطل
ساكن بالمقطع الثالث إلى آخر المقطع 
الثاني ـ إضافة ساكن وحركتين بالمقطع 

 .الثالث 

  )نج (كونغفو 

)Kungfu( 

  كونغ ـ فو

 //0 ـ 00//0

Kungـfu  

 /0 ـ 0/00

 .ـ مطل حركتي المقطعين

  )فر ( ليسانس 

 )license(  

  يل ـ سانس

 00//0ـ // 0

Liـcense  

 0/00ـ / 0

 .ـ مطل حركتي المقطعين

  )فر (لوتس 

)lotus(  

  لوتس

0//00 

Loـtus  

 0/0ـ / 0

  .ـ حذف حركة المقطع الثاني 

ـ نقل ساكني المقطع الثاني إلى المقطع 
 .األول ليصبح المقطعان مقطعا واحدا 
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  )فر( لوغاريتم 

)logarithme 

  لو ـ غا ـ ريتم

 00//0ـ // 0ـ // 0

Loـgaـrithme  

 00//0ـ / 0ـ / 0

 .ـ مطل حركتي المقطعين األول والثاني 

  )فر( ماراطون 

  )marathon( 

  ما ـ را ـ طون

 0//0ـ // 0ـ // 0

Maـraـthon  

 0/0ـ / 0ـ / 0

 .ـ مطل حركات المقاطع الثالثة 

  )فر (مافيا 

)mafia(  

  ماف ـ يا

 //0 ـ 0//0

Maـfia  

 //0ـ / 0

ن ـ مطل حركة المقطع األول  ـ نقل ساك
  المقطع الثاني إلى آخر المقطع األول 

 .ـ إضافة ساكن بالمقطع الثاني 

  )فر (ماكينة 

)machine(  

  ما ـ كي ـ نه

 0/0ـ // 0ـ // 0

Maـchine  

 0//0ـ / 0

ـ مطل حركة المقطع األول ـ نقل ثاني 
ساكن بالمقطع الثاني إلى مقطع ثالث 

  جديد

ـ إضافة متحرك وساكن بالمقطع الثالث 
  .الجديد

  )فر (ماالريا 

)la malaria(  

  ما ـ الر ـ يا

 //0 ـ 0//0ـ // 0

Maـlaـria  

 /00ـ / 0ـ / 0

  ـ مطل حركتي المقطعين األول والثاني 

ـ نقل أول ساكن بالمقطع الثالث إلى آخر 
 .المقطع الثاني 

  )نج (مانجو 

)Mango(  

  مان ـ جو

 //0 ـ 0//0

Manـgo  

 /0 ـ 0/0

 .ـ مطل حركتي المقطعين 

  )فر (معكرونة 

)macaroni(  

  مع ـ ك ـ رو ـ نه

 0/0ـ // 0ـ / 0 ـ 0/0

Maـcaـroـni  

 / 0ـ / 0ـ / 0ـ / 0

ـ إضافة ساكن آخر المقطع األول ـ مطل 
  حركة المقطع الثالث 

 .ـ إضافة ساكن آخر المقطع الثالث 

  )نج (مغننيسيوم 

Magnesium 

   ـ نيس ـ يوممع

 0//0 ـ 0//0 ـ 0/0

Magـnéـsium  

 00/0ـ / 0 ـ 0/0

  ـ مطل حركتي المقطعين الثاني والثالث  

ـ نقل أول ساكن بالمقطع الثالث إلى آخر 
 المقطع الثاني 

ـ نقل ثاني ساكن بالمقطع إلى أول مقطع   Mode  مو ـ ضه  )فر( موضة 
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)mode(  0 // جديد  0//0 0/0ـ  

ـ إضافة حركة وساكن إلى المقطع الثاني 
 .الجديد 

  )فر ( مونولوج 

)monologue 

  مو ـ نو ـ لوج

 0//0ـ // 0ـ // 0

Moـnoـlogue  

 0//0ـ / 0ـ / 0

 .ـ مطل حركتي المقطعين األول والثاني 

  )فر ( ميدالية 

)médaille(  

  مي ـ دا ـ يل ـ يه

 0/0ـ / 0ـ // 0ـ // 0

Méـdaille  

 0//0ـ / 0

ـ مطل حركة المقطع األول ـ نقل ثاني 
لى أول مقطع ثالث ساكن بالمقطع الثاني إ

جديد ـ إضافة حركة للمقطع الثالث ـ 
إضافة ساكن فحركة فساكن للمقطع الرابع 

. 

  )فر(نابالم 

)napalm(  

  نا ـ بامل

 00//0ـ // 0

Naـpalm  

 0/00ـ / 0

 .ـ مطل حركتي المقطعين 

  )نج ( نيتروجين 

)Nitrogen(  

  نيت ـ رو ـ جني

 0//0ـ // 0 ـ 0//0

Nitـroـgen  

 0/0ـ / 0 ـ 0/0

 .ـ مطل حركات المقاطع الثالثة 

  )تر ( نرجيلة 

)nargile(  

  نر ـ جي ـ له

 0/0ـ // 0 ـ 0/0

Narـgile  

 0//0 ـ 0/0

ـ مطل حركة المقطع األول ـ نقل ثاني 
ساكن بالمقطع الثاني إلى أول مقطع ثالث 

جديد ـ إضافة حركة فساكن للمقطع 
 .الثالث 

  )فر ( نفطالين 

)naphtaline(  

  نف ـ طا ـ لني

 0//0ـ // 0 ـ 0/0

Naphـtaـline  

 0//0ـ / 0 ـ 0//0

ـ قصر حركة المقطع األول ـ مطل حركة 
 .المقطع الثاني 

  )فر(هليكوبتر 

)hélicoptère( 

  هـ ـ يل ـ كوب ـ تر 

 0/0 ـ 0/0ـ // 0ـ /0

Héـliـcopـtère   

 0//0ـ0/0ـ/0ـ / 0

ـ مطل حركة المقطع الثاني ـ قصر حركة 
 .الرابع القطع 

  )نج (هكتولتر 

)hectoliter( 

  هك ـ تو ـ لرت

 0/00ـ // 0 ـ 0/0

Hecـtoـliter   

 0/0/0ـ / 0 ـ 0/0

ـ مطل حركة المقطع الثاني ـ حذف ثاني 
 .حركة في المقطع الثالث 
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  )نج ( هرطقة 

)heretic(  

  هر ـ ط ـ قه

 0/0ـ / 0 ـ 0/0

Heـreـtic  

 0/0ـ / 0ـ / 0

لى آخر المقطع ـ نقل المقطع الثاني إ
  األول مع حذف حركة المقطع المنقول 

ـ نقل ثاني ساكن بآخر مقطع إلى مقطع 
جديد ـ إضافة حركة فساكن للمقطع 

 الجديد

  )فر (هيدروجين 

)hydrogène(  

  هيد ـ رو ـ جني

 0//0ـ // 0 ـ 0//0

Hydـroـgène  

 0//0ـ / 0 ـ 0//0

 .ـ مطل حركة المقطع الثاني 

  )فر( هيروغليفية 

Hiéroglyphiq
ue 

  يه_ يف _ يل _ روغ _ هي 

 0/0ـ//0ـ//0ـ0//0ـ // 0

Hiéـroـglyـphique  

 0//0ـ//00ـ/0ـ // 0

ـ مطل حركة المقطع الثاني ـ نقل أول 
ساكن بثالث مقطع إلى آخر المقطع 

  الثاني 

ـ حذف آخر ساكن بآخر مقطع ثم إضافة 
 .حركة فساكن له 

  )فر(وابور 

)Vapeur( 

  وا ـ بور

 0//0ـ / /0

Vaـــpeur  

 0//0ـ / 0

 .ـ مطل حركة المقطع األول 

  )نج(ورنيش 

 )vernis(  

  ور ـ نيش

 0//0 ـ 0/0

Verـnis  

 /0 ـ 0/0

ـ مطل حركة المقطع الثاني ـ إظهار ساكن 
 .بآخر المقطع الثاني 

  )نج( يوتوبيا 

  )Utopia( 

  يو ـ توب ـ يا

 //0 ـ 0//0ـ // 0

Uـtoـpia  

 //0ـ //0ـ / 

طل حركة المقطع األول ـ نقل أول ـ م
ساكن بالمقطع الثالث إلى آخر المقطع 

 .الثاني 

  )نج( يوغا 

)Yoga(  

  يو ـ غا

 //0ـ // 0

Yoـga  

 /0ـ // 

 .ـ مطل حركة المقطع الثاني 

  )14الشكل(

  

  



  المعاصرة  وأسالیبھ ةمظاھر الدخیل في اللغة العربی      ي                                        ــــل الثانـالفص
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 177 

  : ـ مالحظات واستنتاجات2 ـ 3 ـ 2

 العربية ، ومقابلتها باملقاطع الصوتية     من خالل عملية التقطيع الصويت لأللفاظ الدخيلة يف اللغة
للكلمات األجنبية يف لغتها ، وتسجيل التغريات الطارئة أثناء عملية التعريب الصويت سجلت 

  :املالحظات التالية 

  :   تكاد ال خترج عملية تعريب الدخيل بتعريب مقاطعه الصوتية عن إجراءات هي 

 األجنيب  كثريا ما تتحول احلركات القصرية يف املقاطع عند تعريب اللفظ: ـ مطل احلركات القصرية  1
ا مقاطعه الصوتية مثل     ) ./0ـ / ga 0ـYo//) (0ـ // 0يو ـ غا : (األجنبية إىل طويلة ، وتشبع 

قد تتحول بعض احلركات الطويلة للمقاطع الصوتية الدخيلة إىل حركات : ـ قصر احلركات الطويلة 2
  قصرية عند تعريبها الصويت 

يف التعريب الصويت لبعض األلفاظ األجنبية ، نالحظ إضافة حركات ) : احلركات(ـ إضافة الصوائت3
اسرتاتيجية ، : ( تلي الصوت الساكن مباشرة جتنبا لنطق بعض املقاطع الصوتية غري العربية مثل 

stratégie (  ،)0/0ـ/0ـ//0ـ//0ـ/0ـ0/0= يه /جي/يت/را/ت/اس ( ،)straـtéـgie = 
  /) .0ـ/0ـ/000

ـ نقل الصامت إىل املقطع السابق أو الالحق حىت يتوافق املقطع الصويت األجنيب مع املقاطع الصوتية 4
  .العربية 

ـ يف عملية التعريب الصويت لأللفاظ الدخيلة يتواىل إظهار ما أخفي صوته يف التلفظ األجنيب من 5
ليسانس ـ  ( ،  )savonن ـ صابو( ،  ) télévisionتلفزيون ـ  ) ( n ، g( أصوات مثل 

licence ( ، ) مغناطيسية ـMagnetic ( ، ) ماراثون ـmarathon( .  

يف بعض األلفاظ الدخيلة مثل ) الصوامت(على السواكن ) ّالشدة(ـ ختفيف الضغط الصويت 6
،  ) 0//0 ـ 0//0ـ// 0سو ـ نوغ ـ رام ) (  sonogrammeسونوغرام ـ  (
)Soـnoـgramme ، 0 /0//00ـ / 0ـ. (   

  .  ـ تشديد بعض األصوات 7
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: نالحظ إضافة الصوامت لتسهيل عملية نطق اللفظ األجنيب باللغة العربية مثل : ـ إضافة الصوامت 8
    ) .macaroniـ معكرونة (

يف كثري من ألفاظ اللغات األجنبية تتغري الصفة : ـ تغيري الصفة الصوتية للصوامت يف اللغة األجنبية 9
( عض الصوامت فال تلفظ حبسب املشهور بل تنطق صوتا آخر حلرف خمتلف مثل صوت الصوتية لب

 املتغري يف الكلمة )Tت، (، ومثل صوت  )  médaille،  ميدالية  (  املتغري يف الكلمة) Lل، 
)fabrication (  ومثل صوت ،)p ( و )h ( الذي يلفظ عندهم جمتمعا مثل صوت احلرف )f (

   ) .graphitique(يف مثل كلمة 

: نالحظ حذف الصوامت جتنبا لثقل نطق بعض األلفاظ األجنبية مثل : ـ حذف الصوامت 10
 .)factureفاتورة  ـ (    ، )ترسانة ـ ترسخانة ) ( hydrogèneـ هيدروجني (

يضطر املتكلم املستعمل لأللفاظ الدخيلة ألن يتخلى عن بعض : ـ حذف بعض املقاطع الصوتية 11
ا ال تتوافق مع نطق املقاطع الصوتية العربية ، وختفيفا للثقل املقاطع الصوتي ة يف الكلمات األجنبية أل

 ،  )0/0ـ/0ـ0/0فب ـ رـ كه ، (،  ) fabricationفربكة ، : (عند نطقها كما هي مثل كلمة 
)Fabـriـcaـtion  ،0//00//0ـ//0ـ/0ـ. (    

فرملة ،  : (ستعماهلا يف اللغة العربية مثل ـ إضافة بعض املقاطع الصوتية للفظة الدخيلة عند ا12
frein (  ،)0/0ـ/0ـ0/0، فرـ م ـ له (   ،)Frein  ،00/0. (   

ـ إنشاء مقطع صويت جديد من املقاطع الصوتية األجنبية ، بسبب اختالف تكوين املقاطع العربية 13
  .عن تكوين املقاطع األجنبية 

لوطس ، : (  مقطعني يف لغتها األصلية مثل ـ إنشاء مقطع عريب واحد لكلمة دخيلة عوض14
0//00 (  ،)lotus ، 0 / 0/0ـ. (   

// 0موضة ، : ( ـ إنشاء مقطعني عربيني لكلمة دخيلة عوض مقطع واحد يف لغتها األصلية مثل 15
    ) .Mode ، 0//0(،  ) 0/0ـ 
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ند التعريب نطقا، ـ األلفاظ األجنبية تلتقي فيها الصوامت بكثرة ، تبقى بعضها على حاهلا ع16
ا فيتوصل إىل نطقها باهلمز مثل ) أس ـ تيد ـ يو :(خاصة الواقعة منها وسط الكلمة ، أما املبتدأ 

)Stuـdio. (  

ًـ املقطع يف اللغة العربية يبدأ دائما بصامت واحد ويليه صائت ، و يف اللغات األجنبية ومنها 17
أو حىت بثالثة  ) grame: (مت أو بصامتني مثل الفرنسية واإلجنليزية  فإن املقطع قد يبدأ بصا

ويف عملية تعريبه قد يبقى   )  . sphèreـtoـStra) (اس ـ ترا ـ توس ـ فري : ( صوامت مثل 
  .املقطع البادئ بصامتني على أعجميته ، ما يتولد عنه تداخل يف املقاطع األجنبية والعربية 

ت ، أما يف اللغات األجنبية ومنها الفرنسية واإلجنليزية ـ املقطع يف اللغة العربية يبدأ دائما بصام18
  .فإن املقطع قد يبدأ بصامت ، وقد يبدأ بصائت ، مثل أخطبوط ،أرخبيل 

اء الوقف الساكنة داللة على  )e( ـ الكلمة األجنبية املؤنثة املنتهية بـ19 كثريا ما نعوضه يف العربية 
، مما حيتم على الناطق ) 0//0 ـ sule 0/0ـCap ) (0/0 ـ// 0 ـ 0/0= كب ـ سو ـ له:(التأنيث مثل

  .ا يف العربية أن يضيف مقطعا صوتيا آخر 

، غري أن صفته الصوتية ختتفي متاما عند ) e( ـ ينتهي رسم الكثري من الكلمات األجنبية باحلرف 20
جنيب على عكس التلفظ بتلك الكلمات األجنبية ، فيكون احلرف مثبتا صورة ال صوتا يف اللفظ األ

ـ / line، 0ـsoـGa(،  ) 0//0ـ//0ـ//0غاوزلني ، ( اللفظ العريب ، مثل احلرف األخري يف كلمة 
  ) .0//0ـ / 0

ـ يف بعض األحيان يكون للكلمة األجنبية عدد مقاطع أكثر من املقاطع العربية للفظة الدخيلة 21
 اللغة العربية واللغة األجنبية ، ومثال املستعملة بسبب االختالف الوارد بني صفة وحجم املقاطع بني

) 0//0ـ // 0 ـ 0/00=إمب ـ را ـ طور:(وتقطيعها مبا يلي ) إمرباطور(على ذلك اللفظة  
  ) .0//0ـ /0ـ/ 0 ـ tore= 0/0ـraـpeـIm(و
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ـ يف بعض األحيان يكون للكلمة األجنبية عدد مقاطع أقل من املقاطع العربية للفظة الدخيلة 22
ة بسبب االختالف بني املقاطع العربية واملقاطع األجنبية لأللفاظ ،بسبب تطويع االلفاظ املستعمل

  :للنظام الصريف العريب ،  ومثال على ذلك اللفظة 

    )0//0ـ / daille ، 0ـMé( و ) 0/0ـ / 0ـ // 0ـ // 0مي ـ دا ـ يل ـ يه،(

  ) يا(متتها عند تعريبها الصويت إىل ور خاحت ) ie( ـ الكثري من أمساء العلوم األجنبية املختومة بـ 23

فتحور خامتتها إىل ألف  ) e( ، أما أمساء البلدان املختومة بـ ) جيولوجيا ، أيكولوجيا ، فوبيا : ( مثل 
وهذا مما يؤدي إىل إضافة مقطع صويت يف آخر اللفظ ،)فرنسا ، أملانيا ، أندونيسيا : ( مد مثل 
  .الدخيل 

( يف الفرنسية ، أو  ) ique( ظ األجنبية املنسوبة إىل العلوم واملنتهية بالنسب ـ عند تعريب األلفا24
ic ( اإلجنليزية يكتفي املعرب بإحلاق ياء النسبة كما مشهور يف العربية مثل كيميائي من )

chimique.(   

 فهي ليست ـ ختتلف احلركات يف اللغات األجنبية وخاصة منها الفرنسية واإلجنليزية كتابة ال ترميزا25
  au  ،  eau  ، ei ، ai: (  بل هي كذلك احلركات التالية  ) a  ، o ، i ،  u  ،  y( فقط 

  ،oe  ، ea  ،ou  ،  oo  ، ee ، eo ،ie   ، eu  ،  oi. (  

ـ ال يعتمد املد يف اللغات األجنبية وخاصة الفرنسية واإلجنليزية إال على رسم احلركات أعاله، 26
احلركة فتنطق عندهم قصرية يف موضع وطويلة يف موضع آخر ،مثل كلمة  ُوأحيانا ترسم 

)carnaval ( حيث تنطق )a ( يف املقطع)car ( قصرية خالفا لـ )a ( يف املقطع)val  (  على
ألف ( وبني احلركات الطويلة ) فتحة ، ضمة ، كسرة (عكس العربية اليت تفرق بني احلركة القصرية 

ذه الكتابة العربية أقرب إىل الرسم ) كرنفال(، فتكون اللفظة  )  واو ممدودة ممدودة ، ياء ممدودة ،
ولذلك فقد عولنا يف عملية الرتميز هلذه احلركات . املقطعي الصويت مما هو عليه يف الكتابة األجنبية 

  . عن طريق تلفظ الكلمة األجنبية ال على رمسها الكتايب 
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وإن  )أي صوامت متحركة(ىل فيها أكثر من ثالث حركات  ـ ليس يف كالم العرب كلمات تتوا27
ليس يف لغة العرب كلمة تتواىل فيها أكثر من : "كان فهو عن لفظ معدول ، قال محزة األصفهاين 

  .1"ثالث حركات إال ما جاء معدوال حنو علبط املعدول عن عالبط

  :اظ  ـ حتوير املقاطع الصوتية األعجمية أثناء التعريب الصويت لأللف28

    هو تغيري املقاطع الصوتية لأللفاظ األعجمية عند دخوهلا يف اللغة العربية إما بإضافة متحرك  أو 
اية املقطع  اية املقطع البادئ إىل بداية املقطع األوسط ، أو من  ساكن ، وإما بنقل أحدمها من 

 نطقها حبسب نظام الصرف األوسط إىل بداية املقطع األخري ، وذلك ليتسىن ملستعمل تلك األلفاظ
  :ومثال على ذلك .العريب ، وكذا حبسب خمارج احلروف العربية 

ا ] 0/0ـ/0ـ//0ـ //0ـ / 0 ـ 0/0:[ذات املقاطع الصوتية الستة ] اسرتاتيجية[ـ لفظة  اليت نالحظ أ
ليت ا ) stratégie( تشكلت إثر التغيري الطارئ على املقاطع الصوتية الثالثة  للفظة األجنبية 

ا من اليمني إىل اليسار  ّ، ففي املقطع األول للفظة املعربة قام املعرب /] 0ـ /0ـ / 000: [ صور
بتحاشي البدء بساكن واجتماعها يف مقطع واحد يف اللغة األعجمية ، فأضاف صوتا آخر مبتدئا 

أت من خالل ،وحرك الصامتني األولني باملقطع األول ، ومد حركة الصامت الثالث ، فنش) اهلمزة(
تلك العمليات ثالثة مقاطع صوتية عربية للمقطع األول ، أما املقطع الثاين األعجمي للكلمة فصار 

  . مقطعا رابعا يف التقطبع الصويت للفظة املعربة ، وأضيف مقطع سادس مغلق يف اآلخر 

ا عند 29 تعريبها ، ويكاد  ـ أغلب املقاطع الصوتية يف الكلمات األعجمية يطرأ عليها مطل يف حركا
ا املقاطع الصوتية العربية عن غريها   .يكون مطل احلركات صفة تنفرد 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــ
     .37، ص ) م ، س (  محزة األصفهاين ، -1
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 ـ من خالل مالحظيت للمقاطع الصوتية العربية ، واملقاطع الصوتية األعجمية أمكنين حتديد بعض 30
ِّاألعجمية  احملضة اليت تسربت إىل اللغة العربية ، فمنها ما حور وتصرف فيه ومنها ما املقاطع الصوتية  ِّ

ومن هذه املقاطع  اخرتت األمثلة التالية . بقي على حاله ، حمدثا خرقا  يف النظام الصويت للغة العربية 
  :حيث أبني املقطع األعجمي ، برموز جعلت خبط مسيك  وبني عارضتني  للتوضيح  

  :ثلة أم

  0//0 ـ ]00/0=[ ثروم ـ بني  : 1

  ]0//00=[ غرام  : 2

  ]0//000=[ سرتيت  : 3

  ]0/00[ ـ= / أوملب  : 4

  ]00//00[  ـ0/0ـ / 00= برو ـ تو ـ بالزم  : 5

  /0ـ / 0 ـ /]00=[ غرا ـ يف ـ يت  : 6

  ]00//0[ـ / 0ـ / 0= رو ـ ما ـ تيزم  : 7

  0//0 ـ //]00[ ـ/ 0ـ / 0= هي ـ مو ـ غلو ـ بني  : 8

  ]00//0 ـ 000//0=[ فولكس ـ فاغن  : 9

  ]000 [ـ// 0= با ـ وند  : 10

  ]00//0 =[مورس  : 11
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     فهذه جمموعة من املالحظات استطعت أن أرصدها عن األصوات واملقاطع الصوتية الدخيلة يف 
  .سفله يف هامش الصفحة اللغة العربية ، مع االستعانة مبا ورد من مادة علمية يف املراجع احملددة أ

  
  

  

  

  

  

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
 بعض المراجع التي استندت إليها في استنتاج مالحظاتي:  

   .131 ـ 122ص   . 1998 ، عامل الكتب ، 8ـ ماريو باي ، أسس علم اللغة ، ترمجة أمحد خمتار عمر ، ط

ضة مصر    .106 ـ 80، ص  ) د ، ت(ـ إبراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، مط 

  .309 ـ 281 ، ص 1997ـ أمحد خمتار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، عامل الكتب ، القاهرة ، 

  .50 ـ 38 ،ص  1980وت، ،مؤسسة الرسالة،بري) رؤية جديدة يف الصرف العريب (ـ عبد الصبور شاهني ، املنهج الصويت للبنية العربية 

 ـ 133ص   .1983 ، 1ـ سلمان حسن العاين ،التشكيل الصويت يف اللغة العربية ، ترمجة ياسر املالح وحممد حممود غايل ، النادي األديب الثقايف ، ط
135.   

   .2006، ، جامعة املوصل ) رسالة ماجستري خمطوطة (ـ إدريس سليمان مصطفى ، املعرب الصويت يف القرآن الكرمي 

  .1998ـ عبد القادر عبد اجلليل ،  علم الصرف الصويت ، 

   .600 ـ 587ص   .2000ـ كمال بشر ،علم األصوات ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

لد العاشر،عدد دراسة يف التعريب الصويت،جملة الزر ،ـ حممد أبو عيد،كتابة األصوات األجنبية يف لغة اإلعالن التجاري األردين    2010، 2قاء،ا

   .1991 ، 1د شعبان صالح ، دار اجليل بريوت ، ط: هـ ، شفاء الغليل يف علم اخلليل ، حتقيق 673ـ حممد بن علي احمللي ت 

   . 94 ـ 87 ، ص  1999 ، 1ـ حازم علي كمال الدين ، دراسة يف علم األصوات ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط

لد العاشر ، )حتول الصوامت األجنبية يف املصطلحات املعربة يف جملة اللسان العريب (مقال : ريين مجال دليع العـ  لة األردنية للعلوم التطبيقية ، ا ،ا
   .150 ـ139 ، ص 2007العدد األول ، 
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  معاملة العرب لأللفاظ الدخيلة في اللغة العربية
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    ـ توطئة

     الكلمة يف عرف اللغة هي لفظ دال يوحي  إىل مدلول ما اصطلحت عليه اجلماعة اللغوية ، 
ية جمتمعة كما رأينا يف املبحث األول ، ال حيدد جزء من تلك وتتكون الكلمة صوتيا من مقاطع صوت

  .املقاطع مدلول الكلمة ، وإمنا جمموعها هو احملدد للمعىن 

    وتأخذ الكلمات الدخيلة احلصة الكربى ضمن ما تقرتضه اللغة العربية من غريها ، جبانب ما 
ساس للبناء اللغوي ، وما األصوات تقرتضه من أصوات ، أو تراكيب ، إذ أن الكلمات هي اللبنة األ

ا    . أو الرتاكيب إال حتصيل حاصل مقارنة 

  ـ األلفاظ الدخيلة والتعامل معها في جميع اللغات1

    تتعامل األمم ، مع الكلمات الوافدة إىل لغتها معاملة خاصة ، ال تتميز فيها اللغة العربية يف 
تصرف فيها بكيفيات معينة ، قبل أن نوليها دراستنا ، تعاملها مع الدخيل عن غريها من اللغات ، فت

ا    . ال بأس بأن نشري إىل طريقة تعامل األعاجم مع األلفاظ العربية عند نقلها إىل لغا

  : للكلمات العربية عند نقلها إلى لغاتهم  م ـ  معاملة األعاج1 ـ 1

م من الل غة العربية ، يتصرفون تصرفا فاحشا يف    ال خيتلف اثنان يف أن األعاجم إذا نقلوا إىل لغا
م، فيطمسون أصوهلا وحيذفون ، ويضيفون ، فال  ا يف لغا الكلمات خاصة يف األصوات اليت يفتقدو

قال  حممد . تصل للغتهم تلك الكلمات العربية إال وقد أنشئت نشءا جديدا ال ميت للعربية بصلة 
فيه حاء أو خاء أو صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء أو نرى اإلفرنج إذا أخذوا لفظا من لغتنا " دياب 

م حولوا هذه احلروف إىل ما يقرب منها ، ويا ليتهم  عني أو غني أو قاف حروف ليست يف لغا
اقتصروا على ذلك بل حرفوا الكلمات العربية جوهرها وعرضها فالفرنسيس قالوا يف صالح الدين 

  averroesأفررواس ( ويف ابن رشد  ) avicenneأفسني (ويف ابن سينا  )  saladinسلدن(
  .rosette"  1ويف رشيد  روزات ) 
ــ   ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــ
  .70 ـ69، ص  ) م ، س (  حممد دياب ، -1
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ّو تصرفهم هذا ال ينحصر يف التغيري البنوي الشكلي للكلمات فقط ، إمنا يتعدى ذلك إىل اجلانب 
م العشرات  إن مل نقل املئات من األلفاظ العربية املنشأ ، اليت نقلوها إىل ، الداليل ، ولقد مشلت لغا

ا أصيلة فيها  م ، وكأ   .ّبالتصرف فيها على شقيه ، وصارت ضمن قواميس لغا

، منزل   ) malade(مرض : وعلى سبيل املثال ال احلصر ، حتضرنا بعض كلمات مثل 
)maison (حشاشني ، )assacins  (أمري ،)maire  (  ، بالد أو والية )village . (  

     إن تعامل اللغة العربية مع الدخيل ال خيتلف حتما عن تعامل اللغات مع ما يدخلها من لغات 
  .أخرى ، إال أن طريقة العرب يف ذلك ، تتسم خبصائص جتدر بنا مالحظتها ، واإلشارة إليها 

  ) .داللة ، وتطورا(ذا جانب املعىن ، وك) صوتا وبنية(الشكل : وهذا التعامل ميس جانيب الكلمة 

، ] تعريبا[ومن خالل ذلك التعامل ، برزت مدرسة عريقة ضمت طائفة كربى من اللغويني مست ذلك 
  .ودافعت عنه دفاعا مستميتا 

إذا أردنا استعمال كلمة أعجمية : "يقول العالمة مجال الدين األفغاين على سبيل النكتة فعن التعريب 
  . 1" ة ، فما علينا إال أن نلبسها مشلحا وعقاال فتصبح عربيةيف اللغة العربي

مل يكونوا خيالطون األعاجم كما خنالطهم حنن هلذا "    ويرى العالمة عبد القادر املغريب أن العرب 
م كما نعرف منها حنن . العهد  لذلك كانت ألسنتهم غري ممرنة على . ومل يكونوا يعرفون من لغا

ما . عجمية النطق بالكلمات األ ّفمن مث . وأمساعهم غري مستأنسة بلهجتها ونغمتها استئناسنا حنن 
ا ، إال ما ندر  م،وردوها إىل صيغها وأوزا   .2" ّكانوا إذا عربوا كلمة أفرغوها يف قوالب كلما

، 3" تعريب االسم األعجمي أن تتفوه بع العرب على منهاجها "    ومن خالل ذلك اشتهر القول 
  .هاج الطريق اليت سلكتها العرب يف كالمها ، وهنا مبعىن نظام اللغة العربية واملن

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .64عبد القادر املغريب ، االشتقاق والتعريب ، ص  -1

     .63 املصدر نفسه ، ص -2

  ] . عرب [ ، مادة 179 ، ص 1، ج )م ، س ( ،) إمساعيل بن محاد(ـ اجلوهري 3
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 لغتنا العربية تستعمل يف قاموسها كثريا من األلفاظ الدخيلة منذ القدم ، وحىت تاريخ كتابة هذا ّ   إن
البحث وكل يوم تستقبل مدونتها العديد من الكلمات من شىت لغات العامل ، على التفاوت   

ا ،وما توحي إليه من معىن  أصلي ، وختتلف معاملتهم لتلك األلفاظ واستعماهلم هلا وكيفية التلفظ 
  :وبرزت هلم مذاهب متعددة نلخصها يف ما يلي 

  : ـ مذاهب العرب في تعريب اللفظ األعجمي 2 ـ 1

  : أن تعريب العرب للفظ األعجمي سار على مذهبني ) م804/هـ188ت (يرى سيبويه 

   : ـ  مذهب تطويع لنظام العربية وأصواتها 1 ـ 2 ـ 1

  . تطويع والدمج يف نظام العربية صوتا ، وتصريفا    خيضع فيه اللفظ األعجمي إىل طريقة لل

  : وقد يتشعب هذا املذهب شعبتني

تغري فيه أصوات الكلمات األعجمية دون مساس بنظامها األعجمي : أ ـ التطويع الصويت دون البنائي 
 فرند :ورمبا غريوا احلرف الذي ليس من حروفهم ومل يغريوه عن بنائه يف الفارسية حنو : "قال سيبويه .

  .1..." ، وآجر 

ا  : ب ـ التطويع البنائي والصويت  ملا أرادوا :" قال سيبويه .تغري فيه بنية اللفظة األعجمية وكذا أصوا
  . 2" أن يعربوه أحلقوه ببناء كالمهم كما يلحقون احلروف باحلروف العربية 

  

  

  

  

  

ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   . 304 ، ص4لد ، ا) م ، س (  سيبويه ،  -1
  .  املصدر نفسه ، الصفحة نفسها -2
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  : ّ ـ مذهب مطاوعة واتباع 2 ـ 2 ـ 1

  :  يتشعب هذا املذهب شعبتني 

  :قال سيبويه .أ ـ مطاوعة للفظ األعجمي بسبب مماثلته ومناسبته لنظام العربية الصويت أو الصريف

  .1"  ، كان على بنائهم أو مل يكنورمبا تركوا االسم على حاله إذا كانت حروفه من حروفهم"

ب ـ مطاوعة للفظ األعجمي على الرغم من اختالفه لنظام العربية البنوي والصريف ، وقول سبيويه 
  . يوضح هذا التوجه" ،كان على بنائهم أو مل يكن (...) تركوا االسم على حاله :"السابق

  : ـ منحى تعامل العرب مع اللفظ األعجمي الدخيل2

  :ح هذا التعامل  يف استعمال الكلمات الدخيلة بني ثالثة مناح     ويرتاو

  . ـ املنحى الداليل لتلك الكلمات ومدى تطابقه أو اختالفه عن املعىن األول يف اللغة  األصل 

ا يف اللغة العربية ، ودرجة تطابقه أو اختالفه عن  ـ املنحى الصويت للكلمات الدخيلة وطريقة التلفظ 
  .غة األصل تلفظه يف الل

حيث تطرأ على األلفاظ الدخيلة تغريات صرفية بغية تطويعها للمعايري الصرفية : ـ املنحى الصريف 
العربية ، وهنا ال نقصد فقط امليزان الصريف للكلمة بالفاء والعني والالم ، إمنا كذلك تصريف تلك 

  .األلفاظ كاالشتقاق ، والنحت بأنواعه 

  :لفاظ الدخيلة في اللغة العربية  ـ المنحى الداللي لأل1 ـ 2

      كثري من األلفاظ الدخيلة اليت استعملتها العرب يف لغتها العربية ، إمنا كان استعماهلا ملسيس 
ّاحلاجة إىل ذلك ، نظرا النعدام الدال على املدلول يف العربية ، أو النعدامهما معا ، فيكون الدخيل 

   وقد تكتسي األلفاظ املقرتضة اشرة ما  هو بلغته األصلية ،مفهوما جديدا يف العربية ، يقابل مب
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .، الصفحة السابقة) م ، س (  سيبويه ، -1
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تمعات والثقافات ،  وإذا كان الناقل دقيقا يف دالالت جديدة ختتلف باختالف العصور واختالف ا
قله من ألفاظ قريبة املعىن من مصدرها املقرض، أما استعمال اللفظ الدخيل ملدلوله األصلي كان ما ين

إذا مل يكن دقيقا ، فذلك أول مرحلة من مراحل حتول الداللة فيه من املعىن األول إىل معان أخرى 
إن تطور الداللة ظاهرة شائعة يف كل اللغات يلمسها كل دارس ملراحل منو اللغة وأطوارها .  " جديدة

شائم مبثابة الداء الذي يندر أن تفر أو تنجو منه األلفاظ ، يف حني أن من ّوقد يعده املت. التارخيية 
ا للزمن ينظر إىل هذا التطور على أنه ظاهرة طبيعية دعت إليها الضرورة  يؤمن حبياة اللغة ومساير

  .1" امللحة 

، إمنا قد يكون       وال يظنن الواحد منا أن الدخيل يف كل لغة يقابله املدلول الدقيق يف لغته األصل 
ذلك على سبيل التقريب ال املطابقة ، فكثري من اللغات استخدمت الدخيل ألجل أن تعطيه دالالت 
أخرى جديدة ، فكأن الذي استعمل الدخيل أحتاج إىل اللفظ أكثر من حاجته إىل املدلول الذي 

  .يؤديه ، فقد يكون املدلول حاضرا ، والدال املستعمل له مقرتضا 

وهو لفظ أطلقه اليهود على الرباين أو احلاخام . ل على ذلك التطور الداليل للفظة دكتورومثا     
مث دخل اللقب اجلامعات . العامل بالشريعة ، وأطلقه املسيحيون على الذي يفسر الكتب املقدسة 

 ألول مرة جبامعة بولونيا يف إيطاليا يف القرن الثاين عشر ، مث دخل جامعة باريس بعد ذلك سنة
م يف ثالث كليات هي الالهوت والقانـون والطب ، ومل تشمل كلية الفنون أي اآلداب والعلوم 1340

. ّ الذي ينص على نظام جديد للدكتوراه 1808 مارس 17إال بعد الثورة الفرنسية مبوجب مرسوم 
  2 .فاللفظ إذن عرف تطورا دالليا قبل أن يصبح معربا يف اللغة العربية

 االحنراف واالنزياح الداليل مقصودا ،بسبب حاجة اللغة إىل التسمية كما أشرنا     فقد يكون ذلك
سابقا ، وقد يكون االحنراف عن املدلول األصلي للدخيل  اعتباطا ناجتا عن سوء فهم ، واحنراف فيه 

  أو عن جهل ناقل للدخيل مبدلوله الدقيق ، ولذلك فليس من احملتم على أي لغة من 
ـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

    .123ص   ،1984،  5ـ إبراهيم أنيس ، داللة األلفاظ ، مكتبة األجنلو مصرية  ، ط1

موعة العلمية، 2   .319،ص 1416،دار العاصمة للنشر والتوزيع، ) جزء تغريب األلقاب العلمية( ـ بكر عبد اهللا أبو زيد، ا
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قدار املدلول ذاته كما هو يف لغته األصل ، وحىت لو اللغات أن تنقل اللفظ الدخيل إىل لغتها ، مب
  .الحظنا كمية ومقدار اللفظ الدال فإنه كذلك يعرف تغريا صوتيا كما هو معهود 

فذلك من أدبيات الرتمجة الدقيقة .    وليس من قوانني اللغات أن تنقل الدخيل نقال أمينا ال تغري فيه 
كما جيب أن يفهمه الذين ترجم إليهم يف لغتهم ، ألن ألجل نقل املفاهيم كما هي يف أصلها،ال 

  : الناقل املرتجم سوف يقع بني طريقني يف ترمجته 

أ ـ أن ينقل النص بألفاظه ومفاهيمها كما هي يف اللغة املصدر ، وبذلك سينقل جتارب وأفكار 
العلوم التجريبية وهذا ما جيب أن يكون خاصة يف نقل .وثقافات الشعوب األخرى إىل اللغة املستقبلة 

.  

ب ـ أن ينقل النص بألفاظ ، ومفاهيم كما يفهمها الناس يف اللغة املستقبلة ، بتحوير ، وتغيري تطويعا 
تمعات  م وأفكارهم ، وهذا ما ينبغي أن يكون خاصة يف نقل فنون وآداب ا إىل واقع الناس وثقافا

  . األخرى 

لعربية ، قد عرفت طريقها حنو االحنراف ، والتطور    إن كثريا من األلفاظ الدخيلة يف اللغة ا
واالختالف عن مدلوهلا األساس إن يف لغتها األصلية ، أو يف اختالف املدلول يف العربية على مر 

  .العصور واألزمان 

والتطور الداليل لأللفاظ ال ينحصر يف األلفاظ الدخيلة دون غريها بل يتعدى ذلك إىل األلفاظ    
فاللغة تتجدد يف كل . للغة ، وهو ما يسمى جتديد اللغة أللفاظها حبسب مقتضى احلال األصيلة يف ا

  .عصر لتتكيف مع ظروفه وأحواله 

   ولعل التطور احلاصل للغة العربية عند نزول القرآن وبعده ، وما جاء به القرآن من أساليب جديدة 
 ثال يندرج ضمن هذا السياق حيث نشريووضعيات لغوية خمتلفة عجز الثقالن عن اإلتيان مبثلها هو م

  {:إىل قوله تعاىل                        

                      {] 88: اإلسراء. [  
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از يف الشعر ويف النثر ويف القرآن على اختالف األقوال فيهوميكن أن       هو  يكون استخدام ا
، تطور لغوي كذلك على سبيل اجتياز املدلول من معىن مألوف إىل معىن جديد غري مألوف 

وينحرف الناس عادة باللفظ من جماله املألوف : " نيس إىل القول ولعل ذلك ما دفع اللغوي إبراهيم أ
م أو التجارب يف  إىل آخر غري مألوف حني تعوزهم احلاجة يف التعبري، وتتزاحم املعاين يف أذها
م ، مث ال يسعفهم ما ادخروه من ألفاظ ، وما تعلموه من كلمات ، فهنا قد يلجأون إىل تلك  حيا

ة أو عالقة بني الذخرية املألوفة ،  م اجلديدة ألدىن مالبسة أو مشا ا على التعبري عن جتار مستعينني 
     .1" القدمي واجلديد 

ّ   إن حتلي  الكثري من الذين ينقلون من اللغات األخرى إىل العربية باألمانة العلمية والدقة جعل عاملا 
حبروف (واالحتفاظ بأصلها الصويت مثل ابن سينا  حريصا  على ذكر الكلمات العلمية األعجمية 

بالفارسية ، ) دذه(فصل يف قملة النسر ، املسماة : " ، كقوله يف كتاب القانون يف الطب )عربية
 . 2" وصملوك باليونانية ، وطفانوس باهلندية 

  : ـ المنحى الصوتى 2 ـ 2

ل لغة أخرى على مستوى ّ      يتفق الكثري من علماء العربية على أنه ال تستطيع لغة مطابقة أو متث
ا وألفاظها،ولو حاول أحد ذلك ملا سلمت حماولته من اخلطأوالتحريف،والتصحيف  . تصوير أصوا
فإن أراد التحري والدقة والتقليل من ذلك وجب عليه وضع صور أصوات أخرى تزيد عن صور 

  .أصوات احلروف املعدومة يف اللغات 

  

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
- از يف القرآن يربز فيها رأيان خمتلفان بني النفي واإلثبات   . مسالة ا
التشكيل   بالنسبة للتطور اللغوي احلاصل يف القرآن الكرمي ليس ملسيس احلاجة أو العوز اللغوي بقدر ما هو من صميم القدرة اإلهلية على  ـ

  .اللغوي 

  .130 إبراهيم أنيس ، داللة األلفاظ ، ص –1

  . ، نقال عن كتاب القانون يف الطب البن سينا 99ص االشتقاق والتعريب ، : عبد القادر املغريب  -2



  المعاصرة  وأسالیبھ ةمظاھر الدخیل في اللغة العربی      ي                                        ــــل الثانـالفص
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 192 

ا  ا األم ، جند أ     من خالل مالحظة األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية ، ومقارنتها بأصوهلا يف لغا
دة تغريات صوتية عند دخوهلا يف اللغة العربية ، وتلفظ الناطقني بالعربية هلا ، ابتداء تتعرض لع

بأصوات احلروف األعجمية املكونة لتلك األلفاظ ومقارنتها بأصوات حروف العربية ، وانتهاء مبقادير 
  .املقاطع الصوتية يف تلك الكلمات ، ورتبتها ، وتأثري امليزان الصويت الصريف هلا 

اإلبدال ، وإعادة ترتيب األصوات : ومن تلك التغريات الطارئة على اللفظ الدخيل يف العربية    
واملقاطع ، واحلذف ، واإلضافة ، واإلدغام ، تفادي التقاء الساكنني ، تفادي البدء بالساكن ، فك 

ا قد اإلدغام ، تطويل الصوت القصري ، تقصري الصوت الطويل ،ويف مالحظيت لتلك التغريات وج د
جتتمع يف كلمة ، وتقل يف كلمة أخرى مبعىن قد جند كلمة دخيلة يف العربية طرأت عليها كل تلك 
التغريات يف حني جند كلمات أخرى طرأ عليها تغريان أو ثالثة ، يف حني قلة قليلة من الكلمات 

  . الدخيلة بقيت على حاهلا دون تلك التغريات املذكورة ما عدا يف تغيري رمسها 

 )  C( ، وإبدال ]إغريق[غينا لتصبح ] Grèce[يف ) G(مثل إبدال صوت حرف :  ـ اإلبدال1
،لتصبح ]France[،وسينا حينا آخر يف لفظة ]صقلية [ لتصبح قافا حينا يف  ] Cécille[ منها ومن 

  ) . Magnetic(، وكذلك يف إبدال الكاف سينا بني مغناطيس و] فرنسا[

،ولفظة ]بوصلة بدال من بوصول [،ولفظة]األوملبيك  األوملبية بدال من[يف مثل لفطة :  ـ احلذف 2
  ].فاتورة ، بدال من فكتور [ ، ولفظة ] موسكو ، بدال من موسكوف[

بوتقة بدال من بوتاي [، ولفظة ]مرسيليا بدال من مرساي[يف مثل اللفظة : ـ اإلضافة أو اإلظهار 3
  ].كاتدرائية بدال من كاتدراي [، ولفظة ]بدال من فدراي فدرالية [، ولفظة ]َ بريل  منبرميل بدال[،]

  ] .اإلسكندر بدل أليكساندر[يف مثل لفظة :  ـ إعادة الرتتيب الصويت أو املقطعي 4

ّأبولو بدل [تشديد صوت بعض احلروف أو فكه عند بعض احلروف املدغمة مثل لفظة :  ـ اإلدغام 5
  .ّأبولو 

ِاسرتاتيجية : [ فنقول ]  stratégie[مثل كلمة يف :  ـ تفادي التقاء الساكنني 6 ْ ِ. [  
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، أو يضاف حرف مساعد على ] فرنسا [بتغيري حركة أول احلرف مثل :  ـ تفادي البدء بساكن 7
  ] . إفالطون[النطق السليم مثل 

  ].ٌبدل تيليفيزي .تلفزيون [، ] كنفدرالية[يف مثل :  ـ إظهار بعض األصوات كالنون الغناء  8

، ]الغرام [يف كثري من األمساء الدخيلة املعربة وإحلاقها باألمساء العربية : تحلية بأل التعريفية  ـ ال9
  ].اإلفرنج والفرنج  بدال من فرنج[

  ].فيينا ، اسبانيا :  [يف آخر الصوت يف بعض األمساء مثل :  ـ مط الصوت القصري 10

، وقصر احلركة بني امليم ] بربر[راء يف لفظة مثل قصر احلركة بني الباء وال: ـ قصر الصوت الطويل 11
  ] .أمريكا [والراء يف لفظة 

وحتريكه ، ليسهل ] فرنسا[مثل تغيري البدء بسكون يف صوت الفاء بلفظة :  ـ تغيري احلركات 12
  . النطق 

  . ـ تطويع بعض الكلمات الدخيلة ، للمعايري اإلعرابية 13

   :   خيلة في اللغة العربية  ـ التطور الصوتي لأللفاظ الد1 ـ 2 ـ 2

ّ     إن كيفية النطق وكمية الصوت امللفوظة ، يف مجيع اللغات تتغري وتتطور من زمن آلخر مثلما نراه 
ا مبثابة تاء مربوطة غري منطوقة  ]e:[ يف اللغة الفرنسية يف الكلمات املنتهية حبرف   واليت يبدو أ

ا حتتل املرتبة اخلامسة من احلروف الفرنسية ، كاهلاء يف واليت تقارب عندنا هاء التأنيث ،خصوصا و أ
ا ، لكن مع مرور الزمن  الرتتيب األجبدي ، ما يدل على أن الفرنسيني يف وقت ما كانوا ينطقو

  .أصبحت حرفا زائدة غري منطوقة دالة يف كثري من األحيان على التأنيث 

م خيتلفون يف نطق  كثري من أصوات احلروف الالتينية األم ، بسب    واألوربيون على اختالف لغا
م ، وهي تعد هلجات بالنسبة للغة الالتينية ، متاما مثلما ختتلف اللهجات العربية على  اختالف لغا

  .اللغة الفصيحة ، وهي حتما متولدة عن اللغة العربية األصل 
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بتعدت شيئا فشيئا عن    وإذا كانت هذه اللهجات تتطور بصفة ملحوظة على مرور الزمن حىت ا
ا ، ويعاد تشكيلها ، بفعل  صورة اللغة األصلية ، فكذلك األلفاظ الدخيلة ، تتطور ، وتتحور صور

  .عامل الزمن ، وعامل بلى األلفاظ ، والتجديد وإعادة البعث 

 عند العرب منذ عهد التوسعات اإلسالمية الكربى ،] اجنلرتا [   ولو تأملنا يف  طريقة نطق لفظة 
بتشديد حرف الراء ، مراعاة لنطقها األصلي بلغتها ، أو بالفرنسية ، ] أنكليطريا: [حيث كانت تنطق 

ا    . لكن بعد مرور الزمن عرف نطق هته اللفظة خمففة متاما كما هي اآلن ، مع إبدال ظاهر ألصوا

ا متطورة عن لفظة اليت تطلق على رئيس السفينة وقائدها ، لوجدنا أ) قبطان(   ولو تأملنا لفظة 
، واليت تطلق اآلن على ) كابنت(الفرنسية ، أما  )  Capitaine(، الدخيلة املعربة عن ) قبودان(

  . رئيس الفريق الرياضي ، فهي أحد صور هذا التطور

ذه الصفة ، ) جاكسون(   ولو تأملنا مثلنا يف لفظة  اسم العلم،األعجمي،والذي ينقل إىل العربية 
  .، وهي اسم علم أعجمي اشتهر قدميا ) يكسوم(ا ميكن أن تكون قد تطورت من لالحظنا أ

  : ـ المنحى الصرفي االشتقاقي 3 ـ 2

م بالصيغ العربية املقاربة هلا جريا وراء احلفاظ على النظام     يلحق العرب الكلمات الدخيلة يف لسا
أللفاظ الدخيلة من حيث تطويعها  الصريف العريب ،وهو املنحى الذي حنته العرب يف تعاملها مع ا

م يغريون األصوات غري العربية إىل  للميزان الصريف للكلمات  ، واالشتقاق ، والنحت ، غري أ
ا يف العربية   .أصوات تقار

  :  ـ الدخيل والميزان الصرفي 1 ـ 3 ـ 2

زان الصريف للكلمات ،     يف نظام اللغة العربية تندرج الكلمات العربية ضمن معايري صرفية تدعى املي
: ومعظم هذه الصيغ املعيارية الصرفية  هي اليت حتدد الوجه الداليل للكلمات فعلى سبيل املثال 

أو ] فعيل[الصيغة اليت على وزن فاعل ختتلف وجهتها الداللية على الكلمة اليت تأيت على وزن 
  ]. مفعول[
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 من خالل تطويعها للميزان الصريف العريب    ويف عصرنا أصبحت كثري من األلفاظ الدخيلة مستساغة
  : كقولنا 

ِرســكل وتـلفــن وهنــدس، مــن الرســكلة والتليفــون واهلندســة ،  َ َ ْ َ َ ََ َْ ََ َواشــتق الفعــل الثالثــي بـلــور وأكــسد ْ َ َْ َ َْ
َّْمن البلور واألكسيد

1.  

  ] .تفعلل[، تبسرت على وزن ] فعلل[ـ بسرت على وزن 

  ] .تفعلل[وزن ، تتلفز على ] فعلل[ـ تلفز على وزن 

  ] .تفعلل[، تفربك على وزن ] فعلل[ـ فربك على وزن 

كثريا من الكلمات غري العربية ختضع لصيغة "   ولذلك فإن اللغوي حممد حسن عبد العزيز يرى أن 
: إذا أريد منها الفعل الالزم ومن ذلك املثال ] تفعلل[إذا أريد منها الفعل املتعدي ، ولصيغة ) فعلل(

  .2" إخل ...سد ، وبلور ، وزرنخ وبرمج األفعال أك

  ] .فعلل: [ـ مجركة على أساس امليزان الصريف فعلله من الفعل الرباعي 

أي اشتغل واهتم بشؤون النباتات ] بسنت[ـ بستنه على أساس امليزان الصريف فعلنه من الفعل الرباعي 
  ].فعالن[لعريب واألزهار واألصل بستان من اللغة الفارسية ، واليت تقابل الوزن ا

ا على وزن  ،  واسكندر بدل لكسندر لتوافق امليزان ] تفعللة[ـ دمقرطة أي نشر الدميقراطية وكأ
  ] .استفاعيلية[، إسرتاتيجية على وجه التقريب من امليزان الصريف ]  استفعل[الصريف 

  

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
ــل مغمــــويل -1 ــريب اإل ، إمساعيــ ــعه  املــــصطلح يف الــــرتاث العــ ــق وضــ ــريب، ، ســــالمي وطرائــ ــة الــــرتاث العــ ــــاب العــــرب ، دمــــشق ،جملــ -93 ع احتــــاد الكت

   27 ، ص 94/2004

   .23 ص ،  1978 حممد حسن عبد العزيز،  لغة الصحافة املعاصرة ، دار املعارف ، القاهرة ، -2
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 وعشوائية ، دون    غري أنه ويف عصرنا احلايل ، شهد استعمال الدخيل يف اللغة العربية ، اعتباطية ،
مراعاة نظم الصرف العريب ، أو وظائفها املشهورة ، وخرجت اآلالف من األلفاظ واملصطلحات عن 
هذه املعايري الكمية لبنية الكلمة العربية، وابتعدت بذلك اللغة العربية املعاصرة مبا حتمله من زخم 

  . دخيل ، عن قواعد الصرف شيئا فشيئا 

ُحات الكيميائية الطبية اآلتية ، وبعدها التام عن النظم الصرفية العربية ،    الحظ مثال هذه املصطل
  :وإغراقها يف العجمة 

 ، كلورهكسيدين ، رانيتيدين ، هيدروكلورثيازيد  ، دايثرانول ، پوڤيدون يودين  ، كلوروزيلينول
 ، بيتاميثازون ، كلوروزيلينول ، ميتوكلوبراميد ، نيرتوپروسيد الصوديوم  ، منجنات البوتاسيوم بري

 سبريونوالكتون ، فيتوميناديون ، هيدروكورتيزون ، هيدروكلورثيازيد  ، سلفاساالزين ، داجيوكسني
   .هيدروكسيكوبوالمني ، سيمفاستاتني ، بنزوات البنزويل ،

إلعرايب ، املعيار الصريف والكمي الصويت ، ا: إذ ينعدم يف هذه املصطلحات املستعملة يف لغتنا 
االشتقاقي ، الذوقي ، وينتهك فيها نظام التناسب الصويت املشهور يف اللغة العربية ، ومبدأ تنافر 

ا    .األصوات أو جتاذ

  : ـ الدخيل واالشتقاق 2 ـ 3 ـ 2

   عرف االشتقاق من اللفظ الدخيل استعماال منذ أن استخدم الناطقون باللغة العربية الدخيل يف 
 أن حاولوا تطويع الكلمات األعجمية لنظام الصرف العريب ليوائم أنواع املشتقات كالمهم ، ومنذ

ا متصرفة يف املاضي واملضارع واألمر ، ويف  ا ، يف مثل األفعال الثالثية والرباعية وزيادا العربية وأوزا
  .، والصناعية ، إخلمثل اسم الفاعل واسم املفعول من الثالثي والرباعي ، ويف املصادر الصرحية وامليمية 

   وكذلك انتهج العرب منذ القدمي هذا السبيل عند اشتقاقهم من الكلمات الدخيلة املعربة ، وأقرب 
  ) :من حبر الرجز (مثال لذلك قول الراجز 
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ِـ هل تـعرف الدار ألم اْلخزرج  َ َْ َ ُِّ ِ َّ ِ ِ ْ ََ ِمنـها فظلت اليـوم كاْلمزرج ...ْ َِّ ََ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ1.  

بصيغة اسم فاعل ، يكون الشاعر قد ابتدع ] ّمفعل[ّزرج اليت هي قياس على وزن إذ أن لفظة امل
ا الراجز شارب الزرجون. وهي اخلمر ) زرجون (اشتقاقها من اللفظة الدخيلة    .ويعين 

ا إبداع     وهلذا بنوا على ذلك النسق رصيدا وافرا من الكلمات اليت نستعملها اليوم دون أن نفكر بأ
ا وتطورها ، الحظ مثال  كلمة تفلسف ، وتزندق وتوليد وق ياس  يصب يف صاحل اللغة العربية وحيا

ومثال على ذلك ما ورد عن علي ـ رضي .زندقة ، وسفسط سفسطة ، وزركش زركشة ، ودون تدوينا 
ُنـورزوا: ( اهللا عنه ـ حني أهدي له يف عيد النوروز اخلبيص فقال مرجتال   ِ ْ   .2 ) لنا كل يومَ

ن العبارة تدل على أن االشتقاق من األلفاظ حىت وإن كانت دخيلة فقد جاءت على البديهة حيث أ
  .والفطرة عند العرب ومل تكن شأنا خيتص به أهل اللغة فقط

أمساء الفاعل ، وأمساء املفعول ، واملصادر الصرحية ، واملصادر الصناعية فاشتقوا من ذلك  األفعال ، و
  .احة ، أثرت اللغة العربية ، وغريها من املشتقات املت

 االشتقاقات هذه من يستنكف كان منهم البعض فإن املنهج هذا ينتهجون ممن العرب كل وليس   
 وخلف  اليزيدي مع األعرايب مهدي أيب  قصة يف  جاء ما لذلك  مثال وأقرب ، لغته يف فسادا ويراها
 فقاال ؟ حويل األعاجم هذه تراطن مسعت حني قلتها أبياتا أنشدكما أال" : قائال بادرمها حني  األمحر

   : ) الطويل حبر من( فأنشدمها ، بلى له

َيـقولون ـ ُ ُ ْشنبذ ِلي َ ِ ُولست َ ْ ًمشنبذا ََ ِْ َ َطوال   ...  ُ ُيـزول َْأو الليالي َ ُثبير َ َِ .  

ًقائال ََوال ـ ِ َزودا َ َألعجل ُ ِصاحبي ِ ُوبستان  ...  َ ْ ِصدري في ُ ْ ُكبير َعلي َ ِ َ .  
  

ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

     .359 ، ص 1 ابن جين،  اخلصائص ، ج-1

   .77 عبد القادر املغريب ، االشتقاق والتعريب،  ص -2
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ًِتاركا ََوال ـ ِلحني َ ْ َألحسن َ ِ ْ ْلحنكم ُ ُ َ ْ َْولو ...َ َدار َ ُصرف َ ْ ِالدهر َ ْ ُحيث َّ ْ ُيدور َ ُ َ"1.  

 التوجه ذلك وعزز ، الدخيلة ظاأللفا من تقاقلالش ظاهرا تناميا نشهد فإننا احلايل عصرنا يف أما     
معية القرارات ، ا يف ا  جمال يف  ،خاصة ذلك يف امللحة احلاجة وبسبب ، املختلفة دورا

   . حقلها يف يصب وما ، العلمية املصطلحات

عشرين       ولقد قرر جممع اللغة العربية بالقاهرة جواز االشتقاق من املعربات يف الدورة التاسعة وال
 "أقر املؤمتر جواز االشتقاق من االسم اجلامد العريب واالسم اجلامد املعرب:"1963اليت عقدت سنة 

2.   

ا أن األفعال املتعدية تشتق من االسم     وارتأى علماؤه تقنني عملية اشتقاق األفعال ، إذ ورد بشأ
  . 3) تفعلل(منه على وزن ، وتشتق األفعال الالزمة ) ّفعل(الدخيل املعرب الثالثي على وزن 

نقشه وزينه من الكلمة ديباج ، وبرد بريدا ، أرسل : دبج الشيء :" وكذلك اشتقت األفعال قدميا مثل 
رسوال ، وزبر الكتاب كتبه من كلمة زبور ، وصنج مبعىن ضرب بالصنج ، وجلم تعين وضع اللجام ، 

َقس الناقوس مبعن صوت ، ونقس الناقوس ّوجنق تعين رمى حبجارة املنجنيق ، وقس تعين صار قسا ، ن ُّ
  .4"مبعىن قرعه

      ونالحظ كذلك أن االشتقاق يف عصرنا احلايل مل يقتصر على املعربات املعاصرة بل تعداه إىل 
  االشتقاق من املعربات املبكرة يف اللغة العربية ، ومن خالل استقرائي للدخيل واشتقاقه يف اللغة 

   

  

ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ــ

  . 3 ص ،1984 ، الكويت حكومة مط ، 2ط ، هارون حممد السالم عبد حتقيق ، العلماء جمالس ، الزجاجي ـ 1

 ، القاهرة ، األمريية املطابع لشؤون العامة اهليئة ، )1984ـ1934( عاما مخسني يف العلمية القرارات جمموعة ، الرتزي وإبراهيم أمني شوقي حممد ـ 2
    . 19 ص ، 1984

    . 152  ، ص 1998 ،  1 ـ شوقي ضيف ، حماضرات جممعية ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ، القاهرة، ط3

   .155 املصدر نفسه ، ص-4
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العربية الحظت أنه ميكن أن يقسم حبسب زمنه إىل اشتقاقات من معربات قدمية متتد من فرتة العصر 
ي ، واشتقاقات ملعربات متأخرة  ميتد زمنها من فرتة حكم األتراك اجلاهلي حىت أواخر العصر العباس

إىل عهد بوادر الثورة الصناعية األوربية ، واشتقاقات ملعربات معاصرة ميتد زمنها من عهد االخرتاعات 
  :وهذا جدول أوردته لبعضها. الكهربائية إىل عصرنا احلايل 

  )15الشكل  . ( قاتها المعاصرة ـ أ ـ  جدول لبعض الكلمات الدخيلة واشتقا4 ـ 2

بعض 
المعربات 

 القديمة

بعض مشتقاتها 
 القديمة

بعض مشتتقاتها 
 المعاصرة

بعض 
المعربات 
 الحديثـة

بعض مشتقاتها 
 المعاصرة

المعربات 
 المعاصرة

بعض مشتقاتها 
 المعاصرة

 بسرت ، بسرتة ، مبسرت باستور ّتلغيم ، ملغم   لغم برجمة ، مربمج  برنامج

 َالتأين ، تأين ، منأين أيون قرصنة ، تقرصن قرصان منذجة    ، أمنوذج

التأكسد،أكسدة،متأك أكسيد مجركة ، جتمرك مجرك بلورة ، تبلور  بلور
 سد

ََنورز  نوروز  فلورة ، تفلور فلور ميكن ، ميكنة ماكينة  َ

 كربنة ، تكربن كربون متلري مليار كربت ، كربتة  كربيت

 تسلكت سلكوم )مجع(يينري مال مليونري   سفتجة

 دبلج ، دوبالج دبلجة هرطق ، مهرطق هرطقة هندس  مهندس هندسة

 التكويد الكود مزركش،زركشة زركش  تفرعن ، فرعنة فرعون

 نرتات ، نرتج ، نرتجة نرتوجني   صهينة ، تصهني  صهيون

ّدنر ، مدنر دينار  نرفز ، منرفز نرفزة    ّ

 ورنش ، يورنش نيشور    عربن ، معربن عربون 

 َمكيج ، مكيجة ماكياج    أجلم ، ملجم جلام 
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 )يعيد التصنبع(يرسكل  رسكلة    َفهرس، مفهرس فهرست

 يفلرت ، مفلرت فلرتة    درهم، درهم

 بيطر ، بيطرية بيطرة    فردسة فردوس

 تلفز ، تلفزة ، متلفز تلفزيون   َمغنط ، ممغنط  مغناطيس

 بلشفة بلشفية   بسنت ، بستنة  بستان

ّدون ، مدون ديوان   كهرب ، مكهرب كهرباء    ّ

 تفلوز ، متفلوز انفلونزا    شنبذ ، مشتبذ شون بوذ

ّمزرج ، زرج زرجون   تأدجل ، مؤدجل  إيديولوجيا    ّ

 هلوس ، مهلوس هلوسة   عملية قيصرية  قيصر

 هدرجة هيدروجني    الدبج ، دبج ديباج

ُقس ، قسوسة ّقس  فسلجة ، يفسلج فسيولوجيا    ّ

داتورة     جنق ، جمنق منجنيق
 )نبات(

تسمم بداء (دتورة
 )الداتورة

 أمبــرة إبيمري    ّصناجة ، صنج الصنج

 فرنسة،تفرنس،متفرنس فرنسا   تفلسف  فلسفة

 أمركة،تأمرك، متأمرك أمريكا    ّجلم ،تلجم اللجام

 ني ، متطلنيطلينة،تطل إيطاليا    زنديق، تزندق زندقة

 أملنة ، تأملن ، متأملن أملانيا    نقس ناقوس

 أسبنة ،تأسنب ،متأسنب  إسبانيا   تفرنج ، متفرنج  إفرنج
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  :مالحظات واستنتاجات ـ ب ـ 4 ـ 2

األوىل لبعض املعربات القدمية ، والثانية لبعض :     شكلت هذا اجلدول وقسمته إىل ثالث خانات 
وكل خانة وما يقابلها من مشتقات ، ألبني أن : لثالثة لبعض املعربات املعاصرة املعربات احلديثة ، وا

هناك بعض املعربات على الرغم من رسوخها وقدم استعماهلا يف اللغة العربية  ، مل تعرف اشتقاقا إال 
ا فظهرت يف األساليب ] برنامج[يف العصر احلايل ،  مثل لفظة  وهي لفظة معربة قدميا أما مشتقا

، ومثل لفظة 1املعاصرة خصوصا بعد ظهور اإلعالم املكتوب واملرئي ، فقالوا برمج يربمج برجمة وتربمج
واليت مل يشتق منها إال يف املرحلة املعاصرة ، بسبب احلاجة ] بستان ، وبلور ومغناطيس ، وكربيت [

  . امللحة يف ذلك 

ا إىل أمساء العلم يف مثل    ونالحظ أن مصادر اشتقاقهم مل تقتصر على أمساء األجناس ، بل تعد
تأمرك أي صار أمريكيا ، وهي مثل عملية االشتقاق املطبقة على الكلمات العربية األصيلة : قوهلم 
  .جتزأر أصبح جزائريا ، متغرب أصبح مغربيا: مثل 

  

  

  

  

  

  
  

ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

 34األلفاظ واألساليب،  من سنة  ، حممد شوقي أمني وحممد الرتزي : وانظر كذلك  .45ص ، لغة الصحافة املعاصرة  حممد حسن عبد العزيز ، -1
   .93، ص 1989 ،  اهليئة العامة لشؤون  املطابع األمريية القاهرة ، 87إىل سنة 
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  :  ـ جدول ألبرز التغيرات الطارئة على األلفاظ الدخيلة في اللغة العربية 5 ـ 2

موعة من األلفاظ الدخيلة عند ) غري املقطعية (رصد التغريات الصوتية    قمت يف هذا اجلدول ب
، وللمالحظة ) إبدال ، إضافة ، حذف ، أو إظهار ، أو اشتقاق (استعماهلا يف اللغة العربية ، من 

وقد استعنت ) . املقطع الصويت(فقد تعرضت لأللفاظ نفسها املطروقة يف املبحث األول ضمن مطلب 
، )فارسية(، فا )إيطالية(، إيط )إجنليزية(، نج ) فرنسية(فر:  كما يلي الية لتبيان أصل اللفظ الدخيلبالرموز الت

  )16الشكل() .               التينية(، لنت ) تركية(تر

  التغيرات الطارئة على الدخيل في اللغة العربية  اللفظ الدخيل   الرقم

تخفيف الشدة على الالم ):حذف/(ة من باء العجمالباء العربي):إبدال(  )Apollo) (  نج(أبولو  .1
  .الضغط        الصوتي على الباء ):إضافة./(

  .الخاء من كاف ، والطاء من تاء ومن دال ):إبدال(   octopodes() فر(أخطبوط  .2

ياء الخاء المفتوحة من شين مكسورة ، وباء من باء أعجمية مع إبدال مد ال):إبدال(   )archipel) (فر(أرخبيل  .3
  .من ألف ممدودة 

  .إضافة همزة ابتدائية قبل ساكن ):إضافة(   )Studio) (إيطا(استيديو  .4

  .إضافة همزة ابتدائية قبل ساكن ):إضافة. (تسكين السين ،وإظهار النون):إبدال(   )Cement) (نج(إسمنت  .5

إظهار ):إضافة./(غام الكافتخفيف إد):حذف/(التقاء ساكنين في الوسط):إبدال(   Accordion() فر(أكورديون  .6
  .نون في آخر الكلمة 

  .ُأكسدة ، تأكسد )اشتقاق (   )Oxide) (فر(أكسيد  .7

  .إمبراطورية ) : اشتقاق. /(إبدال التاء طاء وإبدال الباء األعجمية باء):إبدال(  )imperatore) (لتن(إمبراطور .8

تاء ): إضافة./(حذف الكاف):حذف/(بية رسماإبدال باء أعجمية بباء عر):إبدال(   )Olympic) (نج(أولمبية  .9
  تأنيث

 ثإضافة تاء التأني):إضافة./(إبدال صائت مكسور بصائت مفتوح):إبدال(   )Ion) (نج(أيونة .10
  ) .فعل(ّ، تأين ) مصدر(التأين )اشتقاق/(
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إضافة :)إضافة/(إبدال الكاف قافا مع إبدال صائت مكسور بصائت مفتوح):إبدال(   )Icon) (نج ( أيقونة .11
  .ياء ساكنة وإضافة تاء التأنيث  

  .إبدال الباء والكاف األعجميتين باء و قافا ):إبدال(   )Portugal) (فر( برتقال .12

  .مد الباء بألف وإضافة تاء للتأنيث ):إضافة./(إبدال الباء األعجمية بباء):إبدال(   perruque) (فر ( باروكة .13

  ) .اسم آلة(بارودة ): اشتقاق./ (دال الباء العجمية باء والتاء داالإب):إبدال(   )parut) (تر ( بارود .14

ترقيق في صوت الالم مع تخفيف الشدة ): حذف./ (إظهار نون في اآلخر):إضافة(  )ballon) (فر ( بالون .15
  به  

  .إبدال الكاف األعجمية غينا رسما ولفظا ): إبدال(  bibliographie )فر(ببليوغرافيا .16

إضافة ألف مد بعد الياء  ):إضافة./ (إبدال الباء األعجمية باء ، والشين كافا ):إبدال(  pétrochimie )فر  (بتروكيميا.17
.  

  .إبدال الباء األعجمية باء  ):إبدال(  protoplasme )فر(بروتوبالزم .18

ف الزاي حذ):حذف./ (إبدال الباء باء أعجمية ، والزاي المدغمة تاء ):إبدال(   )pizza) (إيط (بيتزا .19
  .األولى 

ترقيق صوت ):حذف./(إظهار نون في اآلخر):إضافة./(إبدال الالم راء):إبدال(   )volcan) (فر ( بركان .20
  الكاف  

  .برمجة ، مبرمج ،برامج ) اشتق./(إضافة جيم في اآلخرة ):إضافة(  )برنامه) (فا(برنامج .21

  .إضافة ميم وسط الكلمة ):افةإض./ (إبدال الفتحة كسرة ):إبدال(  )barile) (فر(برميل .22

  .إبدال التاء طاء ):إبدال(   )patata) (إيط ( بطاطا .23

  .إضافة ألف مد بعد الطاء ، وتاء في اآلخر  ):إضافة(   batteria) (إيط ( بطارية .24

 صوت ابتداء بساكن وتفخيم./ إبدال  الباء األعجمية باء عربية رسما ال نطقا):إبدال(  )piano) (إيط ( بيانو .25
  .التقاء ساكنين في الوسط ./ الياء  

  .التقاء ساكنين ./ إبدال الكاف األعجمية غينا رسما ال نطقا ):إبدال(   )Boeing) (نج (بوينغ .26
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  ) .فعل(بلمر ) اشتق./ (إبدال  الباء األعجمية باء عربية رسما ال نطقا):إبدال(   )Polymer) (نج ( بوليمر .27

 télévision) (فر( تلفزيون .28
(  

واو ممدودة ونون منطوقة آخر الكلمة ): إضافة/(الفاء من فاء أعجمية ):إبدال(
  .تلفز ، متلفز ،تلفزة  ) اشتقاق/(

  .تلفن ، متلفن  ) اشتق./ (ترقيق صوت الفاء    téléphone) (فر ( تلفون .29

  .التقاء ساكنين مع تفخيم صوت الفاء     )Telefax) (نج (تلفاكس .30

 )فر( تروبوسفير .31
troposphère  

التقاء ساكنين وابتداء ./ إبدال  الباء األعجمية باء عربية رسما ال نطقا):إبدال(
  .بصوت ساكن دون إضافة همزة بادئة  

التقاء ساكنين،مع إضافة ألف في ./ابتداء بصوت ساكن دون إضافة همزة بادئة    tragédie) (فر( تراجيديا .32
  . اآلخر 

  .حذف صوت الخاء   )ةترسخان) (تر( ترسانة .33

  .تفخيم صوتي الواو والميم ): إضافة(  thrombine (  )ثرومبين .34

  ) فعل(جمركة ، جمرك ) اشتق./ (الجيم من كاف أعجمية والكاف من سين ):إبدال(  )Gümrük) (تر( جمرك .35

   ،والتقاء ساكنين إظهار ميم وتفخيم الجيم واأللف/ ألفا  ) u(إبدال صوت ):إبدال(   )Jumbo) (نج ( جامبو .36

  ) .األلف مع الياء(التقاء ساكنين / الغين من كاف أعجمية رسما ال كتابة ):إبدال(  Gigabyte) (فر( جيغابايت .37

  .ضم الحرف األول وكان مفتوحا ./ إبدال الكاف خاء والتاء طاء ):إبدال(   )cartouche) (فر( خرطوش .38

  .الدكترة ) اشتقاق ./ ( ترقيق لصوت الدال ./ صوت التاء تفخيم ل):إضافة(   )docteur) (فر (دكتور .39

  .إضافة تاء في اآلخر ): إضافة./ (الغين من الكاف األعجمية ):إبدال(   )damga) (تر (دمغة .40

  .بعد النون ألفا  ) o(إبدال    )Dinosaur() نج( ديناصور .41

 démocratie) (فر(ديمقراطية .42
(  

دمقرطة ) اشتق. /( إضافة تاء ):إضافة./ ( بالتاء طاء إبدال السين المرسومة):إبدال(
.  

  .التقاء ساكنين وسط الكلمة   )radio) (  فر ( راديو .43
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  .التقاء ساكنين وسط الكلمة ./ إبدال الباء األعجمية باء رسما ال لفظا ):إبدال(  )reportage) (فر (ريبورتاج .44
  .الكلمة التقاء ساكنين وسط   rhumatisme) (فر(روماتيزم .45
  .إضافة الباء ): إضافة./ (إبدال الميم نونا ):إبدال(   )zemerek) ( تر(زنبرك .46

  .زايا والثاء تاء ) إكس األعجمية(إبدال ):إبدال(   )xanthane) (فر (زنتين .47
  .إبدال الفاء األعجمية فاء رسما ال لفظا ):إبدال(  )Savanna) (نج( سافانا .48
  .بدء بساكن مع التقاء ساكنين   stratosphère )فر(استراتوسفير .49
  .التقاء ساكنين ./ الباء من باء أعجمية ):إبدال(   Streoscop) (فر(ستريوسكوب.50
  .التقاء ساكنين ./ الغين من كاف أعجمية رسما ال لفظا ):إبدال(  Centigramme )فر(سنتيغرام .51

 )فر (سوبرفسفات .52
superphosphate  

  .نطق السين الثانية مفخمة كالصاد ./ مية رسما ال لفظا الباء من باء أعج):إبدال(

 )فر(سونوغرام.53
sonogramme  

  .نطق السين مفخمة كالصاد والتقاء ساكنين ./ الغين من كاف أعجمية):إبدال(

  .التقاء ساكنين ./ الباء من باء أعجمية ):إبدال(  cytoplasme )فر(سيتوبالزم .54
  .الجيم من كاف أعجمية :)إبدال(   )cigare) (فر ( سيجار .55

إظهار ميم بعد شين مفخمةوياء ممدودة ):إضافة./(الباء من باء أعجمية ):إبدال(  Champagne) فر ( شمبانيا .56
  .باآلخر

  .الطاء من تاء ):إبدال(  )cioccolato) (إيط(شكوالطة .57
  ون آخر الكلمة بعد الم مرققة إظهار ن):إضافة./ (الم مرققة من الم مفخمة ):إبدال(   )salon) (فر ( صالون .58

  .نطق الفاء ممالة قليال ومرققة ./ الفاء من فاء أعجمية رسما ال لفظا ):إبدال(   )Solvaj) (فر ( صولفاج .59

  .إبدال التاء طاء رسما ولفظا والغين من كاف أعجمية رسما ولفظا ):إبدال(  topographie )فر(طبوغرافيا .60

  .إبدال الكاف األعجمية غينا رسما ال لفظا ):إبدال(   Gasoline) (نح ( غازولين .61
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  .حذف الكاف ) : حذف./ (إبدال الكاف األعجمية غينا رسما ال لفظا ):إبدال(  )graphitique()فر(غرافيتي .62

  .فوتر ، مفوتر ) اشتقاق./ (حذف حرف الكاف ./إضافة تاء التأنيث ):إضافة(  )facture) (فر ( فاتورة  .63

  .فبرك ،مفبرك ): اشتق./(إضافة تاء في اآلخر ):إضافة(  )fabrication() فر(فبركة .64

يفرمل ،فرملة ) اشتقاق./(إضافة الم آخر الكلمة):إضافة./ (إبدال النون ميما):إبدال(  )frein) (فر (فرمل .65
.  

كافا رسما ال إبدال الفاء األعجمية فاء رسما ال لفظا ،والكاف األعجمية ):إبدال(  Volkswagen )فر(فولسفاكن.66
  .لفظا 

  .يقرصن ، قرصنة ) اشتق./ (صادا  ) s( قافا ، و ) k( إبدال ):إبدال(   )korsan) (تر ( قرصان .67
  .إبدال الكاف األعجمية قافا ، والتاء ثاء ):إبدال(   )guitare) (فر( قيثارة .68

  .التقاء ساكنين ./ رسما ولفظاإبدال الباء األعجمية باء رسما وأحيانا ):إبدال(   )Captain) (نج( كابتن .69

  .إضافة تاء التأنيث ):إضافة./ (إبدال الباء األعجمية باء رسما ولفظا ):إبدال(   capsule) (  فر( كبسولة .70

  .تفخيم صوت الباء ):إضافة./ (إبدال الكاف من شين ):إبدال(   )charbon) (فر( كربون .71
  .تفخيم صوت الفاء ):إضافة./ (اء األعجمية فاء رسما ال لفظا إبدال الف):إبدال(   )carnaval) (فر( كرنفال .72

) نج( كمبيوتر .73
)Computer(   

إظهار صوت ): إضافة./ (إبدال الباء األعجمية باء رسما وأحيانا رسما ولفظا):إبدال(
  .الميم والتقاء ساكنين 

 )فر(كرونوغراف .74
chronographe  

  .التقاء ساكنين ./ ال لفظا إبدال الكاف األعجمية غينا رسما ):إبدال(

  .التقاء ساكنين    )Cobra) (فر ( كوبرا .75

  .مد الياء باأللف في اآلخر ):إضافة./ (التقاء ساكنين    )comédie) (فر(كوميديا .76

  .التقاء ساكنين ./ إبدال الكاف األعجمية غينا رسما ال لفظا ):إبدال(  )Kungfu) (نج (كونغفو .77
  .تفخيم صوت السين وإظهار صوت النون و التقاء ساكنين ):إضافة(   )license) ( فر ( ليسانس .78
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  .التقاء سواكن ./ إبدال التاء طاء لفظا ال رسما ):إبدال(   )lotus) (فر (لوتس .79

  .التقاء ساكنين ./ إبدال الكاف األعجمية غينا رسما ولفظا ):إبدال(  logarithme )فر(لوغاريتم .80

  .إظهار النون رسما ولفظا ): إضافة./ (إبدال الثاء طاء ):إبدال(  )marathon)(  فر(ماراطون .81

  .تفخيم صوتي الميم واأللف ):إضافة(   )mafia) (فر (مافيا .82

ترقيق صوت ):حذف./ (إضافة تاء تأنيث ): إضافة./ (إبدال الشين كافا ):إبدال(   )machine) (فر (ماكينة .83
  .ميكن، ميكنة ) اشتقاق./(الميم 

  .التقاء ساكنين    malaria) (فر (الريا ما.84

  .التقاء ساكنين ./ إبدال الكاف األعجمية جيما رسما ال لفظا ):إبدال(   )Mango) (نج (مانجو .85

  .إضافة عين بين الميم والكاف وإضافة تاء التأنيث ):إضافة(  )macaroni()إيط(معكرونة .86

  إظهار صوت الغين ):إضافة./ (األعجمية غينا  والتقاء ساكنينإبدال الكاف ):إبدال(  magnésium )فر (مغنيزيوم .87

  .إضافة تاء التأنيث ): إضافة./ (إبدال الدال ضادا ):إبدال(   )mode) (فر( موضة .88

 )فر ( مونولوج .89
monologue  

تفخيم صوتي الميم ):إضافة./ (إبدال الكاف األعجمية جيما رسما ال لفظا ):إبدال(
  .نين التقاء ساك./والالم 

  .إظهار الالم رسما ولفظا وإضافة تاء التأنيث ):إضافة(   médaille) فر ( ميدالية .90

  .التقاء ساكنين ./ الباء من باء أعجمية ):إبدال(   )napalm( )فر(نابالم .91

  .نترج ) اشتق./ (التقاء ساكنين   )Nitrogen) (نج(نيتروجين .92

  .إضافة تاء التأنيث ):إضافة./ (ن كاف أعجمية الجيم م):إبدال(   )nargile) (تر ( نرجيلة .93

  .قصر المد بعد صوت النون ./ الطاء من تاء ):إبدال(  )naphtaline) (فر(نفطالين .94

مد الياء بعد الهاء ، وتقصير المد بعد التاء ):إضافة./ (إبدال الهاء من همزة ):إبدال(  hélicoptère )فر(هليكوبتر.95
.  

  .إظهار تام لصوت الراء ./ إبدال الهاء من همزة والتاء من دال ):إبدال(  )hectoliter) (نج (هكتولتر .96
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إضافة تاء ): إضافة./ (الهاء من همزة ،الطاء من تاء ،القاف من كاف ):إبدال(   )heretic) (نج ( هرطقة .97
  .التأنيث 

  .الهاء من  همزة بادئة ):إبدال(  hydrogène) فر(هيدروجين .98

 )نج(هيروغليفية .99
Hieroglyphic  

إضافة ياء النسبة وتاء ):إضافة./(الهاء من همزة،الغين من كاف أعجمية):إبدال(
  . تأنيث 

  .الواو من فاء أعجمية  والباء من باء أعجمية ):إبدال(  )Vapeur) (فر(وابور 100

) اشتقاق/(.إظهار شين آخر الكلمة نطقا):إضافة./(الواو من فاء أعجمية):إبدال(   )vernis) ( نج(ورنيش 101
  .يورنش 

  .الباء من باء أعجمية ):إبدال(  )Utopia) (  نج( يوتوبيا 102

  .مد ألف آخر الكلمة ):إضافة./ (الغين من كاف أعجمية ):إبدال(   )Yoga) (نج( يوغا 103

  

  

  

  
ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  :ع التالية استندت في إنشاء هذا الجدول إلى ما ورد من مادة لغوية في المراج

  .2002، 1ـ أمجد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب ، القاهرة، ط 1

  ) .د ت( دار لسان العرب ، بريوت ، ) عريب فرنسي اجنليزي التيين (ـ يوسف خياط ، معجم املصطلحات العلمية والفنية 2

دار الكتب العلمية ، ) ة والرياضية والفيزيائية والكيميائية واملعلوماتية واهلندسية وغريها لغوي علمي يتضمن املصطلحات الطبي(ـ القاموس عريب فرنسي 3
  .2004 ، 2بريوت ، ط

  ) .د ت(ّـ هال أمون ، معجم تقومي اللغة وختليصها من األخطاء الشائعة ، دار القلم،بريوت ، 4

   .77 ـ64  ص احتاد الكتاب العرب ، دمشق،العريب ، ما أخذه العرب من اللغات األخرى ، جملة الرتاث  ـ مسعود بوبو ،5
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  :  ـ الدخيل من أسماء األعالم في اللغة العربية وتعريبه3

   مل يستثن العرب قدميا عامتهم وخاصتهم أمساء العلم األعجمية ، خصوصا أمساء الرجال والنساء 
ا يناسب نطقهم ، ولذلك جند والبلدان من عملية التعريب ، وتغيري أصوات الكلمات الدالة عليها مب

ا   .الكثري منها مبثوثا يف كتب العرب بشىت علومها وفنو

  :   وميثل الدخيل من األعالم األعجمية احلصة الكربى يف عامة الدخيل وتتشعب إىل 

  .   أمساء األشخاص ، وأمساء األماكن ، وأمساء العلوم والفنون 

 1964ية بالقاهرة لكتابة األمساء األجنبية يف آخر قراراته عام  من القواعد اليت أقرها جممع اللغة العرب
  :ما يلي 

  . ـ يرجح أسهل نطق يف رسم األلفاظ املعربة عند اختالف نطقها يف اللغات األجنبية1

 ـ تطبق قواعد كتابة األعالم األجنبية على أمساء األشخاص واألماكن واملصطلحات العلمية املعربة 2
ا مبثابة األع   .الم أل

 ـ يكتب االسم األعجمي حسب نطقه يف موطنه ، وبذا نسلم من البلبلة اليت نلمسها يف نطق 3
إجنليزي ، /وليم : (اللغات األوربية احلديثة لعلم واحد من أصل يوناين أو التيين بطرق خمتلفة مثل 

  ) .فرنسي / أملاين ، جيوم / فلهلم 

جنيب وتشيع بني الدارسني ، حيسن أن يكتب معها بني  ـ إىل أن تستقر الصورة العربية للعلم األ4
      .1قوسني صورته األجنبية

على الرغم من أن هناك اختالفا كبريا بني العرب يف كتابة أو حىت نطق بعض أمساء العلم : أقول    
، فهذا مرده إىل االختالف القائم بني ] هيجو ، هيغو ،هوقو ، هوغو ، هوكو [ األجنبية ، مثل 

ا يف نطق كثري من أمساء العلم املنتشرة فيها بسبب التمايز اللهجي بني اللغات ال   لغات األجنبية ذا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .45ص  .2008 ،2رتمجة والتعريب ، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض ، ط علي بن سليمان الصوينع ، توثيق ال  -1 
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ولو انتبهنا مثال إىل اسم ميخائيل عندهم لالحظنا تراوحا كبريا .وخاصة املنحدرة من أصول واحدة 
، ومنهم من ينطقه ] ميكاآل[بينهم يف نطقه ، بل وتطورا صوتيا مالحظا ، فمنهم من ينطقه 

] مايكل[، ومنهم من ينطقه  ] ميشو[، ومنهم من خيتصره إىل ] ميشال[، ومنهم من يقول ] لميكا[
فال حاجة لنا يف توحيد تلفظ أمساء العلم األعجمية لعدم توحدها ] . مايك[، ومنهم من اختصره إىل 

ذه عندهم ، وال داعي ألن نكتب صورة االسم األجنبية بني قوسني جبوار الكلمات العربية ، ألن  
  الطريقة إذا كتبنا نصا يغص بأمساء األعالم من أشخاص وأماكن ، ومصطلحات

علوم ، أللفينا نصا مهجنا بلغات كل شعوب األرض ، وألصبحت احلروف العربية تزامحها غريها يف 
  . الكتب ، فال ندري بأي لغة كتبت 

   ـ الكلمات الدخيلة المركبة والتعامل معها 4

ا أنساقها الرتكيبية اخلاصة ، وهي ال تتميز بذلك عن غريها ، فلكل لغة منط تركييب    اللغة العربية هل
خاص ، ونالحظ أثناء تتبعنا للرتكيب الدخيل على اللغة العربية أنه يتخذ أشكاال خمتلفة أبرزها 

  .الرتكيب اإللصاقي و الرتكيب النحيت 

  : ـ التركيب اإللصاقي 1 ـ 4

 العزيز إىل الرتكيب الدخيل الذي تبنته اللغة العربية يف مثل إلصاق   يشري اللغوي حممد حسن عبد
بكلمة لتصري كلمة دالة على نقيض تلك الكلمة ، وهو ما أدخل إىل ) كالنفي بال(بعض احلروف 

) هذا عمل ال أخالقي ( ال أخالقي ، ال إنساين يف مجلة :  اللغة العربية من اللغة اإلجنليزية قوهلم 
( يف إلصاقها لسوابق النفي  ) inhumain( و ) amoral: ( ات األعجمية جماراة للكلم

a,an ,in,im,ill,un (   باالسم أو الصفة.  

يف حني ميكن للغة العربية أن تستغين عن ذلك االستعمال خصوصا مع الوصف ألن بديله وارد 
{ : وأصيل يف العربية يف مثل قوله تعاىل            {] من سورة 5من اآلية 

{ : ، أو في قوله ] الحج       {]  أو في ]  من سورة الرعد4من اآلية ،

{ : قوله          {]  من سورة األنعام 141من اآلية  .[  
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األمساء رسخت يف العربية بفعل تواتر االستعمال وانعدام وخصصنا الوصف يف كالمنا  ألن كثريا من 
  .1الالشعور ، الالمباالة ، الالوعي: املقابل هلا كمثل 

  : ـ التركيب النحتي 2 ـ 4

     النحت يف عرف اللغة ، هو أن تعمد إىل كلمتني فأكثر، فتشكل منهما كلمة واحدة ، مع تغيري 
ت مجيعا ، أو أن تعمد إىل مجلة فتشكل من بعض حروف قليل يف حروفهما فتعرب عن معىن الكلما

ا كلمة جديدة حتمل املعىن نفسه الذي حتمله تلك اجلملة    . كلما

) أجزاء(فهو إعادة إنتاج كلمات من أعضاء .    إن النحت يف العربية يشبه التقليم ، والتعشيق 
د يف اجلهد العضلي ألعضاء كلمات أخرى الغرض منه التخفيف ،االختصار، االختزال ، واالقتصا

  .النطق يف اجلهاز الصويت ، لتدل الكلمة املنحوته على مجيع معاين الكلمات األصلية 

وهو أيضا ما نسميه يف علم اللغة احلديث بالتعشيق اللفظي، وكثري من الكلمات يف العربية منحوتة أو 
إيس ، البسملة ، احليعلة ، احلوقلة بابل أي باب إل ، ليس أي ال : مركبة على هذا النسق مثل قولنا 

بعثر منحوتة من بعث وأثري ، جلمود من "القيس ، و امرئ إىل نسبة  ومرقسى، عبشمي ، عبدري ،
  .2" جلد ومجد ، الصلدم من الصلد والصدم 

  :أما النحت عند الغربيني فيسلك طرقا خمتلفة وهو أمناط خمتلفة أمهها  

  :كلمات ،ومن صوره  ـ النحت بالدمج بين ال1 ـ 2 ـ 4

   :أـ النحت المغلق 

يكون بالدمج بني كلمتني ، وهو أن تركب بني كلمتني لتصبح لفظة واحدة ، كنقل مصطلح جغرافيا 
،]géographie [  املنقول حرفيا من اللفظ املركب من كلميت]géo [   ،مبعىن األرض
  .مبعىن صورة ] graphie[و

ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ   ــــ

   .54 ـ 47 حممد حسن عبد العزيز ، لغة الصحافة املعاصرة،  ص -1

  .22 عبد القادر املغريب ، االشتقاق والتعريب ، ص -2
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  : والذي جيمع بني كلمتني ]biologie[ أو كمصطلح بيولوجيا املنقول حرفيا من اللفظة 

 ]bio [، وتعين احلياة و]logie[ وكثري من املصطلحات األعجمية . ياة علم احل: وتعين علم أي
الدالة على األعالم على هذه الشاكلة منقولة نقال حرفيا من اللغة األجنبية ما نسميه حنن بالرتكيب 

 ، انثروبولوجيا  ]Sicologie[سيكولوجيا : اللفظي أو املركب االمسي ، ومن تلك األلفاظ الدخيلة 
]Anthropologie[ السوسيولوجيا،(Sociologie) التكنولوجيا، ]Technologie [

 لفظة كهرمغناطيسية ومثل ،  ]Mythologie[ ، امليثولوجيا  ] Physiologie [،الفسيولوجيا 
  .، كهرومائية 

   :ب ـ النحت المفتوح 

: ويكون بالربط اإلتباعي بني األلفاظ لتكون لفظة واحدة مع بقاء جمال صغري مفتوح بينها مثل 
post office]  يدمكتب بر[و ،  )Boite postale]( ومثل مصطلح ] صندوق بريد  ،

   ].أرض جو[سالح 

   :ج ـ النحت بمطة 

، يقابله يف  ) alger-tunis: ( لتكون معىن واحدا ، مثل ) شرطة(ويكون بالربط ببني لفظتني مبطة 
  .1األربعني ، وأجاز ذلك جممع القاهرة يف دورته السادسة و ]اجلزائر ـ تونس[رحلة :العربية اللفظة 

وجند ذلك بكثرة يف لغة اإلعالم والصحافة حيث يتطلب استخدام املصطلحات والكلمات الدخيلة سرعة 
  .يف التطويع وسرعة يف التبليغ ومن مث تكون السرعة يف االنتشار 

  :  ـ النحت بإلصاق السوابق واللواحق 2 ـ 2 ـ 4

  لواحق هلا ، أو يكون بإضافتهما معا لتكون   يكون بإضافة سوابق للكلمات األجنبية ، أو إضافة 

  

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .95 ، ص 1989 ، 1، جممع اللغة العربية بالقاهرة ،  ط ) 1984 - 1934(  شوقي ضيف ،جممع اللغة العربية يف مخسني عاما ـ 1
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 هذه الشاكلة ، إذ ال تعتمد كلمة أخرى جديدة مبعىن جديد، وأكثر ألفاظ اللغات األجنبية على
  .على طريقة االشتقاق كما يف اللغة العربية 

  : ـ النحت بدمج بعض من حروف كلمات عديدة لتكون كلمة واحدة  3 ـ 2 ـ 4

   وهي طريقة مستعملة بكثرة يف لغات األعاجم ، تستعمل عندهم طلبا لالختصار ، واالقتصاد 
ل ، وتكاد تكون هذه الطريقة النحتية إحدى خواصهم ، ومثال اللغوي ، وتوفريا للجهد الصويت املبذو

  . الرادار ، السيدا ، األيدز ، وهو ما سنبينه يف الفصل الالحق : على ذلك كلمات مثل 

  : ـ الدخيل والمصطلحات المركبة المعاصرة 5

ة والفرنسية ،     تنتشر يف هذا العصر اآلالف من األلفاظ الدخيلة املركبة ، من اللغتني اإلجنليزي
يستعملها الناطقون باللغة العربية يف النص املكتوب املتخصص أو ضمن كالمهم املنطوق العام، 

ال الطيب  وقلما جند طبيبا أو صيدليا أو طالبا يف جماهلما أو حىت مريضا ختلو ألفاظه . خاصة يف ا
ريب هلا أو الستساغة املتكلم اليومية من التلفظ بتلك املصطلحات الدخيلة بسبب غياب املقابل الع

  .للفظ الدخيل على اللفظ العريب 

  .وقبل أن أجل هذا املوضوع ، حيسن بنا التطرق إىل تعريف املركب اللفظي املصطلحي عموما 

املصطلح املكون من "       يعرف اللغوي حممود فهمي حجازي املركب اللفظي املصطلحي بأنه 
   .1 "اصطالحي جديد مؤلف من جمموع معاين عناصره كلمتني أو أكثر ، ويدل على معىن 

     وألن حبثي هو يف موضوع الدخيل يف اللغة العربية املعاصرة ، فسوف لن أخرج عن هذا اإلطار ، 
ا مدونة اللغة العربية مضطرة غري خمتارة    .ألركز على املركبات املصطلحية الدخيلة اليت غصت 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، الدار البيضاء2000 ،س 50، جملة اللسان العريب،ع ) الرتكيب املصطلحي طبيعته النظرية،وأمناطه التطبيقية:(جواد حسين مساعنه ،مقالـ 1

   post&view=p?/7knol/net.28kl.www://http=1029070  : الرابط على الشبكة اإللكرتونية 
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  : ـ أنواع المركبات اللفظية المصطلحية الدخيلة 1 ـ 5

تشتمل املدونة العربية حاليا على آالف من املصطلحات الدخيلة املركبة ، يف شىت العلوم والفنون ، 
ا ال خترج غالبا عن منطني    :وحبسب تأملي ، واستقرائي لنماذج عديدة منها ، الحظت أ

هي ما أسست على عالقة اإلضافة بني االمسني املكونني : ـ مركبات مصطلحية إضافية  1 ـ 1 ـ 5
  .للمصطلح ، وقد يكون بسيطا مكونا من امسني ، أو يكون معقدا يتكون من ثالث أمساء فأكثر 

يدريد اإليثيونيك ، راتينج  : البسيط مثل هيدرات الكلورال ، ملفوما هودجكن ، نرتات األمونيوم ، أ
  .يثوكسيلني ، الفيديو كليب اإل

  .1أمينو بنزوات اإلثيل ، أسيتو أستيات اإلثيلثاين أكسيد الكربون ،  : المعقد مثل

تتكون من كلمتني الثانية توضح معىن األوىل بعالقة :  ـ مركبات مصطلحية بيانية وصفية 2 ـ 1 ـ 5
  :صفية ومن أمثلة املركبات الو).صفة(أو عالقة وصف) بدل أو توكيد(تبيني

  .فولطمرتكهروتاتيكي، الفلم الفوتوغرايفأسيديات مركبة ،

موعة املصطلحات الدخيلة املركبة الحظت وجود نوع جديد من       ومن خالل تتبعي 
املصطلحات حيسن بنا أن نسميها املركبات املصطلحية اهلجينة ، بسبب اشتماهلا يف تركيبها اللغوي 

سليب الكروماتني ، إجيايب الكروماتني  :نيب مثل املصطلحات التالية على لفظ عريب جبانب اللفظ األج
، أحادي فوسفات ، األدينوزين احللقي ،  عمى هستريي ، صرع جاكسوين ، محض ثنائي إيثيل أميد 

   .2 فرط كالسيوم الدم، اضطراب الفنيل بريوفيك ، بروتستو عد القبول ، 
  

  

  

  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لد -1    .1976 ، مطبعة األمانة ، شربا ، مصر ، 18 جمموعة املصطلحات العلمية والفنية ، ا

مع2 لدات .(ـ جمموعة املصطلحات العلمية والفنية اليت أقرها ا    ) . 21 ، 18 ، 17 ، 4ا
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  : ـ بعض المصطلحات العلمية التي عربها مجمع اللغة العربية بالقاهرة 2 ـ 5

امع اللغوية العربية هو القلق على مصري اللغة العربية    عل ى الرغم من أن احملرك والدافع وراء إنشاء ا
ا خدمت اللغة العربية ، وأثرت القاموس اللغوي العريب بالتوليد والتجديد وبعث  ، وعلى الرغم من كو

 ساهم أي إسهام يف حياة اللغة املمات يف اللغة ، والتعريب ، جلعله يساير حياتنا املعاصرة ، وكل ذلك
ا ، إزاء ما تتعرض له اللغة من  واستمرارها ، ولوال جهود املخلصني من أهل اللغة للحفاظ على كيا
امع يؤخذ عليها املسامهة يف تغريب اللغة ، وترسيخ  تآكل ، وبلى ، وحصار لغوي ، إال أن بعض ا

  . أبينا تواجد اللغات األخرى يف اللغة العربية  شئنا أم

ا ترتاوح بني    وهذا جدول يشتمل على بعض املصطلحات العلمية الدخيلة املعاصرة ، ونالحظ أ
  .صور اإللصاق والنحت والرتكيب املختلفة 

  )17الشكل: ( ـ مصطلحات دخيلة في علم النبات 1 ـ 2 ـ 5

  المرجع  المصطلح بلغته األجنبية  المصطلح الدخيل المعرب

 Sclerenchyma  سكلر نشيمة

  savannah  سافانا

  sarcollin  ساركولني

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع المجلد 
   .1975 ، الهئية العامة لشئون المطابع الميرية ، القاهرة ، 17

  ) .من صفحات متفرقة(

  seminose  مسينوز

  smilacine  أمسيالسني

  Soma-plasm  بالزما جسدية

 ، مطبعة 18مجموعة المصطلحات العلمية والفنية ، المجلد 
   .1976مانة ، شبرا ، مصر ، األ

  ) .من صفحات متفرقة(

  stichidium  استيكيديوم

 stereoplasm  اسرتيوبالزم

 ، الهيئة 21مجموعة المصطلحات العلمية والفنية ، المجلد 
   .1979العامة لشؤون المطابع األميرية ، القاهرة ، 
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  )18الشكل : (مصطلحات دخيلة في علم المياه  ـ 2 ـ 2 ـ 5

  المرجع  المصطلح بلغته األجنبية  المصطلح الدخيل المعرب

ة اهليدرولية  Similitude  املشا
hydraulic  

 Dynamic  التشابه الدينامي
similarity  

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع المجلد 
   .1975 ، الهئية العامة لشئون المطابع الميرية ، القاهرة ، 17

  ) .من صفحات متفرقة(

  )19الشكل ) : (البيولوجيا(مصطلحات في علم األحياء  ـ 3 ـ 2 ـ 5

  المصطلح بلغته األجنبية  المصطلح الدخيل المعرب  المصطلح بلغته األجنبية  المصطلح الدخيل المعرب

  sierozem  السيروزيم  raffinase  الرافيناز

  sarcophaga  السركوفاجا raffinose  لرافينوزا

 schizocoel  السيلوم االنفالجي  rhamnase  الرامناز

  scleroderm  السكليرودرم  rhizobium  الريزوبيوم

  siderocyte  السدروسيت rhizoctonia  الريزوكتونيا

  rhizome  الريزومة

  saligenin  الساليجنني

  salsola  السالسوال

  sambucene  السمبوسني

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها : المرجع 
 ، الهئية العامة لشئون المطابع الميرية ، 17مع المجلد المج

   .1975القاهرة ، 

  ) .من صفحات متفرقة(

  )20الشكل : (مصطلحات دخيلة في علم الجيويوجيا  ـ 4 ـ 2 ـ 5

  المصطلح بلغته األجنبية  المصطلح الدخيل المعرب  ةالمصطلح بلغته األجنبي  المصطلح الدخيل المعرب

  Terra rosa  تيراروزا Rhodolite  الرودوليت
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 thinolite  ثينوليت  rhyodacite  الريوداسيت

  trachyandesitic  انديزيت تراكيتي  saussurite  الصوصيوريت

  travertine  ترافرتين  serpentinite  السربنتينيت

  turrelite  طرليت  sideromelane  السيديروميلني

  spergenite  السربجنيت

  stéatite  الستياتيت

  monzonite  املونزونيت

  syenogabbro  السيانوجابرو

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها : المرجع 
 ، الهئية العامة لشئون المطابع األميرية ، 17المجمع المجلد 

   .1975القاهرة ، 

  ) .من صفحات متفرقة(

  )21الشكل :  (مصطلحات دخيلة في علوم الفيزياء  ـ 5 ـ 2 ـ 5

  المرجع  المصطلح بلغته األجنبية  المصطلح الدخيل المعرب

 électrophorèses  إلكرتوفورية

  Electro-osmosis  أمسوزية كهربائية

  Electron  volt  فولت إلكرتوين

  Eleostearic  acid  محض اليوستياريك

  emeraldine  إمرالدين

  epimeric  إبيمريي

  epinephrine  إبينفرين

  epimerization  أمبرة

  

  

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع المجلد 
   . 1975 ، الهئية العامة لشئون المطابع األميرية ، القاهرة ، 17

  ) .من صفحات متفرقة(

 ، الهيئة العامة 27لعلمية والفنية المجلد مجموعة المصطلحات ا  omegatron  أوميجاترون
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  ) .صفحات متعددة. (1988لشئون المطابع األميرية ، القاهرة ،   decarboxylation  إزالة الكربوكسيل

  )22الشكل : (الكيمياء والصيدلة   مصطلحات دخيلة في ـ6 ـ 2 ـ 5

  المرجع  المصطلح بلغته األجنبية  المصطلح الدخيل المعرب

  ethiodide  إثيوديد

  ethohexadiol  إثوهكساديول

يدريد اإلثيونيك   Ethionic  anhydride  أ

  Ethoxyline  resin  راتينج اإليثوكسيلني

 Ethyl  acetoacetate  أسيتو أستيات اإلثيل

   Ethylene cyanohydrin  سيانوهيدرين اإلثيلني

 Ethyl  chaulmoograte  شلموجرات اإلثيل

  Ethylene Clorohydrin  كلوروهيدرين اإلثيلني

 ، مطبعة 18مجموعة المصطلحات العلمية والفنية ، المجلد 
  ) .من صفحات متفرقة . (1976األمانة ، شبرا ، مصر ، 

  املصطلح بلغته األجنبية  المصطلح الدخيل المعرب  Homophthalic  acid  محض هومو فثاليك

  hydrargillite  هيدرارجيليت guachamacine  جواكاماسني

 hidrazi  هيدرازي  Haematin  هيماتني

  hydrochloride  هيدروكلوريد  hexadecane  هكساديكان

  hydrocotarnine  هيدروكوترنين  Hexadecanoic acid  محض هكساديكانويك

  hexotriose  هكسوترايوز

  Hexaethyl benzene  سداسي إثيل البنزين

  hexahydric  سداسي اهليدروكسيل

  Homocamphoric acid  محض هوموكامفوريك

 21مجموعة المصطلحات العلمية والفنية ، المجلد : المرجع 
   .1979المطابع األميرية ، القاهرة ، ، الهيئة العامة لشؤون 

  ) .من صفحات متفرقة(
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  : ـ ما تنبغي مراعاته في النقل الحرفي لأللفاظ الدخيلة األعجمية إلى اللغة العربية 6

 القوانني استقصاء على  على ناقل األلفاظ واالصطالحات األعجمية إىل اللغة العربية أن حيرص   ينبغي
 ، باللغة اجليدة الدراية: "وتنافرها يف الكلمات ،ويعتمد ذلك على الثنائيات الئتالف الناظمة الصوتية
 وما يكثر القوايف،و اللغة،والعروض يف املستعملة والرتاكيب ، ،والتصاريف والنحو ، الكتابة وأصول

رد اية الكلمات،ومبلغ وأطوال وثالثية،والفواصل ثنائية كلمات من ، ويتوسط ّويقل استعماله  من ا
،وضرورة مراعاة 1"املتصل الكالم الواحدة،ويف الكلمة يف الواحد احلرف تكرار واألمساء،ومنتهى األفعال

  :قوانني اللغة العربية يف 

] ِف[اليت ترتاوح بني حرف واحد مثل فعل األمر :  وأطواهلا وحروفها املكونة هلاأ ـ احلجم الكمي للكلمات
؟ وأنه ليس يف كالم العرب كلمة رباعية األصل أو ] أفلمستلزماتكما[، إىل أربعة عشر حرفا مثل كلمة 

ال خيلو "و)  ف ب م(  أو أحد احلروف الشفوية )ل ن ر(مخاسيته ليس فيها حرف من حروف الذالقة 
فإن السني أشبهت النون للصفري الذي فيها، والغنة اليت يف النون ) عسجد(خلماسي منها إال ما كان من ا
فإذا جاءك مثال مخاسي أو رباعي بغري حرف أو حرفني من حروف الذالقة فاعلم أنه ليس من كالمهم .
"2 .  

 يزيد عن تسع مرات يف حيث ال يزيد عن مخس مرات ، وال: ب ـ مبلغ تكرار احلرف الواحد يف الكلمة 
  .الكالم املتصل 

ومـا توصل إليه علماء اللغـة العرب يف أحباثهم، وخاصة : ج ـ اقرتان احلروف وتنافرها يف الكلمة الواحدة
ْدنـينير ابن، و الكندي َِْالدريهم ابنو ، َُ  إثراء الدراسات يف التعمية،و يف علم إسهامـات وما قدموه من  ُّ
ّالكمية الدراسات بعامة،ويف وتطورها العربية اتاللساني أو اللغوية  للكالم اإلحصائية ّ

  . وتنافرها الثنائيات الئتالف الناظمة للقوانني الصوتية املستعمل،والدراسات

تلك املعايري اليت براها الكثريون ناظمة لنظام الكلمة العربية صرفيا وصوتيا نالحظ اختفاءها يف ما نستعمله 
 .لدخيلة يف اللغة العربية من مئات األلفاظ ا

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .198،ص ) م ، س (  حيي مري علم وآخرون -1

    .101،  ص ) م ، س (   اجلواليقي ، -2



  المعاصرة  وأسالیبھ ةمظاھر الدخیل في اللغة العربی      ي                                        ــــل الثانـالفص
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 220 

  

 المبحث الثالث
  اقتراض اللغة العربية للغة االختزال األجنبية وأشكاله

  ـ  نبذة عن تاريخ االختصار واالختزال في اللغة عند األمم      

   ـ أشكال االختصار المقترضة من اللغات األجنبية1     

  .اختصار يتكون من أول حرف في الكلمة  ـ 1ـ 1     

  .اختصار يتكون من األحرف األولى للكلمة  ـ 2ـ 1     

  .اختصار يتكون من عدة حروف من الكلمة دون ترتيب  ـ 3 ـ 1     

  كل كلمة في االسم المركباختصار يتكون من الحرف األول من  ـ 4 ـ 1     

  .اختصار يتكون من الحروف األولى من كل كلمة في العبارة ـ 5 ـ 1     

  

  

  



  المعاصرة  وأسالیبھ ةمظاھر الدخیل في اللغة العربی      ي                                        ــــل الثانـالفص
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 221 

  :ـ نبذة عن تاريخ االختصار واالختزال في اللغة عند األمم 

   ميثل االختزال اجلانب الصوري املختصر للغة ، ختتصر فيه الكلمة ، أو االسم املركب أو العبارة 
األساسية منها يف الكتابة دون اللفظ ، وهو غري النحت املعروف ألن النحت يعىن باعتماد احلروف 

بنطق األلفاظ وكتابتها  ، واالختزال منط متبع يف كثري من لغات األمم قدميا وحديثا ، وتعد األرقام يف 
موز مجيع استخدامات الشعوب واحدة من صور االختزال يف كتابة العدد ، إذ يلجأون إىل تسجيلها بر

  االختصارسهلة مصطلح عليها طلبا لالختصار، عوض تدوينها بالكلمات ، فهو صورة من صور
 ا ينطق أن على كتابتها، عن العبارة أو الكلمة أحرف أو ببعض حبرف "حيث يكتفي الكاتب 

 : أكثر أو لكلمة -خمتلفة بأساليب – املختصر الشكل على يطلق كاملة ؛ حبيث عادة
 . 1"اختصار

موع إن الكتابة بلغة االختزال قدمية عند كثري من األمم ، فالصينيون كانوا يعرفون خطا يسمى     با
، وهذا اخلط خيتلف متاما عن اخلط العادي ونستنتج من القول التايل أنه يستخدم ألجل االختصار 

  .ورحبا للوقت 

/ هـ320  ـ250ت(كريا الرازي ّ   وورد يف الفهرست أن رجال صينيا ذكر يف مرة ألستاذه حممد بن ز
موع وهو الذي إذا أرادوا أن يكتبوا الشيء الكثري يف املدة )م924 -864 ّ أن هلم كتابة تعرف با

ذا اخلط مث إن شاءوا نقلوه إىل القلم املتعارف واملبسوط    .2اليسرية ، كتبوه 

  )  :م1047/ه438ت (ن الندمي،ورد عن ابالساميا  أما الروم فلقد عرفوا أنواعا من اخلطوط ومنها 

 وال نظري له عندنا ، فإن احلرف الواحد منه حييط باملعاين الكثرية وجيمع عدة بالسامياوهلم قلم يعرف "
، ومعىن هذه اللفظة ثبت الكتب قال ) فينكس كتبه(كلمات ، وقد ذكره جالينوس يف 

   عاما ، فلما كان كنت يف جملس عام فتكلمت يف التشريح كالما) : م210ـ129(جالينوس
ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .26 ،ص 1428والرتمجة ، الرياض،  اآلسيوية اللغات قسم والرتمجة اللغات سعود،كلية امللك  جودت جقمجي ، املعاجم اللغوية ،جامعة-1

   .98، ص ) م ، س (  ابن الندمي ، -2
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  يك يف جملسك العام أنك تكلمت بكذا وكذاإن فالنا حيفظ عل: بعد أيام لقيين صديق يل فقال يل 

 فكان بالسامياإين لقيت بكاتب ماهر : من أين لك هذا فقال يل: ّوأعاد علي ألفاظي بعينها فقلت 
فجربنا عليه ما قال فأصبناه  إذا تكلمنا بعشر كلمات أصغى إليها مث ...يسبقك بالكتابة يف كالمك 

  .1" كتب كلمة ، فاستعدناها فأعادها بألفاظها

    أما عند العرب فال توجد إشارة توحي إىل استخدامهم خلط اختزايل قبل رسالة اإلسالم غري ما 
ا إذ أن كل حرف يدل على مدلول  وصلنا عن حروف األجبدية الكنعانية منذ عهود سحيقة ودالال

 للبيت ، واجليم للجمل ، ألف الرامزة لرأس الثور، والباء الرامزة: ما يبدأ امسه باحلرف ذاته ، كمثل قولنا
والدال للدلو ، والالم لكلمة المد مبعىن األسد ، والسني للسمكة إىل غري ذلك من احلروف املختزلة 

  . للكلمات

م النثرية كانوا يعتمدون يف تسجيل األعداد والتواريخ على الكلمات معربة     والعرب يف أكثر مدونا
  .للتحريف والتصحيف وكذا باألرقام ، حتسبا للدقة وتفاديا 

يكتبون األرقام باحلروف كما يشري إليه حجر النمارة الذي عثر عليه "    والعرب قبل اإلسالم كانوا 
  .2" يف أطالل النمارة حبوران ، ويؤكده نص أبرهة األشرم املنقوش على سد مأرب املشهور 

 القرآن الكرمي من حروف تسمى    أما بعد رسالة اإلسالم فإننا جند إشارات لذلك بدءا مبا نزل يف
حروف اإلعجاز هلا إشارات ودالالت غيبية صرفة ويف عصر التدوين ظهرت إشارات قليلة تربز 

) هجرية (هـ يف لفظة : استخدام العرب للغة االختزال يف عديد من الكلمات والعبارات من بينها 
 الفلك والرياضيات على شكل رموز تدون بعد التاريخ مباشرة ، ولغة اختزالية أخرى مبثوثة يف كتب

  حرفية ملسميات هندسية ، ويف كتب الطب اليت استخدمت الرموز القرآنية ، إذ أن احلروف 
ــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .94 املصدر السابق ،  ص -1
   .10 ـ 9 ،  ص 1983  ،  2 أمحد مطلوب ، األرقام العربية ،  مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  ط-2
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ذاك قد اكتسبت قداسة بفضل القرآن الكرمي ، فكان لكل حرف معانيه الظاهرة واخلفية العربية آن
وقوى مؤثرة يف الكون  ، حىت إن الكثري منهم تعامل مع احلروف على أساس مقدارها العددي ، 

نظام الرتقيم " واستعملوا .  ّفابتكر علم حساب اجلمل الذي ينضوي حتت إطار العملية االختزالية 
ّساب اجلمل ، فكان األلف يساوي واحدا والباء اثنني، والياء عشرة ، والقاف مئة ، والغني على ح

  .1" ألفا ، وعند تركيب العداد تضاف احلروف 

االختصارات هلا يف العربية تاريخ واضح املالمح يف إطار "   ويرى اللغوي حممود فهمي حجازي أن 
وبطبيعة احلال تقوم هذه . ل الكتب والصياغة العلمية هلـا احلركة العلمية، نعرف اختصارات كثرية تتناو

ومن هذه ... االختصارات على أخذ احلرف األول أو عدة حروف من الكلمات العربية الكاملة 
، وبعض )سيبويه = س ( ، وعلى أعالم املؤلفني )ّحدثنا = ثنا ( اإلسناد   االختصارات ما يدل على

  .2" شرح = زيادات، ش = تهى، ت ان= عالمات تقسيم النص ، أ هـ 

  : وهي اختصارات دالة على طريقة تناقل األخبار واملعارف يف قوهلم 

مبعىن = ـ أرنا ./مبعىن أنبأنا، أخربنا= ـ أنا ./ مبعىن حدثنا أو أخربنا= ـ نا . / مبعىن حدثين= ـ ثىن 
  .أخربنا عند بعض املغاربة 
ًأن هذه االختصارات أصبحت مكونا : " ود فهمي حجازي ريى اللغوي حمم   أما يف العصر احلايل ف

أساسيا يف اللغات العاملية املعاصرة على مستوى العلم والتقنيات واحلياة العامة، وكذلك يف مستوى 
 بسبب احلركة التدوينية الدؤوبة والنشاط العلمي والفكري املتواصل يف ابتكار اجلديد من .3" اإلعالم

وتربز تلك  اللغات العاملية ختتلف االصطالحات والرتاكيب الوافدة والدخيلة املسميات ، وباختالف
  :االختصارات اللغوية يف مجيع جماالت احلياة وأمهها 

ال اإلعالمي   .يف تسمية وكاالت األنباء،وشركات النشر واإلعالم واالتصال،ويف احلمالت الدعائية : ا
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .لسابق ، الصفحة السابقة املصدر ا -1

 92جملة جممع اللغة العربية ، القاهرة ، عدد ،  حممود فهمي حجازي ، االختصارات احلديثة يف وسائل اإلعالم بني الرتمجة العربية واالقرتاض املعجمي-2
   .96 ـ95 ، ص 2001، 
  . املصدر نفسه ، الصفحة نفسها -3
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ال السياسي    . ات السياسية ، واملعاهدات يف تسمية الدول واملنظم: ا

ال االقتصادي   . والبنوك كات التصنيع ،ومنظمات التجارة ،واتفاقيات البيع والشراء ،يف تسمية شر: ا

ال العلمي  يف األحباث العلمية واالبتكارات التقنية ويف األلقاب العلمية ، ويف أمساء املعادن : ا
  .ة التقييس العامليةوالنباتات ، والرتاكيب الكيميائية ، ولغ

ال االجتماعي يف تسمية اهليئات واملنظمات االجتماعية واإلنسانية كمؤسسات اإلغاثة والطفولة :ا
  . وغريها 

ال البيئي  ا : ا   .يف تسمية كل ما يتعلق بالبيئة ونظامها ومكونا

  :يهدف استخدام هذه االختصارات حبسبه إىل ما يأيت
  .صار يغين عن تتابع كلمات كثرية توفري الوقت ألن االخت-
ً توفري احليز الطباعي ألن االختصار يأخذ حيزا حمدودا يف الطباعة- ً.  
  . وضوح الداللة املتخصصة والبعد عن الصياغة الغامضة-
  . تيسري التعامل الدويل عرب اللغات-

  : ـ أشكال االختصار المقترضة من اللغات األجنبية 1

ا  صورة خمتصرة لكلمة أو االختصارات    لو تأملنا  املوجودة يف اللغة اإلجنليزية مثال فإننا نالحظ أ
 بعد كثرة تداول تلك األلفاظ واملصطلحات حىت رالسم مركب أو لعبارة ، واستعمل االختصا

أصبحت نارا على علم ، ولفرط شيوعها تولدت لغة االختصار طلبا ملبدإ اقتصاد اجلهد يف ناحيتيه 
  :1ورية ، وهلا عدة أشكال أمهها الصوتية ، والص

  : ـ  اختصار يتكون من أول حرف في الكلمة مثل 1 ـ 1

رمز (نيوتن : ، ن / North = N مشال/ .page = p صفحة/ meter  = m ـ مرت
  :ما جاء يف اجلدول التايل غرام ، ومياثلها يف اللغة العربية : ج /تليفـــون ، غ : ،ت ) فيزيائي

ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ   ـــ

ــ 255، ص 1997 ، دمشق،52ردين ،ع املختصرات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ، جملة جممع اللغة العربية األام سليم ،عص:أكثر ، انظر  ـ للتوسع 1    .272 ـ
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  داللتـــه  الرمز  داللتـــه  الرمز  داللتـــه  الرمز

  جــــزء  ج  )علم المكتبات(صفحة   ص  )في علم التاريخ والسيرة(توفي   ت

  طبعـــة  ط  جــــواب  ج  )في التأريخ(هجــرية   هـ

ــؤال  س  ) لغة علم الجغرافيا(جنوب وغرب  ج و غ   )لقب علمي(دكتور  د  سـ

  )لقب علمي(مهندس  م  )لغة الفيزياء(شدة التيـــار   ش  )لغة علم اجلغرافيا(شرق أو مشال   ش أو ش

  )23الشكل ( 

  :صار يتكون من األحرف األولى للكلمة مثل  ـ اخت2 ـ 1

Sep ,Oct, Nov ,Sat, Vol. وهي اختصار لأللفاظ اإلجنليزية على التوايل  :  

)October ،September،Saturday ، November ،volume(    

  )24الشكل :   (ويماثله في العربية ما في الجدول التالي

  تـــهدالل  الرمز  داللتـــه  الرمز  داللتـــه  الرمز 

  مطبوع  مط  مراجعة  مر  أساس  أس

  تعليق  تع  أو مجلة،مجلد  مج  االستطاعة  إس

  تصحيح  تص  خمطوط  مخ  حتقيق  تح

  

  : ـ اختصار يتكون من عدة حروف من الكلمة دون ترتيب مثل 3 ـ 1

 assistant = asst : ـ مساعد
  department =dept : ـ قسم، شعبة، فرع، إدارة 

 tablespoonful=  tbsp :  ـ ملء ملعقة مائدة
  sergeant = Sgt : ـ رقيب، شاويش 
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  Dr: ـ دكتور
 .  ـ اهـ يف لفظة انتهى : قولنا:  يف اللغة العربية اثلهـ ومي

   : ـ اختصار يتكون من الحرف األول من كل كلمة في االسم المركب مثل4 ـ 1
    .Member of Parliament MP: ـ عضو الربملان

    .compact disc CD: ، السي دي )قرص مدمج(ـ اسطوانة مضغوطة 
  ) .وم أ( ، يقابله يف العربية  States of America USA United :ـ الواليات املتحدة األمريكية

  revolutions per minute rmp: ـ عدد الدورات يف الدقيقة

    )25الشكل : (أما ما يماثله في العربية فنمثله في الجدول التالي 

  داللته  الرمز  داللته  الرمز  تهدالل  الرمز

الواليات المتحدة   و،م،أ  دينار جزائري  )دج( حرفا 
  األمريكية

املؤسسة الوطنية للفنون   موفم
  .املطبعية 

جمهورية مصر   ج م ع
  العربية

دسم و 
  سم

الديسمتر 
  والسنتيمتر

كغ أو كلغ 
  و كم

  الكيلوغرام ، والكيلومرت

الهكتومتر و   هكم و هكل
  الهكتولتر

 ، سم 2سم  سجل تجاري  تس 
3  

السنتمرت املربع ، والسنتمرت 
  .املكعب 

  رخصة السياقة  ر ، س   بطاقة تعريف  ب ت   صندوق بريد  ب. ص

  

   وهنا نالحظ استخدام لغة األرقام بدل احلروف لالختصار ، وكذا نالحظ استخدام األلفاظ 
 باستخدام  احلرف الالتيين نطقا الدخيلة بصفة مباشرة ، بسبب أن لغة التقييس صارت لغة عاملية

وكتابة دون غريه ،حىت أن إجراءات التعريب هلا قد تراجعت أمام إعادة تثبيتها يف مناهج الدراسة يف 
  .اجلزائر ويف العديد من الدول العربية مؤخرا 

  .سعودي  بدل االسم املركب  لایر:س .ـ ر
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  .بدل اجلنيه املصري : ـ ج

  .دكتور  ب أستاذللقب املرك اختصارا: د.ـ أ

  :  ـ اختصار يتكون من الحروف األولى من كل كلمة في العبارة مثل 5 ـ 1

 :من العبارة األجنبية التالية  BASIC) : لغة الباسيك(ـ قواعد األوامر الرمزية جلميع أغراض املبتدئني 
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code  

  Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC): األوبك(ول  ـ منظمة الدول املصدرة للبرت

  North Atlantic Treaty Organization NATO): الناتو(ـ منظمة حلف مشال األطلنطي 

  acquired immune deficiency syndrome AIDS): األيدز(ـ متالزمة فقدان املناعة املكتسبة 

  Radar  Radio detection and ranging: ـ جهاز رادار

  Laser    amplification by stimulated emission of radiation Light: ـ أشعة الليزر

  SONAR Sound Navigation And Ranging :ـ السونار 
  SUNA   Sudan News Agency :ـ وكالة األنباء السوادنية سونا 

  SANA   Syrian Arab News Agency : ـ الوكالة العربية السورية لألنباء سانا

  KUNA  Kwait News Agency: ـ وكالة األنباء الكويتية كونا 
  .  )SONELGAZ( ،منقوال عن املختصر الفرنسي )املؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز: (ـ سونلغاز 

   )SONATRAC( منقوال عن املختصر الفرنسي :ـ سوناطراك 

   )KOSIDER( منقوال عن االختصار الفرنسي :ـ كوسيدار 
   )ERIAD( منقوال عن االختصار الفرنسي :ـ الرياض 

    PC    personal Computer:  ـ حاسوب شخصي
 الرمز األعجمي هو املستخدم كتابة يف مجيع منشآت البناء وهذاWC   Water Closet :ـ دورة املياه 

  .املشرية إىل ذلك آخذة مببدإ االختصار ولكن على حساب لغتنا العربية 
  VIP  Very Important Person: خصية مهمة جداـ ش
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 ذلك منتشرا يف لغة اهلواتف احملمولة اليت اعتمد الكثريون نجدSVP    S’il Vous Plâit :ـ من فضلك
  .استخدام احلرف الالتيين فيها لرسم الكلمات العربية ، على الرغم أن براجمها تدعم اللغة العربية 

  etc. et Cetera: ـ إخل
  )26الشكل :                   (ما جاء يف اجلدولله يف اللغة العربية ومياث

  داللته  الرمز  داللته  الرمز  داللته  الرمز

  وكالة األنباء اجلزائرية  واج  الواليات المتحدة األمريكية  و م أ  وكالة األنباء الفلسطينية  وفا

  إىل آخره  إخل  بالرقم الدويل املوحد للكتا  ردمك  وكالة األنباء السعودية  واس 

  

    واملالحظ أن اللغات األجنبية خاصة الفرنسية واإلجنليزية ، تستعمالن هذه االختصارات بشكل 
واسع النطاق ، حيث أصبحت عنوانا بارزا فيها، تستعمل يف شىت جماالت احلياة اخلاصة وحىت العامة 

م إال وهو يغص باإلشارات والر موز واملختصرات لعناوين احملالت ، ، فال جتد شارعا يف مدينة من مد
والسلع ، واجلمعيات ، وكل ما يتعلق بعالقات التواصل بني األفراد واجلماعات ، وتزيد وسائل اإلعالم 

تمعاتاألرضية والفضائية من انتشارها وتوطيدها ، ا ، ، إىل حد أن لغات هذه ا أصبحت يف حد ذا
ى نظام اللغة املتعارف عليه عندهم ، وارتقت اللغة عندهم نظاما آخر من الرموز واالختصارات ، تعد

  .، بذلك إىل نظام معقد من الرتميز 

    ويف واقعنا اللغوي العريب نشهد استعماال ال حدود له للمختصرات األعجمية ، حىت ليكاد كالمنا 
ت ، أو عن ال يعدم من جمموعة منها نستعملها بأعجميتها عن قصد،وعن علم مبعاين تلك املختصرا

غري قصد ، وعدم إملام مبعاين تلك املختصرات يف لغتها األجنبية ، وكأن اللغة العربية عاجزة عن 
اإلتيان مبثل تلك املختصرات ، لكن السبب يف ذلك كما يبدو أن تلك املختصرات ، ولدت ونشأت 

 عجب إذن أن نالحظ هذا وترعرعت يف بيئتها ، وما البيئة العربية إال حماكية ومقلدة غري مبدعة ، فال
  .االنتشار الواسع للمختصرات األجنبية تغزو واقعنا اللغوي 
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   وألن االستعمال العريب األول للغة كان يعتمد يف ألفاظه على مبدأ التعليل اللغوي لألمساء 
ا ، فلقد ذهبت يف وقتنا تلك امليزة ، ألن الناطق العريب أصبح ، يستخدم ألفاظا بشكلها  ومسميا

  ، أو ) سونلغاز (املختصر ، غري املعلل من الوجهة اللغوية العربية غري األعجمية ، فاستعمال لفظة 

هي ألفاظ معللة يف لغات ) الليزر (،أو ) البازيك(، أو ) الناتو ( ، أو ) أوبيك ( ، أو ) اإليدز ( 
ا نابعة من لغتهم ، ومرت مبرحلة االصطالح الرتكييب ،  ا أل مث االصطالح االختزايل ، الناطقني 

ا مل متر  وألن لغتنا املستعملة اآلن هي يف رأيي لغة حماكية مقلدة ، فلن جتد ذلك التعليل ، بسبب أ
  .بتلك املراحل 

  : ـ أمثلة عن االختصارات الدخيلة المستعملة في اللغة العربية 1 ـ 5 ـ 1

ونيسيف، اليونسكو ، األوبيك، حلف الناتو، منظمة الي : ـ أسماء جمعيات وأحزاب ومنظمات
  . اليوناباف، حزب الفيس املنحل ، حزب األفالن ،حزب األرندي ، األففاس ، اإليسيسكو 

شركة تيليكوم ، شركة أوراسكوم ، شركة صيدال، أنكوفارم ،وكالة نازا ، أرامكو ، :ـ أسماء شركات 
  . إينيام 

 البيبيسي ،  األم يب سي ، األل يب سي ، األم قناة السي أن أن ،  إذاعة : ـ أسماء قنوات وإذاعات
  . يت يف ، األم يب ثري 

قرص الديفيدي، اإلي دي أم، نظام اجلي يب أس، الوينرار، األم أس  :ـ أسماء أجهزة ووسائل تقنية
  . دوس 

       واخلالصة ، فإن الدخيل املختزل،تسرب يف كيان اللغة العربية،وبصورة جلية ال ينكرها أحد، حىت
أصبح من الضروري ، التفكري يف املدى الذي سيبلغه هذا التأثري يف غياب املقابل العريب له ، وتوقف 

  .عجلة إنتاج اللغة بتوقف اإلبداع واالبتكار النابع من الذات العربية الواعية 
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  المبحث الرابع
  تراكيب دخيلة في الجملة العربية مبنى ومعنى

  دخيلة على صعيد المبنى ـ التراكيب ال1            

   ـ نماذج من التراكيب الدخيلة في مستوى بنية الجملة1 ـ 1            

   ـ التراكيب الدخيلة على صعيد المعنى2            

   ـ نماذج من التراكيب الدخيلة في مستوى معنى الجملة1 ـ 2               

   الدخيلة على اللغة العربية  ـ أمثلة أخرى من التراكيب2  ـ 2                 

  في مستوى المعنى

   ـ مالحظة واستنتاج3               
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   :ـ توطئة 

    إن  اللغات ختتلف عن بعضها يف استعمال الرتاكيب واجلمل ، ويف ترتيب عناصرها داخل اجلملة 
  .فتكون متالئمة لبعضها ، مرتابطة و متناسقة ، لتؤدي معىن مفيدا 

ت اللغات مجيعا تأثرا وتأثريا فيما بينها يف ذلك، فلم يكتف الكثري منها باقتباس     ولقد عرف
املفردات بل جتاوز ذلك إىل الرتاكيب ، ولقد اقتبست اللغة العربية العديد من أمناط الرتاكيب من 

نبية غري أن امللفت للمالحظة أن تلك الرتاكيب مل تكن لتصل إلينا بصيغتها األج. غريها من اللغات  
لو ال منط الرتمجة اليت انتهجها املرتجم ، فهناك من املرتمجني من يرتجم النصوص على ما فهمه من 
ًمعاين تؤديها اجلملة ، أو حىت النص ،لكن باملقابل فهناك مرتمجون ، يرتمجون اجلملة كلمة كلمة ، مع  ً

مجته املعىن املراد أم مل ما يربطها مع بعضها ، وحبسب ما جاءت يف النص األجنيب ، سواء أدت تر
تؤده، فتأيت ترمجته مالئمة للرتكيب اللغوي األجنيب مع معناه األجنيب املألوف عند أصحابه أكثر من 
النسق اللغوي العريب ،وما يشتمله من معاين عربية مشهورة عند العرب فتأيت الرتمجة على مقاس املعىن 

ذه ن نقل هذاعىن العريب ، وال ننسى أاألجنيب وعلى حساب امل  الرتكيب اجلديد سوف يؤدي 
الطريقة إىل نقل معاين جديدة ، وأفكار أخرى ، بل وثقافات أجنبية هي أبعد عن اللغة العربية وما 

فالرتكيب اللغوي حبسب رأينا له ظاهر شكلي لساين، وله باطن داليل ميس . حتويه من فكر وثقافة 
  . ثقافة الشعوب

عماالت األجنبية دليل على ترسخ لغة األجنيب ، بسبب قوته إزاء     وال شك أن تلك االست
ا عن الذود عن لغتهم ، وخصائصها ونظامها ، ونتيجة  اضمحالل اللغة العربية وتراخي أصحا
للضعف اللغوي الذي أصاب األجيال املتأخرة وظاهرة االبتعاد عن كثري من املعاين املبثوثة يف الكتب 

م اليومية ، ومسة ، ومنها القرآن الكرمي  ، واالكتفاء باملعاين وتراكيبها اليت يكررها الناس يف حيا
االنبهار بثقافة وفكر اآلخر ومن مث التأثر بلغته ، وهي تراكيب سد بعضها مسدا يف اللغة العربية ، 
 وهي حباجة إليه ، واتفقت جمامع العربية على استعماله ، أما بعضها اآلخر فاختلفت فيه ، وبقيت

  .اآلراء حوله متنافرة من جممع آلخر بل وحىت من لغوي آلخر 
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    أما ما بلغنا من انتقال أساليب أجنبية إىل اللغة العربية ، فلقد وردت إشارات أوردها أبو هالل 
ومن عرف : "يف استعمال األلفاظ على وجهها الصحيح قال) م1005/ه395ت (العسكري 

يأ له ترتيب املعاين  واستعمال األلفاظ  ّعلى وجوهها  بلغة من اللغات ، مث انتقل إىل لغة أخرى ، 
يأ له يف األوىل ؛ أال ترى أن عبد احلميد الكاتب استخرج أمثلة  ّفيها من صنعة الكالم مثل ما 

فال يكمل لصناعة . ّالكتابة اليت رمسها ملن بعده من اللسان الفارسي ؛ فحوهلا إىل اللسان العريب 
  .1" ن يكمل إلصابة املعىن وتصحيح اللفظ واملعرفة بوجوه االستعمال الكالم إال م

ـ تراكيب دخيلة يف مستوى املبىن ، وأخرى يف :   تنقسم الرتاكيب الدخيلة يف اللغة العربية إىل قسمني 
  .مستوى املعىن 

  :  ـ  التراكيب الدخيلة على صعيد المبنى 1 ـ 1

ا دخل يف اللغة العربية من تراكيب أجنبية خمتلفة ،جديدة       ونقصد من خالل هذا العنوان ،  م
  .عن اللغة العربية يف ترتيب البناء ، ويف استعمال األدوات اللغوية 

من املعلوم أن اقرتاض املفردات يعترب حركة طبيعية ألية لغة "  :      يقول اللغوي عبد الصبور شاهني
رتاكيب يتعدى اجلانب املعجمي ، إىل اجلانب النحوي ، ، يراد هلا أن تتطور وتنمو ، ولكن اقرتاض ال

الذي يعترب آخر معاقل اللغة يف صراعها مع غريها ، ولذلك حتاول اللغة التشبث بنظامها 
ا التعبريية وشخصيتها األدائية،بصرف النظر عن النظم اللغوية األخرى    .2"النحوي،باعتباره صور

 والتطور بعضا من جوانب البنية النحوية لنظام اجلملة العربية   وعلى الرغم من ذلك فلقد مس التغيري
لكن املتتبع لذلك ال يستطيع . ، وانتشرت استعماالت دخيلة غريبة على النسق الرتكييب األصيل 

التمييز بني الدخيل منها واألصيل بسبب أنه نشأ عليه ، معتقدا أنه من األصول العربية ،إال إذا اطلع 
ى النظم العربية للجملة العربية ، ابتداء بأساليب النظم يف القرآن الكرمي وانتهاء اطالعا واسعا عل

  .باملعايري اللغوية اليت درج على تتبعها األقدمون 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .51، ص) م ، س (  أبو هالل العسكري، -1
   .294،ص  1986، 2، مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط)  العاميةالدخيل يف+القياس يف اللغة (ـ عبد الصبور شاهني ، دراسات لغوية 2
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  :ـ نماذج من التراكيب الدخيلة في مستوى بنية الجملة 1 ـ 1

  . ـ لزوم الفعل قاتل وهو متعد 1

  :وبالفرنسية . قاتل اجلزائريون ضد الفرنسيني: مثل 
Les Algériens ont combattu contre les Français  

تلك األيام كان األمريكيون يرغبون في الحديث إلى أي شخص يقاتل ضد في : " ومثل العبارة 
  .1 "الروس

  :مناقشة 

أمريكا تقاتل ضد : (منقولة حرفيا من اللغات األوربية يف مجلة ) قاتل ضد:(  نالحظ استعمال عبارة 
تل وسبب ذلك االستعمال أن قا. وهو من االستعمال الدخيل ، حيث ورد الفعل الزما ) . طالبان

  .يف لغات أوربا هو فعل الزم 

فقد استعمل الفعل استعماال عربيا معهودا كما يف قوله ) .قاتل اجلزائريون الفرنسيني: (  أما يف مجلة
{ :تعاىل                                 

   {]  مرة ، أغلبها جاء متعديا إال يف مخسة ) 39( وقد ورد  الفعل يف القرآن  ] .36: التوبة

ا الزمة  ،مثل قوله تعاىل   { : منها يتوهم القارئ أ               

                                 

          {]  لكنها متعدية حذف معموهلا على سبيل  ]10من اآلية :الحديد ،
  ).أنفقوا (االختصار لوضوحه ، مثلها يف احلكم مثل الفعل 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  . 21/05/2011 :الشروق أون الين )) عميل املخابرات األمريكية يروي تطور مواقفه وعالقته بأمريكا:((من مقالم ص، ـ 1

www.echoroukonline.com/ara/?news=75687  
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 ذلك التخريج ، ومل يعلم أنه إذا قاتل ضد والعريب الذي استعمل االستعمال الدخيل ، مل يكن ليدرك
{ :  ، قال تعاىل 1عدوه ، فهو إذن يقاتل صديقه وحليفه               

       {]  82: مريم. [  

ا :     أما إذا قال القائل  ا الزم غري متعد فهذا يستساغ ألن الفعل هن. ثارت الشعوب ضد حكوما
ثار ضد احلكم ، وأن :أما جممع القاهرة  فريى جواز قول الكتاب .، وردت فيه الكلمة ضد حاال 

  . 2كلمة ضد فيه ميكن أن تكون صفة ملصدر حمذوف

  .استخدام كاف التشبيه في جملة ، بعيدا عن التشبيه  ـ 2

  :وبالفرنسية. لصحيفة اشتغل كمراسل ل: وجملة . نحن كطالب نرفض هذا اإلجراء : مثل 

Il travaillait comme correspondant du journal .  

يعمل البروفيسور عبد العزيز برغوث كأستاذ جامعي مختص في الدراسات : "ومثل العبارة 
   3 "الحضارية ودراسات العولمة 

  مناقشة

 أن الصيغة األجنبية غلبت  ليس أستاذا ، غري الثالثة يف اجلملةالربوفيسور    قد يظن بعض القراء أن 
   .اجلامعةأستاذا يف الربوفيسور عمل ي: على املعىن والذي يراد منه 

  .حنن الطالب ، أو حنن طالبا نرفض هذا اإلجراء : مفادها ف وىل اجلملة األأماو
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .19،  ص )م ، س (  ـ تقي الدين اهلاليل ، 1

   .93ص . 1976مطابع دار أخبار اليوم، دار الكتب ،القاهرة ،    ، كتاب األلفاظ واألساليب ،أمني و مصطفى حجازيشوقي حممد  ـ 2
   .08/09/2008: الشروق أون الين  ، حوار صحفي .هشام موفق  ـ 3

www.echoroukonline.com/ara/ ?news=25782   
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هذا االستعمال دخل إىل لغتنا من اللغة اإلجنليزية ، :"باحث خالد بن هالل بن ناصر العربي يقول ال
إذ مل يستعمله أحد من القدامى ، وال ورد استعماله يف اللغة قبل القرن اخلامس عشر اهلجري ، وقد 

ا الشيخ ، ويسميه" رفضه كثري من اللغويني العرب ، لعلمهم أن الكاف ال تضيف شيئا إىل املعىن 
  .1تقي الدين اهلاليل يف تقومي اللسانني الكاف االستعمارية 

ومت  ، غري أن جممع اللغة العربية بالقاهرة أجاز ذلك االستعمال وجوز عد الكاف زائدة أو للتشبيه
  .2إقراره ، وعارض بعض أعضائه إصدار ذلك القرار 

العربية الصحيحة دليل الباحث ( من كتابه    ولقد جوز اللغوي أمحد خمتار عمر ذلك االستعمال يف فصل
أنت كمتحدث أفضل : "يف مجل مثل ) ال تتحرج أن تقول (، يف فصل مساه 149ص ) على الصواب
  .4وجوز حممد العدناين ذلك االستعمال ومسى تلك الكاف كاف االستقصاء  .3 "منك كمؤلف 

  :استخدام كم لغرض التعجب  ـ 3

                                  Comme il est beau:                                  ة  وبالفرنسي.كم هو مجيل : مثل

  :مناقشة 

كم هو جميل أن يقطف الجزائريون ":  يرد يف كالمنا ويف جرائدنا هذا األسلوب مثل ما جاء يف العبارة
  .5 "اندة والمؤازرةالتضامن وورد المس خالل محنهم والمصائب التي يختبرهم فيها اهللا،زهور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .186، ص) م ، س (تقي الدين اهلاليل ،  ( ـ 1

   .95، ص  ) 1984 - 1934(  شوقي ضيف ،جممع اللغة العربية يف مخسني عاما ـ2

   . 27 ، ص 2006 ، 1 ، أخطاء لغوية شائعة ،مكتبة اجليل الواعد مسقط ، طـ خالد بن هالل بن ناصر العربي3

   .268ص  ، 1985 ، 2، مكتبة لبنان ، بريوت ، طمعجم األخطاء الشائعة : ـ حممد العدناين 4

    .4 ، ص 3567:  عدد 16/02/2012: ،الشروق) اجلزائر للجزائريني وبس (مجال لعالمي ، مقال ـ 5

html.122420/articles/ara/com.echoroukonline.www   
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  وتشيع هذه العبارة تعبريا عن شدة اإلعجاب واالستحسان ، وهنا تعبري عن االستحسان باستخدام  
  .كم اخلربية أو االستفهامية مرتمجة عن العبارة الفرنسية الواردة 

و استقباحا تساق له صيغة ما أفعله ، أو   وكأن املرتجم ال يدرك أن التعبري عن التعجب استحسانا أ
ا خربية تفيد التكثري ، لكن املانع من صحة هذا . أفعل به  على الرغم من أن البعض قد حيتج بكو

   . 1االحتجاج كون اجلمال ال يوصف بالكثرة

  .حذف حرف العطف في المعطوفات المتوالية   ـ 4

  : وبالفرنسية .ان جنح علي ، مراد ، عائشة وفريد يف االمتح: مثل 
Ali ,mourad ,aicha et farid ont reussi a l’examen  

  :مناقشة 

   يف نظام اجلملة العربية يربط بني املعطوفات حبروف عطف لالشرتاك يف احلكم واإلعراب ،وهو ما 
  .وال يستغىن عن حروف العطف إال إذا كان املقام مقام فصل . يسمى مبقام الوصل 

جنليزية والفرنسية ، تعطف املعطوفات املتوالية بفواصل ويف املعطوف األخري يعطف بـ ويف اللغتني اإل
)and  (  أو )et. (   

ام ، خصوصا عندما ال يظهر املتكلم احلركات اإلعرابية  أما يف اللغة العربية فيمكن أن يقع خلط وإ
  .أدانت اجلزائر ، تونس ، واملغرب ما حدث يف النيجر: يف قوله 

  :لجمع بين أداتي نفي مثل ا ـ 5

  He does not and will not do that :                       وباإلنجليزية. ال ولن يفعل ذلك 

  He did not and will not do that:                          وباإلنجليزية. لم ولن يفعل ذلك 

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .60،  ص )م ، س (تقي الدين اهلاليل ،: ر للتوسع أكثر انظـ 1
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  :مناقشة 

   أسلوب النفي يف اللغة العربية ، يندر فيه اقرتان أدايت نفي يف مجلتني وقع عطف إحدامها على 
واملشهور يف ذلك الذكر ال احلذف كما يف قوله . أخرى وصال ، مع حذف معمول األداة األوىل 

     {: تعاىل               {] 43: فاطر.[  

   .1فاحلذف يف هذا املقام من األساليب الدخيلة يف لغتنا العربية من اللغة اإلجنليزية

   {:  وقد يقول قائل أن اجتماع أدايت نفي بني مجلتني ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل   

          {]  19: العلق. [  

أو يف مقام رد للحكم األول كما ) . أال: ( ، إذا جاءت مبعىن ورد ذلك على سبيل الوصل: أقول 
  ): من حبر البسيط (2جاء يف بيت العجاج الشاعر

ُ ـ قد طلبت شيبان أن تصاكموا   ِ َ ُ ْْ ُ ْ ْكال ولما تصطفق...   ْ ََِ ْ َّ َ َ َّ ُ مآتم َ ِ َ.  

   { :ويف قوله تعاىل            {] 53: ّالمدثر. [  

   {: ويف قوله تعاىل              {] 17: الفجر. [  

خر  ، يف مقام الردع والزجر كما يف تعليل الفعلى سبيل الفصل في معنى الوورد اجلمع بينهما 
  3  .ُلِقاتُ ال تَ العريَتْ زعمَّالَك:الرازي يف تفسريه  ، وكما جاء يف املثل 

  {:ويف قوله تعاىل         {] ويف قوله، ]23: عبس:}      {] 11: القيامة[ .   

  .4ملني حبجة تنازع عا) مل ولن(وبني)ال ولن(جوز اجلمع بني ،غري أن جممع القاهرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .174ص ،1،1995غة العربية له ،دار الفكر العريب،مدينة نصر،ط القياس يف الل:وانظر كذلك  .58حممد حسن عبد العزيز،لغة الصحافة املعاصرة ،ص : كثر انظر  ـ  للتوسع أ1

لد ) م ، س (  ـ ابن منظور ، 2   ] .ّكال[ ،  مادة  3926 ، ص 5،  ا

  . ـ املصدر نفسه ، الصفحة نفسها 3

   .95، ص  ) 1984 - 1934( شوقي ضيف ، جممع اللغة العربية يف مخسني عاما ـ 4
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  ):من حبر البسيط(أو كما جاء يف بيت األعشى الشاعر 

ْكال زعمتم بأنا ال نـقاتلكم  ُْ ُِ َ َُ َ ََِّ ُ ْ َ َ َإنا أل...  َّ ِ ُمثالكم يا قـومنا قـتل َِّ ُُ َ ََُ ْ َ ْ ِ َ ْ1.  

  .2 "ال ، ليس األمر كما تقولون: ويف املثل : "...وورد يف اللسان عن أيب بكر األنباري 

  :ّمع الفعل أثر  ـ 6

  :وبالفرنسية .ّأثر التدخين على صحة الرجل : مثل

Influer sur  

خني مما يؤثر سلبا على صحتهن تعاطي النساء اجلزائريات للتد... :"ومثاله ما جاء يف العبارة 
   .3 ..."وأخالقهن

  :مناقشة

  .هذا االستعمال من االستعماالت األعجمية 

إمنا ذهبوا إىل عجمة هذا األسلوب من حيث أن فعل التأثري يف : "   قال الشيخ عبد القادر املغريب 
  . 4  "أثر يف نفسه ال على نفسه: ، فيقولون ) يف(ّاللغة العربية يتعدى حبرف اجلر 

  .تسلط ، أو تغلب : ّوالذي يرد ذلك يكون قد ضمن الفعل أثر فعال آخر متعديا بعلى مثل 
ـــ  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .ـ املصدر السابق ، الصفحة السابقة 1

  .ـ املصدر نفسه ، الصفحة نفسها 2

  30/05/2010: الشروق أون الين  ـ بلقاسم حوام ، 3

www.echoroukonline.com/ara/articles/52818.html  

مع ، 4   .340، ص 1، ج ) م ، س(ـ جممع اللغة العربية امللكي ، جملة ا
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  :إدخال أفعال مساعدة في الجمل العربية تقليدا للغة اإلنجليزية مثل  ـ 7

  .ار اآلفات بشكل واسع يف الدول الفقرية ـ كثريا ما جند انتش

  :مناقشة 

يف اجلملة السابقة وقع حشوا ، وجاء على هيئة الفعل املساعد يف اللغة اإلجنليزية ) جند(   الفعل 
)be( 1الذي يتلوه املصدر مباشرة ،وحمور اجلملة هو يف املصدر انتشار ، والوارد يف اللغة العربية قولنا 
  . ر اآلفات بشكل واسع في الدول الفقيرة   ـ كثيرا ما تنتش: 

لكن أحيانا نجد أن ": وينتشر هذا األسلوب غالبا يف اجلرائد الورقية واإللكرتونية مثل العبارة 
  2"المحسن يكون مشغوال كثيرا ، ويفضل أن يسلمنا األمانة اليد باليد

   . تسليمنا األمانة يدا بيد ينشغل المحسن بعمله ،أحيانا،ويفضل: عوض أن ختتصر العبارة كاآليت 

  :تعدية الفعل لعب وهو الزم  ــ 8

  :وباإلنجليزية . يلعب كرة القدم : مثل 

He plays football  

يف التعبري املعاصر الدخيل نالحظ تعدية الفعل لعب ألنه كذلك يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية ، 
  . ألصل الزم غري متعد فاكتسب مسة التعدية حنويا بسبب الرتمجة ، وهو يف ا

{  :قال تعاىل                          {] الزخرف :
83. [  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  ) .32، ص ) م ، س (  ـ خالد بن هالل بن ناصر العربي ، 1

   . 22/08/2012، الشروق أون الين  ) التحرشات اجلنسية أكثر ما يدفع األرامل واليتامى إىل الشارع(ل بلقاسم حوام ، مقا ـ 2

www.echoroukonline.com/ara/articles/139390.html   
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  ): من حبر الوافر(م يف معلقته وقد يتهيأ للبعض قول الشاعر عمرو بن كلثو

ِيدهدون الرؤوس كما تدهدي   ْ َْ ُ َُ َُ َ َ ُّ َ َحزاورة كرات العبينا ... ُ ِ َ ٍ َ ُ َ ِ َ َ1  

: على أساس تعديته ، فنقول ) من الفعل لعب(وقع مفعوال السم فاعل مؤخر ) كرات(أن لفظ 
 لصاحب احلال فوقعت حاال) العبينا (عامل نصب كرات هو الفعل املتعدي تدهدي ، أما كلمة 

  ) . غلمان(حزاورة 

: منونة بالفتح فتكون متييزا ال مفعوال،مثل ما جاء يف عبارة )كرة (لكن وباملقابل ،فيمكن أن تأيت 
  2 ".منتخبكم يلعب كرة جيدة ،وميلك األفضلية "

فض يف ّ جممع اللغة العربية أجاز االستعمال ، وعد الكرة مفعوال مطلقا ، أو منصوبة بنزع اخلاأنغري 
  .3يلعب بالكرة : قولنا 

  .إدخال حرف النفي على غير منفيه  ـ 9

  : وباإلنجليزية . يتحدث الكتاب ال فقط عن القواعد الفيزيائية بل كذلك عن تطبيقاتها : مثل 
The book speaks  not Only about the rules of the physical but also for their 
applications   

  .ك على نفي الحكم األول والغرض تأكيده وإثباته أو االستدرا  

  .إنما /بل /لكن...فحسب /هو ليس فقط

  .احلقيقة هي ليست  فقط ما نراه ، وإمنا هي كذلك ما نؤمن  به : مثل 
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .100،ص)د،ت( ـ الزوزين ، شرح املعلقات السبع ، دار اآلفاق ، اجلزائر،1
   .10/03/2012:  الشروق أون الين ،كبو ، جزء من عنوان مقال ـ ل طا2

www.echoroukonline.com/ara/articles/124200.html   

  . 103، ص  ) 1984 - 1934(د شوقي ضيف ،جممع اللغة العربية يف مخسني عاما ـ 3
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  :ة مناقش

     الرتتيب املنطقي املشهور الذي يرتضيه عقل العريب للجملة السابقة أن يدخل حرف النفي على 
  .1ليكون بعد صاحبه ) فقط(، وأن يتأخر احلال ) الفعل(املنفي 

ا : فتكون على النحو التايل    .ال يتحدث الكتاب عن القواعد الفيزيائية فقط ، بل حىت عن تطبيقا

  : العريب املألوف يكون كما يف املثال التايل ولذلك فالتعبري

  .ـ ال أريدك أن تتعاطف مع املنكوبني  فقط، بل أن تساهم كذلك يف دفع الضرر عنهم ما استطعت 

شاع يف لغتنا العربية مثل هذا االستخدام حيث يتم فيه نفي حكم سابق ألجل إثباته واالستدراك عليه 
  . ، بعطف حكم آخر عليه 

موض يكتنف املعىن عند إساءة استخدام هذا األسلوب بسبب التشويش على املعىن املراد غري أن الغ
  ):أيضا ، أو كذلك(إذا مل نتبع احلكم الثاين بـ 

  . بل أنت كذلك خطاط بارع / ـ أنت لست رساما فقط ، بل أنت خطاط بارع 

  .والحظ الفرق بني املعنيني 

  . ولكنك أيضا خطاط بارع /ـ أنت لست فقط رساما ، ولكنك خطاط بارع 

  وهذا االستعمال ، ليس هو االستعمال العريب املعروف الذي مفاده نفي احلكم األول واالستدراك 
    { :عليه حبكم آخر مثبت ،كما يف قوله تعاىل تعاىل              

                              {   ]البقرة 
  ] .177 من اآلية:

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .29،  ص ) م ، س (  ـ خالد بن هالل بن ناصر العربي، 1
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  على : تعدية الفعل بـ  ـ 10

  .ورة االهتمام بفئة المحرومين أكد الوزير على ضر

  :وبالفرنسية وتليها باإلنجليزية . أكد على نقاط  معينة 
Il a insisté sur  

He emphasized on certain points  

   .1 "أكد الوزير على استقاللية األئمة : "ومثال على ذلك ما ورد يف اجلريدة 

  :مناقشة 

ّأكد العهد والعقد : "متعديا بذاته ، جاء يف اللسان) ّأكد(   املشهور يف اللغة العربية وقوع الفعل 
ّوقد أكدت الشيء ووكدته (...)  أوكدته وأكدته وآكدته إيكادا ، وبالواو أفصح ، أي :" وفيه " ّ
فهي دخيلة مرتمجة من اللغات األجنبية ، مثل ما هو  يف ) أكد على (أما يف العبارة  . 2 "شددته 

أكد الوزير ضرورة االهتمام :،والصحيح يف اجلملة هو )sur ، on:(  ليزيةاللغتني الفرنسية واإلجن
مع العبارة. باحملرومني ، أكد نقاطا معينة ، أكد الوزير استقالل األئمة  ، على ) أكد على: (وجوز ا

   .3 )ّنبه(ّ، وإما على تضمني الفعل معىن ) التنبيه(أساس أن للفعل مفعوال حمذوفا تقديره 

  . الفعل المجهول من المصدر وإضافة فعل مساعد صوغ ـ 11

الس املصغرة لقادة إسرائيل العسكريني والسياسيني : "ومثاله    .4" قد متت مناقشته يف ا
ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .10/02/2012: ، الشروق أون الين ) أيها األئمة حفزوا املواطنني على االنتخاب( ـ شفيق إ ،من مقال 1

www.echoroukonline.com/ara/articles/122058.html  

لد ) م ، س (  ، ـ ابن منظور2   ] .أكد:[ ، مادة 100 ،ص 1،ا

  .105، ص  ) 1984 - 1934( شوقي ضيف ،جممع اللغة العربية يف مخسني عاما ـ 3

  .11 ، ص 3591:  ، عدد11/03/2012، الشروق ، !) احلرب على غزة فشل إسرائيلي جديد( صاحل عوض ،من مقال  ـ3

www.echoroukonline.com/ara/articles/124186.html  
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  :مناقشة 

  : هول يف اللغة العربية على شاكلة ما جاء يف القرآن الكرمي    يرد الفعل املاضي املبين للمج

ُقتل ٱإلنسن ما أكفرهۥ { َ َ ََ ۡ َ ٓ َ ُ ٰ ِ ۡ ِ ُ    {]  17: عبس.[   

 56وأما يف الطور الثانوي فقد مت إيداع  ":ويف لغتنا املعاصرة ، ويف جرائدنا ، انتشر مثل هذه العبارة 
  1 "ملفا

  .ملفا  ) 56(  يف الطور الثانوي فقد أودع ست ومخسون ملفا وأما: وهي بذات املعىن يف مجلة 
ّوهو ما نعده هنا حشوا ال طائل منه ، إذ ميكن أن نستغين عنه ) ّمت(إذ نالحظ إضافة الفعل املساعد 

  .بذكر الفعل مبنيا للمجهول 
  .تكرار الشرط في جملة الجواب  ـ 12

   :مثل

  :وباإلنجليزية . ربح  كلما عمل كلما
The more he works the more he earns  

  :مناقشة 

كلما توغلنا رفقة مصاحل الدرك الوطين املرافقة لنا يف  ":   يالحظ يف كالمنا شيوع مثل هذه العبارة 
   2 ".كثرت حركة األشخاص والسيارات شوارع العاصمة وتيبازة، كلما

  .ا ، فال جيوز تكرار التكرارتفيد التكرار وحده) ّكلما(واملعهود يف العربية أن أداة الشرط 
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .11/08/2012، الشروق أون الين ، ) إلغاء املداوالت يف مسابقات توظيف األساتذة ( ـ نضيدة قوادري ،من مقال 1
www.echoroukonline.com/ara/articles/138599.html   

ون(ـ نوارة باشوش  ، من مقال2    .29/07/2012، الشروق أون الين ، ) جزائريون يقومون الليل بالرقص وا

www.echoroukonline.com/ara/articles/137241.html   
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  سلوب مشهور يف اللغة العربية ، السيما يف القرآن الكرمي يف كثري من اآليات ، واأل

{ : قال تعالى                            

{ :وقال تعالى] .22: الحج  [}                     

                   {] 37من اآلية : آل عمران[ . 

 {:وقال تعالى              {]  وقال تعالى ] .64ن اآلية م:المائدة

 :}                                {]البقرة :
  ] .20من اآلية 

  :تعدية الفعل بحرف ، مثل  ـ 13

 Came to the                           :           وباإلنجليزية .    أتى الرجل إلى المدينة 

city  

  : مناقشة 

  .أتى الرجل املدينة :   يف االستعمال العريب املألوف نقول 

  {: مثل قوله تعالى         {]  89: الشعراء. [  

   {:وقوله                        { 
  ] .52: الذاريات [

حينما أتت إيل صديقيت ذات ": ويف كثري من جرائدنا باللغة العربية ينتشر هذا األسلوب الدخيل مثل 
   1 ".مرة

  .حينما أتتين صديقيت : غري أن األفصح كما رأيت هو 
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .21 ، ص 3753: ، عدد 23/08/2012ـ من مواضيع أيب الشيماء ، الشروق ،  1
www.echoroukonline.com/ara/articles/139360.html    
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  :استخدام الشرط في غير محله مثل  ـ 14

  :فرنسية وبال. انظر إن كان زيد في داره 
Voir si zaid est dans sa maison   

 :وبالفرنسية . سله إذا كان األمر صحيحا 

Demandez-lui si c'était vrai  

  :مناقشة 

   . 1 "سأل إن كان جيب قتل أوباما "   يرد يف كالمنا ، ويف جرائدنا مثل عبارة 

 التعريب احلريف عن اإلفرجنية هو من:"لغة الجرائد     وعن هذا األسلوب يقول اليازجي يف كتابه  
 "افعل هذا إن استطعت : وكأن الذي استدرجهم إىل ذلك ما يرى  يف الكالم الفصيح من حنو  قولنا 

.  إذ أن مجلة اجلواب تقدمت على مجلة الشرط وأداته ، وليس ذلك صحيحا يف اجلملتني الدخيلتني 2
ل فيقال انظر هل هو يف داره ؟ ، و سله هل كان  : ويرى اليازجي الصواب يف إبدال أداة الشرط 

  . األمر صحيحا ؟ 

  ) .سأل هل كان جيب قتل أوباما : (ومن ذلك تكون اجلملة أعاله 

 {: وجاء يف القرآن الكرمي                      

                { ]  94: البقرة. [  

، وهو ما جنده يف قوله ) لو(يف بعض احلاالت حسب ما نالحظه ، يقع موقع ) ْإن(غري أن استعمال 
{: تعاىل              {]  ــ .]11: العلق ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـــــ

   .29/09/2009) : وأف(الشروق نقال مرتمجا عن  ـ رأس مقال أوردته 1 

html.42689/articles/ara/com.echoroukonline.www   

    .36، ص ) د ، ت ( ـ إبراهيم اليازجي، لغة اجلرائد، مطبعة التقدم، القاهرة، 2

  :غب بالباء مثل تعدية الفعل ر ـ 15
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  .ـ شاب يرغب بالزواج من فتاة تقدر احلياة الزوجية 

   . 1 " بالتعرف علي من أجل مشروع االستقراريرغبفأقسم أنه " :ـ ومثل 

  :مناقشة 

{ : مقرتنا بفي ، أو بعن ، أو بإىل ، كما يف قوله تعاىل ) رغب(    املشهور يف العربية أن يرد الفعل 

                  {]  ويف قوله ] .130من اآلية :البقرة:  

 }         {] 8: الشرح. [  

ْفمن رغب عن : (...ويف حديث الرسول  َْ َ ِ َ َ ِِّ سنَّتي فـليس منيَ َ َْ َ ِ ُ( 2.   

  : غري أنين أالحظ ورود معمول للفعل رغب مفعوال به جاء مصدرا مؤوال ، كما يف قوله تعاىل 

 }                                 

     {]  127من اآلية: النساء. [  

  .فعلين مضارعين ) كلما( ـ تصريف فعل الشرط وجوابه بعد 16

  : وبالفرنسية .كلما ألتقي أحدهم ، يكرر الشيء نفسه : مثل 
A chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me répète la même chose  

  

  

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .01/08/2012ضيع أيب الشيماء ، الشروق أون الين ،  ـ من موا1

www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/137446.html  

  .1292 ، ص 5063: ،كتاب النكاح ، حديث رقم 1،2002اجلامع الصحيح ، دار ابن كثري ، دمشق ـ بريوت ، ط ـ اإلمام البخاري ، 2
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  :مناقشة 

   تصريف فعل الشرط وجوابه مضارعني بعد كلما ، غري وارد يف صيغ اللغة العربية إال من جانب 
   1  ".!كلما ينام برلسكوني يحلم برونالدو":الدخيل الذي انتشر يف الصحف واجلرائد مثل العبارة 

  ) .كلما(أن يأيت الفعالن ماضيني بعد األداة فاملشهور يف اللغة العربية 

 {:يف مثل قوله تعاىل                         {] هود :
  ] .38من اآلية 

  .جمع لن بسوف في جملة واحدة  ـ 17

  :مثل العبارة 

ويل أو التحريض سوف لن يكون له مكان يف األراضي كل من يشكل خطرا على ليبيا سواء بالتم"
  :وبالفرنسية  . 2 "اجلزائرية 

Le risque n'aura pas lieu sur le territoire algérien  

  :مناقشة 

   يف اللغة العربية ال جيوز اجلمع بني أداتني هلما داللة واحدة ، فكال األداتني تفيد احلدوث أو عدمه 
ا تفيد عدم احلدوث يف  املستقبل قريبه ) لن(من املمكن االكتفاء باألداة يف املستقبل ، ولذلك ف أل

  :، مثل قولنا ) أبدا(وبعيده ، أو التعويض بإضافة 

  .ـ لن حيدث ذلك ، أو لن حيدث ذلك أبدا 
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .12/03/2012 ـ ع ب ، عنوان ملقال ، الشروق أون الين ، 1
www.echoroukonline.com/ara/articles/124329.html   

   .16/04/2012الشروق أون الين ، ) لقائي مع بوتفليقة تناول قضية أسرة القذايف : عبد اجلليل (  ـ وكالة األنباء اجلزائرية ،من مقال 2

www.echoroukonline.com/ara/articles/127097.html  
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:  األداة سوف ال يتبعها إال فعل موجب غري منفي ، فال يصح قولنا أنويف القرآن الكرمي نالحظ 
: قال تعالى دمه ،سوف ال يكون ، بل العكس أصح وكأن بعد التسويف يكون احلدوث ال ع

}           {] 8 : االنشقاق[.   

 {: وقد تتصل بسوف الم التأكيد ، لتؤكد حدوث الفعل يف مثل قوله تعاىل       

  {]وفي قوله أيضا ]5 : الضحى :}         {] 21  :الليل[.  

  

  : مالحظة 

   من خالل  ما استقصيناه من  تراكيب دخيلة  على مستوى بنية اجلملة،استطعنا أن نتوصل إىل 
  : حقيقة مفادها 

ـ على الرغم من الزخم املتواصل من  تراكيب متسربة إىل اللغة العربية ، فإن ما تسرب إىل بنية ونظام 
 قليال مقارنة مبا تسرب إىل اللغة العربية من تراكيب اجلملة العربية من بنيات وتراكيب أعجمية يعد

متس املعاين ، والدالالت ، وسنرى يف الصفحات القادمة  بعضا من تلك املعاين اجلديدة اليت وفدت 
  .إىل العربية من لغات أجنبية 
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 :  ـ التراكيب الدخيلة على صعيد المعنى 2
ّ أجنبية ، جديدة عن اللغة العربية فغري كثريا من العبارات     وهو ما دخل يف اللغة العربية من معاين

وجدد معانيها حبسب املعىن الوافد ، على حساب املعىن العريب املعتاد ، وهنا يكمن اختالف املعاين 
  .األعجمية عن معاين اللغة العربية املتشعبة املتسعة 

ديثة ، وعدم إملامنا الشامل بلغة األجداد    وهذا األمر ال يدرك ألول وهلة ، بسبب معاصرتنا للغة احل
، فال يدرك ذلك االختالف إال بعد االطالع الواسع على ما تركه األولون من تدوين ، إضافة إىل 
ضرورة االستناد إىل املعاين املبثوثة يف الشعر اجلاهلي ، و القرآن الكرمي ، وكذا يف احلديث الشريف ، 

  .اصرة الدخيلة ، واملعاين العربية املتأصلة ملعرفة الفروق بني املعاين املع

ا يف حياتنا اليومية ، ويف بعض وسائل     نقدم بعضا من الرتاكيب ، نناقش معانيها واستعماال
  . اإلعالم املعاصرة 

   نماذج من التراكيب الدخيلة في مستوى معنى الجملة ـ 1 ـ 2

    :جليزية  وبالفرنسية وتليها باإلن1طلب الرجل يد المرأة  ـ 1
L'homme a demandé la main d'une femme  

To ask the hand of –  

  :مناقشة 

  . خطب الرجل املرأة :   تقول العرب 

 {: ويف مثل ذلك وردت اآلية الكرمية                      {

  ] .235: من سورة البقرة [
 ــــــــــــــــــــــــــــ
   30/01/2009الشروق أون الين ، )  أشهر حبسا لطالب الزواج من الوالية زرهوين 6( من مقال  ، ب.العريب ـ 1

www.echoroukonline.com/ ara/articles/32262.html   
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املرتمجة ترمجة حرفية لفظية ، ) طلب الرجل يد املرأة(، و)  رأةخطب الرجل امل(ّ   لو قارنا بني عباريت 
ألدركنا الفرق بني خطب العربية اليت تعين الدعوة للزواج ، إزاء ما توحي إليه عبارة طلب اليد اليت هي 
مفهومة يف لغتها األصلية ، غامضة اإلحياء يف اللغة العربية إذ قد تشري إىل معاين خمتلفة مستعملة 

ليد يف العربية قد تكون للمصافحة ، أو للمبايعة وأخذ العهود ،أو هي طلب املعونة أو حىت فطلب ا
  . لقراءة الطالع من خالل خطوط اليد 

  .طلب الرجل املرأة للزواج لكان أقرب إىل ما عهدته العرب : ولو جاءت العبارة 

  1 .غري أن شيوع التعبري األجنيب وكثرة استعماله ، ساعدا على جتويزه 

 : وبالفرنسية .2التربية تلعب دورا فعاال في تنشئة الشباب على األخالق الحميدة  ـ 2
L'éducation joue un rôle actif dans l'éducation des jeunes aux bonnes mœurs  

:مناقشة    

رتمجة     هذه العبارة هي من العبارات املستحدثة يف لغتنا ، وهي دخيلة يف العربية ، ومن نتائج ال
احلرفية من اللغة الفرنسية ، إذ انتشر استعماهلا يف اللغة األصل بسبب شيوع ثقافة املسرح املتوارثة من 
الفكر اليوناين ، فكان كل ممثل يلعب دورا ما على خشبة املسرح ، وكأن احلياة خشبة مسرح كل منا 

  . بعد ذيوع الرتمجة ومل تنتشر تنتقل تلك العبارة إىل العربية إال.فيها يؤدي دورا ما 

التسامح : تؤدي يف عصرنا معىن . يلعب التسامح دورا مهما يف انتشار السلم بني الناس :   وعبارة 
  . بني الناس سبب يف انتشار السلم بينهم 

  .لقد انزاحت لفظة لعب األصلي الذي تؤديه إىل معىن آخر خمتلف الداللة 
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .55حممد حسن عبد العزيز ،لغة الصحافة املعاصرة ، ص :  للتوسع أكثر ، انظر  ـ1

   .2007/05/02، الشروق أون الين ، ) سنغافورة... الرشوة  ,الصحافة(  ـ عزوز سعاد ، من مقال 2

13603=news?/ara/com.echoroukonline.www   
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لفعل لعب يف اللغة العربية فله صيغ ومعاين أوىل مشهورة ، فلعب بكسر العني ال تعدو أن يكون أما ا
معناها التسلي واللهو ،أما يف استخدامنا للفعل لعب فنالحظ فيه جتديدا بسبب الرتمجة اللفظية 

  ) .  واهتم اشتغل باألمر( للعبارة الدخيلة ، واكتسب معىن جديدا هو أقرب إىل معىن 

  : فتكون اجلمل مثال 

  .ـ للرتبية أثر كبري يف ترسيخ األخالق احلميدة يف نفوس الشباب

  .ـ تصنع الرتبية شبابا يتحلون باألخالق احلميدة 

{: وقريب منه ما جاء يف اآلية                    {]  من :طه
  ].39ية اآل

 {: ويف لفظ النشأة واإلنشاء يرد قوله تعاىل                 

    {  ] 18: الزخرف. [  

 {:ويف لفظ اخللق يرد قوله تعاىل            {]  4: القلم. [  

{: مو الزيادة والربكة يرد قوله تعاىل ويف الرتبية مبعىن الن                

        {]  276: البقرة.[  

  :فيكون املعىن األصيل يف العربية 

  .ّـ تصنع الرتبية رجاال ينشأون على األخالق العظيمة 

  :إلنجليزية وبا. الوقت  قتل ـ 3
                                To kill the time 
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  :مناقشة 

ازي للدخيل ، وهو معىن جديد على العربية واملشهور      نقول فالن قتل وقته ، على أساس املعىن ا
قضى وقته يف الدرس  ، : منها هدر الوقت وإضاعته يف ما ال يفيد ، فإن كان يف ما يفيد فيقال 

  .  وقته يف العمل ، استغل وقته يف البحث ، اشتغل جل وقته يف التأمل أمضى

واملتواتر يف العربية أن القتل للحيوان واإلنسان وهو سفك الدم والذبح وإزهاق الروح ، وقد جاء مبعىن 
{ : اللعنة يف قوله تعاىل             {]  17: عبس [،  

ال وجاء الكثري  ازية الدخيلة أعاله فتح ا منه جمازا يف الشعر العريب الغزيل ، لكن استعمال العبارة ا
قتل املوضوع حبثا ، قتل اخلرب تقصيا ، قتل اجلوع والعطش : واسعا الستخدامات كثرية للفعل قتل مثل 

.  

  .د أضاع فالن وقته ، بدد الوقت ، ذهب وقته سدى ، هدر الوقت يف ما ال يفي:نقول 

ا يف القرآن بصيغتها يف قوله تعاىل  {:وردت لفظة الوقت ومشتقا          { 

{: ، ويف قوله تعاىل ]38: احلجر [، وكذلك يف ]81: صـ [         

                   {]  187: من سورة األعراف.[  

وردت يف سبعة مواضع ) ميقات (،وبصيغة ]103: النساء ،اآلية [وردت يف سورة ) موقوت(وبصيغة 
: الواقعة [و]40: الدخان [و] 38: الشعراء [، و ]155 ، 143، 142: األعراف:[هي
  ].17: النبأ [و]50

  :وباإلنجليزية . 1خيرة األ ورقته لعب ـ 4
He played his last card  

ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ
  18/09/2007الشروق أون الين،  ) .الكوييت يكوي احلمراوة يف سهرة رمضانية(من مقال بالصفحة الرياضية .ر خمتار  ـ 1

www.echoroukonline.com/ara/?news=17015  
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  :مناقشة 

تمعات ، فاللغة وجه لفكر الشعوب    هذه العبارة نابعة عن لعبة القمار السائدة يف ثقافة  بعض ا
ا  ا وجتار   :والعبارة التالية . تسرد حيا

 .قية له ـ يعد احملتل الديون الورقة الراحبة للضغط على املستضعفني وهي ورقة احلظ املتب
هي يف العربية توحي إىل معىن جمازي يعوض معىن استخدام اإلنسان جلميع إمكاناته املتبقية الكتساب 

  .شيء ما أو احلفاظ عليه 

استعمل كل طاقته ، بذل كل ما لديه ، صب مجيع إمكاناته ، أفرغ كل جهده ، ـ :ويف العربية نقول
 {:  من قوة ، وقريب من ذلك  قوله تعاىل أفىن كل ما ميلكه يف سبيل ، أعد كل ما استطاع  

          {]  60من اآلية :األنفال. [  

    Under the patronage:     وباإلنجليزية...يمارس مهامه تحت الرعاية السامية للسيد ـ 5

  :مناقشة 

بوضع نفسه حتت سلطة إجراء تدقيق نصف باإلضافة لذلك فإن فيسبوك مطالب : (  انظر العبارة 
  . 1 ) سنة قادمة20سنوي ملدة 

   الدخيل هنا يف العبارة هو معىن التحتية اليت تفيد  الدرجات واملستويات املعنوية ، أما املعىن األصلي 
 يف للتحتية والفوقية يف اللغة العربية فكان يشري إىل املستويات والدرجات املكانية ال غري ، واملرتجم

العبارة ركز على األلفاظ وداللتها ، دون النظر إىل املعىن اإلمجايل للعبارة ، وبذلك فقد توغل املفهوم 
ال به حىت انتشر املعىن اجلديد املولد يف قولنا  يعمل حتت وصايته : اجلديد للتحتية والفوقية ، وفتح ا

 قولنا بوصايته ، برعايته ، بإشرافه ، وأصبحت حتت تدل داللة الباء يف. ، حتت إشرافه ، حتت رقابته
  ) .ضمن(برقابته، أو تدل داللة قريبة ملعىن كلمة 

ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

    .12/08/2012فيسبوك حتت الرقابة ملدة عشرين سنة ، الشروق أون الين  ، :  من مقالـ1

www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/138636.html   



  المعاصرة  وأسالیبھ ةمظاھر الدخیل في اللغة العربی      ي                                        ــــل الثانـالفص
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 254 

                :     وباإلنجليزية . 1 ـ إنه يلعب بالنار6

 He plays with fire 

  :مناقشة 

    هو تعبري دخيل جمازي يطلق على من جيازف ويغامر بنفسه يف أمر ما ، مثله مثل الالعب بالنار 
تمعات غري العربية ، ومنهم من يتخذ ذلك مصدرا لرزقه يف استعراض ات مناسبات وأعياد كثري من ا

يف األسواق، حيث يعرض مهارته احلركية مواجها اخلطر يف أي وقت ،  هذا املفهوم تسرب إىل اللغة 
ازي نفسه ، وتسربت معه كذلك ثقافة الل عب العربية ، وأصبح شائعا يف استعماالتنا يف املوقف ا

  .بالنار وألعاب السحر واخلفة 

 {: ويف املعىن العريب ورد ذكر االقرتاب من اهلالك واخلسارة يف قوله تعاىل          

                         {] من : عمران آل
  ]103اآلية 

  .إذا ساق نفسه إىل هالكها . هو جيين على نفسه : أو أن نقول 

  :      وباإلنجليزية2.نكران الذات  ـ 7
Self-denial  

  

  

ــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  28/03/2004، من رأس خرب رياضي ، الشروق أون الين، ) الشباب يلعب بالنار ( ـ انظر العنوان 1

www.echoroukonline.com/ara/?news=50048  

   .24/03/2010، الشروق أون الين  ، ) اإلعالم ، واالغرتاب واهلوية الوطنية ( ـ أ د حممد قرياط ، من مقال 2

www.echoroukonline.com/ara/articles/49893.html  
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  :مناقشة 

عدم االستئثار  ، وتقدمي مصلحة اجلماعة على حساب النفس:   واملعىن الذي تؤديه العبارة هو 
وهو أن تقدم مصلحة اآلخرين على اإليثار ، وهي األدق ، : بالشيء ، واليت تقابل اللفظة العربية 

  .ك يف متطلبات احلياة الدنيوية ، طمعا يف عفو اهللا ورضاه مصلحت

 {: وقد جاء يف القرآن . التفضيل وفعله آثر يؤثر مبعىن  يفضل ويقدم : وهو        

            {]  أي فضلك وقدمك علينا ] 91: يوسف.  

 {:وقال تعاىل         {]ومثل .،مبعىن فضلها وقدمها على اآلخرة ]38: النازعات

  1 ):من البسيط(ذلك ما جاء يف قول الشاعر

َما آثـروك بها إذ قدموك لها  ََ ْ َُ ََّ َ ِ ُ ُلكن ألنفسهم كانت بها األثر.. َ َ ْ َ ْ ِ ُِ ْ َ  

نكارا لذواتنا ، إمنا هو تبجيل لآلخر على نفسك   و عدم استئثارنا بالشيء ليس بالضرورة أن يكون إ
دافعه احملبة القوية له ، أو الطمع يف أجر اهللا العظيم ، وهو كما نرى هنا ليس نكرانا للذات بل 

{ :قال تعاىل .احرتاما هلا وتقديرا                       

              {]9من اآلية:الحشر[.   

  2علق اإلضراب ـ 8

   . أوقف اإلضراب وقطع استمراره :مبعىن  

  :     وباإلنجليزية. ـ علق أمال كبيرا 
He attaches great hope   

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

لد ) م ، س (  ـ ابن منظور ، 1   ] .أثر[ ، مادة 26 ، ص 1، ا

   .21/02/2012، الشروق ، ) عدنان خضر علق إضرابه عن الطعام بعد قرار باإلفراج عنه : ( ـ وكاالت ، من عبارة عنوان مقال2

www.echoroukonline.com/ara/articles/122850.html  
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  . متىن وطمح يف أمر ما :مبعىن 

   He attaches importance :                          وباإلنجليزية . ـ علق أهمية خاصة على 

  .ـ علق على المقابلة  

ا ووصفها ،بكالم مسموع : مبعىن    وبالفرنسية.ّعقب على جمريا

Le Journaliste a commenté sur le match  

  :مناقشة 

، ) العالقة(، ومن اسم ) علق(للفظة أخذت مدلوالت جديدة يف عصرنا وهي من الفعل    هذه ا
والعربية قد استعملت العلق ماديا يف كل ما يعلق وينشب "  يذهب البعض أنه من العلق ، علقولفظ 

نني ومعنويا يف العالقة تنشب بني اث. كالدم ، واحملور الذي تعلق عليه البكرة ، وعلقت املرأة محلت : 
  .1" حبا أو بغضا ، ويف الصلة تربط بينهما 

 {: وأصل التعليق من لفظ العلق يف قوله تعاىل        {]  2: العلق. [  

ا تعلق على جدار الرحم يف طور من أطوارها    .وما مسيت العلقة كذلك إال أل

  .والتعليق دليل على التشبث طلبا لالستقرار 

  {: وله تعاىل ويف ق                          

                          { 
  ] .129: النساء [

  .ترك األمر بني البينني : علقة يف اآلية من التعليق، وهنا جاءت مبعىن لفظ امل

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .18 ، ص1990 ، 5 ، ،ط 2 ـ عائشة عبد الرمحان ، التفسري البياين للقرآن الكرمي ، دار املعارف، القاهرة اجلزء 1
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ائها ، بعد الشروع ّومن هذا املعىن ظهر يف العربية معىن مولد هو  عدم إمتام األعمال وعدم إجنازها وإ
  .فيها لسبب عارض 

  .يعلق األب آماال عريضة على ابنه الوحيد : ومبعىن آخر جديد هو الرجاء ، حني نقول 

  .فاألماين اليت يريد املرء حتققها يف املستقبل هي أمال قلبية معلقة تنتظر التحقق أو البطالن 

 مبدلول جديد آخر هو التعليق مبعىن تعقيب الكالم على كالم أو فعل أو شيء وصارت اللفظة توحي
  .مثل قولنا علق الصحايف على احلدث ، علق فالن على املقابلة الرياضية 

  He plays the role of grandfather:             باإلنجليزية .       ّمثل شخصية الجد  ـ 9

  .يتقمص : ـ ميثل مبعىن 

 He represents the:                                  باإلنجليزية .        ب ّمثل الشع

people  

  .ينوب : ـ ميثل مبعىن 

 He represents the Medical:             باإلنجليزية .      ّيمثل نقابة األطباء 

Association  

  

  He represents public opinion     :                  باإلنجليزية .         ّمثل الرأي العام  

 .يظهر ويربز : ـ ميثل مبعىن 

 what represents the school for you:          ماذا تمثل لك المدرسة ؟      باإلنجليزية 

?  

  .يعين : ـ ميثل مبعىن

  :مناقشة 

 .  هذا الفعل أصبح له دالالت عديدة ال تعرف إال من خالل سياق الكالم 
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ل متثيال أي جاء بأمثلة حجاجية يف كالمه أو نصه ، وهو املعىن األول املشهور يف اللغة مث: أقول 
إيراد حجج وأمثال يف الكالم قصد تقريب الفهم للسامع أو القارئ : فالتمثيل العربية ، 

   {:قال تعاىل .واالعتبار،فاملثل هنا مبعىن البيان واحلجة             

                     { ] 34: النور.[  

 {: وقال                {]  56: الزخرف.[  

  {:وقال                       {]  59: الزخرف.[  

     {: تشكل يف هيئة ما يف قوله تعاىل ) ّتفعل(متثل على وزن و   

                {]  17: مريم.[  

 {:يف قوله تعاىل : املثل مبعىن الشبه                      

                     {]   17: البقرة.[  

{: قال تعالى                                  

      {]  24: إبراهيم. [  

 ، مبعىن تقمص شخصية ما مثل تمثيال:   أما املعاين الدخيلة اجلديدة هلذه العبارة فنجدها يف العبارة 
  .يف عمل مسرحي أو فين 

ا معربا عن حقوقها مثل متثيال اجلماعة يف احملافل أي: ونقول   . ناب عن اجلماعة وكان راعيا لشؤو

  .1ونقول هو ميثل الرأي العام مبعىن خيتزل صورة أو رأيا اشرتكت فيه جمموعة ما 

  ) .يعين (معىن آخر كذلك هو مبعىن ) ميثل( ويف اجلملة املقابلة األخرية  أخذ الفعل 
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .56حممد حسن عبد العزيز، لغة الصحافة املعاصرة ، ص : كثر انظر  ـ للتوسع أ1
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  :وبالفرنسية .  المشروبات الروحية  ـ 10
Spiritueux  

  :واملعىن الذي تؤديه العبارة هو 

  .ـ املشروبات املؤثرة يف روح اإلنسان 

  ) .الغامض(ـ املشروبات ذات التأثري الروحي 

  :مثلما جاء يف العبارة 

  1  ".رجولة لدى البعض ال تكتمل إال باحتساء هذه المشروبات الروحيةفأصبحت ال"
  :مناقشة 

ا من لفظة الروح  ،  )esprit(  هكذا ترجم البعض اللفظة الفرنسية ، باعتبار أن الفرنسيني يشتقو
ا تؤثر يف  العقل ، ولذل ك اعتقادا منهم أن اخلمر تؤثر يف الروح ، على عكس املسلمني الذين يرون أ

ا ختامر العقل ،وجتعله يف غفلة من أمره    .مل خيطئ العرب يف تسميتها باخلمر أو املسكر أل

 {:اسم جلربيل عليه السالم يف قوله تعاىل:والروح        {]193 :الشعراء.[  

 {: قال تعاىل  من أمر اهللا الذي مل يطلع عليه أحد ،إذ: فالروح         

                 { ] 85: اإلسراء.[  

  .شطر غييب يف اإلنسان وشطره الثاين هو اجلسم واملادة : فالروح 

  {:قال تعاىل                 {]72: صـ.[  

  ـــــــــــــــــــــ
   .05/08/2009، الشروق أون الين ، ) حوادث وأحاديث برائحة اخلمر( ـ أ د فوزي أوصديق ، من مقال 1

www.echoroukonline.com/ara/articles/40425.html  
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  . وهنا تفرتق االعتقادات والثقافات ،فكان من األنسب أن ترتجم اللفظة الفرنسية باخلمر فحسب 

ُاإلسفنط واإلسفنط"، جاء يف اللسان  ) esprit(ولعل لفظة اإلسفنط الرومية الدخيلة أصلها  ُْ َْ ْ ِْ ِِ :
ُاملطيب من عصري العنب، وقيل ََّ ُ

ْاإلسفنط َأعلى اخلمر، قال : أَبو عبيدةهو من َأمساء اخلمر، وقال :  ْ ِ
  ): من حبر اخلفيف(َهو اسم رومي؛ قال األعشى الشاعر : َاألصمعي

ِوكأن الخمر العتيق من اإلسـ ـفنط، ممزوجة بماء زالل  ُ ٍَ ً َ َُ ْ َ ِْ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َّ َ"1  

ْقال أَبو حزام العكلي فهو مما ميدح به ويعاب: "قال أَبو حنيفة ُ"2 .  

غيري األصوات وتبديل الباء األعجمية فاء ، وإدغام الراء األعجمية يف النون ونطق التاء  بتولعل التحوير
  .طاء ، هو السبب يف تغيري صورة ذلك اللفظ الدخيل 

  .زار وفد من المسؤولين القرية  ـ 11

  :وبالفرنسية . ـ من المسؤول عن هذا الوضع ؟ 
Qui est responsable ?  

   .3 "علب سوداء ألسرار الدولة..زوجات املسؤولني : "مثال 

  

  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

لد ) م ، س (  ـ ابن منظور ،  1   ].إسفنط [ ، مادة 80 ، ص 1، ا

  . ـ املصدر نفسه ، الصفحة نفسها 2

   .11/2011/ 29 ـ لبىن قاسم ، عنوان مقال ، الشروق أون الين ، 3

www.echoroukonline.com/ara/articles/87912.html  
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  :مناقشة 

   هذه العبارة أصبحت حتتمل معاين ودالالت خمتلفة يف عصرنا بعدما كانت حتمل معىن واحد يف 
وم القيامة ، ذكرت ُعصر صدر اإلسالم ، فاملسؤول لفظة إسالمية تعىن الذي يسأل يف الدنيا أو يف ي

  .بصيغ اشتقاقية عدة يف القرآن ، وكذلك يف األحاديث الشريف 

  .ُاملسؤول هو اسم مفعول من الفعل سأل ، وهو من يسأل عن أمر ما  ، يطلب منه اإلجابة 

  1 .)ما المسؤول عنها بأعلم من السائل(...: ويف حديث رواه البخاري ومسلم 

 {: قال تعاىل              {]  8: التكوير.[  

ِكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته َأال  : (وقال الرسول  َ ٌ ُ ٍ ْ ُ (2.   

  .مبعىن أنه سوف يسأل يوم القيامة 

ذه األمثلة فالسؤال هنا مبعىن طلب اجل { : واب ،وقد يكون مبعىن طلب احلاجة يف مثل قوله تعاىل و

         { ] 273من اآلية : البقرة. [  

هؤالء مسؤولون : أما يف عصرنا فقد تطور معناها وتشعب فهي تدل على صاحب السلطة ، يف قولنا
  .كبار ، وتدل كذلك عن املتسبب يف أمر ما  

  :وباإلنجليزية . على الخط أنت  ـ 12
You are on line  

  :وبالفرنسية . أنت على الهواء مباشرة 
Vous êtes en ligne  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .24 ، ص 2006 ، 2 ـ اإلمام  مسلم ،صحيح مسلم ، كتاب اإلميان،دار طيبة ، الرياض ،ط 1

  .1764، ص7138: حكام، حديث رقم، كتاب األ) م ، س (  ـ اإلمام البخاري ، 2
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  :مناقشة 

  هذه اللغة العصرية  لإلذاعة مرتمجة ترمجة أمينة من الفرنسية آو االجنليزية واخلط هنا يقصد به خط 
ووقع حذف لالختصار ، غري أن احلذف يكون أبلغ لو وقع على اخلط  فتكون .االتصال السلكي 

وم أصبحت شيئا قدميا مع ما ابتدع من وسائل وطرق أنت على اتصال ، ألن اخلطوط الي: العبارة 
 .أخرى لالتصال 

ا يف عصرنا ليس الشخص جبسمه حلما وعظما ، إمنا صوته وصورته تنتقل عرب اهلواء عرب   املقصود 
  .أجهزة بث واستقبال ذبذيب 

  :وبالفرنسية . إنشاء خطوط السكة الحديدية ـ 13
Raccordement des lignes ferroviaires  

  . إنشاء خطوط الهاتف : ونقول 

  :وبالفرنسية .إنشاء خطوط الكهرباء : ونقول 
Mise en place de lignes électriques  

  

  :مناقشة 

  :  لفظة اخلط يف العربية األوىل هلا عشر معان يف القاموس احمليط منها 

لسهل و خط الرسم اسم علم ملدينة تنسب إليها الرماح و الطريق اخلفيف يف ا: هو )خط: (اللفظ
  .والكتابة 

  :أما يف عصرنا فتعين  كذلك 

  ) .سلكيا أو أثرييا(ـ خط االتصال باهلاتف أو التلفاز أو باألنرتنت 

  .ـ خط النقل اجلوي والربي والبحري 
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م إمنا يف هذا املقا) اخلطوط(وقد نقل املرتجم ألفاظ العبارة األجنبية كما هي ، وما يقصد به يف لفظة 
  .وإن من معاين السكة كذلك الطريق . أنشأ العمال طرق السكة احلديدية:يف مثل مجلة ) طرقال(هو 

أما يف اجلملتني األخريتني فاخلط هنا يقصد به شبكة االتصال اخليطية سواء كانت خيوطا وأسالكا    
  .حقيقية أو  كانت خيوطا  أثريية  غري مرئية 

  :وبالفرنسية . يحارب ضد العدو  ـ 14

Lutte contre l'ennemi  

  :مناقشة 

  .قاتل عدوه ، صارع خصمه . ّ حارب عدوه 

{ :قال تعاىل                       {]  82: مريم[  

ّأي أعداء كما فسر ذلك الضحاك ، وقال السدي     1 .خصماء ، خبالف ما رجوت منهم : ّ

  2". ضد الشيء ضديده ، وضديدته خالفه " رب عن ابن سيدة ويف لسان الع

يف االستعمال الدخيل حشوا ، وما العبارة الدخيلة إال ترمجة حرفية لالستعمال ) ضد(ويف رأينا تعد 
  .فالضد هو نفسه العدو . األجنيب 

 . هو الصديق وحماربة العدو يف العربية ال تدل الداللة نفسها مع مجلة حماربة ضد العدو،فضد العدو

  

  

  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .262، ص 2002 ،  5 ـ ابن كثري ، تفسري ابن كثري ، حتقيق سامي بن حممد السالمة ، دار طيبة ،الرياض ، ج 1

لد ) م ، س (  ـ ابن منظور ، 2   ].ضد[، مادة 2564 ، ص 4،  ا
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أن أمريكا تقاتل عدو : د فيتنام الشمالية ، كان معناه إن أمريكا تقاتل ض: فإذا قلنا : " قال اهلاليل
  1 ..." .أي تقاتل نفسها ، وهذا مسخ للغة العربية،يدمي قلب كل من حيبها ) فيتنام الشمالية (

  . 2 "لكن كلمة الضد  تعين أيضا املقابل " أما العدناين فيجوز يف معجمه االستعمالني قائال 

  :ة ، وتليها باإلنجليزية وبالفرنسي. اعتنق الفكرة  ـ 15
. L'homme a embrassé l'idée 

He embraced the idea  

  :مناقشة 

  االعتناق يف العربية ، مشتق من العنق الذي هو اجليد ومنها اشتق العناق ، والتعانق ، واالعتناق ، 
تحدثة ، وهي تشبه واملعانقة يف تالقي األعناق ، أما اعتناق األفكار واملذاهب ، فهو من املعاين املس

  . احتضن فالن مبدأ جديدا : العبارة 

  .وعبارة فالن اعتنق مذهبا ما،مبعناها املعاصر الذي يقابل املعىن القدمي لزم مذهبا ما وأخذ به 

  .3" أجانب يشتكون من عراقيل متنعهم من اعتناق اإلسالم يف اجلزائر "مثلما جاء يف عنوان مقال 

  

  

  ــــــــــــــــــــ
   .20، ص ) م ، س (  ـ تقي الدين اهلاليل ، 1

   .158، ص ) م ، س (  ـ حممد العدناين ، 2

   .19/11/2011 ـ  عصام بن مينة ، الشروق أون الين ، 3

www.echoroukonline.com/ara/index.php?news=87486    
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  :وباإلنجليزية .احتضنت المدينة الفعاليات الثقافية بقاعة النجوم  ـ 16
The city has embraced the cultural events 

  :مناقشة 

     العبارة السابقة من العبارات املعاصرة اليت ال يفهمها إال أبناء العصر ، ملا وقع لأللفاظ الدالة من 
الت جديدة معاصرة ، ويف املثال املذكور فإن االحتضان ليس انزياح يف املعىن ، أو تولدت منها دال

هو االحتضان املعهود ، ولفظ فعاليات من ابتداع العصر مشتقة من فعل ، والثقايف هلا دالالت عدة 
ا أخذت مدلوال معاصرا ،  ،ولفظ قاعة من اجلذر قاع أخذت مدلوال آخر ،أما لفظ النجوم فإ

وكان بادئ . الشهرة يف الفنون ، وال يطلق على من اشتهر يف العلوم فالنجم اآلن يطلق على من ركب
األمر تشبيها بليغا إال أنه أصبح امسا ال يراد به التشبيه يف ذاته ،  وكلها دالالت جديدة بنت هذا 

  .العصر ، واغلبها دخيل تسببت الرتمجة احلرفية يف ترسيخها يف الواقع اللغوي 

   .1)"لقاءات ابن رشد(ليا الفرنسية أخريا الطبعة السادسة عشر من احتضنت مدينة مارسي: "مثال 
  :وبالفرنسية . أمر الرئيس بتشكيل الوزارة  ـ 17

Le Président a ordonné de former  l'équipe du ministère  

  :مناقشة 

املتومهة صورته احملسوسة و: "  التشكيل يف العربية من  الشكل ، وشكل الشيء من معانيه يف اللسان 
ّتصور ، وشكله صوره : ، وتشكل الشيء  ّ." 2  

  . ويظهر أن العبارة من الدخيل الوارد املرتجم لفظا 
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .05/12/2009 ـ حممد بغايل ، الشروق أون الين ، 1
html.45240/articles/ara/com.echoroukonline.www   

لد ، ) م ، س(  ـ ابن منظور ، 2 ] .شكل[ ، مادة 2310 ،ص  4ا  
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يئة ، تعيني ، تنصيب  فنقول : أما ما تعهده اللغة ونراه مناسبا فهو  أمر الرئيس : تأليف الوزارة ، 
  .بتنصيب وتعيني أعضاء الوزارة 

  1 "دنة إىل غاية تشكيل احلكومة اجلديدة يوسفي يعلن اهل: "مثال 
  

  :وبالفرنسية . رسم األهداف  ـ 18
Dessiner les cibles  

  :وبالفرنسية . ـ سجل هدفا 
 MARQUER UN BUT  

  :مناقشة 

اإلمكانات الالزمة  ضرورة رسم سياسة جادة ترصد فيها":  مثال على ما سبق ما جاء يف العبارة 
    . 2 "وتضبط األهداف بدقة

 واهلدف يف اللسان من بني معانيه الغرض املنتضل فيه بالسهام ومن معانيه يف لغتنا املعاصرة املقصد 
  :ويف االستعمال العريب نقول . والغاية 

  .ـ حدد وعني مقاصد العمل وغاياته املنشودة

  

  :وبالفرنسية . يحدد األستاذ النقاط و العناصر المهمة في درسه  ـ 19
Le Professeur identifie les points et les éléments importants dans sa leçon  

  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ــ

  .20/06/2012ـ سفيان ع ، عنوان مقال، الشروق أون الين ، 1

www.echoroukonline.com/ara/articles/133028.html   

   .13/08/2012، الشروق أون الين ،  ّـ علي ب ، اللجنة األوملبية اجلزائرية تتفنن يف التربير 2
www.echoroukonline.com/ara/articles/138742.html   
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  :مناقشة 

 و مثال .يظهر األستاذ البنود الرئيسة اليت يرتكز عليها الدرس : ذكورة املعىن التايل    يراد باجلملة امل
طلبت الوصاية من الشركاء االجتماعيني ضرورة حتديدها للنقاط ":على ذلك ما جاء يف العبارة التالية 

   . 1 "املرفوضة من قبلهم
ملعىن القدمي الذي يدل على اجلزء ، أخذت معىن جديدا  بعيدا عن ا) النقطة(    ولذلك فإن كلمة 

سقطت على قميصه : مل أجد يف الدلو نقطة ماء ، أو مجلة : الصغري القليل من الشيء ، كقولنا 
: نقاط من الكإل ، للقطع املتفرقة منه ، وتنقط الرجل اخلرب : "جاء يف القاموس احمليط . نقطة حرب

 للمعىن ذاته ، ورد ذلك يف احلديث الشريف عن والعرب تلفظ النقطة نكتة. 2 "أخذه شيئا بعد شيء 
  .قلب املؤمن والنكتة السوداء والبيضاء 

". وكل نقطة من بياض يف سواد، أو سواد يف بياض، نكتة: "3)أساس البالغة(قال الزخمشري يف     و
بقة  ويف لغتنا املعاصرة يضاف إىل املعاين السا4 ".النكتة كالنقطة): "الصحاح(وقال اجلوهري يف 

  .البنط أو الفكرة تكون يف كالم املتكلم ،أو يف النص : لكلمة نقطة معىن جديد هو 

  

  

  
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ــ

ائيا يف مشروع القانون األساسي ملستخدمي الرتبيةنشيدة قوادري ـ 1    .29/02/2012 ، الشروق أون الين ،  ، الثامن مارس للفصل 
www.echoroukonline.com/ara/articles/123505.html 

  ] .نقط[ ، مادة 621، ص ) م ، س ( الفريوزابادي ،  ـ 2

  ] .نكت[ ،مادة 303 ،ص1998، 1 ،ط1 ـ الزخمشري ، أساس البالغة ، حتقيق حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،بريوت،اجلزء 3

  ]  .نكت[ ، مادة 269ص  ، )م ، س (  ـ اجلوهري ،4
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  :وبالفرنسية . األفكار السطحية  ـ 20
les idées superficielles  

  :مناقشة 

ّعمق : "تقول العرب .، وضده العمق 1   السطح من بني معانيه يف لغة العرب أعلى الشيء وظهره 
َل عمقي الكالم أي لكالمه غورورج.النظر يف األمور مبعىن بالغ  ْ ُ "2.    

ازية املشتهرة الدخيلة يف لغتنا واليت هلا معىن جديد نقول     أما سطحية األفكار فهي من العبارات ا
  .الفكر السطحي وعكسه الفكر العميق :  

ٌحبث: "   جاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة   -فيه ،  ّيكتفي بظاهر األمر دون التعمق : ّسطحي َْ
َّينقصها اجلدية والعمق: ّفكرة سطحية  ّ"3  .  

  .ومن ذلك فالتفكري السطحي هو التفكري الظاهري الذي ال عمق فيه 

هل من ضرورة اآلن إلعادة االعتبار للعقل بعد أن عبثت بنا األفكار السطحية عن اإلسالم ": مثال 
   .4" والنعرات احلزبية

  
  :ية وبالفرنس. طي صفحة الماضي  ـ 21

Tournez la page du passé  

  
ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .2516، كلمة رقم ] سطح[ ، مادة 1063 ـ أمحد خمتار عمر ، معجم اللغة العربية املعاصرة  ، ص1
لد ) م ، س ( ـ ابن منظور ، 2    .821، ص ) م ، س (وكذا  الفريوزابادي ، ] .عمق[ ، مادة 3107 ، ص 4، ا
لد  3    .1064 ، ص  2ـ أمحد خمتار عمر ، املصدر السابق ، ا
  . 25/11/2010ـ صاحل عوض ، مالك بن نيب ملاذا ال نفهمه؟  ، الشروق أون الين  ، 4

html.63428/articles/ara/com.echoroukonline.www /  
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  :اقشة من

  ووردت .كتم السر،وإسرار األمر يف القلب:ومن معانيه .1" الطي نقيض النشر:"    جاء يف اللسان 

 {: الكلمة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل تشبيها دقيقا لطي السماوات واألرض     

                           

      {] 104: األنبياء.[  

ازي : وعبارة    نسيان : طي صفحة املاضي ، هي من العبارات الدخيلة على لغتنا ، معناها ا
 الجزائر على باريس االعتراف بجرائمها في" :مثال ذلك ما جاء يف العبارة . املاضي خريا أو شرا

   . 2 "طي صفحة الماضي نظير
وهو كما جاء يف قوله .ضرب صفحا عما مضى : أما يف اللغة العربية املعهودة فنقول يف هذا املعىن 

{ : تعاىل                        { 
  ] .5: الزخرف [
  

  )il incarne la sagesse:( وبالفرنسية .   الحكمة  يجسد إنه ـ 22

  :مناقشة 

  :   اجلسد يف اللسان البدن ، ووردت الكلمة يف عدة مواضع يف القرآن الكرمي منها قوله تعاىل 

}                                 { 

  ] .88: طه [
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لد ) م ، س( ـ ابن منظور ، 1   ] .طوى [  ، مادة 2729 ، ص 4، ا
   .30/10/2009 ـ حممد مسلم ،عنوان مقال ، الشروق أون الين ، 2

html.43865/articles/ara/com.echoroukonline.www   
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ّ ـ جسد الرجل الثوب ، مبعىن صبغه  بالزعفران :تقول العرب 
1.  

  .حتقيقه على أرض الواقع ، وإكسابه شكال أو قالبا حمسوسا : أما جتسيد الشيء  مبعناه املعاصر فهو

  سيحية والعبارة من االستعماالت الدخيلة احلديثة اليت قد تكون اقتبست من اعتقاد التجسد امل

 اجلزائر املستعمر يف حقيقة جيسد تارخييا مرجعا سيكون اجلزائر فيلم أسود ":مثلما جاء يف العبارة 

    .2  "والصورة بالصوت
  :وبالفرنسية . يبلور محمود فكرته  ـ 23

Mahmoud cristallise son idée 

  .3 " جزائر السبعينات وإبداعيا يف سلوكا مثل هذا استطاع أن يبلور تيارا ثقافيا وإن": مثال 
  :مناقشة 

ّتبلر ، وتبلور أي صار شبيها بالبلور نوع من الزجاج ، جوهر أبيض شفاف :   نقول يف لغتنا املعاصرة 
فالن يكشف عن فكرته بكلمات واضحة ودقيقة ، واستعمل هنا البلور : أما العبارة الدخيلة  فتعين . 

  ور الشفاف للداللة على إبانة الرأي جمازا إليضاح الفكرة و جاءت مشتقة من البل

وكأن القصد األجنيب من ذلك وضوح األمر وجالئه وعدم .  وإظهاره مثلما يشف البلور عما وراءه 
از الدخيل  امه ، كجالء صفحة البلور وشفافيتها ، ومنها نفهم أن العبارة جاءت على سبيل ا . ّإ

  ال املرمر والرخام ،  وجاء يف احلديث أما العرب فوصفت املرأة وصفاءها ومجاهلا جبم
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  ] .جسد[ ، مادة 247، ص ) م ، س (  ـ الفريوزابادي، 1

  .15/05/2010 ـ رانية خمتاري ، عنوان مقال ، الشروق أون الين ،2

www.echoroukonline.com/ara/?news=52071  

   .15/07/2009، الشروق أون الين ، )من ماركس إىل اللقمة إىل اهللا : رحلة املثقف اجلزائري( ـ د أمني الزاوي ، من مقال 3
www.echoroukonline.com/ara/articles/39395.html  
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الشريف وصف النساء بالقوارير بسبب ضعفهن كضعف الزجاج عند االنكسار ، غري أن وصف 
  .1املعاين الواضحة بشفافية البلور هو من املعاين احلديثة الدخيلة 

  .تضحيته بنفسه تترجم إخالصه للوطن  : ترجم اإلخالص المتبادل في مثل قولنا  ـ 24

  :مناقشة 

: من علوم اللغة إىل معىن عام ، وما أبلغ أن نقول ] ترجم[ عن توسع لفظ   هذه العبارة تكشف
  .مثابرتك يف العمل تنم عن حبك وإخالصك للوطن 

  يعكس الحب ـ 25

  :مناقشة 

عبارة معاصرة استوحت فعل .مثابرتك يف العمل ، تعكس حبك ـ وإخالصك للوطن :   يف قولنا 
ن فعل انعكاس الصورة أكثر ما يكون يف املرآة ، فالكثري منا وأل.االنعكاس من علوم الفيزياء الضوئية 

ا تعكس اهتمامه ، وترتيبه ونظافته : يفضل أن يقول    .الكراس هي مرآة التلميذ أل

ا تعكس تفكري اإلنسان فيتجلى من خالهلا : أو أن نقول    .اللغة هي مرآة الفكر ، أل

  :وباإلنجليزية . كرس حياته  ـ 26
He sacrificed his life  

  :مناقشة 

   عبارة كرس الباحث جهده يف البحث  تفيد معىن التخصيص ، وشدة االعتناء بالشيء ، والتكريس 
لفظة دخيلة ، وفدت من نصوص الديانة املسيحية ، مبعىن الوقف والنذر ، نالحظها متواترة يف 

  .نصوص الديانة املسيحية ، انتشرت اللفظة بكثرة يف كالمنا املعاصر
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    .1 "كان أربكان عاملا ، كرس حياته للمعرفة : "ومثال على ذلك ما جاء يف عبارة اجلريدة 

  :وبالفرنسية . كسر الجوع  ـ 27
casse-croute  

  :مناقشة 

وهي على سبيل االستعارة ، على أن كسر اجلوع يف العبارة الفرنسية    ترمجة حرفية للعبارة األجنبية ، 
له معىن واحد ال غري هو املبادرة إىل األكل ، غري أن كسر اجلوع وشهيته يف العربية يفهم منه معنيان 

كسرة الشهوتني ، : مها ـ التغلب عليه بالصرب والصيام ، أو باإلشباع واألكل ومن تعابري العرب قدميا 
  .  البطن وشهوة الفرج شهوة

  .أطفأت اجلوع أو سددت اجلوع : واملشتهر عند العرب يف هذا الصدد قوهلم  

  :وباإلنجليزية . يهضم األفكار  ـ 28
He digests ideas –  

  :مناقشة 
   يقصد باهلضم يف هذه العبارة الفهم ، واإلدراك ، ال كما هو معهود من فعل اهلضم ، واملشهور يف 

 {: ُ نقول فالن هضمت حقوقه أي غصبت وُأخذت ، وورد قوله تعاىل العربية أن    

      {]فالطلع اهلضيم، هو املنضم يف جوف اجلف ]148 : الشعراء، ّ
1.  

ر فلم استعارة هذه اللفظة ملعىن آخر ، ويف العربية ما يغين عنه؟ ، مثل قولنا يفهم املعاين واألفكا
ا    .ويدرك مقاصدها ، ويفقه حيثيا
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   .27/02/2011رحيل األب الروحي للحركة اإلسالمية يف تركيا ، الشروق أون الين ، ( ـ حممد مسلم ، من مقال بعنوان 1

www.echoroukonline.com/ara/articles/69364.html    

  ] .هضم [  ،مادة 1055، ص ) م ، س (  ـ الفريوزابادي ،2
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  . ـ الطفل تناول الطعام   29

  .ـ األستاذ تناول موضوع المخدرات في درسه 

  .ـ الكاتب تناول القلم 

  :وبالفرنسية . ـ المرشح الفائز تناول دفة السلطة 
Tenir le gouvernail de l’état  

  :مناقشة 

  1. أخذه : ناولته فتناوله :   جاء يف القاموس احمليط 

ـ : ، مثل ) أكل أو شرب(إىل معىن ) أخذ(مبعىن ) تناول(لكن يف اجلملة األوىل نالحظ تغري مدلول 
  .المريض تناول الدواء 

  .إىل معىن درس وناقش ) تناول(ويف اجلملة الثالثة نالحظ تغري مدلول 

  . ، جاء مبعىن أخذ وأمسك  ) تناول(ملتني الرابعة واخلامسة فنالحظ أن الفعل أما يف اجل

    briser le cœur       :                                         وبالفرنسية. حطمت قلبه  ـ 30

  :مناقشة 

   {: قال تعاىل .    التحطيم يف العربية التكسري ، وخيتص باليابس        

                                  

      {]  18: النمل . [  
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 {: و احلطمة بضم احلاء وفتح الطاء هي النار ، يف قوله تعاىل              { 
َالهمزة [ َ ِحتطم غيضا ،مبعىن تلظى وغضب، واحلطم بكسر الطاء كما جاء : تقول العرب ، و] 4: ُ

  . 1املتكسر يف نفسه : يف القاموس احمليط 

َّاحملطم يف العربية هو الغاضب احلانق ، أما يف لغة عصرنا فالنفوس احملطمة هي اليت تشعر ومن ذلك ف َّ
  .باليأس والقنوط 

قلب حمطم ألنه يعد مصدرا للمشاعر : ولعل هذا  ما دفع بعضهم إىل استبدال القلب بالنفس فقالوا 
  .واألحاسيس

   :وباإلنجليزية . 2حطم الرقم القياسي  ـ 31
He beats the record  

  : مناقشة 

هزم املتسابق خصمه ، أما يف هذا العصر فقد يتسابق اخلصوم على جتاوز :    يقال يف اللغة العربية 
  . رقم سجله غريهم ، فينتصرون بذلك 

  أما لفظ التحطيم والتكسري ملا خيص أمساء املعىن فهو على سبيل االستعارة ،  ولعل من ذلك ما جاء 

{ : من تشبيه أعمال الكفار يوم احلساب بالرماد يف قوله تعاىل    يف القرآن الكرمي     

                                  

                 {]  18: إبراهيم. [  
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  25/04/2012، الشروق أون الين، ) عفوا هذا فسق كروي(  ـ ياسني بن ملنور ، من مقال 2
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  : وبالفرنسية . 1 ـ الخيانة الزوجية 32
Infidélité  

  :مناقشة 

  .ارتباط الزوج أو الزوجة بغريمها  بطرق حمرمة :    العبارة معناها 

الرتباط بامرأة    يف الثقافة الغربية يعترب الزواج رباطا أبديا مقدسا ، ال يسمح للمرء أن يفكر يف ا
أخرى ، وألن ليس يف ثقافتهم مبدأ تعدد الزجيات ، فقد يفكر بعضهم يف معاشرة امرأة أخرى ما يعد 

يف شريعة املسلمني زنا ، وهو ما يسمى عندهم باخليانة الزوجية ، وهو ما تسرب إىل ثقافتنا من 
  .فكرهم 

 {: ىل ولذلك كان التعدد يف شريعة اإلسالم أمرا مشروعا لقوله تعا         

                               

                       {]  3: النساء.[  

  :اخليانة حبسب رأيي أصناف عديدة منها 

  {: ـ خيانة النفس يف قوله                        

    {] ّوهو اجلماع ليلة الصيام ، وقد أحله اهللا تعاىل ].187: من البقرة.  

 {: قوله تعاىل ـ خيانة األمانة يف                

       {] 27: األنفال.[  

 {: ـ النظرة اخلائنة يف قوله تعاىل                 {] 19: غافر.[  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا .. اخليانة الزوجية( ـ إهلام بوثلجي ، مقال 1    .05/08/2008الشروق أون الين ، ، ) جرائم يصعب إثبا
www.echoroukonline.com/ara/?news=24386  
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    {:ـ الكفر واالبتعاد عن طريق اهللا يف قوله تعاىل          

                                     

             {] 10: التحريم.[  

 {:وقوله                              {]األنفال :
71.[  

  : الفرنسية وب. ـ بكى بكاء مرا 33
pleura amèrement  

  : مناقشة 

  :1) من الكامل(  العرب ينعتون احلياة باملرارة ، ال البكاء ،  قال الشاعر 

ٍـ والموت خيـر من حياة مرة   ٍَُّ َ َ ْ ِْ ٌ ْ َ ُ ِتـقضي لياليها كقضم الجلمد ...   َ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ ْ َ.  

، ما يدل على عالقة املرارة ) نبك قفا (وقبل ذلك استخدم امرؤ القيس يف أول معلقته مقدمة بكائية 
بالبكاء ، وهو يصف حالة األسى و املرارة اليت راودته ، ويشبهها جباين احلنظلة كما يف قول الشاعر 

  ) :من الطويل(

ُـ كأني غداة البـين لمَ◌ا تحملوا   ّ َ ََّ ِ ِّْ َ ََ َ ِلدى سمرات الحي ناقف حنظل...   َ َ َ َُ ِ َ ِّ ِ َ َ َ َ2.   

  .رارة هو اجلديد يف االستعمال العريب غري أن وصف البكاء بامل

  :وبالفرنسية  . 3عاش عشرين ربيعا  ـ 34
Il a vécu vingt  printemps  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

مع ، 1    .339 ، ص 1، ج ) م ، س ( ـ جممع اللغة العربية امللكي، جملة ا

   .10، ص ) م ، س ( ـ الزوزين ، 2

   .24 ، ص 6808،ع  2012 أوت 14 اخلرب ،  )للقرآن العاملية املسابقة يف تفوز جزائرية(من مقال  ، وخيخ الفاتح ـ حممد3
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  : مناقشة 
مثل . بلغ فالن عشرين عاما ، بلغ سن العشرين ، عاش عشرين سنة :    املشهور يف العربية قوهلم 

   { : قوله تعاىل                          

          {]  15األحقاف ،من اآلية.[  

واملالحظ أن ذلك حيصر يف سن الطفولة والشباب ، فإذا بلغ اإلنسان الكهولة أو اهلرم ، فيقال عاش 
  .يفا مخسني خريفا ، أو عمر سبعني خر

  :وباإلنجليزية . تمتد جذور القضية  ـ 35
The root of the problem go deep  

  : مناقشة 
  تقال العبارة عند استحضار مسألة هلا امتداد زمين سابق ، على سبيل االستعارة وكأن القضية هنا 

  .شجرة منت وترعرعت ، بفعل أحداث سابقة تعد جذورا هلا 

  1أنقذ فالن الموقف ـ 36

  : قشة منا

{ :    اإلنقاذ يكون لإلنسان واحليوان ، قال تعاىل                 

                   {]  103من اآلية :آل عمران.[  

ّتدخل اإلنسان بني مجاعة ما : عن املشهور وجاءت بداللة جديدة هي أما العبارة الدخيلة فخرجت 
  .يف حلظة من ضيق وحرج ، وساهم يف إزالة هذا الضيق 

  
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .21/12/2008، الشروق أون الين ، ) نريد حزبا مستقال ال حزبا انبطاحيا( ـ ليلى شرفاوي ،  من مقال 1
www.echoroukonline.com/ara/?news=30413  
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  :وبالفرنسية  . 1حان دوري  ـ 37
c'était à mon tour  

   :مناقشة 
وكأن العبارة األجنبية ، . حضر وقيت ألمر ما :    العبارة مرتمجة عن لغة أجنبية ، ومعناها املعاصر 

سرح أو املنافسة بني األبطال يف التسابق على مضمار بشكل دائري ، وانتقلت تشف عن ثقافة امل
  .اللفظة من التخصيص إىل التعميم ، حىت وصلت إىل لغتنا املعاصرة ترمجة لفظية 

   :وباإلنجليزية . 2أنت ناجح على ما أعتقد  ـ 38

I believe you are successful  

  :مناقشة 
تدالن على الظن والشك فقط ال على  ) croire( أو الفرنسية  ) believe(  اللفظة اإلجنليزية 

الدالة على اجلزم والقطع ، فاللفظة من العقد واالعتقاد ، واعتقاد ) أعتقد ( اليقني ، على عكس 
(  ـ جزمه به وتصديقه وإميانه ، وهو يفضل استبداهلا بكلمة 3اإلنسان أمرا من األمور ـ كما يرى اهلاليل

  ) .أظن 

  .أعتقد اعتقادا جازما بصحة رأيك ـ 

  .ـ أنت ناجح على ما أظن 
  

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .2009/ 16/12، الشروق أون الين ،) ّأقص عليكم حكايتني(   ـ أمني الزاوي ، من مقال 1 

www.echoroukonline.com/ara/ar cles/45684.html  

   .29/08/2012الشروق أون الين ، ) الغنوشي ينفي تلقي أمواال من أمري قطر( ـ وكاالت ، من مقال 2
html.139955/articles/ara/com.echoroukonline.www://http  

   .138، ص ) م ، س (  الدين اهلاليل ،  ـ تقي3
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{ : قال تعاىل                           

                {]  32: الجاثية. [  

  {: حيان قد يعين اليقني كما يف قوله تعاىل   غري أن الظن يف بعض األ      

                               

   {]  42: يوسف.[  

 {:أوكما جاء في قوله تعالى                    

    {] 53: الكهف. [  

  كلمه بطرف شفتيه ـ 39

  :وبالفرنسية .حدثه باحتقار: املعىن 
Du  bout des lèvres  

  :مناقشة 
ر وازدراء املتكلم للسامع أثناء    جاءت العبارة الدخيلة على سبيل الكناية لتشري إىل حالة  احتقا

ـ يصعر خده للناس ـ كلمه ويف نظرته له شيء من االزدراء  ـ كلمه : أما العرب فتقول .1كالمه له 
 {:ووجهه عابس كما ورد يف قوله تعاىل     {] قال تعاىل]. 1: عبس:    

 }                               {  
  ].18: لقمان [

  ويف رأيي فالكالم بطرف الشفة يف العبارة الدخيلة داللة على االحتقار ال يؤدي املعىن الدقيق ، إذ  
  .قد يكون الكالم بطرف الشفتني بسبب آخر غري االزدراء  كاملرض أو ثقل يف الشفتني مثال 

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

مع ، 1    .342 ، ص 1، ج ) م ، س( ـ جممع اللغة العربية امللكي ، جملة ا
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  1منحه صوته  ـ 40

  :وبالفرنسية .ّ صوت له ، انتخبه :بمعنى 
 Il lui ai donné sa voix  

  :مناقشة 
ن يرى فيه الكفاءة على إدارة األمر   هذه العبارة استعملت يف عصرنا للداللة على اختيار الناخب مل

  2 .وتسيريه ، عن طريق االنتخاب واالقرتاع بطريقة سرية 

  .ـ بايعه ، اختاره ، وااله واختذه وليا 

  {:ويف لفظ املبايعة جاء قوله تعاىل              

                           {] 18: الفتح[  

{:ويف لفظ االختيار ورد قوله تعاىل                    { ] األعراف
  ] .155من اآلية :

 {:ويف عبارة اختذه وليا ورد قوله تعاىل                         

                                {] المائدة :
57. [  

  
  
  
ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـــ
  . 01/12/2010، الشروق أون الين، ) قطر حتمل آمال أزيد عن مليار نسمة يف مخيس األحالم( ـ ناصر ، من مقال 1

www.echoroukonline.com/ara/?news=63770  

مع ،  ـ جممع اللغة العربية2    .342، ص 1، ج ) م ، س( امللكي،جملة ا
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  :وبالفرنسية ، وتليه باإلنجليزية . 1ال جديد تحت الشمس  ـ 41
Rien de nouveau sous le soleil  

Nothing new under the sun  
  :مناقشة 

ره ، فكل ال جديد جيدر ذك:   هذه العبارة من العبارات األجنبية الدخيلة ، واملعىن اليت تؤديه هو 
  .شيء معروف ، وال طارئ عليه 

  :وباإلنجليزية  . 2عرض علي الزواج رغم كره أهله لي ـ 42
in spite of  

  :مناقشة 
  يرى حممد العدناين أن العبارة هي من األخطاء الشائعة ، اليت تسربت من اللغة اإلجنليزية ، واألبلغ 

  3 .على كرههم يل ـ مع كرههم يل :  عنده قولنا 

عرض علي الزواج رغما عن أهله أو رغم : ومنه فالعبارة تكون .نا حنب رغم اإلنسان ال رغم الكره ألن
  . أهله أو على رغم أهله ، مبعىن على كره منهم 

   . كانت رمية حظ ـ43
  :مناقشة 

       هذه العبارة نقلت نقال أمينا من ثقافة تعتمد على الرهان يف رياضة الرمي ، ومسيت الرمية 
ـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ــ

    .16/12/2009 الشروق أون الين،  ،الشمس حتت جديد وال غدا ختتتم املناخ قمةمقال  ،  ـ بشري مصيطفى1

html.45724/articles/ara/com.echoroukonline.www    

   02/06/2012 الشروق أون الين ، ، )الفاجرة والديت عن اخلطيئة إرث فحملت... باإلمث العزة أخذتين(من مقال  الشيماء، أبو ـ 2

html.130960/articles/ara/com.echoroukonline.www   

    .106 األخطاء الشائعة ، ص  ـ حممد العدناين ، معجم3
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ا جلبت حظا لصاحبها فكان املرمي به صائبا سديدا    وهي كما يفهم من العبارة. رمية حظ ،أل

على سبيل . رمى رمية سديدة : وبتجوز بعضهم  العبارة . تعين الرمية املوفقة اليت أصيب فيها اهلدف 
  .جماز عقلي ألن ما يرمى به هو السديد ال فعل الرمي 

  {: ّ وحيضرنا قوله تعاىل يف الرمية املوفقة            {]  من :األنفال
  ] .17اآلية 

   .1قارن بين  ـ 44

   : وباإلنجليزية .قارن الناقد بين النصين :مثل 
Compare With  

  :مناقشة 
  .يئني ملعرفة أوجه التشابه واالختالفّ  تأيت العبارة اإلجنليزية مبعىن املوازنة بني ش

  .،غري أن لفظ املقارنة هو الشائع استعماال يف لغتنا " املقابلة"، أو " املوازنة"وهي بنفس معىن لفظة 

ً  إن ملعىن قـرن الشيء بالشيء، وقرنه إليه يقرنه قـرنا معىن راسخ هو  َُْ َ َ َِ ّ َّ َ ُقـرن األسرى : ومنه. ّشده إليه: ّ َْ
ُّاألسري ألنه يشد باحلبال: ينوالقر.باحلبال َ ُ { :قال تعاىل.ّ            

      {] 49: إبراهيم . [   

ّ  أما قارن الرباعي، فنقول ّ ًقارن الشيء بالشيء مقارنة وقرانا: ّ ِ ّ َّ ًوقارنته قرانا. اقرتن به وصاحبه: َ َ :
   { :  قال تعاىل2 .املصاحب: والقرين. َُْصاحبته             

           {] 36:الزخرف.[  

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .25/01/2008روق أون الين ،  ، الش)وفد إسالمي يزور الفاتيكان متهيدا لعقد حوار بني األديان ( ـ موقع حميط اإلخباري ، مقال 1

www.echoroukonline.com/ara/?news=21462  

لد ) م ، س ( ـ ابن منظور 2 ] .قرن [ ، مادة 3609، ص  5، ا  
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ّوعلى هذا، فاألصل يف قرن يدل على مجع شيء إىل شيء، أو يدل على ش ٍّ َ َيء ينتأ بقوة وشدة، كقرن َ َ ّ ِ ّ
  .اليت تزيد على مخس عشرة داللة) َْقـرن(اجلبل، وغريه من دالالت 

  LE DERNIER CRI                                    :وبالفرنسية. آخر صيحة ، صرخة  ـ 45

ا يف العربية املعاصرة     الصناعة آخر ما توصل إليه االبتكار البشري من جديد يف جمال:   يقصد 

  .أو الفن 

ُوهي مرتمجة ترمجة حرفية من اللغة الفرنسية ، أما يف اللغة العربية املعهودة ، فعبارة آخر صيحة يفهم 
َ وأخذ ٱلذین {: منها العذاب الذي نزل على قوم لوط ، وعلى مثود قوم صاحل  ،قال تعاىل  ِ َّ َ َ َ َ  

یحة فأصبحوا في دیرھ ِظلموا ٱلصَّ ِ ِِ َٰ َ َْ ُْ ۡ َۡ َ ُ ُ َ ۡ جثمینَ َم ِ ِ ۡ {:  ، وقال تعاىل ]67: هود  [ }َٰ ِ إنا أرسلنا علیھم ۡ َۡ ََّ َ ۡ َ َ ٓ ِ  

ِصیحة وحدة فكانوا كھشیم ٱلمحتظر  ِ ِ َِ ۡ ُ ُۡ َۡ ِ َ َ ََ َْ َ ٗ َٰ ُ ، أو يفهم منها آخر صيحة تشهدها ]31: القمر  [}ٗ
َوم یسمعون َی {:البشرية ، وهي صيحة النفخ يف الصور إلسرافيل عليه السالم ، يف قول اهللا تعاىل  ُ َ َۡ َ ۡ

یحة بٱلحق ذلك یوم ٱلخروج ِٱلصَّ ُ ُ ۡۡ ُۡ ۡ َ َ ََ ِ َٰ ِّۚ ِ    .]42: قـ  [ }َ

  ولذلك فقد يقع ارتباك يف املعىن أو خلط بسبب هذه الرتمجة احلرفية ، وما ذلك الغموض إال بسبب 
  .اختالف الثقافات واألفكار والعقائد 

    :باإلنجليزية وبالفرنسية ، وتليه . 2ذر الرماد في العيون  ـ 46

Il jette de la poudre aux yeux   

To throw dust in the eye  

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .10/03/2012الشروق أون الين،  ، )آخر صيحة لتعويض الكوكايني..البودرة اإللكرتونية (مقال بلقاسم حوام ،  ـ 1

www.echoroukonline.com/ara/articles/124221.html  

   .19/01/2012،  الشروق أون الين، ) حجاب اجلينز والفيزو يغزو الشارع اجلزائري ( ـ مجيلة بلقاسم ، من مقال 2
www.echoroukon line.com/ara/articles/90708.html      
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  :مناقشة 
   عبارة  ذر الرماد يف العيون تؤدي معىن حقيقيا هو قصر نظر الضحية أو عدمه ، وبذلك تنطلي 

ا لتنومي الناس .على الرائي حقيقة األشياء  .وهي حركة من طقوس السحرة يستخدمو

د إغرائهم بالقليل وهذه العبارة الدخيلة تقال عند حماولة أحدهم التلبيس على اآلخرين بالباطل أو عن
  .ليتفرد هو بالكثري 

  {:   واملعىن هذا جاء يف القرآن على لسان الذين عميت أبصارهم عن احلق يف قوله تعاىل   

                 {] لكن الرد اإلهلي كان.]15 : الحجر : }  

                            

                {] 46 : الحج[.  

  :ة ، وتليه باإلنجليزية  وبالفرنسي1 .بكل معنى الكلمة ، بكل ما تحمله الكلمة من معنى  ـ 47
Par tous le sens du mot 

In the full sense of the word  

  :مناقشة 
ا دون حتريف أو عدول  ذه العبارة ، فهم معناها احلقيقي دون نقص أو زيادة ، وفهم كلما   يراد 

  .وتقال يف مواقف توكيد وإثبات حقيقة ما . عن القصد 

  :وباإلنجليزية . يمتلك إرادة من فوالذ  ـ 48
his will of steel  

  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .11/05/2012، الشروق أون الين ، )  بال مزايدة وال ختوين( ـ رشيد ولد بوسيافة ، من مقال 1

www.echoroukonline.com/ara/articles/128987.html    
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:مناقشة   

أبدى وزير الصحة السيد سعيد بركات إعجابه الكبري  " :    مثال على ذلك ما جاء يف العبارة التالية 
باألطفال الذين ميلكون إرادة فوالذية مكنتهم من مقاومة املرض الذي يعانون منه وحتقيق جناح عجز 

   .1 "عنه األصحاء

عناها للداللة على صالبة اإلرادة والعزمية اليت شبهت بصالبة الفوالذ ، نوع من    العبارة منقولة مب
احلديد  ، والعبارة مستساغة لورود قرائنها يف اللغة العربية ، ويف احلديد قوة ومنعة وبأس وشدة ، قال 

  {:تعاىل                        

              {]  25من اآلية :الحديد. [ 

  : وبالفرنسية . 2الدقة العالية  ـ 49
haute précision  

  :مناقشة 

ويقصد     هذه التسمية وهذا الوصف من أبرز عبارات اللغة املعاصرة منقولة من اللغات األجنبية ، 
  .الرتكيز الدقيق والتمحيص الفائق : ا فيها 

  ّ والدقة يف العربية احلدة والصغر ، و الدقيق هو ما يدق فيصبح صغريا جدا ، وضده الغليظ ، ولفظ
  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .17/06/2009لشروق أون الين،  ـ بلقاسم حوام ، أطفال حتدوا املرض وحصدوا شهادة التعليم االبتدائي بامتياز ، ا1

www.echoroukonline.com/ara/?news=38178   

   .29/07/2012، الشروق أون الين ، ) غوغل تضيف الدقة العالية خلرائطها ( ـ وكاالت ، من عنوان مقال 2

www.echoroukonline.com/ara/mobile/ar cles/137238.html  
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ا هنا العلو كما يف قوله تعاىل   {: العالية ال يقصد              

     {] ا الشديدة الصغر واحلادة ]74: ر الحج   . ، بل يقصد 

  :وباإلنجليزية .1قتله بدم بارد ، قتله ببرودة أعصاب  ـ 50
Killed him in cold blood  

  : مناقشة 
  .    نقلت هذه العبارة مبعناها األصلي لتدل على أن القاتل متعمد القتل دون أدىن شفقة وال رمحة 

وهنا يظهر اخللط بني املشاعر والدم ، إذ أن احلرارة . ة للرمحة وكأن سخونة الدم عندهم  مدعا
ا . والربودة ختص املشاعر على سبيل االستعارة  فحرارة املشاعر تولد الرفق واحلميمية واحملبة ، وبرود

قتله بقسوة قلب أو بغلظة أو بفظاظة ، أو بربودة : ورمبا لو قال املرتجم . تولد اجلفاء والقسوة والشدة 
 {:ويف ذلك املعىن قال تعاىل. مشاعر لكان أبلغ                   

          {]  وقال تعالى ] 159من اآلية :آل عمران ،:}   

                            

                                       

           {] 74: لبقرة ا.[  

  : وبالفرنسية . 2 ـ سباق التسلح بين الدول المتقدمة 51
La course aux armements entre les pays développés.  

  
ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .12/03/2012، الشروق أون الين ،  )جمانني يرتكبون جرائم قتل بدم بارد يف الشوارع(من مقال  ، نادية سليماين ـ 1
www.echoroukonline.com/ara/?news=124371   

    09/02/2008ن ، الشروق أون الي) بوتني يعلن عن انطالق سباق التسلح( ـ وكاالت ، من مقال 2

www.echoroukonline.com/ara/articles/22219.html  
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  :مناقشة 
  نقلت هذه العبارة مبعناها من العبارة األجنبية حرفيا ، حيث جعلت مبادرة الدول لتجهيز جيوشها 

  .ابقا للوصول إىل مرتبة ما من القوة وتطويرها  تنافسا وتس

وهو معىن جديد على اللغة العربية ، لكنه ليس غريبا ، ففي القرآن الكرمي ما يوحي إىل نوع من 
{ : املنافسة واإلعداد يف قوله تعاىل                

             {] 60من اآلية : األنفال[  

{ : وما جاء من التسابق واملنافسة قوله تعاىل                    

   {]  ويف قوله تعاىل  . ]26: المطففين : }                

                  {] 21من اآلية :الحديد.[  

  :وبالفرنسية .  1وضع النقاط على الحروف  ـ 52
mettre les points sur les i.  

mettre les choses au point. 

  :مناقشة 
بية مبعناها احلريف ، لتدل على وجوب إظهار األمور على حقيقتها ، لتبلغ    ترمجت هذه العبارة األجن

  .األفهام 

   وهي كما ترى عبارة أجنبية لكنها ليست غريبة ، بل مستساغة ،خاصة وأن هلا من تاريخ الكتابة 
ا لتشابه يف رمسها ،  العربية شاهد يف حادثة وضع النقط على حروف الكلمات بعدما اختلف يف قراء

  .فاشتبه على القراء املعىن بذلك التشابه وكان وضع النقاط مزيال لذلك االشتباه 
  

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

   .11/05/2012، الشروق أون الين ) الغالب وال مغلوب(  ـ مجال لعالمي ، من مقال 1

www.echoroukonline.com/ara/articles/128952.html  
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  .و بخصوص كذا. وفيما يتعلق بكذا . ّفيما يتصل بكذا و ـ 53

  :وباإلنجليزية ،وتليه بالفرنسية .  وفيما يتعلق بطلبكم فإننا قد نظرنا فيه: مثل 
With regard to Concerning the As for  

en ce qui concerne  

  :مناقشة 
ذا النسق ، انتشر يف لغتنا املعاصرة ، جاء يف   هذا التعب ري من التعابري الدخيلة يف اللغة العربية 

أما فيما يتعلق بالفرتة املمتدة من شهر ديسمرب إىل شهر ماي من السنة اجلارية، فإن " : جريدة 
  .1 ..." مصاحل شرطة احلدود

 دون حاجة اىل العبارة املرتمجة والتطويل ألن ...أما كذا فـ :واملعهود  املشهور يف العربية أن نقول   
 {:انظر  قوله  تعاىل .العبارة العربية أوجز                    

        {]  80: الكهف.[  

  :وبالفرنسية .     2ألقى نظرة سريعة على  ـ 54
jeter un coup d'œil sur  

  :مناقشة 
، ويقصد ) النظرة اخلاطفة (   هذه العبارة نقل أمني للعبارة األجنبية املذكورة ، ومنهم من يرتمجها بـ

بالعبارة متابعة أمر ما يف زمن قصري أو حىت مراجعته يف وقت طفيف يف شكله العام ، دون إسهاب 
  .وال تطويل 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ ـــ   ــ

   .17/06/2012 ـ نوارة باشوش ،أوامر لشرطة احلدود بتشديد التفتيش وتسهيل حركة النقل  ، الشروق أون الين ، 1

www.echoroukonline.com/ara/articles/132607.html   

   .31/08/2011، الشروق أون الين ،) احملظور يصف استقبال نساء النظام اللييب خيانة للشهداء؟" لفيسا("من مقال ، ـ ناصر 2

www.echoroukonline.com/ara/articles/83206.html  
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وملح مبعىن اختلس النظر ، وميكن أن ترتجم . اللمح كلمة ) النظرة السريعة (ويف العربية تطلق على 
  ) .ألقى حملة على املوضوع (العبارة األجنبية بـ 

أما ما جاء يف . مث إن إلقاء النظر جديد يف اللغة العربية ، واملشهور منه مد الطرف ، إرسال النظر
   { :القرآن الكرمي فهو  إلقاء للسمع يف قوله تعاىل               

            {]  37: قـ.  [  

  :وبالفرنسية .  1يقيم عالقة /يمارس الجنس ـ 55
Évalue une relation sexuelle  

  : مناقشة 

تجانس وال . 2 " الضرب من كل شيء ،وهو من الناس والطري، واجلمع أجناس وجنوس: "    اجلنس 
التماثل والتشاكل ، مث أصبحت اللفظة تدل على حتديد صفة الضرب الواحد من حيث الذكورة 

  . واألنوثة ، ويف لغتنا املعاصرة صارت اللفظة تعين ما يقع بني الذكر واألنثى من تواصل جسدي 

ية بني الرجل       والعبارة هي مرتمجة عن اللغات األجنبية ، مبعىن عام ، وهي فعل املباشرة اجلسد
واملرأة أيا كانت ، وهي يف عرفهم فيرتمجها املرتجم كلمة كلمة على الرغم من أن ذلك مفصل يف لغتنا 

فتلك العملية هي بني الرجل واملرأة نكاح يف الزواج أو مجاع ، و مباشرة ومالمسة : العربية وأكثر دقة 
 ، وفسق وبغاء ،وألفاظ أخرى دقيقة يف اللغة على سبيل التلميح ، وهي بني الرجل واملرأة األجنبيني زنا

ومن ذلك نالحظ أن العربية أكثر تدقيقا وختصيصا يف هذا اجلانب ، وليس ذلك إال من . العربية 
  .اختالف العادات ، والثقافات واألديان بني األمم 

  

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ــ

   .25/01/2011، الشروق أون الين ، )  يف خطرنصف ممارسي اجلنس من اجلامعيني باجلزائر( ـ مقال1
www.echoroukonline.com/ara/?news=66937  

لد ) م ، س ( ابن منظور ،  ـ 2  ] .جنس[ ، مادة 700 ، ص 1، ا
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{ : قال تعاىل               {] 187من اآلية : البقرة.[  

    {: قال تعاىل                   

            {]  3: النور. [  

  :وبالفرنسية .  ق جبينه يكسب خبزه بعر ـ 56
Gagner son pain a la sueur de son front    

  :    مناقشة 
    املشهور يف العربية أن اإلنسان يكسب قوت يومه ، أو رزقه ، جبهده وكده وتعبه وعمله ، وما 

  .عرق اجلبني إال حتصيل حاصل 

طعام ، والطعام معىن عام يشمل يكسب فالن رزقه ، والرزق معىن عام بشمل املال ويشمل ال: ويقال 
  .مجيع أصناف املأكول ، واخلبز جزء من الطعام  

لكن املقصود هو الداللة العامة ، وهو ) اخلبز(  أما املعىن الدخيل فقد استخدم التخصيص اللفظي 
از الذي يستعمل فيه اجلزء  ويراد به الكل    .أقرب إىل ا

واألخرية ) . عمل اليد (، عوض استعمال ) عرق اجلبني(ارة   واجلديد كذلك يف اجلملة ، استعمال عب
ًما َأكل َأحد طعاما (( : معهودة يف االستعمال العريب ، إذ ورد يف احلديث املشهور عن الرسول  ٌَ َ ََ َ

ِقط خيرا من أن يأكل م َِ ُ ْ ً ِن عمل يده، وإن نبي اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يدهّ ِِ ِْ َ ِْ ُ َ َ ُ ِ َ َِّ َّ َ ((
  1 .رواه البخاري

  :وبالفرنسية .  ال يرى أبعد من أرنبة أنفه  ـ 57
Ne vois pas plus loin que le bout de son nez  

  :مناقشة 
  .ري النظر ، وضيف األفق فالن نظره حمدود ، وهو قص:   املشهور يف العربية أن نقول 

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  .499 ،ص 2072: ، كتاب البيوع ،  حديث رقم ) م ، س (  ـ البخاري ، 1
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فالن : فالن ثاقب النظر ، بعيده ، دقيقه ، حكيم ، مدرك خلوايف األمور ، وتقول العرب : وعكسه 
    .متفرس يف األمور ، وهو بارع يف الفراسة

 { :قال تعاىل . بالنظر املتأمل نعقل األشياء ،وندرك احلقائق و           

     {]وقال أيضا . ]17: الغاشية : }                

                            

    {] 46: احلج. [  

  :وبالفرنسية .  يسود األمن في البالد  ـ 58
la sécurité règne dans le pays  

  :مناقشة 
تعد يتطلب معموال له ، وخيتص ألن الفعل يسود م) يعم األمن وينتشر (    املشهور يف العربية قولنا 

  ):من حبر املتقارب(بالعاقل ، قالت اخلنساء يف عجز بيت ، ترثي أخاها صخرا 

َ                                   ـ ساد عشيرته َأمردا  ََ َْ ُ َ ِ َ َ .  

 {: قال تعاىل .ومصدره السيادة ، ومن الفعل اشتقت لفظة السيد ، ومجعه السادة       

              { ]وقوله تعاىل .]67 : األحزاب :}  َوألفیا َ ۡ َ َ
ِۚسیدھا لدا ٱلباب َ َۡ َ َ ََ ٗوسید {: ، وقوله تعاىل ]25 من اآلية :يوسف[}  ِّ ِّ َ ٗا وحصورَ ُ َ ّٗا ونبیَ ِ َ َا من َ ِّ

لحین َٱلصَّ ِ ِ    .]39  من اآلية :عمران آل [ }ٰ

  :وبالفرنسية .  الجيل الصاعد  ـ 59
The rising generation  

  :مناقشة 
، ويف العربية يوجد ) الطالع ، الصاعد(ترمجة حرفية مبا يقابلها يف العربية  )rising(  ترمجت اللفظة 

  .ما هو أفصح يف قولنا النشء اجلديد أو القادم ، أو اجليل الناشئ 
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  :وباإلنجليزية ، وتليه بالفرنسية .  المياه العكرة يصطاد في  ـ 61
To fish in troubled waters  

Pêche en eaux troubles   

  :مناقشة 
  جاءت العبارة على سبيل الكناية ، عن استغالل البعض آلخرين هم يف ضيق وحرج ، فينال منهم 

  . ينله يف أوقات الرخاء ، ومبعىن يتحني الفرص ، وينتهزها لبلوغ مآربه يف تلك الظروف ما مل
  :وباإلنجليزية . يذرف دموع التماسيح  ـ 62

He sheds crocodile tears  

  :مناقشة 
وما قرنت .   تقال العبارة ملن يتظاهر بالبكاء ضعفا أو شفقة ، يف حني يكن املكر واخلداع والشر 

ا ال متتلك غددا للدموع التماسيح هنا إال لكثرة ا ، يف حني أ   . اتصافها 

  :وباإلنجليزية .  هو مع صديقه على قدم المساواة  ـ 63
He is on equal footing with his friend  

  :مناقشة 
  ال أظن إال أن العبارة األجنبية بقية باقية من التعبري عن االصطفاف اخلاص مبتسابقي السرعة عند 

، وترمجت العبارة ترمجة لفظية ، لتؤدي معىن ) آهلة األوملب(قبيل انطالقهم ، للفوز برضا اليونانيني ، 
  .جديدا يوحي باملساواة بني اثنني يف كل شيء 

  :وبالفرنسية .  قام الصحفيون بتغطية الحدث  ـ 64
Les journalistes couvrant l'événement  

  

  

ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ــ

  ] .هضم[،  مادة 1055، ص ) م ، س ( فريوزابادي ،  ـ ال1
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  :مناقشة 
   التغطية مصدر الفعل غطى ، ومنها الغطاء ، وهو السرت واحلجاب واملانع  ، حيث جاء يف قوله 

عا  {: تعاىل  ۡ ۡ في غطاء عن ذكري وكانوا ال یستطیعون سم ًٱلذین كانت أعینھم ُ ُ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َۡ ُ َُ ْ َ ََ ِ ۡ ٍ ٓ َ ۡ َ ۡ  : الكهف [}َّ
ٞلقد كنت في غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ٱلیوم حدید { : وجاء أيضا  . ]101 ِ ِ َِ َ َ ََ ۡ َ َۡ َ َ َ َ َُ َ َ ََ ِّ ٖٓ َ َ َ َۡ َۡ َ ُٰ ۡ ۡ َّ 

، غري أنه يف عصرنا أالحظ انزياحا هلذا املعىن إىل معىن جديد دال على تسجيل احلدث ]22 : قـ [}
  .احلديثة  ونقله عرب األثري  بالوسائل السمعية البصرية 

  ولنالحظ هنا كيف حتول معىن اللفظة من الضد إىل الضد ، إذ كان املعىن املشهور للتغطية يف العربية 
  .    هو السرت ، واإلخفاء ، فأصبح يف هذا املوضع يدل على اإلفشاء واإلذاعة 

  :وباإلنجليزية . حجر الزاوية  ـ 65
Corner Stone  

  :مناقشة 
 من له أو ما له أمهية قصوى ، وهو بالتعبري العريب الركن ، ونقول هو    تطلق هذه الصفة على

األساس ،مع أن األساس هو قاعدة البناء ودعامته ، ونقول هذا الرجل هو ركن من أركان الدولة ، 
  .والركن املكان الشديد املنيع . ومن أساطينها ، والصالة ركن من أركان اإلسالم 

  {: ناس ، وجلوئهم إليه ، قال تعاىل ومسي الركن كذلك الرتكان ال             

        {] وقال تعاىل]80 : هود ، :}  ْوال تركنوا إلى ٱلذین ظلموا ُْ ََ ََ َ ِ َّ ِ ٓ ُ َۡ َ َ  

َفتمسَّكم ٱلنار وما لكم من دون ٱ من أولیاء ِّ َ ُٓ َ ِ ِ ِۡ َ ۡ َّ ِ ُ ُ َ َّ َُ َُ َ َ ثم ال تنصرونَ ُ َ ُ َ َّ  {:  ، وقال تعاىل ]113 : هود [ }ُ

                     {] وقال تعاىل ]74 : اإلسراء ، 

:}                {] 39 : الذاريات[.   

  رتك هذا الوصف العريب األصيل ، لنرتجم العبارة األجنبية حبجر للزاوية ؟فلماذا ن
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  27الشكل : ـ أمثلة أخرى من التراكيب الدخيلة على اللغة العربية في مستوى المعنى 2 ـ 2

  )فرنسية أو إنجليزية(الجملة باللغة األجنبية   الجملة المعربة الدخيلة  الرقم

 السنوات عرفت/شهدت  01
   مشكلة اجلوعتزايد  األخرية

Ces dernières années ont vu un problème 
croissant de la faim  

  يتبىن املقاول املشروع  02

  يتبىن الكاتب الفكرة

L’ Entrepreneur adopte le projet  

He adopts the idea       

  The world conscience  العاملي الضمري  03

   He applied it on a wider scale  واسع مقياس على طبقه  04

   He works in narrow circle  ضيق إطار يف يعمل هو  05

   He strangle the liberties  احلريات خنق  06

   Over whelming majority  الساحقة األكثرية  07

  He wounded his feeling  شعوره جرح  08

   entre les deux parties La confiance mutuelle  الثقة املتبادلة بني الطرفني      09

سجلت الفرتة األخرية ارتفاعا يف   10
  نسبة احلوادث

 dernière période a marqué Une forte 
augmentation de la proportion d'accidents    

   Psychological crisis  أزمة نفسية  11

  It is under study  حتت الدراسة  12

   Necessity is the mother of invention  االخرتاع أم احلاجة  13

   Insisting need  ملحة ضرورة  14
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  – The literary currents  األدبية التيارات  15

ردة العني  16   Naked eye  ا

   He attaches attention  جيذب االنتباه  17

  Dinner held on his honor  يقيم عشاء على شرفه  18

   He has the right  احلق عنده / قاحل ميتلك  19

إن دل على شيء ، فإمنا يدل على   20
  .الصداقة القوية اليت جتمعهما 

quoi que ce soit , il montre que la part forte 
amitié  

  Lets turn new page  لنقلب صفحة جديدة  21

   He throws light on this issue  يلقي الضوء على القضية  22
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  :تاج  ـ مالحظة واستن3

     من خالل ما عرضناه يف هذه الدراسة يتبني لنا أن الدخيل يف اللغة العربية خاصة يف جمال 
  .الرتاكيب عرف شقني أساسيني مها شق بناء اجلملة ، وشق معىن اجلملة  

    أما يف شق بنية اجلملة فنالحظ تسربا ألمناط بنيوية دخيلة يف اللغة العربية ، منفذها األساس 
 انتقاء أو مراعاة ألمناط تركيب اجلملة العربية ، فيعد بعضها أومجة اللفظية السريعة ، دون متحيص الرت

إضافة وإثراء ملدونة النحو العريب ، ويعد بعضها اآلخر جتاوزا لنظام اجلملة العربية وهدما له ، خاصة 
احلال على ما هو عليه وأنه يستعمل بشكل واسع يف وسائل اإلعالم املسموع واملكتوب ،ولو يستمر 

اآلن ، فإننا سنواكب املزيد من النظم اللغوية الدخيلة على لغتنا ستطغى على املعايري النحوية اليت 
م  يتعلمها أبناؤنا منذ السنوات الدراسية األوىل فينشأون على معايري لغوية متناقضة تساهم يف اضطرا

ّ ، ولذا فإنين أنوه بضرورة التكوين واإلعداد ملعدي اللغوي ، ومتلمل شخصيتهم اللغوية ومن مث الفكرية
  .  الصفحات املكتوبة ، واحلصص اإلذاعية والتلفزية يشرف عليه خرباء يف اللغة 

     أما يف شق معىن اجلملة ، فلقد تشبعت اللغة العربية مبعاين دخيلة جديدة على بيئتها ، مل تطمس 
 إبعاد الكثري من املتعلمني عن املعاين األصلية األوىل املعهودة املعاين األصلية القدمية ،لكنها سامهت يف

م عن فهم املقاصد األوىل  ، وبقدر ما قربتهم من فهم الواقع ، وكيفتهم على استيعابه بقدر ما أبعد
للغة ، وهو ليس خبطري عند البعض ، ألن الدور املنوط للغة هو التواصل اآلين الذي حيقق استيعابا 

لمني كما يرى أرباب اللغة الغربيون ، لكنه جد خطري عند الكثري من أبناء أمتنا ، ألن الدور بني املتك
املنوط للغة ليس التواصل فقط ، وإمنا هو لفهم اآلخر ، حىت وإن كان مقبورا ، ودور اللغة احلفاظ 

  .على تراث وفكر األمة ، بل وحيدد بصمتها بني األمم األخرى 

ولإلشارة والتذكري فقبل أن تكون اللغة كان الكتاب ، . ألمة ، تصنعه بنفسها    واللغة سجل مسرية ا
وقبل أن يكون التواصل اللغوي كان تعليم اللغة ، فأي تعليم اختذناه حنن لنتواصل ، أم هل نتواصل 

  دون تعلم ؟

، يشتمل هو  التواصل بني السماء واألرض ، ميثاقه القرآن ) وخاصة العربية(    ودور اللغة كذلك 
. إن طمسنا املعاين األوىل حبجة تطوير اللغة ألوىل ، فكيف حنافظ على معانيه ،على املقاصد واملعاين ا
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ا غري  ألنه إن ألغينا املعاين األوىل ، فسيحتاج أبناؤنا إىل تفاسري جديدة للتفاسري  القدمية حبجة أ
  .مفهومة املقاصد 

   {:   وألن القول الرباين احملفوظ                 { ]9 : احلجر[ ،
  .حيمل يف معانيه الكثرية معىن حفظ املقاصد األوىل للسان القرآن 

 فهذا ال يعين بقاؤه دون أمة حتافظ على هذا اللسان ، إمنا بقاؤه ببقاء هذه األمة اليت حتفظ اللسان 
ا ، ويثبت العريب ، فإن تناست األ ا لتتقمص لسانا آخر ، فلسوف تنسى ، ويتناسى كتا مة لسا

  {: قول اهللا تعاىل على لسان رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم           

           {] ا دام هناك، ولن يهجر القرآن ، م. ]30 : الفرقان  

جر لغته إىل لغة أخرى ، ومعاين أخرى ، حىت وإن كانت  ذكر وصالة ، لكن هجر القرآن يكون 
  .حبروف اللغة العربية ، وبألفاظ اللغة العربية 
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   ةـــــــــامتـــــخ
ا طوال صفحات هذا البحث ، استطعت حوصلة بعض النتائج     من خالل الدراسة اليت قمت

  :وردها فيما يلي اليت أ
  :نتائج تخص صورة الدخيل  ـ 1

أ ـ جتاوز تسرب الدخيل يف اللغة العربية ، الضوابط اليت ارتآها لغويونا القدامى يف كون استعمال 
، وما حيصل اآلن هو انتهاك ) التعريب(طا بتطويعه لقواعد العربية الصرفية والصوتية الدخيل مرتب

  .صريح لتلك الضوابط واملقاييس 

ب ـ مل يقتصر تسرب الدخيل يف اللغة العربية على األصوات واأللفاظ فحسب ، بل تعدى ذلك إىل 
، ومن مثّ ختلخل بعض ية تسرب للمعاين ، مث تسرب مالحظ يف بعض أنظمة اللغة العربية النحو 

  .املعايري النحوية اخلاص باللفظ وباجلملة 

ز تسرب األلفاظ األجنبية يف اللغة العربية على املصطلحات العلمية يف كل علم من العلوم ،  ج ـ ترّك
وأبرزها املصطلحات املركبة ، الكيميائية املستخدمة يف جمال الطب ، والسبب يف ذلك االنتشار أن 

، وكذا يف جمال االتصال واملعلوماتية ،بسبب استعمال لطيب تستعمله مجيع فئات الناساملصطلح ا
م العلمية لتقنية جهاز اهلاتف احملمول ، وجهاز احلاسوب ، وما  م ، ومستويا الناس ، جبميع مشار

ا     . الدخيلةيرتتب عنها من استعمال يومي لغوي ، ملصطلحا

ها مثل األلفاظ العربية ، وكثر ـ انتشر استعمال االشتقاقات اد  ملرجتلة من األلفاظ الدخيلة ، وعدّ
  .ذلك يف االستعمال اللهجي الدارج 

 ـ عند دخول ألفاظ أجنبية يف اللغة العربية ، يوازيه على املستوى الصويت ، تغريات يف املقاطع هـ
ما النظام املقطعي يف تناسب إىل حد لالصوتية للفظ الدخيل من وضعية ألخرى ، ومن رتبة ألخرى ، 

  .، ولكن ذلك قليل ، وغري منتهج اللغة العربية 

  



  

 299 

  :نتائج تخص إشكالية الدخيل  ـ 2

   .له مراتب متعددة  حبسب اللغة املصدر الدخيل يف اللغة العربية أ ـ

ا ما عداه ب ـ ّ  كل ما أدخل يف اللغة العربية من لغات أخرى بعيدة الصلة بالعربية ، يعد دخيال ، أم
، وإن اتصف بالعجمة فعلى لغويينا عد مشرتكا بني لغات ذات قرابة أسرية باللغة العربية نبغي أن يفي

  .تنقيته منها ، وإعادته إىل أصله العريب ، واستعماله

  :نتائج تخص استعمال الدخيل  ـ 3

   .راهينه ، ولكل حججه وب يف موضوع الدخيل يف القرآن الكرميمذهبنيما زال الرأي منقسما إىل أ ـ 

 عرفت اللغة العربية متوجات مرحلية يف تسرب الدخيل أعتاها ما حدث من اكتساح ال نظري له ب ـ
، بسبب انتقال مركز اإلشعاع للدخيل يف اللغة العربية ، يف القرنني العشرين والواحد والعشرين 

  .احلضاري من أحضان الشرق إىل يد الغرب 

  .وأجهزة االتصال احلديثة  ، من أقوى وأخطر قنواته وسائل ،عربية تسرب الدخيل يف كيان اللغة الج ـ

بية للدخيل على اللغات الغربية ، خصوصا منها اإلجنليزية والفرنسية د ـ اقتصر اقرتاض اللغة العر 
واإليطالية ، حبسب ما تعرضت له املنطقة العربية من استعمار من البلدان الناطقة بتلك اللغات ،أما 
ما تسرب إلينا من لغات شرقية فقناة انتشاره كان لغات الغرب ، مثل أمساء منتجات الصني واليابان  

  . وروسيا ، وغريها من بلدان الشرق وكوريا 

نتشار املقابل العريب املناسب هلا ، هـ ـ الكثري من االستعماالت الدخيلة آيلة إىل الزوال والنسيان عند ا
، أما بعض وبعض الدخيل خيتفي استعماله بتكريس االستعمال للمصطلحات العربية اجلديدة 

  . لتحل حملها ألفاظ أخرى دخيلة معاصرة األلفاظ الدخيلة األخرى، فجرى إمهاهلا متاما
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ّ ولذا فإنني أ   : يلي بماه نو

اللغات األخرى ، تقرتضه مثلما عربية إحدى اللغات البشرية تقرتض الدخيل إذا كانت اللغة ال . 1
ا ، وهو حق طبيعي لكل لغة ، ولكل  فاللغات األخرى كذلك تقاوم كل اكتساح لغوي على حسا

ا  سه أصحاب القرار من ختطيط لغوي ميار اللغة العربية ذا فإنه ينبغي أن ال ختلو ول، الناطقني 
  . ، بل وللمسامهة يف تطويرها وانتشارها وتوسيع استعماهلا للحفاظ عليها

 كيان األمة العربية ، وال مرتبط ارتباطا وثيقا باالستعمار الذي اجتاح الدخيل يف اللغة العربية  .2
ار يف إحالل لغته على حساب لغة املستضعفني ، فال عجب أيضا أن نرى أحد ينكر دور االستعم

افت االقتداء حبضارته والتسلح بلغته ، لقصر النظر ، والظن بأن اللغة  هذا التوق إىل لغة اآلخر ، و
هي سبب احنطاطنا وتأخرنا ، وتلبسنا بعقدة النقص ، والتبعية ، فلذا جيب التحرر من تلك العقدة 

  .قة اللغة العربية الكامنة يف االشتقاق بتفجري طا

نتظار املعجزات ال ال إفراط وال تفريط يف استعمال الدخيل ، وال ميكن أن يرتك األمر للصدفة أو  .3
، بل على اجلميع اختاذ التدابري الالزمة ، للحفاظ على كيان اللغة العربية ، مع العمل على ترقيتها 

  ة العصر ، ابتداء من البيت ، وتعليم األطفال وتطويرها لتكون قادرة على مواكب

املبادئ األوىل للعربية قبل دخول املدرسة ، والرتكيز على قصص األطفال اليت متس مواضيع العصر 
  .باستخدام عربية سلسلة بعيدة عن التعقيد 

ا إىل العربية بعيدا عن األصوات األعجم أ .4 ية فتنطق  رى أنه ميكننا تعريب األعالم بتحويل أصوا
 يف ميخائيل ، ميكال كما وردت يف  مثالال كما ينطقها األجنيب ، فنقول. كما هي عادة العرب 
  .بباء عربية ) بول(ويف دافيد داوود ، وننطق اسم ف يوسف ،القرآن ، ونقول يف جوزي

  .وكذلك دأب العرب يف األلفاظ املعربة يف القرآن عند القائلني بالدخيل يف القرآن 

ورة العمل على استخدام االشتقاق يف العربية ، وإحياء بعض من الصيغ املبثوثة يف القرآن  ضر  .5
الكرمي ، والشعر اجلاهلي ، بل ينبغي العمل على توليد اشتقاقات عربية جديدة ، خصوصا أن اللغة 

حيث أن ،جمية لتعويضها باجلذور العربية ، واالبتعاد شيئا فشيئا عن اجلذور العالعربية غنية بذلك 
 .،والداللة )البنية(الصورة شتقاقية خمتلفة ال ااملئات من الصيغاجلذر الثالثي الواحد يف العربية حيتمل 
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  : الواردة في البحث فهرس الشواهد القرآنية
  ورقم الصفحة ، نص اآلية ، وتحديد السورة ، ورقم اآلية

}                              {]  المائدة :

22.........................................................................................................................................................09  

}              {]  09...............................................................................]10 ةمن األي:التحريم  

}                          {]  09................. ........  ................]57: التوبة  

}                                

                            {] 09............................................92: النحل  

}                                    

  {] 12................................................................................................................................ .....]94: النحل  

 }                   {]12....................................................،]78: يس  

 }                        {]56: األعراف [

.............................................................................................................................................................12  

}                   {]  12...............................................................]8: اإلنسان  

}                                             

    {]  12.....................................................................................................................]3 من اآلية:المائدة  

}                                       {

  16.............................................................................................................................................]5: اإلسراء [

 }                             

  19......................................................................................................................................]103: النحل [} 

}       {]  19.................................................................................................................]31: عبس  

}        {]  20.......................................................................... ..........................]195: الشعراء  

 }                                   {
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  75..........................................................................................................................................]12: األحقاف [

                                {

  100 و 75...................................................................................................................................]103 : النحل[

}                                      
                            {] 99........................]44: فصلت  

}                                           

  109.......................................................................................................................................] 44: األنعام [} 

}                        {] 109 .......................................] 77: المؤمنون  

 }            {] 109 ...............................................................................] 12: الروم  

}                       {] 109 ........................................... ..........]49: الروم  

}             {] 109...................................................................................]75: الزخرف  

 }           {.] 125...............................................................................،]2: يوسف  

}                {]  125.............................]103 من اآلية:النحل  

}                 {]  125..................................................................................]9: احلجر  

 }                                    

  190.........................................................................................] ..............................................88: اإلسراء [} 

}             { 210................................................................................... من سورة الحج 5من اآلية   

 }          { 210.................................................................................... من سورة الرعد 4 من اآلية   

 }        { 210................................................................................ ......... من سورة األنعام 141 من اآلية  

 }                         {]  233.................... ].36: التوبة  

 }                                     

               {] 233...................................................................................10من اآلية :الحديد  

 }                  {] 234...............................................] ....................82: مريم  



  

 304 

ًفلن تجد لسُنت ٱ تبدیال ولن تجد لسُنت ٱ تحویال { ۡ َّ َ ۡ َّ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َِ َ ِۖ ٗ   237....................................................................].43: فاطر [}  َ
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}              {] 237.................................................................].......................53: ّالمدثر  

}               {] 237...................................................................]..........................17: الفجر  

ٓكال لما یقض ما { ََّ ِ ۡ َ َّ َ ُ أمرهۥَ َ َ   237.............................................................................................]................23: عبس [}  َ

َكال ال وزر { َ َ َ   237.......................................................................]..................................................11: القيامة [}  ََّ

 }                      {] 239...........................................].......83: الزخرف  

 }                                    

  241.............................................................................] ..................................................177 من اآلية :البقرة[}

}           {] 243........................................................... ].....................................17: عبس  

 }                           {] 244................................]...22: الحج  

 }                                  {] آل

  244............. ........................................................... .........................................................]37من اآلية : عمران 

}              {]244.......................................................] ....................64من اآلية :ئدة الما  

}                             {] 244.....................] ..20من اآلية :البقرة  

}           {] 244.............................................]..............................................89: الشعراء  

}                           {] 244....................................] .52: الذاريات  

}                             ]  94: البقرة [

..........................................................................................................................................................245  

}               {] 245........................................... ...................................................]11: العلق  

 }                 {] 246..............................................] ................130من اآلية :البقرة  

 }           {] 246................................................] ........................................................8: الشرح  

 }                                  {] من : النساء

  246.........................................................................]......................................................................127اآلية
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}                       {] 247...................................].............38من اآلية : هود  

}           {] 248......................................... ...............................................]8 : االنشقاق  

}         {]248................................................ .........................................]5 : الضحى  

}        {] 248............................................................................................................]21 : الليل  

}                 {] 249.........................................].............235: من سورة البقرة  

}                      {] 251..........................................].......................39من اآلية :طه  

}                      {  ] 251..........................................]..............18: الزخرف  

}         {]  251............................................................................] .....................4: القلم  

}                     {] 251................................].........276: بقرة ال  

 }          {] 252............................................................................................،] 17: عبس  

}            {]  252..............................................................................، ]38: احلجر [و ].81: صـ  

}                           {]252....]........187: ألعراف ة امن سور  

}             {] 253.................................................................]................60من اآلية :األنفال  

}                                  {] من اآلية :آل عمران

103...................................................................................[...............................................................254  

}                {] 255..........................................] ..........91: يوسف  

}             {] 255................................................................................................،]38: النازعات  

 }                           {]من :الحشر

  255]9اآلية

}           {] 256...............................................................]......................................2: العلق  

}                                      

        {..................................................................................................................256  
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}                            { ] 258]...................34: النور  

}            {] 258.............. ...........................................]......................56: الزخرف  

}                        {] 258........... ...................................]....59: الزخرف  

}                            {] 258.......... ..................]..........17: مريم  

}                                  {] البقرة :

17..........................................................[........................................................ .................................258  

}                                {] 258............] ...24: إبراهيم  

}           {] 259...........................................................................]. ...................193: الشعراء  

}                              { ] 259.........................]..85: اإلسراء  

}                   {]259.............................................]................72: صـ  

}            {] 261.....................................................]...............................................8: التكوير  

 }        { ] 261...............................................] ................................273من اآلية : البقرة  

 }                  {] 263..........................................].........................82: مريم  

}                                   {] األنبياء :

104...............................................................................[...................................................................269  

 }                  {] 269..................................] ............5: الزخرف  

}                        {] 269.......................].....88: طه  

}           {]272..............................................................................]148 : الشعراء  

}                                    

    {] 273........................................................] ........................................................................18: النمل   

}              {] َالهمزة َُ :4....................................................[..............................................274  

 }                                      
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         {] 274...........................................................]...........................................18: إبراهيم  

}                                    

                {]275...........................................................].......................3: ء النسا  

ْ علم الله أَنكم كنتم ختتانون أَنفسكم فـتاب عليكم وعفا عنكم  { ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ ََ ُ َُ ْ َُ َ َ َُ ََ ََْ ُ َّ ّ   275.......................................]187: من البقرة [}ِ

َيـها الذين آمنوا ال ختونوا الله والرسول وختونوا أَماناتكم وأَنتم تـعلمون َيا َأ { َُّ َ َ َ ََْ َ َ ُ ُْ ُْ ُ ُُ َِ َ ُ َْ ْ َْ ََ ّ َ ُ ِ َّ َ   275.................................]27: األنفال [ُّ

ُيـعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور  { ُ ُّْ َِ ُ َ ََ ُِ ْ َ ْ َ َِ َ   275....................................................................................]19: غافر [ُْ

َّضرب الله مثال للذين كفروا امرأَة نوح وامرأَة لوط كانـتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانـتامها فـلم يـغنيا عنـهما من الل { َِّّ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍُ َ َْ َ َ َ ُ ََ َ ْ ََ ُ َ َ ْ َْ َ َ ًْ َ ُ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ََ ٍَ َ َ َُ َ َ ُ َِ ِه ِ
َشيئا وقيل ادخال النَّار مع الداخلني ِ ِِ َّ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ً   276.................................................................................]10: التحرمي [} ْ

َِوإن يريدوا خيانـتك فـقد خانوا الله من قـبل فأمكن منـهم والله علي { ُ ْ ْ َّ َّ َ َْ ُ ْ ُ َ َِ ِ َِ ََ َ ْ َُ ْ َْ َ َ َ ُُ ِ ٌم حكيم ِ ٌِ   276.................................]71: األنفال[}َ

 }                                        {] األحقاف ،من اآلية

15..........[...........................................................................................................................................277  

 }                             {] من اآلية :آل عمران

103........................................................................................[............................................................277  

 }                                     {

  279......................................................................................].....................................................32: الجاثية [

}                                         {

  279..........................................................................].................................................................42: يوسف [

}                    {] 279..................................].......53: الكهف  

}         {] 279...................................................]...............................................................1: عبس  

 }                      { ] 279...............]...18: لقمان  

}                                

 {]280.......................................................................................]...............................................18: الفتح  

}            { ] 280.................................................................] .155من اآلية :األعراف  

}                                      

          {]280.......................................................................................]..................57: المائدة  



  

 308 

}                {] 282............................................] ...............................17من اآلية :األنفال  

 }               {] 282....................................... ] . .........................49: إبراهيم  

 }                        {]282.............................)]................36(خرفالز  

ۡ جثمین{ یحة فأصبحوا في دیرھم َ وأخذ ٱلذین ظلموا ٱلصَّ ُ َِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ َ ِٰ ٰ ْ ْ َِّ ۡ َ َۡ َُ ُ ََ ََ   283.............................................................. ]67: هود  [ }َ

ۡ ص{ َ إنا أرسلنا علیھم َِ ۡ َۡ ََّ َ ۡ َ ٓ ِیحة وحدة فكانوا كھشیم ٱلمحتظر ِ ِ ِ َ ِ ََ ۡ ُ َ ُۡ َۡ ِ َ َْ ٗٗ َ   283..............................................................]31: القمر  [}ٰ

یحة بٱلحق ذلك یوم ٱلخروج { ِیوم یسمعون ٱلصَّ ُ َ َ ُُ َ ۡ ۡۡ ُۡ ۡ َۡ ِ َ َ َ ََٰ ِّۚ ِ َ   283......................................................................... ]42: قـ  [ }َ

}                 {] 284....................................................................]15 : الحجر  

}                                      

       {] 284....................................................................................................................]46 : الحج  

}                                     {] من :الحديد

  285................................................................................................] ...............................................25اآلية 

}                {] 286............................................]..........74: الحجر  

}                           {] 159من اآلية :آل عمران [ ،

.........................................................................................................................................................286  

}                                        

                              {]286............].............74: لبقرة ا  

 }                             {] 287..]......60 من اآلية: األنفال  

 }                  {] 287.......................................... ...................]26: المطففين   

 }                          {] من اآلية :الحديد

21..............................................................................[.......................................................................287  

}                        {] 288.............................]........80: الكهف  

 }                            {] 289............................]  ............37: قـ  

 }            {] 290.....................................................].............187من اآلية : البقرة  
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}                                  {] 290.]..3: النور  

}                {]291......................................................... ..........................]17: الغاشية   

}                                     

       ◌ِ {]291......................................................................] ........................................................46: احلج  

                   {] 291........................................................]67 : األحزاب  

َوألفی { َ ۡ َ ۚا سیدھا لدا ٱلباب َ َِ َ َۡ َ َ َ   291................................................................................................]25 من اآلية :يوسف[} ِّ

ٗوسید { ِّ َ ورَ ٗا وحصُ َ ّٗا ونبیَ َِ لحینَ َا من ٱلصَّ َِ ِ ٰ   291........................................................................... .]39  من اآلية :عمران آل [ }ِّ

ًالذين كانت َأعيـنـهم يف غطاء عن ذكري وكانوا ال يستطيعون مسعا  { َ ََْ ُ َْ ُ َ ُ ُِ َِ ْْ َْ ْ َُ ََ ِ َِّ َِ ِ َُلقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فـبصر{ : وجاء أيضا ] . 101: الكهف [} َ َ َْ َ َْ َ َ َ َِ ٍَ ََ َ ْ َْ َُ َ َِّ ِ َك اليـوم َ َْ ْ َ
ٌحديد  ِ   293.....................................................................]...............................................................22: قـ [} َ

}                    {] 293........................................................ ..........]80 : هود  

َوال تـركنوا إىل الذين ظلموا فـتمسكم النَّار وما لكم من دون الله من أَولياء مث ال تنصرون { َّ َُ َُ ُ ََ َ ََُّ ُ َُ ْ ْ َِ ِ ِّ َِ ُ ِّ ْ َْ َ ُ َ َُ َ ََ َِ َّ ِ ُ    293..........، ]113: هود [} ْ

}                   {] 293........................................... ............]74 : اإلسراء  

}                  {] 293.............................................................................]39 : الذاريات  

}                  { ]297..................................................................................9 : احلجر  

}                   {] 297.................................................]30 : الفرقان  

  

  

  

  

   :فهرس الشواهد الشعرية
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  رقم الصفحة  القائل  البحر  عجز البيت

  10  ابن مالك النحوي  الرجز  رِاهَّ الظِيلِمَ جِبْلَ القِرِاهَطَك

  15  ساعدة بن جؤية  البسيط  ِمُجُّاللِ بَنْمِغْدوا ُأُعِزَا فَذِ ، إوصُخ

  17  مجهول  الرجز  اَرِاكَ بَيلِخَّ الدَونُّدَغُا يـًمْوَقـ

  18  المتنبي  الكامل  ُلِامَ كَيَِّني بأِ لُةَادَهَّ الشَيِهَف

ُعسى الدهر يـوما  بـعد نأي  يساعف ِ َ َُ َ ً ْ ٍَ َْ َ ْ ُ ْ َّ   18  جميل بن يعمر  الطويل  َ

ِنضجتـنا كواكب اْلجوزاءَأ َ ْْ َ َُ َِ َ َ َ   53  أبو نواس  الخفيف  ْ

ْوفي الوجوه صفرة وإبالس َِْ َ ُ ٌَ َْ ُ ِ ُ   110  رؤبة بن العجاج  الرجز  ِ

ُوال َأكول لباب الدار مكفول ُُ ُ َْ َ َِ َّ ِ ِ   147  شاعر من تميم  البسيط  َ

ِمنـها فظلت اليـوم كاْلمزرج َِّ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ  

َدار ََْولو ُصرف َ ْ ِالدهر َ ْ ُحيث َّ ْ ُيدور َ ُ َ  

  الرجز

  الطويل

  مجهول

  رجل أعرابي

197  

198  

  237  العجاج  الكامل  ّكال ولما تصطفق مآتم

ُإنا ألمثالكم يا قـومنا قـتل  ُُ َ ََُ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ   238  األعشى  البسيط  .َِّ

َحزاورة كرات العبينا ِ َ ٍُ َ َِ َ   240  عمرو بن كلثوم  الوافر  َ

ُلكن ألنفسهم كانت بها األثر َ ْ َ ْ ِ ُِ ْ   255  مجهول  يطالبس  َ

ِاإلسـ ـفنط، ممزوجة بماء زالل ُ ٍ ً َ ْ َُ ِ ْ ِ ْ   260  األعشى  الخفيف  ِ

ِتـقضي لياليها كقضم الجلمد َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ ْ   276  مجهول  البسيط  َ

  276  امرؤ القيس  الطويل   .ِنظلَ حٌفِاقَ نِّيَ الحِاتَرُمَى سَدَل

  291  الخنساء  المتقارب  .ا َدَرْم َأُهَتَيرِشَ عَادَس

  :ال والجداول الواردة في متن البحث فهرس األشك
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  اوينــــالعن  األشكال

صل
الف

حث  
لمب

ا
حة  

صف
ال

  

  22  األول  األول  .إىل أن أصبحت مصطلحا لغويا] دخيل[يوضح مراحل تطور كلمة خمطط   1شكل 

  26  الثاين  األول  .خصائص اللغات البشرية  2شكل 

  39  الثاين  األول  .خالل نصوص الشعر اجلاهلياأللفاظ الدخيلة املستعملة يف اللغة العربية من   3شكل 

ا جدول  4شكل      41  الثاين  األول   .السيوطيحبسب رأي  لأللفاظ الدخيلة الواردة يف القرآن الكرمي ، ولغا

  5شكل 

  6شكل 

ا حبسب السيوطي    .ّإحصاء األلفاظ الدخيلة املعربة الواردة يف القرآن الكرمي ، ولغا

  .ديث الشريف من صحيح البخارياأللفاظ الدخيلة يف احل

  األول

  األول

  الثاين

  الثاين

43  

44  

   59  الثاين  األول  .20حىت القرن17منوذج لأللفاظ الدخيلة الواردة يف بعض كتب الرحالة منذ القرن   7شكل 

  69  الثالث  األول   . الدخيلة على اللغة العربيةزيةيبعض الكلمات االجنللمنوذج   8شكل 

  124  الرابع  األول   . يف عدة لغات خمتلفة]كلمة دخيلة [ترمجة  جدول يوضح  9شكل 

  137  الرابع  األول  .جدول يوضح اإلمكانات االشتقاقية لصيغ األفعال يف اللغة العربية  10شكل

  138  الرابع  األول  .)اجلذر نظر: مثال (اإلمكانات االشتقاقية لصيغ األمساء يف اللغة العربية   11شكل

  144  األول  الثاين  ).م1226/هـ629ت ( خمارج احلروف العربية للسكاكي خمطط يوضح  12شكل

  159  األول  الثاين  .جدول الستنتاج حتوالت أصوات احلروف األجنبية عند استعماهلا يف اللغة العربية  13شكل

جدول لرصد التغريات الطارئة على املقاطع الصوتية لبعض األلفاظ الدخيلة عند تعريبها   14شكل
   .الصويت

  165  األول  الثاين

  

ا املعاصرة  15شكل   199  الثاين  الثاين   .جدول لبعض الكلمات الدخيلة واشتقاقا

  202  الثاين  الثاين   .جدول ألبرز التغريات الطارئة على األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية  16شكل

  215  الثاين  الثاين  . مبصطلحات يف علم النبات  جدول  17شكل 

  216  الثاين  الثاين   مبصطلحات يف علم املياهجدول  18شكل 

  216  الثاين  الثاين   مبصطلحات يف علم األحياءجدول  19شكل 
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  216  الثاين  الثاين   مبصطلحات يف علم اجليولوجياجدول  20شكل

  217  الثاين  الثاين   مبصطلحات يف علوم الفيزياءجدول  21شكل

  218  الثاين  الثاين   مبصطلحات يف علمي الكيمياء والصيدلةجدول  22شكل

  225  الثالث  الثاين  جدول اختصارات لغوية  23شكل

  225  الثالث  الثاين  جدول اختصارات لغوية  24شكل

  226  الثالث  الثاين  جدول اختصارات لغوية  25شكل

  228  الثالث  الثاين  جدول اختصارات لغوية  26شكل

  294  الرابع  الثاين  يف مستوى املعىنأمثلة أخرى من الرتاكيب الدخيلة على اللغة العربية   27شكل 
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  :المصادر والمراجع المعتمدةثبت 

  .مصحف القرآن الكريم ، على الرسم العثماني ، وبرواية اإلمام حفص عن عاصم ـ 

   :إبراهيم بن مراد 

الغرب اإلسالمي، بريوت ، اهلجري ، دار  ) 11(نتصف القرن ـ املعجم العلمي العريب املختص حىت م .1

   .1993 ،1ط

  1987 ، 1ـ دراسات يف املعجم العريب، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط .2

  : إبراهيم أنيس 

   . 1984،  5ـ داللة األلفاظ ، مكتبة األجنلو مصرية  ، ط .3

ضة مصر ، ـ  .4  ) .د ت(األصوات اللغوية ، مطبعة 

 . 2002 ،  1وت، طدار الكتب العلمية،  بري فقه اللغة املقارن ،  : إبراهيم السامرائيـ  .5

  ).دت( لغة اجلرائد ، مطبعة التقدم ، القاهرة  : إبراهيم  اليازجي ـ  .6

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ، حتقيق :  ) م1328/هـ728ت ( ابن تيمية ـ  .7
  ).د ت(وتعليق ناصر بن عبد الكرمي العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 

اخلصائص ، حتقيق حممد علي النجار ، دار الكتب املصرية ، :)م1001/ه392ت( ابن جنيـ  .8

1952.  

الشافية يف علم التصريف، حتقيق حسن أمحد العثمان ،  : )م1242/ ه646ت (ابن الحاجب ـ  .9

  .1995،  1املكتبة املكية، بريوت، ط
اإلحكام يف أصول األحكام ، حتقيق الشيخ : )م1063/ه456ت( ابن حزم األندلسيـ  .10

  .)د ت(شاكر ، أمحد حممد 
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مسند اإلمام أمحد ،بيت  : )م855/هـ241ت ) ( أحمداإلمام أبو عبداهللا(بن حنبل اـ  .11
   .1998األفكار الدولية ،الرياض ، 

سهم األحلاظ يف وهم األلفاظ ، حتقيق حامت صاحل  : )م1564/ هـ971ت(ابن الحنبلي ـ  .12
  ).دت(، بية ، بغداد ، مكتبة النهضة العر) أربعة كتب يف التصحيح اللغوي(الضامن 

ب ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،مكة ليس يف كالم العر: )م980/ه370( ابن خالويهـ  .13

   .1979، 2، ط املكرمة

املقدمة ، ضبط خليل شحادة ومراجعة : )م1406/هـ808ت ،عبد الرحمن (ابن خلدون ـ  .14

   .2001سهيل زكار ، دار الفكر ، بريوت ، 

 اللغة ، حتقيق رمزي منري بعلبكي ، هرةمج : )م933/ ه321ت أبو بكر أحمد ، (ابن دريدـ  .15
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   .1981،دار املعارف، القاهرة،

الفهرست ، حتقيق مصطفى  : )م1047/هـ438ت محمد بن إسحاق ، (ابن النديم ـ  .24
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1994.   
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