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 مقدمة

اللغػػة احليَّػػة ىػػي تلػػف الػػا تكفػػل ألبنائهػػا كادلتبلنػػني ّٔػػا التعبػػح عػػا احليػػاة ملختلػػ  مناحيهػػا الركحيػػة كادلاديػػة. كملػػا أف 
حيهػػا متدػػػددة أبػػدان، فاللغػػػة غلػػب أف تكػػػوف متدػػدّْدة لتػػتمكا مػػػا موادبتهػػا، كهال  لَّفىػػػٍ  كفقػػدىٍت صػػػبلحيتها احليػػاة كمنا

 كدخل  صحراء اللغات ادليتة.

كموادبػػة اللغػػًة احليػػػاةى تعػػمل رفػػػدىا ادلسػػتمٌر بػػػادلفردات الديػػدة الػػا ييفيػػػي هليهػػا التقػػػدـ احليػػارم بكػػػل صػػوره. تلػػػف 
صػطلحات، كطادلػا دػاف االصػطبلح الوسػيلة األفعػل ة تنميػة اللغػات كتطويرىػا بعػد مرحلػة النَّشػ ة ادلفردات الديدة ىي ادل

 األكىل.

كالعربية ما اللغات احلية الا دان  تنمو كتتطوَّر مع دل مرحلة حيارية ؽلػر ّٔػا آّتمػع العػرك، كدػاف كضػع ادلفػردات 
وُّر. كمػا ادلعػركؼ أف ادلفػردات الديػدة تولػد مصػطلحان بػني مجاعػة الديدة كادلصطلحات كسيلة العربية ة ىذا النمو كالتط

سلصوصػة أكَّالن، فػاذا راجػ  كشػػاع  بػني القػـو دخلػػ  اللغػة العامَّػة كمعدماهتػػا. كقػد تعػود مػػرة أخػرل لتػدخل االصػػطبلح 
 بداللة جديدة.

فييػػان مػػا ادلصػػطلحات  تػػاداد احلاجػػة هىل الوضػػع كاالصػػطبلح مػػع دػػل مرحلػػة حيػػارية جديػػدة  لػػذا شػػهدت العربيػػة
الديدة ة العصر اإلسبلمي األكؿ، مث فيما تػبله مػا القػركف ة عصػر ازدىػار الرتمجػة كالعلػـو ة الدكلػة العربيػة اإلسػبلمية. 
فانتنىػػ  العربيػػة بػػذلف، كاسػػتطاع  أف تنتقػػل مػػا لغػػة بيػػاف ة الاىليػػة هىل لغػػة بيػػاف كعرفػػاف ة اإلسػػبلـ، كهىل لغػػة بيػػاف 

 رىاف فيما بعده.كًعرفاف كبي 

تعاظمػػػ  احلاجػػػة هىل تنميػػػة ىػػػذه اللغػػػة، كرفػػػدىا باأللفػػػاظ  -عصػػػر التقػػػدُّـ العلمػػػي كالتقػػػاين  -كة العصػػػر احلػػػديث 
 كادلصطلحات العلمية الا تؤىلها لتكوف مرة ثانية لغة العلم كالتقانة الا ىي لغة ىذا العصر.

ني العػرب لتدديػد اللغػة العربيػة برفػدىا ملػا لتػاج هليػو مػا ألفػػاظ نشػط  ادلؤسسػات اللغويػة كالغيػحي مػا العلمػاء كاللغػويّْ 
 حيارة كمصطلحات تؤىلها دلوادبة العصر.

كقد ذىب اللغويوف كالعلماء مذاىب شَّتَّ ة كضع ادلصػطلحات العلميػة الديػدة، كدانػ  ذلػم ة ذلػف طرائػق، منهػا 
فيػو. كدانػ  ةػرة جهػودىم ادلشػكورة أف بقيػ  العربيػة لغػة  ما استنبطوه ما أساليب العرب القدماء، كمنها ما اجتهدكا ىػم

 حٌية كندىٍت لغة علم كتقانة هىل حدٍّ دبح.

دػػػاف ىػػػذا   -كال سػػػيما العلمػػػي منػػػو  -كة زلاكلػػػة السػػػتخبلص منهديػػػة لغويػػػة عربيػػػة حديثػػػة لوضػػػع ادلصػػػطلح العػػػرك 
اللغويػة كالعلميػة العربيػة لمػع شػتات قواعػد الوضػع البحث الذم جاء استدابة للدعوات ادلتكررة الا أطلقىٍتهػا ادلؤسسػات 
الػا جعلػ  علػم  -كالسػيما معاىػد الرتمجػة فيهػا  -كاالصطبلح ة دتػاب مرجعػٌي، كاسػتدابة دلتطلبػات الامعػات العربيػة 

 ادلصطلح مقرَّران أساسيان ة مناىدها.
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شلػػا أصَّػػل األجػػداد كالقػػدماء، كعلػػس  لقػػد بػػذل  الوسػػع كالهػػد  ألف تؤسػػج ىػػذه ادلنهديػػة علػػس جػػذكر تراثيػػة راسػػخة
جذكع كفركع معاصرة متينة كمرنة شلَّا أصلا األبناء احملدثوف. كلكا ال يتوعلىاَّ أحد أف البحث قاـ علس رلرد المػع كالتوليػ  

 كلكاَّ فيو هضافاتو لعل أبرزىا: -كعلا عنصراف أساسياف ة أم حبث  -

هحلػػػاؽ كسػػػيلة مػػػا كسػػػائل االصػػػطبلح، كدػػػذا االشػػػتقاؽ الصػػػرة توظيػػػ  االشػػػتقاؽ اللغػػػوم مػػػا هبػػػداؿ كقلػػػب ك  -
 كأبنيتو.

 لديد )النظاـ الصويت العرك( الذم ؽلكا بوساطتو متييا ادلعرَّب ما الدخيل ة الكبلـ ادلقرتض. -

 كاهلل أس ؿ أف يكوف ىذا العمل خالصان لوجهو الكرمي، مث خلدمة العربية كاحلقيقة.

 

 ٕٛٓٓ/٘/ٕ٘دمشق 

 

 المؤلف 
 د. ممدوح محمد خسارة
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 المدخل

 طرائق وضع المصطلح

 االقتراض -التوليد  -الترجمة 
نتنػاكؿ ة ىػػذا الكتػاب الطرائػػق الػثبلث العامػػة لوضػع ادلصػػطلح  كىػي الرتمجػػة كالتوليػد كاالقػػرتاض. كقػد خصىٍصػػنا دػػبلن 

كدكًر ادلصػػطلح ة ادلشػػكلة اللغويػػة  منهػػا بفصػػل. كلكػػا ال بػػد مػػا التمهيػػد ذلػػا بعػػرًض مفهػػوـً ادلصػػطلح، كعلػػًم ادلصػػطلح،
 ادلعاصرة.

 مفهوم )المصطلح( وتعريفو: -ٔ 

ادلػػدلوؿي ادلعدمػػي ذلػػذه ادلػػادة ىػػو التَّصػػا،ي كالتَّسػػاسي، فكػػ فَّ النػػاس اختلفػػوا عنػػد ظهػػوًر مػػدلوؿو جديػػد، علػػس تسػػميًتو، 
كارتػ ل فريػقه ثالػثه تسػميةن مباينػة  كدػاف مػا نتيدػة فذىب فريػقه مػا القػـو هىل هعطائػو ا ػان، كاقػرتح فريػقه ًخػر داالن مغػايران، 

ـي ما بينهم، هىل أف تصاحلوا كتسادلوا علس تسميةو كاحدة لذلف ادلدلوؿ.  ىذا اختبلؼ القوـً كاحتدا

، ألف التسميةى الديدة ال ؽلكا أف تدخل حيػّْػاى اللغػة هال هذا دانػ  زلػلَّ اتفػاًؽ أصػحاب  فاالصطبلح يتطلَّب االتفاؽى
 لغة.ىذه ال

. كدلما ظهػرت ميسىػمَّيات جديػدة بػادركا هىل االصػطبلح ُ«هظلا  َّس الناسي ما ػلتاجوف هىل استعمالو»يقوؿ الاحظ: 
علػػس أ ػػاءو ذلػػا. كىكػػذا تبػػدك اللغػػة رلموعػػةن مػػا االصػػطبلحات، ألف ادلسػػمَّيات ال توجػػد ة اللغػػة ديفعػػة كاحػػدة، بػػل تظهػػر 

 هتم.مع تطوُّر حياة ادلتبلًنني ّٔا كحاجا

س يكػػا مسػػلَّمان بػػو دائمػػان. كىػػو الػػذم أثػػار مسػػ لةن مػػا أكىل  -كىػػو أف اللغػػةى اصػػطبلحه  -لكػػاَّ مثػػل ىػػذا االسػػتنتاج 
ـه أـ اصػػطبلحه  ادلسػػائل اللغويػػة الشػػائكة كىػػي: ىػػل اللغػػة هذلػػا
كتػػذىب معظػػم الدراسػػات اللغويػػة هىل أف اللغػػة اصػػطبلح  ِ

 .ّكاتفاؽ
ىػػ( ة حديثًػو عػا ادلتكلّْمػني ِِٓالفعل ادلايػد )اٍصػطىلىح( مػا جػاء عػا الػاحظ ) ما أكؿ ما كصل هلينا عا استعماؿ

. هال أف ىػػذه التسػػمية )اٍصػػًطبلح أك ميٍصػػطىلىح( س تػىػػريج ْ«اٍصػػطىلىحيوا علػػس تىٍسػػًميًة مػػا س يىكيػػا لػػو ة لغػػًة العػػرب اسػػم»أهنػػم 
                                                           

 ّ: ُٓ/ُشفيق جربم: ميبلد األلفاظ، رللة رلمع دمشق  ُ
 .ْٖ-ْٔ، كابا سناف اخلفاجي: سر الفصاحة، ُُٕ/ِك ْٖ-َْ/ُينظر تفصيبلت ادلس لة ة: ابا جمل: اخلصائص  ِ
 .ُّٗ-َّٗينظر مثبلن: د. زلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك،  ّ
 ىاركف(. -)تح  ُّٗ/ُالاحظ: البياف كالتبيني  ْ
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ادلصػػػػطلحات اإلسػػػػبلمية: )الاينػػػػة ة الكلمػػػػات ىػػػػػ(  ىَّػػػػس دتابػػػػو ة ِِّ -بسػػػػرعة، ذلػػػػف أف الػػػػرازم )أ ػػػػد بػػػػا  ػػػػداف 
اإلسػػبلمية(. كاسػػتعمل نػػحيه دلمػػة )األلفػػاظ( ة موضػػًع )ادلصػػطلحات( دمػػا ذىػػب صػػاحب دتػػاب )ادلبػػني ة شػػرح ألفػػاظ 

ىػػػػ( عنػػػدما كضػػػع دتابػػػان ة مصػػػطلحات ادلنطػػػق  ػػػاه: )األلفػػػاظ َّٓ. كهىل مثلػػػو ذىػػػبى الفػػػاراك )ٓاحلكمػػػاء كادلتكلمػػػني(
ػػػػػديكًد األشػػػػػياء َِٔ ادلنطػػػػػق(. أمػػػػػا الكنػػػػػدم )ادلسػػػػػتعملة ة ىػػػػػػ( فقػػػػػد  ػػػػػس مؤلَّفػػػػػو ة تعريػػػػػ  مصػػػػػطلحاتو: )رسػػػػػالة ة حي
كريسوًمها(
 .ٕ( األجنبية الا تعمل ادلصطلحات ىو )احلدكد( Termes. كما الطري  أف ادلعىن األصلي لكلمة ) ٔ

ىػػ( صػاحبا القػاموس ُُٕىػػ( كابػا منظػور )ُٕٖس تستقر تسميةي )ادلصطلح( ة لغتنا هال بعد قركف  فالفحكزابادم )
ىػػػػػ( أكرد لػػػػو تعريفػػػػان، علػػػػس أنَّػػػػو  َّػػػػس دتابػػػػو: ُٖٔ -احملػػػػيس كلسػػػػاف العػػػػرب س يػػػػذدرياه. هال أف الرجػػػػاين )علػػػػي بػػػػا زلمػػػػد 

ػػػػػػرة  )التعريفػػػػػات( كس يسػػػػػمو )ادلصػػػػػػطلحات أك االصػػػػػطبلحات(، مػػػػػع أف )التعريفػػػػػػات( ؽلكػػػػػا عػػػػػدُّه مػػػػػػا ادلعدمػػػػػات ادلبكّْ
يٍصػطىلىًح الشػري (ْٕٗت. لكاَّ الشهاب العمرم )للمصطلحا

. دمػا أف للشػيع علػي بػا ٖىػ(  ىَّػس دتابػان لػو: )التعريػ  بادل
ىٍركيَّػػة َُٖزلمػػد القػػاحص العػػذرم ادلتػػو  سػػنة )

ىػػػ( دتابػػان باسػػم )ميٍصػػطىلىح اإلشػػارات ة الًقػػراءات الاكائػػد الػػثبلث عشػػرة ادل
ػ( أشػهرى مػا ركَّج ىػذا اللفػظ ادلولَّػد عنػدما  َّػس دتابػو ة ادلصػطلحات: )دىشَّػاؼ ىُُٖٓ. كداف التَّهانوٌم )ٗعا الثّْقات(

ٍريػان عليػو  َّػس رلمػعي اللغػة العربيػة بالقػاىرة مػا كضىػعىو  اصطبلحاًت الفينوف(. كس يستعمل ادلعاصركف هال لفػظى )ميٍصػطىلىح(، كجى
يٍصطىلىحات الا أقرَّىا آّمع(.

 ما دلمات: )رلموعةى ادل

يٍصػػػطىلىح( مصػػػدره ميمػػػيّّ مػػػا )اصػػػطلح(، نيًقػػػلى هىل اال يَّػػػة بتخصيًصػػػو ّٔػػػذا ادلػػػدلوؿ الديػػػد. كقػػػد أطبػػػق اللغويػػػوف ك
)ادل

 العربي ادلعاصركف علس استعماؿ دلمة )مصطلح(، فذاع  ة مصنَّفاهتم.

ىػػػ( رلموعػػةن ُٖٔ. كينقيػػل الرجػػاين )َُ«ادلصػػطلحي أك االصػػطبلح ىػػو اتفػػاؽي طائفػػةو سلصوصػػةو علػػس أمػػرو سلصػػوصو »ك
مػػػا تعريفػػػات ادلصػػػطلح فيقػػػوؿ: كاالصػػػطبلحي عبػػػارةه عػػػا اتفػػػاًؽ قػػػوـو علػػػس تسػػػميًة الشػػػيًء باسػػػمو مػػػا، يينقىػػػل عػػػا موضػػػعو 
األكؿ.... كاالصطبلحي: هخراجي اللَّفًظ عا معىن لغوم هىل ًخرى دلناسبةو بينهما. كقيل: االصطبلحي اتفػاؽي طائفػةو علػس كضػًع 

يػػل: االصػػطبلحي هخػػراجي الشػػيء عػػا معػػىن لغػػوم هىل معػػىن ًخػػر لبيػػاف ادلػػراد. كقيػػل: االصػػطبلحي لفػػظه اللفػػظ بػػازاء ادلعػػىن. كق
 .ُُ«معنيَّ بني قـو معينني

 أما عا تعري  ادلصطلح عند الغربيني فقد نقل بعضي الباحثني:

                                                           

 ىػ(.ْٕٔ، كالكتاب ما ت لي  أك احلسا علي اآلمدم )ُٓ-َٓ/ٗٓد. زلمود فهمي حدازم: علم ادلصطلح، رللة رلمع القاىرة  ٓ
 .ِْٕد. عبد الكرمي خليفة: اللغة العربية كالتعريب ة العصر احلديث  ٔ
 .ِٓ/ٗٓد. زلمود فهمي حدازم: علم ادلصطلح، رللة رلمع القاىرة  ٕ
 .َِْ/ُحاجي خليفة: دش  الظنوف عا أسامي الكتب كالفنوف  ٖ
 .ُُُٕ/ِادلصدر السابق  ٗ
 صلح. -مستدرؾ التاج   َُ
 .ِٖالرجاين: التعريفات   ُُ
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ـي تعري  أكرك ذلذه الكلمة: )ادلصطلحي دلمةه ذلػا ة اللغػة ادلتخصّْصػة معػىن زلػدَّد ك » صػيغةه زلػدَّدة، كعنػدما يظهػر كأقد
ة اللغػػة العاديػػة يشػػعر ادلػػرء أف ىػػذه الكلمػػةى تنتمػػي هىل رلػػاؿو زلػػدَّد(... كىنػػاؾ تعريفػػاته جديػػدة تػػربس ادلفهػػوـى بادلصػػطلح 

ادلصطلحي دلمةه أك رلموعةه ما الكلماًت ما لغػةو متخصصػة علميػة أك تقنيػة يوجػد »الذم يدؿ عليو، منها التعري  التايل: 
 .ُِ«ان أك ميٍقرتضان للتعبًح عا ادلفاىيم، كليدؿَّ علس أشياء مادية زلدَّدةموركث

كشلا تقدـ ؽلكا أف نطمئا هىل أف ادلصطلح )ىو لفظه منقوؿه ما معناه اللغوم هىل معػىن ًخػر، ميتػَّفىػقو عليػو بػني طائفػةو 
، أىمُّ أرداًف ادلصطلح.  سلىٍصوصة(. فاللفظيَّةي، كنقلي ادلعىن، كاالتفاؽي

 علم المصطلح: -ٕ

جاءت النهية العلمية كالتقنية احلديثة، كداف ما مستلاماهتا مصطلحاته جديدة تعربّْ عػا مفهوماهتػا، ألف لغػة العلػم 
 تعتمد مفصلٌيان علس ادلصطلح دما قدَّمنا.

ادلصػطلح ميػموناًت  كمع تفدًُّر الثورة العلميًَّة ككفرًة ادلخاكف ادلصطلحي، كاتساع احلاجة هىل ادلايد منػو، صػارت أمػوري 
مػػا أحػػدث أفػػرع علػػم اللغػػة التطبيقػػي، يتنػػاكؿ األسػػج العلميػػة لوضػػع »، كىػػو علػػم  ُّعلػػمو جديػػد ىػػو )علػػم ادلصػػطلح(

ادلصػػطلحات كتوحيػػدىا..... كدػػاف )فوسػػرت( قػػد حػػدَّد مكػػافى علػػم ادلصػػطلح بػػني أفػػرع ادلعرفػػة ب نػػو رلػػاؿه يػػربس علػػمى اللغػػة 
 .ُْ«علومات، كبفركع العلم ادلختلفةبادلنطق كبعلًم الوجود، كبعلم ادل

يتنػػاكؿ علػػم »انقسػػم علػػمي ادلصػػطلح، دغػػحه مػػا العلػػـو اللغويػػة، هىل )علػػم مصػػطلح عػػاـ( ك)علػػم مصػػطلح خػػاص(  
ادلصػػطلح العػػاـ طبيعػػةى ادلفػػاىيم، كخصػػائصى ادلفػػاىيم، كعبلقػػات ادلفػػاىيم، كنظػػمى ادلفػػاىيم )التعريفػػات كالشػػركح(، كطبيعػػةى 

هتا ادلمكنػة، كاختصػاراًت ادلصػطلحات، كالعبلقػاًت كالرمػوز، كتوحيػدى ادلفػاىيم كادلصػطلحات، كمفػاتيحى ادلصطلحات كعبلقا
ادلصػطلحات الدكليػة، كمعدمػاًت ادلصػطلحات كادلػداخلى الفكريػة كمػداخل الكلمػات... كىػذه القيػايا ادلنهديػة ال تػػرتبس 

مػػػا علػػػم ادلصػػػطلح اخلػػػاص فهػػػو تلػػػف القواعػػػد اخلاصػػػة بلغػػػة مفػػػردة أك ملوضػػػوع بعينػػػو، كذلػػػذا فهػػػي علػػػم ادلصػػػطلح العػػػاـ. أ
بادلصػػطلحات ة لغػػة مفػػردة مثػػل اللغػػة العربيػػة أك اللغػػة الفرنسػػية. كىػػذا التمييػػا بػػني علػػم ادلصػػطلح العػػاـ كعلػػم ادلصػػطلح 

 .ُٓ«اخلاص يوازم التمييا بني علم اللغة العاـ كعلم اللغة اخلاص
 نو موجَّو أصبلن لدراسة طرائق كضع ادلصطلح العرك.كيندرج حبثينا ىذا ل  علم ادلصطلح اخلاص، أل

                                                           

 .ْٓ/ْٗد. زلمود فهمي حدازم: علم ادلصطلح، رللة رلمع القاىرة   ُِ
 احلديث النبوم.عيرؼ عند العرب قدؽلان )علم مصطلح احلديث(، كىو تعري  ملصطلحات   ُّ
 .ِٔ/ٗٓد. زلمود فهمي حدازم: علم ادلصطلح، رللة رلمع القاىرة   ُْ
 .ّٔ-ِٔ/ٗٓادلصدر السابق، رللة رلمع القاىرة   ُٓ
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 المشكلة اللغوية والمصطلح: -ٖ

تنميػػػةي اللغػػػة العربيػػػة كتطويريىػػػا ىػػػي اآلف أىػػػم مشػػػكلة لغويػػػة
، كال تنميػػػةى للعربيػػػة كال تطػػػويرى هال بوضػػػع ادلفػػػرداًت الػػػا ُٔ

ػػػر العلمػػػي كالتقػػػمل تتطلبهػػػا احليػػػاة اليوميػػػة، أك مػػػا يسػػػمس )ب لفػػػاظ احليػػػارة(، كهال بوضػػػع ادلصػػػ طلحات الػػػا ييفرزىػػػا التفدُّ
ادلعاصػػػر. كذلػػػذا الغػػػرض  مػػػا تطػػػويًر لغتنػػػا، كجعًلهػػػا قػػػادرة علػػػس اسػػػتيعاب علػػػـو العصػػػر ملصػػػطلحاهتا، نشػػػ ت ادلؤسسػػػات 
العلميػػة اللغويػػة. كدػػلُّ التدمُّعػػات اللغويػػة الػػا مىهَّػػدت لظهػػور آّػػامع دػػاف مػػا أىػػم أىػػدافها كضػػعي ادلصػػطلحات. كعنػػدما 

قام  آّامع اللغويػة دػاف علػس رأس مهاٌمهػا تطػويري العربيػة كجعليهػا كافيػةن ملتطلبَّػات العصػر
. كىػذا اذلػدؼ دػاف شلػا تػدعو ُٕ

هليو باحلاحو االلاداتي كادلنظمات العلمية كالفنية، كداف الشغلى الشانلى لرجاًؿ اللغػة ادلعاصػريا علمػاءى كبػاحثني كدتابػان، كهٌف 
ية ة عصرنا احلاضر دان  بني القػائلني بقػدرة العربيػة علػس الوفػاء ملتطلبػات التطػور العلمػي العػادلي كبػني أعَّت ادلعارؾ الثقاف
 زاعمي عداىا.

قػػدرٍت منظمػػةي )اليونسػػكو( مػػا يػػدخل االسػػتعماؿ اليػػومي مػػا ادلصػػطلحات بنحػػو أسػػني مصػػطلحان يوميػػان، أم ضلػػو 
لعلميػة كالتقنيػة، فػاذا دنػا نطمػح هىل لصػيل تلػف ادلعػارؼ، كىػو ، كة سلتلػ  فػركع ادلعرفػة اُٖعشريا أل  مصطلح سػنويان 

كاجػػبه ال غلػػوز لؤلمَّػػًة التخلػػي عنػػو، كهذا دنػػا ضلػػًرص علػػس بقػػاء لغتنػػا، كىػػي ادلقػػوـي األكؿ لوجودنػػا، فػػبل منػػاص لنػػا مػػا أف 
ياجػػػاًت البحػػػث العلمػػػي نقػػػبلن أك نتمثَّػػػل تلػػػف ادلصػػػطلحات كنػيعىرّّْٔػػػا كننشػػػرىا بػػػني أبنائنػػػا، لتكػػػوف لنػػػا لغػػػةه علميػػػة تلػػػ ّْ احت

 ابتكاران.

 الطرائق الثالث لوضع المصطلح: -ٗ 

ثوف تعريبى ىػذا السػيل  بعد ىذا التعري  ملفهوـً ادلصطلح كحدًم مشكلة ادلصطلحات  ما الطرائقي الا كاجو ّٔا احملدى
 منها 

كلنػا »تنظػحان كتطبيقػان:  -ذا القػرف ة مطلػع ىػ -قاؿ الددتور )أ د عيسس(، كىػو مػا أكائػل مػا أسػهموا ة التعريػب 
نػػا شػػطرىىا، كاحػدة بعػػد أخػػرل، أك ضلوىػا مجيعػػان حبسػػب اليػركرة، فػػبل نلدػػ  هىل أشػػدىا  ة ذلػف أػػجي كجهػػاتو نػويلّْ كجوىى
 خطىػػران هال بعػػد أف نكػػوف قػػد بػػذلنا الهػػود كاسػػتوعىٍبنا الفكػػر ة اسػػتكناه دػػلّْ كسػػيلة قبلهػػا، فػػاذا عدىانػػا فاليػػركراتي تبػػيحي 
احملظػػػػورات، كىػػػػذه الوجهػػػػاتي أك الوسػػػػائل ادلؤديػػػػة للغػػػػرض ىػػػػي، حبسػػػػب الرتتيػػػػب ادلبػػػػملّْ علػػػػس درجػػػػة التسػػػػامح أك اخلطػػػػر: 

، فاذا حصل العداي يػيٍنحى .. فاذا حصل العدا يػيعىرَّب اللفظ .. فآّازي  .ُٗ«الرتمجةي.. فاالشتقاؽي

                                                           

. كينظػػػر: د. عبػػػد الكػػػرمي خليفػػػة: ت ىيػػػل أعيػػػاء ىيئػػػة التػػػدريج ة الامعػػػات، رللػػػة آّمػػػع ِٓد. مصػػػطفس جػػػواد: ادلباحػػػث اللغويػػػة ة العػػػراؽ   ُٔ
 .ُٕ/ٖ-ٕ، عدد األردين

 .ّ/ُ، كرللة آّمع العراقي ِِ/ُينظر مثبلن: ادلادة الثانية ما البلئحة الداخلية ّٓمع القاىرة، رللة رلمع القاىرة   ُٕ
 .ِِٖد. زلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك   ُٖ
 .ُُّد. أ د عيسس: التهذيب ة أصوؿ التعريب   ُٗ
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دسػػػاتح كقواعػػػد لوضػػػع ادلصػػػطلحات، منهػػػا: ـ( مػػػا  َّتػػػو ُِٔٗككضػػػعى  لنػػػة ادلصػػػطلحات العلميػػػة ببغػػػداد سػػػنة )
. كعلس ىىٍديها سار آّمع العلمي العراقي فذىب هىل االشتقاؽ كالتعريب كالنح َِاالشتقاؽ كالتعريب

ُِ. 
شػػركط النقػػػل العامػػػة الػػػا أرل مراعاهتػػػا ة »كيقػػوؿ آّمعػػػي )مصػػػطفس الشػػػهاك(، كىػػو مػػػا أشػػػهر ادلعػػػرّْبني احملػػػدثني: 

، كىي ال   تتعدل تلف الا اتبعها العلماء ما قدماء النقلة كادلؤلفني العرب، كخبلصتها علس التتابع ىي:سلتل  العلـو

لػػرّْم لفػػظو عػػرك يػػؤدم معػػىن اللفػػظ األعدمػػي، كىػػذا يقتيػػينا أف نكػػوف مطَّلعػػني اطبلعػػان كاسػػعان علػػس األلفػػاظ  -ً
 ة.العلمية ادلبثوثة ة ادلعاجم العربية، كة سلتل  دتبنا العلمية القدؽل

هذا داف اللفظ األعدمي جديدان، أم ليج لو مقابله ة لغتنا، ترمجناه ملعناه دلَّما داف قػاببلن للرتمجػة، أك اشػتققنا  -ب
لػػػو لفظػػػان عربيػػػان مقاربػػػان. كنرجػػػع ة كضػػػع اللفػػػظ العػػػرك هىل الوسػػػائل الػػػا تكلمنػػػا عليهػػػا، كىػػػي االشػػػتقاؽي كآّػػػازي كالنحػػػ ي 

 كالرتديب ادلاجي.

 .ِِ«عذَّر علينا كضعي لفظ عرك بالوسائل ادلذدورة عمىٍدنا هىل التعريب، مراعني قواعده قدر ادلستطاعكهذا ت -ج
كشلػػا جػػاء ة لديػػد ىػػذه  ِّ«االشػػتقاؽي كآّػػازي كالتعريػػبي كالنحػػ »كذىػػب بعػػضي احملػػدثني هىل أف تلػػف الطرائػػق ىػػي: 

 منهديَّػػة بعػػد أف أىمجػػع عليهػػا أىػػل اللغػػة كاالختصػػاص، فػػافَّ كهذا دػػاف إلغلػػاد ادلصػػطلح قواعػػدي قػينػّْنىػػٍ  ة»الطرائػػق قػػوذلم: 
القيػاس كاالشػتقاؽي ». كقػاؿ نػحه: ىػي ِْ«لوضع ادلصطلح طرائقى متَّفقان عليها، أعلها: االشتقاؽ كآّاز كالنحػ  كالتعريػب

ًلو عمَّا ذدرنا. كدل ما ذدر حوؿ لديد ىذه الطرائق ال ؼلر ِٓ«كالقلبي كاإلبداؿ كالنح ي كاالرجتاؿي كالتعريب ج ة رليٍمى
ِٔ. 
صحيح أف ىذه األقواؿ مجع  عمومان بني سلتل  طرائق كضع ادلصطلحات، كلكػاَّ ة عرضػها نوعػان مػا التػداخل أك 
اخللػػس أحيانػػػان، مػػردُّه هىل أف معظػػػم الػػػذيا دتبػػوا ة ىػػػذه الطرائػػػق س يكونػػوا مػػػا اللغػػويني، فلػػػم يصػػػنّْفوىا مػػا زاكيػػػة لغويػػػة، 

صػػر علػػس طػػريقتني، كبعييػػهم فػػرَّؽ بػػني أنػػواع االشػػتقاؽ، فعىػػدَّ النحػػ  طريقػػةن مسػػتقلَّة عنػػو، كعػػد بعييػػهم فبعييػػهم قػػد اقت
القيػػاسى مػػا طرائػػق الوضػػع، كاحلػػاؿ أنػػو أصػػله ضلػػوم كدليػػله مػػا أدلػػة اسػػتنباط احلكػػم

. دمػػا عػػدَّ القلػػبى كاإلبػػداؿى كالنحػػ ى ِٕ
 أنفل بعييهم هحياءى اللفظ القدمي، كجتاىل ًخر الرتمجة.طرائقى مستقلة، ة حني أهنا تعود هىل االشتقاؽ. دذلف 

                                                           

 .َُّ/ٓ، عا رللة الرتبية كالتعليم ُٓٓحردة التعريب ة العراؽ  د. أ د مطلوب:  َِ
 .ٕٔساطع احلصرم: ة اللغة كاألدب   ُِ
 .ّٗأ. مصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية   ِِ
 .َْد. زلمد رشاد احلمااكم: ادلنهدية العامة لرتمجة ادلصطلحات كتوحيدىا   ِّ
 .ُّٓ-ُّْة الرتمجة كالتعريب كادلصطلح أ. شحادة اخلورم: دراسات   ِْ
 .ِِِ-ُِِد. عبد الكرمي خليفة: اللغة العربية كالتعريب ة العصر احلديث   ِٓ
 .ٕٖٓ: ّ/َِينظر مثبلن: د. أ د سلتار عمر: ادلصطلح األلسمل العرك، رللة عاس الفكر، ج   ِٔ

 .ٓٔ: ْ/َٔكد. حسمل سبح: تعريب علـو الطب، رللة رلمع دمشق  

 
 .ّٖالسيوطي: االقرتاح ة علم أصوؿ النحو   ِٕ



14 

 

كلػػذلف س نعتمػػد تصػػني ى ىػػؤالء ة لديػػد طرائػػق الوضػػع. لقػػد اعتمػػدنا منطػػقى اللغػػة كمنهدىهػػا، كىػػذا ادلنطػػق اللغػػوم 
 ة ادلدخل كىي: -باختصار  -ىو الذم أدَّل بنا هىل تصني  تلف الطرائق دما ذدرناىا 

 لو مقابل عرك معركؼ، قدمي أك حديث. : ًلما داف الترجمة -ُ

: كىػػو كضػػعي لفػػظو جديػػد مقابػػلو للمصػػطلح األجنػػ  باحػػدل كسػػائل التوليػػد اللغػػوم ادلعركفػػة: االشػػتقاؽ  التوليددد -ِ
ب نواعػػو  الصػػرة كاإلبػػدايل كالتقليػػ  كالنحػػا كاإلحلػػاقي، أك آّػػاز بفركعػػو  مػػا مرسػػل كاسػػتعارة كهحيػػاء، كقػػد  َّينػػا ىػػاتني 

سيلتني توليدان، ألف األلفاظ ادلوضوعة حبسبهما، ألفاظه عربيةه كلػدىٍت مػا جػذكرو عربيػة ككفػقى قػانوف توالػد األلفػاظ العربيػة الو 
 بعيًهما ما بعض. كقد خالىٍفنا ة مفهومنا )للمولَّد( ما ذىب هليو ادلتقدموف، كسوؼ يكوف لنا ة ىذا مقاؿه ة حينو.

 : كلو نوعاف: االقتراض -ّ  

: كىػػػو أف نسػػػتعمل الكلمػػػة األجنبيػػػة بعػػػد هتػػػذيبو يتنػػػاكؿ بعػػػضى حركًفهػػػا أك أصػػػواهتا أك  ريدددل اللف ددديالتع - أ
 أكزاهنا، قىٍصدى تطويعها لقوانني األصوات العربية، أك ًلمىا س  ّْيو )النظاـ الصويت العرك(.

عدػا التعػري  فتبقػس : كىو أف تيستعمل الكلمػة األجنبيػة بعيدىرىػا كارىػا، لػدكاعي السػرعة أك ال التدخيل - ب
دخيلة. كهذا اضطررنا هىل االعرتاؼ ب ف )التدخيل( طريقةه مػا طرائػق كضػع ادلصػطلح، لكنَّػا ال نػىعيػدُّه أبػدان مػا 

 كسائل النمٌو اللغوم.

ىذه ىي الطرائقي الثبلث الا سنتناكذلا بالتفصيل فيما يلي ما ىذا البػاب. كىػي طرائػق اعتىمىػدت تصػنيفان لغويػان أيَّدتػو 
 تصنيفاته هحصائيةه قمنا ّٔا لنماذجى ما رلموعاًت مصطلحاتو كضعىٍتها جهاته متباينة. -هىل حد دبح  -
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 الفصل األول

 الترجمة

 ( مدلوالتها:ٔ

ػػػم( الرمػػػي باحلدػػػارًة أك الكػػػبلـً أك الظػػػٌا ىػػػي ادلعػػػاين ادلعدميػػػة األكىل دلػػػادة )رىجى
سػػػواءه  -. أمػػػا دلمػػػة )تػىٍرمجىىػػػة(، فاهنػػػا ِٖ

بية أـ )ميٍستىعربة(أىدان  عر 
 قد  ل  مدلوالتو أخرل تىبعيد عا ادلعىن األصلي دكف أف تنقطع صلتيها بو متامان. - ِٗ

يٍعدىميّْػني حػػوؿ أصػػلها، انعكػػج علػس مكػػاف هيرادىػػا ة مصػػٌنفاهتم  
كدانػ  ىػػذه الكلمػػة أثػارت ًخبلفػػان بػػني اللغػػويني ادل
ػم( ذاىبػني هىل أىصػالتها ة العربيػة، فػاف الابيػدم صػنَّفها فاٍف داف ابا فارس كالوىرم كابا منظور قد أكردكىا  ة مادة )رىجى

الرتمجػاف: أعللػو الػوىرم ىنػا، كأكرده ة ترديػب »ة مادة مستقلَّة ىػي )تػىػٍرجىم(، ذاىبػان هىل اٍسػًتعرأّا، كصػرَّح ّٔػذا ة قولػو: 
يت مػػل لػػو. كفيػػو ثػػبلث لغػػات: األكىل دعينػٍفيػػواف بيػػم  )ر ج ـ( علػػس الصػػواب، فكتابػػةي ادلصػػنًّْ  ًهيَّاىػػا بػػاأل ًر ففيهػػا نظػػره 

ف، األكًؿ كالثالًث... كقاؿ الوىرم: يقاؿ )تػىٍرمجىىػاف( مثػل زىٍعفىػراف  أم بفػتًح األكؿ كالثالػًث... كيقػاؿ )تػىٍرمجيىػاف( مثػل أىيٍػهيقىػا
ػػػًر للّْسػػػاف -أم بفػػػتًح األكؿ كضػػػم الثالػػػث. قلػػػ : ىػػػي ادلشػػػهورةي علػػػس األلسػػػنة  يفىسّْ

ػػػر  )ادل ػػػو كتػىػػػٍرجىم عنػػػو هذا فىسَّ (. كقػػػد تػىٍرمجى
دبلمػػو بلسػػافو ًخػػر، قالػػو الػػوىرم، كقيػػل: نػىقىلػػو مػػا لغػػة هىل أخػػرل. ك)الفعػػل يػػدؿ علػػس أصػػالة التػػاء(، فيػػو تعػػريض علػػس 
الػػوىرم حيػػث ذدػػره ة )رجػػم(، مػػع أف أبػػا حيػػاف صػػرح بػػ ف كزنػػو )تػىٍفعىػػبلف(، كيؤيػػده قػػوؿي ابػػا قتيبػػة ة أدب الكاتػػب أف 

، ىل ىو مػا الػرٍَّجم باحلدػارة، ألفَّ ادلػتكلم رمػس بػو، أك مػا الػرجم بالغيػب ألف الرت  مجة )تػىٍفعىلىة( ما الرجم. مث كقع اخلبلؼي
ادلػػػرتًجم يتوصَّػػػل لػػػذلف بػػػو  قػػػوالف ال تنػػػاة بينهمػػػا. كىػػػل ىػػػو عػػػرك أـ معػػػرَّبي )درنمػػػاف( فتصػػػرفوا فيػػػو  فيػػػو خػػػبلؼ نقلػػػو 

: هذا داف معرَّبان ف  .َّ«موضعي ذدرًه ىنا، ألنو حينئذ ال ييشتىقُّ ما رىجىم، فت ملشيخينا. قل ي
 كعلس أية حاؿ فما يػىٍعنينا ضلا ىنا، ىو ما استقرت عليو ىذه الكلمة )الرتمجة( ما مدلوالت:

                                                           

 رجم. كمثلو ة الصحاح كاللساف. -ابا فارس: ادلقاييج   ِٖ
ية، استعمل بعيهم لفظ )استعراب( الكلمة بدؿ تعريبها. كضلا نرل أف يطلق مصطلح )تعريب( علس ادلعىن العاـ كىو النقل ما أية لغة هىل العرب  ِٗ

نقػل مػا أسػرة اللغػات الايريَّػة القدؽلػة )السػاميات( هىل العربيػة، قياسػان علػس ادلصػطلح التػارؼلي )العػرب العاربػة كأف ؼلصص مصطلح )اسػتعراب( لل
 كادلستعربة(. فاللفظ العرك ىو ما داف ما العربية العدنانية، ك)ادلستعرب( ىو ما جاء ما لغة جايريَّة قدؽلة داألدادية كاآلرامية.

 )ترجم(. ُُِ/ٖالابيدم: تاج العركس   َّ
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ػا تعنيػػو الرتمجػةي لغػػةن )التفسػػحي( ميٍطلقػان، أم شػػرح دلمػػةو كتبيػنيي معناىػػا، كلعػل ىػػذا ادلعػػىن ىػو األصػػل ة مع -ً انيهػػا فًممَّ
م: ُّة بعػػض اللغػػات العربيػػة القدؽلػػة ػػل علػػس ىػػذا الوجػػو قػػوؿي الطَّػػربى ف ة ». كػليٍمى قػػاؿ أبػػو جعفػػر: اختلفىػػٍ  تػىرىامجػػة القػػًر
ف ىم مفسّْركه. ِّ،«ت كيًل قوًؿ اهلل تعاىل ذًٍدريه )أس...(  فرتامجةي القًر

تػىػٍرجىم دبلمىػو: هذا فىسَّػره بلسػافو ًخػر، كمنػو »كلكا أدثػر مػا تنصػرؼ هليػو ىػو تفسػحي لغػةو بلغػةو أخػرل، هٍذ يقػاؿ:  -ب
ػػر ّّ«الرتمجػػاف يفىسّْ

، يؤيػػد ىػػذا مػػا جػػاء ة تفسػػح ّٓ«بيػػافي لغػػةو بلغػػة أخػػرل». كعرَّفهػػا التهػػانوم ة دشػػافو ب ىهنػػا ّْكىػػو ادل
ف(:  دػػاف ترمجػػةن   كذلػػف أفَّ دػػلَّ دتػػاب.. مػػَّت حيػػوّْؿ هىل نػػح اللسػػاف الػػذم نػػاؿ بػػو»الطػػربم )جػػامع البيػػاف عػػا ت كيػػل القػػًر

 .ّٔ«كتفسحان 
. ّٕ«هبػػداؿي لفظػػة بػػ خرل تقػػـو مقامهػػا، يػػبلًؼ التفسػػح»هال أف بعيىػػهم ييقيّْػػد ادلفهػػـو السػػابق هٍذ يقػػوؿ: ىػػي  -جػػػ

كلعػػػل ىػػػذا ادلػػػدلوؿ ىػػػو أقػػػربي هىل عمليػػػة ترمجػػػة ادلصػػػطلحات الػػػا ضلػػػا بصػػػددىا، كىػػػي ادلرحلػػػةي األكىل مػػػا مراحػػػل الرتمجػػػة 
ة النصػػوص كالكتػػب داملػػة. كالرتمجػػة العامػػة ىػػي مػػا تنصػػرؼ هليهمػػا األذىػػاف اآلف عنػػد ذدػػر ىػػذا . الػػا تعػػمل ترمجػػّٖالعامػػة

 ادلصطلح.

كاسػػتعمل األدبػػاء كادلؤرخػػوف العػػػربي ىػػذه الكلمػػة ملعػػىن )سػػػحة الرجػػل(، كعليػػو  يّْيػػ  الكتػػػب الػػا تػػؤرخ ألخبػػػاًر  -د
 الرجاؿ بكتب )الرتاجم(، فك هنا تفسحي ما داف ما حياهتم.

كقػػػد دخلػػػ  ىػػػذه الكلمػػػةي مصػػػطلحاًت النحػػػو، فاسػػػتعملها الكوفيػػػوف ملعػػػىن )البػػػدؿ(، جػػػاء ة دتػػػاب )معػػػاين  -ىػػػػ
ف( للفػػراء:  قولػػو )ىػػاركف أخػػي( هف شػػئ  أكقعػػ  )اجعػػل( علػػس )ىػػاركفى أخػػي( كجعلػػ  الػػوزيرى ًفٍعػػبلن لػػو، كهف شػػئ  »القػػًر

جػاء ة مكػاف ًخػر حػػوؿ قولػو تعػاىل: زًهنَّػا زىيػَّنَّػا السَّػػمىاءى . ك ّٗ«جعلػ  )ىػاركف( مرتمًجػان عػا الػوزير، فيكػػوف نىٍصػبان بػالتكرير
نٍػيىا ًباًينىةو اٍلكىوىاًدًب *{ ]الصافات:   .َْ«فخفىضى )الكوادب( ترمجةن عا )الاينة(»[ ، ٔ/ّٕالدُّ

ف للفػراء:  )هلل درُّه مػا تقػوؿ »كنظا ظىٌنان أف بعض الكوفيني قد استعمل )مرتًجم( ملعىن التمييػا  هٍذ كرد ة معػاين القػًر
( مث يػيٍلقيػػوف )مػػا( فيقولػػوف: )هلل درُّه رجػػبلن( فالرجػػل مػػرتًجم دلػػا قبلػػو كلػػيج حبػػاؿ . كالػػذم  ىىلنػػا علػػس الظػػا كعػػدـ ُْ«رجػػلو

                                                           

 .ُّٗ -ُِٗد. هبراىيم السامرائي: فقو اللغة ادلقارف   ُّ
ف، ادلعركؼ بتفسح الطربم   ِّ  .َِٓ/ُالطربم: جامع البياف عا ت كيل القًر
 ترجم. -الوىرم: الصحاح   ّّ
 رجم. -ابا منظور: لساف العرب   ّْ
 .ٕٕ/ّالتهانوم: دشاؼ اصطبلحات الفنوف   ّٓ
ف  الطربم: جامع البياف عا  ّٔ  .َٕ/ُت كيل القًر
 .َُٓ/ِأبو البقاء الكىفوٌم: الكليات   ّٕ
 .ُِد. فوزم عطية زلمد: علم الرتمجة   ّٖ
ف   ّٗ  .َٔ، كينظر: الكنغراكم: ادلوة ة النحو الكوة ُٖٕ/ِالفراء: معاين القًر
 .ُٗٓ/ِادلصدر السابق   َْ
 .َُْ-َُّ/ِادلصدر السابق   ُْ
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اليقػػني أف الكػػوفيني اآلخػػريا س يسػػتعملوا للتمييػػا ىػػذا ادلصػػطلحى، بػػل قػػالوا عنػػو )متييػػا(. كأف مػػا ادلمكػػا أف يكػػوف الفػػراء 
 رتًجم( ملعناىا اللغوم، كىو ادلفسّْر  ألف التمييا يفسّْر ما قبلو مفردان داف أـ مجلة بازالة اإلّٔاـ عنو.استعمل الكلمة )م

 كباإلمجاؿ فالرتمجة اليـو ىي نقلي دبلـو ما لغةو هىل أخرل، مفرداتو أك نصوصان قد تكوف دتبان داملة.

ميقىابًلىهػػا العػػركَّ  -كىػػي ة الغالػػب ميٍصػػطىلىحه علمػػي  -ًة أمػػا ضلػػا فمػػا نعنيػػو بالرتمجػػة ىػػو: )هعطػػاءي الكلمػػًة األجنبيَّػػ -ك
ػػل حيػّْػػاى اللغػػة سػػابقان  فػػاذا كردت علػػيَّ دلمػػةه  ادلوضػػوعى مػػا قبػػل( . فشػػرطي الرتمجػػة أف تكػػوف الكلمػػةي العربيػػة ادلقابلػػة شلػػا دىخى

ا مباشػرةن، فعملػي ىػذا ىػو )الرتمجػة(، كهذا س أجنبية ف كجدتي ذلا ما ادلفردات العربية احملفوظة أك ادلدكَّنة دلمةن تؤدم معناىػ
ػػٍدتي ة كىٍضػػًع دلمػػةو جديػػدة نػػًح مسػػتخدىمةو  أجػػد لتلػػف الكلمػػة األجنبيػػة مقػػاببلن فيمػػا بػػني يػػدٌم مػػا مفػػرداًت اللغػػة، فاٍجتػىهى

أف تىػػذيعى كتػػدخل اللغػػة  سػابقان ذلػػذه الكلمػػة األجنبيػة، فعملػػي ىنػػا ىػو )التَّوليػػد(. كمػػَّؿ الكلمػػات ادلولَّػدة الػػا يتقبَّلهػػا القػوـي 
بعد حني، كتصػبحى اإلفػادةي منهػا ترمجػةن ال توليػدان، كلنيػرب مػثبلن: كردت ألكؿ مػرة علػس قػدماء العػرب دلمػة )قاطيغوريػاس( 

ىقيػػػوالت(
، الػػػا ذاعػػػ  كدخلػػػ  العربيػػػة توليػػػدان،  ِْفلػػػم غلػػػدكا ذلػػػا دلمػػػةن مقابلػػػة مػػػا سلػػػاكهنم اللغػػػوم، فولَّػػػدكا ذلػػػا دلمػػػة )ادل

اآلف عنػػػدما تطالعػػػو ىػػػذه الكلمػػػة يبادذلػػػا مباشػػػرةن بالكلمػػػة العربيػػػة )مقػػػوالت( ترمجػػػةن. كدػػػذا مػػػا اسػػػتعمل دلمػػػة  فسػػػامعيها
(، أمَّػا اآلف فػػنحا ننقلهػػا هىل  Radio)مػذياع( للمػػرة األكىل مػا احملػػدىثني دػػاف كاضػعان للمصػػطلح توليػػدان ليقابػل بػػو دلمػػة ) 

 العربية ترمجةن عندما تطالعينا ة نص أجن .

ـى األكؿى عنػدما تتعلػق ادلصػطلحاتي ادلعالػة بعلػوـو قدؽلػةو دػاف  كالرتمجة طريقػة ىامػة مػا طرائػق التعريػب، فهػي لتػلُّ ادلقػا
ػػػة ىػػػي الطانيػػػة ة علػػػوـو دالغرافيػػػة كالفلسػػػفة، فمػػػا أصػػػل ) ( ِٖٔالعػػػربي قػػػد عرفوىػػػا يومػػػان، فػػػافَّ نسػػػبة ادلفػػػردات ادلرتمجى

ػػػػان ُُٓىرة، صلػػػػػد )مصػػػػطلحان جغرافيػػػػػان أقرىػػػػػا رلمػػػػػعي القػػػػػا . لكػػػػػاَّ ىػػػػػذه النسػػػػػبة تتيػػػػػاءؿ دلَّمػػػػػا دانػػػػػ  ّْ( مصػػػػػطلحان مرتمجى
( مصػطلحان مػا ٕٖادلصطلحاتي تنتمي هىل علم عصرم  ففي مصػطلحات اإللكرتكنيػات مػثبلن تػنخفض ىػذه النسػبة هىل )

مجػػػة س  تػػػ  . علػػػس أف ادلصػػػطلحات ادلرت ْْسػػػعة....( -عػػػدد  -( مصػػػطلحان تيػػػمُّها آّموعػػػة مثػػػل )دائػػػرة َِٕأصػػػل )
يبػىرّْد(
يفىاعل( ك)ادل

حَّت ة أحدث العلـو العصرية دالفياياء النوكية، هٍذ استعمل  مصطلحاته عربية قدؽلة مثل )قػىٍلبي ادل
ْٓ. 

 ( مصادر الترجمة:ٕ 

قبػػػل، هعطػػػاءى ادلصػػػطلًح األجنػػػ  ميقىابًلىػػػو مػػػا ادلفػػػرداًت العربيػػػة ادلوضػػػوعة مػػػا  -بالنسػػػبة هلينػػػا  -قلنػػػا هف الرتمجػػػة تعػػػمل 
 ادلعركفًة ادلتداكلًة، أك ادلدكَّنًة احملفوظة. كىذا يدفعنا باليركرة هىل البحث عا مظافّْ ىذه ادلفردات العربية كمصادرىا.

: كىػػي أىٍنػػىنى ينػػابيع ادلفػػردات الػػا لتػػاج هليهػػا عمليػػةي الرتمجػػة، ال سػػيما عنػػدما يتعلػػق المعجمدداُت العربيددة العامددة - ٔ
مػا ادلفػردات مػا  -علس تفاكت ما بينها  -العامة دالصفات كادلصادر، ذلف أف ىذه ادلعدمات  تاف األمري برتمجة ادلعاين 

                                                           

 قوالت ما دتب أرسطو ادلنطقية.. كادلُّٔابا الندمي: الفهرس    ِْ
 .ُُِ-ُٗ/ٔرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع   ّْ
 .ٕٗ-ّٔ/ٖرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات   ْْ
 .ِِٓ/ُٖرلمع القاىرة: مصطلحات الطبيعة النوكية، رللة رلمع القاىرة   ْٓ
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يكفػػي دلقابلػػًة ادلعػػاين ادل لوفػػة ة نحىػػا مػػا اللغػػات. فالعربيػػةي عرفػػ  أطػػواران حيػػاريةن متنوعػػة، كنيًقلىػػ  هليهػػا ثقافػػاته متباينػػة، 
ػػا دثػػحان شلػػا كىضىػػعو  العػػرب أك عرَّبػػوه للتعبػػًح عػػا حاجػػاهتم ادلتنوعػػة. كتايػػدي ىػػذه ادلعدمػػات العامػػة كلػػذا فقػػد مجىىعىػػ  معدماهتي

. كأشػػػػهريىا: ادلقػػػػاييج البػػػػا فػػػػارس، ْٔعلػػػػس أسػػػػة عشػػػػر حػػػػَّت القػػػػرف اذلدػػػػرم الثػػػػاين عشػػػػر، عػػػػدا هتػػػػذيباهتا كمسػػػػتدرداهتا
 للابيدم. كالصحاح للدوىرم، كلساف العرب البا منظور، كالقاموس احمليس للفحكزأبادم، كتاج العركس

ا فائدة، ألف القاعػدة عنػدىم أالَّ يػيٍلدػ  هىل توليػد أك تعريػبو هال هذا  ثوف ما سلاكف تلف ادلعدمات أؽلَّ يعىرّْبوف احملدى
أفاد ادل

فعلػس »ييًئج ما كجػوًد لفػظو عػرك معدمػي يػؤدم ادلعػىن ادلطلػوب. كيتشػدد )الكرملػي( فػبل يقبػل ىػذا االسػتثناء هٍذ يقػوؿ: 
حاجػػػػػات العصػػػػػر بػػػػػالرجوع هىل ألفػػػػػاًظ األقػػػػػدمني هذا كجػػػػػدت، كهالَّ يعمػػػػػدي هىل االشػػػػػتقاؽ أك آّػػػػػاز أك  اللغػػػػػوم أف يىسيػػػػػدَّ 

 .ْٕ«االصطبلح
يّْػػػػػا( ك)  Espaceكمػػػػػا ادلعدمػػػػػات العامػػػػػة ترمجػػػػػ  مػػػػػثبلن )  بىػػػػػث( Scorie( بػػػػػػ )حى ( بػػػػػػ )خى

( بػػػػػػ  Abasie. ك) ْٖ
ػػػػة( Ephasia، ك)  ( بػػػػػ )حيٍبسى

ميػػػػة ة مصػػػػطلحات الطػػػػب: كالدةه لًتمػػػػاـ، ككالدةه بػػػػالىرٌ . كمػػػػا ادلفػػػػردات ادلعدَٓ
، أم ُٓ

بايادة علس ميعادىا. كاعرتض الددتور زلمد مجيل اخلاين علس ترمجػة دلمػة )الفقػرة األكىل كالثانيػة( بػاألطلج كادلًٍحػوىر، ألهنػا 
ػػة( ك)الفىػػائق(، كىػػي التسػػمية العربيػػة ادل عدميَّػػة. دمػػا اعػػرتض علػػس مصػػطلح )جلػػد تسػػمية معرَّبػػة أك ميوىلَّػػدة، كاقػػرتح )الفىٍقهى

يٍشػًعر( ألهنػا مولَّػدة، كذىػػب هىل اللفظػة ادلعدميػة )الفىػٍركىة(، الػا تػػؤدم ادلعػىن العػرك للمصػطلح األجنػػ  ) 
 Cuirالػرأس ادل

chevelu )
(،  vreهBec de li. كال يرل مسونان الستعماًؿ مثًل مصطلح شفة األرنب ترمجة للمصػطلح الفرنسػي ) ِٓ

ة العربية ادلعدميػة ألفاظػان تفيػد ىػذا ادلعػىن مثػل )الفىلىػح كالعىلىػم(ألف 
. كرفػض الكرملػي اسػتعماؿ مصػطلح )أىرضي احلًيػاد( ّٓ

الرُّفػوض مػا األرض مػا ال »ادلولَّد  هٍذ داف العرب قد اسػتعملوا دلمػة )الرُّفػوض( ذلػذا ادلعػىن زلتدػان ملػا كرد ة تػاج العػركس: 
لىػػػف منهػػػا. كقػػػاؿ قػػػوـه: ري  ػػػاؽلي . كاسػػػتعمل آّمػػػعي ْٓ«فػػػوض األرض أف تكػػػوفى أرضه بػػػني أرضػػػني حلًىيػَّػػػنٍي فهػػػي مرتكدػػػةه يتحامىٍوهنى

ىٍيدىع، الوىسىق، البلًقفىة
العراقي ة ترمجاتو دثحان ما ادلفردات ادلعدمية مثل: اإلٍرقاؿ، الىابًيىة، ادل

ٓٓ.... 

س يػىٍعػدىـ نقػدان يوجػو هليػو مػا حػنيو آلخػر  ذلػف أف ىػذه  ىذا الردوفي هىل ادلعدمات العامة مصدران ما مصادًر الرتمجػة،
ػػا باديػػػةه للعيػػػاف، كمنهػػا  ًقلَّػػػةي التبويػػػًب كالتنسػػيق، كالتقصػػػحي ة تىنػػػاكيًؿ »ادلعدمػػاًت علػػػس مػػا فيهػػػا مػػػا مػػادة نايػػػرة، فػػػاف عيؤّى

                                                           

 .َِٕ-َِٓ: ُ/َْعدناف اخلطيب: ادلعدم العرك، رللة رلمع دمشق   ْٔ
 .ٖٔد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ   ْٕ
 .ّٓ-ّْعمر رضا دحالة: األلفاظ ادلعربة كادلوضوعة ة السنوات العشر الثالثة ة رلمع دمشق   ْٖ
 .ُٓد. حسمل سبح: نظرة ة معدم ادلصطلحات الطبية دثح اللغات )دلحفيل(   ْٗ
 .ّْطبيعية د. زلمد شرؼ: معدم العلـو الطبية كال  َٓ
 .ِٗد. حسمل سبح: نظرة ة معدم ادلصطلحات الطبية دثح اللغات )دلحفيل(  ُٓ
 .ُٓٓ: ُِ/ْد. زلمد مجيل اخلاين: اللغة العلمية، رللة رلمع اللغة العربية بدمشق،   ِٓ
 .ّٓٓ: ُِ/ْد. زلمد مجيل اخلاين: اللغة العلمية، رللة رلمع اللغة العربية بدمشق،   ّٓ
 .ْٕ-ّٕجواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ د. مصطفس   ْٓ
 .َّٓ/ٗآّمع العراقي: مصطلحات سكف احلديد، رللة آّمع العراقي   ٓٓ
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ـي الدقػة كالتعريػب . كمٔٓ«األلفاظ ادلولَّدة كادلعرَّبة، كاإلقامة علس التقليد ة النقل بعقلو أك بغح عقل فهػي س تػيفىػرّْؽ »نها عػد
 بعيػػدان مػثبلن بػػني األٍرًز كالعىٍرعىػر كالسَّػػٍرًك كالصَّػػنػىٍوبىر، بػل عرَّفىػػٍ  دػػبلِّ منهػا بػػاآلخر. كفسػػرت دثػحان مػػا األلفػػاظ ادلشػهورة تفسػػحان 

ىذا التعريب ينطبػق علػس النَّسػر ك  ٕٓ«عا التفسح العلمي احلديث، ففي )لساف العرب( مثبلن: الطح: اسمه لماعًة ما يطح
كاحلىشىرىةي الا ىي اليـو اسمه حليػوافو مػا ادلفصىػليات لػو رأسه كصػدر كبطػا كسػ  قػوائم »كالنَّحل علس ما بينهما ما تباعد. 

 .ٖٓ«ىي ة معامجنا: الدكاٌب الصغار، فالقينػٍفيذ عندىم حىشىرة، كالف ر حشرة
، شلا غلعل ضبسى اللفظ ػاىب  كما عيؤّا التصحي ي ػرىب كالعىنػٍ ادلختار لبلصطبلح صعبان، فالسُّمَّاؽ مثبلن ما أ ائػو: العىبػٍ

 .ٗٓ«كالعىتػٍرىب. كما العديب قوؿ الفحكزابادم ههنا دلَّها ملعىن، كليج فيها تصحي 
ف دمػػػا أهنػػػا س تػػػذدر أ ػػػاء مجيػػػع ادلسػػػمَّيات ة عصػػػرىا  شلػػػا دعػػػا البػػػاحثني لتػػػ ليً  مسػػػتدرداتو عليهػػػا. هضػػػافةن هىل أ

ػػػر العػػػركَّ بػػػاألعدمي  ػػػر )احلىبىػػػق( بػػػالفوتن  ك)البنػػػديؽ( بػػػالًلَّوٍز. كالنػػػاس يعرفػػػوف اليػػػـو احلىبىػػػق »بعيىػػػها فسَّ فالفحكزابػػػادم فسَّ
 .َٔ«كالبػيٍنديؽ كلكنهم غلهلوف األ اءى الدخيلة ادلقابلةى ذلا

، كّٔػػذا ُٔ« يستسػػيغها العصػػري احلاضػػرمػػا فيهػػا مػػا ألفػػاظو ميّْتػػةو ال»كيػػدَّعي بعييػػهم أفَّ مػػا عيػػوب معدماتنػػا العامػػة 
يػيعىلّْلوف عدـى ذيوع معظًم ادلصطلحات الا استيٍخًلصى  منها

ِٔ. 
ينبغي أف تػيٍؤخىذ ادلصطلحاتي مػا ادلعدمػات »كيػيلىخّْص الددتور زلمد ىيثم اخلياط موق ى ادلعربني ما ادلعاجم بقولو: 

 . كىو القوؿي عندنا.ّٔ«حبيطةو كحذرو 

ػػل معدماتًنػػا العامػػة أدثػػرى شلػػا لىٍتىمػػل هٍذ يقػػوؿ: كيبػػدك أفَّ بعيىػػهم  هفَّ الهػػود سػػتكوفي شػػاقَّة ميػػنية هٍف »يريػػد أف ػليىمّْ
نىطىٍسػػػنا ة أعمػػػاًؽ ادلعػػػاجم حبثػػػػان عػػػا مصػػػطلحاتو عربيػػػػة للتعبػػػح عػػػا )ميكركسػػػكوب كترمػػػػومرت، كنػػػرتكف( كنحىػػػا شلػػػػا ال 

 .ْٔ«ػليٍصىس
كىػي الػا س تػتمكا  -لػوم دػلَّ ادلقػاببلًت للمصػطلحاًت العلميػة احلديثػة  كهذا داف ما العىبىػث الظػاُّ بػ ف معدماتًنػا

ٍػػًع دػلّْ مفػػرداًت اللغػػة  فػافَّ فيهػػا زادان ال ييسػتهاف بػػو مػػا ادلفػردات القابلػػة لبلصػطبلح. كفيهػػا مػػا يكفػي مػػا الػػذكر  -مػا مجى
صس ما ادلصطلحات الديدة.  القابلة لتوليد ما ال ػلي

                                                           

 .ّّد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ   ٔٓ
 .ّٓمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية   ٕٓ
 .ّْم الثقاة السابع األردين د. زلمد ىيثم اخلياط: ادلصطلحات العلمية كنظرية اليركرة، ادلوس  ٖٓ
 .ّٖمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية   ٗٓ
 .ّٓمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية   َٔ
 .ٗد. حسمل سبح: نظرة ة معدم دلحفيل   ُٔ
 .ُْٓد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة   ِٔ
 .ّْادلصطلحات العلمية كنظرية اليركرة، ادلوسم الثقاة السابع األردين  د. زلمد ىيثم اخلياط:  ّٔ
. كيعػػًرؼ السػػيد الباحػػث أنػػو لػػيج مػػا عمػػل ادلعدمػػات كضػػعي مفػػرداتو ًلمػػا بػىٍعػػد عصػػرىا. ُْٓد. زلمػػد رشػػاد احلمػػااكم: أعمػػاؿ رلمػػع القػػاىرة   ْٔ

 ٍدلوف(.كيعًرؼ ادلصطلحاًت ادلولَّدة دلا ذىدر ما: )رلهر كمقياس حرارة عى 
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ي
ٍهمىل ة ادلعدمات العامة، فهو اعتبلؿه داحض. فادلهملي أك ادلمػاتي علػس ضػربػىنٍي: منػو مػا أيعًلػل أما االعتبلؿ بكثرة ادل

ييكػوّْف »الستثقاؿ لفظو، كمنو مػا أيعلػل لعػدـً دكاعػي احلاجػة هليػو بعػد عصػره. كالػذم نظنػو أف ىػذا النػوع الثػاين مػا ادلهمػل 
. كهذا دانػ  اللغػاتي األكربيػة متػدُّ يىػدىىا هىل ٓٔ«سػتعماؿى ة عهػدو معػنيالرصيدى أك االحتيػاطي الػذم يػيغىػذّْم ادلسػتعمىلى أك اال

ػػا يسػػوغي لنػػا أف نقتػػبج مػػا معدماتًنػػا العربيػػة  لغتػػني شػػبًو ميتتػىػػنٍي  فتيحيػػي منهمػػا مػػا يلاميهػػا لتوليػػًد مصػػطلحاتو جديػػدة، أفىمى
ًلها كضلييو  كسوؼ يكوف ذلذه الفكرة بسسه ة فصًل التوليد ما ى  ذا الكتاب.بعضى ميٍهمى

: أك مػػا نسػػميو اليػػـو معدمػػات ادلوضػػوعات كادلعػػاين، كىػػي مػػا ادلصػػادر القيّْمػػة فيمػػا يتعلػػق برتمجػػة كتددل اللغددة  -ٕ
ادلصػػطلحات، كمػػا ادلػػرجَّح أف دتػػب اللغػػة ادلصػػنَّفة علػػس أسػػاًس ادلوضػػوعات دانػػ  القاعػػدةى الػػا اسػػتق  منهػػا ادلعدمػػاتي 

ػػػلَّ مادهتػػػا اللغويػػػة. فمػػػا ديتيػػػ ٍلػػػق اإلنسػػػاف( دلػػػؤلّْفني دثػػػحيا ك)اإلبًػػػل( دلػػػؤلفني دثػػػحيا، العامػػػةي جي ًب ادلوضػػػوعات ادلعركفػػػة: )خى
ػػػػرات( ألك خػػػػحة كألك حػػػػاس السدسػػػػتاين، ك)النحػػػػل كالعسػػػػل( ألك عمػػػػرك الشػػػػيباين  ك)اخلىٍيػػػػل( دلػػػػؤلفني دثػػػػحيا، ك)احلىشى

دتػب ادلوضػوعات الرسػائلي الػا  يػ  دتػب   كمػا ٔٔكاألصمعي كالسدستاين، كدتاب )احليَّات كالعقارب( ألك عبيدة....
الصػػفات، مثػػل دتػػاب )الصػػفات( ألك خػػحة األعػػراك، كدتػػاب )الصػػفات( للنيػػر بػػا  يػػل، كػلتػػوم علػػس أجػػااء ة خلػػق 

 . كىذه دلها ما مؤلفات القرف اذلدرم الثالث.ٕٔاإلنساف كالارع كاألمطار كنحىا

البػػػػا السػػػػكي ، كدتػػػػاب )التلخػػػػيص( ألك ىػػػػبلؿ، ك)األلفػػػػاظ كمػػػػا دتػػػػب ادلعػػػػاين أك معدماهتػػػػا: دتػػػػاب )األلفػػػػاظ( 
يخىصَّػػػػػص( البػػػػػا سػػػػػيده األندلسػػػػػي ِْٗالكتابيػػػػػة( للهمػػػػػذاين، ك)فقػػػػػو اللغػػػػػة( للثعػػػػػال  )

ىػػػػػػ(. كتػيوّْجػػػػػ  دتػػػػػبي ادلعػػػػػاين )بادل
ٍلػػػق اإلنسػػػاف(، كدػػػل دتػػػاب مقسَّػػػم علػػػس ْٖٓ) ىػػػػ(، الػػػذم ضػػػم سػػػبع عشػػػرة رللػػػدةن، مقسػػػمةن علػػػس دتػػػبو مثػػػل )دتػػػاب خى
( ّْب، دبػػاب احلىٍمػػل كالػػوالدة، كبػػاب الرَّضػػاع كالًفطػػاـ... ه . كعلػػس سػػبيل التمثيػػل فقػػد أكردى الثعػػال  ة فقػػو اللغػػة )أبػػوا

ا ػػػػػان لؤلمػػػػػراض، اثنػػػػػاف منهمػػػػػا معرَّبػػػػػاف علػػػػػا )ادلاليخوليػػػػػا كالقػػػػػولن ( كالبقيػػػػػةي دلهػػػػػا عربيػػػػػةه مسػػػػػتمدَّة مػػػػػا أقػػػػػواؿ أئمػػػػػة اللغػػػػػة 
اـ كالسَّػػرىطافكاصػػطبلحات األطبػػاء مثػػل: اذلىٍييىػػ ة، كالسُّػػبات، كاللٍَّقػػوة، كاليػػذى

. كمعظػػم ىػػذه ادلصػػطلحات أثبتهػػا ادلعرّْبػػوف ٖٔ
( لفظػػػػةن خاصػػػػة بادلػػػػاء مػػػػا حيػػػػث دميتيػػػػو أك صػػػػفا ه أك ِٓاحملػػػػدىثوف ة ترمجػػػػة مصػػػػطلحات الطػػػػب. كأكرد الكتػػػػابي ذاتػػػػو )

ػػا دػػاف لػػ  األرضصػػبلحيتيو، منهمػػا: العًػػٌد للمػػاء الػػذم ال يػىنػٍقىطػػع، كالغىػػدىؽ للمػػاء الكثػػ ح العػػذب، كالغىػػٍور ًلمى
. كىػػػذه ٗٔ

ٍنػػا احليفَّػػاظ ة هتػػذيًب َِٓادلفػػرداتي شلػػا ؽلكػػا اسػػتعمالو ة ترمجػػة مصػػطلحات ادليػػاه ادلعاصػػرة. كعىقىػػد التربيػػام ) ىػػػ( ة )دى
، كفػىٍوعػػة النهػػار، كالبيكػػرة األلفػػاظ( بابػػان لصػػفة النهػػاًر كأ ائػػو، ذدػػرى فيػػو ضلػػو عشػػريا ا ػػان كصػػفة لػػو، منهػػا: اليُّػػحس كالػػرَّأىد

يٍحدىثني.َٕكاذلاجرة، كالقائًلة، كالاٍُّلفىة كالسٍُّدفة
 ، كنحىا شلا صلده مبثوثان ة ترمجات ادل

                                                           

 .ْٓٗزلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة   ٓٔ
 .َُٖ، كينظر: أ د سلتار عمر: علم الداللة ُْد. عبد السميع أ د: ادلعدمات العربية   ٔٔ
 .َِٔ/ُد. حسني نصار: ادلعدم العرك   ٕٔ
 .ُِٕالثعال : فقو اللغة   ٖٔ
 .ِٖٗادلرجع السابق،   ٗٔ
 .ِْٕ-ِِْذيب األلفاظ التربيام: دنا احلفاظ ة هت  َٕ
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: دػػاف مػػا حصػػيلة االشػػتغاؿ بػػالعلـو ترمجػػةن كابتكػػاران رلموعػػةه دبػػحة مػػا دتػػب العلػػـو الػػا كتددل التددراث العلمددي  -ٖ
ػػػ ة كادلولَّػػػدة  دكتػػػاب )احلػػػاكم( ة الطػػػب للػػػرازم، ك)الشػػػفاء( ة ادلنطػػػق البػػػا سػػػينا، ضىػػمَّ  كفػػػرةن مػػػا ادلصػػػطلحات ادلرتمجى

 ىػ(.َٔٔك)الًفبلحة األندلسية( البا العوَّاـ اإلشبيلي، ك)صبح األعشس( للقىٍلقىشىٍندم، ك)قوانني الدكاكيا( البا شلىَّايت )

ػػرَّد بعػػضي العلمػػاء مصػػطلحاًت علمهػػم ة رسػػائل أك دتيبػػات، دمػػا فػىعىػػل الًكٍنػػدم ة دتابػػو )رسػػالة ة حػػدكد  كقػػد جى
قػػوائمى ادلصػػطلحاًت ة عصػػرنا. كقىػػدَّـ الصػػيادلةي كالعٌشػػابوف ًعٍلمىهػػم ة  -هىل حػػد دبػػح  -األشػػياء كرسػػومها(. كىػػي تشػػبو 

دتابػػو   تيػػاعي  دتػػب صيػػنػّْفى  زلتوياهتػػا كفػػقى الرتتيػػب اذلدػػائي أل ػػاء األدكيػػة، دمػػا فعػػل الطبيػػب العشػػاب ابػػاي البيطػػار ة
 )الامع دلفردات األدكية(.

دىفىع تكاثري ادلصطلحات العلمية كادلهنية هىل مجىٍعها ة دتب لغوية علمية ىػي الشػكلي األكؿي للمعدمػات التخصُّصػيَّة، 
ػػػموىا ّٔػػػذا االسػػػم. كأكسػػػعيها دتػػػاب )الكيليَّػػػات( ألك البقػػػاء الكفػػػوم ) ا س ييسى ىػػػػ(. ك)دشػػػاؼ َُْٗكهف دػػػاف أصػػػحأّي

 .ُٕىػ(ُُٖٓالفنوف( للتهانوم ) اصطبلحات
ذاتى  -ادلعدمات العامة، كمعدمات ادلوضوعات كدتػب الػرتاث العلمػي  -دان  ىذه األضربي الثبلثة ما ادلصادر 

نفعو دبحو للمعرّْبني احملدثني أىٍعفىٍتهم ما توليػًد ًالًؼ ادلصػطلحات الػا كجػديكىا جػاىاةن لبلسػتعماًؿ ة ىػذه ادلصػادر. صػرَّح 
يخىصَّػص( البػػا سػػيده... »لشػػهاك ب نػو عمػػد ة مصػطلحاتو الاراعيػػة مصػطفس ا

هىل األمَّهػػاًت مػا ديتيػػًب اللغػة كال سػػيما )ادل
كسلطوطػػة دتػػاب )الفبلحػػة( البػػا كحشػػية، ك)الفبلحػػة األندلسػػية( البػػا العػػوَّاـ اإلشػػبيلي، كسلطوطػػة دتػػاب )فيػػل اخليػػل( 

لنابلسػي، ك)القػانوف( البػا سػينا كسلطوطػة )الػامع لصػفات أشػتات لشرؼ الػديا الػدمياطي ك)علػم الفبلحػة( لعبػد الغػمل ا
 .ِٕ«النبات( لئلدريسي، كرسائل األصمعي ة اخليل، كالكتب الا أيلّْف  ة عصر النهية ة مصر كالشاـ
ٍغيػا شلػا كأخػٍذتي بػي »كدان  ىذه الكتبي شلا عىوَّؿ عليو رائدي ادلعػرّْبني احملػدىثني الػددتور زلمػد شػرؼ ة معدمػو، يقػوؿ: 

 .ّٕ«عيرّْب كأيل  ة علـو الطب كالطبيعيات قدؽلان كحديثان 
كاعتمد رلمػع القػاىرة ة مصػطلحاًت األراضػي علػس دتػاب )قػوانني الػدكاكيا( ف خػذى منػو مصػطلحاًت أنػواًع األراضػي 

ػػػباخ» ديواف اإلقطػػػاع الػػػواردة ة ، كأكرد آّمػػػعي قائمػػػةن ملصػػػطلحاًت أ ػػػاًء ادلسػػػتخدىمني بػػػْٕ«دالبػػػاؽ كالبػىػػػٍرش كاخلًػػػٍرس كالسّْ
 .ٕٓ«األمني، الامعة، اًلٍهًبذ، الطارئ، الًفٍنداؽ»( ثبلثني مصطلحان، منها َّالكتاب ادلذدور تبلغ ضلو )

ػػل بعيػػها بعيػػان، فمػػا ال صلػػده ة ادلعدمػػات العامػػة قػػد صلػػده ة دتػػب الػػرتاث العلمػػي، مػػا ذلػػف  كتلػػف ادلصػػادر يكمّْ
( كىػػػو نشػػػاء مػػػا أنشػػػية النػػػني، فقػػػالوا: الوشػػػيق، كقػػػالوا:  Allantoisترمجػػػة مصػػػطلح ) أف األطبػػػاء احملػػػدىثني حػػػاركا ة 

كىػػو دتػػاب ة  -اللَّقػػانًقي  كلكػػا الػػددتور ىيػػثم اخليػػاط كجػػد أف علػػي بػػا العبػػاس صػػاحب دتػػاب )الكامػػل ة الصػػناعة( 
                                                           

 .َٓ-ِْأ د الشرقاكم هقباؿ: معدم ادلعاجم   ُٕ
 .َٓٗمصطفس الشهاك: معدم العلـو الاراعية، ادلقدمة   ِٕ
 .ٖد. زلمد شرؼ: معدم العلـو الطبية كالطبيعية، مقدمة الطبعة الثانية،   ّٕ
 .ِٗ/ٕرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات   ْٕ
 .ِّ-َّ/ٕصطلحات رلمع القاىرة: رلموعة ادل  ٕٓ
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ػػػقاء( فاسػػػتعملو -الطػػػب  )البلهارسػػػية( ادلعرَّبػػػة، كىػػػي  . كاقػػػرتح الكرملػػػي أربػػػع دلمػػػات لتقابػػػل دلمػػػةٕٔكضػػػع لػػػو لفػػػظ )السّْ
ػػرىز الطػػني(، كقػػد اسػػتخرج ىػػذه ادلسػػميات مػػا دتػػب الطػػب كالسػػيما )القػػانوف( البػػا  )الرتاقػي، كالشَّػػٍقفىة، كقىٍملىػػة النَّسػػر، كخى

 .ٕٕسينا، كقاؿ: هف ادلعاجم العربية س تذدرىا
مجػػة س تػػرًد هال ة دتػػب الػػرتاث العلمػػي الػػا كىكػذا فكثػػحه مػػا مصػػطلحاتنا العلميػػة القدؽلػػة الػػا لتػػاج هليهػػا عمليػػةي الرت 

 تيًتمُّ ما جاء ة ادلعدمات كدتب اللغة ة ىذا ادليداف.

. يقػػوؿ الػػددتور زلمػػد دامػػل  س يكػػا الرجػػوعي هىل دتػػب اللغػػة كالػػرتاث العلمػػي مقبػػوالن لػػدل بعػػض دارسػػي لغػػًة العلػػـو
، كفيػو عيػوبه دثػحة جػدان، ألف مصػطلحاًت القػدماء تقػـو أمَّا البحثي ة بطوف الكتب القدؽلػة فقػد انتهػس عهػديه»حسني: 

علس تصوُّرات قيًييى عليهػا مػا قػدمي. كهذا أردنػا هحياءىػا مػا جديػدو دػاف اخللػس كاللَّػٍبج، كالطبيػبي ادلعاصػر يسػتحيل عليػو 
 .ٖٕ«أف يتػىقىمَّص ركحى الطبيب القدمي فيفهمى ًعٍلمىو، كلو فىًهمو لفىسىد عليو تفكحيه

ـي ادلصػػطلحات كة ىػػذا ال ، فػػنحا ال نعػػرؼ هف دانػػ  ادلصػػطلحاتي القدؽلػػة قػػد اسػػتخدم  دلُّهػػا، أمػػا قيػػا كػػبلـ نظػػره
 قيًيػػػيى عليهػػػا مػػػا قػػػدمي، فمػػػا نظػػػا أف دػػػل ادلصػػػطلحاًت القدؽلػػػة ىػػػي دػػػذلف، مث هننػػػا عنػػػدما نلتػػػـا 

القدؽلػػػة علػػػس تصػػػوُّراتو
 ىو رماه قبل أم شيء ًخر، كليج منه ى حبث كعلم.مصطلحى القدماء فلسنا ملاىمني بطريقًة فهمهم، ذلف أف ادلصطلحى 

ا، كطادلػا طالػبى  لكننا نرل صػعوبةن دبػحة ة اإلفػادة مػا ىػذه الكتػب، ذلػف ب هنػا س تػيفىهػرس كس جتيىػرَّد منهػا مصػطلحاهتي
ني. ادلعربوف باستخراج ىػذه ادلصػطلحات كتبويبهػا ليػتمكا االختصاصػيوف مػا اسػتخدامها. كلعػل ىػذا مػا كاجبػات اللغػوي

كهننا نتطلع هىل أف تػيوىجَّو الدراساتي العليا ة اللغة العربيػة هىل مثػل ىػذا العمػل اذلػاـ الػذم يػيلىػ  احتياجػاتو علميػةن حقيقيػة، 
 بدالن ما التوجُّو هىل دراساتو تبدك خارجةن عا حاجات آّتمًع كاىتماماتو ادلعاصرة.

در الرتمجػػػػة لػػػػدل احملػػػػدىثني. فمنهػػػػا اسػػػػتقس بعػػػػض ادلعػػػػرّْبني تعػػػػد ادلفػػػػردات العاميػػػػة مػػػػا مصػػػػااللهجددددة العامي ددددة:  -ٗ
مصطلحاتو س يعثركا عليها فيمػا ديكّْف مػا مفػرداًت اللغػة الفصػحس. كلكػا ال بػد مػا االنتبػاه هىل أف مػا نعنيػو بالعاميَّػة ىنػا 

 واع:ليج مفهـو الكلمة علس هطبلقها. فما ادلعركؼ أف ادلفردات الا تستخدمها العامة تنطوم علس أن

فمنهػا مػا ىػػو عػرك، كلكنػػو س يػرد ة ادلعدمػات ادلتداكلػػة كهظلػا تسػػتعملو العامػة متوارىثػان مػػا جيػل هىل جيػػل،  -أ 
مثػػل دلمػػػة )مىلُّػػوؿ( لنػػػوعو مػػػا أنػػواًع البػىلُّػػػوط، كدلمػػػة )السَّػػاقية( ألداةو لرفػػػًع ادلػػػاء ة مصػػر، نقلهػػػا الفرنسػػػيوف 

 .ٕٗما ألفاظ العامَّة -ّٔذا ادلعىن  -كأثبتوىا ة معامجهم، علس حني أننا نػىعيدُّىا 
كمنهػػا مػػا ىػػو عػػركّّ صػػحيح كلكػػا اخلاصػػة لامتػػو لشػػيوعو بػػني العامػػة، متييػػاان أك  وُّفػػان مػػا شيػػٍبهة عاميَّتًػػو أك  -ب 

 رنبةن ة التدديد. مثل )بػىيَّاع، بىطَّاؿ، دىعىج(.

                                                           

 .ّْد. ىيثم خياط: ادلصطلحات العلمية كنظرية اليركرة، ادلوسم الثقاة السابع األردين   ٕٔ
 .ُُٓ: ْ-ّ/ُٔينظر: رللة رلمع دمشق   ٕٕ
، رللة رلمع القاىرة   ٖٕ  .ِٖ/ُِد. زلمد دامل حسني: اللغة كالعلـو
 .ِّٗ: ِ/ِّليد، رللة رلمع دمشق مصطفس الشهاك: العامي كادلولد ة علـو الاراعة كادلوا  ٕٗ
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نػىبىهػػا التوفيػػقي ة بعيػػها اآلخػػر مثػػل كمنهػػا دلمػػاته عىرَّبتهػػا العامػػة كذاعػػ  بينهػػا، كيفػّْقىػػ  ة بعيػػها، كجا  -ج 
 )كىٍرشة، طىٍقم، ساندكيش(، كدثحو شلا يستعملو أربابي ادلها كاحلرؼ.

كمنهػػا مػػا لػػو أصػػله عػػرك، كلكنػػو تػىعىػػرَّض لعمليػػاتو لغويػػة علػػس نػػح القيػػاس، بابػػداًؿ حػػركؼو أك زيادهًتػػا أك   -د 
ٍبتىل( كأصلو )دىتَّلى( ك)تػىٍعباف كمىرٍ   .َٖضاف( بقياسو خاطئ علس )ظمَّف(نػيٍقصاهنا، مثل )دى

كمنهػػا دلمػػاته ارجتلىٍتهػػا العامػػة ديفمػػا اتًُّفػػق ال أصػػلى ذلػػا ة اللغػػة. كعنػػدما نتحػػدث عػػا العػػامي فاظلػػا نعػػمل   -ق 
السػػػػػتعماذلما ة ترمجػػػػػة  -فيمػػػػػا نعلػػػػػم  -األنػػػػػواع الثبلثػػػػػة األكىل، أمػػػػػا النوعػػػػػاف األخػػػػػحاف فلػػػػػم يػػػػػدعي أحػػػػػده 

بل هف قراران ما رلمع القاىرة منػعى اسػتعماذلما ة الفصػيح، فقػد نىػصَّ قػرار ادلصطلحات أك ادلفردات العامة. 
عػػػا أقيسػػػًة دػػػبلـً العػػػرب  همَّػػػا باسػػػتعماًؿ لفػػػظو أعدمػػػي س تعرّْبٍػػػو »)ادلولَّػػػد( علػػػس أف ةَّػػػةى قسػػػمان منػػػو خػػػرج 

 .ُٖ«كبلـالعرب... كهمَّا بوضًع اللفظ ارجتاالن. كآّمعي ال غلياي النوعني األخحيا ة فصيح ال
كينػػدرجي لػػ  األنػػواًع ادلسػػموح ّٔػػا مػػا  يّْػػي )ببقايػػا الًفصػػاح(، كىػػي دلمػػاته اسػػتعملتها العامػػةي دكف أم لريػػ ، مثػػل: 
ػػػل ة السػػػفر كيتعهػػػد  ػػػاـ( للػػػذم ؼلػػػدـ الىمى ، ك)العىكَّ )الشَّػػػٍط ( ملعػػػىن الغىٍسػػػل، ك)نػىقَّػػػس( ملعػػػىن أىىػػػدل نقػػػودان ملناسػػػبة فػػػرحو

ىٍصطىبة. كةىَّة ألفػاظه اسػتعارهتا العامػةي للتعبػح عػا . كما األلفاظ ادلًِٖ ٍلو
عدمية الا استعملتها العامة: السَّاؼ، ادلًٍدماؾ، ادل

ػػػػ  )دلػػػػا يػيٍلػػػػبج  ػػػػليع( لػػػػؤلرض العػػػػراء  كألفػػػػاظه كلَّػػػػدهتا العامػػػػةي دالىبَّالػػػػة كاحلىفَّػػػػارة كالفىرَّاعػػػػة كالكى أشػػػػياءى مسػػػػتحدثةو مثػػػػل )السَّ
 -دلَّ ما تستعملو العامة خط ه غلب لاميو. كقد أدد رلمعي القاىرة موقفىو مػا دػبلـً احملػدثني . فبل يصح الظا أف  ّٖباليد(

تيػػػٍدرىس دػػػلُّ دلمػػػةو مػػػا الكلمػػػات الشػػػائعة علػػػس ألسػػػنًة النػػػاس علػػػس أف ييراعػػػس ة ىػػػذه »ة قػػػراره التػػػايل:  -كالعامػػػة مػػػنهم 
 .ْٖ«سابقه صا، لبلستعماؿالدراسة أف تكوفى الكلمة مستسانةن س ييعرؼ ذلا مرادؼه عرك 

كمػػػا ىػػػذا ادلفهػػػوـً احملػػػدَّد للعػػػامي، دعػػػا معرّْبػػػوف كمعدميػػػوف زلػػػدىثوف ألف تكػػػوفى ادلفػػػرداتي العاميػػػة مػػػا مصػػػادًر ترمجػػػًة 
غلػػب أف تكػػوف اللغػػةي العاميػػة مصػػدران مػػا »ادلصػػطلحات. قػػاؿ صػػاحب )ادلرجػػع ة تعريػػب ادلصػػطلحات العلميػػة كالفنيػػة(: 

ػػا بىتاتػػان مصػػادر التعريػػب اذلامػػة كجػػرل دثػػحه ». كدعػػا ة موضػػعو ًخػػرى ادلػػؤلفني هىل مػػا ذىػػب هليػػو قػػائبلن: ٖٓ«، كال يصػػح هنفاذلي
ما الكتاب كادلؤلفني علس هعلاًؿ األلفاًظ الدَّارجة دلّْها، مع أهنا عربيػةه صػحيحة، كذلػف خشػيةى أف تكػوفى دخيلػةن أك زلرَّفػةن، 

نىًفيَّػة بصيػػٍنبور، كبػذلف حىرىمػوا أنفسػهم اسػتعماذلا مػػع جودهتػا ك  كف دكف مسػوغ دلمػاتو مثػل حى صػبلًحيَّتها التامػة. فمػثبلن يػيغىػػحّْ

                                                           

 .َْٖ-ٕٗٗ: ْ/َْعارؼ النكدم: تعليق علس مقاؿ األلفاظ ادلشرتدة ة العاميتني ادلصرية كادلغربية، رللة رلمع دمشق   َٖ
رللػػة رلمػػع  . كأ ػد االسػػكندرم: االحتدػاج لقػػرار ادلعػػرب كادلولػد،ُٕٓ: ْ/َْمصػطفس الشػػهاك: انتخػاؿ األلفػػاظ ادلولػػدة، رللػة رلمػػع دمشػػق   ُٖ

 .َِْ/ُالقاىرة 
 .ْْٔ: ّ/ْٓشفيق جربم: بقايا الفصاح، رللة رلمع دمشق   ِٖ
 .ٔٓك َٓ: ُ/ْْعارؼ النكدم: العربية بني الفصحس كالعامية، رللة رلمع دمشق   ّٖ
 .ّٖٖزلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة   ْٖ
 .ّٔفنية حسا حسني فهمي: ادلرجع ة تعريب ادلصطلحات العلمية كال  ٖٓ
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نىػػة حبديقػػة، كصػػينيَّة بنىيىػػد، مػػع أف األكىل عربيػػة صػػحيحة كأخػػ ُّ علػػس السػػمع ة أنلػػب األحػػواؿ . كدػػاف آّمعػػي ٖٔ«كجينػىيػٍ
 .ٕٖدلعاجًم كاللغًة العاميَّةعلي الاـر يرل ضركرةى البحًث عا ادلصطلحات ة مرجعىنٍي أساسيػَّنٍي: ا

البػىٍيلػػػوف، أريػػػدي بػػػو اصػػػطبلحان  - Kaolin» كاسػػػتخدـ الكػػػواد  ة مصػػػطلحاتو الكيماكيػػػة ادلفػػػردات العاميػػػة، قػػػاؿ: 
. كدػاف آّمعيػاف ٖٖ«الغىيىار األبيض الذم ترديبو سيليكات األدلنيـو الصاة، كىي دلمةه عاميػة شػائعةه س أىجػد ذلػا فيٍصػحس

دلغػػرك كمصػػطفس الشػػهاك قػػد دىعىػػوىا هىل االسػػتئناس باأللفػػاظ العاميػػة دلػػلًء الفػػراغ بادلعػػاجم الكػػربل الػػا نىفىلػػ  عبػػد القػػادر ا
. مػػا ذلػػف دلمػة )الشَّػػادكؼ( أداة السػػقي ٖٗ«عػا مجػػع تلػػف األلفػاظ العلميػػة ادلسػػتعملة عنػد الفبلحػػني كادلهنيػػني كالبيػاطرة

 .َٗيم الكرـكالقدؽلة ة مصر، كدلمة )الاّْبارة( دلعىن تقل
كة العاميػة قػدره نػحي قليػل يرًجػع هىل أصػل فصػيح، كة كسػع »ة ىذا االجتػاه يقػوؿ آّمعػي الػددتور هبػراىيم مػددور: 

. كىػو يػرل اللدػوءى هليهػا أكىل مػا اللدػوء هىل ُٗ«العاس أف ييفيد منو لوضع مصطلحو، كبذا يػيرىدُّ هىل الفصحس ما أيًخذ منهػا
 .ِٗم صلده عند آّمعي زلمد درد عليالتعريب. كمثل ىذا الرأ

كأيٌػػػان دػػػاف موقفينػػػا جتػػػاه ادلفػػػردات العاميػػػة، فقػػػد اسػػػتطاع بعييػػػها دخػػػوؿى العربيػػػة ادلعاصػػػرة، كصػػػار شلَّػػػا ال نػػػىن عنػػػو ة 
ٍػرؾ، شػاؿ، طػاقم، فػيٍرشػاة، فندػاف، طػػازج(. كقػد عػدد باحػث منهػا ) ( تسػعان كةػانني دلمػة كدلهػػا ٖٗاسػتعماالتنا مثػل: )مجي

. مث هف ًصفىةى العامية ليج ذلا معايحي مطلقة، فكثحه ما الكلمػات الػا نيػصَّ علػس عاميتهػا ة العصػر ّٗرَّبة ما أصلو ترديميعى 
العباسػػي ىػػي اليػػـو ة ًعػػداد الفصػػيح دمصػػطلىحىٍي )ربيػػع كقػػوس قػػاح(

مػػثبلن. كبلػػغ األمػػر ب حػػدىم أف عػػد دلمػػة )امػػرأة(  ْٗ
ني  ة ة قمة الفصاحة، فت مل!.ملعىن زكجة ما العامية كىي دلمة قًر

كالقػػػوؿي عنػػػدنا ة ىػػػذه ادلسػػػ لة أف ادلصػػػطلح العػػػامي ال ينشػػػ  أصػػػبلن هال عنػػػدما تػيقىصّْػػػر ادلؤسسػػػاتي اللغويػػػة عػػػا تقػػػدمي 
ػػػا هذا دانػػػ  عربيػػػة  ادلصػػػطلح العػػػرك السػػػليم ترمجػػػةن أك توليػػػدان. كة مثػػػل ىػػػذه احلالػػػة فػػػاف ادلصػػػطلحات العاميػػػة ؽلكػػػا قىبوذلي

ا أيعللػ ، لعػدـ كركدىػا ة ادلعدمػات، أك لكثػرًة دكراهنػا علػس ألسػنة العامػة  كدػذا هف دانػ  شلػا كىلَّػده العامػةي األصل، كلكنه

                                                           

 .ِِّادلرجع السابق   ٖٔ
 .َِٕزلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة   ٕٖ
 .ّْصبلح الديا الكواد : مصطلحات علمية   ٖٖ
 .ِٕٗزلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة   ٖٗ
 .ِّٗك َّٗ: ِ/ِّمصطفس الشهاك: العامي كادلولد ة علـو الاراعة كادلواليد، رللة رلمع دمشق   َٗ
 .ُِ: ُ/َْهبراىيم مددور: لغة العلم، رللة رلمع دمشق   ُٗ
 .ِِٖزلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة   ِٗ
 .َُٓ-ُّْ: ُ/ْٓؼ عبد الرحيم: الكلمات الرتدية ة اللهدات العربية احلديثة، رللة رلمع دمشق   ّٗ
، )مطبػوع مػع دتػاب فقػو اللغػة للثعػال (. كابػا قتيبػة: أدب ّْٕهناية ادلتلفظ ، كينظر: ابا األجداك: دفاية ادلتحفظ ك ٖٓٓ/ُالسيوطي: ادلاىر   ْٗ

 .ِّالكاتب 
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الن ما أصوؿو عربية دالىبَّالػة كاحلىفَّػارة كالػدحَّارة )ًلػة لتوسػيع جوانػب البئػر(، دمػا ال نػرل ب سػان فيمػا عرَّبتػو العامػة تعريبػان مقبػو 
( Tagma( كال )طاقم( تعريبان عا الرتدية )  Woork-shopا اإلصللياية ) مثل )كىٍرشىة( تعريبان ع

ٗٓ. 
هف مػػا نقبلػػو مػػا العاميػػة ىػػو مػػا ذدرنػػا حصػػران  كىػػذا ىػػو ميػػموفي قػػرار رلمػػع القػػاىرة الػػذم أكجػػب مناقشػػة دػػلّْ دلمػػة 

بػػابي العػػامي علػػس مصػػراعىٍيو ة علػػس حػػدة لتيعػػرؼ حػػدكدي عاميتهػػا كمػػدل انسػػدامها مػػع بنيػػة الكلمػػة العربيػػة. أمَّػػا أف يػيٍفػػتىح 
ادلفردات كالمل كالرتاديب، فهذا ما غلب أف ضلوؿى دكنو ببل ىوادة. كهٍف داف مثىَّ مسوغه لدراسًة العاميػة فهػو دلعرفػًة مػا فيهػا 

فػػذاؾ مػػا ال مػػا بقايػػا الًفصػػاح شلَّػػا س تسػػدلو معدماتينػػا لسػػببو أك آلخػػر، كأمَّػػا أف تيػػٍدرىس العاميػػة بغيػػةى جتػػذيرىا كت صػػيلها 
 يهدؼ ة احملصّْلة النهائية هال هىل زلاكلة  ريب لغتنا، كىو ما ال نرتييو، كنردُّه رٌدان عنيفان.

 ( الترجمة الحرفية والترجمة بالمعنى:ٖ

تقػػـو الرتمجػػة علػػس نقػػل األلفػػاظ كاألفكػػار ة نػػصٍّ مػػا بلغػػةو هىل لغػػة أخػػرل. كادلرحلػػةي األكىل فيهػػا ىػػي تفسػػحي ادلفػػردات 
كترمجتهػػا هىل مقاببلهتػػا. كىػػذه ادلرحلػػةي ىػػي الػػا تعنينػػا أكالن، ألف مهمػػة ادلصػػطلحي تتعلػػق بػػادلفردات  بيػػد أف  ٔٗعبػػاراتً كال

ػدده موضػوعي الػنص كأفكػاريه العامػة، ذلػف أف لكػل   ػم هال مػا السػياؽ الػذم كردت فيػو، كىػذا السػياؽي هظلػا ػلي الكلمة ال تػيٍفهى
ذات ادلعػػىن ادلعدمػػي احملػػدد ال  -مػػثبلن  -عػػافو اسػػتعمالية اصػػطبلحية  فكلمػػة )عامػػل( دلمػػة معػػىن معدميٌػػان لغويػػان كعػػدةى م

يصػػح ترمجتيهػػا بػػادلعىن ذاتًػػو ة نػػص ضلػػوم أك قػػانوين أك فيايػػائي أك تػػارؼلي. كترمجػػةي الكلمػػة ملعناىػػا اللغػػوم ادلعدمػػي ىػػو مػػا 
 و ما نسميو )الرتمجة بادلعىن(.ييسمس )الرتمجة احلرفية(، كترمجتيها ملعناىا االستعمايل االصطبلحي ى

دارت خبلفػػػات بػػػني ادلعػػػربني أحيانػػػان حػػػوؿ أم الطػػػريقتني أحكػػػم ة ترمجػػػة ىػػػذا ادلصػػػطلح أك ذاؾ: الرتمجػػػة احلرفيػػػة أـ 
( بػػػ  Pneumaticالرتمجػة بػػادلعىن... منهػػا أف ادلستشػػرؽ )ديفػػورؾ ميناجيػػاف( أ،ىَّ ة رسػػالةو لػػو علػػس أف يػػرتجم مصػػطلح ) 

ترمجػػػػة حرفيػػػػة للكلمػػػػة، علػػػػس مػػػػا يبػػػػدك مػػػػا رىدّْ ادلعدمػػػػي الػػػػددتور مصػػػػطفس نظيػػػػ  الػػػػذم بػػػػنيَّ أف مجيػػػػع )رئويػػػػة(، كىػػػػي 
( ة العلـو الطبيعية ييبلحػظ فيهػا معػىن النسػبة هىل اذلػواء كالػنػَّفىج  Pneumaاستعماالت ادلصطلحات ادلشتقة ما لفظ ) 

 .ٕٗمة باذلوائية ال الرئويةال معىن النسبة هىل الرّْئة، فمراعاة ادلعىن تقتيي ترمجة الكل
( ىي ادلقارنة كادلوازنة، كلكا الرتمجة بػادلعىن ىػي )مػؤمتر(. كالرتمجػة احلرفيػة  Conferenceكالرتمجة احلرفية دلصطلح ) 

( ىي م دبة أك حفلة شراب بعػد ادل دبػة، كلكػا الرتمجػة بػادلعىن ىػي )نىػٍدكىة(، دمػا ذىػب رلمػع  Sumposionدلصطلح ) 
(، لكنهػػػا تيرمجػػػ  بػػػادلعىن هىل )مىٍصػػػدر هشػػػعاع  Rodium Bombمجػػػة احلرفيػػػة لػػػػ ) . كالرت ٖٗالقػػػاىرة ( ىػػػو )قنبلػػػة راديػػػـو
 .ٗٗراديومي(

                                                           

 .ٖٗ: ُ/ُٓكىيب دياب: الطقم، رللة رلمع دمشق   ٓٗ
 .ُِفوزم عطية زلمد: علم الرتمجة   ٔٗ
 .َُُ-َُٖ/ِٔد. مصطفس نظي : مناقشة رأم الددتور ديفورؾ ميتاجياف، رللة رلمع القاىرة   ٕٗ
 .ُٔٓ: ُ/ٔٓكرمي الياة: دراسة بعض ادلصطلحات ة رلاؿ االجتماعات العلمية، رللة رلمع دمشق عبد ال  ٖٗ
 .َٓ/ّٓد. زلمود سلتار: رلمع اللغة كادلصطلح، رللة رلمع القاىرة   ٗٗ
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يٍعدىمػي اللغػوم للكلمػة أـ بػادلعىن االسػتعمايل االصػطبلحي  هف دلمػة ) 
كادلس لة دما تظهػر ىػي: ىػل ن خػذ بػادلعىن ادل

Occasion مثبلن، ؽلكا ترمجتها بفيٍرصة أك سىاضًلة )
أك نػيٍهػاىة، كدلُّهػا معػاف تقػارب ادلعػىن احلػرة، كلكػا ترمجتهػا بػادلعىن  ََُ

 االستعمايل )ريٍخصىة( لقي  قىبوالن كذييوعان.

، كؽلثّْػػل َُُ«تىًصػػحُّ الرتمجػػةي احلرفيػػة للمصػػطلح هذا طػػابق معنػػاه اللغػػومُّ مدلولىػػو االصػػطبلحي»يػػذىب بعيػػهم هىل أنػػو 
ادلقاكمػػػة(، فهػػػل يتطػػػابق معنيػػػا ىػػػذه الكلمػػػة حقػػػان  كىػػػل مقاكمػػػةي احملتلػػػني ىػػػي  : Resistanceلتطػػػابًق ادلعنيػػػني بكلمػػػة ) 

 ادلقاكمةي الكهربائية أك ىي مقاكمةي اذلواء .

هننػػػػا ال نػػػػذىب هىل همكانيػػػػة ىػػػػذه الرتمجػػػػة احلرفيػػػػة ة ميػػػػداف ادلصػػػػطلحات، ألنػػػػو يبعػػػػد أف يتطػػػػابق ادلعنيػػػػاف اللغػػػػوم 
دَّمنا ىػػو أنػػو لفػػظه خػػرج عػػا مدلولًػػو اللغػػوم هىل مػػدلوؿو ًخػػر ميتػَّفىػػقو عليػػو، كاالصػػطبلحي لكلمػػةو مػػا، فحػػدُّ ادلصػػطلح دمػػا قػػ

كلػػو س ؼلػػػرج عػػا معنػػػاه األصػػلي لىبىًقػػػيى ة ًعػػداد ادلفػػػردات العامػػػة، كلىمػػا عيػػػدَّ مصػػطلحان. بػػػل هنػػو ينػػػدر أف صلػػد دلمػػػةن عامػػػة 
نيًقلىػػ  هىل لغػػة االصػػطبلح  -يػػةن كىػػي مػػا أشػػد الكلمػػات عموم -حافظػػ  علػػس معناىػػا اللغػػوم، هف دلمػػة )بػػاب( مػػثبلن 

، ك)البػاب( الػا َُِمثل )الباب العايل( الا تعمل )مقػر رئػيج الػوزراء مث رئػيج الػوزراء نفسػو( عنػد مػؤرخي الدكلػة العثمانيػة
 تعمل ريتبة زلددة عند بعض الفرؽ الصوفية.

ىػػو الػػذم يػػتحكم ة ترمجتهػػا  كلعػػل الرتمجػػة احلرفيػػة تصػػح ة النعػػوت كالصػػفات: دطويػػل كنػػمل  كمػػع ذلػػف فالسػػياؽي 
فًصػػػفىةي )االرتفػػػاع( قػػػد ييعػػػربَّ عنهػػػا بػػػالعيلٌو كالسػػػمو كالرقػػػي أك نحىػػػا، فنقػػػوؿ: مكػػػافه مرتفػػػع، كمكانػػػةه عاليػػػة، كمنصػػػبه سػػػاـو 

 كرلتمعه راؽ  دما تصح ة ترمجة ادلفرداًت العامة الا س تدخل نطاؽى االصطبلح بعد، علس ًقلَّتها.

اكلػػػةي ترمجػػػة الصػػػيغة األجنبيػػػة بنظحهتػػػا العربيػػػة، درتمجػػػة اسػػػًم الفاعػػػل باسػػػم فاعػػػلو حصػػػران. لكػػػا كمػػػا الرتمجػػػة احلرفيػػػة زل
( الفرنسػػي كىػػو بصػػيغة النسػػبة، هىل  tiqueهmادلعػػرّْبني س يػػركا ضػػركرة مثػػل ىػػذه الرتمجػػة احلرفيػػة، فقػػد ترمجػػوا مصػػطلح )  

)مىٍقيى ىة( ملعىن اسم الفاعل )ميقىيّْئ( بالعربية
َُّ. 

   Toutا تثػػور ىػػذه ادلشػػكلة عنػػد ترمجػػة العبػػارات، فقػػد اعػػرتض الػػددتور حسػػمل سػػبح علػػس ترمجػػة عبػػارة ) كأدثػػر مػػ
l’هgout  ػػػل هىل الكنيػػػ (، كىػػػي ترمجػػػة حرفيػػػة، كاقتػىػػػرىح عبػػػارة )نظػػػاـ آّػػػارم(، كىػػػي ترمجػػػةه  -دمػػػا نػػػرل   -( بعبػػػارة )الكُّ

 .َُْبادلعىن
( فقد تيرجم حرفيػان بػػ )دىٍعػو يعمػل(  Laissez-faireادم ادلعركؼ ) كما ىذا القبيل ًخبلفيهم ة ترمجة ادلبدأ االقتص

ػػل، كحريػػًة العمػػل يٍرسى
، كمػػنهم مػػا َُٔ، كاحلريػػة االقتصػػاديةَُٓكتيػػرجم بسياسػػًة عػػدـ التػػدخل، كسياسػػًة الػػرتؾ، كاالقتصػػاد ادل
 اه تسمية شاعرية فقاؿ: )سياسة دىًع ادلقاديرى جترم ة أىًعنًَّتها(

َُٕ. 
                                                           

 .ُِْ: ُ/ْٖعارؼ النكدم: لقيقات لغوية، رللة رلمع دمشق  [ ََُ
 .ُٗ: ّ/ّْكر، رللة آّمع العراقي د. مجيل ادلبلئكة: ادلصطلح العلمي ككحدة الف [ َُُ
 .َُٖ-ُٕٗد. عبد الكرمي رافق: دراسات ة تاريع العرب احلديث  [ َُِ
 .ُّْد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ َُّ
 .ٓٗٗد. حسمل سبح: نظرة ة معدم ادلصطلحات الطبية دثح اللغات  [ َُْ
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( الػا تعػمل حرفيػان:  Biscuitة احلرفية مقبولػةن أحيانػان، فاهنػا قػد متتنػع أحيانػان أخػرل، دمػا ة دلمػة ) كهذا دان  الرتمج
ادلطبػػػػوخ مػػػػرتني، كلعػػػػل ىػػػػذا شلػػػػا جىعىػػػػل ادلعػػػػرّْبني يلدػػػػؤكف فيهػػػػا هىل التعريػػػػب اللفظػػػػي، أك يقرتحػػػػوف ذلػػػػا لفظػػػػان س يشػػػػع كىػػػػو 

 .َُٖ)ميبلؿ(
عػػل الرتمجػػة احلرفيػػة قاعػػدةن لعملػػو، كلكػػا الػػذم رأينػػاه أف بعيىػػهم جػػنح هىل ال يعػػمل دبلمنػػا ىػػذا أف مػػا ادلعػػربني مىػػا ج

( بػػػػ  Vaisseauالرتمجػػػة احلرفيػػػة فوقػػػع ة أخطػػػاء راجػػػ  كذاعػػػ  بعػػػض الشػػػيء. مػػػا ذلػػػف ترمجػػػة ادلصػػػطلح الفرنسػػػي ) 
أنػػو عنػػدما تيرمجػػ   »ة رأيػػو  )كعػػاء( ة عبػػارة )األكعيػػة الدمويػػة(، الػػا ؼليىطّْئهػػا الػػددتور زلمػػد مجيػػل اخلػػاين، كمىٍنشػػ ي اخلطػػ 

ف يخػذت الكلمػة حبرفيَّتهػا، ة حػني أف   َُٗ«( فويجػد )كعػاء( Vaisseauدتب التشريح ة اإلفرنسية فيػتش عػا مقابػل ) 
 دلمة )ًعٍرؽ( العربية ىي الا تؤدم ادلعىن ادلقصود.

أف ادلعػػػػىن ادلناسػػػب ذلػػػا ىػػػػو ( حرفيٌػػػان هىل )هطػػػار( ة حػػػني  Cadreكمػػػا ىػػػذا القبيػػػل أييػػػػان، مػػػا تيرمجػػػ  بػػػو دلمػػػػة ) 
 .َُُ)ادلبلؾ(

( الفرنسػية، لصػفة مػا صػفات الفػرس، لقػاؿ:  teءen tه Marquكلو ذىػب الشػهاك هىل الرتمجػة احلرفيػة ة عبػارة ) 
)ميعىلَّم ة رأسو(، لكنو ذىب هىل الرتمجة بادلعىن فقاؿ: )أىنىٌر(

ُُُ. 
بيػػػػة للمصػػػػطلح، دعبػػػػارة الصػػػػحافيني ادلتداكلػػػػة: )تػىٍغطيػػػػة لكػػػػا أسػػػػوأى أشػػػػكاؿ الرتمجػػػػة احلرفيػػػػة مػػػػا جانػػػػب الداللػػػػةى العر 

األحداث(، فاف ىذا ادلعىن احلرة يعطي عكج ادلػراد، كىػو نىٍشػري األخبػار، فادلراسػلي الصػحفي ال يػيغىطّْػي أخبػار منطقػة مػا، 
 بل يكًشفيها كينشرىا.

س لة: ىل الرتمجةي ميتَّفقةه مػع السػياؽ أـ ال  كمع ذلف فنحا ال نرل أف ادلشكلة بني ترمجةو حرفية كترمجةو بادلعىن، بل ادل
الرتمجةي السياقية ىي ما ندعو هليو، فقد يتطلب السياؽ الرتمجةى احلرفية كال يصح نحيىا، كقد يتطلػب الرتمجػة االسػتعمالية أك 

، ال غلػػوز ُُِأدك ( الػػا غلػػب ترمجتيهػا )برىباطػػًة جػ شو أك ثبػػاًت جنػاف( ة سػػياؽو  Sang froidآّازيػة، هف عبػػارة مثػل ) 
كىػي الػا  -هال ترمجتيها حرفيان كىي )الدـ البارد( ة سياؽو علمػي، فػبل يصػح أف نقػوؿ عػا )احليوانػات ذكات الػدـ البػارد( 

                                                                                                                                                                                                

 .َّٓ-َِٓ: ّ/ّٗة رلمع دمشق كديع فلسطني: ألفاظ مرجتلة ة الرتمجة، رلل [ َُٓ
 .ُُُ/ُجامعة الدكؿ العربية: مصطلحات التنمية االجتماعية  [ َُٔ
 .َّٓ-َِٓ: ّ/ّٗكديع فلسطني: ألفاظ مرجتلة ة الرتمجة، رللة رلمع دمشق  [ َُٕ
 .َٗعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ َُٖ
 .ُّٕ: ٕ/ْدمشق د. زلمد مجيل اخلاين: اللغة العلمية، رللة رلمع  [ َُٗ
 .ّٗ: ُ/ّٗد. هبراىيم السامرائي: العربية التونسية، رللة رلمع دمشق  [ َُُ
 .ُُُ-َُُمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ُُُ
 .ُّٖ: ّ/ُٔهدكار مرقص: نظرة ة الكبلـ آّازم، رللة رلمع دمشق  [ ُُِ
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(  Shopب هنػػػا حيوانػػػاته رابطػػػةي الػػػ ش أك ثابتػػػةي النػػػاف. كدلمػػػة )  -تتغػػػحَّ درجػػػةي حرارهتػػػا كفػػػق احملػػػيس الػػػذم تكػػػوف فيػػػو 
 .ُُّب ترمجتها حرفيان ة سياؽ جتارم )بديداف أك حانوت( جتب ترمجتيها ة سياؽ ىندسي )ملىٍشغىل(اإلنكلياية الا جت

كقد تتوافق الرتمجةي احلرفية كالرتمجػةي بػادلعىن، كذلػف هذا دػاف كضػعي ادلصػطلح ة لغتػو األصػلية تىٍسػًميةن بػادلعىن. فادلصػطلح 
ٍلبيُّػػوف( ( الػذم كىضىػع لػػو العػربي القػػدماء Kin kosاليونػاين )  ادلصػطلحى الفلسػفي )الكى

، اتفقػ  فيػػو الرتمجتػاف احلرفيػػة  ُُْ
 كادلعنوية، ألف أصحابى تلف الفلسفة دانوا يعيشوف حياةن أشبو حبياة الكبلب فنسبػىهىم اليونانيوف هليها.

متامػان. فالكلمػػة  هننػا نردػا علػػس قولنػا ترمجػػة سػياقية، ألف القػوؿ )ترمجػػة بػادلعىن أك اسػػتعمالية أك اصػطبلحية( لػيج دقيقػػان 
مػػا أصػػعب األمػػور اقػػرتاحى دلمػػةو عربيػػة »لػػيج ذلػػا معػػىن اصػػطبلحي أك اسػػتعمايل كاحػػد، بػػل عػػدة معػػافو دمػػا قػػدَّمنا، كألفَّ 

 .ُُٓ«زلدَّدة لكلمةو انتياع  ما سياًقها

 ( ترجمة السوابق واللواحق:ٗ

ليػػة كاللغػػات اإللصػػاقية كاللغػػات العازلػػة. اللغػػات التحلي»تيصىػػنَّ  اللغػػات ة ضػػوء نظريػػة )فلونػػل( ة ثػػبلث فصػػائل: 
كيػػػػرل أصػػػػحابي ىػػػػذه النظريػػػػة أف اللغػػػػات اإلنسػػػػانية نشػػػػ ت عازلػػػػةن مث تطػػػػوَّرت ف صػػػػبح  هلصػػػػاقيةن، مث ارتقىػػػػٍ  أخػػػػحان هىل 

 التحليلية.

يىػػػةي الكلمػػػاًت فيهػػػا ال تتغػػػح، كأصػػػوذليا ال تػيٍلصىػػػق ّٔػػػا حػػػركؼه زائػػػ دة، ال قبلىهػػػا كال كاللغػػػةي العازلػػػة ىػػػي نػػػح ادلتصػػػرفة، فًبنػٍ
بعػػدىا... كيػػػدخل ة ىػػذه، اللغػػػةي الصػػينيةي كدثػػػحه مػػا اللغػػػات البدائيػػة. كاللغػػػةي اإللصػػاقية ىػػػي لغػػةه كىٍصػػػليَّة، متتػػاز بالسػػػوابق 

 أبنيتيهػػا كاللواحػػق الػػا تػيػػٍربىس باألصػػل فتيغػػحّْ معنػػاه  كأشػػهري ىػػذه اللغػػات اليابانيػػةي كالرتديػػة. كاللغػػةي التحليليػػة: كىػػي الػػا تػىتىغػػحَّ 
 .ُُٔ«بتغحُّ ادلعاين، كما ىذه، اللغاتي الساميَّةي، كة طليعتها العربية، كأدثري اللغات اذلندية األكربية

كلكػػاَّ ىػػذا »رىدَّ التصػػني  الػػذم قامػػ  عليػػو قػػائبلن:  -بعػػد أف عىػػرىض ذلػػذه األنػػواع  -لكػػا الػػددتور صػػبحي الصػػا، 
تصػػػريً  موجػػػودةه ة سلتلػػػ  األلسػػػنة، كمػػػا العسػػػح أف تىتدػػػرَّد منهػػػا لغػػػةه مػػػا خطػػػ ، فدميػػػعي الظػػػواىر: العػػػاًؿ كاإللصػػػاًؽ كال

 .ُُٕ«اللغات
 تلػ  مػا لغػةو هىل أخػرل،  -ًقلَّػةن أك دثػرةن  -صحيحه أفَّ ىذه الظواىر توجػد ة سلتلػ  اللغػات، لكػاَّ نسػبة كجودىػا 

يٌان. علس احلاالت األعمٌ  -ددميع القوانني نح ادلادية   -كىذا التصني ي مبملّّ   كاألنلب، كليج تصنيفان حىدّْ

كالػػػذم يعنينػػػا أف اللغػػػات األكربيػػػة الػػػا نػيعىػػػوّْؿ عليهػػػا ة ترمجػػػة العلػػػـو ىػػػي لغػػػاته يغلػػػب اإللصػػػاؽ علػػػس مصػػػطلحاهتا 
مػا ادلعلػـو أف اللغػةى اإلنكليايػة الدارجػة حاليػان ىػي لغػةه ترديبيػة، عكػج اللغػة »العلمية. يقوؿ الددتور زلمد صادؽ اذلػبليل: 

                                                           

 .ُٗ: ّ/ّْالفكر، رللة آّمع العراقي د. مجيل ادلبلئكة: ادلصطلح العلمي ككحدة  [ ُُّ
 .َِّاخلفاجي: شفاء الغليل فيما ة دبلـ العرب ما الدخيل  [ ُُْ
 .ُٔٔ: ُ/ٔٓعبد الكرمي الياة: دراسة بعض ادلصطلحات الفنية، رللة رلمع دمشق  [ ُُٓ
 (.ُُٕعلم اللغة لواة: )عا  َّ. كد. حسني علي: الصيغ الثبلثية ّٓ-ّْد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ُُٔ
 .ّٓد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ُُٕ
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لعربيػػػة الػػػا ىػػػي ة الغالػػػب لغػػػة اشػػػتقاقية، كلػػػذلف صلػػػد ميعظػػػمى ادلصػػػطلحات العلميػػػة كالطبيػػػة باللغػػػة اإلنكليايػػػة مردبػػػةن مػػػا ا
كحػػداتو أك مقػػاطع، يييىػػم بعييػػها هىل بعػػض لتػيوىلّْػػد ادلصػػطلحى العلمػػي ادلقصػػود... هذ هف أدثرىىػػا مردػػبه مػػا دلمػػةو أساسػػية 

ػػق بػو لواحػقي أك لواصػقي تييػي  للمصػطلح مػدلوالن هضػػافيان، تيسىػمس )الػذر( الػذم ػلمػل ادلعػىن األ ساسػي للمصػطلح، كتػيٍلحى
كلكنػػا نالبػػان مػػا صلػػد أف جػػذكرى الكلمػػات ىػػي مػػا أصػػل أنكلوسكسػػوين، كملحقاهًتػػا مػػا أصػػلو التيػػمل أك يونػػاين أك دليهمػػا 

 .ُُٖ«معان 
. كالسػػػػوابق أربعػػػػة أضػػػػعاًؼ ُُٗكىػػػذه اللواصػػػػق هذا جػػػػاءت ة أكؿ الكلمػػػػة فهػػػػي سػػػػوابق، أك ة ًخرىػػػا فهػػػػي لواحػػػػق

 اللواحق عادة.

 mange( ملعػىن )قابػل لؤلدػل(، فالػذر )  Mangeableقد يت ل  ادلصطلح ما جذرو كالصػقةو دمػا ة قػوذلم: ) 
( ملعػػػػىن )نػػػح قابػػػػل  immangeable(. كقػػػد يتػػػػ ل  ادلصػػػطلح مػػػا جػػػػذرو كالصػػػقتني، دمػػػا ة )  able( كالبلصػػػقة ) 

(. كقػد يكػوف ادلصػطلح مػا جػذرو  able( كالبلحقػة )  im( كما السابقة )  mangeر ) لؤلدل(، فهو يت ل  ما الذ
كثػػػػػػػػبلًث لواصػػػػػػػػػق، كقػػػػػػػػد يتػػػػػػػػػ ل  الػػػػػػػػذري نفسيػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػذرو كلواصػػػػػػػػػق. كؽلثػػػػػػػػل د. ىػػػػػػػػػبليل ذلػػػػػػػػذه احلالػػػػػػػػػة ملصػػػػػػػػػطلح ) 

Hypercholestهrolaemia  ( فلفػػػظ ،)( الػػػذم يعػػػمل )زيػػػادة الكولسػػػرتكؿ ة الػػػدـcholesterol  كمػػػا ( ىػػػو الػػػذر
(  ster( الػذم يعػمل ادلػادة الصػفراء ك)  cholعداه سػوابق كلواحػق. كحػَّت ىػذا الػذر يتػ ل  مػا ثبلثػة مقػاطع ميٍلصىػقة ) 

( الا تعمل أف ادلػادةى مردبػةه مػا أصػلو نىػٍويل، هذ هف ىػذه البلحقػة ىػي خامتػة دلمػة  olالذم يعمل مادة صلبة، مث البلحقة ) 
 (alchol )

َُِ. 
صػػقي )سػػوابق كلواحػػق(، مػػع ازديػػاًد ادلصػػطلحات العلميػػة، فبينمػػا مىثَّػػل آّمعػػي مصػػطفس الشػػهاك ة  تػػادادي ىػػذه اللوا

ػػرى احلمػػااكم سػػنة )ُُِ( بػػثبلثو كعشػػريا الصػػقةُّٓٗدتابػػو )ادلصػػطلحات العلميػػة( سػػنة ) ( سػػ  َٓٔ( )ُْٖٗ، ذدى
( ََُٕادؽ اذلػػػبليل هىل ). ككىصػػػلىٍ  عنػػػد د. زلمػػػد صػػػُِِ( الحقػػػةُِِ( سػػػابقة ك)ِٖٓمئػػػة كأسػػػني الصػػػقةن، منهػػػا )
 .ُِّ، كذلف ة مصطلحات العلـو الطبية حبسب عنواف مقالتوُٕٖٗأل و كسبعني الصقةن سنة 

: مقيػػػاس اليػػػغس(. barometreضػػػغس( ة قػػػوذلم )  -( تفيػػػد داللػػػة )ثقػػػل  barكعلػػػس سػػػبيل ادلثػػػاؿ، فالسػػػابقة ) 
( تفيػػد  oseه : نػػح مسػػلح(. كالبلحقػػة ) sarmهdنػػح( ة قػػوذلم )  -هزالػػة  -خفػػض  -ه ( لداللػػة )نػػاع dكالسػػابقة ) 

( تفيػػػد داللػػػة )علػػػم( ة قػػػوذلم )  logie: سػػػكر الشػػػعح(، كالبلحقػػػة )  maltoseداللػػػة سػػػكر أك سػػػكرم ة قػػػوذلم ) 
Gهologie .)علم األرض : 

                                                           

 .ُْٕ/ِّد. زلمد صادؽ اذلبليل: السوابق كاللواحق ة مصطلحات العلـو الطبية، رللة آّمع األردين  [ ُُٖ
 يسمي بعييهم السوابقى بالصدكر، كاللواحقى بالكواسع. [ ُُٗ
 كما بعدىا. ُِٓ/ِّواحق ة مصطلحات العلـو الطبية، رللة آّمع األردين د. زلمد صادؽ اذلبليل: السوابق كالل [ َُِ
 .ٔٗ-ْٗمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  [ ُُِ
 .ُُٔ-َُُد. زلمد رشاد احلمااكم: ادلنهدية العامة لرتمجة ادلصطلحات كتوحيدىا كتنميطها  [ ُِِ
 كما بعدىا. ُِٓ/ِّعلـو الطبية، رللة آّمع األردين د. زلمد صادؽ اذلبليل: السوابق كاللواحق ة مصطلحات ال [ ُِّ
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أربػعي طرائػق كما البديهي أف ترمجػة البلصػقة جػاءه أساسػي مػا ترمجػة ادلصػطلح العلمػي ادلشػتمل عليهػا. كقػد اعتيمػدت 
 لرتمجة ىذه اللواصق كىي:

كذلػف بػ ف نبحػث عػا دلمػة تػؤدم معػىن البلصػقة، صلمعهػا هىل معػىن الكلمػة األصػل فتكػوف  الترجمة بالمعنى : -آ
ه ( مؤلػػػػػ  مػػػػػا السػػػػػابقة ) Hypersensibilitالرتمجػػػػػة ترديبػػػػػان هضػػػػػافيان أك كىٍصػػػػػًفيان يػػػػػؤدم ادلعػػػػػىن ادلقصػػػػػود، فادلصػػػػػطلح ) 

Hyper بفىػػٍرط أك زيػػادة( كمػػا الكلمػػة األصػػل ) ( الػػا ترمجػػ(  Sensibilit كمعناىػػا: احلساسػػية، فتكػػوف ترمجػػة ىػػذا ) ه
(  Coll( مؤلػػػ  مػػػا الػػػذر )  Collo]de، كقػػػد جػػػاءت ترديبػػػان هضػػػافيان. كادلصػػػطلح )  ُِْادلصػػػطلح )فػىػػػٍرط احلساسػػػية(

. كادلصػػطلح ) ُِٓة ادلصػػطلح )ًشػػبو ًنرائػػي(( الػػا تيرمجػػ  هىل )ًشػػٍبو( فصػػارت ترمجػػ o]deكيعػػمل )ًنػػراء( كمػػا البلحقػػة ) 
Gهotropisme  ( تػػػرجم بتػػػػ ىكُّد أرضػػػػي، ترديبػػػػان كىٍصػػػػفيان، ألف السػػػػابقة )Geo  ( تػػػػدؿ علػػػػس األرض، كالكلمػػػػة األصػػػػل )

Tropisme معناىا الت ىكُّد أك االضلناء )ُِٔ ( كيبػدك أف ىػذه الكلمػة األصػل .Tropisme  اسػتعمل  الحقػة ة مثػل )
 (Rheotropisme  (ك )( ملعىن )ت كُّد جىٍدكىيلPhototropisme )( ملعىن )ت كُّد ضوئيُِٕ. 

( بػػػ )مقيػػاس(،  metre( بػػػ )راسػػم أك مرسػػاـ( كالبلحقػػة )  grapheكاقػػرتح األسػػتاذ كجيػػو السػػماف ترمجػػة البلحقػػة ) 
 .ُِٖ( بػ )داش  أك مكشاؼ( scopeك) 

قتيػي ترمجػة ادلصػطلح اللَّصػقي بكلمتػني تشػكبلف ترديبػان أثارت ترمجة اللواصق ملعانيها بعضى اإلشكاالت، ألف ىذا ي
مػػع دلمػػةو، كال يىٍصػػليح مػػع  -هضػػافةن أك كىٍصػػفان  -كصػػفيان أك هضػػافيان قػػد ال تىٍ تىلفػػاف دائمػػان، فػػاف دلمػػةن مػػا قػػد يىٍصػػليح ترديبيهػػا 

( أمػػاـ األحػػرؼ  anكتػػب ) كي -( الػػداؿ علػس النفػػي  aقػرر ترمجػػة الصػػدر اليونػػاين ) »نحىػا. مػػا ذلػػف أف رلمػػع القػػاىرة 
ٍفػا( مقابػل ادلصػطلح )  -الصوتية   pharieهablبكلمة )ال( النافيػة مردبػةن مػع الكلمػة العربيػة ادلطلوبػة، فيقػاؿ مػثبلن )البلجى

ٍلقيان أك مىرىضٌيان، كلكا آّمع رأل بعدئذ أنو ال ؽلكا ا اذ ذلف قاعدةن، فوافق علػس أال يػيتَّخػذ  قػراره (، كىو فٍقدي األجفاف خى
باسػتعماؿ )ال( دائمػان، أك عػدـً اسػتعماذلا دائمػان، كاالدتفػاء بػ ف ييقػاؿ " غلػوز لنػا اسػتعماؿي )ال( مردَّبػة مػع االسػم ادلفػػرىد هذا 

. فػػػاذا دػػػاف مصػػػطلح )السػػػلكي( قػػػد قيبًػػػل كذاع، فػػػاف مصػػػطلح ُِٗ«كافػػػق ىػػػذا االسػػػتعماؿ الػػػذكؽى كس ينفػػػر منػػػو السػػػمع
، س يبلؽ ال قىبيوؿ. كىذا ما دعا هىل تعدد ترمجات اللواصػق لػيمكا اختيػار األدثػر مبلءمػة، كعليػو فقػد )الجفا( ا ان دلرضو

: )ال، بػػػػبل، بػػػػدكف، نػػػػح، عػػػػدمي( aترمجػػػػ  السػػػػابقة )  ( بػػػػػ )هضػػػػاة، فػػػػوقي،  extra، كالسػػػػابقة )  َُّ( بعػػػػدة دلمػػػػاتو

                                                           

 .ّّّد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُِْ
 .ٕٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  [ ُِٓ
 .ٕعمر رضا دحالة: األلفاظ ادلعربة كادلوضوعة ة السنوات العشر الثالثة  [ ُِٔ
 .ُٓٗ/ِّحق...، رللة آّمع األردين د. زلمد صادؽ اذلبليل: السوابق كاللوا [ ُِٕ
 .ُُٗ: ُ/َٓينظر: رللة رلمع دمشق  [ ُِٖ
 .ُِٕ/ٔ. كرللة رلمع القاىرة ٕٕمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  [ ُِٗ
 .َُُد. زلمد رشاد احلمااكم: ادلنهدية العامة لرتمجة ادلصطلحات  [ َُّ
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( بػػػػػ )قػػػػانوف،  nomie، كالبلحقػػػػة )  ُّّ، )رتبػػػػة( ُِّ( بػػػػػ )شػػػػبيو، شػػػػكل، ىيئػػػػة( forme، كالبلحقػػػػة )  ُُّخػػػػارجي(
: علػػم الفلػػف(. كالػػدير بالػػذدر أف معظػػم اللواصػػق قػػد  astronomie، كأحيانػػان بػػػ )ًعٍلػػم( دمػػا ة )  ُّْتقليػػد، قاعػػدة(
 ترمج  بادلعىن.

اإلفػػػادة مػػػا معػػػاين األبنيػػػة ة العربيػػػة، لرتمجػػػة  -كال سػػػيما مػػػا آّمعيػػػني  -حػػػاكؿ لغويػػػوف  الترجمدددة بايبنيدددة : -ب
ـى اللواصػػق ة »يػػة، كمػػنهم الشػػيع )العبليلػػي( الػػذم دعػػا هىل اللواصػػق األجنب  صػػيص ادلػػوازيا ملعػػافو كت دّْيػػاتو تقػػـو ّٔػػا مقػػا

. كداف مرمػس ىػؤالء ُّٓ«كىذا سبيله ال مىفىرَّ منو ما دام  العربية ما اللغات االشتقاقية ال الرتديبية»، كأضاؼ: «األجنبية
 توفحي ادلقاببلت العربية لتلف اللواصق.اللغويني هغلادى قاعدةو مطَّردة يسهلي معها 

( مىٍبنيٌػػان عليػػو معػػىن الكلمػػة األصػػل،  metreفقػػد اقػػرتح رلمػػع القػػاىرة بنػػاء )ًمٍفعىػػاؿ( اسػػم اآللػػة، ترمجػػة لبلحقػػة )  -ُ
 .ُّٔ( بػ )ًمٍرقىاب( metreهlهt( بػ )ًميػٍقىات( ك)  choronometreفرتمج  ) 

(:  fluoroscope(: سًلٍيىػػػػاؿ، كة )  pidiascope( فقػػػػالوا ة ) ه scopeكعلػػػػس ىػػػػذا البنػػػػاء ترمجػػػػ  البلحقػػػػة ) 
 (: ًمٍقرىاب. scopeهlهtكة )  ًُّٕمٍلصاؼ

(: شلٍوىاج Kiugographe(، فقالوا ة )  grapheكعلس ىذا البناء ترمج  البلحقة ) 
ُّٖ. 

ػػٌع، كة ) (: مً  radiometre( أييػػان، فقػػالوا ة )  metreكترمجػػ  ببنػػاء )ًمٍفعىػػل( البلحقػػة )  -ِ  barometreشى
 (: ًمٍيغىس.

ػػػوىأىة، كة )  ographeهtهm( فقػػػالوا: ة )  grapheكترمجػػػ  ببنػػػاء )ًمٍفعىلىػػػة( البلحقػػػة )  -ّ (:  grapheهlهt( ًمنػٍ
 ًمبػٍرىقة.

ليػػػػوؿ، كة )  dialisable(، فقػػػػالوا: ة )  ableكترمجػػػػ  ببنػػػػاء )فػىعيػػػػوؿ( البلحقػػػػة )  -ْ (:  coogulable(: حى
خىثيور

(: ذلىيوب inflammableكة )  .ُّٗ
(: صىبيوغ colorable، كة ) َُْ

ُُْ. 

                                                           

 .َُْصطلحات كتوحيدىا كتنميطها د. زلمد رشاد احلمااكم: ادلنهدية العامة لرتمجة ادل [ ُُّ
 .َٗمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  [ ُِّ
 .ُُّد. زلمد رشاد احلمااكم: ادلنهدية العامة لرتمجة ادلصطلحات  [ ُّّ
 .ُٕٗ/ِّد. زلمد صادؽ اذلبليل: السوابق كاللواحق..، رللة آّمع األردين  [ ُّْ
 .ٔٓعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ ُّٓ
 .َْٕ-ْٗٔد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُّٔ
 ، كترجم ادلصطلح بػ )ًمٍقياس الت ىلُّق(.ُْٕادلصدر نفسو:  [ ُّٕ
 .ْٔٔد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُّٖ
 .ْٓٔ-ّْٔادلصدر السابق نفسو:  [ ُّٗ
 .ّّد. صبلح الديا الكواد : مصطلحات علمية  [ َُْ
 .ُٕر نفسو: ادلصد [ ُُْ
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مػا أدثػر اللواصػق هثػارةن للدػدىؿ كاالقرتاحػات. فًممَّػا تيرمجػ  بػو  -(  ibleكمثلهػا مرادًفتيهػا )  -كدان  ىذه البلحقة 
ب(. كبًبنػاء ادليػارع ادلبػمل غليىػ aimableيػيٍعمىػل(، ك)  faisableبناءي ادليارع ادلبمل للمدهػوؿ مػع األفعػاؿ ادلتعديػة مثػل ) 

( ك)  durableللمعلـو مع األفعاؿ البلزمة مثل: )   يػىتىبىدَّؿ(. variableيىديـك

.  كأضاؼ بعييهم )ما( ادلوصولية قبل الفعل ادليارع فقاؿ: ما ػليىب كما يىدـك

دمػػػػا تيرمجػػػػ  ببنػػػػاء (: مػػػػاء شػػػػاًرب.   potable(: جػػػػائًا كة )  ptableهaccكترمجػػػػ  ببنػػػػاء )فاعػػػػل( فقػػػػالوا ة ) 
(: مىٍعقوؿ raisonnable)مىٍفعيوؿ( فقالوا ة ) 

قياسػية،  -اسم فاعل  -. كجعل آّمع العراقي ترمجتها ببناء )ميٍفًعل( ُِْ
(: ميًليم blamable(: ميٍنًظم، كة )  adjustableفقاؿ ة ) 

ُّْ. 
(: جىذيكب للماء hydrophile(، فقيل ة )  phileكتيرمج  ببناء )فػىعيوؿ( البلحقة )  -ٓ

ُْْ. 
هػػػػا بػػػػػ )فػىػػػػٍرط( hyperكخػػػػص رلمػػػػع القػػػػاىرة بنػػػػاء )تػىٍفعىػػػػاؿ( بالسػػػػابقة )  -ٔ ، فقػػػػاؿ ة )  ُْٓ(، بعػػػػد أف دػػػػاف ترمجى

Hyperactivit.ه (: تػىٍنشىاط 

( الػػػػػا تعػػػػػمل )مػػػػػا بػىٍعػػػػػد( فخصَّػػػػػها بعييػػػػػهم ببنػػػػػاء )هٍفًعيلػػػػػٌي(، فقػػػػػاؿ ة )  taهmكشلػػػػػا تػػػػػرجم بالبنػػػػػاء، السػػػػػابقة )  -ٕ
mهtaphysique )بدالن ما نىٍي  أك ما كراء الطبيعي. ُْٔ(: )هٍطًبيعٌي ، 

( ملعػػػػػػىن ًعٍلػػػػػػم الوجػػػػػػود:  antologie( اسػػػػػػتيخدـ البنػػػػػػاء )ًفٍعليػػػػػػاء( فقػػػػػػالوا ة )  logieكة مقابػػػػػػل البلحقػػػػػػة )  -ٖ
 .ُْٕ)هٍجًدياء(
انيػة dualisme( استيخدـ بًناء )فػيٍعبلنًيٌػة كفػيعيبلنيَّػة(، فقيػل ة )  ismeكة مقابل البلحقة )  -ٗ كلعلػو  ُْٖ(: أيٍحدى

 ( تعمل االثنني. duo. ألف السابقة البلتينية ) ُْٗأخط ، فقد ترمج  ة مراجع أخرل بثىنويَّة

 .َُٓ(: أنطقويةpanaphonique( استخدـ بناء )أيفٍػعيلي مع ادلصدر( فقيل ة ) panكة مقابل السابقة )  -َُ
(: أيٍرخيػوىاف prehistoire)فػيٍعليػواف(، فقػالوا ة )  ( استيخدـ بناء pre( ك)  anteكة مقابل )  -ُُ

. ملعػىن مػا ُُٓ
 قبل التاريع.

 كىذه األبنية اخلمسة األخحة شلَّا جاءت عليها مصطلحات فلسفية.

                                                           

 .ْٓٔ-ّْٔد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُِْ
 .ُُُد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ ُّْ
 .ِّصبلح الديا الكواد : مصطلحات علمية  [ ُْْ
 ما ىذا البحث. ْٖينظر ص [ ُْٓ
 .ّٖٔزلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك  [ ُْٔ
 .ّٖٔصدر السابق: ادل [ ُْٕ
 .ّٖٔد. زلمد مندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك  [ ُْٖ
 .ُّٓمعدم )ادلنهل( فرنسي عرك:  [ ُْٗ
 . )كس يذدر ادلصطلح الفرنسي(.ّٖٔد. زلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو  [   َُٓ
 .ّٖٔادلصدر السابق نفسو:  [ ُُٓ
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( الػػا تػػدؿ علػػس العمػػل الراحػػي ببنػػاء ادلصػػدر )فػىٍعػػل( للدراحػػة الصػػغحة،  tomieكاقرتحػػ  ترمجػػة البلحقػػة )  -ُِ
ٍعىػػػاد( ًلراحػػػةو دبػػػحة  gastrectomieة الكبػػػحة، فيقػػػاؿ ة ) ك)تػىٍفعىػػػاؿ( للدراحػػػ (: )مىٍعػػػد( لراحػػػةو صػػػغحة ة ادلعػػػدة، ك)متى

 .ُِٓفيها
( أٍلمىح الشهاك هىل همكػاف اسػتعماؿ بنػاء )ميفىٍعلىلىػة( مثػل )مياىيتىنػة( ترمجػة  erie( ك)  aieكة مقابل البلحقة )  -ُّ
( orangerieة ) ( ك)ميبػىٍرتػىقىة( لكلم olivaieلكلمة ) 

أم بستاف الربتقاؿ، كذلف لبلسػم فػوؽ الثبلثػي. كاقػرتىحى مػع  ُّٓ
( laiterieنحه بناء )مىٍفعىلىة( ذلما، دلا داف ثبلثيان فقاؿ: مىٍلبػىنىة ة ) 

ُْٓ. 
كداف الشيع عبد اهلل العبليلي شلا دعوا هىل  صيص بعض اللواحػق ب بنيػة ارتَّىػا، فقػد اقػرتىح ترمجػة االسػم ذم  -ُْ

(: ًقٍهػػويا، ال علػػس أف اليػػاء كالنػػوف تعريػػبه لبلحقػػة، بػػل علػػس  neه[caf( ببنػػاء )ًفٍعلػػني(، دػػ ف يقػػاؿ ة )  ineلبلحقػػة ) ا
 . مع أف العبليلي س يقصير ىذا البناء علس ىذا ادلعىن.ُٓٓأف ىذا البناء يدؿ علس )األصل الفىعَّاؿ ة األشياء(

( ishقة ) كاقرتىح بناء )ًفٍعًلياف( دلا بو البلح -ُٓ
اإلنكليايػة، للداللػة علػس ادلائػل هىل الشػيء، دػ ف يقػاؿ ة مثػل  ُٔٓ

 (grههnish ًخٍيرًياف :)ُٕٓ. 
( الفرنسػية، الػا تفيػد انعػداـ احلالػة  deه ، des , dكاقػرتحى أييػان بنػاء )يػىٍفعىلػي( للداللػة علػس مػا بػو السػابقة )  -ُٔ

ىن نح ميسىلَّحه (: يىٍسلىحي، ملعsarmهdأك العمل، د ف يقاؿ ة ) 
ُٖٓ. 

( الػا تعػمل )دىاء( مثػل )عيصىػاب(  osisكداف شلا اقرتيح ة رلمع القاىرة  صيصي بناء )فػيعىاؿ( دلا بػو البلحقػة )  -ُٕ
( neurosisللمصطلح األجن  ) 

ُٓٗ. 
(: حلىيػـو carnivore( ببنػاء )فػىعيػوؿ(، فقػػاؿ ة )  voreكتػرجىم بعييػهم مػا بػػو البلحقػة )  -ُٖ

نػػحيه . كخٌصػها َُٔ
 .ُُٔببناء )فاعل( فقاؿ فيو: )الًحم(

ػض: )  phileكاقرتيح بناء )فىعًػل( دلػا ينتهػي بالبلحقػة )  -ُٗ ( acidophile( ضلػو:  ًى
، كدلػا انتهػس بالبلحقػة  ُِٔ

 (vore  ( دما ة ترمجة )carnivore .م  ( بكلمة: حلًى

                                                           

 .ّْٗادلصدر السابق نفسو:  [ ُِٓ
 .َِِصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية م [ ُّٓ
 .ََُ-ٗٗ/َِد. أنور زلمد اخلطيب: منه  بناء ادلصطلحات، رللة اللساف العرك العدد  [ ُْٓ
 .ّٕعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب:  [ ُٓٓ
 .ْٕادلصدر السابق:  [ ُٔٓ
 .التمثيل ما عندنا ألف العبليلي س ؽلثل للبناء [ ُٕٓ
 التمثيل ما عندنا ألف العبليلي س ؽلثل للبناء. [ ُٖٓ
 .ّٓ: ّ/ّْد. زلمود الليلي: صيغ للمصطلحات الطبية، رللة آّمع العراقي  [ ُٗٓ
 .َْْ: ّ/ّٕد. صبلح الديا الكواد : األكزاف العربية ة ادلصطلحات العلمية، رللة رلمع دمشق  [ َُٔ
م.، كترمج carمعدم ادلنهل، فرنسي عرك  [ ُُٔ  ها ادلعدم نفسو بصفة )فىًعل( أييان فقاؿ حلًى
 .ٗٗ-ٕٗ/َِد. أنور زلمد اخلطيب: منه  بناء ادلصطلح، رللة اللساف العرك، العدد  [ ُِٔ
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(، ملعػػىن تربيػػة  levageجػػاف( ترمجػػة لكلمػػة ) ه(، فيقػػاؿ )هدٍ  ageكاقػػرتيح بنػػاء )هٍفعػػاؿ( دلػػا ينتهػػي بالبلحقػػة )  -َِ
 .ُّٔالدكاجا
( neuralgia( فيقاؿ )عيصاب( ة )  algia  ،nosisكاقرتيح بناء )فػيعىاؿ( دلا ينتهي باللواحق: )  -ُِ

ُْٔ. 
( androecium( فيقاؿ )مىٍذدىر( ة )  cium، ه ariumكاقرتيح بناء )مىٍفعىل( دلا ينتهي بالبلحقة )  -ِِ

ُٔٓ. 
ٍندىسػة( ingقرتيح بناء )مىٍفعىلىػة( دلػا ينتهػي بالبلحقػة ) كا -ِّ ( قياسػان علػس )ىى

ُٔٔ ( .engineering  كالواقػع أف .)
 البناء ىنا )فػىٍعلىلىة(.

(:  zoologiste(: فػىنَّػػػػاف، كة )  artiste( فيقػػػػاؿ ة )  isteكاقػػػػرتح بنػػػػاء )فػىعَّػػػػاؿ( دلػػػػا ينتهػػػػي بالبلحقػػػػة )  -ِْ
حىوَّاف

ُٕٔ. 
ػػػػػة ة )  architecture(، فيقػػػػاؿ: ًعمػػػػارة ة )  tureء )ًفعىالػػػػػة( دلػػػػا ينتهػػػػي بالبلحقػػػػػة ) كاقػػػػرتيح بنػػػػا -ِٓ ( كًحراجى

silviculture )
ُٖٔ. 

(، كافػػػػػػتبلؾ ة )  economy( فقيػػػػػػل: اقتصػػػػػػاد ة )  nomyكاقػػػػػػرتح بنػػػػػػاء )اٍفًتعػػػػػػاؿ( دلػػػػػػا فيػػػػػػو البلحقػػػػػػة )  -ِٔ
astronomy )

ُٔٗ. 
ػػػػٍلبيوف أم )جيسػػػػيم  gatronهn(، نالبػػػػان، فيقػػػػاؿ ة )  onحقػػػػة ) كاقػػػػرتيح بنػػػػاء )فػىٍعلػػػػوف( دلػػػػا ينتهػػػػي بالبل -ِٕ (: سى

(:  neutron(: كىٍجبيػػػػػوف أم )جسػػػػػيم ابتػػػػػدائي ذك شيػػػػػٍحنىة موجبػػػػػػة( كة )  protonابتػػػػػدائي ذك شيػػػػػٍحنىة سػػػػػالبة. كة ) 
 .َُٕعىٍدليوف

ٍذدر هذا مػا قيسػ  بالعىػدىد الكبػح مػا ىذه األبنيةي القليلة ىي دلُّ ما ذيًىبى هليو ة ترمجػة اللواصػق  كنسػبتيها ال تكػاد تيػ
 اللواصق.

يييػػاؼ هىل ىػػذا أف ادلعػػرّْبني س يسػػػتطيعوا  صػػيصى بنػػاءو كاحػػػدو ببلصػػقةو معيَّنػػةو، دمػػا س يسػػػتطيعوا هفٍػػػرىادى الصػػقةو ببنػػػاءو 
 كاحدو. فقد رأينا دي  أىٍشرىدوا ة البناء الواحد ًعدَّة لواصق:

 (. graphe , scope , metreصق ) فبناء )ًمٍفعاؿ( أشردوا فيو اللوا

                                                           

 ادلصدر السابق نفسو. [ ُّٔ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ُْٔ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ُٓٔ
 .ََُ-ٗٗ/َِادلصدر السابق  [ ُٔٔ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ُٕٔ
 .ََُ/َِادلصدر السابق  [ ُٖٔ
 .ََُ - ٗٗ/َِادلصدر السابق  [ ُٗٔ
 .َٖ: ّ/ّْد. زلمود الليلي: صيغ للمصطلحات الطبية، رللة آّمع العراقي  [ َُٕ
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(:  pantographe(، فقيػػػػل ة )  grapheكبنػػػػاء )ًمٍفعىلىػػػػة( س تػػػػرتجم عليػػػػو مجيػػػػع ادلصػػػػطلحات ذات البلصػػػػقة ) 
ًمٍنسىاخ

ُُٕ. 
( أبنيػػػةن عربيػػػة أخػػػرل )دفاعػػػل كمىٍفعػػػوؿ كيػىٍفعػػػل كيػيٍفعىػػػل، كمػػػا  ableك  ibleكبنػػػاء )فػىعيػػػوؿ( أشػػػرديوا معػػػو لبلحقتػػػني ) 

 يػيٍفعىل(.

كيياؼ هىل ىذا أف رلمع القاىرة كادلعػرّْبني س يسػتقركا علػس ىػذه األبنيػة ترمجػةن للَّواصػق ادلػذدورة، بػل تػيريكجػع عػا دثػح 
منها، فقد استعاضوا عا )فػىعيوؿ( بػ )قابًػل لًػػ( كاستعاضػوا عػا )ًمٍيػغىس( ملقيػاس اليػغس، كقػالوا: )ًمٍكشػاؼ االسػتقطاب( 

نيػػػػو  polariscopeة )  ، كس يقولػػػػوا:  ُِٕ( بػػػػػ )تىيىػػػػخُّم( hypertrophieا منػػػػو علػػػػس )ًمٍفعػػػػاؿ(. كترمجػػػػوا ) (، فلػػػػم يػىبػٍ
 )تىٍيخىاـ( علس ما دانوا قرَّركه أكالن للمصطلحاًت ادلتصلة ّٔذه السابقة.

الطريقػػة، هننػػا نػػرل أف ضػػَّلةى مػػا تيػػرجم مػػا اللواصػػق باألبنيػػة العربيػػة، كعػػدـى انتظػػاـً مػػا قػػرَّريكه، كتراجيػػعى ادلعػػرّْبني عػػا ىػػذه 
 كالتااييدى ادلستمرَّ ة عدًد اللَّواصق ة اللغات األكربية، كرملا ة لغاتو أخرل ؽلكا الرتمجةي عنهػا  دػلُّ ىػذا ال يػيٍثبًػ  صػبلحيةى 

 ترمجًة اللواصًق باألبنية العربيَّة متامان.

دمػػا أف بنػػاءى )فػىعيػػوؿ( مػػا معانيػػو ة العربيػػة   صػػحيحه أف أبنيػػةى )ًمٍفعػػاؿ كًمٍفعىػػل كًمٍفعىلىػػة( تػػدؿُّ دلُّهػػا علػػس اآللػػة كاألداة،
  كأفَّ بناءى )تػىٍفعىاؿ( يفيػد الايػادىة كالتكثػح  كلكػاَّ ىػذه األبنيػة ليسػ  مقتصػرةن ة لغتنػا العربيػة علػس ُّٕالقابليَّةي علس احلدث

يٍطلىػق ّٔػا هىل اللَّػٍبًج، أك هد
ـي ادل خػاًؿ صػيغو تعبحيَّػةو بعيػدةو عػا العربيػة، أك ىذه ادلعػاين، بػل ذلػا معػافو أخػرل، كقػد ييػؤدّْم االلتػاا

 هدخاًؿ أبنيةو ثقيلةو.

ػػريكب  potable( كالػػذم تيػػرجم بػػو )  ableفمػػا اللَّػػٍبج مػػثبلن أف بنػػاء )فػىعيػػوؿ( الػػذم خيصّْػػص لبلحقػػة )  -  -( بشى
أال يػىٍلتىػًبج مػع معػىن  -ؤٍدىػل ملعىن قابل ألٍف يػي  -( )ب ىديوؿ(  mangeableلو ترمجىٍنا بو )  -أم ماء قابل ألف ييٍشرىب منو 

( دلعػىن مػا ىػو قابػله ألٍف يػيٍهيىػم، أال يىلتػبج  digestible)أىديوؿ( ادلعركؼ، كىو دثحي األٍدًل  كلو تػىٍرمجىٍنا )  ( هىل )ىىييػـو
( ملعػػىن مػػا يهيػػم  كلعػػلَّ ىػػذا ىػػو السػػبب الػػذم جعػػل ادلعػػرّْبني ال يىسػػت قرُّكف علػػس معنػػاه ملعػػىن مبالغػػًة اسػػم الفاعػػل )ىىييػػـو

ينػٍفىًعلػػػة دمػػػا ة ) 
( ملعػػػىن قابػػػل ألٍف ػليىػػػب، كمػػػرَّة علػػػس  aimableبنػػػاءو كاحػػػد ذلػػػذه البلحقػػػة الػػػا تػػػدؿُّ مىػػػرَّة علػػػس القابليػػػة ادل

( ملعػىن  raisonnable( ملعػىن قابػل للتغىػحُّ أك التبىػدُّؿ، كمػرَّةن علػس ًصػفةو، دمػا ة )  variableالقابلية الفاًعلة دمػا ة ) 
 .ًُْٕقل( أك عنده عقل، كذلف حبسب ما تتصل بو)عا

( charitableكمػا هدخػاؿ صػػيغ تعبحيػة أك صػػرفية بعيػدة عػػا العربيػة أف نقػػوؿ ة )  -
صػػفة لرجػل: )حىسيػػوف(  ُٕٓ

 ة حني تيقدّْـ العربيةي الرتديب الوصفي: )رجل زليًٍسا(.

                                                           

 .ِّّد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُُٕ
 .ْْٖادلصدر السابق نفسو:  [ ُِٕ
 .ُُٔي: معاين األبنية ، كينظر: فاضل السامرائِٕٖالثعال : فقو اللغة  [ ُّٕ
 (.ِ)حاشية  ٕٕمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ُْٕ
 .ٖٕمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  [ ُٕٓ
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(:  durableة مػػػا ثقػػػل أف نقػػػوؿ ة ترمجػػػة ) كشلػػػا ؽلكػػػا أف يػػػؤدم هليػػػو االلتػػػااـ )بفىعيػػػوؿ( ة ترمجػػػًة ىػػػذه البلحقػػػ -
ػوَّاف( ًلمػػا  ( كىػو مػا س تػىٍنًطػػق بػو العػػرب. كمػا الصػيًغ الصػػرفية اخلاطئػة الػػا أدل هليهػا التػااـ صػػيغة )فػىعَّػاؿ( قػػوذليم )حى )دىكيـك

 .ُٕٔ( دما مر zoologisteيشتغل ة علم احليوانات ) 
 األبنية األخرل، فبنػاء )ًمٍفعىػاؿ( الػذم ىػو اسػم ًلػة قػد يػ يت مبالغػةن كما قيل ة ىذا البناء ؽلكا أف ييقاؿ قريبه منو ة

تػػرمجتيهم باألبنيػػة هىل )شلٍطػػار(، كىػػو مػػا يػػدفع هىل الظػػا أف الكلمػػة تعػػمل مبالغػػة مػػا  -مػػثبلن  -السػػًم الفاعػػل، فلقػػد أدت 
 .ُٕٕ)ماًطر(، ال جهازان لقياس ادلطر

ض ب ف ىذا اللبج بني معنيىٍي )ًمفٍ  عىاؿ( شلا يػىقىع مثليو ة العربية، كأفَّ السياؽ ىو الذم ؽليّْا بينهما، كضلػا مػع كقد يػيٍعرتى
تسػػليمنا ّٔػػذا نػػذىب هىل أنػػو هذا دػػاف ملقػػدكرنا أف نػػدفع ىػػذا اللَّػػٍبج برتمجػػةو أخػػرل نػػًح ميٍلبسػػة، فػػذاؾ مػػا ال ينبغػػي العػػدكؿي 

 عنو.

ػػػًب كادلصػػػ الترجمدددة بالصددديغة : -ج دًر الصػػػناعي كمجػػػًع ادلؤنػػػًث السػػػاس لرتمجػػػًة بعػػػض اسػػػتيغل  صػػػيغي التصػػػغًح كالنسى
 اللواصق ّٔا.

ػػا تػيػػٍرجم بصػػيغة التصػػغح السػػابقةي )  -ُ (: جينػىػػٍيج، ألف ىػػذه السػػابقة تعػػمل ة  nusهsubg(، فقيػػل ة )  subفًممَّ
رللػػػة رلمػػػع  (. جػػػاء ة sous. كتيرمجػػػ  بصػػيغًة التصػػػغح أييػػػان السػػػابقة الفرنسػػية ) ُٖٕمػػدلوؿ ادلصػػػطلح التصػػػغح أك دكف

كمػػا ادلعػػركؼ عنػػد النبػػاتيني أف بػػني دػػل حلقػػة كأخػػرل مػػا تلػػف احللقػػات حلقػػةن صػػغحة يػػدؿُّ عليهػػا الفرنسػػيوف »دمشػػق: 
(  فهػػػذه األ ػػػاء مجيعػػػان تنقػػػل هىل لسػػػاننا بتصػػػغح األ ػػػاء  sub(، كاإلنكليػػػا باضػػػافة الصػػػدر )  sousباضػػػافة الصػػػدر ) 

(  sous genre. كقػد تيرمجػ  العبػارة الفرنسػية ) ُٕٗ«: عيػوىيًٍلم كشيػعىٍيبىة كطيوىيًٍئفىػة كريتػىٍيبىػةالعربية، كىو ما أقرَّه آّمػع، فيقػاؿ
 هىل )جينػىٍيج( أييان. مع أف بعيهم تىرجم ىاتني السابقتني ملعناعلا كىو )لىٍ  أك ديكف(.

 كترجم بصيغ النسبة العربية ةاين الحقات: -ِ

ٍيئىػػػػػة، فقػػػػػالوا ة )  formeبػػػػػ ل  كنػػػػػوف البلحقػػػػػة ) فقػػػػػد ترمجػػػػػ  بصػػػػػيغة النسػػػػػبة ادلنتهيػػػػػة  -ً ػػػػػٍكل أك ىى ( ملعػػػػػىن: شى
ensiforme يػٍفىاين (: سى

َُٖ. 
  ُُٖ(: بًلَّػٍوراين crystalo]de(: نيػدَّاين، كة )  mo]deهad( فقػالوا ة )  o]deكّٔذه الصيغة ترمج  البلحقػة ) 

كترمج  بػ )ًشٍبو مع النسبة( فقالوا: ًشٍبو نرائػي كًشػبػٍغىرىكم.  علمان ب ف ىذه البلحقة تيرمج  أييان ملعناىا )ًشٍبو( دما قدمنا،
جم ة  o]deعلػس أف دػلَّ دلمػةو أجنبيػة فيهػا ىػذه الكاسػعة ) »كداف رلمع القػاىرة كافػق  ( الدالَّػة علػس الشَّػبيو كالنَّظػح، تػيػرتى

                                                           

 ما ىذا البحث. ْٓينظر: ص  [ ُٕٔ
 .ُٖد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ ُٕٕ
 .ُٕٕ/ُٓالتعريب، رللة رلمع القاىرة د. عبد العظيم حفمل صابر: ادلصطلح العلمي ة  [ ُٖٕ
 .ّْٔ: ّ/ّٖمصطفس الشهاك: أخطاء شائعة، رللة رلمع دمشق  [ ُٕٗ
 .ْٕٔد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ َُٖ
 .ُْٕ-َْٕادلصدر السابق نفسو:  [ ُُٖ
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يشبو الًغراء كالسمسم... فػآّمع بقػراره ىػذا االصطبلحات العلمية بالنسبة مع األل  كالنوف، مثل ًنٍركىاين ً ًٍسماين، فيما 
. ككىٍصػ ي ىػػذه النسػػبة بالسػػريانية لػػيج قاطعػػان، فهػػي معركفػػةه ُِٖ«أزاؿ دلمػة )ًشػػٍبو( كجعػػل أداة النسػػبة السػػريانية لػػل زللهػػا

ػٍعرىاين كجيثٍ  مػاين كجٍسػمىاين، كلكػٍا ة العربية العدنانية أييان، كليج ة السريانية فقس  ككرد منها ة دبلـ العرب: رىقىبػاين كشى
 .ًُّٖلمدلوالتو نح ادلشأّة

 .ُْٖ(: ًنٍركاين glulike(: نىشىواين، كة )  starchlike(، فقالوا ة )  likeكشلا ترجم ّٔذه النسبة البلحقة ) 
 ( ة es, aceae, ees, aceesهinكتيرمج  بصيغة النسػبة ادلنتهيػة بيػاء مشػدَّدة مكسػورو مػا قبلىهػا، اللواحػقي )  -ب

(: القبيلػة اليا ينيػة، كة )  esهjasmin(: الفصيلة السوسنيَّة، كة )  amoryllidaceaeالفصائل النباتية، فقالوا ة ) 
lهguminosae الفصيلة البقلية :)ُٖٓ. 

(:   alcoholique(، الػا تفيػد معػىن النسػبة ة الفرنسػية، فقيػل ة )  iqueكّٔذه الصػيغة ترمجػ  نالبػان البلحقػة ) 
 أك نىٍويٌل. ُٖٔيلٌ ديحيو 

(: ًنربػػػػػػػػػايل، كة )  cribriforme( أييػػػػػػػػػان فقػػػػػػػػػالوا ة )  formeكّٔػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػيغة تػػػػػػػػػرجىم بعييػػػػػػػػػهم البلحقػػػػػػػػػة ) 
ensiforme كالصواب أنو )سيفي(.ُٕٖ( خندرم . 

(: اشػرتادية، كة )  sociolisme(، فقيػل ة )  ismeأما صيغة ادلصدر الصناعي فقد ترمجػ  ّٔػا البلحقػة )  -ّ
imperialisme .تىسىلُّطيَّة :) 

(:  nationalite. كة ) ُٖٖه (: مشػػػركبيَّةpotabilitه ( الفرنسػػػية فقيػػػل ة ) itكّٔػػػذه الصػػػيغة ترمجػػػ  البلحقػػػة ) 
 .ًُٖٗجٍنسيَّة
( فتقػػاؿ ة )  icsأمػػا صػػيغة مجػػع ادلؤنػػث السػػاس، فقػػد اقػػرتح أف تػػرتجم عليهػػا أ ػػاء العلػػـو ادلنتهيػػة بالبلحقػػة )  -ْ
nuclهomics  نػى :) ( وىكيَّات، كةacostics  ( صىٍوتيَّات، كة :)statistics هٍحصىائيات )

َُٗ. 
هف الرتمجة بالصيغ الا ذدرناىػا دالتصػغح كالنسػبة كادلصػدر الصػناعي، هف صػح  ة مواضػع دثػحة، فاهنػا ال تصػح ة 

أصحَّ ما دلمة )مىٍقيى ىة( الا تيرمجػ  ّٔػا ( بصيغة النسبة لىقيٍلنا )قػىٍيًئي( كىي ليس   tiqueهmادلواضع دلها. فلو تيرمج  ) ه

                                                           

 .ٕٗ-ٖٕمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ُِٖ
 «.قاؿ األصمعي: رجل شىٍعراين هذا داف طويلى شعًر الرأس، كرجل أىٍشعر: هذا داف دثحى شعًر البدف: »ِِٗ-ُِٗ/ِوطي ة ادلاىر للسي [ ُّٖ
 .ْٗٔزلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُْٖ
 .ّْٕ-ِْٕادلصدر السابق:  [ ُٖٓ
 .ْٖٕادلصدر السابق:  [ ُٖٔ
 .ْٕٔادلصدر السابق:  [ ُٕٖ
 .ٕٕلحات العلمية مصطفس الشهاك: ادلصط [ ُٖٖ
 .ُْْد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُٖٗ
 .ََُ-ٗٗ/َِد. أنور اخلطيب: منهدية بناء ادلصطلح، رللة اللساف العرك، العدد  [ َُٗ
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ػػبّْب القػػيء. كتػيٍرمًجػػ  )  ( الػػا تيرمجػػ  أحيانػػان  ique( بسياسػػة، دكف اعتبػػار لبلحقػػة )  politiqueللداللػػًة علػػس مػػا ييسى
  مولػػدة العػػرب بصػػيغة النسػػبة. كصػػيغة النسػػبة ادلنتهيػػة بػػػ )ًين( س جتعٍلهػػا العػػربي دلعػػىن ادلشػػأّة الػػا أرادكىػػا ذلػػا، فقػػد قالػػ

)جسماين( مثبلن كميَّات معناىا عا )ًجٍسمي( دما فرقوا بني النسبتني: رىقىٌ  كرىقىباين
ُُٗ. 

( الػػػا خصػػػها  ismeكصػػيغةي ادلصػػػدر الصػػػناعي علػػس سػػػعتها ال تفػػػي برتمجػػًة مجيػػػع ادلصػػػطلحات ادلنتهيػػة بالبلحقػػػة ) 
 مارية بل استعمار.(: استع colonialismeبعييهم بادلصدر الصناعي، فلم نقل ة ) 

( فلعلهػا ال تصػلح هال ة موضػوعاتو زلػددة دالتصػني  النبػايت علػس مػػا  sousأمػا الرتمجػة بصػيغة التصػغح للسػابقة ) 
ػػحاء( لىمػػا قيبًػػل دالليػػان، كلػػو تػػرجم مصػػطلح )الغيػػدَّة  ذيدػػر، فلػػو تيػػرجم مصػػطلح )األشػػعة لػػ  احلمػػراء( بصػػيغة التصػػغح )احليمى

ٍيًكيَّة( لياع مفهـو ادلصطلح متامان.ل  الفكية( ملصطلح   )الغدة الفيكى

كسػػعس بعػػض آّمعيػػني هىل هحيػػاء بعػػض اللواحػػق »يقػػوؿ د. زلمػػد رشػػاد احلمػػااكم: الترجمددة بِتَدددَوىحم الح ددة :  -د
) ( ك zoologisteالعربيػػة للتعبػػح عػػا اللواحػػق األكربيػػة، كذلػػف شػػ ف الاائػػدة )يػػ ( ة )عفريػػ ( ادلقرتحػػة للتعبػػح عػػا ) 

botaniste )يىػػواين( أك ة مجلػػة داملػػة: )عػػاس بعلػػم احليػػواف يػىوىانًٍيػػ  كنػىبىاتًٍيػػ ( لًلَّػػٍبج الػػوارد ة دلمػػة )حى ( بػػػ )حى
، أك  ُِٗ

 )عاس بعلم النبات(.

( بالنسػػبة ادلنتهيػػة بػػ ل   likeك  o]deكمػػا ىػػذا القبيػػل يػىعيػػدُّ ادلؤلػػ  نفسيػػو قػػرارى رلمػػع القػػاىرة لرتمجػػًة البلحقتػػني ) 
 .ُّٗ«كالقراري طري ه ة حدّْ ذاتو هٍذ هنو يقابل الحقةن أكربية ببلحقةو عربيةو »وف كياء )ًين(، مثل: ًنٍركاين، فيعلق: كن

كضلػػا ال نسػػلّْم بػػ ف ة العربيػػة )لواصػػق( بػػادلعىن الػػذم نعالػػو، فمفهػػـو البلصػػقة أهنػػا جػػاء مػػا دلمػػةو ديرًلىػػ  ة دلمػػة 
 ويلىٍ الكلمتني ادلدموجتني، كىو ما نسميو ة العربية بالنح .أخرل ف عط  معىنن جديدان غلمع بني مدل

أمػػا األحػػرؼ الػػا تيػػااد علػػس الكلمػػة العربيػػة دػػ ؿ التعريػػ  ككاك المػػع كألػػ  ادلثػػىن، كألػػ  كتػػاء مجػػع ادلؤنػػث السػػاس، 
معػػػافو  كأحػػػرؼ ادليػػػارعة، فليسػػػ  مػػػا اللواصػػػق ة شػػػيء، ألهنػػػا ليسػػػ  أجػػػااء مػػػا دلمػػػات، بػػػل زكائػػػد خيصّْصىػػػ  ألداء

، مث اختيالػ  علػس مػرّْ  زلددة، كهف داف باحثوف عرب قد تابعوا بعض ادلستشرقني ة أف أصلى ىذه احلػركؼ الاكائػد دلمػاته
 .ُْٗاالستعماؿ، زاعمني أف نوف ادليارعة ة )نكتب( أصلها )ضلا(، كأف علاهتا ة )أدتب( أصلها )أنا(

أىٍنػػرىهتم فكػػرة السػػوابق كاللواحػػق كاألكاسػػس ة اللغػػات اللصػػقية، كشلػػا غلػػدير ذدػػريه كدفعيػػو بػػَّف، أف بػػاحثني ًخػػريا قػػد 
. أك يعيػدكف ُٓٗفراحوا يفسركف ة ضوئها ظاىرةى النح  دما فعل الددتور صػبحي الصػا، عنػد حبثػو نظريػة ابػا فػارس فيػو
كردـ( دلهػػػا تػػػردُّ هىل  الثبلثيَّػػػات العربيػػػة هىل ثنائيػػػات، ًفٍعػػػلى آّمعػػػي مصػػػطفس الشػػػهاك الػػػذم ذىػػػب هىل أف )رس كرجػػػم كرمث

                                                           

 جسم كرقب، كفيو أف السماين عظيم السم. -ينظر تاج العركس  [ ُُٗ
 .ُْٕزلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُِٗ
 .ّّّادلصدر السابق:  [ ُّٗ
ف الكرمي، رللة رلمع القاىرة  [ ُْٗ  .َُٓ/ُّحامد عبد القادر: معاين ادليارع ة القًر
 .ِِٖد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ُٓٗ



39 

 

 ) «( infixeأقحم بني حرفيػو حػركؼ احلشػو ادلختلفػة ) »الثنائي )ـر
. كمكَّنػ  مثػلي ىػذه ادلقػدّْمات لباحػثو ًخػر أف ُٔٗ

. كىػػػذه األقػػػواؿ دلهػػػا تقػػػـو علػػػس هسػػػقاط ُٕٗ«تىسػػػتخدـ هىل جانػػػب التحػػػوًُّؿ الػػػداخلي عمليَّػػػةى اإللصػػػاؽ»يقػػػرر أف العربيػػػة 
 لعربية، كأقلُّ ما يقاؿ فيها: ههنا تقديراته نح علمية ألهنا ال تنطلق ما كاقعو لغوم منطوؽ.خصائص لغاتو أجنبية علس ا

ىذه ىي طرائقي ترمجػًة اللواصػق هىل العربيػة. أمَّػا كىٍضػعي مقابػلو ذلػا بالتعريػب اللفظػي، فػذلف مػا ؼلػرج عػا حبػث الرتمجػة. 
 كسوؼ نعرض لو ة حبث التعريب.

الرابعػػة، فػػاف طريقػػةى الرتمجػػًة بػػادلعىن تبقػػس أدثػػر الطػػرؽ اسػػتدابة لرتمجػػة اللواصػػق. كمػػع ذلػػف كضلػػا هذا اسػػتثنينا الطريقػػة 
فاننػػا نػػرل أف الػػذم ييػػرجّْح طريقػػة علػػس سػػواىا هظلػػا ىػػو معػػىن ادلصػػطلح كصػػورتيو النهائيػػة الدالليػػة كالنطقيػػة، هٍذ ال  لػػو أيػػة 

 طريقة منها ما العيوب.

صػػلةن عػػا دلمتهػػا األصػػل هىل مصػػطلح نػػحيه أحػػقُّ منػػو، دمػػا ة حالػػة السػػابقة ) فقػػد يػػؤدم ترمجػػة البلصػػقة ملعناىػػا منف
de ( فلػػو قػيٍلنػػا ة ترمجػػة دلمػػة ،)ٍفػػض، هزالػػة (: نػىػػاٍع الرتديػػب، لكػػاف أفيػػلى  compositionهd( الػػا ترمجػػ  بػػػ )نػىػػاٍع، خى

. فالرتمجةي بكلمةو كاحدة خحه ما االثنتني ة حاؿ   همكاهنا.منها: التحليلي أك التفكيفي

دمػػػا أف الرتمجػػػة باألبنيػػػة، عػػػبلكة علػػػس مػػػا ذدرنػػػا مػػػا هشػػػكاالهًتا، ال ؽلكػػػا أف تيبلحػػػق اللواصػػػقى األجنبيػػػة الػػػا تتاايػػػد 
( ألػػػػ  كمئتػػػػني كعشػػػػرة أبنيػػػػة، ة حػػػػني بلىغػػػػ  لواصػػػػػقي َُُِبػػػػاطّْراد  هف عػػػػددى األبنيػػػػة العربيػػػػة ادلعركفػػػػة زلػػػػدكده بنحػػػػو )

  كمئػػة مصػػطلح حػػَّت اآلف، كمػػا ادلمكػػا أف تتيػػاع  ىػػذه اللواصػػق مػػع ( ألػػََُُمصػػطلحاًت الطػػب كعلومػػو ضلػػو )
التقػػدـ العلمػػي، فهػػل نييػػاع  مػػا أجلهػػا عػػددى األبنيػػة العربيػػة  كاألبنيػػة ليسػػ  شلَّػػا ؽلكػػا أف يػيػػتىحكَّم فيػػو، فكػػل بنػػاءو لػػو 

لمػػػاتو ال تػىتَّفػػػق كالبنيػػػة أحػػػرؼه كأصػػػواته تصػػػليح لػػػو كال تصػػػلح لغػػػحه، كالػػػتحكُّم ة فػىػػػٍرًض أبنيػػػة سػػػوؼ يػػػؤدم هىل كضػػػع د
الصػػوتية العربيػػة. كعلػػس العمػػـو فاللغػػة ليسػػ  شلَّػػا يػيٍفػػرض لكُّمػػان. كالػػذم نػػراه أف  صػػيص األبنيػػة ملعػػافو عامػػة أجػػدل مػػا 

  صيصها ملدلوالتو للَّواصق فحسب.

 أمَّا الرتمجةي بالصيغ فبل تستقيم هال ة عدد زلدكد ما اللواصق.

 -كمهمػا يكػا مػا أمػر  -رمجػة اللواصػق، أف يػيٍنظىػر ة دػل مصػطلح لصػقي علػس حػدة. لكػا هننا نرل أف األمثػل ة ت
فػػبل بػػد مػػا أف يكػػوف اليػػابسي ة ذلػػف أالَّ تػيػػؤىدم ترمجتهػػا هىل مصػػطلح ثقيػػل يتدػػا  كالبنيػػة الصػػوتية للكلمػػة العربيػػة، كأالَّ 

 ة مايد ما االشرتاؾ اللفظي كرملا التياد. تيؤدم هىل تغيح الدالالت القارَّة لبعض الكلمات العربية شلا ييوًقع

 ( ترجمة المختصرات:٘

ةػة مػػدلوالته أ ا يىػا األجنبيػػة األصػػلية طويلػةه كمؤلفػػةه مػػا عػدًة دلمػػات. كلىمَّػا دػػاف يصػػعيب اسػتعماؿي ىػػذه الكلمػػات 
ػػمَّس كاحػػد أك مصػػطلح كاحػػد، فقػػد لػػ  ادلختصػػوف هىل التعبػػح عػػا تلػػف األ  ػػاء الطويلػػة باصػػطناًع  رلتمعػػةن للتعبػػح عػػا ميسى

ػػػكّْل االسػػػم التفصػػػيلي لػػػذلف ادلػػػدلوؿ. فبػػػدالن مػػػا أف يقولػػػوا: جهػػػاز )  بػػػة مػػػا أكائػػػل الكلمػػػاًت الػػػا تيشى دلمػػػةو جديػػػدةو مردَّ
                                                           

 .ُٓ-ُْمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ُٔٗ
 .ّٓ: ْ/ُٗلة عاس الفكر عدد داـر ننيم: اللغة العربية كالنهية العلمية، رل [ ُٕٗ
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Radio dهtection and ranging  ( :قالوا )Radar  م خوذان ما أكائػل دلماتػو، كيعػمل: الكشػ ي كقيػاسي األبعػاد ،)
 aderma( كىػػو اختصػػار مػػا أكائػػل الكلمػػات )  a c t hلقبيػػل الػػدكاء ادلعػػركؼ باسػػم ) . كمػػا ىػػذا اُٖٗبػػالراديو(

cortical trophic hormon) الا تيشىكّْل االسم األصلي لو. ُٗٗه 

كقػد أىٍطلىقىػٍ  بعػػض ادلؤسسػات العربيػػة علػس نفسػها ا ػػان سلتصىػران مػػا أكائػل ا هػا التفصػػيلي، مػع تغيػػحو ة مواقػًع بعػػًض 
ل )سػػانا( اختصػػاران لعبػػارة )كدالػػة األنبػػاء السػػورية(، ك)دونػػا(: كدالػػة األنبػػاء الكويتيػػة، متػػ ثرةن ب  ػػاًء كدػػاالتو احلػػركؼ، فقيػػ

 أجنبية.

ًثػىٍرنا متابعةى ما  ىَّس ىذه األكضاعى )بادلختصرات(، مع أف ًخريا  ٍَّوىػا بادلصػطلحاًت االختااليػة أك االختصػارية، أك 
 ملىٍنحوتات البدء.

كادلعاًصػرة بطريقػة النسَّػاخ العػرب القػدماء باختصػاًر حػركؼو  -هىل حػدٍّ مػا  -ييهم ربسى ىذه الظاىرة اللغويػة حاكؿى بع
ثنا بػػػ )ثػىنىػػا(، كمػػا )صػػلس اهلل عليػػو  يكثػػر تكرارىػػا ة الكتابػػة، كاالدتفػػاء ببعًيػػها داالستعاضػػة مػػا أٍخبػىرىنػػا بػػػ )نىػػا( كمػػا حػػدَّ

للربًس بينهما، فادلختصراتي العربيػةي القدؽلػة قيػيَّة دتابيػة ال عبلقػة ذلػا باللغػة، ألهنػا . كال كىٍجوى ََِكسلم بػ )ص( أك )صلعم(
تكتىب سلتصرةن، كتػيٍلفىظ داملةن. أما ادلختصراتي احلديثةي األجنبيَّة، فهي تيٍكتىػب سلتصػرىةن كتػيٍنطػق دػذلف، د هنػا دلمػةه مسػتقلةه، 

 فهم يلفظوف )هيدز( أك )سيدا( دما تكتب.

طىها بظاىرًة النح  عند العرب مشبّْهان هيٌاىػا باحلىٍوقػىلىػةأما ما ربى 
كالبسػملة، فقػد دػاف أقػربى هىل الصَّػواب مػا جهػًة  َُِ

 أف ادلنحوت ييٍكتىب كيػيٍلفىظ دلمة تامةن مستقلة دذلف.

عر زلمػود لقػبي )دشػاجم( للشػا -هف صىحَّ  الركايةي كال هخاذليػا تصػحُّ  -كأقربي ما يكوف هىل )ادلختصرات( ة تراثنا 
ىػػػ(. الػػذم قيػػل هنػػو ليقّْػػب بػػو لعلػػوـو دػػاف يػيٍتقنهػػا، فهػػو منحػػوت مػػا )داتػػب، شػػاعر، هنشػػائي، َّٔبػػا حسػػني الرملػػي )

جىدىيل، منطقي( كقيل ىو منحوت مػا )داتػب، شػاعر، أديػب، مجيػل، ميغىػا(. هف ضىػٍع ى ىػذه الركايػة كتفػرُّدى ىػذا اللقػب، 
مصنوع، أك أفَّ العرب س تىسغ ىذه الطريقة. كال يبعدي أف يكوف ىػذا اللقػب لفظػان كعدـى تكراره أك مثلو ىي دالئل علس أنو 

ميٍرجتىىبلن نيًباى بو الرجلي قبل أف تظهر شاعريتيو كنبونيو، هذ داف يعمل طبَّاخان لدل سي  الدكلة ة أكَّليَّتو، علس ما ريكم
َِِ. 

لنحػ ( ملدلولًػو اخلػاص، ألنػو لػيج رلػردى أخػًذ حػػركؼ لقػد فيَّػلنا تسػميتىها بادلختصػرات لنحػتفظ للمصػطلح العػرك )ا
ثيػر تكراريىػا كشػيوعيها، فػ ىٍنىنى ذدػري بعػًض حركفهػا عػا استحيػارىا   ما أيػة دلمػاتو دانػ  كدرًلهػا، بػل مػا دلمػاتو معيَّنػةو دى

 داملة.

                                                           

 .ّٕٓ: ّ/ٕٓكجيو السماف: النح ، رللة رلمع دمشق  [ ُٖٗ
، رللة رلمع القاىرة  [ ُٗٗ  .ِٓ/ُِد. دامل حسني: اللغة كالعلـو
ح احلديث( . كس ت ت دتب مصطلح احلديث )دادلنظومة البيقونية ة مصطلُُٔ/ِّد. عبد آّيد نصح: منحوتات البدء، رللة آّمع األردين  [ ََِ

 مثبلن علس ذدر ىذه ادلختصرات.
، رللة رلمع القاىرة  [ َُِ  .ِٓ/ُِد. زلمد دامل حسني: اللغة كالعلـو
 .ّٕ/ّ، كشذرات الذىب ُٕٔ/ٕاألعبلـ  [ َِِ
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ةي، فقػد أيلّْػ  معدػمه بلغ  ىذه ادلختصراتي األجنبية حٌدان جعلى هفرادى معدمو خػاص ّٔػا ضػركرة ال يسػتغمل عنهػا الرتامجػ
. كشلػا غلػدير ذدػريه أف دثػحان َِّة ادلختصرات اإلنكلياية كحدىا ضم ما ينوؼي علس عشػرة ًالؼ سلتصػرو مػع ترمجتهػا العربيػة

 ما تلف ادلختصرات ليس  ما ادلصطلحات، بل ما عباراتو هدارية أك فنية.

(: التيػػػػار  Ac(: التيػػػػار ادلتواصػػػػل، كة )  dcلوا ة ) لػػػػ ى بعػػػػض ادلعػػػػرّْبني هىل ترمجػػػػة ىػػػػذه ادلختصػػػػرات ملعانيهػػػػا، فقػػػػا
 .َِٓ. لكا أدثرىم فاع هىل تعريبها لفظيان، فقالوا: نظاـ )باؿ( كنظاـ )سيكاـ( كأشعة )ليار(َِْادلتناكب

كس صلػػد مػػا دىعػػا هىل ترمجتهػػا ملختصػػراتو عربيػػة منحوتػػةو، كلعػػلَّ مػػردَّ ذلػػف هىل أف الكلمػػة الػػا ؽلكػػا أف يولػػدىا ذلػػف 
حػػ ي سػػوؼ تتصػػ  بػػالغموض ألهنػػا ليسػػػ  معتىًمػػدة علػػس جػػذرو عػػرك، دمػػا أهنػػػا قػػد ال تيوافػػق البنيػػة الصػػوتية العربيػػػة. الن

كلن خذ مثبلن )كدالة الفياء األكربية(، فلو ذيىب هىل ضل  سلتصىر عرك ذلا لقيػل: )كىفىػ (، كلقيػل ة )رلػاز ة علػم التوليػد(: 
( raiuمتص ما قبل الغدة الدرقية( كسلتصره اإلنكليام ) )ميًع (، كلقيل ة )اليود الشعاعي ادل

 : )يشمقغد(!!.َِٔ

 أمَّا ضلا فنػيرىجّْح همكانية ترمجًتها ملعانيها أك توليًد مصطلحو جديدو ذلا، كىذا ما سنبسيس فيو القوؿى ة فصلو قادـ.

كيميػػاء كالتقنيَّػات، كمػػا تلػف الرمػػوز مػػا كشلػا يػىتىعلَّػػق بادلختصػرات بسػػبب، الرمػوز ادلسػػتعملة ة الرياضػػيات كالفيايػاء كال
ـى أييػػان. ككفػػرةي تلػػف الرمػػوز كهشػػكاالهتا دىعىػػ  الػػادى آّػػامع اللغويػػة العربيػػة هىل عقػػًد نػػدكة للرمػػوز العلميػػة ة  يىٍسػػتخدـ األرقػػا

يػػػة( الػػػذم . كقػػػد نػػػوقش ة ىػػػذه النػػػدكة )مشػػػركع الرمػػػوز العلميػػػة العربَِٕ(ُٕٖٗرحػػػاب آّمػػػع األردين ة دػػػانوف الثػػػاين )
 .َِٖ(، كأيقرَّت صيغه هنائية للرموز العلمية ادلعركضةُٖٓٗقدمتو لنة سلتصة ما آّمع األردين سنة )

 كعلس أية حاؿ، فقييةي ادلختصراًت كالرموز ىي مس لةه تعليمية اقتصادية أدثر شلا ىي مس لةه لغوية.

                                                           

 ـ.َُٗٗىو: معدم عمقية للمختصرات اإلنكلياية: بساـ عمقية، دار األحباب، بحكت  [ َِّ
 .ّٕٓ: ّ/ٕٓق كجيو السماف: النح ، رللة رلمع دمش [ َِْ
يػػوء نظػػاـ )بػػاؿ( يعػػمل: )خػػس تغػػح الطػػور( ة التلفػػاز، كنظػػاـ )سػػيكاـ( يعػػمل: )النظػػاـ التعػػاق  ادللػػوف ذك الػػذادرة(. ك)ليػػار( يعػػمل: )تيػػخيم ال [ َِٓ

 .ّٕٓ: ّ/ٕٓباصدار اإلشعاعات احملثوثة(. ينظر: كجيو السماف: النح ، رللة رلمع دمشق 
 .ّّٔختصرات اإلنكلياية بساـ عمقية: معدم عمقية للم [ َِٔ
 .ُُٔ/ِّد. عبد آّيد نصح: منحوتات البدء، رللة آّمع األردين  [ َِٕ
 ادلصدر السابق نفسو. [ َِٖ
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 الفصل الثاني

 التوليد
أللفػػاظ كادلصػػطلحات ة ميػػداف التعريػػب، لكنػػو الطريقػػةي األكىل كاألساسػػية ة كىػػو الطريقػػةي الثانيػػة مػػا طرائػػق كىٍضػػع ا

 ميداف تطوُّر العربية كظلائها.

يوىلَّػػد، فػػاذا دػػاف 
فػػاف التوليػػدى ىػػو  َِٗ«التولُّػدي ىػػو حصػػوؿي شػػيءو مػا شػػيءو »كالكػبلـي الػػذم ينتدػػو التَّوليػػدي ىػو الكػػبلـ ادل
كيعػمل ابتكػارى دلمػةو جديػدة »لي دلمةو ما دلمةو أيخرل أسبقى منها كىٍضػعان. لصيلي شيءو ما شيء  كة رلاًؿ اللغة ىو لصي
ػا اللغويػة فهػي ة العربيػة َُِ«نح موجودة ال ة اللغًة القدؽلػة كال ة اللغػة احلديثػة ، ملعناىػا أك مػدلوذلا. أمَّػا جػذكريىا كمادَّهتي

ٍتمان. ككسائليو عندنا ىي:  حى

 ا )أىصيل كأىصالىة( ما )أصل(، أك )اسًتٍمطار( ما )مطىر(.االشتقاؽ ب نواعو: دما اشتقىٍقن -ً

آّػػػازي ب قسػػػامو  دمػػػا جتوٍَّزنػػػا ة اسػػػتعماًؿ دلمػػػة )ًقطػػػار( مػػػا معػػػىن )قافلػػػة المػػػاؿ( هىل كسػػػيلًة النقػػػل ادلعاصػػػرة  -ب
 ادلعركفة.

 ( ال دماء والُمَول د:ٔ

صػػػطلحاتو أخػػػرل ىػػػي الػػػدخيل كادلعػػػرَّب كالعػػػامّْي اخػػػتلس مفهػػػوـي ىػػػذا ادلصػػػطلح )ادلولَّػػػد( لػػػدل القػػػدماء ملػػػدلوالًت م
 كنحىا.

ىػػػػ( َُٔٗفلقػػػد اسػػػتيعمل )ادلولَّػػػد( ملعػػػىن الػػػدخيل. كىػػػذا االسػػػتعماؿ أدثػػػر مػػػا صلػػػده لػػػدل الشػػػهاب اخلفػػػاجي ) -ً
صػػاحب دتػػاب )شػػفاء الغليػػل فيمػػا ة دػػبلـ العػػرب مػػا الػػدخيل(، فعنػػواف الكتػػاب يؤدػػد أف مػػا حػػواه بػػني دفتيػػو دلَّػػو مػػا 

ميٍلًطفىػػػة( كىػػػي مكتػػػوب صػػػغح بعتػػػابو أك شػػػفاعة»)ل. كعليػػػو فقػػػد عػػػدَّ منػػػو دلمػػػة الػػػدخي
كمػػػا الػػػدخيل عنػػػده دلمػػػة «. ُُِ

ػػػخَّص( ، كمنػػػو )دًميَّػػػة ُِّ، كمنػػػو )شػػػتوم( نسػػػبةن هىل الشػػػتاء ألف القيػػػاس )ًشػػػتائي(، كمنػػػو )القىٍصػػػ ( ملعػػػىن اللَّهػػػو ُِِ)شى

                                                           

 كلد. -ابا فارس: مقاييج اللغة  [ َِٗ
 .ِٔ-ُٔد. زلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك  [ َُِ
 .َِٓدبلـ العرب ما الدخيل الشهاك اخلفاجي: شفاء الغليل فيما ة   [ ُُِ
 .ُْٔادلصدر نفسو:  [ ُِِ
 .َِٔادلصدر نفسو:  [ ُِّ
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خلػػاص كالعػػاـ. كقػػد أثبػػ  )اخلفػػاجي( ة ىػػذا الػػدخيل مػػا . كىػػذه دلهػػا مولَّػػدات عربيػػة شلػػا جػػرل علػػس ألسػػنة اُِْكديفيػػة(
 .ُِٓيقارب مئةى لفظةو عربية مولَّدة

كاستعملو بعييهم ملعىن )العاٌمي(. هذ هف بعض القدماء دانوا ينظركف هىل دػل تػىٍغيػح يػيٍلًحقػو العامػة بػاللفًظ العػرك  -ب
يوىلَّػػد علػػس قػػد

ة أمػػايل ثعلػػب: »ـً ادلسػػاكاة مػػع العػػامي. قػػاؿ السػػيوطي: ادلسػػموع، علػػس أنػػو توليػػده  كىكػػذا فػػاهنم ييىػػعوف ادل
ػػا يقتيػػي أف دػػلَّ لفػػظو دػػاف عػػركَّ األصػػل، مث نيػَّرىتػػو  سيػػًئل عػػا التغيػػح، فقػػاؿ: )ىػػو دػػلُّ شػػيءو مولَّػػد(، كىػػذا ضػػابسه حىسى

، أك ضلػػًو ذلػػف، مولَّػػد، كىػػذا غلتمػػع منػػو شػػيءه دثػػح. كقػػد مشػػس علػػس ذلػػف  العامػػة ّٔمػػاو أك تردًػػو، أك تسػػكنيو، أك لريػػفو
)الفػػاراك( ة )ديػػواف األدب(، فانػػو قػػاؿ ة )الشَّػػٍمع كالشَّػػٍمعة( بالسػػكوف: هنػػو مولَّػػد، كهف العػػرك بػػالفتح )أم فػػتح ادلػػيم(  

 .ُِٔ«كدذا قيل ة دثح ما األلفاظ
( ملعىن )سى »كمثل ىذا ما جاء ة )ادلاىر( أييان:  كفيػو «. يّْدىيت( مولَّػدقاؿ ]البغدادم ة ذيل الفصيح[: كقوذلم: )ساّْ

 .ُِٕ«كة لرير التنبيو للنوكم: )التفىرُّج( لفظةه مولَّدة، لعلها ما انفراج اذلم كىو انكشافيو»أييان: 
يعىػػرَّب أييػػان. نقػػل السػػيوطي عػػا الاجػػاجي ة أماليػػو:  -ج

قػػاؿ األصػػمعي... كأمَّػػا الفػػالوذج فهػػو »كقػػد عىنػىػػٍوا بادلولَّػػد ادل
كالواقػػع أٍف ال فػػرؽ بػػني )فػػالوذج كفػػالوذؽ( فهمػػا شػػكبلف تعريبيػػاف لكلمػػةو كاحػػدة ىػػي  ُِٖ«لَّػػدأعدمػػي، ك)الفػػالوذؽ( مو 

 .ُِٗ)بالودة(
الفىٍسػر: نىظىػري الطبيػب هىل ادلػاء )يعػمل بػوؿ ادلػريض( »دما عيدَّت بعضي ادلصطلحات الطبية مولَّدة، ففي الصحاح:   -د

قػاؿ )ادلػربّْد( ة )الكامػل(: »اخلركج علس قواعًد الصرؼ العرك توليدان.  كرأل ضلاةه ة َِِ«كدذا التػٍَّفًسرة، قاؿ: كأظنُّو مولدان 
ػػة( حػػاجه، كتقػػديريه فػىعىلػػة كفػىعىػػل، دمػػا تقػػوؿ: ىامػػةه كىػػاـ، كسػػاعةه كسػػاع، ف مػػا قػػوذليم ة مجػػع حاجػػة )حػػوائ (  مجػػع )احلىاجى

ىػػذا الكػػبلـ  ىىػػلى الفػػاراكَّ اللغػػوم  . كمثػػلي ُِِ«فلػػيج مػػا دػػبلـ العػػرب، علػػس دثرتػػو علػػس ألسػػنة ادلولَّػػديا، كال ييقػػاس عليػػو
 ، نازعان عنها ًصفة العركبة أصبلن.ِِِ«ىذه عربيَّة كىذه مولَّدةه »ىػ( علس القوؿ عا بعض األلفاظ: َّٓ)

كس تكا دلمةي )ميوىلَّد( ما الصفات احلميدة عند القدماء عامة، سواءه أىأيطلق  علس األناسي أـ الكلًػم. جػاء ة )تػاج 
دػبلـه مولَّػد كحػديثه مولَّػد: أم لػيج مػا أصػل »كجػاء فيػو أييػان:  ِِّ«رجله ميوىلَّد: هذا داف عربيػان نػحى زلىٍػضك »العركس(: 

                                                           

 .ُِّادلصدر نفسو:  [ ُِْ
 .ُٕٓ: ُ/َْأنيج مقدسي: الكبلـ ة ادلولد، رللة رلمع دمشق  [ ُِٓ
 .ُُّ/ُالسيوطي: ادلاىر ة اللغة  [ ُِٔ
 .َّٔ/ُادلصدر السابق  [ ُِٕ
 .َّٕ/ُادلصدر السابق  [ ُِٖ
 ( فيها.ٖ، كينظر حاشية )ِٓٗعرب ما الكبلـ األعدمي الواليقي: ادل [ ُِٗ
 فسر. -الوىرم: الصحاح  [ َِِ
 .َّٕ/ُالسيوطي: ادلاىر ة اللغة  [ ُِِ
 .َّٓ/ُادلصدر السابق  [ ِِِ
 كلد. -الابيدم: تاج العركس  [ ِِّ
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ػػػٍا مػػػا دبلمهػػػم فيمػػػا ميىػػػس ثوه كس يىكي  . كة مقدمػػػة )تػػػاج ُْْ(&#ُ )ُِْ« &#ليغػػػًتهم. كة اللسػػػاف: هذا اسػػػتىٍحدى
ال ػليٍػػتى ُّ ب لفػػاًظهم. كالفػػرؽي بينػػو كبػػني ادلصػػنوًع أف ادلصػػنوعى يػػورده  كأمػػا ادلولَّػػد فهػػو مػػا أحدثػػو ادلولَّػػدكف الػػذيا»العػػركس(: 

 .ِِْ«صاحبيو علس أنو فصيحه، كىذا يبلًفو
كىكػػذا أيٍخًيػػعى  ادلفهومػػاتي اللغويػػة العتبػػاراتو اجتماعيػػة لػػدل القػػدماء، فنيبًػػاى بادلولَّػػد مػػا دػػاف عربيػػان نػػحى زلػػضو مػػا 

لًػػػم. كأيخرجػػػ  الكلمػػػةي ادلولَّػػػدة مػػػا دائػػػرًة الفيٍصػػػحس عنػػػد دثػػػحو مػػػنهم. أمَّػػػا  النػػػاس، كمػػػا دػػػاف عربيػػػان نػػػحى احتدػػػاجيٌ  مػػػا الكى
ثيوف فلهم قوؿ ًخر. يٍحدى

 ادل

 ( المحَدثون والمول د:ٕ 

اًخلينا أم شػف أييػان ة عركبػة الكلػم  هذا دنا اليـو ال ؼلامرنا أم شف ة عركبتنػا، كال نػىٍقبىػل فيهػا مفاضػلة، فانػو ال ييػدى
 ما داـ علس قياسو ما العربية.ادلولَّد 

، ِِٓلقػػػد قػػػدَّمنا أننػػػا نعػػػمل بادلولَّػػػد الكػػػبلـ ادلتحصَّػػػل باالشػػػتقاؽ أك آّػػػاز  مقرتبػػػني شلَّػػػا ذىػػػب هليػػػو د. حلمػػػي خليػػػل
ادلولَّػػد ىػػو »كمقتفػػني ة ذلػػف مػػا جػػاء ة قػػرار )ادلولَّػػد( الػػذم دػػاف مػػا أكائػػل القػػرارات الػػا ا ػػذىا رلمػػعي القػػاىرة هذ قػػاؿ: 

 فظي الذم استعملو ادلولَّدكف علس نح استعماؿ العرب، كىو قسماف:الل

ػػركا فيػػو علػػس أقيسػػة دػػبلـً العػػرب مػػا رلػػازو أك اشػػتقاؽو أك ضلوعلػػا، داصػػطبلحاًت العلػػـو كالصػػناعات كنػػح  -ُ قسػػمه جى
 ذلف، كحكميو أنو عركّّ سائغ.

ظو عىدمػػي س تػيعىرّْبٍػػو العىػػرىب، كقػػد أصػػدر آّمػػع ة كقسػػم خىرىجيػػوا فيػػو علػػس أقيسػػة دػػبلـ العػػرب: همَّػػا باسػػتعماًؿ لفػػ -ِ
، كهمَّػا  ش ف ىذا النوع قرارىه )قرار التعريب(، كهمَّا بتحري و ة اللفظ أك ة الداللة ال ؽلكا معو التخػري ي علػس كجػوو صػحيحو

آّمعػػػي الشػػػيع )أ ػػػد  . كأدػػػدِِٔ«بوٍضػػػًع اللفػػػظ ارجتػػػاالن. كآّمػػػعي ال غليػػػا النػػػوعني األخػػػحيا ة فصػػػيح الكػػػبلـ. انتهػػػس
مػػا نقلػػو ادلولَّػػدكف بطريػػًق التدػػوز أك االشػػتقاؽ، مػػا معنػػاه »االسػػكندرم( الػػذم احػػت  لقػػرار آّمػػع ادلػػذدور أف ادلولَّػػد ىػػو 

الوضػػعي اللغػػوم هىل معػػىن ًخػػر... كىػػذا النقػػل جػػارو علػػس أسػػلوًب القيػػاس العػػرك، فهػػو عػػركّّ مبػػني، كىػػو عيٍمػػدىة الصػػناع 
يٍرجتىىل. ِِٕ«ادلرتمجنيكادلؤلّْفني، ك 

 كىذا النوع أجازىه آّمعي ة حني أنكر النوعني اآلخرىٍيا ما ادلولَّد كعلا العامّْي كادل

كأرجػػػع آّمعػػػي )عبػػػد القػػػادر ادلغػػػرك( التوليػػػدى ة الكلمػػػات ادلولَّػػػدة هىل ثبلثػػػة طػػػرؽ كىػػػي: طريػػػق االشػػػتقاؽ كطريػػػق 
 .ِِٖالتعريب كطريق االستعماؿ التشبيهي

                                                           

 .ٖ، كالابيدم: تاج العركس، مقدمة ادلعدم َّْ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِِْ
 .ُٖٗد د. حلمي خليل: ادلول [ ِِٓ
 .ّٖٗ-ّٖٖ: ّ/ِّالشهاك: ادلولد العامي، رللة رلمع دمشق  [ ِِٔ
 .َِّ-َِِ/ُأ د االسكندرم: االحتداج لقرار ادلولد كادلعرب، رللة رلمع القاىرة  [ ِِٕ
 .ّّد. أ د مطلوب: حردة التعريب ة العراؽ  [ ِِٖ
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ددتور زلمػػد ىيػػثم اخليػػاط القواعػػدى الػػا كضػػعىٍتها رلػػامعي اللغػػة العربيػػة كالػػا هنىػػ ى عليهػػا كاضػػعو ادلعدػػم الطػػ  كعػػدَّد الػػ
التوسُّع ة ادلولَّد ما الكلم، كال سيما القسم الػذم جػرل فيػو ادلولػدكف علػس أقيسػًة دػبلـ العػرب مػا رلػازو »ادلوحَّد، كأكذلا: 

 .ِِٗ«أك اشتقاؽ أك ضلوعلا
 )الفهرم( أف )كسائل التوليد ىي آّازي كاالشتقاؽ كالنح ي كالتعريبكيرل اللساين

َِّ. 
(: ُُٖٗكجػػػاء ة توصػػػيات نػػػدكة توحيػػػد منهديػػػات كىٍضػػػػًع ادلصػػػطلحات العلميػػػة الػػػا عقػػػدت ة الربػػػاط )شػػػػباط 

ـي الوسائًل اللغوية ة توليد ادلصطلحات العلمية الديدة باألفيلية، تػىبىعػان للرتتيػب التػايل» : الػرتاث فالتوليػد، ملػا فيػو استخدا
 .ِِّ. كطالب د. هبراىيم أنيج باالعرتاؼ باالرجتاؿ كسيلةى توليدو لغومُِّ«ما رلاز كاشتقاؽ كتعريب كضل 

ثوف بكلمة )التوليد(.  فاالشتقاؽي ب نواعو كآّازي كاالرجتاؿ كالتعريب ىي ما عىنىاه احملدى

خػػر. هننػػا نػػرل أف التوليػػد غلػػب أف يػىٍقتىصػػر علػػس االشػػتقاؽ كآّػػاز أمَّػػا ضلػػا فنػػوافقهم ة بعًيػػو كطلػػالفهم ة بعيػػو اآل
فحسػػب دمػػا قػػدَّمنا. أمػػا التعريػػبي فهػػو لػػيج توليػػدان، هنػػو يشػػرتؾ مػػع التوليػػد بكوهنمػػا مػػا طرائػػق كضػػع اللفػػظ كادلصػػطلح، 

عربيػة أسػبقى منهػا ة الوضػع،  كلكنهما ؼلتلفاف ما حيث األصالة، ألف التوليد يعمل أف الكلمةى ادلولَّدة قد نىسىلى  ما دلمةو 
الواك كالبلـ كالداؿ أصػله صػحيح كىػو دليػلي النٍَّدػل كالنٍَّسػل، »كىذا ىو مفهـو الوىلىد كالوالدة، قاؿ ابا فارس ة مقاييسو: 

. فكمػػا أف التَّواليػػدى الطبيعػػي يقتيػػي ِّّ«مث يقػػاس عليػػو نػػحه، كمػػا ذلػػف الوىلىػػد.. كتولَّػػد الشػػيء عػػا الشػػيء: حىصىػػل عنػػو
دة الػػنج، دػػذلف التوالػػدي اللٍَّفظػػي يقتيػػي كحػػدةى اللغػػًة. كىػػذا ىػػو ادلفهػػوـي مػػا دػػبلـً االشػػتقاقيني العػػرب الػػذيا مىنػىعيػػوا كحػػ

كشلػا  ِّْ«ألف االشتقاؽى نتاجه كتوليده، كزلاؿ أف تػيٍنًت  النُّوؽي هال حيورانان، كتىلًػدى ادلػرأةي هال هنسػانان »اشتقاؽى العىدىمي ما العرك 
، كىػو ميعىػرَّب أك ميوىلَّػد»اح الػوىرم: كىرىد ة صػح ػػبّّ : حى . كتكػػراري مثػًل ىػذه العبػارة ة نػػح مػا موضػعو ِّٓ«ادلػاشي

دليػػله  ِّٔ
 علس أف القدماء دانوا ال يػىعيدُّكف التعريب توليدان، كملفهومهم ن خذ.

ئًل التوليػػد اللغػوم دمػػا ذىػػب ، فػػبل نػىعيػػدُّه مػا كسػػإِّكأمَّػا االرجتػػاؿي ملعػػىن اخػرتاع مػػادةو لغويػػة س تكػا معركفػػةن مػػا قبػل
بعض احملدىثني، ألف االرجتاؿى ليج لصيلى مادة لغوية ما أخرل، بل ىو كىٍضعي مادةو لغويػة ابتػداء، دكف أف يكػوف ذلػا جػذره 
ػػا األساسػػػية ة عصػػػر  معػػركؼه أك منقػػػوؿ  كىػػذه الوسػػػيلةي ىػػػي كسػػيلةي كضػػػًع اللغػػػة ة مراحلهػػا األكىل قبػػػل أف تىٍكتىًمػػػل مادهتي

                                                           

 .ْٓاة السابع ّٓمع اللغة العربية األردين د. ىيثم اخلياط: ادلصطلحات كنظرية اليركرة العلمية، ادلوسم الثق [ ِِٗ
 .ٕٖٓ: ّ/َِد. أ د سلتار عمر: ادلصطلح األلسمل العرك، رللة عاس الفكر  [ َِّ
 .ٕٖٖ: ْ/ٔٓندكة منهديات كضع ادلصطلحات العلمية، رللة رلمع دمشق  [ ُِّ
 .ُٕٓد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ِِّ
 كلد. -للغة ابا فارس: مقاييج ا [ ِّّ
 .ِٕٖ/ُالسيوطي: ادلاىر ة اللغة  [ ِّْ
 ماش. -الوىرم: الصحاح  [ ِّٓ
 .َّٓ/ُطنا  -الوىرم: الصحاح  [ ِّٔ
 .ِّ/ُابا يعيش: شرح ادلفصل  [ ِّٕ
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تداج، ًفٍعلى العدَّاج الراجا ة ارجتالو دلمة )أىٍصػعىل( ملعػىن خفيػ  الػرأساالح
يٍرجتىػل  ِّٖ

كىػي شلَّػا س ييٍسػمىع شلػا تقػدموه. فادل
يٍرجتىىل»ليج ميوىلَّدان بل أىٍصله ييولَّد منو، كلذا جاء ة تعري  االشتقاؽ اللغوم ب نو 

 .ِّٗ«بػيٍنياف الشيًء ما ادل

 وي:( التوليد والتطوحر اللغٖ 

لقػػد دػػاف التوليػػدي كسػػيلةى اللغػػة األكىل ة النمػػاء كالتطػػور علػػس مػػر العصػػور. ففػػي العصػػر الػػاىلي كيلّْػػدٍت مصػػطلحاته 
ٍير، ة رلػاؿ الػديا، كاأليٍسػر كىػو احتبػاس البػوؿ ة رلػاؿ الطػب،  مثل: السّْدانة كالسّْقاية كالرّْفػادة، كاحلىنيػ  كالقسػيج كالػدَّ

 راع ة رلاؿ القياس.كالفىٍرسىع كادلًٍيل كالذّْ 

ف كالكفػػػر  مث جػػػاء العصػػػر اإلسػػػبلمي، فكػػػاف ثػػػورةن ة التوليػػػد كاالصػػػطبلح. كمػػػا مصػػػطلحاتو: الًفٍقػػػو كاإلسػػػبلـ كالقػػػًر
ػػػل كادلوضػػػوع. كمػػػا مصػػػطلحاتو اللغويػػػة: اإلعػػػراب  كالشػػػرؾ كالسػػػدود. كمػػػا مصػػػطلحاتو احلديثيػػػة: اخلىػػػربى كالصػػػحيح كادلرسى

طلحاتو الرياضػػية: ادلثلػػث كادلربػػع كادلخػػركط. كمػػا مصػػطلحاتو الفلسػػفية: العػػرىض كالػػوىر كالبنػػاء كالرفػػع كاحلػػاؿ. كمػػا مصػػ
. كدثػػرةي ادلصػػطلحات َِْكادلاىيػػة كاذلويػػة كالقػػانوف. كمػػا مصػػطلحاتو اإلداريػػة: اخلليفػػة كالدكلػػة كاحلكومػػة كالواليػػة كالػػديواف

( هىل مجعهػػا ة دتػػاب  ػػاه: )الاينػػة ة الكلمػػات ىػػػِِّكاأللفػػاظ ادلولَّػػدة ة ذلػػف العهػػد دفعػػ  أ ػػد بػػا  ػػداف الػػرازم )
 اإلسبلمية(.

مث تتال  العصور، كما تمل األلفػاظ كادلصػطلحاتي تتوالػد مػا رحػم ىػذه اللغػة ادلندػاب، هىل أف جػاء العصػر احلػديث، 
أف »م فكػػػػاف التوليػػػػد طريقػػػػةى احملػػػػدثني األكىل ة كضػػػػع األلفػػػػاظ كادلصػػػػطلحات  فقػػػػد ذدػػػػر الػػػػددتور زلمػػػػد رشػػػػاد احلمػػػػااك 

اإلحصػػاء كاالسػػتقراء دلػػػا كيضػػع هىل يومنػػػا ىػػذا مػػػا مصػػطلحات عربيػػة ة مجيػػػع العلػػـو يفيػػػد أف ىػػذه الوسػػػيلة تػػوفّْر دلعدػػػم 
% مػػػػا ادلصػػػػطلحات ادلوضػػػػوعة ة العربيػػػػة ىػػػػي مػػػػا نصػػػػيب ٓ.ْ% مػػػػا مصػػػػطلحاتو، هذ هف ٓٗالعربيػػػػة مػػػػا يقػػػػرب مػػػػا 

 .ُِْ«% كىذه النسب متواجدة ة الفرنسية كاإلنكليايةٓ.َادلعربات كالدخيبلت. كالباقي ما نصيب ادلنحوتات أم 
كهذا دػػاف الباحػػثي ادلشػػار هليػػو قػػد أعػػاد آّػػازى ة هنايػػة األمػػر هىل االشػػتقاؽ، فاننػػا نعيػػد هليػػو أييػػان النحػػ  الػػذم  َّػػاه 

% مػػػا ٓ.ٓٗر للعربيػػػة يػػوفّْ  -اشػػػتقاقان ب نواعػػو كرلػػػازان  -. كّٔػػػذه االعتبػػارات فػػػاف التوليػػد ِِْمعاصػػركنا باالشػػػتقاؽ الكيبَّػػار
 حاجتها ادلصطلحية كاللفظية.

كقػػد دلَّػػ  هحصػػاءاته قمنػػا ّٔػػا علػػس عينػػات متباينػػة االختصاصػػات مػػا ادلصػػطلحات الػػا كضػػعىٍتها مؤسسػػاته لغويػػة 
 علمية، علس ارتفاع نسبة ادلولَّد فيها.

                                                           

 .ِّْ-ِِْد. عبد احلفيظ السطلي: العداج حياتو كرجاه  [ ِّٖ
 شقق. -تاج العركس  [ ِّٗ
 .ُٕ-ُّل النهية احلديثة ضاحي عبد الباقي: ادلصطلحات العلمية قب [ َِْ
 .ُْد. زلمد رشاد احلمااكم: ادلنهدية العامة لرتمجة ادلصطلحات كتوحيدىا  [ ُِْ
 .ّٖٗعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ِِْ
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( مصػطلحان ُٕٔمصػطلحان صلػد )( َِٕفما رلمػوع مصػطلحاًت اإللكرتكنيػات الػا كضىػعىها رلمػعي القػاىرة كالبالغػة )
 .ِّْمولدان 

( مصػطلحان مولػدان، ٔٔ( مصطلحان، صلػد )ِّٓكة مصطلحات السكف احلديد الا كضعىها آّمعي العراقي كالبالغة )
منها: ًمٍكبىحىة كميٍرًعد، كشلطار كالقفة كقطار

ِْْ. 
( مصػػػػػطلحان ّّصلػػػػد ) ( مصػػػػػطلحان،ٔٓكمػػػػا مصػػػػطلحات علػػػػػـو األحيػػػػاء الػػػػػا كضػػػػعها رلمػػػػع القػػػػػاىرة، كعػػػػدديىا )

 .ِْٓمولدان 
كالظاىر للوىلة األكىل أف نسبة ادلولَّد الا توصَّلنا هليها تقلُّ عما ذدره الددتور احلمااكم، فهي عنػدنا مػا خػبلؿ سػبع 

%. كسػػبب ىػػذا التبػػايا أف الػػددتور  ػػااكم صػػنَّ  ة هحصػػائو طرائػػق الوضػػع هىل توليػػد كضلػػ  كتعريػػب ِّعينػػات تبلػػغ 
%. أمػػا ٓ.ْ%، كنسػػبة ادلقػػرتض ىػػي ٓ.ٓٗار هىل مػػا ىػػو عػػرك كمقػػرتض، فكانػػ  نسػػبة العػػرك ىػػي كتػػدخيل، كباختصػػ

ضلػػا فقػػد صػػنفنا طرائػػق الوضػػع هىل ترمجػػة كتوليػػد كاقػػرتاض، كالنسػػبة الػػا لصَّػػل  لػػدينا ىػػي نسػػبة ادلولَّػػد، كس نػػدخل فيهػػا 
طلحات ادلوضػػػوعة هىل عػػػرك كمقػػػرتض لكػػػادت ادلػػػرتجىم. كلػػػو عمػػػدنا هىل مػػػا عمػػػد هليػػػو الػػػددتور  ػػػااكم مػػػا تقسػػػيم ادلصػػػ

( مصػطلحان َُٖكعػددىا ) ِْٔالنسبتاف تتطابقاف. فمثبلن ة مصطلحات )ىندسة هسالة ادلياه( الا كضعها آّمع العراقػي
% ٔ.ٓٗ( ةانيػػػة مصػػػطلحات معرَّبػػػة، كالبقيػػػة دلهػػػا عربيػػػة، بػػػني مولَّػػػد كمػػػرتجىم، أم هف نسػػػبة العػػػرك منهػػػا ىػػػو ٖكجػػػدنا )
%، كنػػمل عػػا البيػػاف أف ىػػذه النسػػب  تلػػ  قلػػيبلن أحيانػػان، متػػ ثّْرة ملػػدل حداثػػة العلػػم كطبيعتػػو، ْ.ْدلعػػرَّب ىػػو كنسػػبة ا

 كملنهديَّة الهًة الواضعة.

كال يغربىاَّ عا الباؿ أف فهمنا للتوليد ما اشتقاؽو كرلازو، مبملّّ علس ما حػدَّه اللغويػوف كالببلنيػوف كفػق القػوانني اللغويػة 
 ة ما النصوص العربية آّمىع علس فصاحتها كسبلمتها.ادلستقرا

 ( التوليد وال ياس اللغوي:ٗ 

احلػػػديث عػػػا التوليػػػد يتصػػػل بسػػػندو قػػػوم هىل القيػػػاس اللغػػػوم، فهػػػو معتمػػػديه، هذ ال يصػػػح توليػػػدي لفػػػظو ال قيػػػاس لػػػو ة 
 العربية.

. أك )ىػو هحلػاؽ اللفػًظ ِْٕهذا دػاف ة معنػاه( )ىو  ىٍلي نًح ادلنقوؿ علس ادلنقوؿ -علس حد ابا األنبارم  -كالقياسي 
ب مثالًو ة حكػمو ثبػ ى لػو باسػتقراء دػبلـً العػرب(

. كبػو يرتفػع ادلقػيجي ة اللغػة هىل مسػتول ادلسػموع منهػا، كىػو مػا أراده ِْٖ
 .ِْٗ«ما ًقيجى علس دبلـً العرب فهو ما دبلـ العرب»)أبو عثماف ادلازين( بعبارتو ادلشهورة: 

                                                           

 .ٕٗ-ّٔ/ٖرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  [ ِّْ
 .ّْٗ/ٗ آّمع العراقي: مصطلحات ة السكف احلديد، رللة آّمع العراقي [ ِْْ
 .َُٔ-َُّ/ٕرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  [ ِْٓ
 .َِّ/ُٓآّمع العلمي العراقي: مصطلحات ىندسة هسالة ادلياه، رللة آّمع العراقي  [ ِْٔ
 .ّٖالسيوطي: االقرتاح  [ ِْٕ
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 األعلية للقياس أمور: هف شلا يسوّْغ ىذه

مػا انتهػس هلػيكم شلػا قالػ  العػربي »أف اللغة س تصل هلينا دلُّها، بل أقلُّها علس حدّْ تعبح )أك عمػرك بػا العػبلء(:  -ُ
. كىػػػذا الػػػذم س ينتػػو هلينػػػا تػػػرؾى فدػػواتو ال منػػػاصى مػػػا هدماذلػػػا َِٓ«هال أقلُّػػو، كلػػػو جػػػاءدم كافػػران لػػػاءدم ًعٍلػػػمه كشػػعره دثػػػح

ع منها.م  ا س ييٍسمىع ما اللغة علس ما  ي

س تبلغ درجةى الكماؿ، علػس أهنػا دانػ  كمػا زالػ  تىٍسػعس هليػو. كادتمػاؿي اللغػة  -دغحىا ما اللغات   -أف العربية  -ِ
لفػػاظ يعػمل صػػبلحيتها لتلبيػة متطلبػػاًت التواصػل اللغػػوم بػني أبنائهػػا ة دػل زمػػاف يظلهػم. كىػػذه الصػبلحية مرهتىنػػةه بتوليػد األ

الػػػا تيشػػػبع حاجػػػة التعبػػػح عػػػا احليػػػاة ادلتدػػػددة. كهف ىػػػذا التوليػػػد، مػػػا س يكػػػا مىقيسػػػان علػػػس مػػػا ثبىػػػ  مػػػا اللغػػػة بالسػػػماع، 
 -ة األصػػػل  -فسػػػوؼى يػػػؤدم هىل انقطػػػاع الصػػػلة بػػػني ماضػػػي اللغػػػة كحاضػػػرىا، كمػػػا مث هىل بطػػػبلف حقائقهػػػا، ألف اللغػػػة 

  اع.

 -ف حردػػػةى اللغػػػة متدهػػػةه هىل القياسػػػيَّة، كأف تػىوىقُّفػػػان طػػػرأ علػػػس نيشػػػوء العربيػػػة يػػػرل بعػػػضه مػػػا البػػػاحثني احملػػػدىثني أ -ّ
منػىعىها ما أف تستكمل قوانينىهػا الػا جتعليهػا قياسػيَّة متامػان. فاللغػةي دانػ  متدهػةن مػثبلن ضلػو تػىٍقيػيج ادلصػادًر  -ألسباب شَّتَّ 

 .ُِٓة صيغو زلدكدة كتقييج عنًي ادليارع ة حردةو معيَّنة
زلػػػلَّ خػػبلؼ بػػػني اللغػػػويني عامػػػة، فلػػػم يقػػػل أحػػده يػيٍعتىػػػدُّ برأيػػػو بػػػ ف اللغػػػة  ػػػاعه  -أصػػػبلن لغويػػػان  -س يكػػا القيػػػاسي  -ْ

فحسػػب، بػػل دػػاف اخلػػبلؼي حػػوؿ نوعيَّػػة ادلقػػاييج ادلسػػتعمىلة كطبيعتهػػا، )فػػابا فػػارس( الػػذم ييصػػنَّ  ة زمػػرة السػػماعيّْني 
ؿ نػػحى مػػا قػػالوه، كال أف نىقػػيج قياسػػان س يقيسػػوه، ألف ة ذلػػف فسػػادى اللغػػًة لػػيج لنػػا اليػػـو أف طلػػرتع، كال أف نقػػو »يقػػوؿ: 

، فػػػاخلبلؼي عنػػده لػػػيج حػػوؿى اإلقػػرار بالقيػػػاس كسػػيلةن لنمػػػاًء اللغػػة، كهظلػػا اخلػػػبلؼ حػػوؿ ضػػػركرًة أال ِِٓ«كبطػػبلفى حقائًقهػػا
طػوف بالسػماع، كال يقبلػوف أم قيػاس دػاف، تيفرضى مقاييجي جديدة نحي مستنبىطة ما طبيعة اللغة. دمػا أف القياسػيني ال يفرّْ 

كاعلػٍم أنَّػف هذا أدَّاؾ القيػاسي هىل شػيء مػا، مث  ٍعػ ى العػربى قػد نطقػ  فيػو »كىذا )ابا جمل( أحدي دبار القياسيني يقػوؿ: 
ًطػػق فػػاف صػػحَّ عنػػدؾ أف العػػربى س تػىنٍ »كيقػػوؿ:  ِّٓ«بشػػيءو ًخػػر علػػس قيػػاسو نػػحه، فػػدىٍع مػػا دٍنػػ ى عليػػو هىل مػػا ىيػػٍم عليػػو

 .ِْٓ«بقياًسف أن ى دن ى علس ما أمجعوا عليو البىتَّة
فلػو س غلىيػا »كما عدبو أف )ابا األنبارم( الذم يدافع عا القياس ة النحو أؽلػا دفػاع، ييبًطليػو ة اللغػة، فهػو يقػوؿ: 

هػا لعػدـ النقػل، كذلػف منػاؼو القياسي كاقتيصر علس ما كرد ة النػٍَّقل ما االستعماؿ لبقي دثحه ما ادلعاين ال ؽلكا التعبػح عن

                                                                                                                                                                                                

 .ّّزلمد اخلير حسني: القياس ة اللغة  [ ِْٖ
 .ْْالسيوطي: االقرتاح  [ ِْٗ
 .ِّ. كالسيوطي: االقرتاح ِٓ/ُسبلـ المحي: طبقات فحوؿ الشعراء ابا  [ َِٓ
 .ُُْد. أسعد علي: هتذيب ادلقدمة اللغوية للعبليلي  [ ُِٓ
 .ّّابا فارس: الصاح   [ ِِٓ
 .ُِٔ-ُِٓ/ُابا جمل: اخلصائص  [ ِّٓ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ِْٓ
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 حلكمًة الوضع، فوجبى أف يوضع النحو كىٍضعان قياسٌيان عقلٌيان ال نقليػان، يػبلًؼ اللغػة فاهنػا كيًضػعى  نقليٌػان ال عقليٌػان، فػبل غلػوزي 
 ييسىػمَّس دػلُّ القياسي فيها، بل ييقتصىر علس ما كرد بو النقػل، أال تػرل أف )القػاركرة(  ّْيػ  بػذلف السػتقرار الشػيء فيهػا، كال

ي  الداري داران الستدارهتا، كال ييسمَّس دل مستدير داران   .ِٓٓ«ميٍستػىقىرٍّ فيو قاركرةن، كدذلف  ي
هننػػا نػػرل أف )ابػػا األنبػػارم( أخطػػ  القيػػاس اللغػػوم، كمثاليػػو نفسيػػو ػلًمػػل ة طياتػػو الػػردَّ عليػػو. صػػحيحه أٍف لػػيج دػػل مػػا 

األصػػح أف ىػػذا البنػػاء )فاعولػػة( ييفيػػد معػىن األداة أك اآللػػة، كقػػد جػػاءت عليػػو مػػواد  يىٍسػتىًقرُّ فيػػو شػػيءه يسػػمس قػػاركرة، كلكػا
. كصػحيحه ِٔٓلغوية دثحة مثل: طاحونة، كتامورة )هبريق(، كراعوفة )مقعد صخرم ة أسفل البئر(، كدلها أدكات يرتفق ّٔػا

يسػػمَّس الػػذم  َّ 
ثٍػػػرىةي دكراًف أننػػا ال نسػػمي دػػلَّ شػػيء مسػػتدير داران، كلكػػا األصػػح أف ذلػػف ادل ٍينػػاه بصػػفةو مػػا صػػفاتًو، كىػػي دى

. لقػػد  يّْيػػ  )النافػػذة( بصػػفة كاحػػدةو مػػا ِٕٓأىلًػػو فيػػو، ؽلكػػا أف نقػػيج عليػػو كنسػػمي مسػػمياتو أخػػرل بصػػفةو مػػا صػػفاهتا
 صفاهتا كىي النفوذ مػا الػدار، مػع أف ذلػا صػفاتو أخػرل دالتهويػة كاإلنػارة، ك يّْػي )ادلسػدس( بصػفةو كاحػدة فيػو ىػي عػدد
ٍػله علػس األبنيػة، ة  طلقاتو ة مرحلة ما، كليس  ىذه أىمَّ صفاتو. كنكتىةي البػاب دمػا يقػوؿ القػدامس أىف القيػاس اللغػوم  ى
حني أف القياس النحوم  ىٍله علس الرتاديب. كاحلد ي الا قدَّمها ابا األنبارم لتدويا القياس النحوم ىي ذاهتا الػا جتػوّْز 

ػقَّ القيػاس  ِٖٓ«اف القيػاس ىػي ادلقػيج كادلقػيج عليػو كاحلكػم كالعلػةهف أردػ»القياس اللغػوم.  فمػَّت لقَّقىػٍ  ىػذه األردػاف حى
 ضلويان داف أـ لغويان.

قػػاؿ أبػػو حػػاس: قػػرٍأتي علػػس األصػػمعي ة »كمػػا أكضػػح األمثلػػة علػػس القيػػاس مػػا ركاه ابػػا جػػمل ة )اخلصػػائص( قػػاؿ: 
ػػػحَّ  ٍ بػػػان تػػػرل بًًلٍيتًػػػو ميسى دان( ]الػػػ ب:  ػػػار الػػػوحش. كاللّْيػػػ : صػػػفحة العنػػػق[. فقػػػاؿ: ىػػػذا ال يكػػػوف. جيميَّػػػة العدػػػاج: )جى

 «.فقل : جعلو مصدران أم: تىٍسحيدان 

فهػػذا دلُّػػػو مػػػا دػػبلـ العػػػرب كس ييٍسػػػمىع مػػنهم، كلكنػػػف  ٍعػػػ ى مػػا ىػػػو مثليػػػو »مث يػػذدر مصػػػادرى ميميػػة أخػػػرل كيقػػػوؿ: 
سىػػحَّ ( ألنػػو س ييٍسػػمىع مػػا العػػرب، ة حػػني ييقػػرُّه أبػػو حػػاس فاألصػػمعي يينكػػر ىػػذا ادلصػػدرى ادليمػػي )مي  ِٗٓ«فقياسيػػو قياسيػػو

مػا ػلتمليػو »السدستاين بقياًسو علس مصادر ميمية مسموعة ما نح ىذا الفعل. كيؤدّْد اباي جمل مذىبىو ة القيػاس قػائبلن: 
 .ُِٔ«س للمقاييجكليج شلا ينشى ». كما ادلتعاسى أف األصمعي داف راكية َِٔ«القياسي كس يرد بو السماعي دثح

قػػاؿ )أبػػو »كهىل مػػا ىػػو أبعػػدي مػػا ىػػذا يػػذىب )أبػػو علػػي الفارسػػي(، فقػػد أكرد عنػػو تلميػػذه ابػػا جػػمل ة خصائصػػو: 
علي( كىٍق ى القراءًة عليو دتابى أك عثماف: لو شاء شاعر أك ساجع أك ميتَّسع أف يبمل باحلاؽ البلـ ا ػان كًفٍعػبلن كصػفةن لػازى 

                                                           

 .ّٗالسيوطي: االقرتاح  [ ِٓٓ
 .ّّٕ/ُ: العني ينظر: اخلليل با أ د الفراىيدم [ ِٔٓ
 .َُُ/ُأ د أمني: مدرسة القياس ة اللغة، رللة آّمع العراقي  [ ِٕٓ
 .ّٗالسيوطي: االقرتاح  [ ِٖٓ
 .ّٕٔ-ّٔٔ/ُابا جمل: اخلصائص  [ ِٗٓ
 .ّٖٗ/ُادلصدر نفسو  [ َِٔ
 .ُّٔ/ُادلصدر نفسو  [ ُِٔ
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ػٍرجى  أدػرـي مػا دىٍخلىػل، كضىػٍربىبى زيػده عىمػران، كمػررت برجػلو ضىػٍربىبو لو، كلكاف ذلف ما دبلـً  العػرب، كذلػف ضلػو قولػف: خى
ػػػػلي اللغػػػػةى ارجتػػػػاالن  قػػػػاؿ: لػػػػيج بارجتػػػػاؿ، لكنَّػػػػو مقػػػػيجه علػػػػس دبلمهػػػػم، فهػػػػو هذف مػػػػا   ػػػػٍرمىمو كضلػػػػو ذلػػػػف. قلػػػػ  لػػػػو: أفتػىٍرجتًى كدى

 .ِِٔ«دبلمهم
تهم، ىػػػو شػػيعي العربيػػػة األكؿ )اخلليػػػل بػػا أ ػػػد الفراىيػػػدم( ذلػػػف أف كلكػػا دبػػػحى القياسػػػيني بػػبل منػػػازع، كرأسى مدرسػػػ

، ال ِّٔ( اثػمل عشػر مليونػان مػا الكلمػاتُِفكرتو عا تقاليب الكىًلم، كًلما ؽليكا أف تصل هليو مفرداتي العربية كىو ضلو )
بويبػو كتنظيمػو دلعدػم العػني يػيٍلًمػح كدػاف اخلليػل مػا خػبلًؿ ت»ؽلكا أف تتهيَّ  لو دكف االعتماد علس فػىٍهم للقياًس قل نظػحيه. 

هىل همكانيػػة صػػوغ ألفػػاظ جديػػدة كلػػو س يػىقيلهػػا العػػرب، مػػا دامػػ  ال تتعػػارض كقػػوانني اخلفػػة كالثقػػل، كتوافػػق احلػػركؼ ة 
شلػا ال  -مسػتقبىبلن  -. أفىبل يشح باحصائو ذاؾ هىل همكػاف اسػتعماًؿ دثػحو شلػا لتملػو القسػمةي العقليػة ِْٔ«الكلمات العربية

يػىٍعسيػػر علػػس اللّْسػػاف العػػرك النطػػقي بػػو كهف دػػاف س ييٍسػػمىع . كقبػػل أف يػيٍنًكػػر األصػػمعيُّ دلمػػةى )ميسىػػحَّ ( علػػس أعػػراك ػلػػقُّ لػػو 
ػػا: األطٍػػػواء ة بىطٍػػػا »، بنحػػػو نصػػػ  قػػرف مػػػا الامػػػاف قػػاؿ اخلليػػػل ة العػػػني: ِٓٔاالرجتػػاؿ كدػػػاف يظػػاُّ نفسػػػو أبػػػان لًلُّغػػة العيكى

لػو قيػل: عىكىٍفػ ي ة ادلسػدد لكػاف ». كقػاؿ: ِٔٔ«وز: جاريةه عىٍكنىاء... كلكنهم يقولوف جاريػة ميعىكَّنػةالارية السَّمينة، كغل
كقػػػػد ». أتػػػػراه ديػػػػ  جػػػػوز مػػػػا س ييسػػػػمع مػػػػنهم. يقػػػػوؿ الػػػػددتور حسػػػػني نصػػػػار: ِٕٔ«صػػػػوابان، كلكػػػػنهم يقولػػػػوف: اعتكفػػػػ 

 .ِٖٔ«ستعمالواصطحب اخلليل أقيستو معو ة اللغة... كاستعمل القياس ة اللغة كأحسا ا
كشلا دعا هىل القيػاس أك التوسػع فيػو مػا القػدماء عػبلكة علػس أك عمػرك بػا العػبلء كأك علػي الفارسػي كابػا جػمل كأك 

. ِٗٔ«ال يقػػاؿ بالشػػذكذ مػػا كجػػد لػػو كجػػو قيػػاس»عثمػػاف ادلػػازين، )ابػػاي السػػيّْد البطليوسػػي( الػػذم يقػػوؿ ة )االقتيػػاب(: 
 .َِٕ«هف عدـ السماع ال يقتيي عدـ االطراد مع كجود القياس»نح(: ك)الفيومي( الذم يقوؿ ة )ادلصباح ادل

كمع سطوع احلدة ة القياس، فهو س يػىٍعدىـ معارضػني لػو، فعلػس نػرار فػىٍهػم ابػا األنبػارم اليػيق للقيػاس دػاف مىػٍذىبي 
يبلن( هال مػػػا بنتػػػو العػػػرب اعلػػػم أنػػػو لػػػيج دلولَّػػػد أف يبػػػمل )ًفعّْػػػ»اللغػػػوم ابػػػا دريػػػد الػػػذم نقػػػل عنػػػو السػػػيوطي قولىػػػو ة مجهرتػػػو: 

كتكلَّمػػ  بػػو، كلػػو أيجيػػاى ذلػػف لقيلػػب أدثػػري الكػػبلـ، فػػبل تلتىفػػٍ  هىل مػػا جػػاء علػػس )ًفعّْيػػل( شلػػا س تسػػمعو، هال أٍف غلػػيء فيػػو 
ػػ ى شػػيعي اإلسػػبلـ زدريػػا األنصػػارم اخلارجػػي الػػذم منػػع القيػػاسى علػػس أبنيػػة أ ػػاء ُِٕ«شػػعره فصػػيح . كعلػػس ىػػذا ادلنػػواؿ نسى

                                                           

 .ْٓاالقرتاح  ، كيعمل أنو بىن ما )ضرب( علس مثاؿ )جعفر(. ينظر:ّٗٓ-ّٖٓ/ُادلصدر نفسو  [ ِِٔ
 .ُُٖد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ِّٔ
 .ُُٗٗ/ْ/ِٖاألستاذ أ د راتب النفاخ: رللج علمي ة  [ ِْٔ
 .ُِْد. عبد احلفيظ السطلي: العداج حياتو كرجاه  [ ِٓٔ
 .َِّ/ُاخلليل با أ د: العني  [ ِٔٔ
 .َِٔ-َِٓ/ُادلصدر السابق  [ ِٕٔ
 .ِٖٓ/ُ د. حسني نصار: ادلعدم العرك [ ِٖٔ
 .ِٔعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ ِٗٔ
 ادلصدر السابق نفسو. [ َِٕ
 .ُْٔ/ِالسيوطي: ادلاىر  [ ُِٕ
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كىػػذه األكزاف الثبلثػػة )ًمٍفعىػػل، ًمٍفعىػػاؿ، ًمٍفعىلػػة( قياسػػيَّةه، ال مػػا حيػػث هنَّػػو غلػػوز أف ييٍشػػتىق دػػلّّ منهػػا مػػا أم »ؿ: اآللػػة، فقػػا
فعل اتفق، كهف س ييٍسمىع، بػل مػا حيػث أف دػبلن منهػا هف دػاف قػد كرد بػو السػماع ة فعػلو معػنيَّ أمكػا أف ييٍطلىػق ىػو علػس  

ذلػػف الفعػػل، دادلًٍفتػػاح، فػػافَّ دػػل مػػا ؽلكػػا أف يػيٍفػػتح بػػو البيػػ ي يسػػمس ًمفتاحػػان كهف س تكػػا دػلّْ مػػا ؽلكػػا أف ييٍسػػتعاف بػػو ة 
 .ِِٕ«اآللةى ادلعركفةى بذلف

 ( التوليد وال ياس عند المحدثين:٘

ثوف فلػػم يكتفػػوا بػػاقرار القيػػاس علػػس ادلسػػموع مػػا عػػرب االحتدػػاج، بػػل جتػػاكزكا ذلػػف هىل ضػػركرة فػػتح بػػاب  أمػػا احملػػدى
 دلسموع ما بعد عصر االحتداج، كطالبوا بقبوًؿ السماع ما ادلعاصريا.القياس علس ا

كللمدمعي األستاذ أ د حسا الايات مقالةه ة ىذا ادلوضػوع تلخّْػص رلمػل ًراء احملػدثني، كجتيٍػائ عػا ذدػر أدثػر مػا 
د الرسػػالة، يطالػػب حبػػق قيػػل ة ىػػذه ادلسػػ لة. فبعػػد أف يقػػرر أف اللغػػة س تكميػػل ة عصػػر الركايػػة دمػػا دميػػل الػػدياي ة عهػػ

 الوضع للمحدثني مقرتًحان:

 فتحى باب الوضع علس مصراعىٍيو بوسائلو ادلعركفة  كىي االرجتاؿي كاالشتقاؽ كالتدوُّز. -ُ»

هطػػػبلؽ القيػػػاس ة الفصػػػحس ليشػػػمىل مػػػا قاسػػػو العػػػربي كمػػػا س يقيسػػػوه، فػػػافَّ توقُّػػػ  القيػػػاس علػػػس السػػػماع يػيٍبطػػػل  -ِ
 معناه.

 هىل ادلولَّد لحتفع هىل مستول الكلمات القدؽلة.رٌد االعتبار  -ّ

 .ِّٕ«هطبلؽ السماع ما قيود الاماف كادلكاف ليشمل ما ييٍسمىع اليـو ما طوائً  آّتمع.. -ْ
ػػدة ة هرادة طػػرًد االشػػتقاؽ علػػس مقػػاييج  »كيتسػػاءؿ آّمعػػي األسػػتاذ زلمػػد ّٔدػػة األثػػرم تسػػا الن هنكاريػػان:  كأيػػة مىٍفسى

ثػيرى كركديىا أك قٌل  كدلاذا يكوف ادلقيجي علس القليًل شاٌذان أك عامٌيان دبلـ العرب ة ادل  .ِْٕ«شتقات دكف ادلرجتبلت، دى
ألفَّ العػػرب هذا دػػانوا قػػد قػػالوا: دػػذا »كدػػاف اللغػػوم أ ػػد فػػارس الشػػدياؽ يػػرل أفَّ بػػاب الوضػػع مفتػػوحه أمػػاـ ادلولَّػػديا. 

احلاجػةي هليػو. أفػيظاُّ أحػده أف لفظػة )ادلشػح كالسػفح كادلتصػرؼ كادلػدير  كدذا، فقد ساغ لنا أف نقوؿ أدثر ما ذلف شلا متىىػجُّ 
 .ِٕٓ«كرللج الشورل( ال ينبغي أف تػيعىدَّ ما األلفاظ العربية ألهنا س تكا معركفةن للدكلة العباسية

منهم ما يػنصُّ علػس كبنيَّ بعضي الباحثني أف القدماء س يعتمدكا علس عدد األمثلة كحدىه ة ت سيج فكرة القياسيَّة، ف
أنػو لػيج مػا شػرط ادلقػيج عليػو الكثػرةي، كطلػب هىل آّمػع أف ي خػذ ة االعتبػار للحكػم علػس قياسػيَّة هحػدل الصػيغ أمػػوران 

 :ِٕٔثبلثة

                                                           

 .ّٕ/ُزدريا األنصارم اخلارجي: رلموعة الشافية ما علمي الصرؼ كاخلس  [ ِِٕ
 .ُُٔ/ٖأ د حسا الايات: الوضع اللغوم كحق احملدثني فيو، رللة رلمع القاىرة  [ ِّٕ
 .ُٕ/َُزلمد ّٔدة األثرم: اآللة كاألداة ة العربية..، رللة آّمع العراقي  [ ِْٕ
 .ِٖ-ُٖ/ٓٓد. أ د سلتار عمر: الشدياؽ كاضع ادلنهدية للمعدم، رللة رلمع القاىرة  [ ِٕٓ
 .ّٖٔ-ّٕٔ/ّٗد. هبراىيم أنيج: دراسة صيغة )فعيل(، رللة رلمع القاىرة  [ ِٕٔ



52 

 

 ًراء العلماء القدماء بصدد ىذه الصيغة، كلكا دكف االعتماد علس ىذه اآلراء كحدىا. -ُ

 الصيغ للوقوؼ علس نسبة شيوعها ة نصوص اللغة.هحصاء ما جاء ة ادلعاجم ما أمثلة ىذه  -ِ

 مقدار ميل ادلتكلمني كالكيتَّاب ذلذه الصيغة ة العصر احلديث. -ّ

ػػػابًوي ىػػػذا الكػػػبلـ عنػػػد احملػػػدثني أمثػػػاؿ أ ػػػد أمػػػني كعبػػػد اهلل العبليلػػػي كظػػػاىر الشػػػويرم كمصػػػطفس جػػػواد  كيتكػػػرر ميشى
احملدىثني علس األخذ بالقياًس، كأىٍف ليج ما شرًطو احلىٍملي علػس الكثػح.  كنحىم. فرتانا علس يقني ما أف اإلمجاع مطبقه بني

حػػَّت احملػػافظوف مػػا احملػػدىثني، دالشػػيع زلمػػد اخليػػر حسػػني الػػذم كضػػع دتيّْبػػان حػػوؿ القيػػاس بنوعيػػو النحػػوم كاللغػػوم، س 
 اللغػة مػَّت تػوفرت شػركطو، منكػريا يقفوا ة كجو القياس، لكنهم أرادكا لو أف يكوف علس قواعد ثابتة، كجوزكا االجتهاد ة

علس مىا قاؿ هف االجتهاد ة اللغة قد أيقفل بابيو
ِٕٕ. 

ػػٍدمو مػػا ىػػذا ِٖٕتػيوّْجػػ  جهػػودي القياسػػيني احملػػدىثني ملوافقػػة رلمػػع القػػاىرة علػػس األخػػذ ملبػػدأ القيػػاس ة اللغػػة . كعلػػس ىى
 ا:القرار اذلاـ بػىىنى آّمع أخطرى قراريا ة ميداف التوليد اللغوم كعل

 قبوؿي أكضاًع احملدىثني كالسماع منهم: فقاؿ: -ُ»

تدرس دلُّ دلمة ما الكلمات الشائعة علس ألسنة الناس علس أف ييراعس ة ىػذه الدراسػة أف تكػوف مستسػانةن كس  -أ
 يػيٍعرؼ ذلا مرادؼه عرك سابق صا، لبلستعماؿ.

 .ِٕٗ«لمة علس حدهتا قبل هقرارىايرل آّلج قبوؿى السماع ما احملدثني بشرط أف تيٍدرىس دل د -ب
. ككىٍضػػعي القواعػػد الدقيقػػة َِٖ«قػػرارهي تكملػػةى ادلػػادة اللغويػػة الػػا كرد بعيػػها ة ادلعدمػػات كضلوىػػا، كس تػػرد بقيتيهػػا -ِ»

لذلف. فما ادلعركؼ أف مواد لغوية دثحة س ييٍذدر منها هال بعػضي موادىػا داسػم الفاعػل أك اسػم ادلفعػوؿ أك الصػفة ادلشػبهة 
ما أف نشتق ما اسم الفاعػل أك اسػم ادلفعػوؿ فعػبلن  أك مػا الفعػل، مشػتقاتًو،  -كاحلالةي ىذه  -ا، أك فعلها. فبل مانع منه

، هىل ادلعدمات العربية علس أهنػا عربيػةه فصػيحة ال يرقػس  كؽلكننا هضافةي ىذه ادلشتقات الا س تيسمع كهظلا أدَّل هليها القياسي
األفعػاؿي الػا  -كهف س يرد بػو اسػتعماؿ  -كشلا غلوزي ة القياس »ذا ما جاء ة )اخلصائص(: الشف هىل سبلمتها. كيؤدّْد ى

كردت مصػػػادريىا كريفيػػػ  ىػػػي، ضلػػػو قػػػوذلم: فػػػاظ ادليػػػ ، يفػػػيظ فوظػػػان، كس يسػػػتعملوا منػػػو )فػىػػػٍوظ( مػػػثبلن. كدػػػذلف )األيٍػػػا( 
كحكػػس أبػػو زيػػد: ». كمػػا جػػاء ة ادلصػػدر ذاتػػو: ُِٖ«ا فعلىػػولئلعيػػاء، س يسػػتعملوا منػػو فعػػبلن  كقػػالوا: رجػػل مىٍفػػؤيكد كس يصػػرّْفو 

ٍرىىم. قػػػػاؿ: كس يقولػػػػوا منػػػػو )ديٍرًىػػػػم(، هال أنػػػػو هذا جػػػػاء اسػػػػمي ادلفعػػػػوؿ فالفعػػػػلي نفسيػػػػو حاصػػػػله ة الكػػػػ . كذلػػػػذا  رجػػػػل ميػػػػدى
 .ِِٖ«أشباه

                                                           

 .ْٗ/ٔير حسني علس أ د أمني، رللة رلمع القاىرة زلمد اخلير حسني: رد زلمد اخل [ ِٕٕ
 (.ْالدكرة  ْ)اللسة  َٗٓد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ِٖٕ
 .ٔٓ/ٖ، رللة رلمع القاىرة ُٖ-ُٔرلمع اللغة العربية بالقاىرة: قرارات آّمع ة الدكرة  [ ِٕٗ
 .ّّ/ِلة رلمع القاىرة رلمع اللغة العربية: قرار تكملة مادة لغوية، رل [ َِٖ
 .ِّٗ/ُابا جمل: اخلصائص  [ ُِٖ
 .ّٖٓ/ُادلصدر السابق  [ ِِٖ
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ة، بسػػػاـ، كلن خػػػذ مػػػثبلن مػػػادة )بسػػػم(، فقػػػد ذىدػػػر منهػػػا لسػػػاف العػػػرب )بسػػػم، يبسػػػم، تبسػػػمان، ابتسػػػم، تبسػػػم، بسػػػام
. كس يذدر )بسمة، ابتساـ، بسػيم، مبسػم( كىػذه األخػحة ذدرىػا القػاموس احملػيس، كىػي مفػرداته شػائعة سػائغة. ِّٖتبسم(

فهػػل نعػػدُّىا مولػػداتو غلػػب لاميهػػا ألنػػو س يػيٍنقػػل هلينػػا أف العػػرب نطقػػ  ّٔػػا  لقػػد سػػوَّغ قػػراري تكملػػة ادلػػادة اللغويػػة همكػػاف 
ع مػا نيًقػل عػا القػدماء، ذلػف أف العػرب نىطىقػ  علػس قػدر حاجتهػا مػا األلفػاظ، أك رملػا نىطىقػ  قبوذلا علس قىدىـً ادلساكاة م

 ب لفاظو س تصل هلينا. أك س تدكهنا ادلعدمات.

، كدليلينػػا علػػس ذلػػف وال ددول عندددنا أن ال يدداَس يجددل أن يُدْفددَتح وااددعاً فددي مجددال توليددد ايلفدداظ والمصددطلحات 
 أشياء:

 .ِْٖليل ىو شلا عًمل  بو ادلدرسة الكوفية، فهم ال يشرتطوف القياس علس الكثحهف القياسى علس الق -ُ
ػنىئي( كىػو  -ِ ػنيوءة كشى هف العربى قاس  أحيانان علس القليل كس تقج علػس الكثػح. فقػد قاسػوا )رىديوبػة كرىدىػ ( علػس )شى

بػػرنم أف مػػا كرد عػػا العػػرب مػػا أشػػباه مثػػاؿه كحيػػد كرد عػػا العػػرب، كس يقيسػػوا علػػس )ثىقيػػ  كثقفػػي كال قػيػػرىيش كقػيرىشػػي( 
 .ِٖٓىذيا ادلثالني أدثر شلا كرد ة األكؿ

هذا دان  العرب تقبل اخلركجى علس القياس ألسبابو مجاليَّة، دما ة اليركرة الشعرية أحيانان، كىي مسػ لةه دماليػة،  -ّ
خػركجه علػس القيػاس أك »ا د. ىيثم اخلياط ب هنػا: فباألحرل التسمُّحي باخلركج علس القياس أحيانان لليركرة العلمية الا يعرّْفه

. كلعػػلَّ مػػا ىػػذا القبيػػل جتػػوياى آّمػػع اسػػتعماؿ )مىتػٍوىتػػو( ِٖٔ«علػػس ادلسػػتول ادلطػػرد مػػا االسػػتعماؿ، ضػػمانان للدقػػة العلميػػة
لؤلرًض دثحة شدر التوت بتصحيًح عيًنها بدالن ما هعبلذلا لتكوف )مىتىاتو(

ِٖٕ. 
داف ما ديدف الشعراء ادلوىوبني حَّت كلو س تػىقيٍدىيم هىل ذلػف ضػركرةه شػعرية دتلػف الػا   هف توليد ألفاظو س تيسمع -ْ

ػاع»غلياىا اباي جمل بقولو:  . بػل هف ِٖٖ«كاعلم أف الشاعر هذا اضػطر جػاز لػو أف ينطػق ملػا يبيحيػو القيػاسي كهف س يػرد بػو  ى
اع داف مسػ لةى هبػداع لىقيىػ  مػ ا اإلنصػاؼ لػدل احملػدىثني بقػدر مػا لقيػ  مػا النكػح لػدل توليدى ألفاظ قياسان، كعلس نح  ى

 بعض القدماء كما ىذه ادلولَّدات قياسان كعلس نًح  اع دلمة )تػىفىاكىح( ة قوؿ ادلتن :

 تَدَفاَوح ِمْسُك الغانيات ورنده إذا اارت ايحداُج فوق نباتِو

 كدلمة )تػىفىٍرعىا( ة بي  أك متاـ:

 وقد تَدَفْرَعن في َأفْدَعالو اَيَجلُ  ر  صفحتوجلْبَت والموُت ُمْبٍد حُ 

 

                                                           

 بسم. -ابا منظور: لساف العرب  [ ِّٖ
 .ُْد. متاـ حساف: األصوؿ  [ ِْٖ
 .ُُٔ-ُُٓ/ُابا جمل: اخلصائص  [ ِٖٓ
 .ِّد. ىيثم اخلياط: ادلصطلحات العلمية كاليركرة العلمية، ادلوسم الثقاة األردين السابع  [ ِٖٔ
 .ُْٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ِٕٖ
 .ّٔٗ/ُابا جمل: اخلصائص  [ ِٖٖ
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 ألف )تػىفىٍرعىا( مشتقَّة ما )فرعوف( علس نًح  اع. كمنها دلمة )أىٍكجىعىٍتها( ة بي  أك نصر با نباتو:

 من الشوق حتى َأْوَجَعْتها ايخادعُ  ف د َرفَدَعْت أبصاَرىا كلح بلدة

دلتن  أكؿي ما نطق بكلمة )تىفاكىح( كيستىٍحسنها، ػلمػل علػس دلمػا أك ىػ( الذم ينقل أف أْٔكاخلفاجي الببلني )
متاـ كابا نباتة )تػىفىٍرعىا كأىٍكجىعىٍتها( كيعػدعلا مػا ألفػاظ العامَّػة ادلبتذلػة

  كال ذنػب ذلػذيا الشػاعريا هال أهنمػا كلَّػدا دلمػاتو ِٖٗ
 ما كس يصٍل هلينا ذلف.س تسمع ما أعراب لو احتاجوا هليهما لنطقوا ّٔما، أك رملا نطقوا ّٔ

ىػػػ( الػػذم طالػػب َِٓلقػػد دػػاف االحتدػػاجي بادلولَّػػد علػػس أقيسػػة العػػرب، موضػػعى صػػراع بػػني اللغػػويني، منػػذ الاسلشػػرم )
، كقػدرةن خبلقػػة ة  باالحتدػاج بكػبلـ أك متػاـ، هىل أف انتصػػر بقػرارو رلمعػي، كدػػاف ادلؤىّْػل النتصػاره متطلبػاتو لغويػػةن ال تفػرتي

 التوليد كالتطوُّر ال تعرؼ النفاد. ىذه اللغة علس

 ( التوليد والتسمية:ٙ 

التسػميةي تعليػقي االسػم بػادلعىن علػس جهػًة »الغرضي مػا التوليػد هظلػا ىػو التٍَّسػًميىةي، كقػد حػدَّىا )علػي بػا عيسػس( بقولػو: 
، فػاذا ذيدػر ذلػف اللفػظ تبػادر معنػاه هىل الػذىا. كاالسػمَِٗ«االبتداء ، »نوعػاف:  ، أك ىي  صيصي معىن بلفظو اسػمه زلىٍػضه

. كالذم يهمنا ة التوليػد هظلػا ىػو األ ػاء احمليػة ُِٗ«كىو قوؿ داؿّّ داللةى اإلشارة، كاسمي صفةو كىو قوؿه داؿ داللة اإلفادة
 ألف ما سواىا يػيٍبىن عليها.

هىل اسػػػتعمالو، كمػػػع  هظلػػػا  ىَّػػػس النػػػاسي مػػػا ػلتػػػاجوف»كالتسػػػميةي حاجػػػةه مسػػػتمرة لػػػدل النػػػاس، كدنػػػا نػىقىٍلنػػػا قػػػوؿى الػػػاحظ 
. كلقػد  َّػس قػدما نا مسػتلاماًت حيػاهتم ة بيئػتهم، حػَّت هننػا ال صلػدي معػىن مػا ادلعػاين الػا ِِٗ«االستغناء يسقس التكليػ 

ػلتػػاجوف هليهػػا هال كىلَّػػدكيا لىػػوي ا ػػان، مثػػاؿ ذلػػف أهنػػم كىضىػػعوا للَّػػِ ثبلثػػني ا ػػان حبسػػب صػػفاتًو أك طعًمػػو أك حرارتػػو أك كقتػػو، 
ٍلػػػوان دىً ػػػان فهػػػو  ىىلَّػػػ ، كهذا خالطىػػػو مػػػاءه فهػػػو فاحل ليػػػبي هذا حيلػػػب صػػػباحان فهػػػو صىػػػبيوح، أك مسػػػاءن فهػػػو نىبيػػػوؽ، كهذا دػػػاف حي

مىػػػًذيق.. ه . كليسػػػ  ىػػػذه التسػػػمياتي شلػػػا ال مىٍعػػػىن لػػػو أك أهنػػػا مػػػا عمػػػل اللغػػػويّْني دمػػػا زىعػػػم بعػػػض احملػػػدثني
، بػػػل ىػػػي ِّٗ

فلػم يكًفنػا أننػا قصَّػٍرنا ة  -احملػدىثني  -  سبلئقيهم حلاجات بيئتهم الرعوية. أمػا ضلػا استدابةه لغويةه طبيعية ما أناس صىفى 
 تسمية ما متىىجُّ احلاجةي هليو، بل راح فريقه منا يارم بسلوًدهم اللغوم.

دلاىػر قػوؿ كيذىبي مجهور اللغويني القدامس هىل أف التسمية ة العربية معلَّلةه كليس  اعتباطية، فقد أكرد السيوطي ة ا
األ ػػاء دلُّهػػا لًًعلَّػػةو خىصَّػػ  العػػربى مػػا خىصَّػػ  منهػػا، مػػا الًعلىػػل مػػا نعلميػػو كمنهػػا مػػا صلهليػػو. »أك العبػػاس عػػا ابػػا األعػػراك: 

ػػة(  يّْيػػ  مكػػة لًىػػٍذب النػػاس هليهػػا، ك)البىٍصػػرة(  يّْيػػ  البصػػرة للحدػػارة  قػػاؿ أبػػو بكػػر: يػػذىب )ابػػا األعػػراك( هىل أف )مىكَّ

                                                           

 .ُٖك ٕٗك ٗٔابا سناف اخلفاجي: سر الفصاحة  [ ِٖٗ
 .َِأبو ىبلؿ العسكرم: الفركؽ ة اللغة  [ َِٗ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ُِٗ
 .ّ/ُٓعا شفيق جربم: ميبلد األلفاظ، رللة رلمع دمشق  [ ِِٗ
 .ُُِ/ِِد. زلمد دامل حسني: أخطاء اللغويني، رللة رلمع القاىرة  [ ِّٗ
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لرخوة ّٔا، ك)الكوفة(  ي  دوفةن الزدحاـ الناس فيها ما قػوذلم: تىكىػوَّؼ الرمػلي: هذا ردػبى بعييػو بعيػان، كاإلنسػاف البيض ا
 .ِْٗ« يّْي هنسانان لنسيانو، كالبهيمة  ي  ّٔيمةن ألهنا أىبٍػهىمى  عا العقل كالتمييا

ًفػػػيى علينػػػا لًبيعػػػدىا ة الامػػػاف  فقػػػد تكػػػوف أسػػػبابي »هال أننػػػا ال نسػػػتطيع تعليػػػلى دػػػلّْ ادلسػػػميات العربيػػػة،  التسػػػمية شلػػػا خى
، أك تكوفي ذاتى ًعلىلو بعيدة كىصىلىٍ  هلينا بعد مركرىا بنقبلتو رلازية ال نسػتطيع تػىتىبػُّعىهػا. دمػا أف بعيىػها قػد كيًضػع ِٓٗ«عنا

السػػحيق لبعيػػها، أك األصػػًل أك اعتباطػػان، كادعػػاءي القػػدرًة علػػس تعليػػًل دػػلّْ ادلسػػميات دكف اعتبػػار العمػػًق آّػػازم  ِٔٗارجتػػاالن 
ػرَّةن  ادلرجتىًل أك االعتباطي لبعيها اآلخر، أكقعى أكلئف ادلدعني ة مواق  زلرجة، دػذاؾ الػذم ادعػس أف )الػرَّة( هظلػا  يػ  جى
ػػر( هظلػػا  يّْػػي دػػذلف ألهنػػم يدى

 ألهنػػا جتيىػػرُّ علػػس األرض، فقيػػل لػػو: لػػو جيػػرَّت علػػس األرض النكسػػرت. كادعػػس أف الفىصػػيل )ادل
!كقػد دػاف ِٕٗ«جىرُّكا لسانو حَّت قطعوه فبل يرضع أمو، فقيل لو: فاف جركا أيذينىو فقطعوىا، فهل يسمس رليىران  فقاؿ: ال غلوز

يٍشًكلىة ة تولُّدىا: 
فاف داف ]أم االسػم[ عربيػان نعرفػو كال نعػرؼ الػذم اشيػتق »سيبويو دقيقان عندما قاؿ عا بعض األ اء ادل

يسىمّْيمنو، فاظلا ذلف ألننا جه
 .ِٖٗ«لنا ما عىًلمى نحينا أك يكوف اآلخر س يصٍل هليو ًعلمه كىصىلى هىل األكؿ ادل

كقبػػػل البػػػدء بػػػذدر ًعلػػػل التسػػػمية ال بػػػد مػػػا اإلشػػػارة هىل أف التسػػػمية ال تعػػػمل أف االسػػػم غلػػػب أف يػػػدؿ علػػػس رلمػػػوًع 
يسىمَّس كخصاًئصػو، بػل هنػو ال يعػدك أف يكػوف ً ىػةن كرمػاان يسػ

تدعي ذدػريه استحيػارى مدلولػو هىل الػذىا، ال صفات الشيء ادل
 .ِٗٗتعريفان بذلف الشيء

 ( قواعد التسمية:ٚ

 هف علل التسمية أك قواعدىا دثحةه، كأعلها:

قػاؿ أبػو علػي ر ػو »: قد ييسمَّس الشيء بصفةو ما صػفاتو البػارزة، كشلػا جػاء ة )اخلصػائص(: التسمية بالصفة  -ٔ
ػً ٌ، د بىػا ػلىٍبيػو(، كدػ ف السػحاب لًثقىلًػو ػلبػو اهلل: قيل لو ]للغمػاـ[: حى ًبيٌػان )فىعيػل( مػا )حى مػا قيػل لػو: سىػحىاب. تفسػحيه أف حى

ٍبوان. دما قيل لو: سىحىاب، كىو )فػىعىاؿ( ما )سىحىب( ألنو يىٍسحىبي أىدابىو، كقػد جػاء بكليهمػا شػعري العػرب . كدػذا ََّ«حى
رنَّػػة(تسػػميتيو بالغىمػػاـ كالغػػيم متًَّصػػلةه بصػػفةو مػػا صػػفات ىػػذا 

ي
، كاإلرنػػاف  َُّادلسػػمَّس. كمػػا ىػػذا القبيػػل تسػػميتيهم القػػوس )ادل

كاحػػػده مػػػا صػػػفاهًتا. كمنػػػو تسػػػميةي السػػػي  )ًمٍقصػػػبلن( هذا دػػػاف قطَّاعػػػان، ك)مػػػ ثوران( هذا دػػػاف ة متنػػػو أىثىػػػر، ك)ًىٍنػػػديٌان( هذا دػػػاف 

                                                           

 .ََْ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِْٗ
 .ٔٔ/ُابا جمل: اخلصائص  [ ِٓٗ
 .ُّٓ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِٔٗ
 خىربى ػلىي با علي ادلندم مع الاجاج. - ّْٓ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِٕٗ
 .َُِ/ِسيبويو: الكتاب  [ ِٖٗ
 .َِٖ/ِ. كينظر: د. مصطفس جواد: ادلصطلحات العلمية كالفنية، رللة آّمع العراقي ُٔٗاللغة كخصائص العربية  زلمد ادلبارؾ: فقو [ ِٗٗ
 .ُِٔ/ِابا جمل: اخلصائص  [ ََّ
 .ِٓ/ّالفاراك: ديواف األدب  [ َُّ
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يٍسػتىًتٌم ىػػو الػذم يطلػب ». كشلَّػػا جػاء ة لسػاف العػػرب: َِّمصػنوعان ة اذلنػد
علػػس  َّّ«الصػػوؼى كالػوىبىر لييػًتمَّ نسػػ ى ًدسػائوادل
 أنو لو طىلىب شيئان نحى الصوؼ دلا  يّْي ميٍستىًتٌمان.

ىػػذه الصػػفاتي الػػا تػىنػٍقىلًػػب هىل أ ػػاء ىػػي مػػا ييٍطلىػػق عليػػو اسػػم )الصػػفة الغالبػػة(. فالصػػفاتي الغالبػػةي دانػػ  ة األصػػل 
ذًؼ موصػوفاهتا، انتقلىػٍ  ىػي هىل اال يػػة، فكػاف األصػل أف ييقػػاؿ: صػفاتو أل ػاء تقػدمىٍتها، كلكػػٍا، بكثػرة االسػتعماؿ كحػػ

، كقػىػػػٍوسي ميرًنَّػػػة، كرجيػػله ميٍسػػػتىًتٌم(، هال أف تػػػبلـز الصػػفًة مػػػع ادلوصػػػوؼ جعػػلى النػػػاسى يفهمػػػوف أف  ػػػً ّّ، كسػػػي ه مػػ ثوره ـه حى ػػا )نىمى
وسػي معناىػا األكؿ ة الوصػفية. ذدػرى ىػذا النػوعى ادلقصودى ما ىذا الرتديب الوصفي هظلا ىو الصػفة، فنقليوىػا هىل اال يػة كتػيني 

: هظلػػا  يّْيػػ ى ىانًئػػان لًتػىٍهنىػػ ، كعليػػو جػػاء )نابغػػة(، ألنػػو نبػػغى فسيػػمّْي »مػػا التسػػمية ابػػا جػػمل حيػػث قػػاؿ:  كمنػػو قػػوذليم ة اخلىػػربى
كزف الصػػفة  ( دلمػػةن علػػسُِّٗ. كقػػد بينػػ  دراسػػة حديثػػة أنػػو مػػا أصػػل )َّْ«صػػفةه نىلىبىػػ ٍ  -لعىٍمػػرم  -بػػذلف، فهػػذا 

ػػػوَّؿ هىل اال يػػػة بالصػػػفة الغالبػػػة ) كىكػػػذا يبػػػدك أف التسػػػمية  َّٓ( دلمػػػة، منهػػػا: رنيػػػ ، زبيػػػب، كريػػػد...ْْْ)فىًعيػػػل(، لى
بالصػػػفة، بانقبلّٔػػػا هىل اسػػػم ىػػػي أدثػػػري قواعػػػد التسػػػمية اسػػػتعماالن. كانقػػػبلبي الصػػػفة هىل اسػػػم يػيٍلًحقيهػػػا باأل ػػػاء مػػػا حيػػػث 

ًتها األفعػػاؿأالَّ »تصػػريفها، فبعػػد أف دػػاف حقهػػا  ػػم( هذا  َّٔ« تيكىسَّػػر دلشػػأّى صػػارت تيكىسَّػػر دلشػػأًّتها األ ػػاء، فكلمػػة )ميٍعدى
كقػػد يػىٍلػػاـى االسػػتغناء بالصػػفة عػػا ادلوصػػوؼ فتدػػرم رلىٍػػرل »أريػػد ّٔػػا اال يػػة قيػػل: مىعىػػاجم. قػػاؿ الشػػيع ناصػػي  اليػػازجي: 
ػػل ضػػمحان  دػػاألدىم ادلػػراد بػػو القىٍيػػد، فانػػو ة األصػػل صػػفةه، مث جيعًػػل ا ػػان،   الوامػػد، كمػػا مث ال يػيقىػػدَّر ذلػػا موصػػوؼ كال تػىتىحمَّ

فنقػوؿ: ة رجلًػو األدىػمي، كال نقػوؿ )القيػدي األدىػػمي(. كّٔػذا االعتبػار تكػوفي الصػفة قػػد صػارت موصػوفان فتيوصىػ ، ضلػو قولػػو 
 .َّٕ«[ ، كفسر عليوُّ/ّٖتعاىل: زًهٍذ عيًرضى عىلىٍيًو بًاٍلعىًشيّْ الصَّاًفنىاتي اٍلًيىادي *{ ]ص: 

ػػػا يعػػػمل نيػػػابى معػػػىن احلػػػدكث فيهػػػا، قػػػاؿ  التسدددمية بالمصددددر -ٕ : انتقلىػػػٍ  دثػػػحه مػػػا ادلصػػػادر هىل اال يػػػة، كانتقاذلي
ٍنػػا كاحػػدي الكنػػوز كىػػو ة األصػػل مصػػدر». كقػػاؿ: َّٖ«الظػػاُّ كاحػػدي الظنػػوف كىػػو ة األصػػل مىٍصػػدىر»الفػػاراك:  . َّٗ«الكى
 »كقػػػاؿ: 

ي
ػػػٍدعي: الكػػػبلـي ادل ػػػٍرؽ، كىػػػو ة األصػػػل مصػػػدر، »كقػػػاؿ:  َُّ«قىفَّػػػس، كىػػػو ة األصػػػل مصػػػدرالسَّ ييقػػػاؿ: ة ثوبػػػو خى

: األرض الواسعة العريية  .ُُّ«كاخلىٍرؽي
يسىميات مثل: الذىاب كاإلياب، كالطَّحاف كاإلذاعة، كادلواصبلت... ه .

ثوف بادلصادر مجلةن ما ادل  كقد  ىَّس احملدى

                                                           

 .ِْٗالثعال : فقو اللغة  [ َِّ
 متم. -ابا منظور: لساف العرب  [ َّّ
 .ٖٔ/ِظر: ابا سيده: ادلخصص ، كينُِٕ/ّابا جمل: اخلصائص  [ َّْ
 .ٖٗ/ِِد. هبراىيم أنيج: دراسة صيغة )فعيل(، رللة رلمع دمشق  [ َّٓ
 .ُُٔ/ِالرضي: شرح الكافية  [ َّٔ
 .ُّٖ: ْ/ّٓصبلح الديا زعببلكم: الصفة الغالبة، رللة رلمع دمشق  [ َّٕ
 .ُُ/ّالفاراك: ديواف األدب  [ َّٖ
 .ُُِ/ُادلصدر السابق نفسو:  [ َّٗ
 .ُُٕ/ُر السابق نفسو: ادلصد [ َُّ
 .ُِِ/ُادلصدر السابق نفسو:  [ ُُّ
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ػػػمَّس )التصػػػري ( أ ػػػاءى ًالتو : ذدػػػر أبػػػو  التسدددمية بالُمَشدددابِو -ٖ يسى
القاسػػػم خلػػػ ي بػػػا عبػػػاس الاىػػػراكم ة دتابػػػو ادل

. كظاىره أف ىذه التسمياًت مبنيَّةه علس كجًو التشابيو بػني شىػٍكًل ُِّ«الايتونة كادلًٍنشاريَّة كاذًلبلليَّة كادلًٍسماريَّة»للدراحًة منها: 
 ىذه اآلالت كشىٍكًل ما نيًسبى  هليو.

لّْل )ابػػا جػػمل( علػػس حكمػػًة العػػرب  صددواتالتسددمية باي -ٗ ملػػا جػػاء عػػنهم ة تسػػميًتهم األشػػياء ب صػػواهًتا  »: ييػػدى
ٍيػ ي  داخلازىبىاز )الذُّبىاب( لصوتًو، ك)البٌس( لصػوتًو، ك)الػواؽ( للصُّػرىد، لصػوتًو، ك)نػاؽ( للغيػراب، لصػوتًو... كضلػوه منػو: حاحى

، هذا قلػػ : حػػػاء كعػػاء كىػػاء، كقػػو  ٍيػػ ي ٍولىٍقػػ ، دػػل ذلػػػف كأشػػباىيو هظلػػا يرجػػػع ة كعاعىٍيػػ ي كىاىى لىٍلػػ  كحى يػٍ ذليم: بىٍسػػػمىٍل ي كىى
. كمنػػػو تسػػػميتيهم الػػػوتػىرى الغلػػػيظى )الػػػبىمَّ(، كمػػػا ىػػػذا اللفػػػظ ة احلقيقػػػة هال صػػػوتي ُّّ«اشػػػتقاقو هىل األصػػػوات، كاألمػػػري أكسػػػعي 

يسىمَّس.
 ادل

ةى، كرلػػازان ميٍرسػػبلن، : اسػػتعارةن عنػػدما تكػػوف العبلقػػة بػػني التسػػمية ا التسددمية بالمجدداز -٘ حلقيقيػػة كآّازيػػة ىػػي ادلشػػأّى
عنػػدما تكػػوف العبلقػػة نػػحى ادلشػػأّة دالسػػببيَّة كاليٍائيَّػػة كنحًىػػا. مػػا ذلػػف )الًفسػػق( كأصػػلو فسػػادي الرُّطىػػب، فسيػػمّْي ارتكػػاب 

ادلػاء علػس طريقػًة األنبػاط مث  ادلعاصي فسقان، ألنو فساد يػىٍلحىق سلوؾى اإلنساف. كمنو )االستنباط( كىػو ة األصػل اسػتخراجي 
 يّْي بًو استنتاجي األحكاـ

  كمنو ة العصر احلديث )اذلات ( كىو ادلنػادم مػا بعيػد، ك)الػدائرة( كىػي الشػكل اذلندسػي ُّْ
ادلعػػركؼ،  يّْػػي ّٔػػا مكػػافي اجتمػػاًع ادلػػوظفني ة مصػػلحةو مػػا. كمنػػو )اإل نػػ  ادلسػػلَّح( كىػػي ترمجػػةه حرفيػػةه رلازيػػة للمصػػطلح 

أف أمػحان كعىػد مػا غلتػاز  -علػس مػا نيًقػل  -جن . كما تسػمية الشػيء رلػازان بسػبًبو تسػميةي ادلكافػ ة جػائاةن، كاألصػلي فيهػا األ
ػػ  التسػػميةي لتيطلػػقى  -بسػػبب ذلػػف  -هنػػران ملكافػػ ة، فسػػمّْي  ادلكافػػ ة  جػػائاةن، ألهنػػا متسػػبَّبىةه عػػا جػػواز ذلػػف النهػػر، مث عيمّْمى
دػػػوز دثػػػحةه، كمعظميهػػػا شلػػػا اسػػػتيعمل ة مصػػػطلحاًت العصػػػور اإلسػػػبلمية. كسػػػيػيٍعقىد ذلػػػا فصػػػله علػػػس دػػػل مكافػػػ ة. كطػػػرؽي الت

 خاص.

: كذلف دتسمية بعػًض األمػراض )بػذات الىٍنػب( ك)ذات الرّْئىػة( نسػبةن هىل  التسمية بالنسبة إلى أاماء ايعيان -ٙ
األعيػػػاء ادلصػػػابىة ّٔػػػا

رىمػػػاف( الػػػذم ليوًحظىػػػ  فيػػػو خاصػػػيَّةي تلػػػف احلادثػػػة ، كدتىٍسػػػمية )الكهربػػػاء( نسػػػبة هىل نبػػػات )الكىهٍ ُّٓ
 .ُّٔالفيايائية
: كذلػػف مثػػل )الػػدينارم( كىػػو شػػرابه منسػػوب هىل الطبيػػب )ابػػا دينػػار(  التسددمية بالنسددبة إلددى أاددماء ايعددالم -ٚ

. كمثػػل )احلىنىًفيَّػػة( نسػػبةن هىل أك حنيفػػة الػػذم يقػػاؿ هنػػو أكؿي مػػا اسػػتعملهإُّكىػػو أكؿ مػػا ردبػػو أك صػػنعو
كة العصػػر  .ُّٖ

  يّْي  دثحه ما ادلذاىب الفكرية أك الدينية أك السياسية بالنسبة هىل أعبلمها. -دما ة القدمي   -احلديث 

                                                           

 .ّٖٔ/ٖزلمد اخلير حسني: طرؽ كضع ادلصطلحات الطبية، رللة رلمع القاىرة  [ ُِّ
 .ُٓٔ/ِابا جمل: اخلصائص  [ ُّّ
 .ْٓ: ُ/ُُزلمد با تاكي : مظاىر التعريب، رللة اللساف العرك  [ ُّْ
 .ُّٔ/ٖلطبية، رللة رلمع القاىرة زلمد اخلير حسني: طرؽ كضع ادلصطلحات ا [ ُّٓ
 .ٕٓحسا حسني فهمي: ادلرجع ة تعريب ادلصطلحات  [ ُّٔ
 .ِِِاخلفاجي: شفاء الغليل  [ ُّٕ
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لعػػل أىػػمَّ ًعلػػل التسػػمية ىػػي تسػػميةي الشػػيء ملعنػػاه، كىػػذا أدثػػري مػػا أف ػليٍصػػس، فقػػد  يّْػػي  التسددمية بددالمعنى : -ٛ
ػػمىاؾ مػػا السَّػػ»)السُّػػمو( مػػا السػػماء، ك ػػل، أك مػػا  ُّٗ«ٍمف كىػػو االرتفػػاعالسّْ ػػاؿ( مػػا الىمى ك)التػَّنػىػػوُّؽ( مػػا الناقػػة، ك)الىمى

الىميل كىو الدىا. كاخلييىبلء ما اخلىٍيل، كليج دما ذىدىركا ما أف اخلىٍيل مػا اخليػيىبلء
، ألفَّ مػا ىػو زلسػوسه كمػادم أقػدـ َِّ

 ىذا الباًب ما أبواب التسمية يقـو االشتقاؽ. كىٍضعان شلَّا ىو رليىرَّد كمعنوم  فالطائرةي ما )الطح(. كعلس

الػػا  يّْيػػ  ّٔػا األشػػياء بػػىنى )أبػػو ىػبلؿ العسػػكرم( دتابىػػو )الفػػركؽ ة  -كادلاديػة نالبػػان  -كبػالعودًة هىل ادلعػػاين األصػػلية 
 ما بينهما. اللغة(، فكاف يعود ة دل لفظىنٍي متشأّىنٍي يظا ترادفهما هىل أصل ادلعىن الذم اشتقا منو ليعرؼ فرؽ

ائ عا ىػذا دلػو أف نقػوؿ: هف علػةى التسػمية  كؽلكا تعدادي الكثح ما ًعلىل التسمية حَّت ليصعيبى حصريىا، كلكا ما غلي
ػػمَّس الشػػيءي ملبلًبًسػػًو سػػواء أدػػاف ىػػذا ادلبلبًػػجي معػػىنن للشػػيء أـ صػػفةن لػػو أـ مشػػأًّان أـ سػػبىبىان.  يبلبىسػػة(، فييسى

األصػػلية ىػػي )ادل
دان  قريشه تسمّْي البي ى ادلبػملَّ )قىٍصػران(، ألنػو يػىٍقصيػر مػا فيػو عػا »لًعلَّة فتكوفي ألكىس سىبىب. قاؿ ابا سيده: كقد تىًدؽُّ ا

ىٍنػع كاحلىػػٍبج
ػػو فيػو، كلكنَّهػػا ُِّ«االنتشػار، كأصػلي القىٍصػػر ادل  أف اإلنسػاف يبػمل بيتػػان ليحػًبجى نفسى

، فانػو شلػا ال ؼلىٍطيػػر ببػاًؿ أحػػدو
 داف ذلا ما سىوَّنىها عصرئذ.ًعلَّةي تسمية، رملا  

 ( أنواع التوليد:ٛ 

 للتوليًد ة العربية ثبلثةي أنواع ىي:

 االشتقاؽ -

 كآّاز -

 كاالرجتاؿ. -

يعىوَّؿ عليو لدل احملدىثني هظلا ىو االشتقاؽ كآّاز دما قدمنا.
 لكا ادل

                                                                                                                                                                                                

 .ٕٓحسا حسني فهمي: ادلرجع ة تعريب ادلصطلحات  [ ُّٖ
 .َُٗأبو ىبلؿ العسكرم: الفركؽ ة اللغة  [ ُّٗ
 .ّّٓ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ َِّ
 .ُِٔ/ٓابا سيده: ادلخصص  [ ُِّ
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 االشتقاق -أوالً 

 تعريف االشت اق وأنواعو 

 ( ة دتابو القيّْم )االشتقاؽ(:قاؿ األستاذ )عبد اهلل أمني

االشتقاؽ أخذي دلمةو ما دلمة أك أدثر مع تناسيبو بني ادل خوًذ كادل خوًذ منو ة اللَّفػًظ كادلعػىن مجيعػان. كىػذا التعريػ ي »
 .ِِّ«يشملى مجيعى أقسامو

ي الكبػػح أك بكػػر بػػا كلعػػل ىػػذا أ ػػلي تعريػػ و كأكضػػحيو، دلفهػػوـً االشػػتقاؽ  فهػػو ينطػػوم علػػس مفهػػوـً العػػاس االشػػتقاق
هف سػػ ؿ »أدؽَّ مػػا ديتػػب ة ادلوضػػوع. يقػػوؿ فيهػػا:  -علػػس هغلازىػػا  -ىػػػ( الػػذم تػيعىػػدُّ رسػػالتيو ة االشػػتقاؽ ُّٔالسػػراج )

سػػائله فقػػاؿ: مػػا معػػىن قولًنػػا: ىػػذا احلػػرؼ
مشػػتىقّّ مػػا ىػػذا احلػػرؼ  قيػػل لػػو: لػػا يىسػػتحقَّ ىػػذا االسػػمى حػػَّت غلتمػػعى لػػو  ِّّ

حػػركؼى أحػػًدعلا الػػا يقػػدّْرىا النحويػػوف بالفػػاء كالعػػني كالػػبلـ موجػػودة ب عياهًنػػا ة احلػػرؼ اآلخػػر...  شػػيئاف: أحػػديعلا أف جتػػدى 
هال بػػػػاختبلًؼ احلردػػػػات أك بالاكائػػػػد، فيكػػػػوفي البنػػػػاءي نػػػػحى البنػػػػاء كاألصػػػػوؿي كاحػػػػدة....  -هذا كقػػػػع  -كال يقػػػػع فػػػػرؽه بينهمػػػػا 

عػا البىتَّػة فػبل اشػتقاؽ  ألف دػل كاحػد نريػب عػا اآلخػر، كهف س ؼلتلفػا كاآلخر: أف يشارديو ة معىنن دكف معىن، فاف س غلتم
االشػػتقاؽ أخػػذي ». كىػػذا الكػػبلـي يػيٍبًطػػل مػػا جػػاء ة )شػػرح التسػػهيل( مػػا قولػػو: ِّْ«فػػبل اشػػتقاؽ أييػػان، ألفَّ ىػػذا ىػػو ىػػذا

معػػىن األصػػًل بايػػادةو مفيػػدةو، ألجًلهػػا  صػػيغةو مػػا أخػػرل مػػع اتفاقهمػػا معػػىنن كمػػادةن أصػػليَّةن كىيئػػةى ترديػػب، لًييػػدىؿَّ بالثانيػػة علػػس
ػػًذر ػػًذرو مػػا حى ناىيػػف عػػا أفَّ شػػارحى التسػػهيل يػىػػنػٍقيضي نفسػػو، فقػػد  ِّٓ«اختػىلىفػػا حركفػػان أك ىيئػػةن، ديػػاًرب مػػا ضػػرب، كحى

 معػىن أشار ة مقدمة التعري  هىل اتفاؽ ادلشتق كادلشتق منو معىنن كمادةن أصلية كىيئةى ترديب، كأشار ة هنايتًػو هىل زيػادة ة
ادلشتىق منو. ككقع ة ىذا اخلط  دلُّ ما تابىعو

. كالواقػع أنَّػو لػو دػاف ةىَّػة اتفػاؽه ة ادلعػىن بػني ادلشػتىٌق كادلشػتىٌق منػو دلػا دػاف ِّٔ
لدينا اشتقاؽ، كلكان  الكلمة مكرَّرةن ما دامػ  الكلمتػاف قػد اشػرتدتا ة ادلعػىن كادلػادًة كىيئػة الرتديػًب. كدػاف زلمػد ادلبػارؾ 

اشػرتطى لصػحًة االشػتقاؽ بػني لفظىػنٍي أك أدثػر ثبلثػةى عناصػر ىػي: االشػرتاؾ ة عػدًد احلػركؼ كترتيًبهػا، كأف يكػوفى بينهػا قد 
قدره مشرتىؾ ما ادلعىن كلو علس تقديًر األصل، مث عاد كاستشهد علس صحًة شركًطو بتعريً  شارًح التسهيل فخلىػسى صػاحلان 

 .ِّٕبغحه

                                                           

 .ُعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ِِّ
 احلرؼ ىنا ملعىن الكلمة. [ ِّّ
 .َِابا السراج: رسالة االشتقاؽ  [ ِّْ
 .ّْٔ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِّٓ
 .ّٓينظر مثبلن: طاىر الاائرم: التقريب ة أصوؿ التعريب  [ ِّٔ
 .ُُٗ-ُُٖزلمد ادلبارؾ: فقو اللغة كخصائص العربية  [ ِّٕ



60 

 

مفهومىٍي عبػد اهلل أمػني كابػًا السػراج فلػيج جوىريٌػان، كمػردُّه هىل أف عبػد اهلل أمػني حػاكؿ أما ما يرتاءل ما خبلؼو بني 
 «.ىو أخذي دلمةو ما دلمةو أك أدثر»كضع تعري و يشمىل مجيع أنواع االشتقاؽ ملا فيها )النٍَّح (، كلذلف قاؿ: 

با بكر بػا السػراج هىل تػ لي  رسػالًتو النفيسػة رلاؿى هنكارو كقبوؿ. كىذا ما دعا أ -د يًة ظاىرة لغوية  -داف االشتقاؽي 
ىػػذا دتػػابه نوضّْػػح فيػػو االشػػتقاؽ الواقػػعى ة دػػبلـً العػػرب، دلػػا يعػػًرض مػػا احلػػحة كاالضػػطراب »فيػػو، كالػػا قػػاؿ ة مقػػدمتها: 

: بػػل دػػلُّ لكثػػحو مػػا النػػاس فيػػو. فهػػم سلتلفػػوف، فمػػنهم مػػا يقػػوؿ: ال اشػػتقاؽى ة اللغػػة البتػػةى كىػػم األقػػلُّ. كمػػنهم مػػا قػػاؿ
ا مشتقَّةه ما األخرل. كمنهم ما يقوؿ: بعضي ذلف مشتقّّ كبعييو نح مشػتق. ىػؤالء ىػم مجهػوري  لفظتػىنٍي متفقتػىنٍي فاحداعلي

ػػا خىلَّطيػػوا بعػػضى التخلػػيس فدعلػػوا األصػػلى فػىٍرعػػان كالفىػػرٍعى أصػػبلن  . كمػػا ىػػذا المهػػور األصػػمعي ِّٖ«أىػػًل اللغػػة، علػػس أهنػػم ريملَّ
كاباي السراج كالاجاج كنحىم كقيٍطريب كاألخفش

. أمػا ضلػا فمػع مجهػور اللغػويني ة أف بعػضى الكلًػم مشػتقّّ كبعيىػو نػحي ِّٗ
مشتق، ألننا نرل أف اللغة مػرت ملػرحلتني: األكىل ىػي مرحلػةي الوىٍضػًع ارجتػاالن أك اعتباطػان دمػا يقػوؿ اللسػانيوف، كىػي مرحلػةه 

ٍرنػا مػا اشػتقاؽو كجتػوُّز سابقةه دلرحلًة مجًع اللغػة كركايًتهػا. كالثانيػ بعػد أف تكػوفى »ة ىػي مرحلػةي الوىٍضػًع توليػدان بوسػائًلو الػا ذىدى
ٍيها رصػػػيده مػػػا ادلفػػػردات . أمجػػػع اللغويػػػوف ادلعاصػػػركف علػػػس أف َّّ«اللغػػػةي قػػػد اجتػػػازت مرحلػػػةى نشػػػوئًها األكىل كنىػػػدا بػػػني يػػػدى

. ك َّاىا ًخركف االشػتقاؽ الصػغح كالكبػح كاألدػرب ُّّبَّاراالشتقاؽ أربعةي أنواع ىي االشتقاؽ الصغح كالكبح كاألدرب كالكي 
. ىذا هىل جانًب اخلبلًؼ ة تسميًة دلّْ نػوع، فاالشػتقاؽ ّّّ. كقاؿ ًخركف ىي ثبلثة: الصغح كالكبح كاألدربِّّكالكبار

اه اللغويػوف الذم يعتمد علس تقليًب مواقًع احلركؼ ضلو ) د كمدح كجبػذ كجػذب(  ػاه ابػا جػمل االشػتقاؽ األدػرب، ك ػ
. كاالشػتقاؽ األدػرب عنػدىم ىػو مػا يعتمػد علػس اشػرتاؾ ة بعػض احلػركؼ كتغػاير ة بعيػها ّّْاآلخركف االشػتقاؽ الكبػح

 .ّّٓاآلخر مثل )نفث كنفج كنفر(
ككاضػػحه أف ىػػذه التسػػميات ال لمػػل معػػىن مسػػمَّياهتا، شلػػا جعلهػػم ؼلتلفػػوف ة مػػدلوالهتا. كلػػذا ارت ينػػا أف نيسػػمّْي دػػلَّ 

ملدلولػػػو، فنقػػػوؿ: االشػػػتقاؽ الصَّػػػرة كاالشػػػتقاؽ التقليػػػ ، كاالشػػػتقاؽ اإلبػػػدايل، كاالشػػػتقاؽ النحػػػا. دمػػػا أف دراسػػػتنا  نػػػوعو 
 لبعض الكلمات الا أيحًلق ّٔا حرؼه نػىوَّع ما معناىا جعلتنا نقرتح ذلا نوعان خامسان صلمعها لتو كىو االشتقاؽ اإلحلاقي.

                                                           

 .ُٗاالشتقاؽ ابا السراج: رسالة  [ ِّٖ
 .َُٗد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ِّٗ
 .ُُٗزلمد ادلبارؾ: فقو اللغة كخصائص العربية  [ َّّ
 .ِعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ُّّ
 .ُٖٖد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ِّّ
 .َٓضاحي عبد الباقي: ادلصطلحات العلمية قبل النهية احلديثة  [ ّّّ
 .َُٗبارؾ: فقو اللغة كخصائص العربية زلمد ادل [ ّّْ
 .ُُُادلصدر السابق:  [ ّّٓ
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 ( االشت اق الصرفئ)

كىػػو انتػػااعي دلمػػة مػػا أخػػرل بتػىٍغيًػػح الصػػيغة مػػع تشػػابوو بينهمػػا ة »عليػػو القػػدماء باالشػػتقاؽ الصػػغح. ىػػو مػػا اصػػطلح 
ضلػو: دتىػب كًدتابػة  ّّٔ«ادلعىن كاتفاؽو ة األحرؼ األصلية كة ترتيبهػا، د بنيػة األفعػاؿ كاأل ػاء كاشػتقاؽ ادلشػتقات السػبعة

أىػم أنػواع االشػتقاؽ، كىػو ادلػرادي هذا أيٍطًلقػ  دلمػةي االشػتقاؽ. كىػو كمىٍكتىب كمكتوب كمكاتىبة... كىذا االشتقاؽ ىػو مػا 
كاالشػػتقاؽي . »ّّٖ«كفيػػو رلػػاؿه لتنميػػًة اللغػػة كال سػػيما بادلصػػطلحات العلميػػة. »ّّٕ«الوسػػيلة ادلثلػػس الصػػاحلة إلثػػراء اللغػػة»

أحصػػس بعييػػهم مػػا ؽلكػػا . كلقػػد ّّٗ«أيسػػري السػػبل لوىٍضػػًع ادلصػػطلحات ألنَّػػو ؼليػػع لقواعػػد زلػػددة كيػػؤدم معػػاين متعػػددة
كبػذلف ؽلكػا أف ييٍشػتىق »اشتقاقيو ما دلّْ فعل فوجده عشػريا صػيغىة ؽلكػا اشػتقاؽ مثلهػا مػا دػل فعػل مايػدو مػا مايداتػو، 

 .َّْ«( أربع مئة دلمة لكلٍّ منها معىن كلوفه دقيقه ؼلال  اآلخرََْما الفعل الثبلثي الواحد حوايل )
قاقات اإلحصػػائية اآلليػػة علػػس ًعبلَّهتػػا، فاالشػػتقاؽ ادلقبػػوؿ ال ؼليػػع هىل القوالػػب كضلػػا طبعػػان ال نيًقػػرُّ مثػػل ىػػذه االشػػت

كاألبنيػػة فحسػػب، بػػل تػػدخل فيػػو االعتبػػاراتي الصػػوتيَّة كالنٍُّطقيَّػػة لػػدل ادلتكلمػػني، دمػػا تػينىظّْميػػو هىل حػػدٍّ دبػػح قواعػػد ائػػتبلًؼ 
يٍصػطىلح لػدل األصوات العربية كتنافيرًىا. لكاَّ ما أردنا تقريرىه ىو أف اال

شػتقاؽ دػاف أىػمَّ كسػيلة مػا كسػائًل توليػًد اللفػظ كادل
ادلعػػػرّْبني احملػػػدىثني أمثػػػاؿ الػػػددتور )زلمػػػد شػػػرؼ( صػػػاحب أكؿ معدػػػم  ىىصُّصػػػي حػػػديث، هذ يقػػػوؿ عػػػا توليػػػًد ادلصػػػطلح: 

تيوحػان للغػًة العلميػة مثػاؿ قولنػا: )شلٍيىػاه لػػ ا ذنا صيىغ االشتقاؽ كسيلةن أيخرل حليٍسًا أدائو، كال نبالغي هذا قػيٍلنا هننا فػىتىٍحنا بػو فػي »
hydromهtre  كشليىهَّس لػ ،hydrated  كأماه لػ ،hydrate  كميؤيكه الدـ لػ ،hydramia »

ُّْ. 
لقد عيدنا هىل رلموعاتو ما ادلصطلحاًت الا كضعىٍتها الهاتي العاملة ة ميداف التعريب، كحلٍَّلنػا أػجى عينػات منهػا 

 سبةى ادلشتقَّات فيها ىي دما يلي:فوىجىٍدنا أف ن

  مصطلحات اإللكرتكنيات -
ِّْ 

 مصطلحات ىندسة ادلياه  -
ّّْ 

 ّْْمعدم مصطلحات علمية  - 
 ّْٓ)حرؼ السني منها(  معدم التكنولوجية الكيميائية -

                                                           

 .ِعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ّّٔ
 .ُْٔد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ّّٕ
 .ُٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ّّٖ
 .ُٕ/ِٗقاىرة د. هبراىيم مددور: لغة العلم ة اإلسبلـ، رللة رلمع ال [ ّّٗ
 .َِحسا حسني فهمي: ادلرجع ة تعريب ادلصطلحات العلمية  [ َّْ
 .ّٗ، ِد. زلمد شرؼ: معدم العلـو الطبية كالطبيعية، مقدمة ط [ ُّْ
 .ٕٗ-ّٔ/ٖرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  [ ِّْ
 .ِِٖ/ُٓراقي آّمع العراقي: مصطلحات ىندسة هسالة ادلياه، رللة آّمع الع [ ّّْ
 معدم )مصطلحات علمية( للددتور صبلح الديا الكواد . [ ّْْ
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  معدم السكف احلديد -
ّْٔ 

 % منها كىي لتلُّ ادلرتبةى الثانية ما طرائق كىٍضًع ادلصطلح بعد الرتمجة.ِٖأم هف نسبة ادلشتقات فيها ىي ضلو 

 ( أصل المشت ات:ٔ
يٍرجتىىػػػل»هذا دػػػاف االشػػػتقاؽي 

، فػػػاف البحػػػث ة أم النػػػوعني ىػػػو أصػػػله للمشػػػتقاًت: ادلصػػػدر أـ ّْٕ«ىػػػو البينيػػػاف مػػػا ادل
يٍرجتىىل ما ادلادَّة اللغوية ادلشتىٌق منها.يصبحي نحى ذم أعلية،  ّْٖالفعل

 كتصبحي األعليةي األكىل دلعرفًة ذلف ادل

اءةن دلعػػىنن علػػس نػػًح تػىٍهًيئػػةو  كادلرجتىػػلي ىػػو اللفػػظي األكؿ ادلوضػػوع بىػػدى
. كأكؿ مػػا يفػػرزه ىػػذا القػػوؿ ىػػو أنػػو ال ادلصػػدري كال ّْٗ

صػود ىػو اسػم العػني أك الػوىر  ف  ػاء األعيػاف ىػي أصػػلي الفعػلي علػا أصػلي ادلشػتقات، بػل األصػل ىػو االسػم. كاالسػػم ادلق
اسية  كما األدلة علس ذلف لدل القدماء ما يلي:  ادلشتقات سواء أدان  ثبلثيةن أـ رباعيَّةن أـ أي

قػػاؿ ة )شػرح التسػػهيل(: األعػبلـ نالبيهػػا مىنػٍقيػوؿ، يػبلؼ أ ػػاء األجنػاس، فلػػذلف قػل أف يشػػتىٌق »جػاء ة ادلاىػر  -ً
 .َّٓ«ج، ألنَّو أصله مرجتلاسمي جن
ػػا »قػػاؿ ابػػا جػػمل:  -ب ػػر، كدبلعلي كأييػػان فػػاف ادلصػػدر مشػػتق مػػا الػػوىر دالنبػػات مػػا الٌنٍبػػ ، كاالسػػتحدار مػػا احلىدى
. كالطريػػػ ي ة دبلمػػػو ىػػػذا أنَّػػػو جػػػاء ة معػػػًرض دبلًمػػػو عػػػا أم األجنػػػاس تقػػػدَّـ األ ػػػاء أـ األفعػػػاؿ أـ احلػػػركؼ. ُّٓ«اسػػػم

 شتقاؽ عند البصريني مشتىقّّ ما أ اء األعياف.فادلصدر الذم ىو أصلي اال

أنػػو لػػػيج ذلػػا مصػػادر، فاشػػػتقاقيها دػػاف هذف مػػػا  -مػػا مث  -ةػػة دثػػحه مػػػا ادلشػػتقات لػػيج ذلػػػا ًفٍعػػل، كىػػذا يعػػػمل  -ج
قىػػاس عليػػو. ىػػذا بػػابي مػػا تقػػوؿي العػػربي فيػػو مػػا أىفٍػعىلىػػو كلػػيج لػػو ًفٍعػػل، كهظلػػا ػليٍفىػػظ ىػػذا كال يػي »االسػػم ال زلالػػة. قػػاؿ سػػيبويو: 

قػػالوا: أىحنػػف الشػػاتػىنٍي كأحنػػف البىعػػحىٍيا، فاظلػػا جػػا كا ب فعػػل علػػس ضلػػو ىػػذا كهف س يتكلمػػوا بػػو... كقػػالوا: ًبىػػلي النػػاًس دلّْهػػم  
نىػف  ِّٓ«دما قالوا: أىٍرعىس الناًس دلّْهم بىػل( مشػتقتاف مػا اال ػني )حى كمفهوـي دػبلـً سػيبويو أف ىػاتػىنٍي الصػيغتني )أىٍحنىػف ًك

 .كهًبل(
قػػػاؿ الليػػػث: البينػػػوَّة مصػػػدر »ذىػػػب بعػػػضي القػػػدماء هىل أف ادلصػػػادر تيشػػػتق مػػػا االسػػػم، جػػػاء ة لسػػػاف العػػػرب:  -د

، كالفعػػلي منػػو التٍَّبويػػب... كالبػىػػوَّاب احلاجػػب، كلػػو ». كجػػاء فيػػو أييػػان ّّٓ«)االبػػا(. يقػػاؿ: ابػػا بػىػػنيّْ البينػػوَّة كالبػػابي معػػركؼه
                                                                                                                                                                                                

 د. ػلىي مصطفس العدماكم كحسا زلمود ه اعيل: معدم مصطلحات التكنولوجية الكيميائية: حرؼ السني. [ ّْٓ
 .ّْٗ/ٗآّمع العراقي: مصطلحات ة السكف احلديد  [ ّْٔ
 اج العركس للابيدم.شقق، كمثلو ة ت -ابا منظور: لساف العرب  [ ّْٕ
 .ِّٓ/ُابا األنبارم: اإلنصاؼ ة مسائل اخلبلؼ  [ ّْٖ
 رجل، كمثلو ة تاج العركس. -لساف العرب  [ ّْٗ
 .َّٓ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ َّٓ
 .ّْ/ِابا جمل: اخلصائص  [ ُّٓ
 .ََُ/ْسيبويو: الكتاب  [ ِّٓ
 بمل. -ابا منظور: لساف العرب  [ ّّٓ
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ػػذهاشػػتيق منػػو ًفٍعػػل )ًحٍرفىػػة( علػػس )ًفعالػػة ػػد مػػا السػػباع ». كشلػػا جػػاء ة اللسػػاف: ّْٓ«( لقيػػل: بوابىػػة، كتػىبػىػػوَّب بػىوَّابػػان: ا َّ األسى
... كأىًسدى الرجل: صارى داألسد  .ّٓٓ«معركؼه

مػػادةن كردى منهػػا  -هال ة النػػادر  -ةػػة مػػواد لغويػػة دثػػحة كردىٍت منهػػا األ ػػاءي كس تػػرد منهػػا أفعػػاؿ. ة حػػني س صلػػد  -ىػػػ
كس يىػػٍذدر منػػو ًفٍعػػبلن.  ّٔٓ«أزخ: األزٍخي: الفػػاُّ مػػا بقػػًر الػػوحش»عػػو االسػػم. كلنيػػرب مػػثبلن: جػػاء ة اللسػػاف الفعػػلي كس يػػرد م

كما ىذا النوع: األىطىد، كالوىسى ، كاألٍفا )الوثبة بالعدلة(، كاألىٍفر )العىٍدك(
. كىذا دليله علس أف االسم أسبقي كىٍضػعان، أك ّٕٓ

 ٍ  لعدـً احلاجة هليها شلَّا يؤدّْد مرجوحيَّة الفعليَّة.أفَّ أفعاؿى ىذه األ اء قد أيميتى 

يان دلعػػػػافو دثػػػػحة، كقػػػػد ييصػػػػاغ مػػػػا اسػػػػػم »يقػػػػوؿ ابػػػػا مالػػػػف ة التسػػػػهيل:  -ك انفػػػػرد الربػػػػاعي )بفىٍعلىػػػػل( الزمػػػػان كمتعػػػػدّْ
 . كىذا النص صريح علس اشتقاؽ الفعل ما االسم.ّٖٓ«رباعي

ثوف فيكادكف غلمعوف علس أف أصل ادل  شتقات دلّْها هظلا ىي أ اءي األعياف. كشلا يؤدد ىذا االستنتاج:أما احملدى

أكرد األسػػتاذ عبػػد اهلل أمػػني صػػاحب دتػػاب االشػػتقاؽ ضلػػوى أػػج مئػػة اسػػم مػػا أ ػػاء األعيػػاف -ً
اشػػتػىقَّ  العػػربي  ّٗٓ

 منها أفعاالن للداللة علس مبل بىسًتها كمنها:

ثي  ذىا. كأبَّل الرجل: دى  رت ًهبًليو.اإلًبل: ت بٌل ًهًببلن: ا َّ

 احلىدىر: الصخرة. كاستحدر الطني صار حدران.

ىٍ بورة: الا أىدىل  اإلبرة.
 اإلبرة: ًمسىلَّة احلديد، كالشاة ادل

: ما أىبػىرىٍتو العقربي أم لىسىعتو بابرهًتا.  كادل بوري

 اخليمة: أخاـ اخليمةى كأىٍخيىمىها: بناىا.

 األب: أىبػىٍوتي كأبػىٍي : ًصٍرت أىبان.

 أىنػىٍف ي الرجل: ضىرىٍب ي أنفو. األن :

كال شف أف دلَّ اسم مػا أ ػاء األعيػاف الػواردة فيمػا ذدػرتي مػا األمثلػة »كؼلليص األستاذ أمني ما عرضو هىل القوؿ: 
ىو أصػلي ادلشػتقات ة مادتػو، هذ ال يعقػل أف الفعػل )ت بَّػل( أم ا ػذ هبًػبلن قػد كيًضػعى قبػل أف يوضػع لفػظي )ًهبًػل( نفسػو، كال 

. كمػػػا أدلتػػػو علػػػس مذىبػػػو ة أف أ ػػػاء األعيػػػاف ىػػػي َّٔ«فعػػػل )تىػػػ ىرَّض( أم لىًصػػػق بػػػاألرض، قػىٍبػػػلى كىٍضػػػًع دلمػػػة )األرض(ال
فػػػبل ؽلكػػػا أف تكػػػوف أ ػػػاء األعيػػػاف مػػػ خوذةن مػػػا نحىػػػا دادلصػػػادًر كاألفعػػػاؿ، هٍذ لػػػيج ذلػػػا أقيسػػػةه مطَّػػػردة  »األصػػػل قولػػػو: 

                                                           

 بوب. -ابا منظور: لساف العرب  [ ّْٓ
 ادلصدر السابق: أسد. [ ّٓٓ
 ادلصدر السابق نفسو: أزخ. [ ّٔٓ
 أفر. -ادلصدر السابق نفسو: أفا  [ ّٕٓ
 .ٔٓابا مالف: التسهيل  [ ّٖٓ
 كما بعدىا. ّٓعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ّٗٓ
 .ُْٕادلصدر السابق:  [ َّٔ
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ػػػذ مػػػا نحىػػػا عػػػادة، كمنهػػػا  ادلصػػػادري نفسيػػػها. كهظلػػػا ادلمكػػػا أف يكػػػوف نحيىػػػا مػػػا ادلشػػػتقاًت كاألفعػػػاؿ داأل ػػػاء الػػػا تػيٍؤخى
، كمػا أدلتػو علػػس ذلػف أييػان االشػػتقاؽي ُّٔ«كادلصػادر قػد أيخػذ منهػػا، هٍذ لكػلٍّ منهػا مػػوازيا معيَّنػة كطػرؽه ة األىٍخػذ مطَّػػردة

يعىػػرَّب هٍذ يقػػوؿ: 
ػػةن علػػس أف العػػرب ا»مػػا ادل شػػتقُّوا مػػا أ ػػاء األعيػػاف دمػػا اشػػتقوا مػػا كأكضػػحي مػػا ىػػذا دلػػيبلن كأقػػول حيدَّ

ػم عىرَّبػوا أ ػاء أعدميػة مث اشػتقوا منهػا مصػادرى كأفعػاالن كمشػتقات، هٍذ ال يػيٍعقىػل أف يكػوف العػربي قػد اشػتقوا دػلَّ  ادلصادر أهنَّ
األفعػػػػاؿ كادلصػػػػادر ذلػػػػف مػػػػا مػػػػواد األ ػػػػاء األعدميَّػػػػة قبػػػػل أف يعرّْبوىػػػػا. كدلَّػػػػا دػػػػاف تعريػػػػبي االسػػػػم سػػػػابقان بطبعًػػػػو اشػػػػتقاؽى 

كادلشتقات منو، دؿَّ ذلف داللة قطعيَّةن علػس أف العػرب اشػتقوا مػا أ ػاًء األعيػاف، كعلػس أهنػم هٍف عىرَّبػوا ا ػان صىػبغيوه بصػبغة 
لوا: ديٍرًىػم . لقد عرَّبوا اللداـ قدؽلان كاشتقوا منو فقالوا: أىلٍىم كميٍلًدم كميٍلدىم، كعرَّبوا الدرىم كقػأِّ«العربية كمنها االشتقاؽ

ٍرىىم( بقولتػػو القياسػػية:  ػػم كميػػدى ٍرىىم. كرأينػػا ديػػ  ردَّ )أبػػو علػػي الفارسػػي( علػػس مػػا أنكػػر اشػػتقاؽ الفعػػل مػػا )ًدٍرىى هذا »كميػػدى
 . ككاًضحه أف معظم ادلعرَّبات ىي أ اء أعياف.ّّٔ«جاء اسم ادلفعوؿ فالفعلي نفسيو حاصله ة الك ٌ 

لغويني: الػددتور صػبحي الصػا، الػذم يقػوؿ بعػد أف يسػتعرض ظلػاذج مػا كهىل مثل ىذا القوؿ يذىب دل ما ال -ب
كة ىذا دلّْو برىافه قوم ال ؽلكا مدافعتيو علػس أف االشػتقاؽ مػا أ ػاء األعيػاف مقػدَّـ علػس »االشتقاؽ ما أ اء األعياف: 
دة كمػا جػرل رلراىػا مػا كالتحقيػق عنػدم أف ادلػا». كالػددتور مصػطفس جػواد حيػث يقػوؿ: ّْٔ«االشتقاؽ ما أ اء ادلعاين

مشػػهودو كمسػػموعو أصػػله لبلشػػتقاؽ، كأف دعػػول ذلػػف السػػم ادلعػػىن هظلػػا ىػػي مسػػتًندةه هىل ادلػػذىب البصػػرم ة دػػوف ادلصػػدر 
أصبلن للمشتقات... كىكذا اشتقَّ  العرب ا ان علس كزف )فاعل( قياسان علس ادلاديات الػا ىػي مثػل )راًمػح كالبًػا كفػاًرس 

كللمػادًة كمػا جىػرل »ما ىذا يذىب د. جواد هٍذ ياعم أف بعض األفعاؿ اشتػيقَّ  ما صفاهتا، يقوؿ: كهىل أبعد  ّٓٔ«كتاًمر
رلراىػػا مػػا العراقػػة ة أىصػػالة االشػػتقاؽ مػػا غلعلينػػا نػىعيػػدُّ مجلػػةن مػػا األكصػػاؼ أصػػوالن ألفعاذًلػػا، )فاألسػػود( سػػابق لفعلػػو سػػًود، 

ـي ما فعلو )عىوًج(  .ّٔٔ«ك)األٍعوىج( أقد
كلقػػد »عي القػػاىرة االشػػتقاؽ مػػا أ ػػاًء األعيػػاف لكنػػو قيَّػػده باليػػركرة. يقػػوؿ آّمعػػي مصػػطفس الشػػهاك: جػػوَّز رلمػػ -ج

ػػػٍاه ة لغػػػػة  . كس غلًي ػػػذ رلمػػػػعي اللغػػػة العربيػػػػة ة مصػػػر ّٔػػػػذا الػػػرأم، ف جػػػػاز االشػػػتقاؽ مػػػػا األعيػػػاف لليػػػػركرة ة لغػػػة العلػػػػـو أىخى
قيٌػان أدثػر منػو موقفػان علميٌػان  شلَّػا دفػع بػالعلميّْني مػا ادلعػرّْبني هىل هثػارة . داف ىذا التقييدي علس ما يبػدك موقفػان توفئّٕ«األدب

                                                           

 .ُْٕعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ُّٔ
 .ُْٖعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ِّٔ
 .ّٕ/َُ. كينظر: زلمد علي الندار: الوص  كفعلو، رللة رلمع القاىرة ّٖٓ/ُمل: اخلصائص ابا ج [ ّّٔ
 .َِّك ُٕٗد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ّْٔ
 .ُٕد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ ّٓٔ
 .ُٕادلصدر السابق:  [ ّٔٔ
 .ِّٔ/ُ. كينظر: أ د اإلسكندرم: االحتداج لقرارات آّمع، رللة رلمع القاىرة ُٔ مصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية [ ّٕٔ
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االشػتقاؽ مػا األعيػاف ة العلػـو العصػرية »احلوار رلػٌددان مظهػريا بػرمىهم مػا قيػًد اليػركرة الػذم قيَّػدىم بػو قػراري آّمػع ألف 
( ما  .ّٖٔ«الكهرباء، كبػىلَّر ما الًبلٍَّور، كبىٍستػىنىة ما البيستاف ىو اليـو ضركرةه باديةه للعياف أماـ أعيننا، مثبلن )دىٍهرىبى

كمػػػػا برحػػػػوا يعػػػػالوف ذلػػػػف القيػػػػد حػػػػَّت ا ػػػػذ آّمػػػػع قػػػػراره بتدػػػػويا االشػػػػتقاؽ مػػػػا أ ػػػػاء األعيػػػػاف ميٍطلىقػػػػان كدكف قيػػػػًد 
 .ّٗٔاليركرة

س أسػػبقي هىل الػػذىا شلػػا ىػػو لػػيج انتصػػارينا ذلػػذا الػػرأم مبنيٌػػان علػػس اعتبػػاراتو عقليػػة حبتػػة تػػرل أف مػػا ىػػو مػػادمّّ كزلسػػو 
، بػل ىػو مبػملّّ علػس َّٕ«اللغة سارت ة أطوارىػا مػا اإلشػارة هىل العبػارة، كمػا التدسػيد هىل التدريػد»معنومّّ رلرَّد  هٍذ هف 

ػػي، فالشَّػػرىؼي ىػػو االرتفػػاع،  حقػػائق لغويػػة ة العربيػػة، فمعظػػمي األلفػػاظ ذات ادلعػػىن آّػػرد دانػػ  ة األصػػل ذاتى معػػىن حسّْ
 
ى
الػػة مػػا العًػػٍدؿ. دمػػا أف كادل اىػػة تػىٍقًيػػي بوجػػوًد أ ػػاء األعيػػاف ادلشػػاىىدة ادلرئيػػة »ٍدػػد ىػػو امػػتبلءي بطػػا الدابػػة عىلىفػػان، كالعىدى البىدى

الػػا تناكلىٍتهػػا احلػػواس قبػػل أ ػػاء ادلعػػاين الػػا تطػػوَّرت كانتقلىػػٍ  مػػا ميػػايق احلػػجّْ هىل ًفػػاؽ الػػنفج، كمػػا عيلًػػم أنػػو أقػػدـ فهػػو 
. كهف أسػػبقيةى احملسػػوس ادلػػادم علػػس آّػػرد ادلعنػػوم تػػؤدم هىل نتيدػػة مفاديىػػا أف أ ػػاء ادلعػػاين ُّٕ«األصػػل أجػػدري أف يكػػوفى 

ىٍدػد كالٌسػميٌو كالشَّػرىؼ هظلػا دانػ  ة األصػل أ ػاء أعيػاف ة مرحلػة مػا مراحػل اللغػة األكىل، هٍذ 
الا ىػي مصػادر ثبلثيػة دادل

ػمى أفَّ أصػلى االشػتقاؽ ىػو ادلصػدر. حػَّت تسػمية تلػف الصػيغة س يكا التدريد قد نلب عليهػا  فاشػتقاؽي األفعػ اؿ منهػا أىٍكىى
 الا تدؿ علس العمل كاحلدث )بادلصدر( دان  شلا أىٍكىىمى بعضى الدارسني أنو أصله لبلشتقاؽ ما داـ قد  ي مصدران.

بكبلًمنػػا عنػػد احلػػديث عػػا  مػػا ىػػذا ادلنطلػػق يػيٍعػػرىؼ أف مصػػادر الثبلثػػي رملػػا تكػػوف مػػا أصػػوًؿ االشػػتقاؽ كىػػي ادلعنيػػةي 
االشتقاؽ ما ادلصادر. أما مصادري نح الثبلثي داالستحدار كالتمويل كالرتبية، فما العبػث عػدُّىا أصػوالن الشػتقاؽ أفعاذًلػا 

 ادلايدة، كلذا فسنعدُّىا ما ادلشتقات.

يٍعدىمػػي علػػس مػػا يبػػدك  -كزعػػم بعػػضي البػػاحثني 
ىػػو الىػػٍذر الثبلثػػي للكلمػػة  أف أصػػل االشػػتقاؽ -متػػ ثّْريا بالرتتيػػب ادل

هف ىػػذه احلػػركؼ الثبلثػػة ة ىػػذا الرتتيػػب ىػػي ادلػػادة »رلػػٌردان مػػا معػػىن الفعليػػة أك اال يػػة. كة ىػػذا يقػػوؿ د. هبػػراىيم أنػػيج: 
 اخلاـ الا اضلدرت منها تلف الكلمات، كليج ذلذه ادلادة اخلػاـ شػكله زليىػدَّده أك صػيغىةه مػا صػيغ اللغػة، بػل لػيج ذلػا داللػة،
كال ؽلكػػا النطػػقي ّٔػػا. كىػػي ة رأيػػي األصػػلي احلقيقػػي لكػػل اشػػتقاؽ، كلػػيج ادلصػػدرى دمػػا يظػػا البصػػريوف، كال الفعػػلى دمػػا 

يػيٍقصىد ب صًل الكلمة  ا ان دان  أك فعبلن، تلف ادلػادة الػا »كيتابعو ة ىذا الاعم نحيه حيث يقوؿ:  ِّٕ«يتوىم الكوفيوف
دة كاحلػػذؼ، كىػػذا األصػػل ال معػػىن لػػو، ألنػػو يتػػ ل  مػػا أحػػرؼ صػػوام  خاليػػةو مػػا كيضػػع  عليهػػا كىٍضػػعان رلػػردان مػػا الايػػا

                                                           

 .ُٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ّٖٔ
 .ُْٗ/ِْ، رللة رلمع القاىرة ُٖٔٗلعاـ  ّْرلمع القاىرة: قرارات الدكرة  [ ّٗٔ
 .ُٓد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ َّٕ
. حيػث يػذىب هىل أف ادلخلػوؽ أسػبقي كىٍضػعان مػا ِٓ. كينظػر: ابػا السػراج: رسػالة ة االشػتقاؽ ُٗٗد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ُّٕ

 ادلصنوع.
 .ٖ/ِٓد. هبراىيم أنيج: ة الرتتيب ادلعدمي، رللة رلمع القاىرة  [ ِّٕ
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. كىػػذا الػػاعم ال يسػػتند هىل كاقػػعو لغػػومٍّ منطػػوؽ، فػػبل معػػىن ّّٕ«احلردػػات، كىػػو ادلػػادة األصػػلية للكلمػػاًت الػػا تيٍشػػتىق منػػو
 ما مادةو ال معىن ذلا حسب كىعلًٍهم. -كىو بناءي مىٍعىنى  -لبلشتقاؽ 

ليهػػا قيػػيةي تعريػػًب دمػػا أف انتصػػ ارىنا دلقولػػة أف االشػػتقاؽ مػػا األ ػػاء ىػػو األصػػل، مبػػمل أييػػان علػػس اعتبػػاراتو عمليػػة متي
ادلصطلحات، فاف تعريبىها منصبّّ ة األعم الغالب علس األ اء

. فبعد أف يػيوىلَّد االسمي ادلناسػب للمصػطلح جتػرم عليػو ّْٕ
ة، فلقػػػػد كضىػػػعى ادلعرّْبػػػوف دلمػػػػة )مػػػذياع(، كمنهػػػػا أخػػػذكا: اإلذاعػػػػة كأذاعى، عمليػػػاتي االشػػػتقاؽ الػػػػا تتطلَّبهػػػا الكتابػػػػةي العلميػػػ

يذيع.. كداف خبلؼي ادلعربني ة بادئ األمر عند توليد مصطلح لػذلف الهػاز حػوؿ تفيػيل كاحػد مػا األ ػاء )ًمػٍذياع، 
كادل

ػػػع، راديػػػو، ًهدلاعػػػة( لنػػػا نعػػػايش الػػػدؿى الػػػدائر حػػػوؿ شػػػع(. كمػػػا ز  -مػػػاج  -، كس يكػػػا حػػػوؿ األفعػػػاؿ )أذاع  ّٕٓشلٍػػػواج، ًمشى
ترجيح أ اء مولَّدة أك معرَّبة مثل )حاسوب، نىظَّامة، حاسب ًيل، دومبيوتر( لذلف الهاز ادلعركؼ. كما داد األمػري يػىػٍرجح 
ٍوًسػب( دلػا يقػـو  يحى

لكفػة االسػم )حاسػوب( حػَّت راح ادلعرّْبػوف يشػتقوف منػو الفعػل )حىٍوسىػب( لتخػايا ادلعلومػات فيػو، ك)ادل
 ذلف الفعل.ب

ال يعػمل دبلمينػػا أف االشػػتقاؽ زلصػػوره ب  ػػاًء األعيػاف كأ ػػاًء ادلعػػاين، ألف العػػرب اشػػتق  مػا نحىػػا، فقػػد اشػػتق  مػػا 
أ اء األفعاؿ فقال : ال أيىىًلمُّ 

، كما أ اء األصوات فقال : عاعىٍي ي كىاىىٍي ي ّٕٔ
. كاشتقَّ  مػا ادلشػتق كىػو مػا  َّػاه ّٕٕ

. ككاضػػحه أف ىػػذا اشػػتقاؽ مػػا ّٖٕ«متىىػػٍدرىعى: لىػػًبج ادلًٍدرىعػػة، كمتىىٍسػػكىا، كمتىىٍنػػدىؿ بادلنػػديل»( مثػػل: بعييػػهم )االشػػتقاؽ ادلردػػب
يٍشػػػتىق لػػػيج نػػػح. كمثلػػػو مػػػا نقلػػػو ابػػػاي جػػػمل مػػػا قػػػوذلم: 

بىػػػف اهلل»ادل يػىتىمىٍغفىػػػركف: ي خػػػذكف ادلغػػػافح كىػػػو نبػػػاته »ك ّٕٗ«مىٍرحى
«حيٍلو

ػرىت فػبلفه بعػحىه: »دثرةن جتيا القياس عليو. كمنو ما كرد ة اللساف   . أمَّا االشتقاؽ ما ادلعرَّبات فهو دثحه َّٖ بػٍ قػالوا: دى
ٍرىىم. ِّٖ«دىنَّر كجهيو: تؤلأل دالدينار»ك ُّٖ«هذا طبله بالكربي  سللوطان بالدَّسم  كمرَّ بنا اشتقاقيهم ما الدرىم: ميدى

ىٍدمىعػػي )أنسػػ
تاس الكرملػػي( ة تعقيػػبو لػػو علػػس مصػػطلحات س أرى مػػا احملػػدىثني مػػا ضىػػيَّق مػػا أصػػوؿ ادلشػػتقات هال ادل
ف نلػبي ىػذه األلفػاظ ]أ ػاء اآللػة الػا كضىػعىها التنػوخي[ »للمدمعي عا الديا التنػوخي ة اشػتقاقو )شلٍطىػر( حيػث يقػوؿ: 

، كىػػػو مػػػا س يػػػرٍد ة لفػػػظو كاحػػػد مػػػا دػػػبلـً العػػػرب علػػػس دثػػػرًة أ ػػػاء اآلالت لكػػػاَّ الػػػددتور  ّّٖ«مشػػػتقةه مػػػا الفعػػػل الػػػبلـز
                                                           

 .ُٔد. حسني علي: الصيغ الثبلثية  [ ّّٕ
 .ُْٕ-ُْٔحلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة د. زلمد رشاد ا [ ّْٕ
 .ُّٖ: ُ/َْأنيج ادلقدسي: الكبلـ ادلولَّد، رللة رلمع دمشق  [ ّٕٓ
 )حكاية عا األصمعي(. َِّ/ّابا جمل: اخلصائص  [ ّٕٔ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ّٕٕ
 .ِٖٔ/ْ. كينظر: دتاب سيبويو ٔابا خالويو: دتاب ليج ة دبلـ العرب  [ ّٖٕ
 (.ٖٔ. )عا ادلبه  البا جمل ِِّلي: مقدمة لدرس لغة العرب عبد اهلل العبلي [ ّٕٗ
 ، )ميٍلحىق بَّخر )فقو اللغة( للثعال (، كة لساف العرب أنو صمغه حلوه شبيو بالناط  ينيحيو شدر العرفس.ّّٔاألجداك: دفاية ادلتحفظ  [ َّٖ
 دربت.  -ابا منظور: لساف العرب  [ ُّٖ
 دنر. -الابيدم: تاج العركس  [ ِّٖ
 .ِٖ. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ د [ ّّٖ



67 

 

ػة مػا الػريح كادلًٍصػباح مػا الصػبح كادلًٍمطىػر »صطفس جواد يردُّ عليو اعرتاضو قائبلن: م ، فادلًٍركىحى كليج ىذا االعػرتاضي بصػحيحو
مػػا ادلطػػر، ال مػػا األفعػػاؿ. فػػاف جػػاز أف يشػػتق اسػػم اآللػػة مػػا األ ػػاء فهػػو أكىل بػػ ف يشػػتق مػػا األفعػػاؿ البلزمػػة. كديػػ  

، كىػذه )ادلًٍصػفاة( أم الػراككؽ مػا الفعػل يدَّعي األب أنستاس أف اسم اآللة س  يرٍد ة لفظو كاحد مػا الفعػل الثبلثػي الػبلـز
، ك)ادلًٍعػرىاج( مػا )عػرىج( ك)ادلًٍرقػاة( مػا )رىقًػي( ... كالصػحيحي عنػدم أف اسػم اآللػة ىػذا ييشػتق أحيانػان  )صفا، يصفو( الػبلـز

 .ّْٖ«ما االسم كأحيانان ما الفعل الثبلثي كأحيانان ما الرباعي
خالصدة مددا نددلىل إليدو أن ال دددماء قددد اشدت وا مددن أاددماِء ايعيدان العربيددة والمعر بددةأل وأادماِء المعدداني وايفعددال 
على كثرة؛ ومن أاماِء ايفعال وأاماِء ايصوات والصفاِت على ِقل ةأل فما احتاجوا إلى شيء إال وَضدُعوه علدى وجدٍو 

 ما؛ وعلى َاَننهم ن يس.

 ( مراحل االشت اق:ٕ

 ان داف أصلي ادلشتقات فاف االشتقاؽ ؽلر حتمان ملرحلتني:أيٌ 

 األكىل: اشتقاؽي فعلو ما ذلف األصل.

 كالثانية: اشتقاؽ بقية ادلشتقات ما ذلف الفعل، ملا فيها ادلصادر.

 كلعل ىذا شلا جىعىل الكوفيني يذىبوف هىل أف الفعلى أصلي ادلشتقات. كمذىبيهم ىذا يق  ة منتص  الطريػق بالقيػاس
 .ّٖٓهىل ادلذىب البصرم الذم جعل ادلصادر أصوالن للمشتقات

ال بػػػدَّ هذف لبلشػػػتقاؽ مػػػا ادلػػػركر أكالن بادلرحلػػػًة الفعليػػػة، سػػػواءه أدانػػػ  ىػػػذه ادلرحلػػػة حقيقيَّػػػةن أـ كعليَّػػػة
. فمػػػا ادلػػػركر ّٖٔ

دػر حػوؿ اشػتقاؽ دلمػة )فقػح(، احلقيقي أف أشتق ما )رىٍأس(: رىأسى كرىًئج كمىٍر كس كرًئاسػة... كمػا ادلػركر الػوعلٌي ّٔػا مػا ذي 
ػػظ ديػػ  ّٕٖ«الفقػػح مبػػمٌل علػػس )فػىقيػػر( قياسػػان، كس يػيقىػػل فيػػو هال )افتقػػر( يفتقػػر، فهػػو فقػػح»جػػاء ة لسػػاف العػػرب:  . كيػيٍلحى

 قدَّركا الفعل الثبلثي )فقر( نح ادلستعمل مث اشتقوا منو الصفة )فقح(.

 ( قواعد اشت اق ايفعال من اياماء:ٖ

 ثوف رلموعة القواعد الا غلرم عليها اشتقاؽ األفعاؿ ما األ اء كىي دما يلي:استنبس الباح

االسػػم الثبلثػػي آّػػرد يشػػتق منػػو فعػػله ثبلثػػي مثلػػو ة عػػدد أحرفػػو كنوعهػػا كترتيبهػػا، كة اذليئػػة أم حردػػة األحػػرؼ  -ُ
أحيانان. فقد قالوا: رأىسىو كرأىٍستيو مػا )رأس(

ق منػو ة عػدد األحػرؼ كنوعهػا كترتيبهػا، ، هذ اتفػق الفعػل مػع االسػم ادلشػت ّٖٖ

                                                           

 .ِٖد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ ّْٖ
 .ِّٓ/ُينظر تفصيل ذلف ة: ابا األنبارم: اإلنصاؼ ة مسائل اخلبلؼ  [ ّٖٓ
 نقصد بالوعلية الذر الثبلثي نح ادلستعمل فعبلن. [ ّٖٔ
 فقر. -ابا منظور: لساف العرب  [ ّٕٖ
 .ّٓ/ُده: ادلخصص ابا سي [ ّٖٖ
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كلكا اختل  معو ة اذليئة هٍذ فيتح  عني الفعل كسيكّْن  عنيي االسم. كقالوا ما )الاٍُّبد(: زىبىد، كما الشَّػطىا كىػو احلبػل: 
 .ّٖٗشىطىا بالتوافق ة عدد األحرؼ كنوعها كترتيبها كىيئتها

ثيػرت  -ثة أحرؼ أك أربعػة أحػرؼ، لػذؼ منػو الايػادات االسم الثبلثي ادلايد حرفان أك حرفني أك ثبل -ِ  -قػىلَّػ  أك دى
حػػَّت يعػػودى ثيبلثيػػان، مث ييشػػتق منػػو فعػػله ثبلثػػي ة عػػدد أحرفػػو كنوعهػػا كترتيبهػػا. فلقػػد اشػػتقوا مػػا )هصػػبىع( كىػػو مايػػده حبػػرؼو 

نى ى(، كما )ًعٍلبىػاء(: )صىبىع(: أشارى باصبعو، كما )حىٍنظىل(: حىًظلى: رىعىس احلنظلى فمرض. كما )ًحنَّاء( ك  ىو مايد حبرفني )حى
عىلىب. كاشتقوا ما )أيفٍػعيواف( كىو مايد بثبلثػة أحػرؼ: )فػىعىػا( كىػو ثبلثػي ميقىػدَّر، كلػيج مسػتعمىبلن. كجػاء ة لسػاف العػرب: 

يػد بثبلثػة أحػرؼ: كاشػتقوا مػا )ناًفقىػاء( كىػو ما «. تػىفىعَّس الرجلي: صار داألفعس، كأىٍفعس الرجلي: هذا صار ذا شػر بعػد خػح»
 )نػىفىق(، ففي لساف العرب: )نىًفق الحبوعي كنػىفىق كانتفق كنػىفَّق: خرج منو( أم ما النافقاء.

( ما )دىوٍدىب( كقد شذَّت أ اء فبقي  الايادةي ة أفعاذلا مثل )دىوٍدىبى
َّٗ. 

وف ثبلثيػان رلػرَّدان، فقػد يشػػتقوف كقػد الحظنػا أف احملػدثني ال يشػرتطوف ة الفعػل ادلشػتق مػا االسػػم الثبلثػي ادلايػد أف يكػ
ػػق بالربػػاعي، كقػػد  منػػو ًفعػػبلن ثبلثيػػان مايػػدان أك فعػػبلن ملحقػػان بالربػػاعي، فقػػد اشػػتقوا مػػا )حاسػػوب( فعػػل )حىٍوسىػػب(، كىػػو ميٍلحى
ػػػب( ذم الداللػػػة العامػػػة، كأرادكه دلعػػػىن هدخػػػاؿ ادلعلومػػػات ه ىل اختصػػػوه ّٔػػػذه الصػػػيغة ليايلػػػوا اللَّػػػٍبج بينػػػو كبػػػني فعػػػًل )حىسى

 احلاسوب. كة بناًء ىذا الفعل ظاىرةه أخرل ىي االشتقاؽ ما ادلشتق أك االشتقاؽ ادلردب.

االسم الرباعي آّرد: يشتقوف منو فعبلن رباعيػان مثلػو ة عػدد أحرفػو كنوعهػا كترتيبهػا، كىيئتهػا أحيانػان، فقػد اشػتقوا  -ّ
(، فقالوا: طىٍحلىبى ادلاءي: هذا  .ُّٗعبله الطحلب ما )الطٍُّحليب(: )طىٍحلىبى

االسم الربػاعي ادلايػد حبػرؼو أك حػرفني أك ثبلثػة، ليٍػذىؼ منػو الايػادات حػَّت يعػود رباعيػان رلػردان، مث يشػتق منػو فعػل  -ْ
رباعي ة مثل عدد أحرفػو كنوعهػا كترتيبهػا. فقػد اشػتقوا مػا )العيٍرقيػوب( كىػو مايػد حبػرؼ )عىٍرقىػب(، فقػالوا: عىٍرقىػب الدابػةى: 

بػىػوٍدرل(قىطىع عيرقؤّى  ا. كاشتقوا ما )حى
ػرةن ملعػىن مجىىٍعتيػو.  ِّٗ ٍبكى ٍرتيػو حى ٍبكى ػر. جػاء ة النػوادر: حى ٍبكى كىػو ربػاعي مايػده حبػرفني: حى

تػٍعىر(. كاشتقوا ما )عىرىنٍػقيصاف( ٍيتػىعيور( ملعىن السَّراب، كىو مايد حبرفني )خى كاشتقوا ما )خى
كىو مايد بثبلثة أحرؼ فعػلى  ّّٗ

فرَّاء: العىٍرقىصةي مىٍشيي احليَّة)عىٍرقىص(. ككرد عا ال
ّْٗ. 

ػػفىٍرجىل( ًفعػػبلن. قػػاؿ  -ٓ س يشػػتق العػػرب مػػا االسػػم اخلماسػػي آّػػرَّد كال ادلايػػد، فهػػم س يشػػتقوا مػػا اخلماسػػي آّػػرَّد )سى
(»سيبويو:  ( بعيًنهػا كهظلػا نػىفىػس أف يكػوف مثػلي بنائهػا « ليج ة الكػبلـ مثػل )سىػفىٍرجىٍل ي ة العربيػة. كدػذا ال يريػد )سىػفىٍرجىٍل ي

                                                           

 .ُّٔ-ُِٔعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ّٖٗ
 .ُُٕادلصدر السابق نفسو  [ َّٗ
 .ُٔٔعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ُّٗ
 حبكر. -الداىية. ينظر: لساف العرب  -حىبودرل: مجاعات  [ ِّٗ
 عرنقصاف: دابة ما احلشرات. [ ّّٗ
 .ُٕٔ-ُٕٓعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ّْٗ
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س يشتقوا ما اخلماسي ادلايد حبرؼ، كىذه أقصس زيادتو، كىذا الاائد ىو حرؼه قبل اآلخر. فلػم يشػتقوا مػا )عىٍيػرىفيوط(، 
 .ّٓٗكىي دكيبة بيياء، ًفعبلن 

ىػػػذه رلمػػػل قواعػػػد االشػػػتقاؽ مػػػا األ ػػػاء الػػػا ذدرىػػػا األسػػػتاذ عبػػػد اهلل أمػػػني. كىػػػي تسػػػتوجب منػػػا هثػػػارةى مسػػػ لتػىنٍي 
 رتابطتني.م

: ىي مس لة االشتقاؽ ما اخلماسي رلرَّدان كمايػدان. فمػا ادلعػركؼ أف اللغػويّْني يسػتندكف ة منػًع ىػذا  المسألة ايولى
(»االشػتقاؽ هىل ظػاىًر دػػبلـ سػيبويو:  ػػفىٍرجىٍل ي ،  ّٔٗ«ألنػو ال يكػػوف الفعػلي مػا ضلػػو )سىػفىٍرجىل(، ال صلػدي ة الكػػبلـ مثػل )سى

ذكاتي اخلمسػًة كهٍف س يكػا فيهػا ًفٍعػػله فػاف دخػوؿ التحقػح كالتكسػح فيهػا دػالًعوىًض مػػا »دلنصػ : كهىل قػوًؿ ابػا جػمل ة ا
 . كدبلـي ابا جمل مستىمدّّ ما ظاىًر دبلـً سيبويو ة ادلوضوع.ّٕٗ«منع الًفٍعليَّة فيها

  ذلػػف أننػػا صلػػػدي أنفسػػنا ة ميػػػداف لكػػاَّ لنػػا ة ادلسػػػ لة قػػوالن تسػػوّْنو اليػػػركرةي العلميػػة كال يػىنػٍقيييػػػو ظػػاىري دػػبلـً سػػػيبويو
ادلصػطلحات أمػػاـ أ ػػاء أعيػػاف أاسػػية، كاللغػػةي العلميػػة تيػػطرنا هىل اشػػتقاؽ أفعػػاؿو منهػػا، فػػبل بػػد مػػا قىبػػوؿ ىػػذا االشػػتقاؽ 

 كتػىٍقييسو.

كالواقعي أف األ اء اخلماسية آّرَّدة قليلةه ة العربية. كس يورد منهػا الفػاراك ة )ديػواف األدب(
ضلػو ثبلثػني دلمػةن  هال ّٖٗ

معظميها علس كزف فػىعىٍللىل كفػىعىنػٍلىل، بعيها منحوت مثل )شىقىٍحطىب(، كبعييو ميعىرَّب مثل زىبػىٍرجىد كطىبػىػٍرزىد، كأدثريىػا صػفاته 
ػػنػٍاىر: شػػديد، كأقلُّهػػا أ ػػاء أعيػػاف مثػػل فػىػػرىٍزدىؽ: ًقطىػػع العدػػني،  بػىػػٍرنى : نػػاعم، كعىشى نػىٍهبىػػل ال أ ػػاء أعيػػاف أك معػػافو مثػػل: خى كدى

ٍندىريج للخمر القدؽلة كدىٍردىبيج للعدوز. ، فقليل أييان مثل عىٍندىليب، كخى  لنوعو ما الشدر. أما ادلايد علس اخلماسي حبرؼو

 كيؤيّْد ما نذىب هليو ة جتويا االشتقاؽ منها أمور:

ليل أك العنػػػدليب، قػػػاؿ: أكرد صػػػاحبي لسػػػاًف العػػػرب ًفعػػػبلن مشػػػتىقان مػػػا االسػػػم اخلماسػػػي ادلايػػػد حبػػػركؼ كىػػػو العى  -ً ٍنػػػدى
ليل طػػائره يصػػوّْت ألوانػػان  كالبػيٍلبيػػل يػيعىٍنػػًدؿ أم يصػػوت... األزىػػرم: العنػػدليبي طػػائر أصػػغر مػػا العصػػفور، قػػاؿ ابػػا » كالعىٍنػػدى

ككاضػػحه مػػا ىػػذا أف العنػػدليل ىػػو العنػػدليب كأهنػػم  ّٗٗ«األعػػراك: ىػػو البػيٍلبيػػل.. كقػػاؿ الليػػث: ىػػو طػػائره يصػػوّْت ألوانػػان...
تقوا منػػػو ًفعػػػبلن رباعيػػػان ىػػػو )عىٍنػػػدىؿ(. كيبػػػدك أف )األزىػػػرم( أراد أف يكػػػوف كقَّافػػػان عنػػػد أقػػػواًؿ الصػػػرفيني فقػػػاؿ ميلتٌفػػػان حػػػوؿ اشػػػ

كجىعىٍلتيػػو ريباعيٌػػان ألف أصػػلىو )العىٍنػػدىؿ( كىػػي الناقػػةي العظيمػػة الػػرأس اليػػخمة، مث ميػػدَّ بيػػاء كديًسػػعى  بػػبلـ مكػػرَّرة مث »احلقيقػػة: 
  يَّة صلةو بني العندليب كالعندؿ أرادى أف يعقدىا األزىرم لييٍثًب  أف اخلماسي ادلايد ال ييٍشتىق منو !.. فََْ«قلب  باء

 أكرد صاحب اخلصائص قوؿ الراجا: -ب

                                                           

 ، كنقل ىنا دبلـ سيبويو ملعناه، كنصُّو سي يت.َُٖاالشتقاؽ  عبد اهلل أمني: [ ّٓٗ
 .ُْٔ/ْسيبويو: الكتاب  [ ّٔٗ
 .ّّ/ُابا جمل: ادلصن   [ ّٕٗ
 ، كما بعدىا.ْٖ/ِالفاراك: ديواف األدب  [ ّٖٗ
 ابا منظور: لساف العرب: عندؿ. [ ّٗٗ
 ادلصدر السابق نفسو: عندؿ. [ ََْ
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ٍردىبىٍ ( ربػػاعي، كدىٍردىبػػيج )الشػػيع الفىػػاين( أيىاسػػٌي، كال أدفػػع أف يكػػوف »))قػػد دىٍردىبىػػ  كالشػػيعي دىٍردىبػػيج( مث قػػاؿ:  فػػدى
ػػفىٍرجىل ًفٍعػػبلن عػػا ضػػركرة لقػػاؿ اسػػتكر  ػػو، دمػػا أنػػو لػػو بىػػىن مػػا سى ػػو علػػس أف بػػىنى مػػا )دىٍردىبػػيج( ًفٍعػػبلن فحػػذؼى خاًمسى ه نػىٍفسى
 .َُْ«)سىٍفرىج(
( كمػػا )دينػػار( فعػػل )دىنَّػػر(  -ج هف العػػرب اشػػتق  مػػا اخلماسػػي ادلعػػرَّب دثػػحان، فقػػد اشػػتق  مػػا )نػىػػٍوركيز( فعػػل )نػىػػٍورىزى

ض علينػا بػ ف ىػذه الكلمػات األعدميػة ىػي مػا مايػدات الربػاعي بػدليل كجػود كما )ًفٍردىكس( الصفة ) ميفىٍردىس(. كقػد يػيٍعػرتى
، كال يصػح عىػدُّ بعًيػها  حرة الايادة الياء كالواك فيهما. لكننا نرد اعرتاضهم ىذا ب ف حركؼ األعدمي ادلعرب دلَّها أصوؿه

لايػػادة علػػس لغػػة نػػح عربيػػة، كىػػذا منػػاؼو للدراسػػة العلميػػة. مث هنػػو زكائػػد، ألف ة ذلػػف طػػردان للقاعػػدة العربيػػة ة التدريػػد كا
 علس افرتاض كجوًد حركًؼ زيادة ة اللغة األجنبية ادلعرَّب عنها، فليج ذلف ما مهمة دارس العربية كالباحث فيها.

يػا القيػاسى عليهػا، قلنػا: هف ا خلماسػٌي دلَّػو قليػله ة العربيػة فاف قيل: هفَّ حاالت االشتقاؽ ما اخلماسٌي قليلةه ًقلَّة ال جتي
 كما ذلف هال لًًثقىًلو، كالقوـي هىل اخلًفَّة أىٍميىل.

ػٍدرىج(  ثوف فقد اشتقوا مػا اخلماسػٌي كمػا فوقػو مػا ادلعػرَّب كالػدخيل دثػحان، فاشػتقوا مػا )ىيػدركجني( فعػل )ىى يٍحدى
أما ادل

كما )أيدسيد( فعل )أىٍدسىد(
. كما )باستور( ادلصدر )بىٍستػىرىة(َّْكما )أسيتيل( ادلصدر )أىٍستػىلىة( َِْ

َْْ. 
: كىػػػي مبنيَّػػػةه علػػػس هقػػػرار ادلسػػػ لة األكىل. فػػػاذا صػػػحَّ االشػػػتقاؽ مػػػا اخلماسػػػي كمػػػا فوقػػػو، فمػػػا قواعػػػدي  المسدددألة الثانيدددة

 االشتقاؽ منو  كالواب ما يلي:

ػػذىؼ منػػو احلػػرؼ الشػػبيو بالاائػػد أك احلػػرؼ األخػػح منػػو. كحػػر  -ً كؼي الايػػادة دمػػا نعلػػم ىػػي االسػػم اخلماسػػي آّػػرَّد ػلي
حركؼ )س لتمونيها( كالتيعي . كّٔذا يعود االسم هىل جذر رباعي تقديرم فييٍشػتق منػو فعػله ربػاعي بعػدًد حركفػو كنوًعهػا 
ػذؼ احلػرؼ األخػح، هٍذ لػيج ة حػركؼ الكلمػة حػرؼه شػبيو حبػركؼ  كترتيبها، كحبرداهتا ما أمكػا. ففػي قػوذلم )زىبػىٍرجىػد( ػلي

 شتىق منو الفعل )زىبٍػرىج(، ًلميبلبسة الاَّبػىٍرجىد.الايادة، مث يي 

ػػػذىؼ  -ب االسػػػم ادلايػػػد علػػػس اخلماسػػػٌي حبػػػرؼ: أقصػػػس زيػػػادة اخلماسػػػي ة العربيػػػة حػػػرؼه كاحػػػد. كلبلشػػػتقاؽ منػػػو ػلي
ػػػذؼ دػػػذلف احلػػػرؼي األخػػػح، كعليػػػو اشػػػتقوا مػػػا عنػػػدليب )عىٍنػػػدىؿ( دمػػػا تقػػػدـ، كمػػػا  حػػػرؼي الايػػػادة كىػػػو حػػػرؼ ادلػػػد، كػلي

ثوف دىٍهرىب كتىكىٍهرىب كميكىٍهرىب... ه .)دهرباء  ( اشتق احملدى

االسػػم مػػا فػػوؽ اخلماسػػي ادلايػػد حبػػرؼ: أ ػػاءي ىػػذا النػػوع دلهػػا معرَّبػػة أك دخيلػػة، ألف نايػػة مػػا يكػػوف عليػػو االسػػم  -ج
ػػذىؼ مػػا ىػػػذه األ ػػاء األحػػرؼ الشػػبيهة بالا  كائػػد العربيػػػة العػػرك ىػػو اخلماسػػي ادلايػػد حبػػرؼ. كطريقػػػةي االشػػتقاؽ ىنػػا أف ػلي

كاحلػػرؼي األخػػح حػػَّت يعػػودى االسػػم هىل جػػذرو ربػػاعي مقػػدَّر مث ييٍشػػتىق منػػو فعػػله ربػػاعي. كعليػػو اشػػتيقى مػػا )ىيػػدركجني( فعػػل 
ربػػاعي بعػػد أف حيػػًذؼ منػػو اليػػاءاف كالػػواك كالنػػوف لشػػبًهها حبػػركؼ الايػػادة العربيػػة، فبقػػي االسػػم علػػس جػػذر ربػػاعي ىػػو اذلػػاء 
                                                           

 .ٓٓ/ِابا جمل: اخلصائص  [ َُْ
 .ْٖٓطباء العرب: ادلعدم الط  ادلوحد الاد األ [ َِْ
 .ٕادلصدر السابق:  [ َّْ
 .ِْٕادلصدر السابق:  [ َْْ
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ػٍدرىج(كالداؿ كالراء كالػيم ف دػاء منػو الفعػل )ىى
، أم عػا  مػادة دىنيػة باذليػدركجني، كاشػتقوا مػا )مغنػاطيج( بالطريقػة  َْٓ

ذاهتػػا الفعػػل الربػػاعي )مىٍغػػنىس(
بعػػد حػػذؼ األلػػ  كاليػػاء كالسػػني، كىػػي دلُّهػػا حػػركؼ شػػبيهة حبػػركؼ الايػػادة ة العربيػػة،  َْٔ

 تقوا شليىٍغنىس كمتىىٍغنىس.كذلف دلعىن ادلبلبىسة ياصيَّة ادلغناطيسية. كما ىذا الفعل اش

 لكاَّ ةة مبلحظتػىنٍي ينبغي التنبو هليهما عند تطبيق ىذه القواعد، كعلا:

ػػع عنػػد االشػػتقاؽ بػػني حػػرفػىنٍي متنػػافريا ال ي تلفػػاف كالنطػػق العػػرك. كسػػي يت تفصػػيلي ذلػػف ة الفصػػل  -ً ضػػركرةي أىال غليٍمى
 الثالث حيث مبحث التعريب.

ػػػب حذفيػػػو هذا دػػػاف ة الكلمػػػة حرفػػػاف مػػػا احلػػػركؼ الشػػػبيهة حبػػػركؼ الايػػػادة  قػػػد ؼليٍتػىلىػػػ  ة احلػػػرؼ -ب الػػػذم يتوجَّ
العربية، ففي دلمة )ىيدركجني( توجَّب حذؼ أربعػة أحػرؼ كلكػا األحػرؼ الشػبيهة حبػركؼ الايػادة ة ىػذا االسػم أسػة 

حػركؼ ادلػد أىٍكىل مػا نحىػا، فيبقػس  ىي )اذلاء كالياءاف كالواك كالنوف( ف م احلػركؼ أحػقُّ باحلػذؼ  مػا الطبيعػي أف تكػوف
ػٍدرىج(، كعمػد ًخػركف هىل حػذؼ  اخليار بني اذلاء كالنوف، كلذا فقد عمىد بعػض ادلعػرّْبني هىل حػذؼ النػوف فقػالوا ة فعلػو )ىى

اذلاء فقالوا: )دىٍرجىا(
لَّطػوا أفَّ العرب هذا اشػتقوا مػا األعدمػي خى ». كة مثل ىذه احلالة ال نرل الردوف هىل ما يقاؿ ما َْٕ

كه . بػػل األحػػرل مقارنػػة ىػػذه األحػػرؼ ادلختلػػ  فيهػػا مػػع نظائًرىػػا ة َْٖ«فيػػو، ألنػػو لػػيج مػػا دبلمهػػم فػػاجرت كا عليػػو فغىػػحَّ
ػػبىًهو حػركؼى الايػػادة فنحذفػػو  الكلمػات العربيػػة، فمػػا لػو نظػػحه أصػػيل ة الكلمػات العربيػػة نبقيػػو، كمػا لػػيج لػػو نظػحه ضلكػػم بشى

ِى كضىػيػٍفىا  قبل االشتقاؽ منو. ففي مثالنا ٍلػ عػ  ة أربػع دلمػات ىػي: رىٍعشىػا كخى )ىيدركجني( صلد أف زيادة النػوف ًخػران  ًي
ػػػا كعىٍلدى

لىػػػع( ملعػػػىن دثػػػح البلػػػع. كذلػػػف علػػػس مػػػا نقىلىػػػو َْٗ بػٍ   ة حػػػني س تػيقىػػػدَّر زيػػػادةي اذلػػػاء أكالن هال ة دلمػػػةو كاحػػػدة ىػػػي )ىى
صػػاحبي اللسػػاف عػػا ابػػا األثػػح

حػػذفىها. كلعػػل ىػػذا مػػا جعػػل  -مػػا مث  -لنػػوف شػػبيهةن بالاائػػد كييػػرجح . شلَّػػا ييػػرجّْح عػػدَّ اَُْ
 فعلى )ىىٍدرىج( أدثرى قػىبيوالن ما فعل )دىٍرجىا(.

 ( بناء المشت ات:ٗ

الفعػػل الػػذم ييشػػتق مػػا أصػػولو الػػا قررناىػػا سػػابقان هظلػػا ىػػو الفعػػل الثبلثػػي كالربػػاعي آّػػرَّداف. كىػػي ادلرحلػػةي األكىل مػػا 
ػٍذران. فمػا ىػذه مراحل االشتقاؽ دم ا قدمنا. أما ادلرحلػة الثانيػة فهػي مرحلػة االشػتقاؽ مػا ىػذا الفعػل الػذم صػار بػدكره جى

األفعػاؿ نػىٍبػمل مايػداهًتا حبػرؼو أك حػرفػىنٍي أك ثبلثػة، علػس الثبلثػي آّػرَّد، كحبػرؼو أك حػرفني علػس الربػاعي آّػرَّد. كمػا األفعػػاؿ 

                                                           

 .ْْٓد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ َْٓ
 .ُٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ َْٔ
 .ْْٓد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ َْٕ
 .ٔٓ: ادلعرب ما الكبلـ األعدمي الواليقي [ َْٖ
 ، رعشا: مرتعش، كخلِ: خرقاء، كعلدا: نليظة.ِٗٓ/ِالسيوطي: ادلاىر  [ َْٗ
 بلع. -ابا منظور: لساف العرب  [ َُْ
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فػػة: اسػػم الفاعػػل كاسػػم ادلفعػػوؿ كالصػػفة ادلشػػبهة باسػػم الفاعػػل. كمبالغػػة اسػػم الفاعػػل آّػػرَّدة كادلايػػدة نبػػمل ادلشػػتقات ادلعرك 
 كادلصدر ادليمي كمصدر اذليئة كاسم اآللة كا ىٍي الاماف كادلكاف. كمنها نبمل ادلصدر األصلي علس مذىب الكوفيني.

ػىنى مػػا األ ػػاء مباشػرةن كىػػي ادلصػػدر الصػػناعي اتفاقػان، كا لنسػػب كالتصػػغح عنػد مػػا يعػػدُّعلا مػػا كةػة مشػػتقات أخػػرل تػيبػٍ
كيػيعىدُّ النسب ضربان ما االشتقاؽ، ألف ادلنسوب يصح ًصفةن.. كىو دالصفة ادلشػبَّهة ة رفعػو »ضركب االشتقاؽ هذ يقوؿ: 

. كسػػواء أعػػدَّ الصػػرفيوف التصػػغحى كالنسػػبى مػػا ادلشػػتقات أـ ُُْ«الظػػاىر... كالتصػػغحي مػػا ادلشػػتقات ألنػػو كصػػ ه ة ادلعػػىن
 .ُِْفاهنما عند اللغويني دذلف. ألهنما ما طرؽ توليد األلفاظ الديدة ال،

 كطرؽي بناء ىذه ادلشتقات ما األفعاؿ كنحىا موضَّحة ة دتب الصرؼ كال ميسىوغ لذدرىا ىنا.

 ( االشت اق وايبنية:٘

دَّ مػا أف تيٍسػبىف ة قالػبو صػرة هذا داف االشتقاؽي الصرة ىو أخذى دلمةو ما أخرل فافَّ الكلمة الديدة ادلشتقَّة ال بيػ
خػر علػس  جديد يسمس )البناء(، الذم ىو صيغةه علس كزفو معنيَّ لىًٍمل ة الغالب معىن زلػدَّدان، فبنػاءه يىػديؿُّ علػس الفاعليَّػة ًك

ىٍفعولية، كثالثه علػس السَّػبىبية كىلػم جػران. كىػذه األبنيػة منهػا مػا ىػو خػاصّّ باألفعػاؿ كمنهػا مػا ىػو خػاص ب
األ ػاء )ذكاتو ادل

 كصفات(.

 أبنية األفعاؿ: -ً

 لؤلفعاؿ ثبلثوف بناء ىي:

 للثبلثي آّرَّد ثبلثة أبنية ىي: فػىعىل، فػىعيل، فىًعل. -ُ

 للثبلثي ادلايد حبرؼو ثبلثة أبنية ىي: فػىعَّل، أىفٍػعىل، فىاعىل. -ِ

 افٍػتػىعىل، افٍػعىلَّ.للثبلثي ادلايد حبرفني أسة أبنية ىي: تػىفىعَّل، تػىفىاعل، انٍػفىعىل،  -ّ

، افٍػعىوَّؿى )اٍجلىوَّذى: هذا أسرع(. -ْ  للثبلثي ادلايد بثبلثة أحرؼ أربعة أبنية ىي: اٍستػىٍفعل، افٍػعىٍوعىل، افٍػعىاؿَّ

 للرباعي آّرَّد بناء كاحد ىو: فػىٍعلىلى. -ٓ

للملحػق بالربػػاعي آّػرد تسػػعة أكزاف ىػي: فػىٍعلىػػلى  -ٔ
ٍهػػوىر(، فػىٍعيىػُّْ ػػٍريى (، فػىٍعػوىؿ )جى ل )شى

، فػىيػٍعىػل )بػىٍيطىػػر(، فػىٍعنىػػل  ُْْ
، فػىٍعلىس )سىٍلقىس( ُْٓ)شىٍرنى (

، فػىٍوعىل )حوقل(، فػىنػٍعىل )سىنبل(، كيػىٍفعىلى )يىرنى ( ُْٔ
ُْٕ. 

                                                           

 .ِِّعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ُُْ
 .َِْينظر: د. صبحي الصا،، دراسات ة فقو اللغة  [ ُِْ
ٍلبىػبى حيػػث أحلقػ  البػػاء الثانيػة الفعػػلى الثبلثػي ملدػػرد الربػاعي الػػذم مجيػػعي فػىٍعلىػل للربػػاعي آّػرد ضلػػو دىٍحػرىج.  [ ُّْ كفػىٍعلىػػلى للميلحػق بالربػػاعي آّػٌرد مثػػل جى

 .ِٔٗ/ ُحركفو أصوؿ. ينظر: د. عبد اللطي  اخلطيب، ادلستقصس ة علم التصري : 
 شىٍريى  الارعى: قىطىع شريافىو أم كرقو. [ ُْْ
 شىٍرنى  ما )شرؼ(. [ ُْٓ
 ٍلقس: استلقس علس ظهره.سى  [ ُْٔ
 يػىٍرن : صىبغى. [ ُْٕ
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 للرباعي ادلايد حبرؼ بناء كاحد ىو: تػىفىٍعلىل ضلو تدحرج. -ٕ

للميٍلحػػق بالربػػاعي ادلايػػد حبػػرؼو تسػػعة أبنيػػة -ٖ
ػػٍيطىا(،  ُْٗؾ(ىػػي: تػىفىٍعػػوىؿ )تػىرىٍىػػوى  ُْٖ (، تػىفىيػٍعىػػل )تىشى ػػٍوثرى ، تػىفىٍوعىػػل )تىكى

 شىٍملىلى(.متىىٍفعىل )متىىٍسكىا(، تػىفىٍعيىل )تىشىٍريى (، تػىفىٍعلس )تىسىٍلقس(، تػىفىٍعلى  )تػىعىٍفرىت(، تػىفىعنىل )تػىقىٍلنىج(، تػىفىٍعلىل )تى 

لىػػل )اٍحػػرىصٍلىم(. افػٍ  -ٗ ػػ فَّ(، كلكػػل بنػػاء منهمػػا معػػىن مغػػايره بدرجػػةو مػػا للربػػاعي ادلايػػد حبػػرفػىنٍي بنػػاءاف علػػا: افٍػعىنػٍ عىلىػػلَّ )اٍطمى
ػػػق بالربػػػاعي، ملعػػػىن  يٍلحى

ىعػػػىن البنػػػاًء اآلخػػػر، كال ًصػػػحةى ًلمػػػا ييقػػػاؿ مػػػا أف اإلحلػػػاؽ ال يػيػػػؤىدم معػػػىن خاٌصػػػان، فلػػػيج )بػىٍيطىػػػر( ادل
دل

( أٌمػػا ادللحػػق بالربػػاعي )بػىٍيطىػػر(، فمعنػػ ػػقَّ اه عػػا ىى الدابَّػػة)بىطىػػر( الثبلثػػي، فػػالثبلثي معنػػاه )شى
، كقػػد يكػػوفي الشػػقُّ مػػا طػػرؽ َِْ

 ادلعالة، كىكذا أضاؼى ىذا احلرؼي اإلحلاقيُّ تػىٍنويعان جديدان علس ادلعىن األصلي للفعل.

بيػػد أنػػو ال بػػد مػػا اإلشػػارة هىل أف االشػػتقاؽى لػػيج عمليٌػػةن حسػػابٌيةن هحصػػائية دمػػا ذدرنػػا سػػابقان. فليسػػ  دػػلُّ مايػػداًت 
 ، كال دلُّ رلرداهًتا. كليس  دلُّ مايداهًتا قابلةن ألٍف تيشتق منها دلُّ ادلشتقات الا سبق ذدريىا.األفعاؿ مستعملىةن 

 أبنية األ اء: -ب

 أبنيةي األ اء آّردة ة العربية عشركف ىي:

ػػػبيع( -ُ بًػػػد(، فػىعيػػػل )سى بىػػػل(، فىعًػػػل )دى ٍلػػػب(، فػىعىػػػل )جى عشػػػرةي أبنيػػػةو للثبلثػػػي كىػػػي: فػىٍعػػػل )دى
)ًجػػػذٍع(، ًفعًػػػل ، ًفٍعػػػل  ُِْ

 )ًهًبل(، ًفعىل )ًعنىب(، فػيٍعل )قػيٍفل(، فػيعيل )عينيق(، فػيعىل )صيرىد(: طائر فوؽ العصفور.

ػػػم(، فػيٍعليػػػل )بػيػػػٍرثيا(، ًفعىػػػلَّ )ًقمىطٍػػػر(، فػيٍعلىػػػ -ِ ٍعفىػػػر(، ًفٍعلًػػػل )ًدٍعبًػػػل(، ًفٍعلىػػػل )ًدٍرىى ل سػػػتةي أبنيػػػةو للربػػػاعي ىػػػي: فػىٍعلىػػػل )جى
 )جيٍخدىب(: اليخم الغليظ.

ػػػًرش(: الثقيلػػػة السَّػػػمدة  فػيعىلّْػػػل )خياىٍعبًػػػل(، ًفٍعلىػػػٌل  -ّ ػػػفىٍرجىل(، فػىٍعلىلًػػػل )جىٍحمى أربعػػػةي أبنيػػػةو للخماسػػػي ىػػػي: فػىعىلَّػػػل )سى
ًلع: لًبقلة(.  )ًجٍردىٍحل(: اليخم  )كزاد ابا السراج: فػيٍعلىًلل مثل ىيٍندى

وؿ، الصػفة ادلشػبهة باسػم الفاعػل، اسػم اآللػة، مصػدر ييياؼ هليها أبنيةي ادلشتقات: )اسم الفاعل كمبالغتو، اسم ادلفع
اذليئة، مصدر ادلرة، ادلصدر ادليمي، ا ا الاماف كادلكاف( ادل خوذة ما دل فعلو رلرَّدو كمايداتو، قابلو للبنػاء عليهػا، فتبلػغ ضلػو 

رَّد حػَّت قػد تصػل هىل ةانيػة أبنيػةو لفعػلو مئا بناء. كيياؼ هليها أبنيةي ادلصادر األصػلية الػا تتعػدَّد أحيانػان للفعػل الثبلثػي آّػ
انان.... كاحد، دما ة فعل )كىجىد( كىٍجدان كيجيودان ًكٍجدانان هٍجدى

 ه  دما ييياؼ هليها أبنية األ اء ادلايدة علس دثرهتا. ِِْ

ثػبلث مئػًة بنػاء، لقد داف هحصاءي أبنيًة األ اء ما األموًر الصػعبة علػس اللغػويني، ففػي حػني ذدػر سػيبويو منهػا ةانيػةن ك 
كىصىلٍ  عند ابا القطاع ما القرف السادس هىل عشرةو كمئتني كألً  بناء، دما ذىدر السيوطي

ِّْ. 
                                                           

 .َِّ/ ُينظر: د. عبد اللطي  اخلطيب، ادلستقصس ة علم التصري :  [ ُْٖ
 تػىرىٍىوىؾ: أم ضىعي  ة مىٍشًيو كمىاجى، تىشىٍريى : تػىقىطَّع  أكراقو. [ ُْٗ
 بطر. -الابيدم: تاج العركس  [ َِْ
 .ِٖ-ُٖابا جمل: ادلصن   [ ُِْ
 كجد. -ركس الصحاح كتاج الع [ ِِْ
 .ْ/ِالسيوطي: ادلاىر  [ ِّْ
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كلكثػػحو مػػػا ىػػػذه األبنيػػػة معػػاف ثابتػػػة قرَّرىػػػا االسػػػتعماؿ أك سلصَّصىػػػة. كضلػػا ة دراسػػػتنا ىػػػذه ال تعنينػػػا هال األبنيػػػةي ذاتي 
يخىصَّصػػة، كال سػػيما

ثوف. أمَّػػا بقيػػة األبنيػػة فقػػد يػػ يت يػػـو  يىصَّػػص فيػػو ًلمعػػاف  ادلعػػاين احملػػدَّدة كادل الػػا أفػػاد منهػػا ادلعرّْبػػوف احملػػدى
جديػػدة. كيػػرل بعػػضي اللغػػويني أف مسػػحة اللغػػة العربيػػة ىػػي ة ىػػذا االجتػػاه ال زلالػػة، كأهنػػا دانػػ  تسػػح فيػػو لػػوال توقُّػػ ه طػػرأ 

 .ِْْعلس مسحهتا
 ًنػىن عنػو ة كىٍضػع ادلصػطلح العلمػي، ذلػف أف معػىن الكلمػة العربيػة لػدّْده ثبلثػةي كدراسةي معاين األبنية كدالالهًتا شلػا ال

يوىلّْػػد( مػػثبلن، ال بػػد لفهػػم معناىػػا الصػػحيح مػػا 
عناصػػر ىػػي جػػذرىا اللغػػوم، كبنا ىػػا الصػػرة، كموقعهػػا السػػياقي، فكلمػػة )ادل
ما معرفة أف ىػذا البنػاء يعػمل ذاتػان كقػعى منهػا معرفة داللة جذرىا اللغوم )كلد( كىي حصوؿي شيء بعد أٍف س يكا. كال بد 

احلػػدثي كىػػو مػػا يؤدّْيػػو بنػػاءي اسػػم الفاعػػل، كال منػػاص مػػا معرفػػة السػػياؽ الػػذم كردت فيػػو الكلمػػة، فمعػػىن )ادلولّْػػد( ة نػػصٍّ 
د الكهربػػائي كال لغػػوم ؼلتلػػ  عنػػو ة نػػصٍّ طػػ  أك فيايػػائي أك ديميػػائي، فمولّْػػد اللغػػة، نػػحي مولّْػػد احلوامػػل، كىػػو لػػيج ادلولّْػػ

 ميوىلّْد احلموضة مثبلن.

 ( معاني ايبنية:ٙ

لػػا نتعػػرض دلعػػاين أبنيػػة األفعػػاؿ كال مشػػتقاهتا، ألهنػػا متعالىمػػةه كال يكػػاد ؼللػػو منهػػا دتػػابه ة الصػػرؼ. لكننػػا سػػنحاكؿ 
 تبيني بعض معاين األبنية اال ية، كىي الا أفاد منها كاضعو ادلصطلح.

شلا ػلىٍظىس باىتماـ احملػدىثني، ألف حػاجتهم هىل توليػد األلفػاظ كادلصػطلحات دفعىػٍتهم هىل اسػتكناه كدراسةي معاين األبنية 
 ادلعاين الا ؽلكا أف ػلملها دلُّ بناء ًلسٍبًف الذكر اللغوية فيها.

تقػدمني دراسػةن كال ميعىدَّل عا توضيًح أف دراسة األبنية  تل  عا دراسة معانيها هىل حدٍّ مػا، فاننػا صلػد عنػد بعػض ادل
لؤلبنية ما حيث ذدريىا كحصريىا كضبطيها ّٔدؼ متييا الكًلم العرك ما الػدخيل. دمػا صلػد عنػدىم دراسػاتو قيمػةن دلعانيهػا 
ة تياعي  دتبهم النحوية كاللغوية، كأقدـ مػا دتػبى ة ىػذا ادلوضػوع سػيبويو كابػا قتيبػة ة مؤلفػو )أدب الكاتػب(، كأبػو 

و النفػيج )ديػواف األدب(. كىػذه ادلؤلفػات تؤدػد أف العػرب هظلػا أرادت األبنيػة دلعػافو زلػدَّدة قػارَّة. هسحاؽ الفاراك ة معدمػ
ىػذا بػابي مػا جػاء ة األدكاء... علػس مثػاؿ: كىًجػعى »كشلا كرد منها عند سيبويو عػا رلػيء األمػراض علػس بنػاء )فػىعىػل( قولػو: 

ػان... كقػالوا: حػاًف حىاىنػان، كىػو حػايا جعلػوه يػىٍوجىع كىجىعان كىو كىجىع، كذلف لتقارب ادلعاين كدذ ػبى  حىبدى بىطػان كحى لف ًحػبس حى
أما مػا دػاف مػا الػوع كالعطػش فانػو أدثػر شلػا »كما أكضح ما جاء ة معاين األبنية عنده قولو:  ِْٓ«ملنالة ادلرض ألنو داء

ل يػىٍفعىػػل( كذلػػف ضلػػو ظًمػػئ كىػػو ظمػػَّف، ييبػػىن ة األ ػػاء علػػس )فػىٍعػػبلف( كيكػػوف ادلصػػدر )الفىعىػػل(، كيكػػوف الفعػػل علػػس )فىعًػػ
علػػس حػػد  -ىػػػ( فقػػد دػػاف ِٕٔ. كأمثػػاؿ ىػػذه األحكػػاـ عنػػده دثػػحة. أمػػا ابػػا قتيبػػة )ِْٔ«كعًطػػش يعطىػػش كىػػو عطشػػاف

قػالوا: كاألدكاء هذا دانػ  علػس )فػيعىػاؿ( أتػػ  »أكؿى مػا أفػرد بابػان دلعػاين األبنيػػة ة دتابػو الػذم ذدرنػاه. كمنػو قولػػو:  -علمنػا 
                                                           

 .ُُٗد. أسعد علي: هتذيب ادلقدمة اللغوية للعبليلي  [ ِْْ
 .ُٕ/ْسيبويو: الكتاب  [ ِْٓ
 .ِِ/ْادلصدر السابق:  [ ِْٔ
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اء مثػػػل القيػػػبلب كاخليمػػػاؿ كالنيحػػػاز.. كالسُّػػػكات.. هال حرفػػػان كاحػػػدان ىػػػو )السَّػػػواؼ( داءه مػػػا أدكاء اإلبػػػل، كدػػػاف بيػػػم الفػػػ
كىذه العبارة األخػحة عػا ركايػة األصػمعي )السُّػواؼ( باليػم مػا أدػرب  ِْٕ«األصمعي ييم أكلو كييلحقو ب مثالو ة األدكاء
سُّػػ وف جيػػدان االرتبػػاط القػػوم بػػني البنػػاء كمعنػػاه، دمػػا ىػػي دليػػل ىػػاـ علػػس رنبػػػة األدلػػة علػػس أف اللغػػويني القػػدامس دػػانوا ػلًي
 القدماء ة طرد االشتقاؽ علس ىذه األبنية.

ىػػػػػػ(. كىػػػػو معدػػػػػم معقَّػػػػػد َّٓأمَّػػػػا أكسػػػػػعي دتػػػػاب ة األبنيػػػػػة فهػػػػػو )ديػػػػواف األدب(، ألك هسػػػػػحاؽ الفػػػػاراك ادلتػػػػػو  )
ألبنيػػة. كىػو، كهف دػػاف ال ػلػػاكؿ اسػػتخبلص معػىن دػػلّْ بنػػاءو يػػذدره  ، لكنػػو ادلعدػػم األكؿ الػذم صيػػنّْ  حبسػػب اِْٖالطريقػة

كغلػيء علػس )فػىعىػبلف( هذا دػاف معنػاه »فانو يقدّْـ مادةن قيّْمػة دلػا يريػد دراسػةى معػاين األبنيػة. يقػوؿ عػا داللػًة بنػاء )فػىعىػبلف(: 
كقػػد جػػاء مصػدر ]فػىعىػػل يفعيػػل[ »فػىعىالػة(: . كيقػػوؿ عػا بنػػاء )ِْٗ«احلردػةى كالػػذىابى كآّػيءى، دقولػػف: خفػػق القلػبي خىفىقانػػان 

ػػػطارة. كهظلػػػا يسػػػهل ة ىػػػذيا  ػػػارة كشػػػطرى شى ػػػر طىهى علػػػس فىعالػػػة، كلػػػيج مػػػا بنائػػػو كىػػػو مػػػا بنػػػاء الطبػػػائع، مثػػػل قولػػػف: طىهى
ػػػػق بػػػػو ة البنػػػػاء ألف معنػػػػاه يكػػػػاد يوجهػػػػػو هىل  ػػػػر كدػػػػذلف اآلخػػػػر )شػػػػطير( ىػػػػو ميٍلحى ػػػػر: طىهي كأشػػػػباىهما ألنػػػػو ييقػػػػاؿ ة طهى

اَّ أىم ما عند الفػاراك دمػا ذدرنػا ىػو أنػو يقػدـ مػادة لغويػة لدراسػًة مػدلوالت األبنيػة. فمػثبلن يػورد مجلػةن مػا . لكَّْ«اليم
ايػة كاخليشػارة كاليراشػة كالطٌفاحػة كاخليبلصػة.. الكلمات الا جاءت علس بناء )فػيعىالة(: ضلو: النُّحاتػة كالربي

كىػي دلهػا شلػا  ُّْ
ػػل ىػػذا البنػػػاءى ألف ييصػػاغ عليػػػو دػػلُّ مػػا يػػػدؿ علػػس البقيػػة مػػػا الشػػيء كنيثارتػػػو  يػػدؿ علػػس بقيَّػػػة الشػػيء أك خبلصػػًتو، شلػػػ ا يػيؤىىّْ

 دالنُّشىارة كالكينىاسة.

ىػػػ( كفقػػو اللغػػة ْٖٓىػػػ( كسلصَّػػص ابػػا سػػيده )ِْْدمػػا تػيعىػػد معدمػػات ادلعػػاين دكتػػاب األلفػػاظ البػػا السػػكي  )
دمػا أف »عاين األبنية. كشلَّا كردى عا الثعػال  قوليػو عػا بنػاء )فػىعيػوؿ(: ىػ(، مراجعى ال نىن عنها دلا أراد تػىتىبُّعى مَّْللثعال  )

ػػػنيوف كالبػىػػػريكد كالػػػذَّركر كالسَّػػػفوؼ كالغىسيػػػوؿ ػػػعيوط كاللَّعػػػوؽ كالسَّ  أدثػػػر أ ػػػاء األدكيػػػة )علػػػس فػىعيػػػوؿ( دػػػالوىجيور كاللَّػػػديكد، كالسَّ
 .ِّْ«كالنَّطوؿ

ال نعػػدك احلقيقػػة هذا قررنػػا أف اختصػػاص األبنيػػة فيهػػا ملعػػاف زلػػددة ىػػو هف اطػػراد دالالت دثػػحو مػػا أبنيػػة العربيػػة غلعلنػػا 
خاصية ما خصائص العربية ال تقل أعلية عا خاصية االشتقاؽ الا متتاز ّٔا. كىي متمّْمة ذلا، كخحي ما يربس بينهمػا قػوؿ 

  هىل دػبلـو دثػح.. كدػذلف هذا  ٍعػ ى كالغرضي مػا االشػتقاؽ أنػو بػو اتَّسػع الكػبلـي، كلػوال ىػذه األبنيػةي الحتػي»ابا السراج: 

                                                           

 .ْٗٔابا قتيبة: أدب الكاتب  [ ِْٕ
 .ّٖ: ُ/ُٔد. أ د سلتار عمر: الفاراك، رللة اللساف العرك،  [ ِْٖ
 .ُُْ/ِدب الفاراك: ديواف األ [ ِْٗ
 .ُُْ/ِالفاراك: ديواف األدب  [ َّْ
 .َْٓ-ْْٕ/ُالفاراك: ديواف األدب  [ ُّْ
 . )السَّنوف: دكاء لتقوية األسناف، كالوىجيور: الدكاء يوجر ة كسس احللق. كالنطوؿ: شراب ما منقوع الابيب(.َُِالثعال : فقو اللغة  [ ِّْ
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يٍحػػرًز دلػػا لػػ  هليػػو كاحلىصىػػاف ىػػي ادلػػرأة احملػػرًزة ّّْ«حىًصػػني كحىصىػػاف فػػرَّؽ لػػف البنػػاءاف بػػني ادلػػرادىٍيا
. فاحلىصػػني ىػػو البنػػاء ادل

 لنفسها.

دسػػػتني لكنهمػػػا كشلَّػػػا ربػػػس بػػػني ىػػػاتني الظػػػاىرتني مػػػا احملػػػدىثني الػػػددتور صػػػبحي الصػػػا، هذ يػػػرل فيهمػػػا ظػػػاىرتني متعا 
ففي العربية هذف ظاىرتػاف متعادسػتاف، كعلػا علػس تعادًسػهما متػداخلتاف متكاملتػاف: ظػاىرةي احلردػة »متكاملتاف فهو يقوؿ: 

االشتقاقية فيما تًلديه كلييو، كظاىرة الصيانة القالبية فيما تىٍسبكو كتبنيو. كدلتػا الظػاىرتني تعػود علػس العربيػة بػالغىن كالثػراء، 
القػػدرةى علػػس التطػػور كالنمػػاء، بػػل لعػػل ظػػاىرة )السَّػػٍبف القػػال (، رنػػم مػػا تػػوحي بػػو مػػا رتابػػةو كمجػػودو، أعػػودي ة بعػػض  كهتىبيهػػا

 .ّْْ«الوجوه علس اللغة بالثراًء كالنماًء ما ظاىرة احلردًة االشتقاقية

 ( معاني ايبنية عند المحدثين:ٚ

:جتلس االىتماـ ملعاين األبنية عند احملدثني كاإلفادة   منها ة أربعة مناحو

دكتػػاب سػػيبويو، كالغريػػب ادلصػػنَّ  ألك عبيػػد، كأدب   المنحددى ايول: َجْمددُع معدداني ايبنيددة مددن كتددِل المت دددمين
الكاتػػب البػػا قتيبػػة، كديػػواف األدب للفػػاراك، كبعػػًض دتػػب النحػػو كالصػػرؼ كال سػػيما شػػرحي الشػػافية للرضػػي األسػػرتاباذم، 

ها للبػػاحثني كادلعػػرّْبني لئلفػػادة منهػػا ة أكضػػاعهم الديػػدة. كدمثػػاؿو علػػس ىػػذا ادلنحػػس مػػا كشػركحي دتػػب ابػػا مالػػف. مث تقػػدؽلي 
الػػذم ذدػػر فيػو مجلػػةن صػػاحلة مػا معػػاين األبنيػػة  ّْٓرأينػاه عنػػد الػددتور فاضػػل السػػامرائي ة دتابػو )معػػاين األبنيػػة ة العربيػة(

نػاء، قسَّػمها حبسػب أنواعهػا الصػرفية هىل أبنيػة اليمػوع كأبنيػة الا يغلب عليها دالالته زلدَّدة. كقػد بلغػ  ضلػوان مػا ةػانني ب
ادلبالغة، كادلصػادر كاسػم اآللػة. كىػو يييػي  هىل مػا نقلػو عػا ادلتقػدّْمني مػا معانيهػا بعػضى مػا أدَّاه هليػو الفكػر

. كأىػم مػا ّْٔ
 يىلف  النظر ة مؤلفو:

 الصرة الواحد.زلاكلةي الباحث أف يبنيّْ الفركؽ الداللية بني أبنية النوع  -ُ

ففػػي ادلصػػادر مػػػثبلن الحػػظ أهنػػا ليسػػػ  دلُّهػػا سػػػواء ة ادلعػػىن، فكػػلُّ مصػػػدر ػلمػػل تنويعػػان علػػػس ادلصػػدر األصػػػلي.  -ً
)فاليَّػػر( بػػالفتح ىػػو اليَّػػرىر ة دػػلّْ شػػيء، ك)اليُّػػر( باليػػم هظلػػا يكػػوف ة الػػنػٍَّفج

، كة مصػػادر )دىفىػػر( كىػػي الكيٍفػػراف ّْٕ
ف الكػػرمي ة سػػبعةو كعشػػريا موطنػػان دلهػػا تػػدؿ علػػس الكيٍفػػر ة كالكيٍفػػر كالكيفيػػور، قػػاؿ:  كقػػد كردت دلمػػة )الكيٍفػػر( ة القػػًر

ف الكػػرمي  الػػديا. ككردت )الكيٍفػػراف( ة مػػوطاو كاحػػد كىػػي ملعػػىن اليحػػود، ككردت دلمػػة )الكيفيػػور( ة ثبلثػػة مػػواطا ة القػػًر
 .ّْٖ«لتمل ادلعنيػىنٍي، فك ف الكيفيور أعمُّ ما الكيٍفراف

                                                           

 .ّٕابا السراج: رسالة االشتقاؽ  [ ّّْ
 .ّْٖ-ّّٖالصا،: دراسات ة فقو اللغة  د. صبحي [ ّْْ
 ـ.ُُٖٗىػ/َُُْصدر الكتاب عا جامعة الكوي  ة طبعتو األكىل  [ ّْٓ
 .ُٔٔ-ُٓٔد. فاضل السامرائي: معاين األبنية ة العربية  [ ّْٔ
 .َِادلصدر السابق:  [ ّْٕ
 .ُٗادلصدر السابق:  [ ّْٖ
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ىٍنػػػع، ك)الصُّػػػديكد( ملعػػػػىن اإلٍعػػػراضكة
 مصػػػدرىٍم )صىػػػدَّ( فػػػرؽ بػػػني )الصَّػػػػد( ملعػػػىن ادل

. كىػػػو س يوافػػػق النحػػػػاة ة أفَّ ّْٗ
ىصػػػحي ال يطػػػابق الصَّػػػيػٍريكرة، كالرجػػػوعي ال يطػػػابق 

ادلصػػدرى ادليمػػػي ال ؼلتلػػػ  عػػػا ادلصػػػادر األخػػػرل، كهال دلػػػا اختلفػػا صػػػيغةن، فادل
ىٍرًجع، هٍذ ادلصدر األصلي حى 

دىثه نح ملتىبج بشيءو ًخر، أما ادلصػدري ادليمػٌي فانػو حػدىثه ملتػبج بػذاتو ة الغالػب. دمػا ادل
أف ادلصدرى ادليمٌي ػلمل معىن ال ػلملو ادلصدري نح ادليمي، فاف ادلصح مثبلن يعمل هنايةى األمر كنايتىو، أما الصػحكرة فػبل تعػمل 

 .َْْرداتوذلف، كىذا ما أشار هليو )الرانب األصفهاين( ة مف
كة أبنيػػة الصػػفة ادلشػػبهة ذدػػر أف مػػا يػػدؿ عليػػو )فىعًػػل( مػػا ييٍكػػرىه مػػا أكجػػاع كعيػػوب باطنػػةو كشػػدائد عمومػػان، ضلػػو  -ب

ػػًدب ككىًجػػل( ػػًرس كحى )ظًهػػر( دلتػػ س الظهػػر، )كرًمػػد كًأػػر كشى
. علػػس أف صػػفاتو أخػػرل جػػاءت علػػس ىػػذا البنػػاء كال لمػػل ُْْ

 الداللة نفسىها ضلو فرًح كطًرب.

أبنيػػة مجػػع التكسػػح، س يػػذىب هىل تسػػاكم معػػاين دػػلّْ المػػوع، ففػػي حػػني يػػدؿ )فػيعَّػػاؿ كفػيعَّػػل( علػػس التكثػػح  كة -ج
( فتػدؿ علػس مكػركهو أك مػر  ضو أك كاحلىرىدة ضلو حيفَّاظ كريدَّع كسيدَّد، يدؿ )فػيٍعبلف( علس الًقلَّة النسبية ضلو ذيٍدراف، أمَّا )فػىعىػاىلى

ػػػس. كمثلػػػو )فػىٍعلػػػس( الػػػذم يػػػدؿ علػػػس ًفػػػةو دمىٍرضىػػػس كزىٍمػػػىنى ك ىٍقىػػػس. دمػػػا أشػػػار هىل أف بنػػػاء ًفػػػةو ضلػػػو يػىتىػػػامس كأىيىػػػامس  كعىطاشى
)فػيعىبلء( ييستعمل للداللة علس سديَّة مدحو أك ذـ علس ما ذىىب الرضػي ة شػرح الشػافية

، ضلػو ديرىمػاء كصيػلىحاء، كلكػا ِْْ
ٍػػتىصّّ بػػاألمور ادلعنويػػة، ة حػػني اخػػتص )فً  عىػػاؿ( بػػاألمور ادلاديػػة، )فػػالثػُّقىبلء( دلػػا فػػيهم ركحي الثػّْقىػػل ك)الثّْقػػػاؿ( ىػػذا البنػػاء سلي

 للًثقىل ادلادم.

في الكػػػرمي ادلسػػػتػىنػٍفىريا للقتػػػاؿ باخلفػػػاؼ كالثّْقػػػاؿ حبسػػػب أكضػػػاعهم ادلاديػػػة السػػػمية ة قولػػػو تعػػػاىل:  لقػػػد كصػػػ ى القػػػًر
ب بالثّْقاؿ أييان لًثقىلها ادلادم  ة قولػو تعػاىل: زحىػَّتَّ ًهذىا أىقػىلَّػٍ  [ . ككص  السَّحاُْ/ٗزاٍنًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن{ ]التوبة: 
ػػحىابنا ثًقىػػاالن{ ]األعػػراؼ:  اء ىػػم السػػادة كالر سػػاء، كالًكبػػار ىػػم ًدبػػاري األجسػػاـ ٕٓ/ٕسى اء، فػػالكيربى [ . كمثلػػو الًكبػػار كالكيػػربى

اسػػتػىٍغنى  العػػربي أحيانػػان بًفعػػاؿ عػػا فػيعىػػبلء، فهػػم يقولػػوف: ». علػػس أف سػػيبويو ال يػيفىػػرّْؽ بػػني البنػػاءيا هٍذ يقػػوؿ: ّْْكاألعمػػار
 .ْْْ«ًصغار كال يقولوف صيغىراء

 زلاكلةي الكش  عا معافو لبعض األبنية ادلشهورة شلا أشار هليو ادلتقدموف. مثل: -ِ

مػا يػؤدم هىل التػذدُّر. كقػد بناء )تػىٍفًعلىة(: كغليء دلا يؤدم هىل الشيء، دالتٍَّبصرة ًلما يؤدم هىل اإلبصػار، كالتػذًدرة لً  -ً
 .ْْٓعاا ذلف هىل )الصَّباف( ة حاشيتو

                                                           

 .َِادلصدر السابق:  [ ّْٗ
 .ّٔادلصدر السابق:  [ َْْ
 .ُٖدر السابق: ادلص [ ُْْ
 .ُٖٓ-ُٕٓ/ِالرضي: شرح الشافية  [ ِْْ
 .ُٕٔد. فاضل السامرائي: معاين األبنية ة العربية  [ ّْْ
 .َِٖ/ِسيبويو: الكتاب  [ ْْْ
 .ُِّ/ِ، كينظر: حاشية الصباف ّٗد. فاضل السامرائي: معاين األبنية ة العربية  [ ْْٓ
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عىة بناء )فػىعىلىة كفػيٍعلىة( دلوًضع الًفٍعل، فيقاؿ ًلموضًع القىٍطع قىطىعىة كقيٍطعىة، كالىذىمة كاليٍذمػة، كًلموضػًع الصَّػلىع الصَّػلى  -ب
كالصٍُّلعىة

 . عازيان ىذا هىل سيبويو.ْْٔ

دلا داف ميٍرفىيَّان أك ميتىقطّْعان عا شيء، داحليطػاـ كالفيتػات كالرُّفػات. كًلمػا اجتمػع بعييػو هىل بناء )فيعاؿ(، كيستعمل  -ج
بعض داليفاء كالغيثاء

ْْٕ. 
بنػػاء )أيفٍػعيولىػػة(: كذىدػػر أفَّ مػػا يػػدؿ عليػػو ىػػو زليىقَّػػراتي األمػػور كنرائبيهػػا تػىبىعػػان ًلمػػا جػػاء ة ديليَّػػات الكفػػوم، كمثَّػػل لػػو  -د

ٍضحيودةب يٍعديوبة كأي 
. لكاَّ التعبح عا داللتو ملحقرات األمور ليج دقيقان، كلعلَّ األصوب أف يقاؿ ههنػا تػدؿ علػس اخلًفَّػة ْْٖ

كالبىساطة دما ة أيٍمثيولة كأيٍحديكثة، هذ ليج ما يػيتىعدَّب منو ىػو مػا زلقَّػرات األمػور دائمػان. كسػنرل أف احملػدىثني قػد خىصُّػوىا 
 بداللةو جديَّة كجديدة.

ىذا ادلنحس تىصيبُّ جهود آّمعي زلمد رضا الشبي  الذم حقَّق دتاب )النػحكز( البػا فػارس، كىػو رسػالةه صػغحة كة 
عػػدَّد فيهػػا ادلصػػنّْ  الكلمػػاًت الػػا جػػاءت علػػس كزف )فػىٍيعػػوؿ( عربيػػة كمعرَّبػػة. لكنَّنػػا س نلحػػظ معػػىن جامعػػان للكلمػػاًت الػػا 

بيًنيى  عليو
ْْٗ. 

شلا تدعو احلاجػة هليػو. قػدَّـ ىػذه الدراسػات  الدرااات اللغوية الن رية حول أبنية بعيِنها المنحى الثاني: ىو ت ديمُ 
عػػدده مػػا اللغػػويني كادلصػػطلحيّْني. كمتثػَّلىػػٍ  طػػريقتيهم بػػ ف يستقصػػي الباحػػثي داللػػة البنػػاء ادلػػدركس مػػا خػػبلؿ رلموعػػةو مػػا 

دلمػاتو جديػدة علػس ىػذا البنػاء كبداللتػو، أك يقػرتح علػس   األلفاظ الا كردت عليػو ة دتػب اللغػة كالػرتاث  مث يقػرتح توليػدى 
 رلمعو لغوم هقرارى تلف الداللة. كما أبرز ىذه الدراسات:

دراسػػة الػػددتور زلمػػد صػػبلح الػػديا الكػػواد  حػػوؿ أبنيػػة )فػىعىػػبلف كفيعالػػة كمىٍفعػػوؿ كفػىعىػػل كفػػاعوؿ كأيفٍػعيولػػة كفػيٍعليػػم  -ُ
 كفػىٍعلىا(.

( دلمػػػػةن مػػػػا القػػػػاموس احملػػػػيس مثػػػػل كىثىبػػػػاف ُْٕاؿ علػػػػس احلردػػػػة كاالضػػػػطراب أحصػػػػس )فعلػػػػس بنػػػػاء )فػىعىػػػػبلف( الػػػػد -ً
( مصطلحان ديماكيان كفيايائيان ضلو )رىحىبلف كنػىوىساف(ُٓكىىيىداف، كاقرتح بالقياس عليها )

يا قيًببل كراجا. َْٓ  اللَّذى

صيػػبىابة كزينىابػػة، كاقػػرتح بالقيػػاس ( دلمػػةن مثػػل َٗكعلػػس بنػػاء )فػيعىالػػة( الػػداؿ علػػس بقيػػة الشػػيء أحصػػس الكػػواد  ) -ب
يَّ  بتقطح نيقاعة النباتػات ة اخلىػٌل.. ك)ديثىافػة( دلػا يبقػس ّٔعليها ) ( مصطلحان ديماكيان كطبيان منها )خيبللة( لؤلدكية الا تػيهى

بعد التكثي ، ك)صيهىارة( للشيء ادلصهور
ُْٓ. 

                                                           

 .ِٕ/ْ، كينظر: سيبويو َْادلصدر السابق:  [ ْْٔ
 .ٗٔصدر السابق: ادل [ ْْٕ
 .ُٕادلصدر السابق:  [ ْْٖ
 .َْ/َُزلمد رضا الشبي : دتاب النحكز البا فارس، رللة رلمع القاىرة  [ ْْٗ
 .ِٓ: ُ/ّٔد. صبلح الديا الكواد : األكزاف العربية ة ادلصطلحات العلمية، رللة رلمع دمشق  [ َْٓ
 .ُٕٗ: ِ/ّٔات العلمية، رللة رلمع دمشق د. صبلح الديا الكواد : األكزاف العربية ة ادلصطلح [ ُْٓ
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بداللػًة ىػذه الصػيغة علػس نفايػات األشػياء كمتناثراهتػا،  كبعد عشريا سنة ما حبث الكواد  ذىدَّر الددتور أ ػد احلػوة
( دلمػػةن جديػػدة بالقيػػاس عليػػو، مثػػل )احليػػدادة( دلػػا يبقػػس ّٔ( دلمػػةن مػػا الػػرتاث علػػس ىػػذا البنػػاء، كمقرتحػػان )ُٕمستعرًضػػان )

اد بعد عملو، ك)احليصىادة( دلا يبقس ما احلىٍقل بعد احلىصد، داعيان بذلف هىل قياسيَّة ى  .ِْٓذا البناءما احلدَّ
ػػمَّس بػػو مجىىػػع ) -جػػػ يسى

( دلمػػة منهػػا: مىػػٍدميوغ للميصػػاب بدماًنػػو، ُُكعلػػس بنػػاء )مىٍفعيػػوؿ( الػػداؿ علػػس أىسىو ة العيػػو ادل
تو. كاقرتح بالقياس عليو )مىٍاىيور( للميصاب بالاُّىىرم ك)مىٍسكور( للمصاب ملرض السكَّر كشٍلعيود ًلما يشتكي مىًعدى

ّْٓ. 
( مصػػطلحان لؤلمػػراض علػػس ِْ( دلمػػةن مث يقػػرتح مػػا عنػػده )َِٓل( الػػداؿ علػػس األمػػراض يعػػدّْد )كعلػػس بنػػاء )فػىعىػػ -د

 ىذا الوزف.

كاقرتح ترمجةى دثحو ما أ اء أمراًض احليػواف عليػو،  ْْٓكجاء بعده آّمعٌي مصطفس الشهاك فقدـ حبثان حوؿ ىذا البناء
 سنعرض ذلا بعد قليل.

ػػىنى عليػػو مصػػطلح )را كس( لتقابًػػلى مصػػطلح الػػر كس النوكيػػة كبػىػػنيَّ داللػػة بنػػاء )فػػاعوؿ( علػػ -ىػػػ س اآللػػة، كاقػػرتح أف يػيبػٍ
 .ْٓٓ صيصان، بدالن ما دلمتني

شػػػػػػيء بعينًػػػػػػو قػػػػػػائمو بذاتػػػػػػو مستخلىصػػػػػػان أك منتاعػػػػػػان أك مصػػػػػػطنىعان »كرأل الكػػػػػػواد  أف بنػػػػػػاء )أيفٍػعيولػػػػػػة( يػػػػػػدؿ علػػػػػػس  -ك
لػوزف: أيٍدليودػة: مػا ييػٍدلىف بػو، أيٍدعيومػة: مػا ييػٍدعىم بػو الثَّػٍدياف، أيٍرسيػولة: أما ما كىضىٍعتيو قياسان علس ىػذا ا». يقوؿ: ْٔٓ«هطبلقان 

ػػػٍا  ْٕٓ«دراسػػػة كجيػػػاة دلوضػػػوع، أيٍطركحػػػة: دراسػػػة مفصَّػػػلة دلوضػػػوع، أيٍقصيوصػػػة... ػػػذ مػػػا دبلمػػػو أننػػػا مػػػدينوف لػػػو بكلمى كييؤخى
لىتػا االسػتعماؿ اللغػوم سليبتػني اسػتقرا ءى الكفػوم كالسػامرائي ة أىف ىػذا البنػاء شلػا يػدؿ علػس )أيٍطركحة كأيٍقصيوصػة( اللتػني دخى

 زلقَّراًت األمور كنرائًبها.

مثػل زيٍرقيػم للشػديد  ْٖٓ«يػدؿ علػس ادلبالغػة ة حالػة مقصػودةو بعيًنهػا»أما أبنية )فػيٍعليم كًفٍعًلم كفػىٍعلىػم( فػحل أىهنػا شلَّػا  -ز
( الارقة، كفيٍسحيم للفسيح جدان كبػىٍلعىم لؤلدوؿ.. مث يقرتح بالقياس عليها )صيٍغـر

ْٓٗ. 

                                                           

 .ِْ/ْْد. أ د احلوة: كزف فعالة الداؿ علس نفايات األشياء، رللة رلمع القاىرة  [ ِْٓ
 .َْْ: ّ/ّٕد. صبلح الديا الكواد : األكزاف العربية ة ادلصطلحات العلمية، رللة رلمع دمشق  [ ّْٓ
 .ٕٓ/ُْمع القاىرة مصطفس الشهاك: قياسية فػىعىل للمرض، رللة رل [ ْْٓ
 .َُٔ: ّ/ْٔد. صبلح الديا الكواد : كزف فاعوؿ، رللة رلمع دمشق  [ ْٓٓ
 .َٗٔ-َٔٔادلصدر السابق:  [ ْٔٓ
 .َٗٔ: ّ/ْٔادلصدر السابق:  [ ْٕٓ
 .َْٓ: ّ/ّٕد. صبلح الديا الكواد : األكزاف العربية ة ادلصطلحات العلمية، رلملة رلمع دمشق  [ ْٖٓ
 .َْٓادلصدر السابق:  [ ْٗٓ
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ػػا( « علػػس حالػػةو بعينهػػا»كرأل أف بنػػاء )فػىٍعلىػػا( يػػدؿ  -حػػػ ٍلقىػػا( للبيسػػر الػػذم بػىلىػػغ اإلرطػػابي ثلثيػػو، ك)رىٍعشى مثػػل: )حى
بػػػاف، ك)شػػػابىا( للشػػػاب النػػػاعم. مث يقػػػرتح ) ( مصػػػطلحان ديماكيػػػان عليػػػو، منهػػػا: ) ىٍيىػػػنىة كقػىٍلوىنػػػة كتىصىػػػٍفرىف الػػػدـ... ِِللدى

 . كييلحظ خلطو بني صيغة )فػىٍعلىاى( الفعلية، ك)فػىٍعلىا( اال ية.ٍَْٔولىا(كتػىبػى 

كلقد الحىٍظنا أف لنة رللة رلمع دمشق دان  تتحفَّظ دائمان علس ما ييعو الكػواد  كيقرتحػو، مدَّعيػة أف مػا ذدػره ال 
بىٍتػو لنػةي آّلػةييقاس عليو، لقلَّتػو، كال يصػحُّ فيػو حكػمه مطَّػرد. كدػاف الكػواد  أدثػرى مػا تػىعىقَّ 

، شلػا يعكػج الناعػة احملافظػة ُْٔ
 الغالبة علس آّمع ًنئذ.

دراسة آّمعػي زلمػد رضػا الشػبي  الػذم رأل أف ؼليىصَّػص بنػاء )فػىعَّػاؿ( للداللػة علػس صػاحب احلرفػة مواًفقػان ادلػربّْد  -ِ
سو خوفان ما اللٍَّبج، مصرحان ب نو ال غلػوز مػثبلن أف كرلمع القاىرة الذم ا ذ قراران ّٔذا الش ف، كسلالًفان سيبويو الذم منع قيا

، ألنو يلتبج ملا ييشتق ما الرب، كال ًلصاحب الشعح )شىعَّار( اللتباسػو ملػا اشػتيق مػا الشػعح... لكػا  يقاؿ )بػىرَّار( لًبائع الربي
. ِْٔ«صػػػيغة النسػػػبة القياسػػػيةأف اللغػػػويني اآلخػػػريا حلُّػػػوا ىػػػذه ادلشػػػكلة عنػػػد كقػػػوع االلتبػػػاس باسػػػتعماذلم »الشػػػبي  ينقػػػل 

كيػىتَّخػػذ مػػا دتػػاب األنسػػاب للسػػمعاين شػػواىدى تؤيّْػػد أف صػػاحب ادلهنػػة قػػد خىصَّصػػ  لػػو العػػرب أبنيػػةى )فػىعَّػػاؿ( مثػػل األبَّػػار 
ٍمػػػتها بيػػػع األبػػػاار، ك)الشُّػػػركطي( دلػػػا يكتػػػب 

ي
لصػػػانع اإلبىػػػر، ك)فاعػػػل( مثػػػل احلائػػػف، كاالسػػػم ادلنسػػػوب مثػػػل )األبػػػاارم( دل

 .ّْٔ«فيها ما شركطالصكوؾ كما 
. كلػيج أىػم مػا ة دراسػتو أنػو مجػع مػا صػيغ علػس ىػذا البنػاء ْْٔدراسة الددتور هبػراىيم أنػيج حػوؿ بنػاء )ًفعّْيػل( -ّ

( دلمػػةن مثػػل ًصػػدّْيق كزمّْيػػ ، تفيػػد معػػىن ادلبالغػػة ة االتصػػاؼ بالشػػيء حػػَّت يصػػبح د نػػو عػػادة ّٕمػػا ألفػػاظ بلغػػ  ضلػػو )
فهػل يكػوف مػا الشػطس أف نػدعو آّمػع اللغػوم هىل »نػو دعػا هىل تقيػيج ىػذا البنػاء قػائبلن: للمتًَّص  بو  كال األىم أييان أ

أف يػىريد هىل ىذه الصيغة اعتبارىا، كأف ػلكػم علػس قياسػيَّتها حػَّت نسػتطيع اشػتقاقها مػا دلمػاتو س تػرد ة ادلعػاجم العربيػة  
، كأنو دعػم قولىػو ىػذا ملػا ْٓٔ«ىي ة العامية( أك مكسورةكسياف عندم أف صلعلها مفتوحىة احلرًؼ األكؿ )أم )فػىعّْيل( دما 

نقلػػو آّمعػػي زلمػػد اخليػػر حسػػني مػػا عبػػارة ألك هسػػحاؽ الشػػاط  تػػدؿ علػػس أف )بنػػاء صػػيغ ادلبالغػػة مقػػيج(، كأف ىػػذا 
بنيػػة . بػػل األىػػم أنػػو دعػػا رلمػػعى القػػاىرة هىل قاعػػدة عامػػة لتقيػػيج األْٔٔاإلطػػبلؽ يػػدؿ علػػس أهنػػا جتػػيء مػػا الػػبلـز كادلتعػػدم

 تتيما مراعاةى أمورو ثبلثة ىي:

                                                           

 .َْٔ: ّ/ّٕادلصدر السابق:  [ َْٔ
 .ٕٓ: ُ/ّٔينظر مثبلن: رللة رلمع دمشق  [ ُْٔ
 .ٗٓ-ٖٓ/ُْزلمد رضا الشبي : تراثنا القدمي، رللة رلمع القاىرة  [ ِْٔ
 .ِٕ-ِٔادلصدر السابق:  [ ّْٔ
 كما بعدىا. ُٖ/ُٖد. هبراىيم أنيج: صيغة ًفٌعيل، رللة رلمع القاىرة  [ ْْٔ
 .ٖٖادلصدر السابق:  [ ْٓٔ
 . كس صلد ة قرارات آّمع ما يدؿ علس هجازة مقرتًحو.ّٖادلصدر السابق:  [ ْٔٔ
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يٍعدىمػػػات العربيػػػة، كمػػػدل ميػػػًل ادلتكلمػػػني ة العصػػػر 
ًراءي العلمػػػاء القػػػدماء بصػػػدًد ىػػػذه الصػػػيغة، كنسػػػبةي شػػػيوعها ة ادل

 .ْٕٔاحلديث هليها، شلا سبق  اإلشارة هليو
ـه ب بنية اسم األداة كاآللة، هٍذ مجع م -ْ ا دتب اللغة أسػة عشػر بنػاء ذلػا، كداف للمدمعي زلمد ّٔدة األثرم اىتما

هضػػافة ألبنيتهػػا ادلعركفػػة، كأبػػاح االشػػتقاؽ عليهػػا، كد نػػو قػػرَّر قياسػػيَّتها، كىػػي: )ًفعىػػاؿ( ضلػػو ًسػػناف، ك)فاًعػػل( مثػػل قػػارب، 
نيوب )دىٍلو(، ك)فىًعيل( دشىػعيب كقفيػا، ك)فىعيلػة( دصػفيحة، ك)فػاعوؿ( دراقػود، ك)فاعو  لػة(  ك)فاًعلة( دخابية، ك)فػىعيوؿ( دذى
، دطاحونة، ك)فػىعَّاؿ( دربَّاد، ك)فػىعَّالة( ددبابة، ك)مىٍفعوؿ( دمىٍنديوب )هناء كاسع(، ك)ميٍفعىػل( دميطٍػرىؼ، ك)ميفىعَّػل( دميشىػعَّر

ك)مىٍفعيولة( دمىٍ طورة، ك)ميفىعَّلة( دمصىفَّحة
ْٖٔ. 

اءت أ ػػػاء األدكات عليهػػػا مػػػا قبػػػل كظػػػاىره أف دثػػػحان مػػػا ىػػػذه األبنيػػػة ال يغليػػػب عليهػػػا اسػػػمي األداة أك اآللػػػة، كهظلػػػا جػػػ
يا معظمى ما اقرتحو، كمػا أجػازه آّمػع ىػو: فػىعَّػاؿ كفاًعلػة  تسمية الشيء بصفًتو أك مبلًبسو. كلعل ىذا ما جعل آّمعى ال غلي

 .َْٕكًفعاؿ ْٗٔكفاعوؿ
لشيء القليػل ضلػو: كشلا دتب ة دالالت األبنية الددتور كجيو عبد الر ا الذم أشار هىل أف )فػيٍعلىة( تدؿ علس ا -ٓ

يصيػوؿ 
نػيٍبذة. هال أف هشارتو هىل داللة بناء )فػىعىليوت( علس االستحالة ما شيء هىل شيء مثل )فػىلىػايكت(، كهىل داللتػو علػس ادل

ضلو )دىلىبوت( ًلمىٍصًل الكىلىب، ك)حىلىبيوت( ًلمىٍصًل احلليب
، تبقس جػديرةن بػالتعمُّق، للحاجػًة ادلاسػة هىل تسػمية ادلصػوؿ، ُْٕ

، مع أنو عاا ىذه الداللة هىل األقرباذيا دكف أف يوضّْح أم األقرباذينات يعمل.  كىي  دثحة ة عاس الطب كالكيمياء اليـو

(  ُُّكقد حظيىٍ  صيغةي النسبة باألل  كالنوف بدراسة مستفيية ما الددتور رمسيج جػرجج الػذم أحصػس ) -ٔ
ػػٍهو  ػػداين، جيٍسػػماين، شى اين(. مث اقػػرتح أف تكػػوف ىػػذه الصػػيغة ترمجػػةن للكلمػػات األجنبيػػة دلمػػةن علػػس ىػػذه الصػػيغة مثػػل )جىسى

( بػػػػػػػػػػػ  glu-like( بػػػػػػػػػػ )نيػػػػػػػػػدَّاين( ك)  mo]deهd(، ضلػػػػػػػػػو ترمجػػػػػػػػػػة )  o]deأك  formeأك  likeادلنتهيػػػػػػػػػة بالبلحقػػػػػػػػػة ) 
)ًنٍركىاين(

 .ّْٕ. كقد أجاز آّمع ىذا االستعماؿِْٕ
شػػكاؿ النسػػبة ادلمكنػػة للتفريػػق بػػني ادلتشػػأّات، كصػػدرت كبعػػد ثبلثػػني سػػنة تقريبػػان جتػػدَّدت دعػػوةه هىل اسػػتعماؿ دػػل أ

ال بد ما استعماؿ أدثر ما صػيغة كاحػدة مػا صػيغ النسػبة للتفريػق »ىذه ادلرة عا الددتور زلمد ىيثم اخلياط الذم قاؿ: 
اكم( دلػػا نريػػد نسػػبتىو هىل بػػني ادلتشػػأًّات، فنقػػوؿ: بػىٍيًيػػٌي مػػثبلن دلػػا نريػػد نسػػبتىو هىل مػػادة البييػػة، كنقػػوؿ )بػىٍييىػػوم( أك )بػىٍييىػػ

شكل البيية، كنقوؿ: )بػىٍييىاين( لشكل يشبو البييةى كلكا ال يطابقو، كىكذا. كقل مثل ذلػف ة التفريػق بػني النسػبة هىل 

                                                           

 ما ىذه الدراسة. َُٕ، كينظر: ّٖ/ُٖد. هبراىيم أنيج: صيغة ًفٌعيل، رللة رلمع القاىرة  [ ْٕٔ
 . )ادل طورة: العلبة، كادلشعَّر: اخل (.ُِٖ-ُُٖد. أ د مطلوب: حردة التعريب ة العراؽ  [ ْٖٔ
 .َٕٕ: ْ/ّّٖٓمع القاىرة، رللة رلمع دمشق  ِٗعبد اهلل دنوف: انعقاد ادلؤمتر د.  [ ْٗٔ
 .ّْٓد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ َْٕ
 .ْٕ-ّٕ: ُ/ُٗد. كجيو عبد الر ا: اللغة ككضع ادلصطلح، رللة اللساف العرك،  [ ُْٕ
 كما بعد. ُُٖ/ُُاىرة د. رمسيج جرجج: النسبة باألل  كالنوف، رللة رلمع الق [ ِْٕ
 .ٕٓ/ٔرلمع القاىرة: قرار آّمع ة الدكرة التاسعة، رللة رلمع القاىرة  [ ّْٕ
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ٍػػراكم(. كدػػذا التفريػػق بػػني النسػػبة هىل النػػواة السػػ وداء النػػواة احلىٍمػػراء فنقػػوؿ: ) ىٍرائػػي(، كالنسػػبة هىل الكريَّػػة احلمػػراء فنقػػوؿ ) ى
 .ْْٕ«فنقوؿ )سودائي(، كالنسبة هىل ادلااج الذم ندعوه ادلااج )السٍَّودىاكم(

أما بناء )تػىٍفعىاؿ( فقد تيػمَّن  دراسػةي الػددتور زلمػود الليلػي  صيصىػو للداللػة علػس النُّميػٌو باضػافة مػادة جديػدة  -ٕ
حػو الليلػي ييػٍدخل تنويعػان علػس ادلعػىن العػاـ ذلػذا البنػاء . كىػذا ادلعػىن الػذم يقرت ْٕٓما اخلارج، فالتػَّرٍداـ ظلوّّ كتكػاثير نػح ذايت

تكثػحان دلصػدر الفعػل الثبلثػي، كالػذم دؿَّ هحصػاءه قػاـ بػو الباحػث أف  -حبسػب سػيبويو  -الػذم جعلػو أبػو سػعيد السػحاة 
اؿ كتىٍشػراب  االثنني كاألربعػني مصػدران الػا مجعهػا مػا دتػب الػرتاث تبػنيّْ أف معنػاه العػاـ ىػو االسػتمرار، دمػا ة قػوذلم: تػىٍعػذى

 .ْٕٔكتىٍسَّؿ
ىرىضػيَّة 

كيقرتح الليلي ة البحث ذاتو  صػيصى بنػاء )اٍنًفعػاؿ كاٍفًتعػاؿ( مصػدرىٍم أفعػاؿ ادلطاكعػة، للداللػة علػس احلالػة ادل
، أك س ػلىيػػٍل حائػػػله صػػػرة دكف ذلػػػف ادلعركفػػة بااللتهػػػاب، هذا س يكػػػا ذلػػػذيا ادلصػػدرىٍيا معػػػىن ًخػػػر نالػػػبه

أف  ، فػػػيمكإْٕ
يقػػاؿ: )اقٍػػًتبلب( اللتهػػاب القلػػب، كال يقػػاؿ )انقػػبلب( ألفَّ لػػػو معػػىن عامػػان ًخػػر. كيقػػاؿ )امتعػػاء( اللتهػػاب األمعػػػاء، كال 
يقػػػاؿ )اظلعػػػاء( ألنػػػو ال يصػػػح بنػػػاء )انفعػػػل( ادلطػػػاكع شلػػػا فػػػا ه أحػػػدي حػػػركؼ )كلنمػػػر(، هذ قياسيػػػو )افتعػػػل(. ككاضػػػحه أف ىػػػذه 

 ف بعد أف مرَّ االشتقاؽ بادلرحلة الفعلية أك الذرية دما قدَّمنا.ادلصادر قد اشتيق  ما أ اء األعيا

لًػيج كنىصػح  -ٖ أما بناء )فىًعيل( فقد اقرتح الددتور مصطفس جػواد  صيصػو للداللػة علػس ادلشػاردة، دمػا ة قولنػا: جى
 .ْٖٕكزىميل كأىديل
، كالثانيػة داللػةى ْٕٗد ة ىػذا ادلصػدركدارت حوؿ صيغة ادلصدر الصناعي دراسػتاف أدَّػدت هحػداعلا داللػةى التدريػ -ٗ

ادلبالغة فيو، داعيةن هىل اعتمادًه لوىٍضع أ اء دلعافو يشح هليها اسمي العني
 دالويصوليَّة كاالنتهازيَّة، كنحعلا.  َْٖ

ػػػذىا رلمػػػع القػػػاىرة لتخصػػػيص بعػػػض األبنيػػػة ملعػػػافو ثابتػػػة،  كأىػػػم مػػػا يػػػدخل ة ىػػػذا ادلنحػػػس القػػػراراتي اللغويػػػة الػػػا ا َّ
 ظميها هقراره ًلما اقرتحو الباحثوف الذيا ذدرنا.كمع

 لقد أصدر رلمع القاىرة أربعة عشر قراران حوؿ  صيص األبنية ملعاف زلدَّدة، كىي:

يصػػػاغ للداللػػة علػػػس احلرفػػػة أك ًشػػػٍبهها مػػا أم بػػػابو مػػػا أبػػػواب الثبلثػػي مصػػػدره علػػػس كزف )ًفعالػػػة( »بنػػاء ًفعالػػػة:  -ُ
 .ُْٖ«بالكسر

                                                           

 .ّٓد. زلمد ىيثم اخلياط: ادلصطلحات كاليركرة العلمية، ادلوسم الثقاة السابع للمدمع األردين  [ ْْٕ
 .ٓٓ: ّ/ّْد. زلمود الليلي: صيغ للمصطلحات الطبية، رللة آّمع العراقي  [ ْٕٓ
 .ٕٔادلصدر السابق:  [ ْٕٔ
 .ّٓادلصدر السابق:  [ ْٕٕ
 .ُٓ/ِٕرلمع القاىرة: رللة رلمع القاىرة  [ ْٖٕ
 .ِٓ-ِْد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ ْٕٗ
 .ُّٕ/ُٖزلمد اخلير حسني: طرؽ كضع ادلصطلحات، رللة رلمع القاىرة  [ َْٖ
 .ْٔٓمااكم، أعماؿ رلمع القاىرة . عا احلِِصدر ة الدكرة األكىل، اللسة  [ ُْٖ
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 .ِْٖ«ييقاس ادلصدر علس كزف )فػىعىبلف( لفىعىل البلـز مفتوح العني هذا دؿ علس تقلُّب كاضطراب»بناء )فػىعىبلف(:  -ِ
 .ّْٖ«يقاس ما )فػىعىل( البلـز ادلفتوح العني مصدران علس )فػيعىاؿ( للداللة علس ادلرض»بناء )فػيعىاؿ(:  -ّ
يػي اسػتعماؿ صػيغة )فػىعىػل( للػداء، غلػاز ملػا أف اليػركرة العلميػة ة كىٍضػًع ادلصػطلحات تقت»بناء )فػىعىػل كفػيعىػاؿ(:  -ْ

 .ْْٖ«اشتقاؽ )فػيعىاؿ كفػىعىل( للداللة علس الدَّاء، سواء أىكىرىد لو فعله أـ س يىرًد
هف س يىػػرًد ة اللغػػة مصػػدر )لفىعىػل( الػػبلـز مفتػػوح العػػني الػػداؿ علػػس صػػوت، غلػػوز »بنػاء )فىًعيػػل كفػيعىػػاؿ( للصػػوت:  -ٓ

 .ْٖٓ«)فػيعىاؿ أك فىًعيل(أف ييصاغ لو قياسان مصدره علس كزف 
. ْٖٔ«يصػػػح أخػػػذي ادلصػػػدر الػػػذم علػػػس كزف )تػىٍفعػػػاؿ( مػػػا الفعػػػل للداللػػػة علػػػس الكثػػػرة كادلبالغػػػة»بنػػػاء )تػىٍفعىػػػاؿ(:  -ٔ

كصدر حوؿ ىذا البناء قراره ًخر بصحَّة صيانتو شلَّا كرد لو ًفٍعل أك س يىرد
ْٖٕ. 

)االفتعػػػػاؿ( مشػػػػتقَّة مػػػػا العيػػػػو، قياسػػػػيَّةن ة معػػػػىن  ال مػػػػانعى مػػػػا أف تكػػػػوف صػػػػيغة»بنػػػػاء )االٍفًتعػػػػاؿ( لبللتهػػػػاب:  -ٕ
ادلطاكعة لئلصابة بااللتهاب. كقد كرد قوؿي الصرفيني: )كافٍػتػىعىل للمطاكعة نالبان(. كقد جىعىلها آّمع قياسيَّةن فيما دان  فيػو 

 .ْٖٖ«دىبىده كعىانىو كرىأىسىو  فاء الفعل أحد حركؼ قوذلم )كلنمر(. كيىرد ة اللغة )فػىعىل( ما العيو ملعىن أصابو، فيقاؿ:
تتخػػػػذ صػػػػيغة )التفاعيػػػػل( للداللػػػػة علػػػػس االشػػػػرتاؾ مػػػػع ادلسػػػػاكاة »بنػػػػاء )تػىفىاعيػػػػل( للمسػػػػاكاة كاالشػػػػرتاؾ كالتماثػػػػل:  -ٖ

كالتماثيػػل، لتػػؤدم معػػىن ادلصػػطلحات العلميػػة الػػا تتطلػػب ىػػذا التعبػػح. كقػػد نػػصَّ الصػػرفيوف علػػس أف )التفاعيػػل( قػػد غلػػيء 
 .ْٖٗ«ؽللمشاردًة كاالتفا

تصػػػاغ )مىٍفعىلىػػػة( قياسػػػان مػػػا أ ػػػاء األعيػػػاف الثبلثيػػػة األصػػػوؿ، »بنػػػاء )مىٍفعىلىػػػة( للمكػػػاف الػػػذم يكثػػػر فيػػػو الشػػػيء:  -ٗ
. كةة قراره ًخر حػوؿ بنػاء َْٗ«للمكاف الذم تكثري فيو ىذه األعياف سواء أدان  ما احليواف أـ ما النبات أـ ما الماد

. كصػدر قػراره ثالػػث حػوؿ ىػػذا ُْٗلتػو علػػس الفاعليػة دكف أف يكػػوف ذلػف قاعػدة عامػػة)مىٍفعىلػة( ىػذا، يشػػح هىل همكانيػة دال
البناء غليا تصحيحى عني الثبلثي منو: فيقاؿ: )مىتػٍوىتة كسلىٍوىخة( ألرضو يكثػر فيهػا التػوت كاخلػوخ

. كاألصػل فيهػا اإلعػبلؿ ِْٗ
 اراعية.كأف يقاؿ: مىتىاتة كسلىىاخة. كبتصحيح العني جاءت بعضي مصطلحات الشهاك ال

                                                           

 .ٓٔٓ. نفسو: ُّصدر ة الدكرة األكىل، اللسة  [ ِْٖ
 .ٔٔٓ. نفسو: ُّصدر ة الدكرة األكىل، اللسة  [ ّْٖ
 .ٕٔٓ. كينظر: ادلصدر السابق َُ، اللسة ِٕصدر ة الدكرة  [ ْْٖ
 .ٖٔٓ. ادلصدر السابق: ُّصدر ة الدكرة األكىل،اللسة  [ ْٖٓ
 .ٗٔٓ. كينظر: ادلصدر السابق ٕ، اللسة َُكرة صدر ة الد [ ْٖٔ
 .َٕٓ. ينظر: ادلصدر السابق: ٗ، اللسة ِٖصدر ة الدكرة  [ ْٕٖ
 .ُٕٓ. ينظر: ادلصدر السابق: ٗ، اللسة ِٖصدر ة الدكرة  [ ْٖٖ
 .ِٕٓ. ينظر: احلمااكم: ادلصدر السابق ٗ، اللسة ِٖصدر ة الدكرة  [ ْٖٗ
 .ّٕٓ. ينظر: ادلصدر السابق: ِّ، اللسة ِصدر ة الدكرة  [ َْٗ
 .ْٕٓ. ينظر: ادلصدر السابق: َُ، ِ، اللسة ِٔصدر ة الدكرة  [ ُْٗ
 .ْٕٓ. ينظر: احلمااكم: ادلصدر السابق َُ، ِ، اللسة ِٔصدر ة الدكرة  [ ِْٗ
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ييصػػاغ قياسػػان مػػا الفعػػل الثبلثػػي علػػس كزف )ًمٍفعىػػل كًمٍفعىلػػة كًمٍفعىػػاؿ( للداللػػة علػػس اآللػػة الػػا »أبنيػػة اسػػم اآللػػة:  -َُ
يعػا  ّٔػػا الشػػيء، كيوصػػي آّمػع باتبػػاع صػػيًغ ادلسػػموع مػا أ ػػاء اآلالت، فػػاذا س ييسػػمع كزفه منهػا لفعػػل، جػػاز أف ييصػػاغ 

 .ّْٗ«ثة ادلتقدمةما أم كزف ما األكزاف الثبل
ػػػب أك »بنػػػاء )فػىعَّالػػػة( السػػػم اآللػػػة:  -ُُ صػػػيغة )فػىعَّػػػاؿ( ة العربيػػػة مػػػا صػػػيغ ادلبالغػػػة، كاسػػػتيعمل  أييػػػان ملعػػػىن النسى

صػػاحب احلػػدث، كعلػػس األخػػص احلًػػرؼ، فقػػالوا: صلىَّػػار كخبَّػػاز كنىسَّػػاج.. كمػػا أسػػلوب العػػرب هسػػنادي الفعػػل هىل مػػا يبلبػػج 
أك ًلتػػو، فقػػالوا: هنػػره جػػارو كيػػـو صػػائمه كليػػله سػػاىر كعيشػػةه راضػػية  كعلػػس ذلػػف يكػػوف اسػػتعماؿ الفاعػػل، زمانىػػو أك مكانػػو 

 .ْْٗ«صيغة )فػىعَّالة( ا ان لآللة استعماالن عربيان صحيحان 
ييصػػاغ )فػىعَّػػاؿ( قياسػػان للداللػػة علػػس االحػػرتاؼ أك مبلزمػػة الشػػيء، »بنػػاء )فػىعَّػػاؿ( للصػػانع، كالنسػػبة باليػػاء لغػػحه:  -ُِ
ػػاج( فػػاذا  ًخيػػ  لػػبجه بػػني صػػانًع الشػػيء كمبلزًمػػو، دانػػ  صػػيغة )فػىعَّػػاؿ( للصػػانع، كدػػاف النسػػب باليػػاء لغػػحًه، فيقػػاؿ: )زجَّ

 .ْٔٗ«كأجاز قراره ًخر حوؿ ىذا البناء صيانىتو ما الفعل الثبلثي البلـز كادلتعدم ْٓٗ«لصانًع الاجاج، ك)زىجَّاجي( لبائعو
يييػػاؼ هىل الصػػيغ الػػثبلث ادلشػػهورة ة اسػػم اآللػػة، كىػػي )ًمٍفعىػػل »اآللػػة:  أبنيػػة )ًفعػػاؿ كفاًعلػػة كفىػػاعيوؿ( السػػم -ُّ

كًمٍفعىلىػػة كًمٍفعىػػاؿ( ك)فػىعَّالػػة( الػػا أقػػرَّ آّمػػع قياسػػيَّتها مػػا قبػػل، صػػيغه أخػػرل ىػػي: ًفعىػػاؿ مثػػل: ًهراث، كفاًعلػػة مثػػل: سػػاًقية، 
. دمػػا ذيدػػر أف آّمػػع قػػد أجػػاز قياسػػيَّة ْٕٗ«يغكفػػاعوؿ مثػػل: سػػاطور. كّٔػػذا تصػػبح الصػػيغي القياسػػية السػػم اآللػػة سػػبعى صػػ

 .ْٖٗ)فػىعَّاؿ( السم اآللة أييان 
زيػادة ادلػيم للمبالغػة  اعيَّػة دمػا ييسػتىٍظهىر شلػا قالػو الصػرفيوف، كال بػ س بايػادة ادلػيم عنػد »زيادة ادلػيم لليػخامة:  -ُْ

 .ْٗٗ«اليركرة إلفادة اليخامة كالسعة
ٍعًس  صيص األبنية ملعػاف زلػددة، مػا يسػتحقو مػا العنايػة، فػاقرار معػاين اثنػني ييلحظ ما ىذه القرارات أف آّمع س يػي 

ال يػيعىػػدُّ شػػيئان ذا بػػاؿ هذا مػػا قػػيج ب بنيػػة العربيػػة الػػوفحة مػػا جهػػة، كباحلاجػػة  -كمعظميهػػا شلػػا قػػرَّره القػػدماء  -كعشػػريا بنػػاء 
 قيػػدّْم  حوذلػػا دراسػػات كمقرتحػػاته س لػػظ ال ادلاسػػة هىل كضػػًع ألفػػاظ جديػػدة مػػا جهػػة ثانيػػة. حػػَّت هف بعػػض األبنيػػة الػػا

:  باقرارو كال منعو

                                                           

 .ٕٔٓ. ينظر: ادلصدر السابق: ِٕ، اللسة ُصدر ة الدكرة  [ ّْٗ
 .ٕٕٓر: ادلصدر السابق . ينظِٔ، اللسة َِصدر ة الدكرة  [ ْْٗ
 .ٖٕٓ. ينظر: ادلصدر السابق ِٔ، اللسة ُصدر ة الدكرة  [ ْٓٗ
 .ٕٗٓ. ينظر: ادلصدر السابق َّ، اللسة ِصدر ة الدكرة  [ ْٔٗ
 .ُّٗ. ينظر: مصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ِٗصدر ة الدكرة  [ ْٕٗ
 .ّْٓد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ْٖٗ
 .َٖٓ. ينظر: احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة ٗ، اللسة ِٖصدر ة الدكرة  [ ْٗٗ
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مػػا ذلػػف بنػػاء )فػىعيػػوؿ( الػػذم اقػػرتيح للتعبػػح عػػا القابليػػة للحػػدث، ترمجػػة للكلمػػات ادلنتهيػػة بالبلحقػػة األجنبيػػة )  -
able  ( ة )( كالذم استعملو ادلعربوف احملػدثوف بكثػرة، دقػوذلم: )حىليػوؿdialysable )ثيػور  coagulableة )  ( ك)خى

 (، فلم ييقرَّر لو ىذا ادلعىن كال ادلعىن اآلخر الداؿ علس الدكاء الذم لفل بو دتب الطب العربية مثل )سىفيوؼ كسىعيوط(.

 كما ذلف بناء )فىًعيل( الداؿ علس ادلشاردة، الذم كرد بكثرة جتيا القياس عليو، ضلو: رىفيق كنىدمي. -

 ء( للمكاًف الذم يكثير فيو الشيء، ضلو: صىٍنعاء كحىٍرجاء.كما ذلف أييان بناء )فػىٍعبل -

 كةىَّة أبنيةه قػيرّْرت بػىٍعضي معانيها دكف بعًيها اآلخر:

ذ فيو آّمع قرارىٍيا: األكؿ: قياسيَّة داللتػو علػس ادلكػاف الػذم يكثػر فيػو الشػيء مشػتقان مػا  - فبناء )مىٍفعىلىة( الذم ا َّ
ز داللتػػو علػػس الفاعليػػة أحيانػػان، قػػد أىعٍلىػػل آّمػػع داللػػة أخػػرل ىامػػة لػػو، كىػػي تعبػػحه عػػا معػػىن أ ػػاء األعيػػاف، كالثػػاين: جػػوا

السػػببيَّة. مػػع أف مػػا جػػاء علػػس ىػػذا البنػػاء دلعػػىن السػػببية أدثػػر شلػػا جػػاء دلعػػىن الفاعليػػة  بػػل هف داللتػػو علػػس السػػببية لمػػل ة 
لػػػةه رلىٍبػىنىػػػةه زلىٍاىنىػػػة: » طياهتػػا داللتػػػو علػػػس الفاعليػػػة  كشلػػا ػليٍػػػتى  بػػػو ذلػػػذا قولػػػو . كشلػػا ييسػػػت نج بػػػو مػػػا جػػػاء ة ََٓ«الولػػد مىٍبخى

ثوف )مىٍعطىشىػة( للػدكاء الػذم  مصطلحات القدماء مػا تسػمية بعػض األدكيػة مثػل )مىبػٍوىلػة( دلػا ييسػبّْب البػوؿ. كعليػو بػىن احملػدى
يػيعىطّْش ك)سلىٍدىرىة(

 دلا ؼليىدّْر، دما قىدَّمنا. َُٓ

التطبيددُق العملددي لمعدداني ايبنيددة العربيددةأل واافددادة المباشددرة منهددا فددي ايوضدداع اللغويددة المنحددى الثالدده: وىددو 
دكف النظػػػر فيمػػػا هذا دانػػػ  تلػػػف األبنيػػػة قػػػد أيقًػػػرَّت رلىٍمىعيٌػػػان أـ س تقػػػر. كىػػػو مػػػا قػػػاـ بػػػو ادلعرّْبػػػوف كادلصػػػطلحيوف  الجديددددة.

ثوف. كما األمثلة علس ذلف:  احملدى

ؼ بنػػاء )فػيٍعلىػػة( للداللػػة علػػس األمػػراض النطقيػػة خاصػػة، فوضىػػعى )صيػػٍمتىة( للمصػػطلح اسػػتخدـ الػػددتور زلمػػد شػػر  -ُ
(، قياسان علس ما كرد عا العرب ما قوذلم: حيٍبسىة كحيٍكلىة aphasiaاألجن  ) 

َِٓ. 
يٍسػتىٍحًمض لقيػاس احلي  -

ٍيػل، كادل
ى
يٍسػتىميل( دلقيػاس ادل

ميوضػة ) كاستخدـ اسم الفاعل للداللة علس اسم اآللة، فوضع )ادل
acidomهtre )

َّٓ. 
 كاستخدـ بناء )فػيعيوؿ( للداللة علس ادلرض، فقاؿ: اذليايكؿ كاليُّميور. -

كاستخدـ بناء )فػىعيوؿ( للداللة علس أ اء األدكية مثل قػىييوء كلىعيوؽ كرىقيوء -
َْٓ. 

ردػة، كمػا أكضػاعو  ككضع الددتور زلمد صبلح الديا الكواد  مصػطلحاتو علػس كزف )فػىعىػبلف( للداللػة علػس احل -ِ
دلمة )الػرَّكىذىاف(

( اشػتقاقان مػا )الػرٍَّكذىة( كىػي احلردػة ة ذىػابو  mouvement de vat et vientترمجػة للتعبػح: )  َٓٓ
                                                           

 .ُِٔ/ُالرضي: شرح الشافية  [ ََٓ
 .ِٓ: ُ/ّٔد. صبلح الديا الكواد : األكزاف العربية ة ادلصطلحات العلمية، رللة رلمع دمشق  [ َُٓ
 .ِما مقدمة ط ّْد. زلمد شرؼ: معدم العلـو الطبية كالطبيعية  [ َِٓ
 ادلصدر السابق نفسو. [ َّٓ
 .ّّادلصدر السابق:  [ َْٓ
 .ّٖد. صبلح الديا الكواد : مصطلحات علمية  [ َٓٓ
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اف( للمصػػطلح األجنػػ  )  pistonكرلػػيء، كذلػػف للتعبػػح عػػا حردػػة )رىكَّاذ( احملردػػات: )  (. كعلػػس ىػػذا البنػػاء كىضىػػع )النَّبىػػذى
centrifuge اف( للمصطلح ) ( ك)ا ىوىجاف للمصطلح )  teةcentripلىبىذى

( ondulation(، كادل
َٓٔ. 

 alterant( ك)مىٍعطىشىػة( لػػ )  astringeantككضىػع علػس )مىٍفعىلىػة( الػداؿ علػس السَّػبىبيَّة )مىٍقبىيىػة( للمصػطلح )  -

)
َٕٓ. 
حليػواف، مثػل )العىػرىف( ترمجػة للمػرض كعلس بناء )فػىعىل( ترجم ادلعدمػي مصػطفس الشػهاك دثػحان مػا أ ػاء أمػراض ا -ّ

ػػػ ( دلػػػرض اخليػػوؿ: )  cartilagineuseادلسػػمَّس )  ( ترمجػػػةن للمػػػرض ) َٖٓه (cheval cambr(، ك)الفىحى ػػػشى . ك)ادلشى
suros  ( للمرض )(، ك)الدَّخىجforme cornaire )

َٓٗ. 
 ( )ماء شىريكب(. potableكأدثػىرى ما استخداـ )فػىعيوؿ( للداللة علس القابلية  فوضع للمصطلح األجن  )  -

كشلػػػا اسػػػتخدـ ىػػػذا البنػػػاء مؤلّْفػػػو معدػػػم الرياضػػػيات ادلعاصػػػرة، فوضػػػعوا )فىييػػػوؿ( دلصػػػطلحو ملعػػػىن )قابًػػػل للتفاضيػػػل( 
ك)قػىييوس( دلعىن )قاًبل للًقياس(. ك)عىػديكد( دلعػىن )قابػل للعػدد(. كاسػتعملوا ذلػذا ادلعػىن أييػان صػيغة النسػبة ًلمػا ال يقبػل بنػاء 

. فلػو قيػل َُٓأك يلتبج بو معىن ًخر، فقالوا )احتمايل( ملعىن قابلو لبلحتمػاؿ، ك)اشػتقاقي( ملعػىن قابػل لبلشػتقاؽ )فػىعيوؿ(
ػػل، كالػػذم نػػراه أف بنػػاء )فػىعيػػوؿ( يناًسػػب الىػػٍذر  ٍمػػل أك لبلحتمػػاؿ أك للتىحىمُّ يػػراد: ىػػل ىػػو قابػػل للحى

) ىيػػوؿ( أللٍػػبىج ادلعػػىن ادل
سػػبة أكقػػعى ادلعػػرّْبني ة خطػػ  كهلبػػاس دمػػا الحظنػػا ة مصػػطلح )فىييػػوؿ(  هٍذ ػلتًمػػل معػػاين: الثبلثػػي  كعػػدـى مراعػػاة ىػػذه ادلنا

يفىاضىلة، قبوؿ اإلٍفياؿ.. علس بػيٍعد ما بني معانيها.
 قبيوؿ الفىٍيل، قبوؿ التفاضيل، قبوؿ ادل

فوضػع )ميسىػرّْح( ترمجػة لػػ استخدىـ آّمع العراقي صيغ اسم الفاعل كمبالغاتػو بكثػرةو للداللػة علػس صػاحب احلرفػة.  -ْ
 (fibre carder  ( ترمجػة لػػ )( ك)ميتىػائًمthread and yorn doubler  ( ترمجػة لػػ )( ك)لىفَّػاؼfabric floder  )

( sketchermanك)نىسَّاؽ( ترمجةن لػ ) 
ُُٓ. 

ػػػػرَّاـ ككىرَّاد( ترمجػػػػةن  - ػػػػار كدى ثوف دلمػػػػات )زىىَّ  ,fleuristeللكلمػػػػات ) كعلػػػػس بنػػػػاء )فػىعَّػػػػاؿ( كضىػػػػع النبػػػػاتيوف احملػػػػدى

viticulture, rosioriste .) 

(  harlogerكاسػػػػتيخدم  صػػػػيغة النسػػػػبة هىل المػػػػع للداللػػػػة علػػػػس ًحػػػػرىؼ أخػػػػرل مثػػػػل )سػػػػاعايت( ترمجػػػػة لػػػػػػ )  -
( joullierك)جىوىاىرم( ترمجةن لػ ) 

ُِٓ. 

                                                           

 .ُٔ-َٔادلصدر السابق:  [ َٔٓ
 .ّٔادلصدر السابق:  [ َٕٓ
 .ٕٓ/ُْمصطفس الشهاك: قياسية )فػىعىل( للمرض، رللة رلمع القاىرة  [ َٖٓ
 .ٕٕ/ُْادلصدر السابق  [ َٗٓ
 .ٖدعبوؿ، كد. هذلاـ  صي: معدم الرياضيات ادلعاصرة د. صبلح أ د، كد. موفق  [ َُٓ
 .ِِٖ-ِِٓ/ُْآّمع العلمي العراقي: مصطلحات عماؿ الغاؿ كالنسي ، رللة آّمع العراقي  [ ُُٓ
 .ُْٗد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ُِٓ
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اسػػتعمٍل ي دلمػػاىٍ » اسػػتخدـ سػػاطع احلصػػرم صػػيغةى النسػػبة بػػاألل  كالنػػوف للداللػػة علػػس نسػػبة خاصػػة هٍذ قػػاؿ: -ٓ
( اإلفرنسػػػيَّتني، ألين س أجػػػد دلمػػػةى )العىٍقلػػػي  rationalisme, rationaliste)العىٍقػػػبلين كالعىٍقبلنيَّػػػة( مقابػػػل دلمػػػاىٍ ) 

كالعقليَّػػة( كافيػػةن بػػادلراـ. مػػا ادلعلػػـو أف ادلقصػػود ىنػػا: االعتمػػاد علػػس العقػػل كلكػػيم العقػػل ة دػػلّْ شػػيء، كىػػذا ال ؽلكػػا أف 
تىفاد مػػا دلمػػة )العقليػػة( أبػػدان، فكػػاف مػػا اليػػركرم هغلػػادي صػػيغةو جديػػدة مشػػتقة مػػا العقػػل نػػح دلمػػة )العقليػػة(.. كقػػد ييٍسػػ

( هٍذ ما ادلعلـو أف الفبلسفة س يقصػدكا بػذلف  s forcesهideاستعمل  دلمة )قػيوَّاين( فقل : )الفكر القيوَّانية( مقابل ) 
كػار الػا تػدفع هىل العمػل مثػل سػائر القػول، كبتعبػح ًخػر الفكػرة الػا تشػبو القيػوَّة كتعمػل األفكارى القويَّػة، كهظلػا قصػدكا األف

اين( مقابػػػػل )  aprioriعمػػػػلى القػػػػوة الدافعػػػػة... كاسػػػػتعمٍل ي دلمػػػػة )قػىػػػػٍببلين( مقابػػػػل )  ( كذلػػػػف  aposteriori( ك)بػىٍعػػػػدى
 .ُّٓ«ر هال بعد البىٍحث كالدرسللتمييا بني األحكاـ الا تصدير قبل البحث كالدرس، كبني الا ال تصد

كصػاحب ىػذه  المنحى الرابدع: محاولدُة تخصديِأ أبنيدٍة معروفدة أو ُمْفتَدَرَضدٍة بمعداٍن يغلدل فدي مع مهدا الدت َحكحم.
احملاكلػة ىػو الشػيع عبػػد اهلل العبليلػي ة بعػًض فصػػوًؿ دتابػو )مقدمػة لًػدرس لغػػة العػرب(. ينطلػق ادلؤلّْػػ  مػا نظريَّػةو مفاديىػػا 

بية قد مىرَّت حبلقىات تطورية، كأهنا دانػ  ة احللىقػة األخػحة عنػدما انطلػق العػرب مػا جايػرهتم، فشيػًغليوا عػا همتامهػا، أف العر 
هقراري ادلوازيا بدالالتو ثابتة، كهقراري األفعاًؿ علس بابو كاحدو، كدذلف ادلصادر كالمػوع.. ىػو اإلهنػاءى احلقيقػي »كقد يكوف 

. هنػػو باختصػػار ُْٓ«لعربيػػة هىل ادلسػػتول الػػذم دػػادت تبلغيػػو، لػػو ظلَّػػ  ة زليطهػػا بػػدكف بىػػراحللحلقػػة اخلامسػػة كالوصػػوؿ با
يريػػػد ليغىػػػةن ظلىىًطيَّػػػةن، عػػػنيي ادليػػػارع فيهػػػا كاحػػػدة، كمصػػػادري أفعاذلػػػا ذات بنػػػاءو كاحػػػد، كلكػػػل اسػػػمو فيهػػػا صػػػيغةي مجػػػعو كاحػػػدة ال 

 كلتيو هقرارى ادلوازيا بدالالتو ثابتة.تػىتىعدَّاىا. كال يعنينا ة حبثنا ما نظريًَّتو ىذه هال زلا

( مئتػػاف كسػػبعة كأربعػػوف بنػػاء، مػػا الثبلثػػي رليىػػػرَّدًه ِْٕيعػػرض ادلؤلػػ  ة زلاكلتػػو تلػػف رلموعػػةن مػػا األكزاف عػػػددىا )
 كمايًده. كىو ؼليىصّْص دلَّ كزف أك بناء ملعىن أك معاف زلدَّدة. كأىمُّ ما ييلحىظ علس زلاكلتو ىذه:

 اين بعض األبنية القارَّة كالثابتة ة العربية.خركجيو علس مع -ُ

 خركجو علس ما أقرتو آّامع اللغوية. -ِ

 نموض معاين بعض األبنية الا صىنىعها. -ّ

 التحكُّم ة فرض معافو دلعظم األبنية لكمان ال يقره الذكؽ اللغوم. -ْ

 هدخاؿ أبنية جديدة مصنوعة، كثقل األمثلة الا بناىا عليها. -ٓ

ػػ  هىل صػػوًغ أبنيػػة جديػػدةو لليػػركرة العلميػػة، كال نىػػدفع أف يػيٍقبىػػل الػػتحكُّم ة معػػاين بعًيػػها، لكػػاَّ هننػػ ا ال نىػػدفع أف يػيٍلدى
ىػػػذا غلػػػب أف يكػػػوف ة أضػػػيًق احلػػػدكد، كأف ييػػػٍدرىس دػػػلُّ بنػػػاء علػػػس ًحػػػدىة دلعرفػػػة هف دػػػاف البنػػػاءي عليػػػو ييػػػؤدم هىل صػػػيغو ال 

أمَّػػا أف يكػػوف الػػتحكُّم كسلالفػػةي مػػا اسػػتقر عليػػو دثػػحه ة معانيهػػا، ىػػو الغالػػبى ة معالػػة  تػىتىعػػارض كالنظػػاـ الصػػويت للعربيػػة.
األبنيػػة، مث افػػرتاضي أفَّ ىػػذا ىػػو مػػا دانػػ  ستصػػحي هليػػو األبنيػػة العربيػػة اسػػتكماالن لتطوُّرًىػػا، فهػػذا مػػا ال يػيٍقبىػػل. كلعػػلَّ ىػػذا مػػا 

                                                           

 .ّٗساطع احلصرم: ة اللغة كاألدب  [ ُّٓ
 .ُٔٓرس لغة العرب عبد اهلل العبليلي: مقدمة لد [ ُْٓ
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بعػد ذلػف  -كسائري ما ذىدىره العبليلي »بنية، يقوؿ الددتور صبحي الصا،: جىعىل الشيعى العبليلي نفسىو يػىٍعًدؿ عا ىذه األ
، كبالوزف الدَّخيل ألصق  كال ريب أنو استىٍشعىر ىذا بنفًسو، فانو ة معدمػو القػيم الػذم نرجػو أف يػتمَّ  - هىل العيٍدمىة أقربي

س يكػا الغػرضي مػا هبػداء  ُٓٓ«فيهػا رائحػة العربيػة الصػافية قريبان س يردب الػوىٍعرى باسػتخداـً ىػذه األكزاف ادلبتدىعىػة هٍذ س يىػرح
ىذه ادلبلحظ اإلقبلؿى ما قيمة جتربًة الشػيع العبليلػي بػل هظهػار كعػورًة الطريػق الػذم سػلكو كحاكنىتًػو، كخركًجػو عػا طبيعػة 

 العربية كانبتاتًو علس مناى  دراستها.

األلفاظ كادلصػطلحات الديػدة  مػع أف مػا ديًرس مػا تلػف األبنيػة  كىكذا تبدك األبنية العربية ذخحةن قالبية ىاٌمةن لتوليدً 
دراسػػة جديػػة ال يعػػدك العشػػرات. كاحلاجػػةي العلميػػة تػػدعو دارسػػي اللغػػة هىل التوسُّػػع ة حبػػًث دالالًت سلتلػػً  األبنيػػة لئلفػػادة 

 منها، مع مبلحظة ما يلي:

كاحػد دمػا ذىػب بعييػهم، ذلػف أف البنػاء الواحػد ييعػربّْ عػا غلب أالَّ نىقع ل  ت ثًح  ىٍصػيص البنػاًء الواحػد دلعػىن  -ُ
أدثر ما مدلوؿو نالبان، دما كىجىٍدنا ة بنػاء )فػىعيػوؿ( الػذم دؿ علػس مبالغػًة اسػم الفاعػل دمػا ة )صىػبيور(، كالقابليػة دمػا ة 

.)  )شىريكب(، كالدكاء دما ة )نىشيوؽ( كاسم اآللة دما ة )قىديـك

ل الػػذم ؽلكػػا البنػػاءي منػػو، فقػػد يػىٍقبىػػل بنػػاءه االشػػتقاؽى مػػا الثبلثػػي، كييٍشػػًكل مػػا نػػحه أك غلػػب التنبيػػو علػػس األصػػ -ِ
العكػػج. فػػاذا صىػػحَّ بنػػاء )فػيعىػػاؿ( دلػػرض، مػػا الثبلثػػي )صػػدع كزدػػم( فقيػػل صيػػداع كزيدػػاـ، فانػػو ال يصػػح مػػا مايػػد الثبلثػػي 

 )التهب( د ف يقاؿ )ذلياب( مثبلن.

بعد الدراسةى الكافية، سواء ما حيث الصيانة أـ مػا حيػث ادلعػىن. كهذا دانػ  دراسػةي  هف األبنية العربية س تيٍدرىس -ّ
ؾ لتلػف  ، مث زلاكلػًة هغلػاًد الػامًع ادلشػرتى معاين األبنية تقـو علس اسػتقراًء دػبلـ العػرًب دلعرفػًة مػا جػاء علػس دػلّْ بنػاء مػا معػافو

يتطلَّبىػاف معرفػػةى النظػاـً الصػػويت للعربيػة كعبلقتًػػو بنظاًمهػا الصػػرة.  ادلعػاين، فػػاف دراسػةى صػػيانة األبنيػة كهمكانيػػة التدديػد فيهػػا
هف االشتقاؽى علس األبنية ليج عمليَّةن ًلية، بل ىي خاضعةه قبل دلّْ شيء ألحكاـ تَّلي  احلػركؼ كتنافيرىػا كمقػاييج ًخفَّػة 

ٍيا تقـو عليهما فصاحةي الكلمة العربية أصبلن.  اللفظة كثًقىلها، اللذى

  

                                                           

 .َُْد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ُٓٓ
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 ( االشت اق اابداليٕ)

ٍعػػػػلي حػػػػرؼو بػػػػدىؿ حػػػػرؼو ًخػػػػر ة الكلمػػػػة الواحػػػػدة كة موضػػػػعو منهػػػػا» . كىػػػػو ضػػػػرباف  صػػػػرةّّ ُٔٓ«اإلبػػػػداؿ ىػػػػو جى
 .ُٕٓكلغومٌ 
ػٍرؼو بػَّخر ليػركرةو صػوتية  طلبػان للخفػة كسػهولًة النطػق، دمػا ة قولنػا )ازدىػر(، هذ أيبػدل  الػداؿ  - فالصرةُّ هبػداؿي حى

. كىػذا النػوع مػا ُٖٓل )ازهتر(  أك قولنا )دساء( هٍذ أيبػدل  اذلمػاة مػا الػواك، كأصػلها )دسػاك(ما تاء )افتعل( كأصل الفع
اإلبداؿ ال أثػرى لػو ة تنميػة اللغػة كتوليػد ألفاظهػا. كهظلػا ىػو سػلوؾ صػويت حبػ . كىػو مطَّػرد ة حػركؼو بعينهػا عنػد التقائهػا 

 حبركؼ أخرل يصعيب نطقيها متتالية دكف تغيح يقع علس أحدىا.

تػىنىػػ  السػػماءي  - أمػا اللغػػومُّ فهػػو جعػػل حػػرؼو بػػدؿ ًخػر مػػا الكلمػػة لغػػح ضػػركرة صػػرفية، كىػو نػػح مطَّػػرد، دقػػوذلم: ىى
تػىلىػػ  كىى

أم أمطػػرىٍت، كقػػوذلم: الغىػػٍيم كالغىػػنٍي  ُٗٓ
. كىػػذا النػػوع مػػا اإلبػػداؿ ذك أثػػرو دبػػح ة تنميػػة اللغػػة كتوليػػًد مفرداهتػػا، َِٓ

 كىو مقصودينا عند هطبلؽ الكلمة.

ػو، كفػرس »ة ادلاىػر قػوؿي ابػا فػارس: جاء  ػو كمىدىىى : مىدىحى ـى بعػضو كمػا سيػنىا العػرب هبػداؿي احلػركؼ كهقامػةي بعًيػها مقػا
. كالواقػع ُِٓ«رًًفٌل كرًًفٌا أم سابغ الذيل، كىو دثحه مشهور... كشلا أىل  ة ىذا النػوع ابػاي السػكي  كأبػو الطيػب اللغػوم

بداؿ علا ميٍعتىمىدي دلّْ مػا يػىتىصىػدَّل لدراسػًة ىػذه الظػاىرة، كمنهمػا اسػتقس السػيوطي جػلَّ أف دتابػىٍيهما ادلوسوـى دلّّ منهما باإل
مػا مجعػػو حػػوؿ ىػذه الظػػاىرة ة ماىػػره، كعلػا مطبوعػػاف كزلققػػاف، لكػاَّ أكؿ مػػا يىلفػػ  النظػر فيهمػػا أهنمػػا مجىىعػا األلفػػاظ الػػا 

 كقع فيها هبداؿه دكف تفريق بني ما ىو صرٌة أك لغوم.

ىػػ(، كشػاردو ة ىػذه التسػمية ُِٔأكؿى ما خطىر ببالو أف ييسىمّْي ىػذه الظػاىرة اللغويػة هبػداالن ىػو األصػمعي ) كلعل»
ىػػػ( فػػ ل  دتابػػان  ػػاه )اإلبػػداؿ َّْىػػػ(، عنػػدما  ػػس دتابػػو )القلػػب كاإلبػػداؿ(. مث جػػاء الاجػػاجي )ِْْابػػاي السػػكي  )

كال نػػدرم هف دػػاف ىػػذا الكتػػاب  ِِٓ«بػػو ة اإلبػػداؿ )تعاقػػب العربيػػة(كادلعاقبػػة كالنظػػائر(... ك َّػػس أبػػو الفػػتح بػػا جػػمل دتا
 األخح ىو ما كعد بو ابا جمل ة اخلصائص ما عامو علس شرح دتاب ابا السكي  ة القلب كاإلبداؿ.

                                                           

 .ُّّعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ُٔٓ
 .ٗ/ُعا الديا التنوخي: مقدمة دتاب اإلبداؿ ألك الطيب اللغوم  [ ُٕٓ
 .ِّٗ/ْ. كسيبويو ِّٔ/ُابا عصفور اإلشبيلي: ادلمتع ة التصري   [ ُٖٓ
 .ٕٕ-ُٔابا السكي : اإلبداؿ  [ ُٗٓ
 .ٕٕ-ُٔابا السكي : اإلبداؿ  [ َِٓ
 .َْٔ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ُِٓ
 .ٕ-ٔ/ُعا الديا التنوخي: مقدمة دتاب اإلبداؿ ألك الطيب  [ ِِٓ
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ىػػػػ( كشػػػيخيو احلػػػامتيٌ ِٔٔكشلػػػا عػػػدَّ اإلبػػػداؿى اشػػػتقاقان مػػػا القػػػدماء السػػػكَّاديُّ )
. كمػػػا احملػػػدثني: طػػػاىر الاائػػػرم ِّٓ

 احي عبد الباقي كعبد اهلل أمني كصبحي الصا،.كض

يقػوؿ أبػو »داف الغالبي علس تعليل ىذه الظاىرة لدل القدماء ردَّىا هىل اللَّهدات أك لغات القبائػل حبسػب تعبػحىم  
ػػد تعػػويضى حػػرؼو مػػا حػػرؼ، كهظلػػا ىػػي لغػػاته سلتلفػػة  دلعػػافو الطيػػب اللغػػوم ة دتابػػو: لػػيج ادلػػرادي باإلبػػداؿ أف العػػرب تػىتىعمَّ

فعلػس رأيهػم يكػوف )صيػٍلب كصىػٍل (  ِْٓ«متفقة تتقارب اللفظتاف ة لغتػىػنٍي دلعػىن كاحػد حػَّت ال  تلفػا هال ة حػرؼو كاحػد
، كمثلو: أىرىٍق ي ادلاءى كىىرىٍقتوِٓٓملعىن كاحد لقبيلتني

ِٓٔ. 
ع، قػػرأ بعيػهم:  عىػػَّتَّ كمػا األدلػة علػػس تعلػيلهم اللهدػي قػػوؿي ابػا جػػمل: كقػد أيبػدل  العػػنيي مػا احلػػاء ة بعػض ادلواضػ

حني  يريد زحىَّتَّ ًحنيو{
 .ِٖٓ  كما ادلعركؼ أف ىذه قراءة عبد اهلل با مسعود بلغة ىذيلِٕٓ

 ( حروف اابدال:ٔ 

. كجعلىهػا ِٗٓتباين  أقواؿي اللغويّْني حوؿ احلركؼ الا تػيٍبدىؿ، فقػد ذدػر أبػو علػي القػايل ة أماليػو أهنػا اثنػا عشػر حرفػان 
ثبلثة عشر حرفان، كزادىا نحيه هىل أربعة عشر حرفان اباي سيده ة سلصَّصو 

. أما ابا مالف فقػد ذدػر ة ألفيتػو أهنػا تسػعة َّٓ
، لكنػو عػاد ة )تسػهيل الفوائػد( فوضػح األمػر، مفرّْقػان بػني نػوعىٍي اإلبػداؿ اللػذيا  ُّٓأحرؼ غلمعها قوذلم )ىدأت موطيا(

غلمػػعي حػػركؼى البػػدؿ الشػػائع ة نػػح »نػػح ادلطَّػػرد، فقػػاؿ ر ػػو اهلل: ذدرعلػػا، كعلػػا اإلبػػداؿ الصػػرٌة ادلطَّػػرد كاإلبػػداؿ اللغػػوم 
هدنػاـ قوليػف: )ًلػػد صػرؼي شىػًكج ًمػػا طػي ثػػوب عاتػو(. كاليػركرمُّ ة التصػػري  ىدػاء )طويػ  دائمػػان(. كعبلمػةي ًصػػحَّة 

يٍبػػػػدىؿ منػػػػو لاكمػػػػان أك نلبػػػػة، فػػػػاٍف س يثبػػػػ  ذلػػػػف ة
ليَّػػػػة الرجػػػػوعي ة بعػػػػض التصػػػػاري  هىل ادل  ذم اسػػػػتعمالىنٍي فهػػػػو مػػػػا البىدى

. كيػيٍفهىم ما دبلـ ابػا مالػف ة التسػهيل أف حػركؼ اإلبػداؿ الصػرة ةانيػةه ال تسػعة دمػا دػاف ذدػر ة ألفيَّتػو، ِّٓ«أصلني
باسقاط اذلاء منها. كأف حركؼ اإلبداؿ اللغوم ىػي اثنػاف كعشػركف حرفػان، أم هنػو اسػتىثىن مػا حػركؼ اذلدػاء العػرك دلّْهػا 

 : احلاء كاخلاء كالذاؿ كالصاد كالياد كالغني كالقاؼ.سبعة أحرؼ ىي

                                                           

يو االشتقاؽ األدرب، كؽلثل لو بػ نعق كهنق.ُٓالسكادي: مفتاح العلـو  [ ِّٓ  . كيسمّْ
 .َْٔ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِْٓ
 .ّٖٓ/ُادلرجع السابق:  [ ِٓٓ
 .ِْٔ/ُع السابق: ادلرج [ ِٔٓ
 .ِْٔ/ُابا جمل: سر صناعة اإلعراب  [ ِٕٓ
 ما سورة يوس . ّٓ. كىي اآلية َّٕ/ٓأبو حياف األندلسي: البحر احمليس  [ ِٖٓ
 .ُٖٔ/ُالقايل: األمايل  [ ِٗٓ
 .ٖ/ُعا الديا التنوخي: مقدمة دتاب اإلبداؿ ألك الطيب  [ َّٓ
 .ّٖٔابا الناظم: شرح األلفية  [ ُّٓ
 .ََّسهيل الفوائد ابا مالف: ت [ ِّٓ
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لكننػػا تػىتىبػٍَّعنػػا دتػػابى ابػػا السػػكي  ة اإلبػػداؿ، فوجػػدنا أنػػو أكرد مػػا األلفػػاظ مػػا يػيٍثبػػ  كقػػوعى اإلبػػداؿ ة دػػل احلػػركؼ 
 حَّت ىذه األحرؼ السبعة الا استثناىا اباي مالف:

ػػػبىش ملعػػػىن مجىىػػػع ػػػبىش كىى فمػػػا هبػػػداؿ احلػػػاء ذدػػػر حى
ًشػػػٌي . ّّٓ كمػػػا هبػػػداؿ اخلػػػاء ذدػػػر طيٍخػػػركر كطيٍحػػػريكر للسَّػػػحابة، كحى

كخىشػػػٌي لليػػػابج
. كمػػػا هبػػػداؿ الػػػذاؿ أكرد ذىرىؽ الطػػػائري كزىرىؽ، كالػػػدَّحاًدح كالػػػذَّحاذحّْٓ

للًقصػػػار، كمػػػا الصػػػاد صػػػاؼ  ّٓٓ
، كمػػا اليػػاد: ضىبلًضػػل كصىبلصػػل لبقايػػا ادلػػاءّٔٓالسَّػػٍهم كضػػاؼ هذا حػػادى عػػا ىدفػػو

لىػػث كضىػػعى ، كمػػا الغػػني نىلىػػث كعى ّٕٓ
لطعامو العيبلثة كىي اإلداـ

. كما القاؼ: قىحىس كدىحىس، كدىشىس كقىشىسّٖٓ
ّٓٗ. 

يؤيػػد ىػػذا االسػػتنتاج مػػػا ذدػػره السػػيوطي مػػػا أف أبػػا حيػػاف األندلسػػي نقػػػل عػػا شػػيخو أك احلسػػػا بػػا الصػػائغ قولىػػػو: 
 .َْٓ«كقلَّما جتدي حرفان هال قد جاء بو البدؿي كلو نادران »

لنسػبًة شػيوًع  -حبسب مػا كصػلى هليػو  -حوؿ عدد حركؼ اإلبداؿ مردُّه هىل تقدير دل منهم كلعل اختبلؼى اللغويني 
اإلبػػداؿ ة دػػل حػػرؼ. كالػػذم نػيرىجّْحػػو أف الػػذيا قللػػوا مػػا عػػدد حػػركؼ اإلبػػداؿ هظلػػا دػػانوا يػػذىبوف هىل أف ذلػػف ىػػو مػػا 

العػػذر فليسػػ  نسػػبةي شػػيوًع اإلبػػداؿ  اشػػتيهر منهػػا، كس يكػػا دبلميهػػم علػػس كجػػو التحديػػد كاإلحصػػاء، كذلػػم ة ذلػػف بعػػضي 
كاحدةن ة دل احلركؼ، بل ىي متفاكتةه تفاكتان شػديدان، هٍذ هف بعيػها س يػ ًت عليػو أمثلػة اإلبػداؿ هال ديلىٍيمػات، أمػا بعييػها 

 اآلخر فتداكزت حاالتي اإلبداؿ فيها العشرات.

 ( أنواع اابدال:ٕ

 :ُْٓىي قسم بعض الدارسني ادلعاصريا اإلبداؿ أنواعان،
اإلبػػداؿ الصَّػػٍرٌة الػػذم ذدرنػػاه، كاإلبػػداؿ اللٍَّهدػػي، دقػػوذلم عىلًػػٌ  بػػدؿ عىلًػػٌي  كاإلبػػداؿ الشػػاذ دقػػوذلم: ىىرىٍحػػ ي الدابػػة 
بدؿ: أىرىٍح ي الدابة  كهبداؿي اليركرة الشعرية دقوذلم: ثػىعىايل بدؿ: ثعالب، كقوذلم: سادم بدؿ سػادس. كزاد نػحيىم أنواعػان 

ػػر منهػػا أيخى
لىػػة: هبػػدِْٓ لىػػة كعىٍذىى اؿ خىطىػػ  السػػمًع ضلػػو: عىبػٍهى

، كهبػػداؿي التصػػحي  ضلػػو: العػػابر كالغػػابر، كهبػػداؿي التيػػعي  ّْٓ
                                                           

 .ِٗابا السكي : اإلبداؿ  [ ّّٓ
 .ٗٗادلرجع السابق:  [ ّْٓ
 .ُُْادلرجع السابق:  [ ّٓٓ
 .ُُِادلرجع السابق:  [ ّٔٓ
 .ُِْابا السكي : اإلبداؿ  [ ّٕٓ
 .ُُُادلرجع السابق:  [ ّٖٓ
 .ُُْ-ُُّابا السكي : اإلبداؿ  [ ّٗٓ
 .ِٓٔسات ة فقو اللغة . كينظر: د. صبحي الصا،: درأُْ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ َْٓ
 .ُٓٓ/ْٖد. زلمد  اسة عبد اللطي : ظاىرة اإلعبلؿ كاإلبداؿ ة العربية...، رللة رلمع القاىرة  [ ُْٓ
 .ٖٓ/ُٗد. مصطفس جواد: أثر التيعي  ة تطور اللغة العربية كاإلبداؿ، رللة رلمع القاىرة  [ ِْٓ
 العبهلة: اإلعلاؿ كالرتؾ. [ ّْٓ
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ضلو: اخلىرُّكب كاخلىٍرنيوب، كهبداؿي التعريب: ضلو الفيٍسطاط كالفيستاط، كهبداؿ التفخػيم ضلػو: مىػ َّ كمىػسَّ، كالرتقيػق ضلػو: نىلًػسى 
يػػاٌر كجػػائع نػػائع، كهبػػداؿي التَّعاقيػػب ضلػػو: ألَّػػب كأرَّب، كهبػػداؿي االخػػتبلؼ ضلػػو: الصَّػػاًعقة  كنىلًػػ ، كهبػػداؿي اإلتبػػاع ضلػػو: حػػارّّ 

 كالصَّاًقعة، كهبداؿي التػَّوىىُّم ضلو: اقٍػتىسىره كاٍعتىسىره.

 كىذه التقسيماتي الفرعية تدخل دلها ة هطار النوعني الرئيسينٍي اللذيا ذدرنا، كعلا الصرٌة كاللغوٌم.

منػا ة دراسػتنا ىػذه ألهنػا ليسػ  مػا هف هبداال ًت اليػركرًة الشػعرية كالتصػحيً  كخطػ  السػمع كالتعريػًب كاإلتبػاع ال هتي
كسائل التوليد اللغوم. أمَّا ما ييهمنا فهو ما سول ذلف شلَّا يدخيل دلُّػو ة هطػار مػا  َّػوه باإلبػداؿ اللٍَّهدػي خاصػةن كاللغػوم 

 عامة.

 ال دماء: ( اابدال وأثره الداللي عندٖ

درج بعض اللغويني علس تقدمي األلفػاظ اإلبداليػة كد هنػا مػا مرادفػات ألفاًظهػا األصػليَّة. كشلػا ذىػبى ىػذا ادلػذىبى أبػو 
ليج ادلرادي باإلبداؿ أف العرب تػىتىعمَّد تعويضى حرؼو ما حػرؼ، كهظلػا ىػي لغػاته : »-دما قدمنا   -الطيب اللغوم هٍذ قاؿ 
، كبيػمل علػس ىػذا الفهػم ْْٓ«ب اللفظتاف ة لغتػىػنٍي دلعػىن كاحػد حػَّت ال  تلفػا هال ة حػرؼو كاحػدسلتلفة دلعاف متفقة، تتقار 

فػنحا نػىتَّػًبعيهم ة »لئلبداؿ أٍف ذىب لغويوف قدماء هىل عدّْ دلّْ أشػكاؿ اإلبػداؿ  اعيَّػة، كيعػربّْ عػا ىػؤالء قػوؿي ابػا جػمل: 
 .ْٓٓ«ل  القياًس كالقوًؿ بواإلبداؿ كال نىقيسيو، هال أف ييطر امر ه هىل الدخوؿ 

هننػػػا ال نؤيّْػػػد مػػػػا ذىػػػب هليػػػو بعػػػػضي اللغػػػويني القػػػػدماء مػػػا أف اإلبػػػداؿ س يكػػػػا لػػػو مػػػا عمػػػػلو هال الرتديػػػ ى أم توليػػػػدى 
ادلرتادفػػات  فلقػػد أدَّل بنػػا اسػػتقراء عػػددو مػػا دتػػب اللغػػة كمعدماهًتػػا، كال سػػيما معدمػػات ادلوضػػوعات، هىل نتيدػػةو مفاديىػػا 

كسيلةن اشتقاقية لتوليًد ألفاظ جديدة لمػل معػاين تػىٍنويًعيَّػة علػس ادلعػىن العػاـ للكلمػة األصػلية الػا كقػعى فيهػا أف اإلبداؿ داف 
 اإلبداؿ. كضلا ذادركف شواىدى تراثيَّة علس سبيل التمثيل ال احلصر:

ػػا ػلىٍملػو اإلبػػداؿي مػا تنويعػػاتو  -ً علػس ادلعػػىن العػاـ  يقػػوؿ  س يػىٍغفىػل ابػاي السػػكي  صػاحب أكؿ دتػػاب ة اإلبػداؿ عمَّ
ػػػػهَّ كىيتَّػػػػل، كىػػػػو فػػػػوؽ »ة بػػػػاب النػػػػوف كالػػػػبلـ:  ػػػػاَّ سػػػػحائبي ىي تىلػػػػ  تػىٍهتىػػػػاالن، كىي يقػػػػاؿ: ىتػىنىػػػػ  السػػػػماء هتػػػػهي تػىٍهتانػػػػان، كىى

 .ْٔٓ«اذلىٍطل
الشػػػػػػازب اليػػػػػػامر مػػػػػػا اإلبًػػػػػػل كنحىػػػػػػا... كالشاسػػػػػػب أشػػػػػػدُّ ضيػػػػػػموران مػػػػػػا »قػػػػػػاؿ الفػػػػػػاراك ة ديػػػػػػواف األدب:  -ب
 .ْٕٓ«الشازب
كلعل أدثرى مىٍا أشار هىل ما ػلملو اإلبداؿ ما تنويعات علس ادلعىن الواحد ىو أبػو منصػور الثعػال  ة دتابػو )فقػو  -ج

ػاَّ الصػوؼى »اللغة(. كشلا كرد فيو  القىٍصػم: »كدبلعلػا تنويػعه خػاص علػس معػىن القطػع العػاـ. كمثلػو أييػان:  ْٖٓ«حىاَّ اللحمى كجى
                                                           

 .َْٔ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ْْٓ
 .ِْٔ/ُابا جمل: سر صناعة اإلعراب  [ ْٓٓ
 .ّاإلبداؿ: البا السكي   -ىفنر: الكنا اللغوم  [ ْٔٓ
 .ّْٓ/ُالفاراك: ديواف األدب  [ ْٕٓ
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ٍسػػر الشػػيء حػػَّت يىبػػني، كالفىٍصػػم:   هذا أخػػرجى ادلكػػركبي أك ادلػػريض صػػوتان رقيقػػان فهػػو ». كمنػػو: ْٗٓ«دسػػريه مػػا نػػح بػىٍينونػػةدى
. َٓٓ«الرَّنني، فاذا أىٍخفاه فهو اذلىنني، فاذا أىٍظهىره فخرج خافيان فهو احلىنني، فاذا زاد فيو فهو األنني، فاذا زاد فيو فهػو اخلىنػني

علػس ادلعػىن العػاـ ّٓموعػة ىػذه الكلمػات كىػو صػوت ادلػريض، ىػي شلػا  هف التنويعات الداللية الػا أدخلىٍتهػا أحػرؼي اإلبػداؿ
 ال ؼلىٍفس.

احلىػػػوىص: أف تيػػػيق هحػػػدل العينػػػني دكف األخػػػرل.. كاخلىػػػوىص: ضػػػيقي العػػػني »كشلػػػا جػػػاء ة سلصػػػص ابػػػا سػػػيده:  -د
: دثػرةي شػعر احلػاجبػىنٍي.. كالغىطىػ : ًقلَّػة شػ». كجػاء فيػو: ُٓٓ«كًصغىرىا ًخٍلقػة أك داءن  عر احلػاجبني، كرملػا اسػتعمل ة العىطىػ ي

ػػٍعر احلػػاجبني، لكػػاَّ بعيىػػها دؿ علػػس ِٓٓ«الشَّػػعر، كىػػو ضػػد الوىطىػػ  . فػػالعىطى  كالغىطىػػ  كالوىطىػػ  داللتهػػا العامػػة علػػس شى
ثٍػػرة كاآلخػػر علػػس الًقلَّػػة  كحػػوؿ الشَّػػٍعر أييػػان جػػاء قولػػو:   الىلىػػحي ىػػو أف يػػذىب مػػا مقدَّمػػو ]مقػػدـ الػػرأس[ مث الىلىػػو مث»الكى

 .ّٓٓ«الىبلى. كىو أدثري ما ذلف
ػػػةه فهػػػي )ايٍػػػرىة(، كهذا دانػػػ  ة الظَّهػػػر فهػػػي »كشلَّػػػا نقىلىػػػو ابػػػاي منظػػػور ة لسػػػاف العػػػرب:  -ىػػػػ هذا دانػػػ  ة السػػػرَّة نػىٍفخى
ٍوـ: تباعػػد لقػػد أىبٍػعىطيػػوا ًهٍبعاطػػان شػػديدان أم أبعػػدكا كس يقريبػػوا مػػا الصػػلح... كأىبٍػعىػػسى ة السَّػػ». ككرد فيػػو قػػوذلم: ْٓٓ«)عيٍدػػرة(

. كنلحػػػظ ديػػػ  أف اإلبعػػػاط قػػػد جػػػاء لداللػػػةو اجتماعيػػة خاصػػػة ىػػػي البيعػػػد عػػػا االتفػػػاؽ كلػػػيج لداللتػػػو ٓٓٓ«كجتػػاكزى القػػػدر
ػػػو: »ادلكانيػػػة العامػػػة. كقػػػد صػػػرح ابػػػاي منظػػػور بػػػالفركؽ الائيػػػة الػػػا يوفرىػػػا اإلبػػػداؿ، فقػػػاؿ ة مػػػادة )تػىلىػػػع(:  تػىلىػػػع الرجػػػلي رأسى

 .ٔٓٓ«ًشٍبو )طىلىع( هال أف طىلىع أعمٌ أخرجىو ما شيء داف فيو، كىو 
هف ما ذدرناه حوؿ األثر الداليل لظاىرة اإلبداؿ س يكا هال متثيبلن، كلو أرىٍدنػا اإلحصػاء ليػاق  بنػا الصػفحات، فهػل 
ٍدػػٌي لػػيج نػػح، دمػػا صػػرَّح أبػػو الطيػػب اللغػػوم، أك أنَّػػو تطػػوُّر  مػػا مسػػوّْغ بعػػد ىػػذا ألٍف ييقػػاؿ هف اإلبػػداؿ ىػػو اخػػتبلؼه ذلى

  ٕٓٓصويٌت ال أدثر، دما نيًقل عا الددتور هبراىيم أنيج
ػػٍربة كًشػػٍربة كشيػػربة. كهذا   تيػػب، كشى تىػػب كديتًػػب كدى مث هذا دػػاف العػػرب قػػد أعطىػػٍوا لًتغػػحًُّ احلردػػاًت دالالتو تنويعيَّػػة دقػػوذلم: دى

الغىلىيىػػاف، فقػػابلوا بتػػوايل حردػػاًت ادلًثػػاؿ تػػوايلى النػَّقىػػاىاف ك »دػػانوا قػػد  ىَّلػػوا تتػػابيعى احلردػػات ة البنػػاء معػػىن تتػػابع احلىػػدىث ضلػػو: 

                                                                                                                                                                                                

 .ِِٓالثعال : فقو اللغة  [ ْٖٓ
 .ِّٕادلرجع نفسو:  [ ْٗٓ
 .َِٖادلرجع نفسو:  [ َٓٓ
 .َُِ/ُابا سيده: ادلخصص  [ ُٓٓ
 .ّٗ/ُادلرجع نفسو:  [ ِٓٓ
 .ُٕ/ُع نفسو: ادلرج [ ّٓٓ
 ار. -ابا منظور: لساف العرب  [ ْٓٓ
 ادلرجع نفسو: بعس. [ ٓٓٓ
 ادلرجع نفسو: تلع. [ ٔٓٓ
 .ِّٗد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ٕٓٓ
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ف يَّػػةي نرابػػةو ة أف يػيٍعطػػوا لئلبػػداؿ دالالتو خاصػػة حبسػػب حػػاجتهم التعبحيػػة  هننػػا ال نينكػػر أف يكػػوفى  ٖٓٓ«حردػػات األفعػػاؿً 
، علػػػس حػػػد تعبػػػح ادلعاصػػػريا، هال أننػػػا نينكػػػر أشػػػد اإلنكػػػار  أف يكػػػوف ىػػػذا بعػػػضي اإلبػػػداؿ اللغػػػوم لغػػػاًت قبائػػػل أك ذلدػػػاتو

 اإلبداؿي دكف دالالتو البتة.

كال يػيقىلّْػل مػػا القيمػػة الدالليػػة لئلبػػداؿ أف تػيعىػدَّ دػػلّّ مػػا الكلمتػىػػنٍي ادلظنػػوًف كقػوعي اإلبػػداؿ فيهمػػا، أصػػبلن ة بأّػػا. يقػػوؿ 
يعػػان أصػػلىنٍي، س بػػابه ة احلػػرفػىنٍي ادلتقػػاربني ييسػػتعمل أحػػديعلا مكػػاف صػػاحبو: فمػػَّت أمكػػا أف يكػػوفى احلرفػػاف مج»ابػػا جػػمل: 

يىًسػػػغ العػػػدكؿ عػػػا احليكػػػم بػػػذلف، فػػػاف دؿَّ داٌؿ أك دىعىػػػٍ  ضػػػركرةه هىل القػػػوؿ بابػػػداؿ أحػػػدعلا مػػػا صػػػاحبو عيًمػػػل ملوجػػػب 
تىلػػػػ  السػػػماءي كىتػىنىػػػػ ، علػػػا أصػػػػبلف، أال تراعلػػػا متسػػػػاكيػىنٍي ة  الداللػػػة، كًصػػػػحى هىل ميٍقتيىػػػس الصػػػػنعة. كمػػػا ذلػػػػف قػػػوذليم: ىى

 .ٗٓٓ«ن  السماء هتتانان، كىتل  هتتل هتتاالن، كىا سحائب ىيهَّ كىيتَّلالتصرُّؼ  يقولوف: ىت
لقد ذىب ابا جمل ىنا هىل أصػليَّة دػلٍّ مػا احلػرفني النػوف كالػبلـ، كأهنمػا ليسػا مبػدلىنٍي أحػديعلا عػا اآلخػر، كلكػا ىػل 

(، كىػل يعػمل أييػان  تىػل كىىػهى أف )ىتىػل كىطىػل( مرتادفػاف، كقػد رأينػا ابػاى يعمل احلكمي ب صليَّتهما احلكمى برتادؼ الكلمتػىنٍي )ىى
السكي  يبنيّْ الفركؽ الداللية فيصرح أف اذلىٍتل فوؽ اذلىٍطل 

َٓٔ. 
يٍبػػدؿ يسػػقيس ة التصػػري ، كأف ادلبػػدىؿ منػػو 

هف اللغػػويني يفرّْقػػوف بػػني احلػػرؼ ادلبػػدىؿ كادلبػػدىؿ منػػو  مػػا ًقبىػػل أف احلػػرؼ ادل
لػػيج مطلقػػان، فقػػػد  -علػػس ًصػػحَّتو  -ل   كلكننػػا نػػرل أف ىػػذا احلكػػم يثبيػػ ، دمػػا يػػدؿ علػػس ذلػػف قػػوؿ ابػػا جػػمل السػػػا

ػلديث أف يقىع اإلبداؿ ة حرؼو ما حركؼ الكلمة كيشيع كتيصىػرَّؼ الكلمػةي الػا كقػع فيهػا، فػبل ييػدرىل حينئػذ أمُّ احلػرفني 
يٍبدىؿ. فاذا داف أدػرب لغػويػَّنٍي ة القػرنني الثالػث كالرابػع، أ

عػمل ابػاى السػكي  كابػا جػمل، قػد اختلفػا ىو األصل كأيهما ىو ادل
يٍبػػدىالت، بػػدليل ذدرًىػػا ة  

ػػهى كىىطىػػل( هذ عػػدَّىا ابػػاي السػػكي  مػػا ادل تىػػل كىى ة أصػػليَّة أك بدليػػة حػػركًؼ دلمػػةو كاحػػدة ىػػي )ىى
ذا القبيػػل ة دتابػػو، كعػػدَّىا ابػػاي جػػمل أصػػوالن بنصّْػػو، فكػػم سػػيكوفي مػػا العسػػح علينػػا ضلػػا احملػػدىثني أف ظليّْػػا بينهمػػا  كمػػا ىػػ

 : قػػاؿ الليػػث: طىػًِ لػػو، بالطػػاء ة الشػػٌر. »اخلػبلؼ بػػني اللغػػويني مػا جػػاء ة لسػػاف العػػرب ة مػادة )تػػِ( ملعػػىن دىقَّػقى النظػػرى
كتىػػًِ لػػو، ة اخلػػح. قػػاؿ أبػػو منصػػور: علػػا عنػػد األئمػػة كاحػػده، كالعػػربي تيبػػدؿ الطػػاءى تػػاءن لقػػرب سلرجيهمػػا  قػػالوا: مىػػ َّ كمىػػدَّ 

كلعػػل مػػا قػػاؿ ب صػػليًَّة دػػلٍّ منهػػا ذىػػب هىل أف ىػػذه األحػػرؼ )التػػاء كالػػداؿ كالطػػاء( تػىٍثبيػػ  ة تصػػاري  دػػلّْ فعػػلو  «.كمىػػسَّ 
منها  ىذا صحيح، كلكا ىل ضلا مقتنعوف ب ف )مىػدَّ كمىػسَّ( علػا ملعػىن  كىػل يىصػح قولنػا: )مػٌس احلبػل( دقولنػا: مػٌد  كىػل 

ػلَّمنا أف ىػذه األحػرؼ ة الكلمػات الػثبلث ىػي أصػوؿ دلُّهػا، يصح: )مىسَّ هليو بنسب( دقولنا: مى َّ هلي ٍبنا سى و بنسب  كىى
فبمػػاذا نػيعىلػػل ىػػذا التقػػاريب بػػني معػػاين دلماهًتػػا، كىػػو تقػػاريبه يػػدؿ علػػس فػػركؽو نوعيػػة ة ادلعػػىن العػػاـ ذلػػا كىػػو )اإلمطػػار( ة 

ٌد( ة مثاؿ ابا منظور  ىػل نلدػ  هىل االسػتعانة مل
ى
قولػة القيمػة التعبحيػة للحػرًؼ العػرك، ىػذه ادلقولػة الػا مثاؿ الثعال  ك)ادل

 لمل ما ًخٍصب اخلياًؿ اللغوم أدثر شلا لمل ما احلقائق اللغوية 

 أحدى شيئػىنٍي: -علس الغالب  -هف أمثاؿ ىذه التغحات بني حركؼ الكلمات متشأًّة ادلعىن ال بد ما أف تكوف 

                                                           

 .ُِٓ/ِابا جمل: اخلصائص  [ ٖٓٓ
 .ِٖ/ِادلرجع نفسو:  [ ٗٓٓ
 ما ىذا البحث. ُّٓينظر: ص  [ َٔٓ
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ة طىلىبان دلعػىن جديػدو بعػد أف دانػ  قػد كيضػع  علػس حػرؼو كاحػد دلعػىن أصػلي، همَّا هبداالن مقصودان طرأ علس الكلم -أ
 هٍذ ال يػيٍعقىل أف يىيىع الواضع دلمتػىنٍي مرتادفتني بداءة.

كهمػػا أف تكػػوف اختبلفػػان ذلديػػان بػػني القبائػػل، دانػػ  تػػدؿ علػػس الػػرتادؼ أكالن مث تطػػوَّرت هىل أف أصػػبح لكػػل دلمػػةو  -ب
 ألكىل.معىن ييغاير معىن الكلمة ا

ػػميو هبػػداالن  كة دلتػا احلػػالتني فػػنحا أمػاـ تغيػػحو ة حػػرؼو مػا أحػػرؼ دلمػػةو أدَّل هىل تغيػحو زلػػدَّد ة ادلعػػىن، كىػذا مػػا نيسى
دالليػػان. كهف ىػػذا اإلبػػداؿ الػػداليل يػػؤدّْم كظيفػػةن مطلوبػػة ة اللغػػة، كىػػي الداللػػة علػػس الفػػركؽ النػٍَّوعيَّػػة الائيَّػػة ة هطػػار ادلعػػىن 

يٍبػػدىؿ، كىػػو يقابػػل اإلبػػداؿ اللغػػوم نػػح الػػداليل، دابػػداًؿ اإلتبػػاع العػػاـ، د
كف النظػػر هىل أم احلػػرفني ىػػو أصػػله كأيهمػػا ىػػو ادل
 كالتصحي  كخط  السمع، شلَّا أخرىٍجناه ما دائرة اىتمامنا.

 ( االشت اق اابدالي لدى المحدثين:ٗ

. كة ىػػػذه التسػػػمية هقػػػراره بػػػ ف ُٔٓالشػػػتقاؽ األدػػػربسػػػل  القػػػوؿ هف بعػػػضى القػػػدماء كمعظػػػمى احملػػػدثني  ػػػوا اإلبػػػداؿ با
تسػػػميتو باالشػػػتقاؽ اإلبػػػدايل. كىػػػو اشػػػتقاؽه يقػػػـو علػػػس اإلبػػػداؿ  -للتوضػػػيح  -اإلبػػػداؿ مػػػا أنػػػواع االشػػػتقاؽ، كأننػػػا ًثرنػػػا 

ًؿ منها حرؼ.  اللغوم الداليل الذم ػلمل معو تنويعان علس ادلعىن العاـ للكلمة ادلبدى

ثوف اال  شتقاؽ اإلبدايل كسيلةى توليدو ىامة. كدىعوا هىل األخًذ بو علس الصعيديا النظرم كالتطبيقي:أقر اللغويوف احملدى

 فعلس الصعيد النظرم: دارت حولو حبوثي عديدو ما اللغويني احملدثني راميةن هىل األخذ بو كتقييسو: -ُ

فكػاف مػا أسػرار العربيػة تبعػان »قػاؿ: حاكؿ د. صبحي الصا، أف يربس ىذه الظػاىرة بنظريػة الثنائيػة اللغويػة عنػدما  -أ
ػػٍدنا احلػػرؼى الػػذم ثػىلَّػػث أصػػلىها مػػا يػػربح ذا قيمػػة تعبح  يػػة ذلػػذا أننػػا دلمػػا رىدىٍدنػػا موادَّىػػا ادلايػػدة هىل الصػػورة الثنائيػػة التارؼليػػة كجى

ػػو ادلعػػىن العػػاـ األصػػلي، توجيهػػان خاصػػان كتايػػده تنوُّعػػان كتػىٍقييػػدان  الًػػٍذؿ أصػػله عػػاـ »بػػ ف  . كدلَّػػل علػػس ذلػػفِٔٓ«ذاتيػػة، توجّْ
ٍذلقػػػة
ي
. ال نيريػػػد الػػػدخوؿى ة حبػػػث قػيػػػوَّة احلػػػركؼ ّٔٓ«للشػػػدر، كلكنػػػو للنخػػػًل )ًجػػػذٍع(، كالعػػػني احللقيَّػػػة أقػػػول مػػػا الػػػبلـ ادل

كضػػعًفها، فمػػا ديتػػب حوذلػػا حػػَّت اآلف ال يرتقػػي هىل مسػػتول الدراسػػة العلميػػة اإلحصػػائية. دمػػا ال نريػػد الػػدخوؿى ة حبػػث 
للغة، هٍذ ليج ىذا مكافى حبثهػا  دمػا أف مقولىتىنػا تسػتقيم دكف االعتمػاًد عليهػا أصػبلن. كلكػاَّ ة عبػارة الػددتور نظريَّة ثنائية ا

 الصا، ما ييبنيّْ موق ى احملدىثني ما مىهمة االشتقاًؽ اإلبدايل.

و حػػػني قػػػاؿ: أمػػا األسػػػتاذ عبػػػد اهلل أمػػني، صػػػاحب دتػػػاب االشػػتقاؽ، فقػػػد دػػػاف أكضػػحى كأدثػػػرى مباشػػػرةن ة دعوتًػػ -ب
ػػمَّيػىنٍي متشػػأّىنٍي ة الشػػكل كالعمػػل أك ة أحػػدعلا، » يسى

كىػػذا اليػػربي مػػا االشػػتقاؽ ؽلكػػا أف يينتفػػعى بػػو ة اشػػتقاؽ ا ىػػنٍي دل
هف داف بني اال ىنٍي كادلسمَّيػىنٍي مبلءمةه  مثاؿ ذلف )الغيٍمنىة كالغيٍمرىة(، ؽلكا أف ييسىمس ادلسػحوؽي الػذم تىٍطلػي بػو السػيداتي 

ىىها كأيػػديىها )نيٍمػػرة(، كادلعدػػوف الػػذم ييٍسػػتىعمل اسػػتعمالىو )نيٍمنىػػة(، بابػػداؿ النػػوف مػػا الػػراء، لتقارّٔمػػا سلرجػػان كًصػػفةن. كجػػو 
                                                           

 .ُٖٔ. كد. علي عبد الواحد كاة: فقو اللغة ُُُالعربية  ينظر زلمد ادلبارؾ: فقو اللغة كخصائص [ ُٔٓ
 .ُٓٔد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ِٔٓ
 .ُٕٔد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ّٔٓ
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ك)األٍزمىػػة كاألٍزبىػػة( كىػػي اليػػيق كالشػػدَّة، ؽلكػػا أف نيطلػػق علػػس اليّْػػيق ادلػػايل )أزمػػة( كعلػػس اليػػيق السياسػػٌي مػػثبلن )أزبػػة(، 
ػػم، بابػػداؿ البػػاء مػػا ادلػػيم ل ِى مػػا دىسى ثٍػعىػػة( مػػا يػىٍعلػػو اللػػ ثٍػػ ة كالكى تدانسػػهما أم اتفاقهمػػا سلرجػػان كاختبلفهمػػا ًصػػفة... ك)الكى

ؽلكا أف ييٍطلىق أحدي اللفظني علس ما نسػميو )الًقٍشػدىة( كاآلخػر علػس مػا نسػميو )الكػرمي( بابػداؿ اذلمػاة مػا العػني لتقارّٔمػا 
 .ْٔٓ«سلرجان كصىفةن 
لتنػػوخي أعليَّػػة اإلبػػداؿ ة كضػػع ادلصػػطلحات العلميَّػػة، فقػػاؿ ة مقدمػػة لقيقػػو لكتػػاب أدرؾ آّمعػػي عػػا الػػديا ا -ج

كمػا فوائػده أنػو قػػد يػيٍنتػىفىػع بػو ة ادلصػطلحات العلميػة، بتخصػيص اللفظتػىػنٍي ادلتعػػاقبتػىنٍي »اإلبػداؿ ألك الطيػب اللغػوم: 
ٓٔٓ 

لػةن صػأٔٓ«دلسػميني متشػأّني بينهمػا عبلقػة معنويػة حلةن مػا أمثلػػةو قدؽلػةو كحديثػةو تػيؤىيّْػد مذىبىػو قػػاؿ: . كبعػػد أف يسػتعرض مجي
(:  casse-noisette(: ًمٍرضىػخىة، كدسَّػارة اللَّػوز )  casse-noixكعلس ىذا األسلوب أرل أف نيسىمّْي دىسَّارة الوز ) »

ػػػلىفىنا الصػػػا،ى عىػػػرىؼ ديػػػ  يسػػػتعمل ليغىتىػػػو ف ( للثػػػوب ًمٍرضىػػػحىة، باحلػػػاء ادلهملػػػة، كالعكػػػجي جػػػائا. كأرل أف سى ٍِ خىصَّػػػص )الغىػػػ
( للعىركض، كعلا ة األصل ملعىن متشابًو  .ٕٔٓ«ك)اخلىٍِ

أمػػا األسػػتاذ عبػػد اهلل العبليلػػي، فقػػد جتػػاكز اإلقػػرارى بػػو كسػػيلةى توليػػدو ىامػػة، هىل اقػػرتاح شػػركط لئلفػػادًة منػػو فقػػاؿ:  -د
دما تكػوفي ادلػادة قػد اسػتػىٍوفى  الوىٍضػع  كينبغػي أف كفائدةي اإلبداؿ ة الوضع الديد ظاىرةه جدان، كذلف ألنػو يػيٍفػاىع هليػو عنػ»

 كسنىعًرض ذلذه الشركط بعد قليل. ٖٔٓ«ؼلىٍيىع لشركط حَّت ال يكوفى سببان الشرتاؾو قريب

ثوف ما االشتقاؽ اإلبدايل ة كىٍضع مصطلحاهتم: -ِ  كعلس الصعيد العملي التطبيقي: أىفاد ادلعرّْبوف احملدى

دلحفيػػل( كىػػم الػػدداترة: )مرشػػد خػػاطر ك ػػدم   -ادلصػػطلحات الطبيػػة الكثػػح اللغػػات  فقػػد تػىػػٍرجىم مرتمجػػو )معدػػم -ً
( دلمػة  narcose( بكلمػة )التٍَّخػدير(، ككىضىػعيوا دلصػطلًح )  anesthesieاخلياط كصبلح الػديا الكػواد ( مصػطلحى ) 

ػػػػ nucose)التٍَّختًػػػػح( بابػػػػداًؿ حػػػػرًؼ التػػػػاء بالػػػػدَّاؿ. دمػػػػا ترمجػػػػوا دلمػػػػة )  يخى
( دلمػػػػة  glaireاط، ككضىػػػػعوا لكلمػػػػة ) ( بادل

يغىاط(، بابداؿ حرؼ الغني باخلاء
 .ٗٔٓ)ادل

لىتػىنٍي قػػدؽلان  -ب كأفػاد آّمعػي مصػطفس الشػػهاك ة معدػم ادلصػطلحات الاراعيػػة مػا دلمػاىٍ )التٍ ريػػث كالتػٍ ري ( ادلبػدى
( بكلمػػػػة  cadastreريػػػػث( كتػػػػرجم ) ( بكلمػػػػة )تى ٍ  abornageملعػػػػىن كىٍضػػػػًع احلػػػػدكًد بػػػػني أرضىػػػػنٍي، فػػػػرتجم ادلصػػػػطلح ) 

 .َٕٓ)تىٍ ري (

                                                           

 .َّٕعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ْٔٓ
 .ُْٗيسمي بعيهم اإلبداؿ تعاقبان أك معاقبة دما أشرنا ة ص [ ٓٔٓ
 .ِْ/ُي: مقدمة دتاب اإلبداؿ ألك الطيب اللغوم عا الديا التنوخ [ ٔٔٓ
 .ِْ/ُعا الديا التنوخي: اإلبداؿ اللغوم ألك الطيب، ادلقدمة  [ ٕٔٓ
 .ُٖٕد. أسعد علي: هتذيب ادلقدمة اللغوية للعبليلي  [ ٖٔٓ
 .ِْ/ُعا الديا التنوخي: مقدمة دتاب اإلبداؿ ألك الطيب اللغوم  [ ٗٔٓ
 .ِِٓ: ّ/ِّس معدم األلفاظ الاراعية، رللة رلمع دمشق مصطفس الشهاك: مبلحظات عل [ َٕٓ
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كة )مصطلحات مسحات اخليل( للػددتور سػلماف قطايػة أراد أف ييفػرّْؽ بػني أشػكاؿ كىقٍػً  الفػرس، مسػتفيدان مػا  -ج
 أما هذا داف الوقوؼي فد ةن فهو الكىٍبح كالكىٍمعي أك الكىٍمح... كللكبًح أشكاؿ ثبلثة:»هبداالت القدماء، فقاؿ: 

ٍمػػع( بسػبب كجػػوًد اخلػػاء همسػ - ػػدَّس السػم دليَّػػة تقريبػػان علػس اخللفيَّتػػني كمػػؤخَّر السػم، كلنسػػمّْو )الكى ٍلفػػي يػىتىكى اؾ خى
 فيو.

 همساؾ أمامٌي يتكدس السمي دلٌيةن علس األماميَّتني كمقدَّـ السم، كلنسمو )الكىٍمح( لوجود حرؼ ادليم فيو. -

ػػػٍبح( لوجػػػود حػػػرؼ البػػػاء مػػػا )أربعػػػة( همسػػػاؾ ريبػػػاعي يتكػػػدَّس السػػػم فيػػػو علػػػس  - األطػػػراًؼ األربعػػػة، كلنسػػػمّْو )الكى
 .ُٕٓ«فيو

كىكذا أمكا ىنا توظي ي ىذه احلاالت اإلبدالية الا دػاف يػيٍنظىػر هليهػا قػدؽلان علػس أهنػا نػوعه مػا الػرتادؼ اللفظػي لػيج 
 لمة األصل كىو اإليقاؼ.نح، أمكاى توظيفيها ألداء معاف تفصيليَّة تنويعيَّة ة هطار ادلعىن العاـ للك

ػػٍدنا هىل )األيكيّْػػل( مقابػػل »كة سػػياؽ اسػػتخداـ اإلبػػداؿ ة مصػػطلحات فيايائيػػة يقػػوؿ د. عبػػد الكػػرمي اليػػاة:  -د كعمى
( مقابػػل نيػوتركف )  protonلفػظ )  ٍلنا ادلػيم ة ادلعتػػدؿ بػالبلـ ف صػبح معنػا )األكيميّْ ٍلنا  neutron(، فاسػتبدى (، دمػا اسػػتبدى
(، كىػو الػاء األصػلي مػا نػواة العنصػر، كدػذا قلنػا  onهnuclا النػوف مػا أكؿ لفػظ النػواة فصػار معنػا )األيكىيّْػا( ) أييان ّٔم

ٍهػػػػرىب( مقابػػػػل ) ه لنا البػػػػاء سػػػينان لئلشػػػػارة هىل دونػػػػو سػػػػالبان فصػػػػار )دهرسػػػػان( مقابػػػػل )  ctronهlمػػػا قالىػػػػو نحينػػػػا )الكى ( مث بػػػػدَّ
nهgaton ٍلنا البػػاءى جيمػػان ف . هف جتربػػة دػػلٍّ مػػا الػػددتور اليػػاة ِٕٓ«( كىلػػم جػػرٌان  positonصػػار )دهرجػػان( مقابػػل ) (، كبػػدَّ

ٍتمان  -كقطاية   فاهنا تلتقي ة ادلمارسة العملية معها. -كهف دان  ال تػىٍنطلق نظريٌان ما ظاىرة اإلبداؿ حى

» حىنٍي متقػػػاربني فقػػػاؿ: دمػػػا اسػػػتخدـ الػػػددتور صػػػبلح الػػػديا الكػػػواد  ظػػػاىرةى اإلبػػػداؿ ة التفريػػػق بػػػني مصػػػطل  -ىػػػػ
brasser ٍرىس ة فا الصيدلة، متيياان ما نحىا ما العمليَّات الصيدالنية ىٍرس زًنىةن كمعىنن، خىصَّصتها ملا ؽلي

ٍرث، دادل
ى
 .ّٕٓ«ادل

 ( قواعد االشت اق اابدالي:٘

 بدايل:هف ما كرد ة الفقرتني األخحتني السابقتني يثح أييان مسائلى حوؿ طريقة االشتقاؽ اإل

الا يثحىا ىذا االشتقاؽ ىي: أمُّ األحػرؼ أحػٌق باإلبػداؿ ّٔػا: األكؿ أـ األكسػس أـ األخػح. كلكػل  المسألة ايولى
 منها ما يؤيد اإلبداؿ بو.

نػػػني كرىنػػػني( الػػػا تػػػدؿ علػػػس تنويعػػػات صػػػوًت ادلػػػريض  - نػػػني كأىنػػػني كخى نػػػني كحى فمػػػا هبػػػداؿ احلػػػرًؼ األكؿ مىػػػرَّ بنػػػا: )ىى
 عيدان.بالتدرُّج صي 

 كما هبداؿ احلرًؼ الثاين: الشاًسب كالشاًزب لليامر، كىىطىل كىىتىل، كالكىٍبح كالكىٍمح. -

ى كىتىلى، كالىلىحي  -  كالىلىوي كالىبلى. -لذىاب الشعر  -كما هبداؿ احلرؼ األخح ة الثبلثي: ىهى

                                                           

 .ِِّ/ّٓد. سلماف قطاية: مصطلحات مسحات اخليل، رللة آّمع األردين  [ ُٕٓ
 .َٖٔ: ْ/ّٓد. عبد الكرمي الياة: جتربا ة تعريب ادلصطلحات العلمية، رللة رلمع دمشق  [ ِٕٓ
 .ُّد. صبلح الديا الكواد : مصطلحات علمية  [ ّٕٓ
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مػػا األحػػرؼ باإلبػػداؿ، مػػا داـ السػػماع قػػد قػػادرةه علػػس تػػرجيح أم  -كلػػو تىػػوفَّرت  -كال نظػػا أف الدراسػػة اإلحصػػائية 
ػػعينا هال تقريػػري أف دػػبلن مػػا األحػػرؼ: األكؿ أك الثػػاين أك األخػػح قابػػله لئلبػػداًؿ بػػو، كهف دانػػ   كرد بكػػل منهػػا. كلػػذا فػػبل يىسى

حملػػدىثني األمثلػػة الػػا سػػيق  حػػوؿ هبػػداؿ احلػػرؼ األخػػح أكفىػػر دلػػا أكالىػػا أصػػحابي نظريػػة ثنائيػػة اللغػػة مػػا اىتمػػاـ  علػػس أف ا
 باحلرؼ األكسس كاألخح. -علس الغالب  -أبدلوا 

ىػػي أم احلػػػركؼ أحػػقُّ باإلبػػداؿ السػػػتخدامها ة تنويػػع ادلعػػػىن العػػاـ  هننػػػا صلػػد أنفسػػػنا أمػػاـ أربعػػػة  المسددألة الثانيدددة :
 خيارات:

األلػػنيى احلػػرؼي  اعتمػػاد صػػفة احلػػركؼ مػػا حيػػث الشػػدة كالرخػػاكة، فييعطىػػس للمعػػىن األشػػٌد احلػػرؼي األشػػد، كللمعػػىن -ً
فاخلىٍيػم ألٍدػًل الٌرطػب دػالبطيع كمػا  »األلني، كعلس ىدم ما ىذا اخليار علَّل اباي جمل الفرؽ بػني )قىيىػم كخىيىػم( فقػاؿ: 

دػػػاف ضلػػػوه مػػػا ادلػػػ دوؿ الرَّطٍػػػب، كالقىٍيػػػم للصُّػػػلب اليػػػابج ضلػػػو: )قيىػػػمى  الدابػػػةي شػػػعحىىا(... فاختػػػاركا اخلػػػاء، لرخاكهًتػػػا، 
 .ْٕٓ«ؼ، لصبلبتها، لليابجللرٍطب، كالقا
كهمَّا اعتمػاد القيمػة التعبحيػة للحػرؼ. كمػا األمثلػة الػا يسػوقوهنا علػس ذلػف، أف الفػاء أفػادت ة دلمػاتو معينػة  -ب

كمػا أكضػح األمثلػًة علػس ىػذه الظػاىرة اللغويػة العديبػة مػا ذدػره ابػاي جػمل »معىن اليٍَّع ، يقوؿ الػددتور صػبحي الصػا،: 
ػػتهيا الفػػاءي علػػس التقػػدمي كالتػػ خح، فػػ دثر أحواذلػػا كرلمػػوع مػػا )ازدحػػاـ الػػداؿ  كالتػػاء كالطػػاء كالػػراء كالػػبلـ كالنػػوف هذا مػػا زجى

ػػعينا ردُّه )دالشػػيء التػػال  كالشػػيع  معانيهػػا أهنػػا للػػوىىىا كاليَّػػٍع  كضلوعلػػا(، أمػػا شػػواىديه علػػس ذلػػف ففيهػػا مػػا نرضػػاه كال يىسى
 ، كالطفػػػل للػػػرٍَّخص(... ككاضػػػحه أف ابػػػا جػػػمل يػيعىػػػوّْؿ ة ىػػػذه األمثلػػػة طبيًعيّْهػػػا الػػػدال ، كالػػػدًَّن  ادلػػػريض، كالفتػػػور لليىػػػعٍ 

كمتكلًَّفهػػا علػػس حػػرؼ )الفػػاء( فهػػو الػػذم أفػػاد بقيمتػػو التعبحيػػة اخلاصػػة معػػىن الػػوىىىا كاليػػع  لػػدل شلازجتػػو الػػداؿ كالتػػاء 
 .ٕٓٓ«كالطاء كالراء كالبلـ كالنوف

تػػار حلػػػرؼو حلقػػػي نريػػػد هبدالىػػو حرفػػػان حلقيػػػان ًخػػر، أك حلػػػرؼو شػػػفهي حرفػػػان كهمَّػػػا اعتمػػػادي سلػػارج احلػػػركؼ، دػػػ ف  -جػػػ ؼلي
بابػداؿ البػاء »شفهيان. كمثاؿ ذلف مػا اقرتحػو عبػد اهلل أمػني مػا اسػتعماؿ )أٍزمىػة( لليػيق ادلػايل، ك)أٍزبىػة( لليػيق السياسػي، 

 .ٕٔٓ«ما ادليم لتدانسهما أم اتفاقهما سلرجان كاختبلفها صفةن 
حرؼو ما حركؼ الكلمػة الػا ييػراد تيػمني الكلمػة الواقػع فيهػا اإلبػداؿ معناىػا. كىػذا مػا ذىىػب هليػو  كهمَّا اعتمادي  -د

( لؤلكىيّْػػػػل  ٍهػػػػرىج( للكهػػػػرب ادلوجػػػػب. ك)أيكىميّْ ٍهػػػػرىس( للكهػػػػرب السػػػػالب ك)الكى بعػػػػضي ادلعػػػػرّْبني كالفيايػػػػائيني باسػػػػتعماذلم )الكى
دلمػػة )موجػػب( كادلػػيم مػػا دلمػػة )معتػػدؿ(، مػػع أف ادلػػيم   . حيػػث أخػػذ السػػني مػػا دلمػػة )سػػالب( كالػػيم مػػإٕٓادلعتػػدؿ

ػٍبح( ىػو  ليس  حرفان أصليان فيها. كمثلو مػا أخػذ بػو الػددتور سػلماف قطايػة ة مسػحات مصػطلحات اخليػل حيػث عػد )الكى
ٍمػػح( لئليقػػاؼ األمػػ امي ادلعػػىن األصػػلي، كنػػوَّع عليػػو  فخصػػص أحرفػػان مػػا الكلمػػات الػػا أراد تيػػمينها الكػػبح فقػػاؿ: )الكى

                                                           

 .ُٖٓ-ُٕٓ/ِابا جمل: اخلصائص  [ ْٕٓ
 .ُْٓ-ُّٓد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ٕٓٓ
 .َّٕعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ٕٔٓ
 ما ىذا البحث. ُِٔينظر: ص [ ٕٕٓ
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ٍمػػػع( للخلفػػػي رامػػػاان باخلػػػاء للخلفػػػي . كهف دػػػاف ةػػػة فػػػرؽ بػػػني ادلثػػػالني  فاليػػػاة كلَّػػػد معتمػػػدان ٖٕٓرامػػػاان لؤلمػػػامي بػػػادليم، ك)الكى
 اإلبداؿ كقطاية ترجم سلصّْصان هبداالن قدؽلان.

أالَّ يػػؤدم  كالػػذم نػػراه، أف األىػػمَّ ة ىػػذه ادلسػػ لة لػػيج ىػػو تػػرجيحى خيػػارو علػػس ًخػػر أك طريقػػةو علػػس أخػػرل، بػػل ىػػو
 اإلبداؿي ادلٍقتػىرىح هىل حالةو ما تنافًر احلركؼ شلَّا يتعارض كالبنية الصوتية العربية.

لقػد حػاكؿ بعييػهم أف ػلىٍصيػر اإلبػداؿ بػني احلػركؼ ادلتقارًبػة سلرجػان أك صػفةن، لكػا اسػتقراء حػاالت اإلبػداؿ بيَّنػ  أنَّػو 
ٍيا، فم  ا كقوعو:قد كقع بني حرفػىنٍي متقاربػىنٍي أك متباعدى

 بني حرفني متدانسىنٍي أم متفقني سلرجان سلتلفىنٍي صفةن دالاام كالسني: )الرّْجا كالرّْجج(. -

ٍيا صفةن داحلاء كاذلاء ضلو: قىًحل كقىًهل هذا يىًبج. -  أك متقاربػىنٍي سلرجان ميتَّحدى

 أك متقاربني سلرجان كصفةن دالعني كاذلماة ة زيعاؼ كزي اؼ. -

ٍيا صفةن دالقاؼ كالكاؼ ضلو: امتف اليَّرٍع كامتػىقَّو: هذا رضع ما فيو. أك متقاربػىنٍي  -  سلىٍرىجان متباعدى

ٍيا سلرجان دالبلـ كالراء ة ضلو: رليىلَّ  كرليىرَّؼ دلا ذىب مالو. -  أك متقاربػىنٍي ًصفةن متباعدى

ٍيا ًصفة دادليم كالنوف ة ضلو: الغىٍيم كالغىنٍي  - ٍيا سلرجان متحدى  .أك متباعدى
ٍيا سلرجان كصفةن داليم كاحلاء ة ضلو غلوس كػلوس -  .ٕٗٓأك متباعدى

، فػاهنم س َٖٓىذه النتيدةي، كهٍف س تػيٍعدب لغويّْني معاصريا، ألهنػا تيػٍذىب ىيبػة نظريػة القيمػة التعبحيَّػة للحػرؼ العػرك
ارىب سلرجػاه البتػة، فقيػل علػس حػرفني نػًح مػا س يتقػ»غلدكا ما يدفعوهنا بو، اللهم هال ما نيقل عػا ابػا سػيده مػا أنػو صػرَّح: 

ػػمَّس بىػػدالن، كذلػػف دابػػداؿ حػػرؼو مػػا حػػركؼ الفػػم مػػا حػػرؼو مػػا حػػركؼ احلىٍلػػق ، كمػػا نيًقػػل عػػا ابػػا ُٖٓ«متقػػاربػىنٍي فػػبل ييسى
جمل ما أنو س يػىعيدَّ )جاسوا كحاسوا( مػا اإلبػداؿ  ألف الػيم ليسػ  أخػ  احلػاء

. كلكػا مػا حيلتينػا هٍف دػاف ابػاي قتيبػة ِٖٓ
قد نػىقىل لنا عا العرب قوذلىم: )عانىٍش ي الرجلى كعانػىٍقتيو(

ف بدؿ حرفان شىػٍدريان مػا حػرؼو حلقػي  كهذا دػاف ابػاي عصػفورو  ّٖٓ
اإلشبيلي قد نػىقىل لنا أف العرب قال : )أقَّتٍ  ككىقػَّتىٍ (

ف بدؿ حرفان حلقيػان مػا فىمىػوم  كنحىػا دثػح شلػا مجعػو السػيوطي  ْٖٓ
 .ٖٓٓة ماىره

                                                           

 ما ىذا البحث. ُُٔينظر: ص [ ٖٕٓ
 .ّٕٔ-ّْٓعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ٕٗٓ
 .ِْٔد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ َٖٓ
 .ِْٕ/ُّابا سيده: ادلخصص  [ ُٖٓ
 .ِٔٔد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ِٖٓ
 .ّٕٔابا قتيبة: أدب الكاتب  [ ّٖٓ
 .ِّّ/ُابا عصفور: ادلمتع ة التصري   [ ْٖٓ
 كما بعدىا. ِْٔ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ٖٓٓ
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كينبغػػي أف ؼلىٍيىػػع لشػػركط حػػَّت ال يكػػوف »لػػس أف يػيقىعّْػػد لئلبػػداؿ الشػػيع عبػػد اهلل العبليلػػي هٍذ يقػػوؿ: كشلػػا حػػرىص ع
 سببان الشرتاؾ قريب:

أال ييستو ى ما مادة اإلبداؿ دلُّ موازيا التصػري ، فػبل يصػاغ منػو مصػدره كمػا أشػبهو ادتفػاء ملصػدر األصػل، كال  -
 يااد فيها زيادات تصريفية.

 عليها زيادةي االشتقاؽ.أال جترم  -

 أال تػيعىمَّم ة دلّْ دكائر الثبلثي. -

 .ٖٔٓ«أف تيٍذدىر ة مادة ادلبدىؿ منو ال ة مكاهًنا حبسب اقتياء احلرؼ -
كلعػػػل العبليلػػػي دػػػاف يرمػػػي مػػػا شػػػركطو هىل صػػػوف نظريَّػػػة )التقاليػػػب السػػػتة( مػػػا أف متيىػػػج، ألف هجػػػراء التصػػػري  علػػػس 

سوؼ يؤدم هىل توليًد جذرو لغػوم جديػد يىستػىٍعصػي علػس هغلػاد عبلقػةو بػني معنػاه كمعػاين جػذرو الكلمة الواقع فيها اإلبداؿ 
لغوم قدمي باألحرؼ ذاهًتا، فلو أجرىيٍنا علس مصطلح )التختح(، الذم سبق ذدريه، لنوعو معػنيَّ مػا أنػواع التخػدير هجػراءات 

( الذم قد ال يسهي  ( كىػو نقػض التصريً  ألدَّل بنا ذلف هىل )خىرتَّ كخىرتى ل هغلػاد عبلقػة بينػو كبػني معػىن الػذر القػدمي )خىػرتى
( ملعىن )اخلىدىر( أييان.  العهد كالفساد. مع أف القدماء أنفسهم استعملوا )اخلىرتى

، كاالشػػتقاؽي توليػػده، كمػػا كيلًػػد مػػا صيػػٍلب اللغػػًة، حركًفهػػا كأصػػواهًتا كأبنيًتهػػا، صػػار ابنػػان  كالػػذم نػػراه أف اإلبػػداؿ اشػػتقاؽه
ٍرنػا مػا كرد ة لسػاف العػرب مػا قػوؿ أك شرع ٌيان ذلا تسرم عليو دلُّ أنظمًتهػا اللغويػة مػع الػاما، شػئنا ذلػف أـ أبينػا. كدنػا ذدى

، فهػػل كقفػػ  العػػرب عنػػد ىػػذا ٕٖٓ«كالعػػرب تيبػػدؿ الطػػاء تػػاء لقػػرب سلرًجهمػػا، قػػالوا: مػػ َّ كمػػسَّ كمػػدَّ »منصػػور األزىػػرم: 
ؿى التصري   أس تىصيٍغ ما دلٍّ منهما مصدران كميارعان كصفاتو  بلس قػد فعلػ  ذلػف اإلبداؿ ة الذر كس جتيًٍر عليو أشكا

ىػػػوىاٌت: الوسػػػائل، متىىػػػَّتَّ باحلبػػػل: اعتمػػػد. كقالػػػ  مػػػا )مىػػػسَّ(: ؽليػػػس، يػىػػػتىمىطَّس، 
ىتىػػػات: مػػػا ميػػػ َّ بػػػو، ادل

(: ادل فقالػػػ  مػػػا )مىػػػ َّ
ىطيطة )طنيه لاج(...

ىٍطمىطة، ادل
 ٖٖٓادل

رم عليها قواننيى العربية كىػي أجنبيػةه عنهػا أصػبلن، أفيصػح أف ضلىٍػرًـ ذلػف الكلمػةى مث هذا دنا نشتق ما الك لمة ادلعرَّبة كصلي
 العربية ادلولَّدة باإلبداؿ 

إننا نرى أن اابدال َمْنجم غنيٌّ للتوليدِد واالشدت اقأل وأندو لدم يُوح دف حتدى امن لخدمدة اللغدة كمدا َيجدل؛ وندرى 
منددو فيددو ىددو الفروقددات النوعيددة فددي مسددم يات أشددياء لددم يألْفهددا العددرب فددي بي ددتهمأل أو أن أىددم  مجددال يمكددن اافددادة 

 .مسم يات أد ى إليها الت دحم العلمي والت ني
مصػػػطلحاتو لؤللػػػواف  ُّٕٗكلنيػػػرب مػػػثبلن بتسػػػميات األلػػػواف  لقػػػد أقػػػرَّ رلمػػػع القػػػاىرة ة دكر انعقػػػاده الرابػػػع سػػػنة 

يمػػوين، أصػػفر دركمػػي ناصػػع، أصػػفر دركمػػي قػػاس، أزرؽ دوبػػالا، أزرؽ رمػػادم، أزرؽ أصػػفر فػػاقع، أصػػفر ل»الفرعيػػة فقػػاؿ: 

                                                           

 .ُِْعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ ٖٔٓ
 ما ىذا البحث. ُٕٓينظر: ص [ ٕٖٓ
 م ، مس. -ابا منظور: لساف العرب  [ ٖٖٓ
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. كىػي دمػا نػرل مصػطلحات تقػـو ٖٗٓ« اكم، أزرؽ بركسي، أخير زرعي، أخير ىػودر، أخيػر زمػردم، أخيػر نيػوين
نهػا ة توليػد مصػطلحاتو مػا  علس الرتاديب الوصفية كادلعقَّدة أحيانان. فما ادلانع مػا أف ييلدػ  هىل ظػاىرًة اإلبػداؿ لئلفػادة م

دلمة كاحدة  كؽلكا ة ىذه احلالػة هبػداؿي أحػد أحػرؼ اللػوف األساسػي كاختيػاري احلػرؼ البػديل شلػا يػيٍلًمػح هىل اللػوف ادلػراد،  
دػػ ف يقػػاؿ: )أصػػفل(، بػػدؿ أصػػفر ليمػػوين ك)أصػػفف( بػػدؿ أصػػفر دركمػػي، ك)أصػػفق( بػػدؿ أصػػفر قػػاس. كأف يقػػاؿ )أزرب( 

ىي الطريقة الا ل  هليها بعض معرك جامعة دمشق عندما قػالوا )دهػرس( بػدؿ دهػرب سػالب.  بدؿ أزرؽ بركسي. كىذه
قد يبدك ىذا الطرح نريبػان بعػض الشػيء، لكػا نرابتػو سػتاكؿ مػَّت عرفنػا أف العػرب اسػتخدم  اإلبػداؿ للتعبػح عػا الفػركؽ 

... ك »اللونيػػة بالػػذات، كرد ة ديػػواف األدب:  األٍنػػبىج الػػذم علػػس لػػوف الػػذئب.. كاألىٍنػػثىم الػػذم األىٍنثىػػر قريػػب مػػا األٍنػػربى
ة العػػني الشَّػػهىل كالشُّػػٍهلىة، كىػػو أف تيٍشػػرىب احلدقػػة  ػػرةن ليسػػ  ». كجػػاء ة سلصػػص ابػػا سػػيده: َٗٓ«نىلػػب بياضػػو سػػوادىه

ٍػػرة خطوطػان دالشُّػػكلة، كلكنهػا ًقلَّػػةي سػواد احلدقػػة حػَّت دػػ ف سػوادىىا ييػػرب هىل احلمػرة... كفيهػػا الشَّػكلة كالشُّػػ كلة: كىػي  ي
. كدكف النظػػػر هىل أم الكلمتػػػني ىػػػي األصػػػل كأيهػػػا ادلبػػػدىؿ فيهػػػا  فػػػاف ُٗٓ« ػػػالس البيػػػاض، كرجػػػل أشػػػكل كامػػػرأة شػػػكبلء

ـى ظاىرة اإلبداؿ للتنويعات اللونية عند العرب باديةه للعياف ىنا.  استخدا

مػة )الػثل (، فمػا الطبيعػي أالَّ يكػوفى ذلػا ة كلنيرٍب مثبلن ًخر شلا س يكػا شػائعان ة البيئػة العربيػة الصػحراكية كىػو دل
شلػػػا غلىٍبىػػػو ادلػػرتجم بوحػػػداتو نػػح قابلػػػةو للرتمجػػػًة  ِٗٓلغتنػػا تسػػػمياته ًعػػدَّة تػػػدؿ علػػس حاالتػػػو كتنوعاتػػػو دمػػا ة اللغػػػة الفنلنديػػة

ػلػػوؿ دكف اإلفػػادة  مباشػػرة، فػػبل بػػد مػػا مواجهتهػػا، همَّػػا بالتعريػػب كهمػػا بالرتمجػػة برتاديػػبى كصػػفية أك هضػػافية  كال نػػرل مانعػػان 
ٍػػػ ( كللمصػػػحوب بػػػريح  مػػػا ظػػػاىرة اإلبػػػداؿ ة العربيػػػة، دػػػ ف يقػػػاؿ ة الػػػثل  ادلخػػػتلس بػػػالبػىرىد )ثػىػػػٍب ( كللمخػػػتلس بػػػادلطر )ةى

 شديدة )ثػىرٍج(، أك نح ذلف شلىَّا قد ال يتدا  عنو السمع.

اسػتخدامىو لتوليػًد ألفػاظ جديػدة، دتوليػد  كهذا داف ما احملدىثني ما شىرىط ًلصحة اإلبداؿ شيركطان، فاف منهم ما رفىضى 
)اإلزنػػاء كاإلسػػغاء( مػػا )اإلصػػغاء(، حبدػػة رلافػػاة ذلػػف للػػذكؽ السػػليم، كًلمػػا فيػػو مػػا تشػػويوو للعربيػػة كجتػػاكزو علػػس ىويتهػػا، 

ا الواقػع، كىػي حيدىػ ه ال يؤيػدى ّٗٓكأنو س يسمع ما القدماء أهنػم دىعىػوا هىل ا ػاذ اإلبػداؿ سػبيبلن هىل توليػد ألفػاظو جديػدة.
يٍبػًدؿ س يػراع النظػاـ الصػويت للعربيػة. أمَّػا  -هف كقػع  -فتشويو العربيػة كالتدػاكزي علػس ىويتهػا لػيج سػببيو 

، بػل ألف ادل اإلبػداؿى
 فمردُّه هىل أفَّ احلاجة س تػيٍلًدٍئهم، كلو أىل ىهٍتم لفىعىلوا. -مع أهنم دىرىسوه  -أفَّ القدماء س يىٍدعيوا هليو 

                                                           

 .ِّ-ِِ/ْرلمع القاىرة: مصطلحات األلواف الا أقرىا آّمع، رللة رلمع القاىرة  [ ٖٗٓ
 .ِِٕ-ُِٕ/ُالفاراك: ديواف األدب  [ َٗٓ
 .ََُ-ٗٗ/ُابا سيده: ادلخصص  [ ُٗٓ
 .ُٓٗد. فوزم عطية: علم الرتمجة  [ ِٗٓ
 .َُٗ: ّ/ّْككحدة الفكر، رللة آّمع العراقي د. مجيل ادلبلئكة: ادلصطلح العلمي  [ ّٗٓ
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 ت اق الت ليبي( االشٖ) 

كىو أف ت خذ أصبلن مػا األصػوؿ الثبلثيػة فتعقػدى عليػو كعلػس تقاليبػو السػتَّة معػىن »القلبي اللغوم أك االشتقاؽ الكبح: 
. كمػا أمثلػػتهم ٓٗٓكفيػو ليٍفىػػظ ادلػادة دكف اذليئػة ْٗٓ«كاحػدان، جتتمػع الرتاديػب السػتة كمػػا يتصػرَّؼ مػا دػلّْ كاحػػد منهػا عليػو

كتقاليبهػػا السػػتة: )ؽ ؿ ك( )ك ؽ ؿ( )ك ؿ ؽ( )ؿ كؽ( )ؿ ؽ ك(، أيػػا  -أصػػل )قػػاؿ(  -( علػػس ذلػػف أف مػػادة )ؽ كؿ
كقعىػػٍ  فهػػي ملعػػىن اخلًفَّػػة كالسػػرعة  فػػالقوؿ ؼًلػػ ُّ لػػو الفػػم كاللسػػاف  كالًقٍلػػو:  ػػاري الػػوحش كذلػػف خلفَّتػػو كهسػػراعو  كالوىقٍػػل 

: كمنػػو التػَّلٍ  : هذا أسػػرعى  كلىػػوىؽى ويػػق كىػػو هعمػػاؿي اليػػد بالطعػػاـ كلريكػػو، كاللَّوقػػةي: الاُّبٍػػدة خلًفَّتهػػا، للوعػػل كذلػػف حلردتػػو، كىكىلىػػقى
كاللٍَّقػػوىة للعيقػػاب قيػػل ذلػػا ذلػػف خلًفَّتهػػا كسيػػرعة طحاهنػػا

( كتقاليبهػػا أيػػا كقعػػ  فهػػي للقيػػوَّة ٔٗٓ ػػربى . كمػػا أمثلػػتهم أييػػان أف )جى
دٍ  ( العىٍظمى كالفقحى هذا قوَّيٍػتيهما كشدى بػىٍرتي تي منهما، ك)الىرٍب( ادلًلف لًقوتو كًشدَّتو، كمنهػا رجػل )رليىػرَّب( هذا كالشدَّة، منها )جى

 .ٕٗٓ«جربتو األمور  كدذلف )البػىرىج( لًنقاًء بياض العني كصفاء سوادىا كىو قوةي أمرًىا.....
 كالقلب اللغوم علس نوعني: لفظٌي كمكايٌن.

. كىػو مػا ال نػىعيػدُّه قلبػان، فػاٍف ىيػوى هال مػا ٖٗٓ«و بػدؿ أىٍطيىبىػوكمػا أىٍيطىبىػ»فاللفظي ضلو قوذلم: )رىعىٍملي( بدؿ لىعىٍمرم،  -
 أخطاًء النطق كأناليًس الكبلـ.

 أما ادلكاين: فهو القائم علس تقليًب مواقًع احلركؼ كىو ادلقصودي بكبلمنا عند هطبلقو. -

 ( ال لل عند ال دماء:ٔ

العصػور، قػاؿ بػو اخلليػلي كسػيبويو كادلػازين كاألزىػرم كابػاي  كبالقىٍلًب ادلكاين قاؿ دثحه ما علماء اللغة كالنحػو علػس مػر»
بىػذ كجىػذىب، كرىبىػضى كرىضىػبى  ٗٗٓ«دريد كابا جػمل ككرد مػا ىػذا القلػب مجلػةه مػا األلفػاظ تتعاكرىػا دتػبي اللغػة، ضلػو جى

ََٔ ،
كأىنى ى كنى ىت ملعىن )أىفَّ(

ا قيًلب فيػو حػرؼه كاحػد ال . كرلموع ما نقلو السيوطي ة ماىره ضلوه ما أسني مثاالن معظميو شلَُٔ
 نح.

 كةة مبلحظات حوؿ ما يدخليو القلب، ىي:

                                                           

 . كذدرنا أف ابا جمل داف يسميو االشتقاؽ األدرب.ُّْ/ِابا جمل: اخلصائص  [ ْٗٓ
 .ّْٕ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ٓٗٓ
 .ٗ-ٖ/ُابا جمل: اخلصائص  [ ٔٗٓ
 .ُّٓ/ِادلرجع نفسو:  [ ٕٗٓ
 .ْٕٔ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ٖٗٓ
 .ُُٔ/ِْلة رلمع القاىرة د. حسني شرؼ: القلب ادلكاين، رل [ ٗٗٓ
 .ْٕٕ-ْٕٔ/ُ، كالسيوطي: ادلاىر َِٔ/ُابا دريد: مجهرة اللغة  [ ََٔ
 أنا. -ابا منظور: لساف العرب  [ َُٔ
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ذدػػر ابػػا جػػمل أف القلػػب يكػػوف ة األصػػوؿ الثبلثيػػة  كلكػػا نيًقلػػ  دلمػػات تػػدؿ علػػس أنػػو كىقىػػع ة الثبلثػػي ادلايػػد  -أ
ٍهػػ ي بالسػػبًع كىىٍدهىٍدػػ ، كة ػػبى كأىٍىبىػػذى، كة الربػػاعي آّػػرَّد ضلػػو جىٍهدى مايػػًده ضلػػو اٍضػػمىحل كاٍميىػػحىلَّ  كة نػػح  ضلػػو: أىٍذىى
بَّػل كميكىلَّػب، كمػاء ميسىٍلسىػل كميلىٍسػلىج األصوؿ مػا ادلشػتقات ضلػو: أسػح ميكى

. كىػذا دلُّػو مقبػوؿه مػا داـ السػماع قػد كىرىد َِٔ
ػػدبػػو. لكػػا مػػا لػػيج مقبػػوالن أف تيطٍػػرىد قاعػػدةي القلػػًب علػػس األعدمػػي ادلعػػرَّب فيقػػاؿ بػػ ف الابػىػػٍردىج مقلػػوبي  الاىبػىٍرجى

، كاألشػػد َّٔ
ػاىج(  مقلػوب مػا  -كىػو فارسػي معػرب ملعػىن اللعػب  -هنكاران منو كما ال ؽلكا  ليو هال علس الوىم قوؿي ما قػاؿ بػ ف )الفىنػٍ

 .َْٔ)الاٍَّفا( العرك الصحيح ملعىن الرقص
ػػػل كلىبىػػػف، كطػػػاًمج كطاًسػػػم، كردَّه ال -ب بىكى بصػػػريوف ة األفعػػػػاؿ ذىػػػب الكوفيػػػوف هىل كقوعػػػو ة األفعػػػاؿ كسػػػواىا دى

 علس أف السماع كرد بقوؿ الكوفيني. َٓٔكادلصادر، رأكه لغة كأثبتوه ة مشتقات ادلعاين، دما ة )جرؼ ىارو كىائر(

هذا قػىلىبػػوا س غلعلػػوا للفىػػرًٍع مصػػدران لػػئبل يلتػػبج باألصػػل، كيػيٍقتىصػػر علػػس مصػػدر »كزادى السػػخاكم ة شػػرح ادلفصػػل:  -ج
ػم النُّحػاةي بػ ف  األصل ليكوف شاىدان لؤلصال ة ضلػو: يػئج ي سػان، كأيػج مقلػوب منػو كال مصػدرى لػو. فػاذا كيجػد ادلصػدراف حىكى

، ضلو جبذ كجذب  كأىلي اللغة يقولوف بػ ف ذلػف دلَّػو مقلػوب . كدػاف ىػذا َٔٔ«دلَّ كاحد ما الفعلني أصله كليج ملقلوبو
بعػد كقػوع القلػب ة دلمػة، دكف قبػوؿ تصػريفاهتا عنػد االعرتاض قد أيثح حوؿ اإلبداؿ أييان، كلكننا نرل أنو ال مانع ػلوؿ 

 احلاجة.

هف اإلحسػاسى بالعبلقػػة بػػني تقاليػب الػػذر العػػرك قػػدميه لػدل اللغػػويني، فػػاف همػػامىهم األكؿ اخلليػل بػػا أ ػػد الفراىيػػدم 
ع ج س، ع س  بػاب العػني كالػيم كالسػني معهمػا:»ىػ( بىن معدمو الشهح )العني( ًخذان ملبدأ التقاليػب. قػاؿ ة َُٕ)

ج، ج ع س، س ج ع مسػػػػتعمبلت. س ع ج، ج س ع مهمػػػػبلف. عدػػػػج: العىٍدػػػػجي شػػػػدَّةي القػػػػبض علػػػػس الشػػػػيء... 
ىٍشي، كالعىٍوسى  شدر دبح الشوؾ... كالىٍعج: العىًذرىة، كاليٍعسيوس اللئيم  كسىدىع الرجل: هذا نطػق 

العىسى ي: مدُّ العنق ة ادل
 .َٕٔ«نح كزفبكبلـو لو فواصل دقواة الشعر ما 

ػػػج ذلػػػا مػػػا القػػػدماء أبػػػو علػػػي  -دمػػػا ًلكػػػلّْ نظريػػػةو لغويػػػة   -دػػػاف لنظريػػػة التقاليػػػب  أنصػػػاره كمعارضػػػوف أشػػػهر مػػػا لمَّ
الفارسػػي كتلميػػذه ابػػا جػػمل. كأبػػرزي مػػا عارضىػػها ابػػا دسػػتوريو كابػػاي فػػارس كالسػػيوطي. أمػػا ابػػاي دسػػتوريو فقػػد أىٍبطىػػل القلػػب 

هظلا ىو لغاته لقوـو متباينني، كما الػائا أف يػتم تعاكرىػا بعػد الػذيوع كاالنتشػار، هٍف ديتًػب اللغوم دلَّو كرأل أف ما جاء منو 
 .َٖٔللكلمة ادلقلوبة ذيوع

                                                           

 .ّٕٖ-ّٖٔعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ َِٔ
 .ّٕٖعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ َّٔ
 .ُُٓعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ َْٔ
يىانىوي عىلىس شىفىا جيريؼو ىىارو{ ]التوبة: ما قولو تعاىل  [ َٓٔ  [ .َُٗ/ٗما سورة التوبة: زأىـٍ مىٍا أىسَّجى بػينػٍ
 .ِٖٓكادلاىر:  - َِْعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ َٔٔ
 .ُِْ-ُِِ/ُاخلليل با أ د: العني  [ َٕٔ
 .ُُْ/ِْد. حسني شرؼ: القلب ادلكاين، رللة رلمع القاىرة  [ َٖٔ
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، كذلف يكوف ة الكلمػة كيكػوف ة القصَّػة )العبػارة(  »كأما اباي فارس فقد قاؿ ة فقو اللغة:  ما سنا العرب القلبي
ف شػيءه مػا ىػذا فيمػا ف مَّا الكلمة فقوذلم: جىبىذ كجىذىب كبى  كىل كلىبىف، كىو دثػح  كقػد صىػنػَّفىو علمػاءي اللغػة، كلػيج ة القػًر

. قػػد ال لًمػػل ىػػذه العبػػارةي معارضػػةن كاضػػحةن مػػا ابػػا فػػارس، لكػػا الػػذم يوضّْػػح معارضىػػتو القويػػة ىػػو منهديػػو ة َٗٔ«أظػػا
ة  -مػػثبلن  - أك ثبلثػػةى أيصػػوؿ. قػػاؿ معدمػػو )مقػػاييج اللغػػة(. هذ مػػا ادلعػػركؼ أف ابػػا فػػارس ذدػػر لػػبعض الػػذكر أصػػلىنٍي 

بػػاب البػػاء كالصػػاد كمػػا يثلثهمػػا: )بصػػر( البػػاء كالصػػاد كالػػراء أصػػبلف، أحػػدعلا الًعٍلػػم بالشػػيء، يقػػاؿ: ىػػو بصػػحه بػػو... أمػػا 
فكيػػ  يسػػتقيم ىػػذا القػػوؿي مػػع مىػػٍا يػػذىب هىل أفَّ )بصػػر كصػػرب كربػػص كصػػرب  َُٔ«األصػػل اآلخػػر فبيٍصػػر الشػػيء ًنلىظيػػو

( دلهػػػا تػػػدكر ة أصػػػلو كاحػػػػدو مشػػػرتؾ  بػػػل هنػػػو ذىػػػب هىل أف بعػػػػض الػػػذكر لمػػػل أسػػػةى أصػػػوؿ، قػػػػاؿ: كبػػػرص كرصػػػب
أجل(: اعلم أف اذلماة كاليم كالبلـ يػدؿ علػس أػًج دلمػات متباينػة ال يكػاد ؽلكػا  ػلي كاحػدةو علػس كاحػدة مػا جهػًة »)

ػل القياس، فكلُّ كاحدةو أصػله ة نفسػها، فاألجىػلي: نايػة الوقػ ، كاإلٍجػل : القطيػعي مػا بػىقىػر الػوحش.. كاألٍجػل: مصػدر أىجى
ىٍ ًجػل: ًشػٍبوي حػوضو كاسػع

. يقػوؿ ىػذا ابػا فػارس ة تقليػب كاحػدو مػا ُُٔ«عليهم شىرٌان أم جناه، كاإلٍجل: كجىعي العينيق..كادل
ة كتقاليبهػػا )أجػػل( جػػاعبلن لػػو أسػػةى أصػػوؿو أم معػػافو عامػػة، ة حػػني أف أصػػحابى نظريػػة التقاليػػب يقولػػوف بػػ ف ىػػذه ادلػػاد
، لىى ، ألىج، جىؤلى، جى ىؿ( تدكر دلُّها ة هطاًر معىن عاـ مشرتؾ. يمىات، كىي )أىجىل، أى ى

 الستة، ادلستعمل منها كادل

عػػو اإلمػػاـ أبػػو الفػػتح بػػا جػػمل، كدػػاف »كأمػػا السػػيوطي فقػػاؿ معقّْبػػان علػػس نظريَّػػة التقاليػػب عنػػد ابػػا جػػمل:  كىػػذا شلػػا ابٍػتىدى
ػػدان ة اللغػػة، كال يىًصػػحُّ أف ييٍسػػتنبس بػػو اشػػتقاؽ ة لغػػة العػػرب. كهظلػػا شػػيخو أبػػو علػػي الفار  سػػي يػػ نىجي بػػو يسػػحان. كلػػيج ميٍعتىمى

. مث يػيعىلّْػػل السػػيوطي موقفػػو مػػا ىػػذا االشػػتقاؽ ُِٔ«جىعىلػػو أبػػو الفػػتح بيانػػان لًقػػوًَّة سػػاعده كردّْه ادلختلفػػاًت هىل قىػػدرو مشػػرتىؾ
كسػبىبي هعلػاًؿ العػرب كعػدـً التفػاًت ادلتقػدّْمني هىل معانيػو أفَّ ىػذه احلػركؼى »عنده، هٍذ يقػوؿ: الكبح تعليبلن علمٌيان قىلَّ نظحه 

ػة ال تىكػػاد تػىتىنػاىىس فخىصُّػػوا دػلَّ ترديػػبو بنػوعو منهػػا ليفيػدكا بالرتاديػػب كاذليئػات أنواعػػان دثػحةن  ، كلػػو قليلػة، كأنػواع ادلعػػاين ادلتفاعلى
ديلُّوا علس معىن اإلدراـ كالتعظيم هال ملػا لػيج فيػو مػا حػركًؼ اإليػبلـً كاليػٍرب دلنافاهتمػا، اقتصركا علس تغايير ادلواد حَّت ال يى 

ليىػػاؽى األمػػري ًجػػدان، كالحتػػاجوا هىل حػػركؼ ال غلػػدكهنا، بػػل فرَّقػػوا بػػني )ميٍعتًػػق كميٍعتىػػق( حبردػػةو كاحػػدةو حصىػػلى فيهػػا متييػػا بػػني 
يب ادلتَّحدة ادلادًة معىن مشرتؾه بينها ىو جنجه ألنػواًع موضػوعاهتا، كلكػا ىذيا... كال يػيٍنكىر مع ذلف أف يكوفى بني الرتاد

ػػػل األكضػػػاعي البشػػػرية هال علػػػس فيهػػػوـو قريبػػػةو نػػػًح  يُّػػػل علػػػس ذلػػػف ة مجيػػػًع مػػػواد الرتاديػػػب دطىلىػػػبو لعنقػػػاء ميٍغػػػرب، كس ليٍمى التَّحى
 .ُّٔ«ليها احملقّْقوفنامية علس البديهة، فلذلف فاف االشتقاقات البعيدة جدان، ال يػىٍقبػى 

                                                           

 .ْٕٔ/ُسيوطي: ادلاىر ال [ َٗٔ
 .ِّٓ/ُابا فارس: ادلقاييج  [ َُٔ
 .ْٔ/ُابا فارس: مقاييج اللغة  [ ُُٔ
 .ّْٖ-ّْٕ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ُِٔ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ُّٔ
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هفَّ نػػص السػػيوطي ىػػذا ػلمػػل أييػػان نقػػدان موضػػوعيان لنظريػػة القيمػػة التعبحيػػة للحػػرؼ العػػرك ادلرتبطػػة بنظريػػة التقاليػػب. 
ىػػٍدح مػػثبلن حبػػرؼ مػػا  -دمػػا أشػػار   -كىػي أدثػػري النظريػػات خبلفيَّػػة بػػني اللغػػويني، ألف اعتقادىػػا يػيٍلػػاًـ 

بػػ الَّ يػيعىػػربَّ عػػا معػػىن ادل
 عىن الذـ، كدلا داف ىذا نح شلكا دؿَّ ذلف علس عدـ اطّْراد النظرية هف س نقل عدـ ًصحَّتها.حركؼ م

لكػػاَّ مثػػلى ىػػذه االعرتاضػػات مػػا دانػػ  لتغيػػبى عػػا ابػػا جػػمل اإلمػػاـً الثػػاين للغػػويني العػػرب، كلػػذا فهػػو س يىػػدَّع اطػػرادى 
أف ىذا ميٍستىًمرّّ ة مجيع اللغػة، دمػا ال نىػدَّعي لبلشػتقاؽ األصػغر أنػو كاعلم أنٌا ال نىدَّعي »نظريًَّتو، بل نبَّو علس ذلف قائبلن: 

سيػػػو ميتىعػػذّْران صػػعبان، دػػػاف تطبيػػقي ىػػذا كهحاطتيػػػو  ة مجيػػع اللغػػة، بػػل هذا دػػػاف ذلػػف الػػذم ىػػػو ة القسػػمة سيػػدسي ىػػذا أك أي
 .ُْٔ«أصعبى مذىبان كأعاَّ ميٍلتىمىسان 

 ( االشت اق الت ليبي لدى المحدثين:ٕ

ٍت دراسػػػاتي احملػػػدثني حػػػوؿ ىػػػذا النػػػوع مػػػا االشػػػتقاؽ ة ثبلثػػػة زلػػػاكر: ادلوقػػػ ي مػػػا ظػػػاىرة القلػػػب كالتقاليػػػب اضلصػػػرى 
يوحيىػػػة للحػػػرؼ العػػػرك الرتباطهػػػا بظػػػاىرًة القلػػػب، مث مىػػػدل 

ادلمكنػػػة للدػػػذكر العربيػػػة، كادلوقػػػ ي مػػػا مىقيولػػػة القيمػػػة التعبحيػػػة ادل
 ح الديد.اإلفادة العملية ما ىذه الظاىرة ة كضع ادلصطل

ثوف حػػوؿ نظريػػة التقاليػػب ادلمكنػػة للدػػذكر العربيػػة، كهف دػػاف معظميهػػم يػىٍقصيػػريىا علػػس التقاليػػب السػػتة  -ً انقسػػم احملػػدى
ىػا بعييػهم شلثّْلػةن للنيػ  اللغػوم عنػد العػرب  ما الذر الثبلثي، كيستبعد تقاليبى الذرىٍيا الرباعي كاخلماسي. ففي حني ًر

القسػػػمة العقليَّػػػة دلعرفػػػًة التقاليػػػب »، أزرل ّٔػػػا ًخػػػركف قػػػائلني هف ُٓٔاإلبػػػداؿ ة تنميػػػة الثػػػركة اللغويػػػةكأهنػػػا أىٍفعػػػلي مػػػا نظريػػػًة 
لػػة ًلمػػادةو مػػا ليسػػ  هال لىٍغػػوان أك عبثػػان، كلػػوال الرنبػػةي ة تبيػػاف مفاًسػػدىا دلػػا سػػوٍَّدنا بيػػاضى ىػػذا القرطػػاس ّٔػػذه التقاليػػ يحتىمى

ب ادل
حات ادلنطق  فهي ّٔذا دلّْو أبعدي ادلباحث عػا مػنه  ًفٍقػو اللغػة الػذم ال تيػٍدرىس فيػو هال الا تيٍشًبو ريموزى احلساب أك اصطبل

:  Meilletاحلقػػائقي الظػػاىرة دلعرفػػة مػػا كراءىػػا مػػا اخلصػػائص كاألسػػرار. لقػػد قػػاؿ )ًمٌييػػو  ( ة أمثػػاًؿ ىػػذه ادلباحػػث كأصػػابى
. هف الدراسػػات اإلحصػػائية ُٔٔ«كمػػا مثىَّ دثػػري فيهػػا عىبىػػثي اذلػػواة ههنػػا مػػا بػػني أحبػػاًث علػػم اللسػػاف دافػػةن أدقُّهػػا كأقلُّهػػا يقينػػان،

ػػػره اخلليػػػل مػػػا أهنػػػا تبلػػػغ ) ػػػدت مػػػا ذدى ( َُُِِّْٓادلعاصػػػرة لؤلصػػػوؿ الػػػا ؽلكػػػا أف تػػػؤدم هليهػػػا التقاليػػػب ادلمكنػػػة أدَّ
( مػا ََُُّٕٔٗ( مػا الربػاعي ك)ََُْْٗ( مػا الثبلثػي ك)ُٔٓٔٗ( ما مقلوب الثنػائي ك)ٕٔٓ. منها )ُٕٔأصبلن 

% ما رلموعها، كالباقي ميٍهمىله ال سيما تقليبات الرباعي كاخلماسػي. كىػذا مػا جىعىػل ُاخلماسي، ادلستعمل منها أقل ما 
مػا ًمػا ثبلثػي ؽلكػا فرضيػو »أنصارى النظريَّة ينبّْهوف علس أف عمػلى القلػب خػاصّّ ة زلػيس الثبلثػي ال يتدػاكزه هىل نػحه، كأف 

. كىػذه النظريػة ىامَّػةه ًجػدان للقػائلني بوىحػدًة أصػًل اللغػات، ُٖٔ«س يتم كضع دلّْ مواده دائمػان هال كضىعى العرب عليو، بيد أنو 

                                                           

 .ُّٖ/ِابا جمل: اخلصائص  [ ُْٔ
 .ٕٔد. أسعد علي: هتذيب ادلقدمة اللغوية للعبليلي  [ ُٓٔ
 .ُِّغة د. صبحي الصا،: دراسات ة فقو الل [ ُٔٔ
 .ْٖٔ: َُ-ٗ/ُٔد. يوس  العش: أكلية تدكيا ادلعاجم..، رللة رلمع دمشق  [ ُٕٔ
 .ُِّعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ ُٖٔ
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ألف التقاليػػػب ادلمكنػػػة للدػػػذكر تػيقىػػػوم احتمػػػاالًت اللقػػػاء فيمػػػا بينهػػػا، كبوسػػػاطتها قػػػد يػيتىعػػػرَّؼ علػػػس األصػػػل األقػػػدـ لتلػػػف 
 الذكر.

هذا دػػاف دػػلُّ حػػرؼو ة دػػل مػػادة يتمتَّػػع »تكػػا أدثػػرى قػىبيػػوالن  ألنػػو أمػػا مىقيولػػةي القيمػػة التعبحيػػة للحػػرؼ العػػرك فلػػم  -ب
ّٔػػذه الداللػػة السػػحرية الذاتيػػة، فػػبل ضػػح ة تقليػػب دػػلّْ مػػادة علػػس كجوىهػػا احملتملىػػة، كال ضػػحى ة أف تػػ يت فػػاء الكلمػػة ة 

ػػػػٌل العػػػػني زلػػػػل الػػػػبلـ كالفػػػػاء، فػػػػػاف دػػػػل حػػػػرؼ منهػػػػا  ػػػػ -موضػػػػع العػػػػني، كال أف لى يػػػػوحي ملدلولػػػػو الػػػػػذايت  -ر قيػػػػدّْـ أك أيخّْ
 .ُٗٔ«اخلاص
أمػػػا التطبيػػػق العملػػػي لنظريػػػة القلػػػب، كمػػػدل اإلفػػػادة منهػػػا ة االشػػػتقاؽ كتوليػػػد ألفػػػاظ جديػػػدة، كىػػػو مػػػا  ينػػػاه  -ج

مػا ادلعػرّْبني كادلصػطلحيّْني مػا أىفػاد منػو فيمػا  -علػس حػدّْ علمنػا  -االشتقاؽ التقلي ، فهذا ما ييهمنا، كمع ذلػف فلػم صلػد 
ه ما ألفاظو كمصطلحات  لكننا كجىٍدنا دراسةن مشفوعة ملثالىنٍي يدعو فيها صػاحبها األسػتاذ عبػد اهلل أمػني هىل توظيػ  كلَّد

كىذا اليرب ما االشػتقاؽ ؽلكػا االنتفػاعي بػو داليػرب السػابق )اإلبػدايل(  كذلػف »ىذا النوع ما االشتقاؽ، يقوؿ فيها: 
ػػمَّيػىنٍي متشػػأّىنٍي ة الشػػكل كالعمػػل أك ة أحػػدعلا. فكػػل ا ػػني بينهمػػا ة اشػػتقاؽ ا ىػػنٍي مػػثبلن مػػا أحػػرؼ مػػادة كاحػػ يسى

دة دل
ػػػػمَّياف متشػػػػأّاف ة الشػػػػكًل كالعمػػػػل أك ة أحػػػػدعلا، هٍف دػػػػاف بػػػػني  ػػػػمَّس بػػػػو ميسى قػىٍلػػػػبه كغلمعيهمػػػػا معػػػػىن كاحػػػػد ؽلكػػػػا أف ييسى

ػػسّّ بسػػوادو أك  صيػػفرةو  طُّػػو ادلػػرأة ة خػػدّْىا، ؽلكػػا أف ييطلىػػق أحػػديعلا ادلسػػمَّيػىنٍي مبلءمػػةه، مثػػاؿ ذلػػف )ليٍعطىػػة كعيٍلطىػػة(، كىػػي خى
علس ادلادة السوداء الا تػياىجَّ  ّٔا احلواجب، كاآلخر علس احلمراء الا تيٍطلىس ّٔا اخلػدكدي كالشػفاه. ك)السّْػوار( معػركؼه كىػو 

ػرىزو، كؽلكػا أف يي  يس بادلعصم ما ذىب أك فية، ك)الرٍَّسوىة( مػا دػاف مػا خى .  َِٔ«ٍطلىػق علػس مػا دػاف مػا مػاسو مػثبلن حىٍليه ػلي
 .ُِٔدما دعا بعييهم هىل عد )القلب( ما مجلًة طرائق ظلوُّ العربية

كعلػػػس العكػػػج مػػػا ىػػػذا،  ٍعنىػػػا مػػػا يػػػرفيض اسػػػتعماؿ ىػػػذا االشػػػتقاؽ ة توليػػػد األلفػػػاظ كادلصػػػطلحات، يقػػػوؿ أحػػػد 
ػػا صػػارىٍت ترتفػػع بػػو »اللغػػوم: ادلصػػطلحيّْني كىػػو الػػددتور مجيػػل ادلبلئكػػة بعػػد أف عػػدَّد طرائػػق التوليػػد  كة ىػػذا دلّْػػو مىٍغنىػػاةه عمَّ

أصػػواتي بعًيػػهم مػػا ادلنػػاداًة بتقليػػب حػػركًؼ الكلػػم العػػرك، السػػتحداًث ألفػػاظو جديػػدة، دػػ ف نىصػػوغ مػػا )ضىػػًما( ألفاظػػان 
احلاجػػة هىل مثػػل  مثػػل )مىػػنىض كمىيىػػا كضىػػنىم( دػػ فَّ معدماتنػػا خلىػػٍ  كخػػوىٍت مػػا ًالؼ األلفػػاظ ادلهدػػورة ف صػػبىٍحنا ملسػػيجً 

ثات الغريبة  .ِِٔ«ىذه ادلستحدى
هف ما نراه ة ىذا النوع ما االشتقاؽ أنو رصيده احتياطي ة طرائق التوليد العربية. كهذا دػاف لػدينا حػَّت اآلف مندكحػةه 

كسػػياف لػػدينا . »عػػا اسػػتخدامو ة األكضػػاع اللغويػػة الديػػدة، فاننػػا ال نسػػتبعد أف يػػ يت يػػوـه قػػد ييصػػبح فيػػو شلَّػػا ال ًنػػىن عنػػو
 أدافى ىذا القانوف ة طبًع العػرك أـ ال مػا داـ يىسيػدُّ ًعوىزنػا كفيػو الػببلغي، كيىنػاًؿ مػا طبعنػا منالػةى مػا س يكػا العػرك ينبػو عنػو

                                                           

 .ِِٖد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ُٗٔ
 .ّٖٖعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ َِٔ
 .ُٕٗ/ّٓيارة، رللة رلمع القاىرة د. عبد الكرمي خليفة: ضلو معدم موحَّد أللفاظ احل [ ُِٔ
 .َُٗ: ّ/ّْد. مجيل ادلبلئكة: ادلصطلح العلمي ككحدة الفكر، رللة آّمع العراقي  [ ِِٔ
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كهننا ال نشرط أخذىه مػا فعػلو أك اسػم أك مشػتق دمػا فعػل النحػاة، دػل مػا نشػريطو ىػو أالٌ يػؤدم القلػبي  ِّٔ«أك يينكر أمره
رجو ما دائرًة الفصاحة، كأالٌ ييستخدـ هال ليركرًة الوضًع العلمي. هىل لفظو   تتنافر حركفيو شلَّا ؼلي

                                                           

 .َِٗعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ ِّٔ
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 ( االشت اق النحتيٗ)

ػػ  منهمػػا دلمػػةه تكػػوف ًخػػذةن منهمػػا مجيعػػان حبىػػظٍّ، كاألصػػلي ة ذلػػف مػػا ذدػػره » ػػذ دلمتػػاف، كتػيٍنحى معػػىن النحػػ  أف تيؤخى
يػٍعىل الرجلي هذا ق . ىذا مػا كىضىػعو ابػاي فػارس مػا تعريػ و ذلػذه الظػاىرة اللغويػة ة ِْٔ«اؿ: حيَّ علس...اخلليلي ما قوذلم: حى

ػػ  مػا دلمتػىػنٍي دلمػػةن كاحػدة، كىػػو »العربيػة، كقػد دػػرَّره ة دتابػو )فقػو اللغػػة( علػس مػا نىقػػل السػيوطي مػػا قولػو:  العػربي تػىٍنحى
ػػمي، منسػػوبه هىل ا ىػػنٍي. بينا ة أفَّ األشػػياءى الاائػػدةى علػػس ثبلثػػًة ًجػػٍنجه مػػا االختصػػار، كذلػػف ضلػػو: رجػػله عىٍبشى .. كىػػذا مىػػٍذىى

، مثػػػػل قػػػػوؿ العػػػػرب للرجػػػػل الشػػػػديد ًضػػػػبىٍطر مػػػػا ضىػػػػٍبس كضىػػػػرٍب... كة الصّْػػػػٍلًدـ أنػػػػو مػػػػا الصَّػػػػٍلد  أحػػػػرؼ ف دثريىػػػػا منحػػػػوته
 .ِٓٔ«كالصٍَّدـ

ثوف فقػػد زاديكا التعريػػ ى السػػابق بعػػضى الت صػػيل كالتَّفصػػيل. يقػػوؿ عبػػد اهلل يىو  - أمػػني ة تعريفػػو أمَّػػا احملػػدى بعػػد أف يسػػمّْ
ػػػًب : »-االشػػػتقاؽ الكيبػػػار  قيػػػقي كالتسػػػويةي، كال يكػػػوف هال ة األجسػػػاـ الصُّػػػٍلبة داخلىشى النحػػػ ي ة اللغػػػة القىٍشػػػري كالبػىػػػٍرمي كالرتَّ

 خوًذ كادلػ خوًذ منػو ة كاحلىدىًر كضلوعلا. كالنح ي ة اصطبلح أىًل اللغة أخذي دلمةو ما دلمتػىنٍي أك أدثر، مع ادلناسبة بني ادلػ
، كتىييػمَّ مػا بقػي مػا  اللَّفًظ كادلعىن معان، ب ف تػىٍعمىد هىل دلمتػىنٍي أك أدثػر فتيسػًقسى مػا دػلٍّ منهػا أك مػا بعيػها حرفػان أك أدثػرى

الَّف عليػػو أحػرًؼ دػلّْ دلمػػةو هىل األخػرل، كتػيؤىلّْػ ى منهػػا مجيعػان دلمػةن كاحػػدةن فيهػا بعػضي أحػػرؼ الكلمتػني أك األدثػر، كمػػا تىػدي 
 .ِٔٔ«ما معاف

 ( أشكال النحت وحاالتو:ٔ

 ضلىٍ ه ًفٍعلي ما ا ىنٍي، كذلف بصيانة فعلو رباعي منهما علس كزف )فػىٍعلىل(، ضلو )بىٍسمىل( هذا قاؿ: بسم اهلل. -أ

ٍولىػػػق( هذا قػػػاؿ: ال  -ب ضلػػ  فعلػػػي مػػػا مجلػػػةو، كذلػػف بصػػػيانًة فعػػػلو ربػػػاعي منهػػػا علػػس كزف )فػىٍعلىػػػل(، ضلػػػو )حى
 كال قػيوَّةى هال باهلل. كبى ب ى هذا قاؿ: ب ك أن .... حوؿى 

بػٍرىماف( ضلتان ما حٌب الرمَّاف ك)احلىٍارىمىة( ما احلىٍاـ كالرأم. -جػ  ضل  ا ٌي ما ا ىنٍي، ضلو )حى

لػػٌي مػػا  -د تػىػػٍيم ضلػػ  ًنسػػٌ  مػػا عىلىػػم ميرىدَّػػبو هضػػاةٍّ ضلػػو: عىبػٍقىسػػٌي مػػا عبػػد القػػيج، كعبشػػمي مػػا عبػػد  ػػج، كتػىٍيمى
اهلل... أك مردػػػبو ماجػػػي ضلػػػو: حىٍيػػػرىمي مػػػا حىٍيػػػرىموت. أك عىلىػػػًم دنيػػػة ضلػػػو: بػىٍلحػػػارث مػػػا بػػػمل احلػػػارث، كبػىٍلعىٍنػػػربى مػػػا بػػػمل 

 العنرب.

                                                           

 .ُٔ-َٔ/ُ. كينظر: اخلليل: العني ِّٗ-ِّٖ/ُابا فارس: مقاييج اللغة  [ ِْٔ
 .ِْٖ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِٓٔ
 .ُٓ/ٕ. كينظر: تقرير لنة النح  ة رلمع القاىرة: رللة رلمع القاىرة ُّٗعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ِٔٔ
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كزاد بعييػػهم النحػػ ى الوصػػفٌي، ضلػػو )ًصػػٍلًدـ( مػػا الصَّػػٍلد كالصَّػػٍدـ -ىػ
. كجعىػػلى منػػو ًخػػركف النحػػ ى احلىػػٍرٌة، كىػػو ِٕٔ

يؤىكَّؿ ة بعًض 
أحرؼ ادلعاين، دما ذىىىب اباي جمل هىل ضلً  )دى ىف: ما الكاؼ كأفَّ  كلكاَّ: مػا ال كأفَّ كالكػاؼ  كلىػٍيج ادل

 ِٖٔما ال كأىٍيج(.

كالػػذم ييهػػم مػػػا ىػػذه األنػػواع ة التوليػػػد ىػػو النحػػ ي الًفٍعلػػػي كاال ػػي، بػػل هف بعيىػػػهم أنكػػرى النحػػ ى هال ة األفعػػػاؿ 
ػػذ لؤلفعػػ»حيػػث يقػػوؿ:  ٍوقىػػل( كس يقولػػوا ة العػػادة: هف النحػػ  ا ًُّ ػػٍبحىل فػػبلفه كحى اؿ ال لؤل ػػاء، أم ههنػػم دػػانوا يقولػػوف: )سى

 .ِٗٔ«)اعتاد فبلفه السٍَّبحىلىة كاحلىٍوقىلة( فادلصدري س يكا ميرادان ة استعماذلم النح 
ا مفهػوـي اإلحلػاًؽ كمفهػوـي كال بػد مػا التنبُّػو بػداءةن هىل أف مفهػوـى النحػ  قػد تػداخل مػع مفهػومىنٍي ًخػريا ة العربيػة علػ

ٍاجٌي.
ى
 الرتديًب ادل

يىو باإلحلػػاؽ  -أ فمػػا جهػػة اإلحلػػاؽ، نػػرل أف دثػػحان شلَّػػا دىرىسيػػوا ظػػاىرةى النحػػ  قػػد خىلىطػػوا بينهػػا كبػػني مػػا ؽلكػػا أف نسػػمّْ
ػػق بػػو  ػػٍدكىؿ( ميٍلحى الػػواك إلحلاقػػو اىٍعفىػػر، الػػداليل، متييػػاان لػػو مػػا اإلحلػػاؽ الصػػرة الػػذم قػػد ال ػلمػػل داللػػةن مػػا، دقػػوذلم هف )جى

ػق بػو ليػربو مػا التوسُّػع ة اللغػة... »كالذم قاؿ فيو اباي جمل:  يٍلحى
ليغ ّٔا زًنىة ادل اعلم أف اإلحلاؽ هظلا ىو بايادةو ة دلمة تػىبػٍ

 .َّٔ«كال يبقس بعد ذلف نرض مطلوب
ثّْبلن للنح :  فممَّا جاء منحوتان مػا دػبلـ العػرب »كأكؿ ما ظهر ىذا اخللس بني ادلفهومني عند ابا فارس الذم قاؿ شلي

( رلػرل الطعػاـ ة احللػق، كقػد ػليٍػذىؼ فيقػاؿ: بػيٍلعيػم، كنػحي ميٍشػًكلو أف ىػذا مػ خوذ مػا )بػىلىػع(.  ة الرباعي أكلو باء )البيلعػـو
كىػو األخػذي . كظػاىره ىنػا أف النحػ ى س يسػتوؼ الشػرطى األساسػي ُّٔ«هال أنو زًٍيد عليو ما زيد لًنجو ما ادلبالغة ة معنػاه

ما دلمتػىنٍي، فما كىقىع ة ىذا ادلثاؿ س يكا أىٍخذان ما دلمتػىنٍي، بل زيادةه علس دلمػةو كاحػدة. كدنػا نظػاُّ أف ىػذا ادلثػاؿ مفػرده 
(: القصػػػح آّتمػػػع اخلىٍلػػػق، فهػػػذا منحػػػوت مػػػا  »عنػػػده بػػػني رلموعػػػًة أمثلػػػةو متيىثّْػػػل ضلتػػػان علػػػس مذىبًػػػو دقولػػػو:  مػػػا ذلػػػف )حبيٍػػػرتي

ٍلقيػو، كالكلمػة الثانيػة: احلػاء كالتػاء كالػراء، كىػودلمتػىنٍي   ، ما الباء كالتاء كالراء، كىو ما بػىتػىٍرتيو فبيرت، د نو حيرًـ الطػوؿ فبيػرت خى
( كذلف أال تػيٍفًيل علس أحدو، يقاؿ: أىٍحرتى علػس عيالػو أم ضىػيَّق علػيهم، فقػد صػار ىػذا ادلعػىن ة القصػح ألنػو  تػىٍرتى ما )حى

ػرى ة البػاب التػايل مباشػرة مػا يػدؿ علػس أف زيػادةى أمّْ حػرؼو ة دلمػةو كلػو ِّٔ«عطيىػو الطويػلس يػيٍعسى ما أ . هال أنػو عػاد كذدى
ػػيءي »س يىكيػػا مػػ خوذان مػػا دلمػػةو أخػػرل تػيعىػػدُّ عنػػده مػػا النحػػ . قػػاؿ ة )بػػاب مػػا الربػػاعي ًخػػر(:  كمػػا ىػػذا البػػاب مػػا غلى

                                                           

 ، نقبلن عا ابا جمل.ٓٔ/ُّد. رمسيج جرجج: النح  ة العربية، رللة رلمع القاىرة  [ ِٕٔ
 .ِٕٖ/ٔد. هبراىيم السامرائي: الرتديب كالبناء ة العربية، رللة آّمع العراقي  [ ِٖٔ
 .ٖٖد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ ِٗٔ
 .ّْ/ُابا جمل: ادلصن   [ َّٔ
 .ِّٗ/ُابا فارس: مقاييج اللغة  [ ُّٔ
 ادلصدر نفسو. [ ِّٔ
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، لكػنهم يىايػدكف فيػو حرفػان دلعػىنن يريدكنػو مػا مبالغػةو، دمػا يفعلػوف ذلػف علس كزًف الرباعي، كىو ما الثبلثي علػس مػا ذدرنػاه
(، لكا ىذه الايادة تقع أكالن كنىيػٍرى أكؿ ِى ٍل  .ّّٔ«ة )زيٍرقيم كخى

كيبدك أف ىذا اخلبلؼ قدميه بني اللغػويّْني هذ دػاف اإلمػاـ أ ػد بػا ػلػىي ثعلػب يػرل ة )زىٍنػدىب( أنػو مػا )زىنىػد( كالبػاء 
ػػل( أف أصػلو )عىػػٍنج(  لكػػا ابػا جػػمل ة الكػبلـ علػػس )بػيٍغثيػػر بػا لقػػيس( قػػاؿ: زائػدة، كدػػاف  زلمػد بػػا حبيػػب يػرل ة )عىٍنسى

د نو ما معػىن )األىبٍػغىػث(، كلسػ  أقػوؿ هف الػراء زائػدة دمػا قػاؿ أ ػد بػا ػلػىي هف البػاء مػا )زىٍنػدىب( زائػدة، ألنػو أخػذىه »
 .ّْٔ«ٍلقو، ىذا ما ال أستدياه كأعوذي باهلل ما مثلوما )الاٍَّند( كىو اذلدير يػيقىطّْعو البعحي ما حى 

فمػػػا األفعػػػاؿ »كعلػػػس مػػػذىب ابػػػا فػػػارس ة اخلىٍلػػػس بػػػني ادلنحػػػوت كادلايػػػد هحلاقػػػان سػػػار د. صػػػبحي الصػػػا، هٍذ قػػػاؿ: 
بوع، فالباء زائدة  .ّٓٔ«علس حظىل ادلنحوتة تصديران بايادة حرؼو معربّْ ة أكذلا )حبىٍظىلى الرجلي حبىٍظىلىة(: قفا قػىفىااف الحي

هننا كانطبلقان ما تعري  ابا فارس نفًسو للنحػ  ال نػىعيػدُّ أمثػاؿى ىػذه احلالػة ضلتػان، فػاٍف ىػي هال نػوعه مػا اإلحلػاؽ الػذم 
 سنعقد لو فقرةن الحقة.

ىٍاجػػٌي فقػػد خىلىطػػوا بينػػو كبػػني النحػػ  أييػػان  كدثػػحان مػػا استىشػػهد البػػاحثوف بكلمػػاتو مثػػ -ب
ل أمَّػػا مػػا جهػػة الرتديػػب ادل

)بػىٍرمػػائي كرىٍأ ػػايل( الػػا ىػػي تراديػػبي ماجيػػة كليسػػ  ضلىٍتػػان 
 ّٕٔ. دمػػا استىٍشػػهدكا ملصػػطلحاتو مثػػل البلَّأىٍدريػػة كالبلَّمتنػػاىئّٔ

ضىػمُّ دلمتػىػنٍي هحػداعلا هىل األخػرل كجىٍعليهمػا »كالبلَّسلكي  كىذه ليس  هال تراديبى ماجيَّة علػس حػدّْ الرتديػب ادلاجػي ب نػو 
. هننػػا نػىعيػدُّ ضلػػو )ًصػػٍلًدـ كًضػبىٍطر( مػػا اإلحلػػاؽ ال ّٖٔ«ان كبنػػاء، سػػواءه أدانػ  الكلمتػػاف عػػربيَّتػىنٍي أـ معػرَّبتنيا ػان كاحػػدان هعرابػ

مػػا النحػػػ  الوصػػفي دمػػػا عػػدَّىا ابػػػا فػػارس، كهف القػػػوؿ بنحػػ  الربػػػاعي مػػا ا ػػػني ثبلثيػػني لػػػيج هال مػػا قبيػػػل الغيبيَّػػػات 
يها خياؿه لغو   م خصيب.اللغوية كالتخمينات الا ييغذّْ

 ( النحت من السماع إلى ال ياس:ٕ

ػػع، كلػػيج لنػػا أف نػىٍنحػػ   كس يػيٍنقػػل عػػنهم مػػا يبػػيح قياسػػيَّتىو، هال  ادلتقػػدموف علػػس أف النحػػ ى  ػػاعي فيوقىػػ ي عنػػد مػػا  ًي
ػػػاة متػػػ خريا، فقػػػد  قػػػاؿ اخليػػػرم ة حاشػػػيتو علػػػس ابػػػا عىقيػػػل: كنيقػػػل عػػػا فقػػػو اللغػػػة البػػػا فػػػارس »شػػػيئان يسػػػحان كرد عػػػا ضلي

. لكا عبارة ابا فارس ة )فقو اللغػة( دمػا نقلهػا السػيوطي ال تػنص علػس قياسػيتو، ّٗٔ«قياسيَّتو، كمثل ذلف نقل األ وين
ػػمي( منسػػوبه هىل »كىػػي:  ػػ  مػػا دلمتػػني دلمػػةن كاحػػدة، كىػػو جػػنجه مػػا االختصػػار، كذلػػف ضلػػو )رجػػل عىٍبشى العػػربي تػىٍنحى

                                                           

 .ِّّ/ُادلصدر السابق  [ ّّٔ
 .ِِّعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  [ ّْٔ
 .ِٖٓد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  [ ّٓٔ
 .ٕٕ/ُّود شلتوت كمصطفس الشهاك: تعليق علس حبث النح ، رللة رلمع القاىرة زلم [ ّٔٔ
 .ٖٖ-ٕٖساطع احلصرم: ة اللغة كاألدب  [ ّٕٔ
 .ُُٕ: ّ/َْينظر: ثبلثة قرارات ّٓمع القاىرة: رللة رلمع دمشق  [ ّٖٔ
 .َِّ/ٕرلمع القاىرة: تقرير لنة النح ، رللة رلمع القاىرة  [ ّٗٔ
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ىػػذه العبػػارةي ال جتيػػا القيػػاس هال علػػس «. س ثبلثػػة أحػػرؼ ف دثيرىػػا منحػػوتا ػػني... كىػػذا مػػذىبينا ة أف األشػػياءى الاائػػدة علػػ
رىدػػب »مػػذىًب ابػػا فػػارس ة أفَّ مػػا فػػوؽ الثبلثػػي معظميػػو منحػػوت. كىػػي فرضػػيَّة ال ييقػػرُّه عليهػػا نالبيػػةي اللغػػويني، ألنػػو قػػد 

وطي عا ابا مالػف قياسػيتو، هال أف . دما نػىقىل السئَْ«التعسُّ  كالشَّطىس ة  ىٍل ما زاد علس ثبلثة أحرؼ علس النح 
قػد يبػىنى مػا جػاأىٍم ادلردَّػب )فػىٍعلىػل( بفػاء دػل منهمػا كعينػو، فػاف اعتلػ  عػػنيي »عبػارة التسػهيل ال تقػرّْر قياسػيتو فهػو يقػوؿ: 

قػاؿ:  . كة الصفحة ذاهتا ينقل السيوطي منعى قياسػو عػا أك حيػاف،ُْٔ«الثاين ديمّْل البناء ببلمو أك الـ األكؿ كنيسب هليو
قػػاؿ أبػػو حيػػاف ة شػػرحو: كىػػذا احلكػػمي )أم حكػػم ابػػا مالػػف( ال يىطَّػػرد، هظلػػا ييقػػاؿ فيػػو مػػا قالتػػو العػػرب، كاحملفػػوظي منػػو: »

 .ِْٔ«عىٍبشىمي كعبدرم كميٍرقيسي كعىبػٍقىًسي كتػىٍيمىلي
 ىذا ما قالو القدماء عا النح ، كىو ال يػيقىرّْر قياسيتو  فماذا داف ما احملدىثني 

كالػا ال تىييػمُّ سػول كاحػدو مػا اللغػويني علػس مػا يبػدك، كمػا أ ػاء  ُّٓٗالا شػكلها رلمػعي القػاىرة سػنة هف اللدنة 
أعيائها )هبراىيم احلمركش كزلمود شلتوت كأ د زدي كمصطفس نظي  كعبػد القػادر ادلغػرك(، س تػىٍقػرتىح قياسػية النحػ ، 

كلعػل ىػذه  ْْٔ«جوازى النح  عندما تيلدئ هليػو اليػركرة العلميػة»ع . كعليو قرَّر آّمّْٔبل قال  اوازه ة العلـو كالفنوف
القػػػرار ادلقيَّػػػد دانػػػ  كراءه ًراءي األعيػػػاء اللغػػػويني دالشػػػيع أ ػػػد االسػػػكندرم الػػػذم ىػػػدَّد ملغػػػادرة اللسػػػة هف أيقًػػػرَّ النحػػػ ي 

ػػذى  ُٓٔٗ. كة سػػنة ْٓٔكسػػيلةى توليػػدو لغػػوم ٍسػػمان  كبعػػد ثبلثػػني سػػنة مػػا أكؿ طػػرحو لقيػػية النحػػ  ا َّ آّمػػع قػػراران أدثػػرى حى
ػػٍ  هليهػػا اللغػػة قػػدؽلان كحػػديثان، كس يػيٍلتىػػـا فيهػػا األخػػذي مػػا دػػلّْ الكلمػػات كال موافقػػة »يقػػوؿ فيػػو:  النحػػ ي ظػػاىرةه لغويػػة احتاجى

ثػر اسػمه احلردات كالسكنات، كقد كردىٍت ما ىذا النوع دثػرةه جتيػا قياسػيَّتو. كمػا مث غلػوز أف يػيٍنحىػ  مػا دػلّْ دلمتػني أك أد
ط  ـي األصلي مػا احلػركؼ دكف الاكائػد، فػاف دػاف ادلنحػوتي ا ػان اشػرتي أك فعله عند احلاجة، علس أف ييراعس ما أمكا استخدا
أف يكػػوف علػػػس كزفو عػػػرك، كالوصػػػ ي منػػػو باضػػػافًة يػػػاء النسػػػب، كهف دػػػاف ًفٍعػػػبلن دػػػاف علػػػس كزف )فػىٍعلىػػػل أك تػىفىٍعلػػػل(، هال هذا 

 .ْٔٔ«كذلف جريان علس ما كرد ما الكلمات ادلنحوتة اقتي  نحى ذلف اليركرةي،
لقد صلح أنصاري النح  بتقييسو علػس الػرنم مػا اإلحسػاس العػاـ بػ ف النحػ  لػيج مػا أصػوًؿ العربيػة، بػدليًل أف ابػا 

جمل س يػىعيدَّه ما أصوذلا كال ما خصىائصها فلم يذدره ة دتابو )اخلصائص(
ْٕٔ. 

                                                           

 .َِّ/ٕرير لنة النح ، رللة رلمع القاىرة رلمع القاىرة: تق [ َْٔ
 .ْٖٓ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ُْٔ
 ادلرجع السابق نفسو. [ ِْٔ
 .َِّ/ٕرلمع القاىرة: تقرير لنة النح ، رللة رلمع القاىرة  [ ّْٔ
 .ُٖٓ/ٕ(، رللة رلمع القاىرة ُْرلمع القاىرة: قرارات الدكرة ) [ ْْٔ
 .َّّقاىرة د. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع ال [ ْٓٔ
 .َِْمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ْٔٔ
 .ُِٕد. أ د مطلوب: حردة التعريب ة العراؽ  [ ْٕٔ



112 

 

عػدـى هجػازة النحػ  هال عنػد عىػدىـ »العلمي العراقي، فقد دان  أدثرى تشدُّدان ة قرارىا: أمَّا لنة اللغة العربية ة آّمع 
العثور علس لفظو عرك قدميو كاستنفاد كسائًل تنمية اللغة، علس أف تيلدئى هليو ضػركرةه قصػول كأف يػيرىاعػس ة اللفػظ ادلنحػوت 

ـي اللبج  .ْٖٔ«الذكؽي العرك كعد

 ( النحت لدى المحدثين:ٖ

يَّػػا موقػػ ي أنصػػار النحػػ  س يك ثػػر احلػػديثي كالػػدؿ ة كسػػيلة مػػا كسػػائًل التوليػػد اللغػػوم دثرتىػػو حػػوؿ النحػػ . لقػػد متى
 بالىٍمع بني النظرية كادلمارسة:

قػىلَّمػػػػا رأينػػػػا هقػػػػدامان علػػػػس »يػيعىػػػػدُّ سػػػػاطع احلصػػػػرم ة طليعػػػػًة ادلػػػػدافعني عػػػػا النحػػػػ  كسػػػػيلةى توليػػػػدو لغػػػػوم، يقػػػػوؿ:  -ُ
بصورة فعليػة، كضلػا نعتقػد أف اليػركرةى ماسػةه لػذلف، هننػا نػيعىػربّْ عػا دثػح مػا ادلعػاين العلميػة برتاديػب االستفادة ما النح  

متنوعة، فاذا دان  ىذه الرتاديب قصػحةن كسػهلة فيمكننػا أف نسػتمر ة اسػتعماذلا علػس حاذلػا، أمَّػا هذا دانػ  طويلػةن صػعبة 
. كمػا منحوتاتػو: )قػىٍبتىػاريع( مقابػل ادلصػطلح ْٗٔ«تعماذلا كانتشػارىافما مصلحة العلم كاللغة أف ننحتها ألجل تسهيًل اسػ

ثػاره قػىٍبتىارؼليَّػة  كطريقتػو ىنػا ىػي  histoireهprالفرنسي )  ( أم )قبل التاريع(، فيقاؿ علس مذىبو: اإلنسػاف القىٍبتػارؼلي، ًك
)خػػا، فػػو، تػػح( كنقػػوؿ:  كدػػذلف ؽلكننػػا أف ننحػػ  دلمػػات )خػػارج، فػػوؽ، لػػ ( علػػس شػػكل:»اختػػااؿي الظػػركؼ  يقػػوؿ: 

بدؿ: خارج ادلدرسي كفوؽ السوم كل  الشعوم. كيرل ترمجةى السابقة الفرنسػية )  َٓٔ«خىامىٍدرىسي، كفػىٍوسًوم كلىٍشيعورم
post  ليػػػػػدم ػػػػػب معهػػػػػا بكلمػػػػػةو منحوتػػػػػة ضلػػػػػو )ًنٍبمىٍدرىسػػػػػي كًنٍبدى ( بػػػػػالظرؼ )ًنػػػػػٌب( بػػػػػدؿ )بػىٍعػػػػػد( كمػػػػػا مث ترمجػػػػػةى مػػػػػا ريدّْ
ىنىػػػاـ(. كمػػػا مُٓٔكًنبػُّليػػػوغ(

ػػػٍح ة ادل ػػػٍرمىنىة( حلالػػػة )السَّ نحوتاتػػػو نػػػح الظرفيػػػة دلمػػػة )السَّ
. كقػػػد حػػػاكؿ احلصػػػرم أف يػيقىعّْػػػد ِٓٔ

 للنح  مستنبطان ذلف شلا كرد عا العرب ما ظلاذجو.

كشلػػا أىٍجلىػػب ة الػػدعوة هىل النحػػ  كأدثػػرى مػػا شلارسػػتو الػػددتور صػػبلح الػػديا الكػػواد ، فهػػو حبكػػم  صُّصػػو ة  -ِ
فػػػدفعىٍتمل احلاجػػػةي ادللحػػػة هىل النحػػػ  مثلىمػػػا فػىعىػػػل الغربيػػػوف ة »ء دػػػاف أدثػػػرى تػىقىػػػبُّبلن ذلػػػذه الظػػػاىرة مػػػا نػػػحه، يقػػػوؿ: الكيميػػػا

ض ادلؤلػ ى كادلػرتجم، كذلػف دلركنػةً   مصطلحاهتم العلمية، ألين كجىٍدت فيو حىبلِّ للميٍعيلة كتػىٍيسحان الجتياز العىقىبات الا تػىٍعرتى
الوصػػً  مػػا الكلمػػة ادلنحوتػػة  كهلػػيكم الربىػػاف ة ادلصػػطلحات العلميػػة الػػا كضىػػٍعتيها ضلتػػان ًلمػػا يقابلهػػا كسػػهولًة االشػػتقاؽ ك 

 ما الكلمات اإلفرصلية كأدثرىا شلا أىلًفىٍتو األ اع كشاع استعمالو ة البيئات العلمية:

 خىٍلمىهة: لليل خىلّْي ما )خٌل كهماىة(

 ل( ىٍيىئيل: حامض دحوؿ، ما ) ض كمائي

                                                           

 .ِٖادلرجع السابق:  [ ْٖٔ
 .ٕٖساطع احلصرم: ة اللغة كاألدب  [ ْٗٔ
 .ٖٗادلرجع السابق:  [ َٓٔ
 .ٖٖادلرجع السابق:  [ ُٓٔ
 .َُُة ة العراؽ د. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوي [ ِٓٔ



113 

 

  ىٍيىئيد: حامض أىٍلدىىيد، ما ) ض كنوليد(

  ىٍيىلوف: حامض خىلُّوف، ما ) ض كخىلُّوف(

نىٍوسىل: ما )نوؿ كعسل(، كاشتق منها )ميغىٍوسىل(
ّٔٓ. 

( مئػػةن كسػػبعة مصػػطلحاتو ديماكيػػة َُٕ( ّٓلػػًة رلمػػع دمشػػق )ّٗمػػا آّلػػد ) ْك ّمث يعػػرض الكػػواد  ة الػػاأىٍيا 
 شادلة.منحوتة علس ىذه ال

ىػػػي عربيػػػةه علػػػس القاعػػػدة الػػػا »أمػػػا عبػػػد اهلل أمػػػني فػػػحل أف الكلمػػػة ادلنحوتػػػة الػػػا تػػػوفَّرت فيهػػػا شػػػركطي النحػػػ   -ّ
. كيييػي  أف ْٓٔ«كضعها ادلازين كتابػىعىوي عليها الفارسي مث ابا جمل  كىي: )ما قيج علػس دػبلـ العػرب فهػو مػا دبلمهػم(

ابقة ىػي خػحه مػا اسػتعارة دلمػة أعدميػة ملعناىػا... ألهنػا كهف س تػيٍوضىػع كضػعان الكلمة ادلنحوتة علس ضلػوو مػا األضلػاء السػ»
. كتطبيقػػان لقواعػػده ة النحػػ  فقػػد اقػػرتح لػػبعض ادلردبػػات اإلضػػافية ٓٓٔ«ليغىويػػان أصػػيبلن، فاهنػػا قػػد كيًضػػعى  علػػس أسػػجو عربيػػة
 أربعى دلمات لييصار هىل ترجيًح بعيها، فاقرتح:

 ٍسكىر كفىٍحسىف كفىٍحكىرلًفىٍحم السكر: فىٍحمىج كفى 

 كلقلم احلرب: قػىٍلمىح كقٍحربى كقٍلحىب كقػىٍلربى 

 كًلسيم الفىٍ ر:  ىٍفىر كسىٍف ىر ك ىٍ ىر ك ىَّ .

بػىػػٍنحىج لكربيتػػور النحػػاس، كأىزىاقفػػض آلزكت  مث عػػرض بعػػضى منحوتػػات رللػػة رلمػػع القػػاىرة ة علػػم الكيميػػاء ضلػػو: دى
 .ٔٓٔالفية
ٍلفىمػامي(كشلَّا مارس النح  ة  -ْ ادلصطلحات العلمية لافي رلمػًع القػاىرة، كمػا منحوتاهتػا: )ربػاط خى

ضلتػان مػا  ٕٓٔ
ًميَّا ًميَّات( كعا الوىدىعيَّػات: )بىٍطنػىقىػدًميَّات( كعػا رأسػيات القػدـ )رىٍسػقىدى ت(. خىٍلفي كأىمامي، كقال  عا احملاريات: )بػيٍلطىقىدى

. كما منحوتات آّمع )ًشػٍبًقلي( مػا ٖٓٔندما عرضىٍتها عليو اللدنة ادلختصةكهف داف مؤمتري آّمع قد ردَّ ىذه ادلنحوتات ع
( carbohydratesًشٍبو ًقٍلي ك)حىٍلمى ( ما حىلَّل ادلاءى، ك)فىٍحمىائيات( ما فىٍحم كماء تعبحان عا ) 

ٔٓٗ. 
اديل( مػا تىشػاديل  -ٓ تيػوا )تىػدى داخلػي، كضلىىتػوا دلصػطلًح كقد أفاد ما النحػ  مصػنّْفو معدػم الرياضػيات ادلعاصػرة، فنىحى

(: )تىصىػػػاديل(. كعقَّبػػػوا علػػػس منحوتػػػاهتم  (: )تىػػػذاديل(، كدلصػػػطلح )ىيومػػػورفـا (: )متىىاديػػػل( كدلصػػػطلح )أكتومػػػورفيـا )هياكمػػػورفـا

                                                           

 .َٗٓ-َٖٓ: ّ/ّٗصبلح الديا الكواد : النح  كادلصطلحات العلمية، رللة رلمع دمشق  [ ّٓٔ
 .ْْٔعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ْٓٔ
 ادلرجع السابق نفسو. [ ٓٓٔ
 .ُْْادلرجع نفسو:  [ ٔٓٔ
 .ٕ/ٔرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات العلمية  [ ٕٓٔ
 .ٗادلرجع نفسو:  [ ٖٓٔ
 .ّّْرشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  د. زلمد [ ٗٓٔ
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كنكػػوف بػػذلف قػػد جرىيٍنػػا مػػع الػػامبلء ة قسػػم الكيميػػاء ة جامعػػة دمشػػق حيػػث اختػػاركا دلمػػة )متىىاديػػل( دلصػػطلح »بقػػوذلم: 
 .َٔٔ«ـ()اياكمورفا 
ـى النحػػ ، جرجػػي زيػػداف ة دتابػػو )الفلسػػفة اللغويػػة كاأللفػػاظ العربيػػة(، كىػػو  -ٔ كشلَّػػا حبػػث أك دتػػب مؤيػػدان اسػػتخدا

يػػػذىب هىل كقػػػوع النحػػػ  ة األفعػػػاؿ كاألدكات أييػػػان. كمػػػنهم زلمػػػود شػػػكرم اآللوسػػػي ة دتابػػػو )بلػػػوغ األرب ة معرفػػػة 
)االشػػػتقاؽ كالتعريػػػب(. كمصػػطفس صػػػادؽ الرافعػػػي ة دتابػػػو )تػػػاريع ًداب أحػػواؿ العػػػرب(. كعبػػػد القػػػادر ادلغػػرك ة دتابػػػو 

تىبىػػو ة الػػاء / . كالػػددتور أ ػػد عيسػػس ة  ُُٔٗ/ مػػا رللػػة رلمػػع القػػاىرة عػػاـ ُّالعػػرب(. كد. رمسػػيج جػػرجج فيمػػا دى
 .ُٔٔدتابو )التهذيب ة التعريب(

 أما مىٍا عارض النح  فقد ذىب ة معارضتو مذاىب شَّت:

كلغتنػػػا ليسػػػ  مػػػا اللغػػػات الػػػا تقبػػػل النحػػػ ى علػػػس كجػػػو لغػػػاًت أىػػػل »تاس مػػػارم الكرملػػػي يقػػػوؿ: فػػػاألب أنسػػػ -ُ
ال أرل »كقػاؿ ة اعرتاضػػو علػس خيطػػة آّمػع بعػػد أف ذىػب معظػمي أعيػػائو هىل قبػوؿ النحػػ  ة ىػذا العصػػر:  ِٔٔ«الغػرب

ينحتػوا دلمػةن كاحػدة علميَّػة، ىػذا  حاجةن هىل النحػ ، ألف علمػاء العصػر العباسػي مػع دػل احتيػاجهم هىل ألفػاظ جديػدة س
فيبلن عا أف العرب س تنح  هال األلفاظ الا يكثيػر تردُّدىػا علػس ألسػنتهم، فكػاف ذلػف سػببان للنحػ ، كأمػا الػا ال يكثػر 

كيموا بنحتها ة  ال يصػحُّ التفػريسي ». كتابعو علػس ىػذا الػددتور مصػطفس جػواد ميٍعػتىبلِّ ب نػو ّٔٔ«تردُّديىا علس ألسنتهم فلم ػلى
االسػػم باضػػاعة شػػيء مػػا أحرفػػو، دػػ ف ييقػػاؿ: )النػٍَّفسىػػدي( ة النفسػػي السػػمي، أك )النػٍَّفسىًدٍسػػمي( شلَّػػا يػيٍبعػػد االسػػم عػػا 

 .ْٔٔ«أصلو
بػ ف ال رلػاؿى للنحػ  كال »كصلح آّمعي مصطفس الشهاك ملعارضًتو النح ى ة استصدار قػرارو مػا رلمػع القػاىرة  -ِ

نىاًحيات بػػػػدالن مػػػػا مسػػػػتقيمات . »ٓٔٔ«دلواليػػػػد، كال حاجػػػػة هليهمػػػػاالرتديػػػػب ادلاجػػػػي ة تصػػػػني  ا يٍسػػػػدى
نيَّات أك ادل يٍسػػػػدى

فادل
نة الػا يػىٍلدػ  هليهػا بعػضي ادلػؤلفني  األجنحة، كنيٍيرعيٍنًفيَّات بػدالن مػا نيٍيػريكفيَّات الاعػان ، كأشػباه ىػذه الرَّطانػات ادلسػتهدى

 .ٔٔٔ«ا دلمةو نابية تىشيذُّ عا الرتاديب العربية كيىٍستىغلق فيها ادلعىنال حاجةى هليها البتةى، كدلمتاف ىنا أصلحي بكثحو م
بايػادةو داخليػة ذاتيػة مػا دياهنػا كمادهًتػا »كال يرل أمني اخلويل النح ى ما كسائل ظلاًء اللغة  ألف ظلاءىا هظلا يكوف  -ّ

 .ٕٔٔ«ال بتعريبو ما دلماًت نحىا، كال بنح و مصطنعو ما دلماهتا

                                                           

 .ٕد. صبلح أ د كموفق دعبوؿ كهذلاـ  صي: معدم الرياضيات ادلعاصرة  [ َٔٔ
 .ُُٗد. أ د عيسس: التهذيب ة التعريب  [ ُٔٔ
 .َُّد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ ِٔٔ
 .ٖٖادلرجع نفسو:  [ ّٔٔ
 .ٖٗ-ٖٖادلرجع نفسو  [ ْٔٔ
 .َِٓ، ُِٔلشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية مصطفس ا [ ٓٔٔ
 .ُٕٓادلرجع نفسو:  [ ٔٔٔ
 )عا مشكبلت حياتنا اللغوية(. ُِٓد. أسعد علي: هتذيب ادلقدمة اللغوية للعبليلي  [ ٕٔٔ
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ادلهندس كجيو السماف مىيَّاالن هىل معارضة النح  علػس األنلػب، دلػا ة ادلنحوتػات مػا رلافػاة للدقػة  كداف آّمعي -ْ
كة اعتقػادم أف النحػ  ميٍسػتىثٍػقىل علػس األنلػب كينبغػي أالَّ ييٍسػتىعمل »كالوضوح كعلا أىمُّ خصػائص اللغػة العلميػة، يقػوؿ: 
. كيػرل أف بعػض ٖٔٔ«دلصػطلحات الػا ىػي مردَّبػة ة اللغػات األجنبيػةهال عندما تدعو هليو اليركرة، كال سيما عند ترمجة ا

كعلػس دػٌل حػاؿ ينبغػي أف يىظىػلَّ النحػ ي »الغموض ة ادلصطلح مردُّه هىل النح . كعاد هىل النح  ة مقالةو أخرل فقاؿ: 
  ما دلمتػني ميػافتني أك مػا ثػبلًث  قليلى االستعماؿ حديثان ألف اللغة العربية ال تػىتػىقىػبَّلو بسهولة  كخحه للمصطلًح أف يت ل

ػػػ  ضلتػػػان ميٍسػػػتىثٍػقىبلن..... كمػػػا العديػػػب أف بعػػػض أصػػػحاًب النظػػػر ة اللغػػػة كشلَّػػػا ألَّفػػػوا فيهػػػا  دلمػػػات أحيانػػػان، مػػػا أف يػيٍنحى
م رديئػػةن سػػقيمة ال يقبلهػػا أحػػد . كاستشػػهد علػػس ذلػػف ملػػا اقػػرتيح ٗٔٔ«مؤلفػػاتو حسػػنةن عػػالوا النحػػ ، فدػػاءىٍت منحوتػػاهتي

 م السكر ما منحوتات مثل: فىٍحمىج، فىٍسكىر، فىٍحسىف، فىٍحكىر شلَّا دنا ذدرناه.لًفىحٍ 

أنكر كجودى النح  كالعملى بػو ة اللغػة العربيػة »كشلا عارض ىذا اللوفى ما االشتقاؽ ادلستشرؽي )ىنرم فليش( الذم 
رة سػػػوية، كال ؽلكنهػػػا دػػػذلف كىٍضػػػعي سػػػوابق كقػػػاؿ: هف نظػػػاـ العربيػػػة غلعليهػػػا نػػػحى قػػػادرة علػػػس كىٍضػػػع الكلمػػػات ادلنحوتػػػة بصػػػو 

 .َٕٔ«كلواحق جديدة ذلف أف طريقتىها األساسية ة ابتكار ادلفردات ىي التٍَّحوير الداخلي
لكا مواق ى ىؤالء ادلعارضني دان  ة نالبيًَّتهػا تػىتَّسػم بػالتحفُّظ أدثػرى منػو باإلنكػار. فلػم يكػا رائػدي ىػؤالء ادلعرتضػني 

ردَّ ىػػذه الظػػاىرة دليَّػػةن  بػػل التوجيػػوي هىل حسػػا اسػػتخدامها   -مػػا العلميػػني دالشػػهاك ككجيػػو السػػماف  كال سػػيما ادلعػػرّْبني -
  ُٕٔ«أداةن صػػغحةى األثػػًر هذا مػػا قيسػػ  بػػاألدكات السػػائدة مػػا اشػػتقاؽو كتيػػمنيو كتعريػػب»دػػ داًة توليػػدو لغػػوم، كهف دانػػ  

ٍفًيية هىل
ي
  ظلٌو اللغة كتقدُّمها.كليج دما ييدَّعس ما أهنا ما أدرًب الوسائل ادل

 ( ضوابط النحت وشروطو:ٗ 

ة زلاكلةو لتػىٍفًعيل ىذه األداة كلسني مردكدىا االشػتقاقي كضىػعى بعػضي اللغػويني كادلعػرّْبني مػا اليػوابس مػا رأىكه ضػركريان 
ٍػػًدش األ ػػاع أك األذكاؽ.. كلقػػد اسػػتع ملنا دلمػػة )ضػػوابس( للوصػػوًؿ هىل منحػػوت لغػػوم ؼلػػدـ اإلبانػػةى كاإلفصػػاح دكف أف ؼلى

 بدالن ما قواعد ألهنا ال ترتقي هىل أحكاـ القواعد القياسيَّة.

كمػػا نظػػا أف بادلسػػتطاع كضػػعى قواعػػد للنحػػ ، لػػيج ألنػػو س تػيٍوضىػػع لػػو قواعػػد حػػَّت اآلف
ألنػػو ال سػػبيل هىل »، بػػل ِٕٔ

النحػػ  ة رلمػػع القػػاىرة . كمػػا يتػػابٍع مػػا ديتػػب حػػوؿ موضػػوع ّٕٔ«هغلػػاد قواعػػد للنحػػ  ؽلكػػا تطبيقيهػػا ة دػػل احلػػاالت
ـى قواعدى كاضحة يػيعىوَّؿ عليها لوضع ادلنحوتات»يستخلص   . كىذه اليوابس ىي:ْٕٔ«انعدا

                                                           

 .ٖٓ: ُ/ْٗكجيو السماف: الدقة كالغموض ة ادلصطلح العلمي، رللة رلمع دمشق  [ ٖٔٔ
 .ّْٗ: ّ/ٕٓلة رلمع دمشق كجيو السماف: النح ، رل [ ٗٔٔ
 .ٕٔد. زلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك  [ َٕٔ
 .ُٓٓ: ّ/ّْمصطفس الشهاك: النح  ة العربية، رللة رلمع دمشق  [ ُٕٔ
 .ّٔ/ُّد. رمسيج جرجج: النح  ة العربية، رللة رلمع القاىرة  [ ِٕٔ
 .ٕٕ/ُّلعربية، رللة رلمع القاىرة مصطفس الشهاك: تعليق علس حبث النح  ة ا [ ّٕٔ
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ػػػذ احلرفػػػاف األكَّالف مػػػا الكلمػػػػة األكىل كاحلرفػػػاف األكَّالف مػػػا الكلمػػػة الثانيػػػػة، كهذا دػػػاف احلػػػرؼ الثػػػػاين ة أمٍّ  -ُ يػيٍؤخى
 و: عىٍبشىمي ما عبد  ج كعىبػٍقىسي ما عبد القيج كحىٍصكىفي ما حصا ديفا.منهما معتىبلِّ جتييوكز هىل احلرؼ الثالث ضل

 تيٍسقس علاةي الوصل عند النح  ضلو: ميٍرقسي ما امرئ القيج. -ِ

 تيٍسقىس أل  التعريب عند النح  ضلو: عىٍبدىرم ما عبد الدار. -ّ

تػىٍيملػي مػا )تػيم اهلل(، كبىٍسػمىلى مػا )بسػم اهلل(. قد يػيٍؤخىذ ثبلثةي أحرؼ ما الكلمة األكىل كحرؼه ما الثانيػة ضلػو:  -ْ
 كيػيٍلحظ أف الياء قد ثػىبىتىٍ  ة )تيملي( ألهنا ليس  حرؼى مدٍّ ىنا، بل حرؼ لني، فعيوًمل  معاملة احلرؼ الصحيح.

تَّصػػػلة  -ٓ
ي
يعىػػػوَّؿ عليػػػو ة النحػػػ  ىػػػو حػػػركؼي الرتديػػػب األصػػػليَّة، كلػػػذا فػػػاف اليػػػمائر كاحلػػػركؼ الاائػػػدة ادل

بكلمػػػاًت ادل
 الرتديب تىٍسقيس عند النح  ضلو: حىٍسبىل ما حس  اهلل، كسىٍبحىل ما سبحاف اهلل.

ٍولىػػق( مػػا قػػوذلم: ال حػػوؿى كال قػػوة هال بػػاهلل. فلػػم  -ٔ ػػذ مػػا بعػػًض دلمػػاًت الرتديػػب أمُّ حػػرؼ، دمػػا ة )حى قػػد ال يػيٍؤخى
 يػيٍؤخذ ما لفًظ البللة أمّّ ما حركفها.

 تني دلُّها كتتغحَّ فيهما احلرداتي كالسَّكىنات فقس ضلو: شىقىٍحطىب ما )شٌق حىطىب(.قد تػيٍبقس حركؼي الكلم -ٕ

ػٍقاىين ضلتػان مػا سػوؽ مػازف، كدػاف اليػابس  ٌي ضلتػان مػا دار البطّْػيع، كسى كشىذٍَّت عا ىذه اليوابس منحوتاته مثل: دىٍريى
يقتيي )دىٍربىطي كسىٍقمىام(

ٕٔٓ. 
 توفُّر شركطو ىي: كمهما دان  ضوابسي النح  فبل بد ما

أال يػىٍلتىقي ة الكلمة ادلنحوتة حرفاف متنافراف دالذاؿ كالسني كاذلاء كالعني، شلا سػنذدره مفصػبلن ة فصػل التعريػب.  -أ
. كنػػرل أف ىػػذا يعػػود حلػػركؼ ٕٔٔكأضػػاؼ بعييػػهم أف يكػػوف ة الكلمػػة الرباعيػػة أك اخلماسػػية حػػرؼه مػػا حػػركؼ الذالقػػة

الػا ىػي أدثػري مػا  ٕٕٔما يتوفر ىذا الشػرط، ألف احتمػاؿ نيػاًب حػرؼ مػا حػركؼ الذالقػة الرتديب ادلنحوت منو، كنالبان 
ج حركؼ اذلدػاء العػرك، مػا ترديػبو ىػو أمػره نػادر، ضلػو قولنػا: )قىٍطعىصىػة( لعمليَّػة قىطٍػع العىصىػب  قياسػان علػس  -مػثبلن  -أي

 .ٖٕٔما ضل  )قىٍطشىرة( لعملية قطع الشّْرياف
، كىػو كزف )فػىٍعلىػلى( للفعػل الربػاعي، أمَّػا االسػم فقػد يػ يت علػس أمّْ كزفو عػرك تسػتدعيو احلالػةي مراعاةي الوزف العػرك -ب

ػػػب القىػػػر، كىػػػو البػىػػػرىد، أك )فػىٍعلىلىػػػة( ضلػػػو البػىٍلكىفىػػػة كالفىٍذلكػػػة مػػػا )بػػػبل   ٍبقػػػر( مػػػا حى النحتيػػػة، فقػػػد يػػػ يت علػػػس )فػىٍعلىػػػل( ضلػػػو )حى
ا...( أك )فػىٍعلىل( منسوبان ضلو: عىٍبشىػمي، أك ًفعَّػٍوؿ ضلػو: ًجلَّػٍوز مػا جػوز دي (، كما قوذًلم ة احلساب: )فذلف يكوف دذ
 كلوز، أك ًفٍعلىوؿ ضلو ًمٍشلىوز ما مشمش كلىوز.....

                                                                                                                                                                                                

 .ّّْد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ْٕٔ
 .َِِ/ٕرلمع القاىرة: تقرير لنة النح ، رللة رلمع القاىرة  [ ٕٓٔ
 .ّْْعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ٕٔٔ
 .ِٓ-ُٓ/ُ ب(. كينظر: اخلليل با أ د الفراىيدم: العني -ف -ؿ -ـ  -ر -حركؼ الذالقة ىي )ؼ [ ٕٕٔ
 .ٔٔ/ُّد. رمسيج جرجج: النح  ة العربية، رللة رلمع القاىرة  [ ٖٕٔ
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مراعاةي ترتيًب حركؼ دلمات الرتديب ادلراد النح ي منو، كلذلف أنكػر )ابػاي دحيػة( أف تكػوف )احلىٍوقىلػة( ضلتػان مػا  -ج
ٍولىقػة. أمػا احلوقلػة فهػي ًمشػيىة الشػيع اليػعي قولنا )ال حوؿ كال قػوة  هال بػاهلل( ألف الرتتيػب يقيػي أف يقػاؿ: حى

، علػس ٕٗٔ
لىقػة( ضلتػان مػا )أطػاؿ اهلل بقػاءؾ( ألف الرتتيػب يقتيػي أف  أف )احلوقلة( أيجيات كشاعى . كًعيبى علس اخلفػاجي ذًدػريه )الطَّبػٍ

يقػػػاؿ: )الطَّلبىقػػػة(
( ضلتػػػان مػػػا )جيعلػػػ  فػػػداؾ(، كهظلػػػا ىػػػي )الىٍعفىػػػدىة( حبسػػػب ترتيػػػب . دمػػػا خيطّْػػػئ مػػػا قػػػاؿ: )الىٍعفىلػػػةَٖٔ

احلركؼ. كلتسويغ عدـً التاامهم الرتتيب نسىبوا هىل أحد العلماء قولىو: هف عدـى الرتتيب يكوف تػىفىنُّنان 
ُٖٔ. 

 كعلس الملة فانو س ييوضىع ضابسه أك شرطه هال كقد خيرؽ.

 ( موقفنا من النحت:٘

ر مع الشيع أ د االسػكندرم أف يكػوف النحػ ي كسػيلةى توليػدو لغػوم، كنقػر ب نػو دػاف كسػيلةى اختػااؿو أما ضلا فاننا نػيٍنكً 
 ليج نح  كأدلَّتينا علس ذلف ما يلي:

العػػربي تنحػػ  مػػا  »هف ابػػا فػػارس أدػػربى القػػائلني بالنحػػ ، س يػىعيػػدَّه كسػػيلة توليػػدو بػػل كسػػيلة اختصػػار هٍذ قػػاؿ:  -ُ
 -كمعظميهػا مػا بعػًد عصػر االحتدػاج  -كدػل ادلنحوتػات ادلتداكلػة  ِٖٔ«جه مػا االختصػاردلمتني دلمةن كاحدة، كىػو جػن

س يكا فيها معىن جديد، كهظلا ىي اختصاره لرتديبو طويل م لوؼ د ٍف يقاؿ: عىٍبشىمي بدؿ )عبد  سي(، أك ىػي كسػيلةه 
إلزالة اللٍَّبج د ف يقاؿ )بػىٍهشىمي(

  ىاشم( أحد أصحاب الًفرىؽ.بدؿ قوذلم: )أبو ىا ي( نسبةن هىل )أك ّٖٔ

هفَّ مػػػا اسػػػتقرَّت عليػػػو العربيػػػةي ىػػػو الػػػذري الثبلثػػػي، كقػػػد صػػػارت الثبلثيَّػػػةي مػػػا خصائصػػػها، عليهػػػا بيًنيػػػٍ  معامجيهػػػا،  -ِ
ا الصرة، كعليها بني  تقاليبيها الستة عند ما يعتقدىا، كيىٍ نىجي ّٔا دلعرفػًة معػاين دلمػات نريبػة مػا الػ ذر كعليها بيمل ميااهني

ػٍرعىاف مػا يػىٍلدػ  هىل ىػذه الثبلثيػة دلعرفػة الػدالالت العامػة لكلمػةو مػا، فعنػدما ؽلػر  ذاتو. هف السليقةى العربيػة أك الػذىا العػرك سى
يٍنطىلػػق الػػداليل للكلمػػة كمػػا لملػػو مػػا معػػىن 

بكلمػػةو مثػػل )مػػبلذات( مػػثبلن، يردىػػا عفويٌػػان هىل الثبلثػػي )الذ( الػػذم يعطيػػو ادل
هف دػاف ال يعػرؼ  -أك الناكًع هليو أك االحتماء بو. كدذا عندما يىسمع دلمة )ميدىرَّعة( فانػو يردىػا عفويٌػان  اللدوء هىل الشيء

هىل الذر الثبلثي )درع(. ىذه الطريقة ما التحليػل فرضىػٍتها خصػائص اللغػة العربيػة علػس الػذىا العػرك. مػا ىنػا  -معناىا 
ٍسػػره  ذلػػذه اخلاصػػية الثبلثيػػة للدػػذر العػػرك الػػذم تقػػوـي عليػػو نالبيػػةي اللغػػة، فاإلنسػػافي تبػػدأي مشػػكلتنا مػػع ادلنحوتػػات ة أهنػػا دى
ػرىة( العرك عندما ؽلر بكلمة مثل )النػٍَّقحى

ال غلػدي سػبيبلن لفهمهػا هال هعادىهتػا هىل الثبلثػي فيدػد أمامػو )نػىقىػح أك نػىقىػر( كأيػا  ْٖٔ
ؼ( مػػا اللغػػات األجنبيػػة هىل العربيػػة. كدػػذا لػػو مىػػرَّ بالنحيتػػة ىػػذه الػػذكر شلػػا أراده الناحػػ ي مػػا لميلهػػا معػػىن )نػىٍقػػل احلػػرك 

                                                           

 .ّْٖ/ُ. كينظر: ادلاىر َِِ/ٕرلمع القاىرة: تقرير لنة النح ، رللة رلمع القاىرة  [ ٕٗٔ
 .َِِ/ٕادلرجع السابق:  [ َٖٔ
 .َُِ/ٕادلرجع نفسو:  [ ُٖٔ
 .ِْٖ/ُ، كادلاىر ِِٕابا فارس: الصاح   [ ِٖٔ
 .ُٗ-َٗ/ِّيم النعيمي: النح ، رللة آّمع العراقي د. سل [ ّٖٔ
 .ُِّد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ْٖٔ
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)صىػػٍلكىل(
، فػػاف ذىنىػػو سينصػػرؼ هىل الػػذكر )صػػلف، صػػكل( كأفَّ لػػو أف يعػػرؼ أف ميػػراد الناحػػ  ّٔػػا ىػػو )است صػػل  ٖٓٔ

ٍفًهم كنيبػػني، كمػػَّت الكليػة(. قػػد ييعػػرتض علينػا بػػ ف شػػرح ادلصػػطلحات يبػني ادلػػراد منهػػا، كجوابينػا أننػػا نولّْػػد دلمػػاتو جديػدة لػػنػي 
ػػوغى توليػػدًه كىػػو اإلييػػاح كالتبيػػني، كمػػا أىػػم شػػرائس  -لفظػػان حيػػاريان أك مصػػطلحان  -احتػػاج ادلولَّػػد  هىل تعريػػ و فػىقىػػدى ميسى

 عا داللتو. -كلو يسحان  -اللفظ ادلولَّد أف يش  

االشػػػتقاقية، ألف النحػػػ  ترديػػػبه هف ة النحػػػ  خركجػػػان علػػػس اخلاصػػػية األساسػػػية ة اللغػػػة العربيػػػة كىػػػي اخلاصػػػيَّة  -ّ
ػػٍاأىٍم أك أجػػااًء الرتديػػب  كهف  لىٍصػػقي. كلليػػلي ادلنحػػوت بغيػػةى فهمػػو ال يكػػوف بارجاعػػو هىل جػػذكره كبنائػػو، بػػل بارجاعػػو هىل جي

بػػة س يلدػػؤكا هىل النحػػ  بػػل هىل االشػػتقاؽ  لقػػد قػػالوا مػػثبلن )أىٍشػػعىر ( ًلمػػا دػػاف العىػػرىب عنػػدما أرادكا التعبػػح عػػا ادلعػػاين ادلردَّ
ػػػٍعرىاين(، كس يقولػػػوا: )شىٍعًسػػػي أك  نايػػػرى الشػػػعر أك دثيفىػػػو، لكػػػا عنػػػدما أرادكا أف يػيبػىيّْنػػػوا أف دثافػػػة الشػػػعر ة الػػػرأس قػػػالوا: )شى

 شىٍعرىسي( ضلتان ما شعر كرأس. دما يذىبي بعضي دعاة النح  ادلعاصريا.

يان أك هضافيان تػيبػىنيّْ مػا ىػو أدخػلي ة العربيػة منهػا. لقػد هفَّ عقدى مقارنة بني مصطلحاتو منحوتة كأخرل مردَّبة كصف -ْ
( مػا رللػة اللسػاف العػرك بطػريقاىٍ ُِكضع األستاذ عبد احلق فاضل رلموعةى مصػطلحاتو حػوؿ صػيانة الطبيعػة ة آّلػد )

 :ٖٔٔالنح  كالرتديب اإلضاة كالوٍصًفي، فكاف ما يلي
 

 جنبيالمصطلح اي المصطلح المضاف المصطلح المنحوت
 geosphére األنًلفة األٍرضانية األٍنًلرضىانيَّة

 ecosystéme التناظيم الطبيعي التنظطبيعي

 Population density دثافة السكاف الكثاسىكىا

 endemic نوع مستوطا نػىٍعتىوطا

 Natural factors العوامل الطبيعية العمطبيعة

 - Non rénauvelable البلمتدددة -ادلصادر الطبيعية  ادلصطبلجدة

Resourses 

كعلس القارئ أف ػلكيم بنفسػو علػس النحػ  طريقػةى توليػًد كأداة تعبػح، بالقيػاس هىل الرتديػب الوصػفي أك اإلضػاة. هف  
ما رأيناه ما أشكاؿ النح  جىعىلنا نظاُّ د ف الناحتني يريدكف هبطاؿى ادلردَّبات اإلضافية كالوصفيَّة، كىي قياسػيَّةه كال لصػس 

  لغتنا، كتعوييىها بصياناتو ضلتية ما ثب ى منها ة لغتنا ال غلاكز العشرات.ة

هف أىمَّ كظائ  الكلمة ىي اإلبانة كالتوضيح  بل ىي مهمة اللغػة همجػاالن. كمػا رأينػاه مػا ادلنحوتػات أك معظًمهػا  -ٓ
وتػات لػيج مػردُّه هىل كضػوح ادلنحػوت بػل يػيٍلغػي ىػذه الوظيفػة الدالليػة ادليسػورة للكلمػة. كهف كضػوحى الداللػة ة بعػض ادلنح

 هىل أحد أمريا:

                                                           

 .ٔٔ/ُّد. رمسيج جرجج: النح  ة العربية، رللة رلمع القاىرة  [ ٖٓٔ
 .ِّٓ: ّ/ٕٓكجيو السماف: النح ، رللة رلمع دمشق  [ ٖٔٔ
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همَّػػا أيٍلفىػػػةي بعػػػض ادلردبػػات أك العبػػػارات ادلنحوتػػػة منهػػا كتكراريىػػػا علػػػس األلسػػنة، شلَّػػػا غلعػػػل ذدػػرى جػػػاءو منهػػػا يسػػػتدعي  -أ
ٍولىق كعىبػٍقىسي.  معناىا، كذلف دالنحيتات: بىٍسمل كحى

وتػػات دمػػا ة قولنػػا )دىٍهرىطيسػػي(، كدلَّمػػا قػػلَّ احلػػذؼ دػػاف ادلنحػػوت أكضػػحى كهمػػا ًقلَّػػةي احلػػركؼ احملذكفػػة مػػا ادلنح -ب
ضلتػان مػا )قبػل التػاريع( ك)ًنبُّلػوغ( ضلتػان  ٕٖٔداللػةن. كلعػلَّ ىػذا علػةي قبػوؿ بعػض ادلنحوتػات الظرفيػة دقػوؿ احلصػرم )قبتػاريع(
ذؼ ما ىذيا الرتديبػىنٍي اإلضافيني هال حرؼه كاحد   ىو البلـ ما )قبل( كالباء ما )نب(.ما )ًنٌب البلوغ(، فلم ػلي

ـي احلػذؼ يوصػلنا  -ٔ قلنا هنػو دلَّمػا قػل احلػذؼ مػا جػاأىٍم الرتديػب ادلنحػوت منػو دػاف معػىن ادلنحػوت أكضػح، كانعػدا
هىل الرتديػػب ادلاجػػي الػػذم ىػػو أكضػػح داللػػةن مػػا النحػػ ، فالنػٍَّفسىًدٍسػػمي أكضػػح مػػا النػٍَّفسىػػدي. ضلػػا ال نقػػوؿ بالرتديػػب 

ةن مػػا خصػػائص لغتنػػا، لكنػػو نػػوعه مػػا الرتاديػػب العربيػػة ادلعػػربة، كهف دانػػ  أعليتػػو ضػػئيلة جػػدان ة لغتنػػا العربيػػة ادلاجػػي خاصػػيَّ 
بالقيػػاس هىل الرتديبػىػػنٍي: الوصػػفي كاإلضػػاة، ذلػػف ألف مػػا كرد منػػو س يتدػػاكز أ ػػاء أعػػبلـو دحيػػرموت كبعلبػػف، فهػػو ؽلثػػل 

بان عند اليركرة ما النح .مىتىارًؾ مرحلةو لغوية قدؽلة علس األرجح. لكن  و علس ما فيو أسلم مىرٍدى

هذا دػػاف مسػػوغي النحػػ  عنػػد القػػائلني بػػو ىػػو قابليػػةى ادلنحػػوت لبلشػػتقاؽ كالتصػػري ، فػػاف ىػػذا االشػػتقاؽ لػػا ؽلىيػػرَّ  -ٕ
(، فمػاذا بقػي مػا ىػذه الكلمػة شلَّػ ا يػنم عػا دكف هشكاالت، فلو أرىٍدنا أف نشتق ما )مانوؿ( ًفٍعبلن لوجب أف نقوؿ )مىٍغوؿى

يغيػوؿ(. ضلػا ال نينكػر 
أصلها  مثيَّ أىال يػيٍفرز ىذا االشتقاؽ دلمةن ميٍلًبسة مشػرتدة مػع الفعػل ادلمكػا اشػتقاقو مػا اسػم العلػم )ادل

ٍبنا أرىٍدنا االشػتقاؽ كا لتصػري  كجودى ادلشرتؾ اللفظي دما قدَّمنا، لكننا نكرر أنو هذا داف ملكنتنا جتنُّبيو فاننا خحان نفعل. مث ىى
( أـ )نػىٍقصىػػس(  كىػػل ة العربيػػة أنػػدري مػػا ىػػذا  مػػا النحيتػػة )نػىٍقصىػػوة( ملعػػىن نقػػل األصػػوات عنػػد ناحًتهػػا، فهػػل نقػػوؿ )نقىػػصى

يتىبػىػٍرًجعني(
فعػبلن، أك نعيػدىا  ٖٖٔالبناء، أك مثل ىذا البعد بػني لفػظ الفعػل كمػا أيريػدى لػو . كلػو أردنػا أف نشػتق مػا النحيتػة )ادل

 ؿ )تػىبػىٍرجىع(  كمىا ًمٌنا ؽلكا أف يقدر أف معىن ىذا الفعل ىو: سىلىف مىٍسلىف سيكَّاف الربكج العاجيَّة هىل أصلها فهل نقو 

ػػرىطىو بعػػضي البػػاحثني الوسػػطيّْني مػػا كجػػوًب لكػػيم الػػذكؽ اللغػػوم ة ادلنحوتػػات، فمػػا نػػدرم مػػا ؽللػػف  -ٖ أمَّػػا مػػا شى
م ادلقدرة علس تقييج األذكاؽ كمتييا ما تقبلو األذف الع ربية شلَّػا تنًفػر منػو. هف بعيػان مػا دبػار لغػويّْي العصػر س تػىنىػٍل منحوتػاهتي

 حظان أدثرى ما الرفوؼ.

رليٍمىل ما خىلىٍصنا هليو أف النح ى أداةي اختصارو كاختااؿو ال أداةي توليد لغوم. كهذا  ىىلىٍتنػا اليػركرةي علػس ردوبػو فمػا أكعػرىه 
لحات ادلنحوتػة ة ثبلثػة معدمػات صػادرة عػا مكتػب تنسػيق التعريػب ىػي معدػم ما مردب! يؤيد موقفىنا ىػذا أف ادلصػط

( أحػد عشػر ُُِِّ( ثبلثػة عشػر مصػطلحان منحوتػان مػا رلمػوع )ُّالفياياء كمعدم النفس كمعدم الطب ال تيم هال )
رينػا للنحػ  سػببيو أف . كليج هنكاٖٗٔألفان كمئتني كاثنني كثبلثني مصطلحان، بنسبة ال تكاد تيذدر، تقرب ما الواحد باألل 

ما كرد ما منحوتاتو عربية ال يتداكز الستني دلمةن، كصل  عند بعيهم هىل مئة كثبلث، كأف ىذا العدد لػيج مػا الكثػرة 
حبيػثي يقػػاس عليػػو، هذ هننػا ال ننكػػر أبػػدان القيػػاسى علػس القليػػل ة كضػػع ادلصػطلحات، بػػل ضلػػا مػػع ذلػف دمػػا قػػدمنا  كلكػػا 
                                                           

 .ٖٗساطع احلصرم: ة اللغة كاألدب  [ ٕٖٔ
 ، كالكلمة ادلنحوتة ىي لبعض الكتاب احملدثني.ُٓٓهبراىيم السامرائي: فقو اللغة ادلقارف د.  [ ٖٖٔ
 .ّٕ: ُ/ُٗد. كجيو عبد الر ا: اللغة ككضع ادلصطلح، رللة اللساف العرك  [ ٖٗٔ
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ات ىػي اإلبانػةي كالتوضػيح، كال سػيما اللغػة العلميػة، كأمُّ مسػلفو لغػوم يتعػارض مػع اإلفصػاح سبىبو أف أىػم خصػائص اللغػ
 كالوضوح فهو حرمّّ بالتخلي عنو.

 ( االشت اق االحاقي٘) 

 ( مفهوم االحاق:ٔ 

ػق بػو ليػ»يقوؿ ابا جمل ة ادلنص :  يٍلحى
ربو مػا التوسُّػع ة اعلم أف اإلحلاؽى هظلا ىو بايادةو ة الكلمة تبليغ ّٔا زًنىة ادل

قىػػػس بعػػػد ذلػػػف نػػػرضه  لىػػػغ ّٔػػػا اخلمسػػػةي، كال يػىبػٍ لىػػػغ ّٔػػػا ذكاتي األربعػػػة كاخلمسػػػة، كذكاتي األربعػػػة يػيبػٍ اللغػػػة، فػػػذكاتي الثبلثػػػة يػيبػٍ
ػػٍدكىؿ الػػواك فيػػو زائػػدة ألنػػو النهػػر، كىػػم دثػػحان مػػا يىًصػػفيونو بػػالتػَّلىوّْم كيشػػبّْهونو باحل ثػػح، كجى ػػٍوثىر مػػا معػػىن دى يَّػػة... مطلػػوب. فكى

. كيقػػوؿ َٗٔ«كالىػػٍدؿي طىػػيُّ اخلىٍلػػق كشػػدة الفىٍتػػل، كاحليَّػػة أشػػبوي شػػيء بالػػديل، فالىػػٍدكىؿ راجػػعه ة ادلعػػىن هىل الىػػٍدؿ كالتَّلػػوّْم
كمعػػىن اإلحلػػاؽ ة االسػػم كالفعػػل أف تايػػد حرفػػان أك حػػرفػىنٍي علػػس ترديػػبو زيػػادةن نػػحى مطَّػػرًدة ة هفػػادة »الرضػػي األسػػرتاباذم: 

ليصػػػح الرتديػػػبي بتلػػػف الايػػػادًة مثػػػلى دلمػػػةو أخػػػرل ة عػػدًد احلػػػركؼ كحرداهًتػػػا ادلعيَّنػػػة كالسػػػكنات، دػػػلُّ كاحػػػدو ة مثػػػل  معػػىن،
ػػق بػػو فعػػبلن رباعيٌػػان،  ػػق ّٔػػا كة تصػػاريفها، ة ادلاضػػي كادليػػارع كاألمػػر كادلصػػدر كاسػػم الفاعػػل، هٍف دػػاف ادللحى مكانػػو ة ادللحى

 .ُٗٔ«لحىق بو ا ان رباعيان ال أاسيان كما التصغح كالتكسح هف داف ادل
ؼ كهذا داف القدماء يعرّْفوف الظاىرة اللغوية بطريق التمثيل ذلا نالبان، فافَّ احملدىثني أميلي هىل كىٍضًع احلدكد ذلا. فًممَّػا عيػرّْ 

نػػحى مطػػردة ة هفػػادة  ىػػو أف تايػػدى علػػس احلػػركؼ األصػػلية ة االسػػم أك الفعػػل حرفػػان أك حػػرفػىنٍي زيػػادةن »بػػو اإلحلػػاؽ لػػديهم: 
معػػػىن، ليصػػػح ادلايػػػدي بتلػػػف الايػػػادة مثػػػل دلمػػػة أخػػػرل أدػػػرب منهػػػا ة عػػػدد حركفهػػػا كحرداهتػػػا كسػػػكناهتا، علػػػس ترتيبهػػػا كة 
تصػػاريفها ة ادلاضػػي كادليػػارع كاألمػػػر كادلصػػدر هٍف دػػاف ادللحػػق بػػػو فعػػبلن، كمػػا التثنيػػة كالمػػػع كنحىػػا هف دػػاف ادللحػػق بػػػو 

يًسػػػا، كالىػػػٍدكىؿ كىػػػي ملحقػػػة اىٍعفىػػػر، كة األفعػػػاؿ بػػػػ )رىٍىػػػوىؾ( هذا كؽلثّْلػػػوف  ِٗٔ«ا ػػػان 
لػػػو ة األ ػػػاء باحلىٍوقىػػػل كىػػػو الشػػػيع ادل

 اضطرب ة مشيتو، ك)جىٍورىب( هذا ألبسو الورىب. كىي ملحقة بدىٍحرىجى.

دارسى كال يػيٍقًنعػو بكثػح شلػػا يػيٍربػف الػ -مػا القػدماًء أك احملػدثني  -هفَّ مػا قيػل حػوؿ اإلحلػاؽ مػا تػىٍفسػحات كتػىٍفصػيبلت 
قالوا. كال ندَّعي أننا قادركف علس  ليص ىػذه الظػاىرة كلديػدىا متامػان، كلكننػا نػدعي أف مػا سػنيقدّْمو حوذلػا ىػو مقاربىػةه هٍف 

 س تكا دقيقةن متامان فهي لمل ما الدقة ما يدعو للتلبُّث كالت مل قبل دفعها.

 رة هىل القوؿ:لقد قادىٍتنا مقاربتينا ذلذه الظاى

بػ ف األصػػلى الػػذم اسػتقرت عليػػو العربيػػة ىػو الثبلثػػي نالبػػان كالربػاعي قلػػيبلن كاخلماسػػي نػادران. فػػالثبلثي كالربػػاعي ة  -ُ
 األفعاؿ كاأل اء، كانفردت األ اء باخلماسي.

                                                           

 .ّٓ-ّْ/ُابا جمل: ادلنص   [ َٗٔ
 .ِٓ/ُالرضي األسرتاباذم: شرح الشافية  [ ُٗٔ
 .ِِٔ. كد. ناصر حسني علي: الصيغ الثبلثية ِّٔ. كينظر: د. مايد نعيم: الصيغ الرباعية كاخلماسية ُْْعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ ِٗٔ
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ػػػلى كدىٍحػػػرىجى، كأف ىػػػذه األصػػػوؿ الثبلثيػػػة كالرباعيػػػة كاخلماسػػػية تعتمػػػد علػػػس حػػػركؼو صػػػامتةو ة معظمهػػػا ضلػػػو: )دى  -ِ خى
ػػػفىٍرجىل(. هال بعػػػضى األصػػػوؿ الػػػا جػػػاءت حػػػركؼي العلػػػة الصػػػائتة جػػػاءان منهػػػا ضلػػػو: كىعىػػػد كقػػػاؿ كيىًسػػػر،  ٍعفىػػػر كسى بىػػػل كجى كجى

....  كفػىَّتى

 كأىفَّ ىذه األصوؿ آّرَّدة ػلمل دلّّ منها دالالتو أكليَّة زلدَّدة، علس ضلًو ما صلد ة مقاييج ابا فارس. -ّ

بيػػػػةى قػػػػد لػػػػ ت هىل زيػػػػادًة حػػػػركؼو علػػػػس تلػػػػف األصػػػػوؿ آّػػػػرَّدة إلدسػػػػأًّا تنويعػػػػان ة الداللػػػػة  ىٍصيصػػػػان أك كأف العر  -ْ
 تػىٍعميمان.

كأفَّ ىذه الايادات الا تدخل علس تلف األصوؿ ىػي احلػركؼي الصػائتة )الػواك كاليػاء كاأللػ ( نالبػان، مػع حػركؼو  -ٓ
بلـ كاذلػاء كالنػػوف بدرجػةو أقػػٌل، كجتمػع ىػػذه احلػركؼ دلمػػة )سػ لتمونيها(. كقػػد سلصوصػة ىػي اذلمػػاةي كادلػيمي كالسػػني كالتػاء كالػػ

 تياادي حركؼه نحىا. دما أف دلَّ احلركًؼ قابلةه للايادة عا طريق التَّيعي .

 :ّٗٔأف ىذه الاياداًت ة احلركؼ تتفرَّع هىل زياداتو تصريفيَّة كزيادات هحلاقيَّة -ٔ
لػػػف الػػػا تػػػدخل علػػػس األفعػػػاؿ ة ادلاضػػػي كادليػػػارع كاألمػػػر، ضلػػػو: تفىاعىػػػل كاسػػػتفعل، فالايػػػاداتي التصػػػريفيَّة: ىػػػي ت -ً

كعلس األ اًء لصيانًة ادلشتقات ضلو: ميٍستػىٍفًعل، ًمٍفعىل، أىفٍػعىل، أك للتصري  مػا مفػردو هىل مجػعو أك نسػبو أك تصػغح. كىػذه 
مػا الكلمػة كتػؤدم معػاين ثابتػة علػس الغالػب  فػاذلماة كالسػني الاياداتي التصريفية قياسيَّة  ملعػىن أهنػا تػااد ة مواضػع زلػدَّدة 

كالتاء تفيػد الطلػب كتػااد ة أكؿ الفعػل. كاأللػ  الػا تػااد بعػد احلػرؼ الثػاين مػا األصػل الثبلثػي لوّْلػو هىل اسػم يػدؿ علػس 
يػػػدؿ علػػػس ادلفعوليػػػة ضلػػػو:  الفاعليػػػة ضلػػػو )داتػػػب(، كادلػػػيم كالػػػواك الػػػا تػػػااد أكالن كثالثػػػان علػػػس ذلػػػف األصػػػل لوّْلػػػو هىل اسػػػم

مكتوب..... كىي أييان قابلةه لئلسقاط، فتعود الكلمةي بعدىا هىل أصلها أك جذرىا بناءن كمعىنن. كىذه الايػاداتي التصػريفيةي 
 زلصورةه حبركًؼ )س لتمونيها( كالتيعي .

مجيعي حركًؼ اذلداء العػرك، كهف تكػا كالاياداتي اإلحلاقيَّة: ىي زياداته نحي زلدَّدة األحرؼ، فقد تيٍستىعمل فيها  -ب
أحػػرؼي )سػػ لتمونيها( ىػػي الغالبػػةى عليهػػا أييػػان. كلػػيج ذلػػا موضػػعه زلػػدَّد  فقػػد تيػػااد ة أكؿ الكلمػػة )أيبٍػليػػم( كة كسػػطها ضلػػو 

ػٍدؿ، كة ًخرىػا ضلػو )عىٍبػدىؿ( كأصػلها عىٍبػد، ك)ًمٍعػاىل( كأصػله ػٍدكىؿ( كأصػلها: جى ػر(، ك)جى ا مىٍعػا. كال )جىٍهوىر( كأصلها )جىهى
ػا ليسػ  مطَّػرًدة  تػيؤىدم ىذه الاياداتي اإلحلاقية معاينى ميطَّرًدة ة الكلمة الا تيػااد عليهػا دالايػادات التصػريفية. دمػا أف زيادهتى
ػػوىر(، دمػػا تػػااد اذلمػػاة اطػػرادان  بػٍ ػػربى )جى ػػر(، فػػبل نقػػوؿ ة: جى ة  ة الكلمػػات ادلتشػػأّة فػػبل تيػػااد اذلػػاء ة دػػلّْ دلمػػةو مثػػل )جىهى

 الايادات التصريفية فنقوؿ ة تىًعب: أىتٍػعىب، كة  ع: أىٍ ىع.

ّٔػػذا يكػػوف اإلحلػػاؽ كفػػقى مقاربًتنػػا: زيػػادةى حػػركؼو زيػػادةن نػػح ميطَّػػرًدةو نالبػػان علػػس أصػػوؿ الكلمػػات ة مواقػػعى نػػًح زلػػدَّدة 
ػػٍدكىؿ( علػػس  لت ديػػًة معػػاف نػػح ثابتػػة، ميٍلًحقىػػةن هياىػػا ببنػػاء رليىػػرَّد أدثػػرى حركفػػان فتتصػػرَّ  ؼي تىصىػػرُّفىو. فػػالواك الػػا زيػػدت هحلاقػػان ة )جى

ٍوبىػػل(. كال تػيػاىاد ىػػذه الػواك ثالثػػةن دائمػػان،  ٍبػل: )حى ػػٍدؿ( ال تيػااد ة دػػلّْ دلمػةو علػػس كزهنػا حتمػػان، فػبل نقػػوؿ اآلف ة حى دلمػة )جى
                                                           

ادليػارعة.  يذىب أبو عثماف ادلازين هىل أنو ةة أنواع أخرل للايادة، منها زيادة ادلد ضلو كاك عدوز كأل  دتػاب، كمنهػا زيػادة ادلعػىن دايػادة أحػرؼ [ ّٗٔ
ٍدناىا مػػا الايػػادات التصػػريفية. لكػػا مػػا  ػػاه زيػػادات ادلػػ د هٍف ىػػي هال زيػػادات بنائيػػة كليسػػ  رلػػرَّد مػػدكد فحسػػب. أمػػا حػػركؼ ادليػػارعة فقػػد عػػدى
 .ُٓ/ُكينظر: ابا جمل: ادلنص  
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ػػػٍدكىؿ كىػػػو -مػػػثبلن  -فقػػػد زيػػػدت ثانيػػػة  ٍوقىػػػل(. كادلعػػػىن الػػػذم أفادتػػػو ة جى هٍذ ىػػػو تشػػػبيو النهػػػر باحليَّػػػة  -االنسػػػياب  ة )حى
ٍوقىػػل( هٍذ دلَّػػ  ىنػػا علػػس الًكػػربى كاذلىػػرـى ألفَّ )احلىٍقلػػة( ىػػو نيفايػػة التمػػر، فكػػ فَّ الشػػيعى  - ْٗٔادلتلوّْيػػة لػػيج ىػػو مػػا أفادىتٍػػو ة )حى

احلوقلى س يبق منو هال نيفايتيو
ٔٗٓ. 

 ( أنواع االحاق:ٕ

 ادللحىقة هىل قسمىنٍي: ميطَّرد كنح ميطَّرد. قىسَّم القدماء اإلحلاؽى حبسب احلركؼ

كيكػػػوف بتكريػػػًر الـً الكلمػػػة علػػػس مػػػا ذىدػػػر أبػػػو عثمػػػاف ادلػػػازين، كجىعىػػػل منػػػو )رىٍمػػػدىد( للرمػػػاد  االحددداق المط دددرد : -ٔ
ارسػػي مػػا الكثػػح، ك)قػيٍعػػديد( لقريػػًب النسػػب مػػا الػػد. كجىعىػػل اإلحلػػاؽى بغػػح تكريػػر الػػبلـ شػػاذان، بينمػػا جىعىػػل أبػػو علػػي الف

(، كقػػد يكػػوف مػػا ىػػذا النػػوع اإلحلػػاؽي بتشػػديد احلػػرؼ الثالػػث مػػا الربػػاعي  اإلحلػػاؽ ادلطَّػػرد زيػػادةى النػػوف كسػػطان ضلػػو )ضىػػرىنٍػ ى
ػػػرَّس: »الػػػذم قػػػاؿ فيػػػو الفػػػاراك:  ػػػ ، كالعىمى كشلػػػا أيحٍلًػػػق مػػػا الربػػػاعي باخلماسػػػي بتشػػػديد احلػػػرؼ الثالػػػث منػػػو: احلىفىلَّػػػ : األٍفحى

لَّػ ػنَّق: الطويػل أييػان الشديد، كالعىمى . علػس أف الفػاراك س يػذدر أف ىػذا اإلحلػاؽ ٔٗٔ«ج: السػريع، كالعىشىػنَّس: الطويػل، كالعىشى
 مطرد.

: كىػػػو مػػػا زيػػػد فيػػػو بعػػػضي أحػػػرؼ )سػػػ لتمونيها( ضلػػػو )دىٍىػػػوىر( زيػػػدت فيػػػو الػػػواك إلحلاقػػػو االحددداق غيدددر المطدددرد  -ٕ
 يو اذلماةي كالنوف إلحلاقو ًاٍردىحل.زيدت ف -زلب الاٍَّىو  -بدىٍحرىج، كضلو )هنٍػاىٍىو( 

كقػػد نيًقػػل أف بعػػض القػػدماء ذىبػػوا هىل أف اإلحلػػاؽ دلَّػػو مطػػرد، كحدػػتيهم ة ذلػػف أف األلفػػاظ األعدميػػة قػػد قيًبلػػ  ة 
جيػػر،  كلػػذلف غلػػوز هدخػػاؿ األلفػػاظ ادلصػػنوعة عػػا طريػػق اإلحلػػاؽ ة  »العربيػػة، كىػػي علػػس نػػح أبنيػػًة العػػرب، ضلػػو خراسػػاف ًك

 .ٕٗٔ«لعربدبلـ ا
 كبعد: فاف لنا حوؿ حركؼ اإلحلاؽ بعضى ادلبلحظات:

( ميٍلحىقىػة، كدػذلف الػواك ة  -ً ٍلبىػبى عىدَّ دثػحه مػا القػدماء مػا حػركؼ اإلحلػاؽ مػا لػيج منهػا: فقػد جىعىليػوا البػاء ة )جى
( مػا ًجٍلبػاب، )جىٍورىب(. كما نراه أف مثػل ىػذه احلػركؼ ليسػ  مايػدةن هحلاقػان كهظلػا ىػي مػا أصػل الفعػل، هٍذ اشػ ٍلبػبى تق )جى

، كشلَّػا ال يػيٍعقىػل أف نايػدى  ( ألبسىو اللبابى ٍلبىبى فالباء الثانية ىي هحدل باءىٍم االسم، كدليلي اشتقاقو ما جلباب أف معىن )جى
( مث نىٍشػػتىق منػػو اسػػم )الًٍلبػػاب( ٍلبىػػبى لىػػب( الثبلثػػي ليصػػبح )جى حرفػػان علػػس )جى

ػػة فيػػو أبػػنيي ٖٗٔ ، هٍذ ىػػو . أمػػا )جػػورب( فاحليدَّ
ػػٍورىب( ميٍشػتىق مػا االسػػم ادلعػرَّب )جى

، ألننػا ال نسػػتطيع أف نىطٍػرد عليهػػا القاعػدة العربيػػة  ٗٗٔ ، كحػركؼي ادلعربػػات دلُّهػا أصػػوؿه

                                                           

 .ّٓ-ّْ/ُابا جمل: ادلنص   [ ْٗٔ
 . كة لساف العرب أف )احلقيلة( ىي نيفاية التمر.ّٖ/ُنفسو  [ ٓٗٔ
 .ٖٖ-ٕٖ/ِالفاراك: ديواف األدب  [ ٔٗٔ
 (.ُِٕ/ِ)عا اللمع  ُِْد. مايد نعيم: الصيغ الرباعية كاخلماسية  [ ٕٗٔ
 .ُْ/ِالسيوطي: ادلاىر  [ ٖٗٔ
 .ُْٗالواليقي: ادلعرب  [ ٗٗٔ
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( مايػػػدةه  بالايػػػادًة كالتدػػػرُّد ألهنػػػا ليسػػػ  عربيَّػػػة أصػػػبلن. كمػػػا ىػػػذا القبيػػػل مػػػا ذىىػػػب هليػػػو صػػػرفيُّوف مػػػا أف النػػػوف ة )نػىػػػٍرجىجى
( فعػله مشػتق مػا االسػم ادلعػرَّب )نػىػٍرًجج(  ، كىذإََهحلاقان  يعمل أف أصلها )رىجىج(، كىو قوؿ ظاىري الفساد، ألف )نػىٍرجىجى

 ملعىن: كضىعى ة الدكاء نرجسان.

س ييسلّْم دثحه ما اللغػويني حبىٍصػًر حػركؼ اإلحلػاؽ ة الـ الكلمػة أك حػركًؼ )سػ لتمونيها(  فمػا القػدماء، يػرل  -ب
دلمكػػا زيػػادةي أم حػػرؼو مػػا حػػركًؼ األاديػػة علػػس األصػػل الثبلثػػي مػػا داـ ىنػػاؾ دليػػله يسػػوغ تلػػف أنػػو مػػا ا»ابػػاي فػػارس 

الايادة، أم هنو س يفرّْؽ بني احلركؼ الاائدة الا تػياىاد بشكل مطرد )س لتمونيها(، كبني احلركًؼ الػا تيػااد زيػادةن نػحى مطػردة 
ػػو مػػا ذدػػره د. حسػػنيَُٕ«أك حيػػرة ػػق ىػػذا التػَّوىجُّ لكػػاَّ البحػػثى ادلقػػارف »نصػػار ة تعليقػػو علػػس حىٍصػػر حػػركؼ الايػػادة:  . يعمّْ

كييعقّْػػب علػػس دػػبلـً ابػػا  َِٕ«اللغػػات السػػامية مجيعػػان يهػػاأ مػػا ىػػذا احلصػػر كيػػرل أنػػو مػػا ادلمكػػا زيػػادةي نحىػػا مػػا احلػػركؼ
اسػػاتًو خىرىٍجنػػا بػػ ف احلػػركؼ فػػنحا هذا تػىتىبػٍَّعنػػا در »فػػارس بػػ فَّ بعػػض الكلمػػات قػػد كيًضػػعى  عػػا طريػػق زيػػادة بعػػض احلػػركؼ: 

التاليػػة دانػػ  مػػا حػػركؼ الايػػادة عنػػد العػػرب: )ب، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ش، ص، ط، ع، ؼ، ؽ، ؾ(، مػػع نىػػضّْ 
النظر عا حركؼ س لتمونيها، فبل يتبقس هذف ما حركؼ العربية نح )ث، ض، ظ، غ(، كلعػلَّ البحػثى الػدقيق ييػؤدّْم هىل 

. كقػد بػني الػددتور مايػد نعػيم أف الايػادة قػد جػاءت ة حػركؼو أخػرل نػح حػركؼ َّٕ«األحيػافأهنا تيااد بدكرىا ة بعًض 
)س لتمونيها(، كمثَّل علس زيادة العػني هحلاقػان بكلمػة )البػىٍعثػىقىػة( كىػي خػركج ادلػاء مػا احلػوض، كاألصػل )بػىثىػق(. كعلػس زيػادة 

ػػػػٍذمور كاألصػػػػل )ًجػػػػٍذـ(، كلايػػػػادة الػػػػداؿ بكلمػػػػة البػػػػاء بكلمػػػػة )بًػػػػٍرًقش( لطػػػػائرو، كاألصػػػػل )رىقٍػػػػش(  كلايػػػػادة الػػػػراء  بكلمػػػػة جي
. كدػاف ىػػدؼ الػددتور نعػػيم أف ييثبػ  أف مػػا كيلّْػد مػػا األلفػاظ باإلحلػػاؽ أدثػري بكثػػحو َْٕ)اذلػردب(: البػػاف، كأصػلو )ىػػرب(

ابػا فػارس،  شلا كيلّْد بالنح  علس مذىب ابا فارس. كىذا ما أحملنا هليو ة دراسة سابقة حوؿ النح . كعلػس النقػيض مػا
ػػر(، كعىٍرقىػػل  ػػرَّد يػيػػرىد هىل الثبلثػػي ادلايػػد فيػػو حػػرؼه هحلاقػػان، فػػدىٍحرج عنػػدىم أصػػلها )دىحى يدى

ثوف أف الربػػاعي ادل قػػدَّر لغويػػوف زلػػدى
أصليها )عىقىل(  كىذا ما يػيعىاّْز ثبلثيَّة الكلمة العربية

َٕٓ. 
فيهػا علمػاء أثبػاته أحكامػػان تبػدك لنػا نػحى علميػػة أك  يػيعىػدُّ حبػثي اإلحلػاؽ كحركفػًو مػػا البحػوث الشػائكة الػا أىٍطلىػػق -ج

يعىرَّبػة، كهحلػاقيهم  -مثبلن  -متناقية: فما األكىل 
يعرَّب، داحلاقهم )ًعٍذيػىٍوط( كىي دلمة عربيػة  بًفػٍردىٍكس ادل

هحلاقيهم العىرىك بادل
العربية، بًدٍرىىم ادلعرَّبة -كىي لغة ة جىٍدكؿ  -)ًجٍدكىؿ( 

َٕٔ. 

                                                           

 .َْ/ِالسيوطي: ادلاىر  [ ََٕ
 .ُِٔد. مايد نعيم: الصيغ الرباعية كاخلماسية  [ َُٕ
 .ٕٔٓ/ِد. حسني نصار: ادلعدم العرك  [ َِٕ
 .ٕٔٓ/ِدم العرك د. حسني نصار: ادلع [ َّٕ
 .ُْٔد. مايد نعيم: الصيغ الرباعية كاخلماسية  [ َْٕ
 .ُٖٔ-ُٖٓد. متاـ حساف: مناى  البحث ة اللغة  [ َٕٓ
 .ُْ-ُّ/ُابا جمل: ادلنص   [ َٕٔ
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ىػػ( قػد عىػدَّ الػبلـ ىػي الاائػدة ة )عىٍنسىػل( مشػتقان هياىػا مػا ِْٓف بعض العلماء كىو زلمػد بػا حبيػب )كما الثانية أ
عػػدَّ النػػوف ىػػي الاائػػدة فيهػػا أخػػذان مػػا )العىٍسػػل( كالعىسىػػبلف، كىػػو ًمشػػيىةي  -كىػػو سػػيبويو  -)العىػػٍنج( مثػػل عىٍبػػدىؿ، كبعيػػهم 

ِى َٕٕالػػػذئب ٍلػػػ ػػػا كخى كضىػػػيػٍفىا( ميٍلحىقػػػةن اىٍعفىػػػر بايػػػادة النػػػوف ًخػػػران  . كأف الفػػػاراك عػػػدَّ ضلػػػو )رىٍعشى
ة حػػػني عػػػدَّىا بعػػػضي  َٖٕ

احملػدثني زيػادةن لغػػًح اإلحلػاؽ ك َّاىػا زيػػادة تػىوىسُّػع
ػنا بالرَّيٍػث كاحلػػذر ة معالػة ىػػذه َٕٗ ، كة ىػػذا مػدعاة لنػا ألف ن خػػذ أنفسى

 الظاىرة.

 ( االحاق الداللي:ٖ

لػػيج لػػو نىػػرىضه دىاليل كأنػػو للتوسُّػػع ة اللغػػة فحسػػب. كمعػػىن التوسُّػػع عنػػدىم الػػذم عليػػو مجهػػوري القػػدماء أف اإلحلػػاؽ 
ٍهػوىر نػحي مطػرد  »سىدُّ حاجًة شاعرو أك ساجع. قاؿ ابا جمل:  ػٍوثىر كجى ٍلبىػب ميطَّػرد، كبػاب دى كمعىن قولػو: هف بػاب مىٍهػدىد كجى

ٍعػبلن أك نػحى ذلػف لػاز كدنػ  تقػوؿ: ضىػٍربىبى زيػده يريد أنف لو اٍحتىٍد  ة شعرو أك سدعو أف تشػتق مػا )ضىػرىب( ا ػان أك فً 
عمران، كأن  تريد )ضىرىب(، كدن  تقوؿ: ىذا ضىٍربىبي قد أقبلى، هذا جىعىٍلتىو ا ان، كدػذا مػا أشػبو ىػذا. كس يكػا غلػوز لػف أف 

، ألف ىػػذا اإلحلػػاؽ س يطػػرد اطػػرادى األكًؿ، فػػبل . كيقػػوؿ )ابػػا َُٕ«تقسػػو تقػػوؿ: ضىػػٍورىب زيػػده عمػػران، كال: ىػػذا رجػػله ضػػوربه
 ُُٕ«العػػربي تبسيػػس االسػػم كالفعػػل فتايػػدي ة عػػدد حركفهمػػا، كلعػػل أدثػػرى ذلػػف إلقامػػًة كزًف الشػػعر كتسػػويًة قوافيػػو»فػػارس(: 

كهف مػا زيػد لئلحلػاؽ لػيج الغػرضي منػو هال هتبػاعى لفػظو للفػظو ال نػح، فهػو »كهىل مثل ىذا يذىب )اباي يعػيش( حػني يقػوؿ: 
كدػػػلُّ ىػػػذه األقػػػواؿ تبػػػني لنػػػا أف اإلحلػػػاؽ يػػػؤدم نرضػػػان لفظيػػػان يػػػرتبس »، ُِٕ«ا نػػػًح أف ػليٍػػػًدث معػػػىنشػػػيءه ؼلػػػصُّ اللفػػػظى مػػػ

 .ُّٕ«ملوسيقس األلفاظ باإلضافة هىل تكثًح األلفاظ كالتوسُّع ة اللغة
ػػح بعػػض البػػاحثني أف يكػػوف حلػػركؼ اإلحلػػاؽ معػػاف . أمػػا ضلػػا فنػػرل أنػػو غلػػب أف يكػػوف حلػػركًؼ اإلحلػػاؽ ُْٕكقػػد رجَّ

ته تؤديها، زيادةن علس معىن االسم ادلايػدة فيػو. هننػا نػذىب هىل أف اإلحلػاؽ ىػو نػوعه مػا االشػتقاؽ، كأنػو كيجػد لغػرضو دالال
داليل ال لًغػػرض لفظػػي. كدليلينػػا علػػس أف اإلحلػػاؽى اشػػتقاؽه مػػا كرد علػػس لسػػاف ابػػا جػػمل عنػػدما ذدػػر )احلوقػػل( كىػػو الشػػيع 

ٍوقػػل( مػػا )احلىٍقلىػػة(، كىػػو مػػا بىقػػي مػػا نيفايػػات التمػػر، ألف قػػوذلم: )قػػد كغلػػوز عنػػدم أف يكػػوف اشػػتقاؽ )»الفػػاين فقػػاؿ:  حى

                                                           

 .ْٗ/ِابا جمل: اخلصائص  [ َٕٕ
 .ّْ/ِالفاراك: ديواف األدب  [ َٖٕ
 .ُْٔعبد اهلل أمني: االشتقاؽ  [ َٕٗ
 .ّْ/ُابا جمل: ادلنص   [ َُٕ
 .ُّٗابا فارس: الصاح   [ ُُٕ
 (.ِْ)عا شرح التصري  ادللودي، الورقة:  ُِٓد. ناصر حسني علي: الصيغ الثبلثية  [ ُِٕ
 .ِّٕد. مايد نعيم: الصيغ الرباعية كاخلماسية  [ ُّٕ
 .َِٕد. ناصر حسني علي: الصيغ الثبلثية  [ ُْٕ
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ٍوقىل( معناه: دىربي كضىػعي  فصػار د نػو س يبػق منػو هال نفايتػو كىػو أخػذ  ». دمػا أف اإلحلػاؽ يػدخل ة حػد االشػتقاؽ ُٕٓ«حى
 .«دلمة ما دلمة أك أدثر مع تناسب بني ادل خوذ كادل خوذ منو ة اللفظ كادلعىن مجيعان 

 أما قولنا هنو لًغرضو داليل معنوم فما أدلتنا عليو:

فػػاذا دانػػ  األلفػػاظي أدلػػةى ادلعػػاين، مث زيػػد فيهػػا شػػيء أكجبىػػ  القسػػمةي زيػػادةى ادلعػػىن بػػو، »قػػوؿي أك الفػػتح بػػا جػػمل:  -ُ
ييػااد ييلًحػق بنػاءن فمػا ». كنقليو عػا أك عثمػاف: ُٕٔ«كدذلف هف اضلرؼ بو عا  ىًٍتو داف ذلف دليبلن علس حادثو متددّْد لو

 .ُٕٕ«ببناء... كمنو ما يػيٍلحىق للمعىن
ٍوقىػل( »قوؿي الرضي األسػرتاباذم:  -ِ كال ضليىػتّْم بعػدـً تػىٍغيػح ادلعػىن بايػادًة اإلحلػاؽ علػس مػا يػيتػىػوىىَّم، ديػ  كهف معػىن )حى

ٍلىػل سلػػال  دلعػػىن  ىػل، كدػػذا )دػػوثر( لػيج ملعػػىن دثػػح  بػل يكفػػ ي أال تكػػوف تلػف الايػػادةي ة مثػػل سلػال  دلعػػىن )حىقىػػل(، ك ى
 .ُٖٕ«ذلف ادلوضع ميطَّرًدىة ة هفادة ادلعىن

ّ- .  هذا دان  العربية تعطي لتػىٍغيح احلرداًت ة الكلمة معىن جديدان فىؤلىٍف تعطيى ذلف لايادًة حرؼو أىٍكىلى

ػػػايلٍّ  -ْ فىػػػؤلىٍف غليػػػاكا ذلػػػف لواًضػػػع  هذا دػػػاف القػػػدماء قػػػد أجػػػازكا لشػػػاعرو أك سػػػاجع أف يايػػػد هحلاقػػػان، لغػػػرضو لفظػػػي دىمى
 ادلصطلًح لغرضو داليل كحىاًجيٍّ أىٍكىلى كأجدل.

هف دلَّ ادللحقات الػا ذدرىػا القػدماء ال لمػل معػىن األصػل آّػرَّد فقػس، بػل لمػل معنػاه كزيػادةن عليػو. فاليىػيػٍفىا  -ٓ
ػػا( كال ييوصىػػػ  بػػػو هال مػػا بػىلىػػػغ مػػػا . كال يقػػػاؿ )رىعٍ ُٕٗلػػيج ىػػػو اليػػػي ، بػػل ىػػػو مػػػا ػلييػػر معػػػو بشػػػكلو مػػا التَّطىفُّػػػل شى

ػػٍمعىنَّة النٍّْظرىنَّػػة ليسػ  ىػػي السَّػػاًمعة كالنَّػػاًظرة فحسػػب، بػل ىػػي  ػػمَّعىٍ  أك تػىبىصَّػػرىٍت »الرعشػة كاالىتػػااز مبلغػػان، كالسّْ الػػا هذا تىسى
نػٍفىل( الغليظ الشفة، كىو رباعي ميٍلحىق باخلماسي بالنوفَِٕ«فلم ترى شيئان تىظىػنَّػنىٍتو تىظىنُّنان  . ك)الىحى

، ليج ىػو )الىٍحفىػل( ُِٕ
نػٍفىػػػل ػلمػػػل معػػػىن التشػػػبيو بػػػاحليواف هضػػػافةن هىل ًنلىػػػظ الشػػػفة.  ملعػػػىن مشػػػافر احليػػػواف كىػػػي دالشػػػفاه لئلنسػػػاف، فكػػػ فَّ الىحى

بينما معىن األكىل ادلعالة الا قد يكػوف الشػق كالػرح بعػضى  ك)بػىٍيطىر( ليج معناىا )بىطىر(، ألف ىذه األخحة معناىا الشق،
، ِِٕ«كيقػػػاؿ: ناقػػػة ًضػػػٍرزًـ: هذا دانػػػ  قليلػػػةى اللػػػِ. قػػػاؿ: كنػػػرل أهنػػػا مػػػا قػػػوذلم: رجػػػل ًضػػػٍرز: هذا دػػػاف يػػػيبلن »مسػػػتلاماهتا. 

                                                           

 .ّٖ/ُابا جمل: ادلنص   [ ُٕٓ
 .ِٖٔ/ّابا جمل: اخلصائص  [ ُٕٔ
 .ُّ/ُابا جمل: ادلنص   [ ُٕٕ
 .ِٓ/ُالرضي األسرتاباذم: شرح الشافية  [ ُٖٕ
 ضفا. -ابا منظور: لساف العرب  [ ُٕٗ
 .ُٔاإلبداؿ البا السكي   -ىفنر: الكنا اللغوم  [ َِٕ
 .ٖٓ/ِالفاراك: ديواف األدب  [ ُِٕ
 .ِٔاإلبداؿ البا السكي   -ىفنر: الكنا اللغوم  [ ِِٕ
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قىػػػد بعػػػضي كلػػػو أرىٍدنػػػا مايػػػدان مػػػا الشػػػواىد دلػػػا أيٍحًصػػػ ِّٕ، كلػػػيج اخلىٍشػػػم متامػػػان....«كاخليشػػػـو أقصػػػس األنػػػ » رنا. كهذا س تػىنػٍ
يٍلحىق بو ال هىل انعدامها.

يٍلحىق كادل
 شواىًد اإلحلاؽ هىل مذىبنا، فذلف يعودي هىل خفاء العبلقة بني ادل

لػػػو دػػػاف تقػػػديريىم أفَّ اإلحلػػػاؽى هظلػػػا يػػػ يت لغػػػرضو لفظػػػي، ىػػػو هقامػػػةي كزفو أك تسػػػويًة قافيػػػةو صػػػحيحان، لىلىػػػاًـ أالَّ تػػػ يتى  -ٔ
ػػػعة، كأهنػػػا دانػػػ  مقصػػػودةن ادللحقػػػاتي هال  ة ضػػػركرًة كزفو أك قافيػػػة، كلكػػػاَّ الػػػذم رأينػػػاه أف ادللحقػػػاًت جػػػاءت دلُّهػػػا ة السَّ

ف الكرمي ليركرة !  لداللةو خاصة فيها، فهل يػيٍقبىل ما أحد أف يقوؿ: هف )الكوثر( قد استيعمل  ة القًر

اعى هىل اإلحلػػاؽ دمػػا ياعيمػػوف، فهػػل أىجػػاءىهٍتم أييػػان هىل أف هذا دانػػ  اليػػركرةي اللفظيَّػػةي قػػد أىجػػاءىت الشػػعراءى كالسػػدَّ  -ٕ
ييصػػرّْفوا الكلمػػةى ادللحقػػة أييػػان  فػػاذا دػػانوا قػػد أىحلٍىقيػػوا )بػىٍيطىػػر(

بػػدىٍحرىج ليػػركرةو، فهػػل تلػػف اليػػركرةي دىفػىعىػػٍتهم هىل اشػػتقاًؽ  ِْٕ
 بػىٍيطار كميبػىٍيًطر، مع أف )بػىٍيطار( قد تكوفي أقدـى كىٍضعان ما ًفٍعلها 

كىػػذا  ِٕٓ«اإلحلػػاؽى زيػػادةه نػػحي ميطَّػػرًدة ة هفػػادًة معػػىن»قػػوؿي الرضػػي األسػػرتاباذم، كىػػو مػػا العلمػػاء احملقّْقػػني، بػػ ف  -ٖ
قوؿه ة ناية الدقَّة، كفيو تصريح كاضحه أف الايادة اإلحلاقية تكوفي دلعىنن، كلكا ىذا ادلعىن نحي ميطَّرد، فاذا دانػ  األلػ  ة 

 -أفادت معىن الفاعليػة ة ضلػو )صػانًع كداتًػب( كأمثاذلمػا شلػا جػاء علػس )فاًعػل(، فاهنػا ة )ًفٍرنػاس( الايادات التصريفية قد 
يٍلحىقة كىي ملعىن أمرو زلحّْ  -صفة لؤلسد 

 .ِٕٔأفادت معىن ادلبالغة ة الشدَّة، كىو ما س تيًفده ة دلمة )ًعٍصواد( ادل
أفَّ اإلحلػػػاؽ ذك نػػػرضو داليٌل أديػػػد، كأفَّ ىػػػذا اإلحلػػػاؽ الػػػداليل أداةي  -كاحلالػػػةي ىػػػذه  -فهػػػل نىعػػػدك احلقيقػػػةى هذا قرٍَّرنػػػا 

 اشتقاؽ 

 ( االحاق الداللي لدى المحدثين:ٗ

الذم يػيرىجّْحو معظمي احملدىثني الذيا تطرقػوا لدراسػًة ىػذه الظػاىرة أف اإلحلػاؽ ؽلكػا اسػتخدامو للتوليػًد اللغػوم الديػد. 
ٍبنػػا سػػلَّمنا أف القػػدماء اسػػتخدموا اإلحلػػاؽ ليػػركرةو مػػا ضػػركرات كىػػذه ر يػػة ذرائعيَّػػة ليىتّْمهػػا متطل بػػاتي التدديػػد اللغػػوم. فهى

زماهًنم كىي هقامةي األكزاف كتسويةي القواة، فاف ضركرات زماننا ليس  ىي القػواة كاألكزاف، بػل ىػي كىٍضػعي ادلصػطلًح العػرك 
 عرك كلَّد لنا أدكاء قد يتعذَّر علس لغتنا الربءي منها.للميسىمَّس األجن  الوافد الذم هف س نيولّْد لو اللفظ ال

ػػػٍدنا لػػػو قػػػوالن ة ىػػػذا ادلنحػػػس ادلهنػػػدس حسػػػا حسػػػني فهمػػػي ة دتابػػػو حػػػوؿ تعريػػػب ادلصػػػطلحات هذ يقػػػوؿ:  كشلَّػػػا كجى
غىٍلغيػل أك االحتػواء أك فػىٍعلىلى: صىٍهرىرى قياس مستحدىث علس الرباعي آّرد. كؽلكاي ابتكاري معىن للحدىث ذلػذا الػوزف ملعػىن التػَّ »

 .ِٕٕ«االنتشار مثبلن، فيقاؿ: )صىٍهرىرى الصانعي ادلعدف( أم صىهىره كنىشىره، أك صىهىره كدسا بو شيئان ًخر

                                                           

 .ِٔ/ِالفاراك: ديواف األدب  [ ِّٕ
 .ُْ/ِينظر السيوطي: ادلاىر  [ ِْٕ
 .ِٓ/ُالرضي األسرتاباذم: شرح الشافية  [ ِٕٓ
 .ّٕ/ِالفاراك: ديواف األدب  [ ِٕٔ
 .ّْْحسا حسني فهمي: ادلرجع ة تعريب ادلصطلحات العلمية كالفنية كاذلندسية  [ ِٕٕ
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هف هضػافة احلػركؼ »كشلَّا دعا هىل اسػتخداـ اإلحلػاؽ ة توليػًد ادلصػطلحات العلميػة الػددتور زلمػود الليلػي هٍذ يقػوؿ: 
ّّ فيهػػا... كهف االعػػرتاض علػػس القيػػاًس علػػس ىػػذه الصػػيغة أك تلػػف لتكػػويا صػػيغ جديػػدة أمػػره مػػا  صػػميم اللغػػة العربيػػة كعػػا

لػيج سػػببان ة العػػدكؿ عػػا ذلػف، فلقػػد اختلػػ  الكوفيػػوف كالبصػريوف ة أمػػور اللغػػة األساسػػية كىػذا أمػػره ال مفػػر منػػو... هف 
 ادلصػطلحات الطبيػة الكثػحة توجػب االسػتفادة القياس علس ادلسػموع ة اللغػة أمػره مطػرد ة مجيػع العصػور، كهف احلاجػة هىل

 .ِٖٕ«ما ذلف
كيذىب عبد اهلل العبليلي مػا اللغػويني هىل أف تىشىػكُّل الرباعيػات س يكػا بطريقػة النحػ  دمػا ذىػب ابػاي فػارس، ألف 

ذات استحصػػػػل العػػػػركُّ علػػػػس الربػػػػاعي مػػػػا الثبلثػػػػي باضػػػػافة حػػػػركًؼ الىػػػػٍدكىؿ »بػػػػل « طفوليَّػػػػة اللغػػػػة»النحػػػػ  ظػػػػاىرةه مػػػػا 
ًقٍرطػػاس( فهػػي قًػػٍرط ا س، كالقػػرط ىػػو »)كؽلثّْػػل دلقولتػػو بكلمػػة «. الػػدالالت العموميػػة لديػػو، كجعػػل ذلػػف قانونػػان ة كىٍضػػعو

لىم( موضػػػوعةه ألٍخػػػذ الشػػػيء خفيػػػة: ختػػػل ا ـ ػػػتػٍ كدمػػػا ييػػػرل فػػػاف  ِٕٗ«كرؽ الكػػػراش، كالسػػػني تفيػػػد معػػػىن السػػػعة... ك)خى
 ستول القانوف اللغوم الذم ال يتخل  العبليلي يػىٍرفىع الاياداًت اإلحلاقية هىل م

كيػيعىػػدُّ اإلحلػػاؽ أحػػػدى »كشلَّػػا كصػػل هىل ىػػذه النتيدػػة سلالفػػان نالبيػػػة القػػدماء الػػددتور ناصػػر حسػػني علػػػي الػػذم يقػػوؿ: 
كسائًل تكثح مفردات العربيػة كتنميػًة ألفاظهػا، كتنويػع دلماهتػا، فبوسػاطة زيػادة بعػض األحػرؼ لغػرض اإلحلػاؽ ؽلكػا هنتػاج  

صىػًمع( معنػاه صىػػغيرت »)كؽلثّْػل الباحػث لقولػو بػ ف ًفٍعػل  َّٕ«ت سلتلفػة مػا أ ػاء كأفعػاؿ ضػما صػيغ العربيػة ادلعركفػػةدلمػا
ػػػػػدكا الفعػػػػػل )صىػػػػػٍومىع( عػػػػػا طريػػػػػق زيػػػػػادة اإلحلػػػػػاؽ كاسػػػػػتعملوه ة رلػػػػػاالتو أخػػػػػرل ال ؽلكػػػػػا أف ييؤديهػػػػػا الفعػػػػػل  أذنػػػػػو، أىٍكجى

 .ُّٕ«)صىًمع(
 بػػػ ف اإلحلػػػاؽ ذك قيمػػة دالليػػػة، كأنػػػو مػػػا كسػػػائًل توليػػػد األلفػػػاظ كادلصػػػطلحات هننػػا كهٍف دنػػػا نتفػػػق مػػػع ىػػػؤالء احملػػػدثني

يٍلحقات بدالالتو نريدىا، كقد نتحكم ّٔا، فاننا س صلد ما ادلعرّْبني كاضػعي ادلصػطلحاًت مػا أفػاد منػو، خػبل 
بتخصيص ادل

 ما ذدرناه ما اقرتاح  صيص فعل )صىٍهرىر( ملعىن هضاة دلا ػلملو الفعل )صهر(.

أما القػوؿي بقياسػيَّة ىػذا النػوع مػا االشػتقاؽ فػبل ميسىػوّْغ للحػديث عنػو هال هذا انتقػل التنظػح فيػو هىل ادلمارسػة، كهال هذا  
ثير دثرةن جتعػل منػو أمػران كاقعػان. كلعػل أدثػر مػا ؽلكػا أف ييقػاؿ عػا ىػذا االشػتقاؽ اإلحلػاقي هنػو رصػيده احتيػاطي مػا كسػائل  دى

 و ة قابل األياـ.التوليد اللغوم قد نيفيد من

بحدددود مددا  -وبعددد: فهددله ىددي أنددواُع االشددت اقأل أحددِد أىددمو خصددائأ لغتنددا وأىددم طددرق التوليددد فيهددا. عَرْضددناىا 
فبي ددن ا أن االشدت اق التصدريفي ىدو أعالىدا ادهماً فدي إنتداج ايلفداظ والمصدطلحات. وأحَهْرندا ميدل  -يتطلل البحده 

ليأل ونمدداذج مددن ااددتخدامهم إيدداه. وأشددرنا إلددى إمكانيددة توحيددف االشددت اقَدْين المحدددثين لافددادة مددن االشددت اق اابدددا
                                                           

 .ٖٕ-ٕٕ: ّ/ّْد. زلمود الليلي: صيغ للمصطلحات الطبية، رللة آّمع العراقي  [ ِٖٕ
 .ُِٔ. كينظر: د. مايد نعيم: الصيغ الرباعية كاخلماسية ْٕ-ّٕد. أسعد علي: هتذيب ادلقدمة اللغوية للعبليلي  [ ِٕٗ
 .ِِٕد. ناصر حسني علي: الصيغ الثبلثية  [ َّٕ
تق مػػا االسػػم )صػػومعة(، ملعػػىن ادلرجػػع السػػابق نفسػػو. كهف دنػػا ال نػػرل باليػػركرة أف يكػػوف )صىػػٍومعى( مايػػدان باإلحلػػاؽ علػػس )صػػمع(، بػػل لعلػػو مشػػ [ ُّٕ

 جعل الشيء دالصومعة.
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ددَل االاددتخدام الفعلددي بعددد. وأنَكْرنددا أن يكددون االشددت اق  الت ليبددي واالحدداقي فددي التوليددد اللغددوي وإن لددم يدددخال َحيدو
 أداَة توليدأل ينو أداُة إيجاز واختصار. -إال لضرورٍة قصوى  -النحتي 
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 تجالاالر  -َلَحق 

دنا قدمنا ة بداية ىذا الفصل عا التوليد أننا ال نػىعيدُّ االرجتاؿ مػا طرائػق التوليػد، كدػاف ًبودّْنػا أالَّ نعػًرض لػو ة طػرؽ 
 التوليد، لكاَّ األمانة للبحث تقتيينا أف نذدره ما داـ بعضي اللغويني احملدىثني قد عىدَّه طريقةى توليد، كهف دنا ال نعتقدىا.

. لكػػاَّ ىػػذا التعريػػ  ينطبػػق علػػس ادلعػػىن العػػاـ ِّٕدمػػات أف ارجتػػاؿ الكػػبلـ ىػػو الػػتكلُّم بػػو مػػا نػػح هتيئػػةجػػاء ة ادلع
لبلرجتػاؿ كىػػو االرجتػػاؿ األدك، ضلػػو ارجتػػاؿ خطبػػةو أك حػػديث. أمَّػػا االرجتػاؿ اللغػػوم فلػػو مفهػػوـه ًخػػر نسػػتنبطو مػػا نصػػوصو 

ف األعػراك هذا قويػ  فصػاحتيو ك ىىػٍ  طبيعتػو تصػرَّؼ كارجتػل مػا س فػا»قليلة نيقلػ  عػا القػدماء، أعلُّهػا مػا نيقػل مػا قػوذلم: 
. بيػد أنػو مػا ّّٕ«يسبقو هليػو أحػده قبلػو. فقػد حيكػي عػا ر بػة كأبيػو أهنمػا دانػا يػرجتبلف ألفاظػان س يىٍسػمعىاىا كال سيػًبقا هليهػا

فقػد عيػدَّ قػوؿي العٌدػاج ة الوصػ  بصػغر الػرأس السهل تفسحي ىػذه الظػاىرة الػا ٌ ٍوىػا ارجتػاالن ب هنػا اشػتقاؽه نػحي مىٍسػبوؽو  
)أىٍصػػعىل( ارجتػػاالن 

الصَّػػٍعلىةي مػػػا النخػػل الػػا فيهػػا ًعػػوىج، كىػػػي »ة حػػني أف الػػذر )صػػػعل( موجػػود ة العربيػػة ككرد فيػػو:  ّْٕ
ق... كقػػػد صىػػػًعل جػػػرداءي أصػػػوًؿ السَّػػػع ... كييقػػػاؿ للنخلػػػة هذا دىقَّػػػ  )صىػػػٍعلة(.. كالصَّػػػٍعل كاألٍصػػػعىل: الػػػدقيقي الػػػرأس كالعينيػػػ

... كة حديث علٌي: استكًثركا ما الطواؼ ّٔذا البي  قبل أف ػلوؿى بينكم كبينو ما احلىبىشػة رجػله أىٍصػعىل  صىعىبلن، كاٍصعىاؿَّ
كلعل بعض الػركاة قػدركا أف أحػدان س يىسػبق العىدػاجى هىل بنػاء )أفعػل( مػا ىػذه ادلػادة، فسػموا صػنيعو ارجتػاالن.  ّٕٓ«أىٍصمىع..
ىػػػو بػيٍنيانيػػػو مػػػا »ًمػػػا ىػػػذا ة تبيػػػني مفهػػػـو االرجتػػػاؿ مػػػا نستخًلصيػػػو مػػػا تعريػػػ  القػػػدماء لبلشػػػتقاؽ هٍذ قػػػالوا عنػػػو كأكضػػػحي 
ل يٍرجتى
مػة مػا حيػاة اللغػة كىٍضػعان نػح اشػتقاقي، ّٕٔ«ادل ل ىو مػا كيًضػع بػداءةن ة مرحلػة متقدّْ يٍرجتى

. كيؤخذ ما ىذه العبارة أف ادل
يسىمَّيات األكىل فيهػا  كمػا

ػر( مػثبلن، دلقابلػًة مدلولػو  كىي ادل يسىػمَّيات اشػتيق  األفعػاؿ كالصػفات  فوىٍضػعي دلمػًة )احلىدى
ىػذه ادل

ادلادم ادلعركؼ ىو االرجتاؿ، كمثلو كىٍضع دلمات: جىبىل كحبىٍر كشىرىؼ  كلكا قبػل أف تكتسػب الكلمػة مػدلوالن رلازيٌػان بفعػل 
األلفػػاظ، كىػػي طريقػػةه تتسػػم بالعفويػػة كاالعتباطيػػة، كمهمتيهػػا التارؼليػػة  التطػػوُّر الػػداليل. فاالرجتػػاؿ ىػػو الطريقػػة األكىل لوىٍضػػع

تكويا ديٍتلةو ما ادلفردات دافيةو لتلبية متطلبات التعبح اللغوم، ة حدّْه األدف عند الماعة. كبعدىا تتكفَّل قػواننيي التوليػد 
د. كقريػبه مػػا ىػػذا قػػوؿي النحػػاة عػػا العىلىػػم هنػػو ًصػػٍنفاف: اللغػوم مػػا اشػػتقاؽ كرلػػاز بتػىٍلًبيػػة مسػػتلاماًت التطػػوُّر اللغػػوم ادلتدػػدّْ 

 منقوؿه كمرجتل.

كذلػف علػس »كداف اباي فارس قد ًأشار هىل االرجتاؿ ة معرض حديثو عمَّا جاء علػس أدثػر مػا ثبلثػة أحػرؼ هٍذ قػاؿ: 
ػػ  مػػا دلمتػػني صػػحيحاى ادلعػػىن مطَّػػرديتىٍ القيػػاس، كمنػػو مػػا أصػػليو دلمػػةه  كاحػػدة، كقػػد أيحٍلػػق بالربػػاعي أضػػرب: فمنػػو مػػا ضلي

                                                           

 رجل. كمثلو ة تاج العركس. -ابا منظور: لساف العرب  [ ِّٕ
 .ِٓ-ِْ/ِابا جمل: اخلصائص  [ ّّٕ
 .ِّْ-ِِْ، د. عبد احلفيظ السطلي: العداج، حياتو كرجاه ُُٕ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ّْٕ
 صعل. -ابا منظور: لساف العرب  [ ّٕٓ
 شقق، كمثلو ة تاج العركس. -لساف العرب  ابا منظور: [ ّٕٔ
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. كىػػذه العبػػارةي األخػػحةي تعػػمل االرجتػػاؿ، كىػػو ؽلثّْػػل لػػو ب  ػػاء مثػػل: ّٕٕ«كاخلماسػػي بايػػادة تدخليػػو، كمنػػو مػػا كيًضػػعى دػػذا كىٍضػػعان 
البيٍخنيق، البػيٍهصيل: السيم، اليٍخػديب: اليػخم، اليَّػٍمعى  للناقػة اليػخمة، الطَّفىػنَّش للواسػع صػدكر القػدمني

فعػاؿ . كب ّٖٕ
مثل: طىٍرسىم، طىٍلسىم، طىٍربىل، كب  اء أاسية مثل الًقٍطمح كالقيٍربيوس

ّٕٗ. 
 .َْٕكقد ظهرت ححةي ابا فارس ة تعريفو ذلذا ادلرجتل ادلوضوع كضعان، كس يستقر علس رأم فيو

ين، كدليػلي ذلػف كقد توق  االرجتاؿ ة العربية بشكلو عاـ قبل هنايًة عصر االحتداج، أم منتص  القرف اذلدرم الثػا
أف اللغويني كالركاة أشاركا هىل خاصيَّة امتاز ّٔا الراجااف العدَّاج كابنيو ر بػة، كبعػضي األعػراب دػابا أ ػر البػاىلي

، كىػي ُْٕ
أهنم دانوا يرجتلوف ألفاظان س تيٍسمىع ما نحىم. كلو دػاف االرجتػاؿ ييٍسػمىع مػا عامػة عصػر االحتدػاج لىمػا عيػدَّ ذلػف خاصػيَّةن 

 ج كابنو كابا أ ر، ة حاؿ ثبوًت أفَّ ما نيسب هليهم ما ارجتاؿ ىو ارجتاؿه ال اشتقاؽه نحي مسبوؽ.للعدا 

لػػيج عنػػدنا شػػيء نػػحي منقػػوؿ، كمػػا زعمػػوه مػػا »كال نػىٍعػػدىـ مػػا احملػػدىثني مػػا يينكػػر كجػػود االرجتػػاؿ أصػػبلن، هذ يقػػوؿ: 
أك ًما آّيء علس خبلؼ القيػاس. كاحلػاؿي أف القيػاسى معنػاه  االرجتاؿ تػىوىىُّم زلضه جاءىم ما عدـ احلفظ دلادة االشتقاؽ،

. دمػػا أف رلمػع القػاىرة دػػاف ِْٕ«مػا اسػتقرت عليػػو العربيػةي بعػد تطػػورات طويلػة، فمػا يسػػمونو ميػٍرجتىىبلن ىػو مػػا البقايػا األثريػة
 .ّْٕ«مىٍظهىره تارؼلي ما مظاىر اللغة ػليٍفىظ كال ييقاس عليو»ينظر هىل االرجتاؿ علس أنو 

عا هىل االرجتاؿ، طريقةن للتوليػًد، ًقلَّػةه مػا البػاحثني أبػرزىم د. هبػراىيم أنػيج الػذم قػدـ دراسػةن كاسػعةن حػوؿ ادلوضػوع، د
يرل فيها أف االرجتاؿى اخرتاعه لغوم حبىٍ  ليج لو صلة بادلعدم كال بالصرؼ، كىو يعػادؿ مػا ييسىػمَّس باعتباطيَّػة الكػبلـ

ْْٕ .
ػرـى اللغػةى مػا لغػًة أصػحاب احلػرؼ احملػدىثني، كمػا لغػًة ادلنه  الذم عيرض فيػو اال»لكا  ػم عليػو باإلعػداـً كحى رجتػاؿ، قػد حىكى

، علػػس حػػد تعبػػح الكاتػػب. فػػاف دػػاف د. هبػػراىيم أنػػيج يػػرل فػىػػٍتحى بػػاب االرجتػػاؿ ْٕٓ«رلتمعػػاتو كطبقػػاتو اجتماعيػػة معينػػة
. كلعلَّو دػاف ينظػر ة ىػذا هىل قػوؿ ْٕٔات العلميةكاسعان، فاف الددتور أ د مطلوب يرل فتحىو باقتصادو كليركرًة ادلصطلح

ٍػرتىع ادلسػمّْي ا ػان س يىٍسػمىٍعو، كأف ييسىػمّْي باالسػم األعدمػي، ألف بػابى التسػميًة نػحي زلىٍظػورو علػس »ابا السػراج:  غلػوز أف ؼلى
 .ْٕٕ«أحد

                                                           

 .ُّٓ-َٓٓ/ُابا فارس: ادلقاييج  [ ّٕٕ
 . طرسم: أطرؽ، طلسم: دره كجهو.ْٖٓ/ّادلرجع نفسو:  [ ّٖٕ
 . القطمح: حبة ة بطا النواة. القربوس: السرج.ُُٗ/ٓادلرجع نفسو:  [ ّٕٗ
 .ُٗٔ-ُٖٔد. مايد نعيم: الصيغ الرباعية كاخلماسية  [ َْٕ
 .ُُٕ/ُي: ادلاىر السيوط [ ُْٕ
 .ُٖٔد. أسعد علي: هتذيب ادلقدمة اللغوية للعبليلي  [ ِْٕ
 .ُٕٔد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ّْٕ
 ادلرجع السابق نفسو. [ ْْٕ
 ادلرجع السابق نفسو. [ ْٕٓ
 .ّٖ-ِٖد. أ د مطلوب: دعوة هىل تعريب العلـو  [ ْٕٔ
 .ِْابا السراج: االشتقاؽ  [ ْٕٕ
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ب ة البحػث عػا مفػرداتو اسػتخداـ احلاسػو »ادلهندس )خح الديا حقي( هٍذ أشار هىل  -كس يسمّْو  -دما دعا هليو 
فيقػـو »للمعاين الديدة اعتمادان علس القيمة التعبحيػة للحػركؼ العربيػة،  ْٖٕ«عربية جديدةو، تيٍستىخدـ دمصطلحاتو علمية

احلاسوبي ملىاٍج احلركؼ ادلبلئمة لت ديػًة ىػذا ادلعػىن حبسػب خصائصػها، فػاذا س يكػا احلػلُّ مستسػانان أيعيػدت الكػرة حبػركؼو 
كسػرعاف مػا أيَّػد ىػذه الػدعوةى بعػضي الدارسػني دالػددتور )علػي حلمػي  ْٕٗ«ا حَّت نصلى هىل الكلمػة ادلنشػودةأخرل، كىكذ

 موسس( كشىفىعها بدعوةو أخرل لقياـً ىيئةو علمية لغوية تشرؼ علس ىذا ادلشركع، مقرتًحان خطواتو لعملها.

ػػوت ة مهػػًدىا اعتماديىػػا علػػس مر  تكػػااتو نػػًح ثابتػػة أصػػبلن. فمقولػػةي القيمػػة التعبحيػػة كأىػػمُّ مػػا رىشَّػػح ىػػذه الػػدعوة ألف متى
للحرؼ العرك ما زال  فرضيَّةن فيهػا مػا اخليػاؿ أدثػري شلػا فيهػا مػا الواقػع، كظػاىرةي االرجتػاؿ مػردكدىة كنػحي مقػرَّرةو  هٍذ جتاكزىػا 

 الاما طريقةى توليد.

ػٍ  مرحلتيػو التارؼليػػة منػذ زمػا بعيػػد، أمَّػا ضلػا فاننػػا نػيٍنكػر أشػدَّ اإلنكػػار أف ييٍسػلىف للتوليػد مثػػلي ىػ ذا ادلسػلف الػػذم انتهى
 كالذم ال لىيدُّه أية معاس أكضوابس، كالذم تػيٍغمًل عنو طرائقي التوليد القياسيَّة ة لغتنا العربية.

للشػاحنة كأما ما حرًمىٍتو اللغةي ما ارجتاًؿ أصػحاًب احلػرًؼ كالطبقػاًت االجتماعيػة األخػرل فهػذه ظلػاذج منػو: )طػرطحة( 
، شلا ال يستوجب ضياعيو أسفان. كأما مىقولػةي ابػا السػراج فػيمكا تفسػحيىا َٕٓ«تطنيش»الصغحة، )قرنبع( للسيارة القدؽلة، ك

 اواز التسمية بادلولَّد، كىو الكلمات كاأل اء الا كضىعىها العربي بعد عصر االحتداج.

                                                           

 .َّحلمي موسس: هحصائيات جذكر معدم لساف العرب  د. علي [ ْٖٕ
 .ُّ-َّادلصدر السابق:  [ ْٕٗ
 .ُٔ: ُ/ّْشفيق جربم: مهمة رجاؿ اللغة، رللة رلمع دمشق  [ َٕٓ
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 المجاز -ثانياً 

 ( مفهوم المجاز:ٔ

اللغة كضع  ارجتاالن أكالن، هىل أف جتمَّع لديها سلاكفه دػاؼ للتعبػح عػا احلػد األدف دلتطلبػاًت الماعػة، دنا رىجٍَّحنا أف 
 مث بدأت مرحلةي تنمية اللغة بطرائق التوليد ما اشتقاؽ كرلاز، للتعبح عا ادلتطلبات التعبحية ادلتدددة.

ادلوضػػعى(: هذا سػػار فيػػو كسػػلىكىو ك)آّػػاز( اسػػمه علػػس بنػػاء )مىٍفعىػػل(، كىػػو اسػػم مكػػاف مػػا )جػػازى 
. فآّػػازي لغػػةن ىػػو ُٕٓ

، كيصػػحُّ أف يكػوف مصػدران ميميٌػػان مػا الفعػل ملعػػىن الػواز أك ادلػركر. أمػػا اصػطبلحان فقػد اسػػتيعمل  ػرُّ ىمى
ٍسػلف أك ادل

ى
ادلسػار أك ادل

 بعدة معافو ىي:

ىػػػػ( ة دتابػػػو َُِبيػػػدة معمػػػر بػػػا ادلثػػػىن )ملعػػىن التفسػػػح أك التقػػػدير أك الت كيػػػل. كّٔػػػذا ادلعػػػىن جػػػاء اسػػتعماؿ أك ع -أ
ف( نىػػػا مجىٍعىػػوي كىقػيٍرًنىػػوي *{ ]القيامػػػة: : »-مػػثبلن  -، يقػػػوؿ  ِٕٓ)رلػػاز القػػًر [ رلػػازه: تىػػػٍ لي ي ُٕ/ٕٓقػػاؿ جػػػلَّ ثنػػا ه: زًهفَّ عىلىيػٍ
 .ّٕٓ«بعًيو هىل بعض
ا{ ]يػػػونج: »زكيقػػػوؿ:  سػػػلطافه ّٔػػػذا، كىػػػي مػػػا حػػػركؼ  [ رلػػػازه: مػػػا عنػػػددمٖٔ/ًَُهٍف ًعٍنػػػدىديٍم ًمػػػٍا سيػػػٍلطىافو ًّٔىػػػذى

ػػة كحىػقّّ كبيرىػػاف . كقػد يىٍسػػتغمل أبػو عبيػػدة عػا دلمػػة )رلػاز( كيػػذدر التفسػح مباشػػرة ْٕٓ«الاكائػد، كرلػازي سػػلطاف ىاىنػا: حيدَّ
 .ٕٓٓ«[ : ميٍسرًعنيٖ/ْٓ[ : شديد... كزميٍهًطًعنيى ًهىلى الدَّاًع{ ]القمر: ِ/ًْٓسٍحره ميٍستىًمرّّ{ ]القمر: »زفيقوؿ: 
عىن طريًق القوؿ كمىٍ خًذه، كىو مفهوـي ابا رشيق القحكاين، كغلعل منو التشبيو كاالستعارةمل -ب

ٕٓٔ. 
دلُّ لفظ نيًقػل عػا موضػوعو فهػو »ملعىن اللفظ ادلستعمل ة نح ما كيضع لو. يقوؿ اإلماـ عبد القاىر الرجاين:  -ج
از فاحلقيقةي ىي الكلمػة ادلسػتعمىلىة »العربية حقيقة كرلاز، كىو ّٔذا ادلعىن يقابل مصطلح )احلقيقة(  ألف الكبلـ ة  ٕٕٓ«رلى

دلا كيًضع  لو ة اصطبلح التخاطب... كآّػازي ىػو الكلمػة ادلسػتعملة ة نػح مػا كيًضػعى  لػو ة اصػطبلح التخاطػب علػس 
ذم س يػيغىػػحَّ عػػا احلقيقػػةي ىػػي القػػوؿي الػػداؿ بصػػيغة اللفػػظ الػػ». كشلػػا قيػػل ة حػػدّْعلا: ٖٕٓ«كجػػو يصػػحُّ مػػع قرينػػة عػػدـً هرادتػػو

يٍستىغمل ة اإلبانة عا كسيطةو ما مراجعًة شيءو يكػوف أصػبلن لػذلف اللفػظ... أمػا آّػازي فهػو القػوؿ ادلعػربّْ عػا أصػلو 
أصًلو ادل

                                                           

 جوز. -الابيدم: تاج العركس  [ ُٕٓ
ف، مقدمة احملقق  [ ِٕٓ  .ُٗ-ُٖأبو عبيدة: رلاز القًر
ف  [ ّٕٓ  .ِ/ُأبو عبيدة: رلاز القًر
ف أبو عبيدة: رل [ ْٕٓ  .ِٕٗ/ُاز القًر
ف  [ ٕٓٓ  .َِْ/ِأبو عبيدة: رلاز القًر
 .ِٔٔ/ُابا رشيق القحكاين: العمدة  [ ٕٔٓ
 .ٔٔعبد القاىر الرجاين: دالئل اإلعداز  [ ٕٕٓ
 .ِْٗ-ِّٗاخلطيب القاكيمل: التلخيص ة علـو الببلنة  [ ٖٕٓ
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. فػػػاذا قلػػػ : )ميػػػااف ٕٗٓ«الػػػداؿ بتقػػػديًر األصػػػل، ادلفتًقػػػر ة اإلبانػػػة هىل كسػػػيطة مراجعػػػًة شػػػيءو يكػػػوف أصػػػبلن لػػػذلف اللفػػػظ
فقد استعمل  دلمػة )ادليػااف( علػس احلقيقػة، كىػو ادلعػىن الػذم كيضػع  لػو ىػذه الكلمػة للداللػة علػس ذلػف  الصيديل دقيق(

الشػػيء ادلػػادم احملسػػوس ادلتعػػارؼ عليػػو. أمػػا هذا قلػػ : )أبػػو متػػاـ كالبحػػرتم ة ادليػػااف( فقػػد اسػػتعمل  دلمػػة )ادليػػااف( علػػس 
 ل تعمل مدلوالن ًخر رلردان ىو ادلقارنة.آّاز، ألهنا ىنا ال تعمل ادليااف احلقيقي احملسوس، ب

( حػػديثان ة دػػلٍّ ُّٔىػػػ( ة دتابػػو )آّػػازات النبويػػة(، الػػذم أكرد فيػػو )َُْكّٔػػذا ادلعػػىن اسػػتعملو الشػػري  الرضػػي )
 ادلسػلموف تتكافىػ ي دمػا ىم كيسػعس بػذمًَّتهم»كمػا ذلػف قوليػو عليػو الصػبلة كالسػبلـ: »منها استعماؿه رلازم، دمػا ة قولػو: 

اسػتعارةه « ىيػم يىػده علػس مىػٍا سػواىم»فقولو عليػو الصػبلة كالسػبلـ « أدناىم، كيرد عليهم أقصاىم، كىم يده علس مىٍا ًسواىم
 .َٕٔ«كرلاز

كىػػذه الظػػاىرة مػػا خصػػائص العربيػػة. ال نعػػمل أنػػو لػػيج ة نػػح العربيػػة رلػػاز، بػػل نعػػمل أف دثرتىػػو ة العربيػػة جعلىػػٍ  منػػو 
زاعمػان  ُٕٔ«ال رلػازى ة لغػة العػرب»لفهم لغتنا. كمع ذلف فقػد أىٍطلىػع التمنطػقي اللغػوم مػا يقػوؿ:  خاصيَّةن ال ؽلكا جتاكزيىا

أف الواضعى كضع )األسد( للرجًل الشػداًع دمػا كضىػعىو للحيػواف ادلفػرتس، ككىضىػع )الغيػث( للنبػات دمػا كضىػعىو للمطػر. كىػو 
مػػا اللغػػة هىل الشػػرع أـ  -دالصَّػػـو كالصػػبلة كالادػػاة   -مي قػػوؿ بػىػػنيّْ الفسػػاد. كأىطلػػع أييػػان مػػا تسػػاءؿ: ىػػل نيقلػػ  األسػػا

كاألكؿ ىػو الصَّػحيح، كىػو أف رسػوؿ اهلل نقىلىهػا مػا اللغػة هىل الشػرع، »بقي  علس كىٍضًعها اللغوم  ف جاب )ابػاي برىػاف(: 
ػػػريج ّٔػػػذا النقػػػًل عػػػا أحػػػد قسػػػمىٍي دػػػبلـً العػػػرب كىػػػو آّػػػاز. كدػػػذلف دػػػلُّ مػػػا اسػػػتحدثو أىػػػلي ال علػػػـو كالصػػػناعات مػػػا كال  ى

 .ِٕٔ«األسامي د ىًل العركض كالنحو كالفقو

 ( أنواع المجاز:ٕ 

لعػػل أكضػػح تعريػػ  للمدػػاًز ىػػو أنػػو دلمػػةه مسػػتعمىلىة ة نػػح معناىػػا األصػػلي لعبلقػػةو، مػػع كجػػوًد قرينػػةو مانعػػةو مػػا هرادة 
 ادلعىن األصلي. كىذا التعري  يقتيي شيئػىنٍي:

صػلي كآّػازم، أك القػػدمي كالديػد، داسػتعمالنا دلمػة )القىٍصػ ( لرىٍمػي ادلدفعيػة رلػػازان، كجػود عبلقػةو بػني ادلعنيػني األ -ً
كمعناه احلقيقي لصوت الرعد، كالعبلقةي بينهما كاضحةه كىي الدكمُّ الشػديد. كىػذه العبلقػة غلػب أف تكػوف ظػاىرةن أك قريبػةن 

ز بكلمػػػة )قىٍصػػػ ( لرمػػػي الػػػوركد مػػػثبلن، النعػػػداـً العبلقػػػة بػػػني مػػػا األفهػػػاـ، كهال انقلػػػب آّػػػاز هىل ليٍغػػػا، فػػػبل يصػػػحُّ أف نتدػػػوَّ 
كىاٍجعىػػٍل يل »زادلعنيػىػػنٍي. كىػػذه العبلقػػة قػػد تكػػوف للمشػػأًّة بػػني ادلعنيػىػػنٍي دمػػا مثَّلنػػا، كقػػد ال تكػػوف للمشػػأًّة دقولػػو تعػػاىل: 

ػػافى ًصػػٍدؽو ًة اآلًخػػرًياى *{ ]الشػػعراء:  ىن )الػػذّْدر( باللسػػاف، كالعبلقػػة بينهمػػا ىػػو أف [ أم ذًٍدػػران، فقػػد جتىىػػوَّز دلعػػْٖ/ًِٔلسى

                                                           

 .ُْٗابا خل : مواد البياف  [ ٕٗٓ
 .ُٖ-ُٕالشري  الرضي: آّازات النبوية  [ َٕٔ
 . كالقائل ىو أبو هسحاؽ األسفراييمل.ّٓٔ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ُٕٔ
 .ِٗٗ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِٕٔ
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. كدقولنػػا )أمػػني السػػر( عػػا موظَّػػ  هدارم، مػػع أف حفػػظ سػػرّْ اإلدارة لػػيج هال جػػاءان مػػا ّٕٔ«اللسػػاف ًلػػةي الػػذدًر ككسػػيلتيو
 عملو، فالعبلقة بني ادلعنيػىنٍي ىنا ىي عبلقة الائية.

لقرينػػػة تػيٍفهػػػم مػػػا سػػػياؽ ادلعػػػىن، ألف ادلعػػػىن احلقيقػػػي لػػػيج كجػػػود قرينػػػةو مانعػػػةو مػػػا هرادة ادلعػػػىن األصػػػلي. كىػػػذه ا -ب
مقصودان البتَّةى ة آّػاز، دمػا ة قولنػا )ًذراع اآللػة كعىقػربي السَّػاعة(، كلػو قصػد ادلعػىن احلقيقػي ة ىػذا التعبػح آّػازم لكػاف 

كجػػو احلقيقػػة. يقػػوؿ القػػاكيمل:  الكػػبلـي دػػذبان، هذ لػػيج لآللػػة ذراع أصػػبلن ألف الػػذراع لئلنسػػاف، كلػػيج للسػػاعة عقػػرب علػػس
 .ْٕٔ«كاالستعارة تفارؽ الكذب بالبناء علس الت كيل كنصب القرينة علس هرادة خبلًؼ الظاىر»

 كقد قيسّْم آّاز حبسب العبلقة بني معنيىي الكلمة، احلقيقي كآّازم هىل قسمىنٍي: استعارةو كرلازو مرسل.

 ( االستعارة:1
معناىػػػا األصػػػلي لعبلقػػػًة ادلشػػػأّة، مػػػع كجػػػوًد قرينػػػةو مانعػػػةو مػػػا هرادة ادلعػػػىن األصػػػلي. أك كىػػػي دلمػػػةه مسػػػتعمىلىةه ة نػػػح 

باختصار: ىي رلػازه عبلقتيػو ادلشػابػىهىةي. دقولنػا: )أطلػق مردػا األحبػاث قمػران لبلتصػاالت(، فكلمػة )قمػر( ذلػا معنيػاف حقيقػيّّ 
دلوضػػػوع ة مػػػدار حػػػوؿ األرض، كالعبلقػػػةي بينهمػػػا ىػػػي قػػػدمي كىػػػو قمػػػر الطبيعػػػة، كرلػػػازمّّ جديػػػد كىػػػو ذلػػػف الهػػػاز التقػػػمل ا

ادلشػػأّة، فكبلعلػػا ًجػػـر مػػادم يسػػبح ة الفيػػاء اخلػػارجي كيػػدكر حػػوؿ األرض. كىػػذا النػػوع مػػا االسػػتعارات يسػػمس لػػدل 
كىػي الػا  الببلنيّْني باالستعارة التصرػليَّة، ألف الرتديب ة األصل مشبَّو كمشبَّو بػو، حيػذؼ ادلشػبو كصػرح بػذدر ادلشػبو بػو.

تعنينػػا عنػػد ذدػػر االسػػتعارة، ألهنػػا كسػػيلةي توليػػًد ادلفػػردات كادلصػػطلحات الديػػدة، أمػػا األنػػواع األخػػرل لبلسػػتعارة فػػبل تعنينػػا 
ا ألهنا أدخلي ة باب الببلنة، كمثىَّ مظاهنُّ

ٕٔٓ. 

 ( المجاز الُمرسل:2
مػػع كجػػوًد قرينػػةو مانعػػةو مػػا هرادًة ادلعػػىن األصػػلي،  كىػػو دلمػػةه مسػػتعمىلىةه ة نػػح معناىػػا األصػػلي لعبلقػػةو نػػح ادلشػػابػىهىًة،

 كىذه العبلقة قد تكوف:

( أم: رعىٍينا النباتى الذم سببيو الغيث -ً عبلقةن سببيةن: دتسمية العرب النبات بالغيث ة قوذلم )رعىٍينا الغيثى
ٕٔٔ. 

[ أم لريريىػػػػا، ُّ/َٗةو *{ ]البلػػػػد: أك عبلقػػػػة جائيػػػػة: دتسػػػػمية الػػػػنػٍَّفج بالرَّقػىبىػػػػة ة قولػػػػو تعػػػػاىل: زفىػػػػفُّ رىقػىبىػػػػ -ب 
 كالتحرير ال يكوف للرقػىبىة دكف سائر النفج.

أك عبلقة ميسىبّْبيَّة: دتسمية ادلرض الشديد بادلوت ألف ادلوت مسبَّبه عنو -جػ 
ٕٕٔ. 

                                                           

 .ِٗٗ-ِٔٗاخلطيب القاكيمل: التلخيص ة علـو الببلنة  [ ّٕٔ
 .َّٕ-َّٔادلرجع نفسو:  [ ْٕٔ
 َِّ- َّٖينظر مثبلن: القاكيمل: التلخيص ة علـو الببلنة  [ ٕٓٔ
 .ِٗٗ -ِٔٗادلصدر السابق  [ ٕٔٔ
 .ّٗٓ/ُالسيوطي: ادلاىر  [ ٕٕٔ
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ٍػرنا{ ]يوسػ :  -د  ر ًعنىبػان سيصػح [ أم أعصػّٔ/ُِأك عبلقةى اعتباًر ما سيكوف، دقولو تعاىل: زًهينّْ أىرىاين أىٍعًصري أى
 .ٖٕٔأىٍران 

[ فهػؤالء الػذيا بػىلىغيػوا ًسػاَّ الرُّشػد ِ/ْأك عبلقةى اعتباًر ما داف: دقولو تعاىل: زكىًتيوا اٍليىتىػامىس أىٍمػوىاذلىيٍم{ ]النسػاء:  -ىػ 
كسيلّْموا أمواذلم س يعودكا يىتامس، بل دانوا دذلف

ٕٔٗ. 
[ أم أىػلى ناديػو، باعتبػار أف النػادم ىػو زلػلُّ ُٕ/ٔٗنىاًديىػوي *{ ]العلػق:  أك عبلقةن زلليَّةن: دقولو تعػاىل: زفػىٍليىػدٍعي  -ك 

 .َٕٕاجتماًع األىل كاألصحاب
 [ .ْٖ/ِٔأك باعتباًر ًلًتو: دما مر ة قولو تعاىل: زكىاٍجعىٍل يل ًلسىافى ًصٍدؽو ًة اآلًخرًياى *{ ]الشعراء:  -ز 

ة ة العبلقة آّازية كالا يصعب حصريىاكؽلكا تعدادي الكثح ما أنواع العبلقات الا ال تق ـو علس ادلشأّى
ُٕٕ. 

كادلهػم ة ذلػػف دلػػو أف يكػػوف ةىَّػػة سػػببه كمبلبسػػة بػػني معنيىػي الكلمػػًة ادلتدػػوَّز ّٔػػا: احلقيقػػٌي كآّػػازم. كشلػػا يػػدعىم ىػػذا 
ف منػػو بسػػبب. مػػا ذلػػف قػػاؿ علما نػػا: العػػربي تسػػمي الشػػيءى باسػػم الشػػيء هذا دػػاف رلػػاكران لػػو أك دػػا»قػػوؿي )ابػػا فػػارس(: 

مى تسميتهم السحابى ) اءن( كادلطرى ) اءن(، كجتاكزكا ذلف هىل أف  ىٍَّوا النبػ ى  ػاءن، كرملػا  ىَّػٍوا الشَّػٍحمى )نىػدل(، ألف الشػح
لػف أف عا النب ، كالنب  عا الندل... كما ىذا الباب قوؿ القائل: )قػد جىعىٍلػ ي نػىٍفًسػي ة أدمي(، أرادى بػالنفج ادلػاءى، كذ

 .ِٕٕ«قواـ النفج بادلاء
أصػػلى )الػػًوٍرد( هتيػػافي ادلػػاء، مث صػػار »كلعػػلَّ تعمػػيمى اخلػػاص، ك صػػيصى العػػاـ مػػا أىػػم أشػػكاؿ آّػػاز، فمػػا التعمػػيم أف 

.كمػػا التخصػػيص أف )احلىػػ َّ( أصػػلي معنػػاه القصػػدي هىل مكػػاف عظػػيم، مث خيصّْػػص بقصػػد مكػػة ة ّٕٕ«هتيػػافي دػػلّْ شػػيء ًكٍردان 
 داء مناسف معينة.أياـ معلوماتو أل

كشلا غلدر ذدريه أف بعض اللغويني قد ذىب هىل عىدّْ )التيمني( ما ضركب آّاز. لكا، دكف النظر هىل دونػو رلػازان أـ 
ال، فانػػو ال يػيعىػػدُّ مػػا كسػػائل توليػػد ادلصػػطلحات، ألف مػػدار حبًثهػػا علػػس األ ػػاء، ة حػػني أف مػػدار حبػػث التيػػمني هظلػػا ىػػو 

 .ْٕٕعلس األفعاؿ

                                                           

 .ِٔٗالقاكيمل: التلخيص ة علـو الببلنة  [ ٖٕٔ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ٕٗٔ
 ادلصدر السابق نفسو. [ َٕٕ
 .ُِٔكما احملدثني: د. أ د سلتار عمر: علم الداللة  َّٔ-ّٗٓ/ُينظر مثبلن: السيوطي: ادلاىر  [ ُٕٕ
 .ّٔابا فارس: الصاح   [ ِٕٕ
 .ْٔادلصدر السابق  [ ّٕٕ
 .ٗٔ: ُ/ ٓٓينظر: صبلح الديا الاعببلكم: التيمني، رللة رلمع دمشق  [ ْٕٕ
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 لمجاز والتطوحر الداللي:( اٖ 

هف الكلم الذم حافظ علس معناه الوىٍضػعي األكيٌل ة اللغػة قليػله. ذلػف أف مفرداهًتػا  يػع لتطػوُّر داليل مسػتمر، بغيػة 
اللتػػو الوفػاء حباجػاًت آّتمػػع التعبحيػة ادلتدػدّْدة. فلػػو نظىٍرنػا هىل مفػردات عربيًَّتنػػا ادلعاصػرة لوجػدنا أفَّ معظمىهػػا س يبػقى علػس د

 األكىل، بل تغحَّ بدرجةو أك ب خرل  كالقانوف اللغوم الذم يينظّْم ىذا التغحُّ ديبل تفقد الداللػةي الفػرعي صػلتىها بالداللػًة األصػلً 
قسػػػم اللغػػػة العربيػػػة(  كلنيعارضػػػها  -دليَّػػػة اآلداب   -هظلػػػا ىػػػو آّػػػاز. لن خػػػذ علػػػس سػػػبيل التمثيػػػل عبػػػاراًت )جامعػػػة دمشػػػق 

قسػػػم( ال غلمعيهػػػا ملعناىػػػا  -دليػػػة   -ٍضػػػعيَّة القدؽلػػػة، هننػػػا كاجػػػدكف بعػػػدى ادلعارضػػػة أفَّ ىػػػذه الكلمػػػات )جامعػػػة ملػػػدلوالهًتا الوى 
مػػا آّػػاز. )فالامعػػة( ىػػي الغػػل ألهنػػا جتمػػع مػػا بػػني يػػدىٍم ادلغلػػوؿ كعنقػػو،  -لكنػػو متػػني  -الوضػػعي القػػدمي هال خػػيسه رفيػػعه 

غىػػة العامػػة حػػَّت مطلػػع القػػرف اذلدػػرم التاسػػع، هٍذ س يػػذدرىا الفحكزبػػادم ة كالًقٍسػػم ىػػو النصػػيب، ك)الكليَّػػة( س تػػدخل الل
زليطػػػو، كعنػػػدما اسػػػتعملها )الكىفىػػػوٌم( ة القػػػرف اذلدػػػرم الثالػػػث عشػػػر عنوانػػػان لكتابػػػو س يقصػػػد ّٔػػػا مػػػا خصٍصػػػناىا لػػػو ة 

ػػع بػػني عناصػػر سلتلفػػة، كبػػني . لكػػا ال يينكػػر الػػرابس آّػػازم بػػني )الامعػػة( ملعناىػػا احلقيقػػي كىػػي اسػػمه دلػػٕٕٓجامعاتنػػا ا غلىٍمى
معناىػػا آّػػازم اليػػـو كىػػي أهنػػا جتمػػع بػػني أصػػناًؼ العلػػـو كادلعػػارؼ، كبػػني سلتلػػ  الكليػػات كاألقسػػاـ فيهػػا. دمػػا ال يينكػػر 
الػػرابس آّػػازم مػػا بػػني )القسػػم( ملعػػىن النصػػيب أك الػػاء، كبػػني معنػػاه آّػػازم اليػػـو كىػػو أنػػو جػػاء مػػا مؤسسػػة أدػػرب ىػػي 

ة. كللتوضػػيح أدثػػر نقػػوؿ: لػػو بيعػػث اآلف أعػػراكّّ مػػا الاىليػػة كقػػدر لػػو أف يقػػرأ أك يسػػمع ىػػذه الكلمػػات فمػػاذا دػػاف الكليػػ
دابىػػو ليسػػ  ملعػػىن ًدابنػػا، كًقسػػمىو نػػحي ًقٍسػػمنا، حػػَّت مػػدلوؿ  ػػيػىٍفهم منهػػا  هف جامعتىػػو نػػحي جامعتنػػا، كدليَّتىػػو نػػحي دليتنػػا ًك سى

علَّو ييٍدىىش أف لىوَّلى  لغاتي العرب هىل لغػة كاحػدة، هذ اللغػة عنػده ىػي اللهدػةي عنػدنا، )اللغة( عنده ليج ىو ما عندنا، كل
ًداب( هظلػا ىػو تطػور  -لغػة  -قسػم  -دليػة   -أما مػا نعنيػو باللغػة، فهػي عنػده اللسػافي. هف مػا طػرأ علػس دلمػات )جامعػة 

ا ادلفهػومىنٍي كىػي الصػلة بػني الشػيء كأداتػو. كقػد أدرؾ داليل كاضح ا ذ آّاز أداةن لو. كىكذا تبدك الصلة كثيقػةن بػني ىػذي
كدػرَّر ذلػف ة أدثػر  ٕٕٔ«اعلم أف أدثرى اللغة مع ت مًُّلو رلازه ال حقيقة»اللغويوف ىذه احلقيقة منذ القدمي هٍذ قاؿ ابا جمل: 

 .ٕٕٕما موضع
آّػازم متامػان فػبل تكػاد تيػذدر معانيهػا ىذا، كهف الكلمػات الػا تطػوَّرت دالليػان عػا طريػق آّػاز قػد يػىٍغليػب عليهػا ادلعػىن 

احلقيقية، فيسمس آّازي عندئذ )نػىٍقبلن(، كمثاؿ ذلف أ اءي العباراًت الا ال يتبادري هىل الذىا هال مدلوذليا آّػازم. كأدثػر مػا 
ليغ ما شػيوع آّػاًز أف يصػح ىػو األصػلى كاحلقيقػة، كأف تصػح احلقيقػةي ىػي آّػاز. يقػوؿ أبػو ىػبلؿ العسػكرم:  ذلف فقد يػىبػٍ

الفػػرؽي بػػني االسػػػم العيػػٍرة كاالسػػػم الشَّػػٍرعي أف االسػػػم الشػػرعي مػػػا نيًقػػل عػػػا أصػػلو ة اللغػػػة فسيػػمّْي بػػػو ًفٍعػػله أك حيٍكػػػم أك »
حىدىث ة الشرع ضلو الصبلة كالاداة كالصـو كالكفػر كاإلؽلػاف، كمػا يقػرب مػا ذلػف. كدانػ  ىػذه األ ػاءي جتػرم قبػل الشػرع 

 جىرىت ة الشرع علس أشياء أيخىر، كدثر اسػتعماذليا حػَّت صػارت حقيقػةن فيهػا، كصػار اسػتعماذليا علػس األصػل علس أشياء، مث

                                                           

 مجع، قسم، دلل. -ينظر: الفحكزبادم: القاموس احمليس  [ ٕٕٓ
 .ْْٕ/ ِابا جمل: اخلصائص  [ ٕٕٔ
 .ِْٕ/ّينظر مثبلن: ابا جمل: اخلصائص  [ ٕٕٕ
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كيػىٍنسػػب السػػيوطي هىل اإلمػػاـ الػػرازم «. ٖٕٕرلػػازان، أال تػػرل أف اسػػتعماؿ الصػػبلة اليػػـو ة الػػدعاء رلػػازه كدػػاف ىػػو األصػػل 
ثيػػر اسػػتعمالو صػػار حقيقػػة عرفػػان  فاحلقيقػػةي مػػَّت قىػػلَّ اسػػتعماذليا صػػارت رلػػازان »قولىػػو:  . كيعلٌػػل الكفػػوم ٕٕٗ«عيٍرفػػان، كآّػػازي مػػَّت دى

ػػػلي بآّػػػاًز علػػػس كجػػػو يصػػػحّْ احلقيقػػػة فػػػردان منػػػو »ىػػػذا احلكػػػم قػػػائبلن:  كاحلقيقػػػة هذا دانػػػ  مسػػػتعملةن كآّػػػاز أدثػػػر منهػػػا، فالعىمى
«. َٖٕا، فػػالًعرٍبةي للمدػػاز لقيقػػان لغػػرًض اإلفهػػاـً بػػ بلغ الوجػػوهأىٍكىل... هٍذ احلقيقػػةي مػػَّت قىػػلَّ اسػػتعماذلا ال تػىتىسػػارعي األفهػػاـ هليهػػ

 كىكذا يغحّْ التطوُّر الداليل ما طبيعة الكلمة باإلضافة هىل مدلوذلا.

 ( المجاز والمصطلح لدى ال دماء:ٗ

ػػدَّت مفػػاىيمي كأشػػياء، دػػاف ال بػػد  مػػا توليػػًد عنػػدما جػػاء اإلسػػبلـ كحػػدث  معػػو النقلػػةي الثقافيػػة كاحليػػارية الكػػربل، جى
ألفػػاظو كمصػػطلحاتو لتعػػرب عنهػػا. كدػػاف آّػػاز ىػػو أداةى التوليػػد اللغػػوم الديػػد. كدانػػ  ألفػػاظه مثػػل اإلؽلػػاف كالرسػػوؿ كالادػػاة 
ف مػػػا أكائػػػل الكلمػػػات الػػػا ا ػػػذت شػػػكلى مصػػػطلحاتو ذات دالالتو جديػػػدة مغػػػايرةو لػػػدالالهتا الوىٍضػػػعيَّة. كقػػػد س  كالقػػػًر

ا ييرل  كالغالبي عليها ىو  صيص ادلعىن العاـ، فاإلؽلػاف ىػو التصػديق ميٍطلىقػان، فخيصّْػص بتصػديق توليديىا بطريقًة آّاز دم
الوحدانيػػػة، كالرسػػػوؿ ىػػػو ادلبعػػػوث كادلوفػػػد أصػػػبلن، فخيصّْػػػص بػػػادلبعوث مػػػا لػػػدف ربّْ العػػػادلني، كالادػػػاة ىػػػي النمػػػاء هطبلقػػػان، 

في ىو القراءةي أك ادلقػركء ميٍطلىقػان فخيصّْػص  فخيصّْص  بادلاًؿ الذم يدفعو مىٍا مىلىف النصاب تطهحان  دلالًو كرنبةن ة ظلائو، كالقًر
. كقػػػد سػػػادىٍت ىػػػذه ادلصػػػطلحاتي ملعناىػػػا آّػػػازم الديػػػد حػػػَّت دػػػاد يينسػػػس ادلعػػػىن بكػػػبلـً اهلل ادلنػػػاؿ علػػػس رسػػػولو زلمػػػد 

االصػػطبلح هىل اللغػػة العامػػة  كىػػذا مػػا احلقيقػػي ذلػػا لػػو س لفظػػو دتػػبي اللغػػة. كمػػَّت شػػاع ادلصػػطلح كانتشػػر انتقػػل مػػا لغػػًة 
حىصىػػػل ذلػػػذه الكلمػػػات الػػػا دػػػاف ينطبػػػق عليهػػػا ة بػػػادئ األمػػػر حػػػدُّ االصػػػطبلح، كىػػػو اتفػػػاؽي مجاعػػػةو سلصوصػػػة علػػػس أمػػػرو 

 سلصوص، مث انطبق عليها حىدُّ )النقل( كىو نىلىبةي الداللة آّازية عليها.

كف بػػو عػػا كدلػػا بػػدأت احليػػارةي العربيَّػػة اإلسػػبلمية تػػؤيت ةً  ارىػػا العلميػػة، كقػػ  العلمػػاء أمػػاـ قيػػية ادلصػػطلح الػػذم ييعػػربّْ
ادلستحدثات الفكرية كالتػَّقىنيَّة  كىنا س غلدكا أمامهم أفيلى ما التطوير الداليل للكلماًت القدؽلة كهعطائًهػا ادلػدلوؿى الديػدى 

ػػس الػػا تػػ يت دػػل يػػـو ك)الغًػػٌب( للحمػػس الػػا عػػا طريػػق آّػػاز. كىكػػذا جتىىػػوَّز األطبػػاءي بػػالكبلـ احلقيقػػي فقػػالوا: )ا لػػًوٍرد( للحيمَّ
. دما جتىىوَّز الرياضػيوف ُٖٕتنوب يومان كيومان ك)الرٍّْبع( للا تنوب ثبلثة أياـو مث تعود... كىذه األ اء مستعارةه ما أىٍكراد اإلًبل

ٍِ باسػتعارًة الىػػٍذر كاأليٌس، كجتىىػػوَّز النحػػاةي باسػػتعارًة النَّصػػًب كالػػر كال بنػاء... كجتىىػػوَّز العىركضػػيُّوف باسػػتعارًة البىٍحػػر كالشػػطر كاخلىػػ
كالتَّػػٍذييل، كدلُّهػػا دكاؿ ذاتي دالالتو حقيقيػػةو حسػػية ميسػػتمىدَّة مػػا حيػػاة البػػدكم كالباديػػة. كيصػػديؽ مثػػلي ىػػذا علػػس الفقهػػاء 

                                                           

 .ٕٓ-ٔٓأبو ىبلؿ العسكرم: الفركؽ ة اللغة  [ ٖٕٕ
 .ّٕٔ/ُاىر السيوطي: ادل [ ٕٕٗ
 .ُّٗ/ ِأبو البقاء الكفوم: الكليات  [ َٖٕ
 .ُِٗالثعال : فقو اللغة  [ ُٖٕ
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ها علس آّاز دثػرةن جعلػ  العلمػاءى يصػنفوف كادلتكلمني كالصنَّاع كاحًلرىفيني. كقد دثيرت ادلصطلحاتي الا اعتىمدت ة معظمً 
الكتب فيها لتبيني مدلوالهًتا الا دان   فىس علس ما س يىتعاطى العلوـى، حَّت هف داف مربزان ة األدب

ِٕٖ. 

 :( المجاز والمصطلح لدى المحدثين٘ 

وجي مػػنهم هليػػو. كقػػد بلغػػ  نسػػبة هذا دػػاف آّػػاز طريقػػةن لؤلكائػػل ة توليػػًد األلفػػاظ كادلصػػطلحات فػػافَّ احملػػدثني ىػػم أحػػ
%. لكػػػا ىػػػذه النسػػػبة ليسػػ  كاحػػػدةن ة مجيػػػع ادلعدمػػػات ادلصػػػطلحيَّة، ألف ذلػػػف مػػػرتبسه ُِآّػػاز ة مصػػػطلحاهًتم ضلػػػو 

 ملنهديَّة الهة الواضعة كمصادًر ثقافًة أعيائها، كطبيعة العلم الذم تعالو.

. كؽلثل البسس عدد ادلصػطلحات آّازيػة، كادلقػاـ    آّازدان  نسبةي   -حرؼ الفاء  -ففي ادلعدم الط  ادلوحَّد 
 .ّٖٕرلمل عدد ادلصطلحات الا تبدأ بذلف احلرؼ
 .ْٖٕ، منها )ًشكاـ، ًدثار، ًدسار(-ة حرؼ اليم  -كة معدم العلـو البحرية دان  النسبة 
، منها )ًمٍفصىل، نػىفَّاث(   -أييان  ة حرؼ اليم -كة معدم الطحاف ادلدين دان  النسبة 

ٕٖٓ. 
. كلعػػػػػل اطلفػػػػػاض النسػػػػػبة ىنػػػػػا يعػػػػػود هىل أف   دانػػػػػ  النسػػػػػبة   -حػػػػػرؼ الكػػػػػاؼ  -كة معدػػػػػم العلػػػػػـو الاراعيػػػػػة 

دلعدػػػم آّمعػػػي مصػػػطلحاًت الاراعػػػة كألفاظىهػػػا دثػػػحةه ة لغتنػػػا العامػػػة شلػػػا قػىلَّػػػل االعتمػػػاد علػػػس آّػػػاز، كال سػػػيما أف كاضػػػعى ا
 مصطفس الشهاك، داف أكسعى الناس اطبلعان علس ىذه ادلصطلحات.

مىٍسح( -، منها )صىمَّاـ، سىحابىة، شىبىكة، مرقب، حيٍامىة      كة مصطلحات اإللكرتكنيات دان  النسبة
ٕٖٔ. 

 .   كقد بلغ  النسبة ة ىذه العينة العشوائية ما تلف ادلعدمات 
تقػػػـو آّػػػازاتي لػػػدل احملػػػدثني ة معظمهػػػا علػػػس االسػػػتعارة أم علػػػس عبلقػػػة ادلشػػػأّة، كمػػػع ذلػػػف فقػػػد اسػػػتيخدـ آّػػػاز 

 .ٕٖٕادلرسل ة توليد بعض األلفاظ، داستعماذلم )القهوة( للمكاف الذم تيشرب فيو، كىي رلاز مرسل عبلقتو احملليَّة
بعد الرتمجة كاالشتقاؽ. كقد الحىٍظنا أف ادليػل هىل اسػتخداـ آّػاز عنػد ػلتل آّاز ادلكانةى الثالثة ة كضع ادلصطلحات 

ػػاب(   الهػػات العلميػػة أدثػػري منػػو عنػػد الهػػات اإلداريػػة أك العاميػػة. فقػػد عىرىضػػٍ  رللػػة آّمػػع العراقػػي )مصػػطلحات نقػػل الردَّ
ػٍدنا بعػد ادلقارنػة أف دما أقرَّىػا آّمػع العلمػي العراقػي، كدمػا كردىٍت مػا مصػلحة نقػل الردػاب، كدمػا تسػت عملها العامَّػة، فوجى

، شلػػا يػػدؿ علػػس أف  ، كالعامَّػػةي بنسػػبة  كاسػػتخدمىٍتو ادلصػػلحة اإلداريػػة بنسػػبة   آّمػػع اسػػتخدـ آّػػاز بنسػػبة 
 استخداـ آّاز ػلتاج هىل حصيلة لغوية كافرة.

                                                           

 .ُْ-ُّىػ(: مفاتيح العلـو  ّٕٖينظر مثبلن: زلمد با أ د الكاتب اخلوارزمي ) [ ِٖٕ
: ادلعدم الط  ادلوحد  [ ّٖٕ  .ِّٖ - ِِْادلنظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو
 .ِْٗ-ُِٗللعلـو البحرية: معدم العلـو البحرية األدادؽلية العربية  [ ْٖٕ
 .ُٓٓ-ُْٓجامعة الدكؿ العربية: رللج الطحاف ادلدين، معدم الطحاف ادلدين  [ ٖٕٓ
 .ٕٗ-ّٔ/ِرلموعة ادلصطلحات العلمية الا أقرىا آّمع  [ ٖٕٔ
 .ِِٕ/ِد. مصطفس جواد: ادلصطلحات العلمية كالفنية، رللة آّمع العراقي  [ ٕٖٕ
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اتػػػة أىػػمَّ مصػػػادًر آّػػػاز لػػدل احملػػػدثني، فهػػػي تيٍسػػتىحيا كتيٍشػػػحىا بػػػدالالتو كييىعػػدُّ هحيػػػاء األلفػػػاًظ القدؽلػػ يمى
لىػػػة أك ادل ة ادلهمى

جديػػدة س تكػػا ذلػػا. لقػػد أيحييىػػٍ  دلمػػات مثػػل )الوشػػيعة(، كىػػي خشػػبةه دػػاف يليػػ  عليهػػا النسَّػػاجي اخليػػوطى، كجتييػػوّْز ّٔػػا اآلف 
ػٍعفىة تنبػ  ة ّٓموعًة األسبلؾ الكهربائية الا تػيلى  حوؿ زلور. ك  لىنا أحيوا دلمةى )الصُّػنبور(، كىػي ة األصػل سى داف مىٍا قػىبػٍ

 ، كجتوزكا ّٔا لؤلداة ادلعركفة اليـو باحلىنىفيَّة.ٖٖٕأصًل النخلة

لػػػة، فهػػػي معػػػنيه ثػىػػػرّّ ال ينيػػػب  كلعػػػل ىػػػذا اإلحيػػػاءى مػػػا أدػػػرب احلدػػػ  علػػػس أعليػػػة االحتفػػػاظ بػػػادلفردات القدؽلػػػة ادلهمى
 كلو عىًمٍلنا برأم دعاة هماتة ادلهمىل كعدـً حفظو خلسٍرنا مصدران ىامان ما مصادر التوليد اللغوم.لبلستعماؿ آّازم. 

ال يعػػمل ىػػذا أف مجيػػع األلفػػاظ احمليػػاة ذات اسػػتعماؿ رلػػازم، فقػػد تيسػػتعمىل األلفػػاظ القدؽلػػة ملعناىػػا احلقيقػػي دمػػا ة  
كىضىػٍعاى، )العيػػٍوط( لػبلَّيت س يىيىػٍعا قػس دلمػات مثػل: )خيػٍرس، ضػوانئ( ملعػػىن األمهػات اللػوايت سىػبق أف

. كقػد تسػػتعمل ٖٕٗ
ملعناىا اللغوم االشتقاقي دالغىوَّاصة كالطَّيارة، يبلؼ ما عدَّىا رلازيَّة بقولو هف الطيارة رلازه كأصلها الفىرىس السريعة

َٕٗ. 
اف آّػػاز موضػػوعى رسػػائل جامعيػػة تنػػاكؿ احملػػدثوف آّػػازى مػػا الػػانبػىنٍي الت صػػيلي كالتطبيقػػي  فمػػا الانػػب الت صػػيلي دػػ

ٍمًكنػػة
ي
ػػٍتو ظػػاىرةن لغويػػةن كأدلعىػػٍ  هىل تطبيقاتػػو ادل درسى

. دمػػا دػػاف موضػػوعى دراسػػاتو كأحبػػاث ة آّػػبلت التخصصػػيَّة كمنػػذ ُٕٗ
األعداد األيكىؿ منها

ِٕٗ. 
توليػػػػػػًد األلفػػػػػػاظ  أمػػػػػػا الانػػػػػػب التطبيقػػػػػػي فقػػػػػػد تػػػػػػواله ادلعرّْبػػػػػػوف كادلصػػػػػػطلحيُّوف داًعػػػػػػني هىل اإلفػػػػػػادة منػػػػػػو كتوظيًفػػػػػػو ة

كادلصطلحات  كما ىؤالء صاحبي دتاب )ادلصطلحات العلمية قبل النهية احلديثة( الذم بػني أف آّػاز دػاف أداةن لوضػًع 
. كهىل مثػل ىػذا دعػا الػددتور أ ػد عيسػس ّٕٗطائفة ما ادلصطلحات ة العصور ادلختلفة، كدعا هىل القياس علس صنيعهم

كال بػد لنػا مػا الرجػوع ». أمػا آّمعػي ادلصػطلحي مصػطفس الشػهاك فقػد قػاؿ: ْٕٗصاحب دتاب )التهػذيب ة التعريػب(
. كهىل مثػػل ىػػذا ذىػػب ٕٓٗ«هىل آّػػاز ة كىٍضػػع عػػددو دبػػحو مػػا مصػػطلحات العلػػـو كادلخرتعػػات احلديثػػة دالقطػػار كالشػػاحنة

صاحبي دتاب )التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك(
ٕٗٔ. 

                                                           

 .ّٕ/ِبيدم: تاج العركس: صنرب. كينظر: الفحكزبادم: القاموس احمليس الا  [ ٖٖٕ
 .ََٖ/ّٓد: عبد الكرمي الياة: جتربا ة التعري ، رللة رلمع دمشق  [ ٖٕٗ
 .ُْٕشحادة اخلورم: دراسات ة الرتمجة كالتعريب كادلصطلح  [ َٕٗ

 الغواصة منها. ، حيث عدُٕػُٔكينظر الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  

 
 ينظر مثبلن: د. زلمد بدرم عبد الليل: آّاز كأثره ة الدرس اللغوم. [ ُٕٗ
 .ِٔٗ/ُينظر: زلمد اخلير حسني: آّاز كالنقل، رللة رلمع القاىرة  [ ِٕٗ
 .ِٓضاحي عبد الباقي: ادلصطلحات العلمية قبل النهية احلديثة  [ ّٕٗ
 .ُُٖد. أ د عيسس: التهذيب ة التعريب  [ ْٕٗ
 .ُٕػُٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ٕٓٗ
 .ّٖد. زلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك  [ ٕٔٗ
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يتىسمّْحني. -غوية كد يًّْة ظاىرةو ل -لكا داف آّازي 
ًديا كالقياسيّْني ادل  موضعى جداؿو بني السَّماعيّْني ادلتشدّْ

كلػو عنػػد لقُّػًق العبلقػة، هجػػراءى أمّْ لفػظ شػػا كا رلىٍػرل آّػاز... كجىعىلػػوا حظَّهػم مػػا »فادلتشػدّْدكف س ييبيحػوا للمحػػدىثني 
لعػرب مػا قػىٍبػل  داألسػد للرجػًل الشػداع، كالغيػث للنبػات، ىذا الفا البديع ال يايد علػس اسػتعماؿ األلفػاظ الػا نىطىػق ّٔػا ا

كاليد لًلنٍعمىة، كىذا ادلذىبي صريحه ة أف ادلولّْد ال ييباح لو نقلي لفظو مػا معػىن هىل معػىن س ينقيٍلػو هليػو العػرب، كهف دػاف بػني 
ق بػذلف، فيقػوؿ آّمعػي زلمػد . كلكا القياسيّْني يسفهوف ىذا ادلػذىب، كىػو حقيػٕٕٗ«ادلعنيػىنٍي عبلقة ما تلف العبلقات

كىػػذا ادلػػذىبي )أم منػػعي ادلولَّػػديا مػػا اسػػتخداـ آّػػاز( سػػاقسه بنفسػػو، كال أظنُّػػف جتػػدي لػػو نظػػحان بػػني »اخليػػر حسػػني عنػػو: 
ـي احليػاة... كلػػيج ىػذا ادلػػذىبي بػ قربى كال أنفػػعى قلػيبلن مػػا مػذىب مػػا يػيٍنكػر كجػػودى آّػػاز ة  علمػاء لغػػةو غلػرم ة عركقهػػا د

 .ٖٕٗ«لغةال
ػٍدنا مػا انتقػد أسػلوبى التدػوًُّز الػذم  ٍد بني احملدثني ما أنكرى أعليَّػةى آّػاز ة كىٍضػع ادلصػطلح احلػديث. كلكننػا كجى س صلى

 مارستو الهاتي العاملة ة كىٍضًع ادلصطلح ًخذان عليها ما يلي:

مردَّػاة، بػل يسػتمد نفسىػوى مػا موسػوعيَّة  هف ىذا آّاز الداعي هىل هحياء رصيدنا ما الرتاث ال يعتمد علػس قواعػد» -ً
أف نالبيَّػػة مصػػطلحاتًو تعتمػػد علػػس »، كٕٗٗ«اسػػت ثرىٍت ّٔػػا مصػػطلحاتي البىػػداكًة كالعلػػوـً القدؽلػػة احملافظػػة علػػس جػػبلًؿ قػػدرىا

ٍنىػع ََٖ«رلموعةو ما دلماًت البدًك أك الرعاة كادلهدػورة تفيػيلى ادلصػطلحاًت القدؽلػة ». كأف اعرتاضات بعض آّمعيّْػني س متى
ٍشػػوة( تعبػػحان عػػا )  ( بػػدالن مػػا دلمػػة )تسػػرػلة( الػػا   Toiletteعلػػس ادلصػػطلحات احلديثػػة. كىكػػذا تػىيىسَّػػر اسػػتعماؿي )الكى

. كما ىذا القبيػل اسػتعماؿ دلمػة )ادلًٍثعػاب( للداللػة َُٖ«دادت أف تػيقىر، فانقرض  األكىل )الكشوة( كاستيعمل  التسرػلة
ٍوثىػػل Siphonعلػػس )  ( gouvernail( للداللػػة علػػس ديفَّػػًة توجيػػو السػػفينة ) (، ك)الكى

ػػو َِٖ . كقػػد دػػاف مثػػلي ىػػذا التوجُّ
 الرتاثي ة اختيار ادلصطلح كاضحان عند زلمود تيمور ة مصنَّفو )معدم ألفاظ احليارة(.

ميهػػػم دػػػاف عل»، فقػػػد تيػػػرؾ اسػػػتعماؿي آّػػػاز لليغػػػويّْني موسػػػوعيّْني َّٖعػػػدـ كجػػػوًد مػػػنه  كاحػػػد ة ىػػػذا ادليػػػداف -ب 
 - Cielعلػػس حػػدّْ تعبػػح الكاتػػب. كعلػػس سػػبيل ادلثػػاؿ فقػػد اقػػرتح آّمػػع ترمجػػة )  َْٖ«الفوضػػوم ييسػػيء أدثػػرى شلَّػػا ييفيػػد

gratte  . ( بكلماتو )ًطٍربىاؿ أك صىرٍح أك أيطيم(، ة حني ترمجىٍتو الصحافةي العربية بكلمة )ناًطحات السَّحاب( الػا راجػ
ػةن ة كدلا دان  دلمتا )ًطٍرباؿ كأي  ػذ ىػذا التدػوُّز مىٍقدىحى طيم( معػرَّبتػىنٍي علػس رأم بعًيػهم، كدانػ  دلمػةي الصػرًح عامَّػةن، فقػد ا ًُّ

                                                           

 .ِّٗ/ُزلمد اخلير حسني: آّاز كالنقل، رللة رلمع القاىرة  [ ٕٕٗ
 ما ىذا البحث. َِِادلصدر السابق نفسو، كينظر ص  [ ٖٕٗ
 .ُِْحلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة د. زلمد رشاد ا [ ٕٗٗ
 .ُِٕادلرجع السابق:  [ ََٖ
 .َْٔادلرجع السابق:  [ َُٖ
 .َْٔادلرجع السابق:  [ َِٖ
 .َْٖادلرجع السابق:  [ َّٖ
 .َْٖادلرجع السابق:  [ َْٖ
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أقػرَّ منهديَّػةى التسػيُّب ادلوسػوعي علػس حسػاًب الدقػة العلميػة كالقيػايا العاجلػة »منهديَّة ديعاة آّاز ة رلمع القػاىرة، ألنػو 
 .َٖٓ«ادلطركحة
هىل  -علػػػػػس حػػػػػدّْ زعػػػػػم الكاتػػػػػب  -ميّْػػػػػني عػػػػػا ادلشػػػػػاردة ة الوضػػػػػع آّػػػػػازم، شلَّػػػػػا أدل نيػػػػػاب ادلختصّْػػػػػني العل -ج 

حػػ  للتعبػػًح عػػا مصػػطلىح  ػػرَّة كهرزيػػا كًمٍقػػوىؿ( الػػا اقرتي )مصػػطلحاتو معقَّػػدة تكػػاد تكػػوف ميٍيػػحكةن، مثػػل مصػػطلحات )ًمسى
ألف ىػذه . »َٖٔعماؿ العػرك ادلعاصػر(، فيبلن عا دلمة )ىات ( ادلخصَّصة لو أييان ة االست Telephoneكاحد ىو ) 

ادلصػػطلحات ادلقرتحػػة دانػػ  ة جيلّْهػػا مػػا كىٍضػػع موسػػوعيّْني مػػا نػػح ادلختصػػني مػػا أمثػػاؿ الكرملػػي كاإلسػػكندرم كزلمػػد 
 .َٕٖ«اخلير حسني

ٍشػػية ادلرتمجػػني مػػا مصػػطلحاًت العمػػاؿ كأبنػػاًء الشػػعب، » -عنػػد بعيػػهم  -هف اختيػػار آّػػاز دػػاف ناشػػئان  -د  مػػا خى
نىػػػػػة( ك)مجىَّػػػػػاز( تنػػػػػافج  كىكػػػػػذا نىفيَّػػػػػة(، ك)صػػػػػينية( تنػػػػػافج )نىيىػػػػػد(، ك)حديقػػػػػة( تنػػػػػافج )جينػىيػٍ فػػػػػاف )صيػػػػػٍنبيور( تينػػػػػافج )حى

)ترامػوام(... فكػاف مػا نتيدػػة ىػذا ادلػنه  كضػػعي مصػطلحاتو حوشػيَّة س ييكتػػب ذلػا الندػاحي مثلمػػا ىػو شػ في ادلصػػطلحات 
(، ك)الاَّفػوؼ( للتعبػح عػا  La dauche(، كالسػحَّاح: )  grillage) التاليػة الػا نػ يت ّٔػا ظلػاذج، فمػا ذلػف: الوىشػيعة 

( Train de luxeالقطار السريع. ك)الفاخر( للتعبح عا ) 
َٖٖ. 

ىػػذه رلمػػلي االنتقػػادات الػػا كيجّْهػػ  هىل أسػػلوب التدػػوُّز لػػدل الهػػات العاملػػة ة التعريػػب، كال سػػيما رلمػػعي القػػاىرة. 
از كالرتاث يستوجب خرباء متخصّْصني فيو ما ذكم اللغتػىنٍي، كمعرفػةن دقيقػةن بادلفػاىيم اللغويػة كيرل ادلنتقدكف أف اعتماد آّ

احلديثة لييٍستىثمر آّازي استثماران حسنان 
. دما يركف أنَّو ال بد ما هقػرار منػاى ى كمعػايح ة البحػث كالتنقيػب مػا شػ هنا أف َٖٗ
مجيعي اللغات تيًقرَّ نظامان يػىٍعتمد عليو آّاز الذم تستعملو

َُٖ. 
 كلنا حوؿ ىذه االنتقادات مبلحظ:

هف احللػوؿ الػا قرَّرىػا ادلنتقػدكف ىػػي حلػوؿ نظريػة حبتػة، هٍذ س ػلػاكؿ ادلنتقػػدكف تطبيػقى فرضػيَّتهم ىػذه كاالنتقػاؿى ّٔػػا  -ً
فػػاء بادلراىنػػة علػػس هىل ادلمارسػػة الفعليػػة لوضػػع مصػػطلحاتو رلازيػػة أكفػػرى حظػػان مػػا القبػػوؿ مػػا تلػػف الػػا جىرىحيوىػػا. هف االدت

 أنبلط اآلخريا دكف تقدمي البديًل األفيل ال يػيعىدَّ منهدان علميان سليمان ة البحث.

ال ندرم ما الذم يىشني ادلصطلحاًت هٍف دان  تعتمد علس دلماتو بدكية أك رعوية، كدلػاذا س يػيوىجَّػو ىػذا النقػد  -ب 
اسػػػتمدَّه كاضػػػعيو مػػػا اسػػػمو لطػػػائرو قػػػدمي، كردى ة اللغػػػة اليونانيػػػة ( للطػػػائرة، الػػػذم  Avionللمصػػػطلح الغػػػرك )  -مػػػثبلن  -

                                                           

 .َْٖد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ َٖٓ
 .َْٗادلرجع السابق:  [ َٖٔ
 ادلرجع السابق نفسو. [ َٕٖ
 .ُّْ -ُِْادلرجع السابق:  [ َٖٖ
 .ُّْ-ُِْد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ َٖٗ
 .ُُْادلصدر السابق:  [ َُٖ
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( األجنػ  ملعػىن األجػػر أك  Salaire، ة مرحلػة بػداكهتا كرعويَّتهػا ! كدلػػاذا س يػيوىجَّػو ىػذا النقػد أييػػان دلصػطلح ) ُُٖالقدؽلػة
ػم ليػدؿ  علػس مػا ييعطىػس النػدم مػا أجػرو عىٍيػملٌ ادلرتَّب، كس يكا يعمل أكالن نػحى حيصَّػًة النػدم مػا )ادلًٍلػح(. مث عيمّْ

  كىػو ُِٖ
ـى البداكة كالرعػي. كهذا دنػا ال نريػد هحيػاء الكػبلـ البػدكم فػ ٌم دػبلـو ضليٍيػي  كدبلمينػا  يعود ببل شف دلرحلةو حيارية قدؽلة ًقدى

 ة معظمو نتاجي بيئة بدكية، كدذلف معظمي األمم نحنا.

هى ى العربيػػػة الػػػذم اسػػػتقرأه علما ىػػػا، كالػػػذم يقػػػـو ة األسػػػاس علػػػس هدراؾ هننػػػا ال نػػػرل منهدػػػان للتدػػػوُّز هال مىػػػنػٍ  -ج 
يٍسػتىعاًر كادلسػتعاًر لػو، كعبلقػة السػببيَّة أك الكيليَّػ

ة أك العبلقة بني عنصػرىم احلقيقػة كآّػاز. كقػد حيػدّْدىٍت عبلقػةي ادلشػأّة بػني ادل
يٍرسىل كأصًلو.

 الائية أك ادلكانية أك.... بني آّاز ادل

أفَّ بعػػض ادلصػػطلحات آّازيػػة قػػد جػػاءت ميٍيػػًحكة أك معقَّػػدة، فػػاف مػػا ييػػحف أدثػػر جهػػلي ادلنتقػػديا أف تلػػف  أمػػا
( ليسػ  رلػازاتو أصػبلن، ههنػا توليػده  Telephoneادلصطحات الا احتدوا ّٔا كىي )ًمسىػرة كهرزيػا كًمٍقػوىؿ( للتعبػح عػا ) 

 اشتقاقي جاء علس صيغ اسم اآللة.

يّْة ة بعػػض آّػػازات احلديثػػة ال ػليىػػلُّ هشػػكاذلا عػػا طريػػق كىٍضػػع منهديػػة جديػػدة للمدػػاز، بػػل عػػا هف التعقيػػد كاحلوشػػ
طريػػػق تطبيػػػق مبػػػادئ الفصػػػاحة العربيػػػة ة اختيػػػار اللفػػػظ، كمػػػا أعلهػػػا: خيليػػػوُّه مػػػا التعقيػػػًد كالغرابػػػًة كتنػػػافًر احلػػػركؼ كسلالفػػػًة 

لببلنيػني، كهف دنػا اليػـو ال نػرل الغرابػةى مغىٍمػاان ة فصػاحة ادلصػطلح القياس. كلكلٍّ ما ىػذه الكلمػات معناىػا احملػدَّد لػدل ا
ػػم فيهػػا مػػا اخلػػربة اللغويػػة كاإلحسػػاس  خاصػػة. علػػس أف تطبيػػقى قواعػػًد الفصػػاحة ىػػذه ال يتهيَّػػ ي ألمّْ أحػػد، بػػل ال بػػد للحىكى

ب هنػا حوشػية، مػع أف ركاجىهػا السليم، كهال دان  أحكامو حوؿ احلوشي كادل لوؼ ما نوع حيٍكمهم علس دلمػة )الوشػيعة( 
 العلمي أدربي برىاف علس خط  تقديرىم.

أمَّػػا أف يكػػوف الػػدافعي هىل جتىىػػوًُّز آّػػامع ىػػو التخػػوُّؼى مػػا توليػػداًت العامػػة آّازيػػة، فػػبل مسػػوغ دلناقشػػتو، ألف ادلهػػم  -د 
 ـ أفرادان.ىو أف يكوف التدوُّز سليمان كمتقبَّبلن أيَّان دان  الهة الواضعة، مؤسساتو أ

أسػلوبه نػح  -حيثمػا كقػع  -كأمَّا اسػتئثار اللغػويّْني دكف ادلختصػني العلميّْػني بوضػع ادلصػطلحات آّازيػة، فهػذا  -ىػ 
علمػػػي، ال ة آّػػػاز كحػػػدىه، بػػػل ة دػػػلّْ طرائػػػق تعريػػػب ادلصػػػطلح. كمهمػػػا دانػػػ  الطريقػػػةي ادلتبعػػػة فػػػاف التعػػػاكف الوثيػػػق بػػػني 

 لميّْني دفيله ب ف ييقدـ ادلصطلح األفيل علس األنلب.اللغوينيّْ كادلختصّْني الع

                                                           

 .َِ/ِد. مصطفس جواد: ادلصطلحات العلمية كالفنية احلديثة، رللة آّمع العراقي [ ُُٖ
 .ِّْد. أ د سلتار عمر: علم الداللة  [ ُِٖ
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 الفصل الثالث

 االقتراض

 مفهوم االقتراض ونوعاه:

 قدٍَّمنا أف طرائق كضًع ادلصطلح لدل احملدثني ثبلث ىي: الرتمجة فالتوليد مث االقرتاض.

العدػػػا عػػػا العثػػػور ة معدماتًنػػػا كدتًبنػػػا  فػػػاالقرتاضي ىػػػو الطريقػػػةي األخػػػحة الػػػا يػىٍلدػػػ  هليهػػػا ادلعػػػرّْبي أك ادلصػػػطلحٌي بعػػػد
 القدؽلة، علس دلمةو مقابلةو للمصطلح أك الكلمة األجنبية، كبعد العدا عا توليًد مصطلحو جديد باالشتقاؽ أك التدوُّز.

صػس كالتقارضي بني اللغات ادلتعاصرة ظاىرةه عامة فيها، أقاـ عليها فقهاءي اللغػة احملػدثوف أدلَّػة ال لي
تبسػ  اق». لقػد ُّٖ

ػػٍتو اللغػػاتي األكربيػػة مػػا العربيػػة مػػا دلمػػاتو بػػاآلالؼ، حػػدَّدىا قػػاموس  سػػبع كثبلثػػوف لغػػةن مػػا اللغػػة العربيػػة، كيقػػدَّر مػػا اقتبسى
. كقػد حبػث لغويُّػوف نربيػوف ة الكلمػات الػا دخلػ  لغػاهتم مػا العربيػة أك ُْٖ«)ليرتم( ة ملحىق، لديدان جائيان فحسػب

ا فيهػػا ميصىػػنَّفات، ضلػػو دتػػاب: مبلحظػػات علػػس الكلمػػات الفرنسػػية ادلشػػتقة مػػا العربيػػة )ذلنػػرم ال الفارسػػية أك الرتديػػة كألَّفػػو 
مػػانج(، كملحػػق معدػػم اللغػػة الفرنسػػية )دلارسػػيل دكفيػػف( كمعدػػم )دكزم( ة الكلمػػات اإلسػػبانية كالربتغاليػػة ادلشػػتقة مػػا 

 .ُٖٓفي(اللغة العربية، كاأللفاظ السامية الدخيلة ة اليونانية )ذلنريش لي
أف الدراسات اللغويػة تبػنيّْ أف أدثػر مػا نصػً  ألفػاظ اللغػة اإلنكليايػة ليسػ  هنكليايػة األصػل، كأف أقػلَّ مػا »كييذدر 

 .ُٖٔ«نص  دلماًت اللغة الفرنسية ما أصل التيمل، كالباقي ما أصوؿ أخرل
ف العربيػػة قػػد أخػػذت مػػا اليونانيػػة كس تكػػا العربيػػة لتشيػػذَّ عػػا ىػػذا القػػانوف اللغػػوم العػػاـ. كيقػػدّْر بػػاحثوف معاصػػركف أ

(  َِٓ( دلمػةن، كمػا الرتديػة ضلػػو )ََُْ. دمػا أخػذت مػا الفارسػية ضلػو )ُٕٖ( دلمػةِٕٕ( دلمػةن كمػا البلتينيَّػة )َِٓ)
. كأخػػذت حػػديثان مػػا اإليطاليَّػػة كاإلنكليايػػة كالفرنسػػية. كىػػذا التقػػارض اللغػػوم مػػا أكضػػح ًثػػار التقػػاء احليػػارات ُٖٖدلمػػة

 كاحتكاًدها.

                                                           

 .ُّٔاللغة  د. صبحي الصا،: دراسات ة فقو [ ُّٖ
 .ّٔد. زلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك  [ ُْٖ
 .ُِْد. أ د عيسس: التهذيب ة أصوؿ التعريب  [ ُٖٓ
 .ِِٓد. عبد الكرمي خليفة: اللغة العربية كالتعريب ة العصر احلديث  [ ُٖٔ
 .ِٔد. زلمد ادلندي الصيادم: التعريب كتنسيقو ة الوطا العرك  [ ُٕٖ
 .ُٕٔد. نش ة ظبياف: حردة اإلحياء اللغوم ة ببلد الشاـ  [ ُٖٖ
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يعىػػرَّب(، كقػػد تىشيػػٌذ عػػا قػػد ت
يٍقتػىرىضػػة ة اللغػػة العربيػػة خاضػػعةن دلعايحىػػا الصػػوتية كالصَّػػٍرفية فنسػػميها )ادل

نػػدم  ادلفػػرداتي ادل
يٍقتػىػػرىض، هٍذ اخػػتلىسى 

تلػػف ادلعػػايح فنسػػميها )الػػدَّخيل(. كلكػػاَّ القػػدماء س يكػػا لػػديهم مثػػلي ىػػذا التصػػوُّر الواضػػح لنػػوعىي ادل
يعىرَّب ك 

. كال ؼلػرج عػا ىػذا ادلعػىن تعريػ ي ُٖٗ«فاستعمل مجهوريىم ادلعرَّب كالدخيل ملعىن كاحد»الدَّخيل عندىم  مفهومىا ادل
. كقػػػد أحصػػػس الػػػددتور هبػػػراىيم بػػػا مػػػراد َِٖ«دػػػلُّ دلمػػػةو أيدخلىػػػ  ة دػػػبلـ العػػػرب كليسػػػ  منػػػو»الكفػػػوم للػػػدخيل ب نػػػو 

ؤلػ  نػحي مسػتًقرٍّ علػس تسػميةو كاحػدة لظػاىرًة االقػرتاض الكلمات ادلقرتىضػة ة حػرؼ البػاء مػا لسػاف العػرب فتبػنيَّ لػو أف ادل
( مػػرة مصػػطلح )ميعىػػرَّب( كةػػاين مػػرات مصػػطلح )دىًخيػػل(. كأػػج مػػرات مصػػطلح )أىٍعدىمػػٌي( ُٕاللغػػوم، فقػػد اسػػتعمل )

مع بني ىذه ادلصطلحات مجيعان ة كصً  لفػظو كاحػد، مػثبلن  : لفػظ كأربع مرات مصطلح )أعدىمٌي ميعىرَّب(. علس أنو قد غلى
)يػػ (: دخيػػله ة العربيػػة أعدًمػػيّّ معػػرَّبه  دمػػا أنػػو يىسػػتعمل تسػػمياتو أخػػرل عامػػة جػػدان مثػػل: ال أحسػػب الكلمػػةى عربيػػةن 

. حػػػَّت )الػػواليقي( صػػػاحب أىػػػم معدػػم للمعرَّبػػػات ة عصػػره غلعػػػل ادلعػػرَّب مػػػا الػػػدخيل هٍذ ُِٖأك: لػػيج ة دػػػبلـ العػػرب
في آّيػػد....  ىػػذا دتػػابه نػػذدر فيػػو»يقػػوؿ ة مقدمػػة دتابػػو:  مػػا تكلَّمػػ  بػػو العػػربي مػػا الكػػبلـ األعدمػػي كنىطػػقى بػػو القػػًر

ٍلطػػػان ًخػػػر هٍذ عػػػدَّ ادلولَّػػػد مػػػا الػػػدخيل دمػػػا بينَّػػػا ة الفصػػػل ِِٖ«ليػيٍعػػػرىؼ الػػػدَّخيلي فيػػػو مػػػا الصَّػػػريح .. كزاد عليػػػو اخلفػػػاجي خى
ٍبنػػا هىل دفعػػو الثػػاين، كذىى

اعلػػم أف ادلعػػرَّب ييعػػربَّ عنػػو »عنػػدما قػػاؿ أحػػدىم:  . ككىًىػػم بعػػضي احملػػدىثني الػػذيا تػػابعوا القػػدماءِّٖ
 .ِْٖ«بالدخيل، كالدخيلي يدخل فيو ادلولَّدي كادلصنوعي 

فػػاف معظػػم احملػػدثني  ِٖٓ«كجىعىلوعلػػا ة ًنٍمػػدو كاحػػد»كهذا دػػاف ادلتقػػدموف س يىػػركا ضػػركرةى التمييػػا بػػني ادلعػػرَّب كالػػدخيل 
دَّخيل كادلولَّػػد. ألفَّ عػػدـ التفريػػق بينهػػا ييػػع دلمػػات مثػػل )ًمػػٍدفع( العربيػػة فرَّقػػوا بػػني ىػػذه ادلصػػطلحات الثبلثػػة: ادلعػػرَّب كالػػ

ادلولَّدة ك)جغرافيػة( ادلعرَّبػة ك)دمبيػوتر( الدَّخيلػة علػس صػعيد لغػوم كاحػد، علػس اخػتبلؼ مػا بينهػا مػا حيػث الػذر كالبنيػة 
ماء، أهنػم نظػػركا لبلقػرتاض مػا زاكيػةو تارؼليَّػة أملىٍتهػػا الصػوتية. كلعػل الػدافعى كراءى عػدـً التفريػق بػػني ادلعػرَّب كالػدخيل عنػد القػد

قييَّةي االحتداج، كّٔذا ادلنظور فاف دلَّ ما اقرتضىٍتو العربية بعد عصًر االحتداج ىو دخيله كليج زللَّ استشهاد، فػبل أعليػة 
 .للتمييًا بني أنواعو ال يػيٍبىن علس التمييا بينها أمُّ مىٍطلىبو لغوم -كاحلالةي تلف  -

ثوف فقػد حبثػوا ادلسػ لةى مػا منظػورو صىػٍرة صػويٌت، هذ لػيج ادلهػمُّ عنػدىم احًتداجيَّػةى ىػذه الكلمػة أك تلػف، بعػد  أمَّا احملدى
أف فػػات عصػػري االحتدػػاج، بػػل ادلهػػم ىػػو مػػدل همكانيػػًة دىٍمػػ  الكلمػػاًت ادلقرتىضػػة ة النظػػاـ الصػػويٌت للعربيػػة، بعػػد أف صػػار 

نُّبيو. فاٍف داف ملقدكًر القدماء أف يػىنػٍفيوا ما العربية الفصحس ما شا كا كيىيىػعيوه خػارج احلػـر اللغػوم، االقرتاض شلَّا ال ؽلكا جتىى 

                                                           

 .ْٓ - ْْد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية ة عصر االحتداج  [ ُٖٗ
 .َِّ/ِأبو البقاء الكفوم: الكليات  [ َِٖ
 .َْد. زلمد رشاد احلمااكم: دكر التعريب ة تطوير اللغة العربية  [ ُِٖ
 .ُٓكبلـ األعدميالواليقي: ادلعرب ما ال [ ِِٖ
 ما ىذا البحث. ٗٔينظر: ص  [ ِّٖ
 .ُّّ: ٓ/ُسعيد الكرمي: اللغة كالدخيل فيها، رللة رلمع دمشق رللد  [ ِْٖ
 .ّْد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية ة عصر االحتداج  [ ِٖٓ
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كييغلقػػوا أبػػػواب ادلعػػػاجم دكنػػػو، فػػػافَّ احملػػدثني ال يىػػػدَّعوف أفَّ ملكنػػػتهم أك هرادهتًػػػم فعػػػلى ذلػػف، هٍذ لػػػيج ىػػػدفيهم احلفػػػاظى علػػػس 
 بل احلفاظي علس نظاـً اللغة، كىو ما الثواب . -ت كىي ما ادلتحوّْال -مفرداًت اللغة فقس 

يعىػػرَّب علػػس 
لىػػ  العربيػػةى قػػدؽلان أك تػػدخل اليػػوـى أك نػػدان، »كيكػػاد غليٍمػػع احملػػدثوف علػػس أف ييٍطلىػػق ادل دػػلّْ دلمػػةو أجنبيػػة دخى

قػدماء أك ادلعاصػركف، كنسػمي علس أف تكوفى خاضػعةن دلقػاييج العربيػة كأبنيًتهػا كحركًفهػا، كيػدخل فيػو قسػمه دبػحه شلػا عرَّبػو ال
ػػرٍت فيػػو كأصػػبح جػػاءان مػػا البنػػاء العػػرك، كأف ييٍطلػػق )الػػدَّخيلي( علػػس اللفظػػة األجنبيػػة  ىػػذا النػػوع ميعىرَّبػػان ألف الػػركح العربيػػة سى

ٍرًسػػػها سػػػواءه أدانػػػ  قدؽلػػػةن أـ حديثػػػة ال  . هف ىػػػذا ادلفهػػػـو للػػػدخيل كاضػػػحه ِٖٔ«الػػػا س  ىٍيىػػػع دلقػػػاييًج العربيػػػة كبنائهػػػا كجى
يعىػرَّب فهػو 

ػلتػاجي هىل مايػدو مػا التػدقيق كالتحديػد كىػو مػا سػنحاكلو ة  -علػس ًصػحًَّتو النسػبية  -ًخبلؼ فيو، أما مفهوـي ادل
 الفقرات القادمة.

يٍقتػىػػػػرىض(، بػػػػل أطلقػػػػوا علػػػػس مػػػػا لػػػػيج عربيػػػػان عبػػػػارةن )األ ػػػػاء 
كشلػػػػا غلػػػػدير ذدػػػػريه أف ادلتقػػػػدّْمني س يسػػػػتعملوا مصػػػػطلح )ادل

ة(، سػػػػواء ة ذلػػػػف مػػػػا خىيىػػػػع للبينيػػػػة الصػػػػوتية العربيػػػػة بتغيػػػػحو فيػػػػو أـ س ؼلىٍيىػػػػعاألعدميَّػػػػ
ثوف فػػػػاف مصػػػػطلح ِٕٖ . أمَّػػػػا احملػػػػدى

 )االقرتاض( عندىم يعمل التعريبى اللفظي كالتٍَّدخيل.

 ( التعريل اللف ئ)

خىصٍَّصػناه باسػم )التعريػب ما نعنيو بالتعريب ة ىذا الفصل هظلا ىو التعريب ملعناه االصطبلحي لدل القػدماء، الػذم 
 . ٕٛٛ«وىو أن تَدتَدَفو ه الَعَرُب بالكلمة ايعجمية على منهاجها»اللفظي( متيياان لو ما بقية مفهومات التعريب 

الحظ اللغويوف القدماء أفَّ ةة دلماتو ليج ذلا أصػله ة العربيػة، كال اشػتقاؽ ذلػا مػا جػذكرىا، كأف العػرب تسػتعملها 
يعىرَّبػات( كعلػس ة  اطيبها اليومي 

حَّت صارت شلَّا ال ييسىتىغىنى عنو للتفاىم بني الناس، ف طلقوا علػس ىػذه الكلمػات اسػم )ادل
يعىرَّب(، مقاببلن دلصطلًح )العىرىٌك( للكلماًت ذاًت الذكر كاالشتقاًؽ ة لغتهم.

 جنسها مصطلح )ادل

ف الكػػرمي جػػدالن  ف كقػػد أثػػارى كجػػودي بعػػًض الكلمػػات ادلعرَّبػػة ة القػػًر  دبػػحان بػػني الفقهػػاء القػػائلني بوجػػود ادلعػػرَّب ة القػػًر
ٍيا الػػػرأيني ة ىػػػذا الػػػنص الػػػذم تناقلتػػػو دتػػػب ادلعػػػرَّب  يٍنًكػػػريا لػػػو. كينقػػػل أبػػػو عبيػػػد القاسػػػم بػػػا سػػػبلـ ىػػػذى

كبػػػني اللغػػػويني ادل
ف فػػاف النػػاس اختلفػػوا فيهػػا، فػػريكم عػػا ابػػا»بركايػػات متشػػأّة، قػػاؿ:  ػػم ة القػػًر عبػػاس كرلاىػػد كابػػا جبػػح  أمػػا لغػػاتي العىدى

ػػػم، منهػػػا قوليػػػو تعػػػاىل: الػػػيىٌم كالطُّػػػور  كعكرمػػػة كعطػػػاء كنػػػحىم مػػػا أىػػػل العلػػػم أهنػػػم قػػػالوا ة أحػػػرؼ دثػػػحة ههنػػػا بلغػػػاًت العىدى
ههنػػػػا  كالرَّبػػػػانًيُّوف فيقػػػػاؿ ههنػػػػا بالسػػػػريانية، كالصّْػػػػراط كالًقٍسػػػػطاس كالًفػػػػٍردىكس ييقػػػػاؿ ههنػػػػا بالركميػػػػة، كًمٍشػػػػكاة كًدٍفلىػػػػنٍي، كييقػػػػاؿ

ف لػيج فيػو مػا دػبلـً العىدىػم شػيءه   باحلىبىًشيَّة... قاؿ: فهذا قػوؿي أىػًل العلػم مػا الفقهػاء. قػاؿ: كزىعىػم أىػلي العربيػة أف القػًر

                                                           

. كهبراىيم أنػيج: داللػة ِّٓ - ِّّل ة اللغة العربية . كينظر: د. حلمي خليل: ادلولَّد كالدخئِد. أ د مطلوب: حردة التعريب ة العراؽ  [ ِٖٔ
 .ُْٗاأللفاظ 

 ، كعبارتو ألك حياف األندلسي ما )ارتشاؼ اليرب(.ِٗٔ/ ُالسيوطي: ادلاىر  [ ِٕٖ
 .ُْالتعريب كالتنمية اللغوية:  -دلايد ما التفصيل ينظر: د. شلدكح زلمد خسارة  [ ِٖٖ
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 . أمَّػا أىػلي العربيػةِٖٗ[ُٓٗ/ِٔ[ كقولًو: زبًًلسىافو عىػرىًكٍّ ميبًػنيو *{ ]الشػعراء: ِٖ/ّٗلقولًو تعاىل: زقػيٍرًنان عىرىبًيِّا{ ]الامر: 
مػا زىعىػػم أف ة »الػذيا نقػل أبػػو عبيػد قػوذلىم كاًصػػفان هيػاه )بػالاٍَّعم( فيمػػثلهم شػيخوي أبػػو عبيػدة معمػر بػػا ادلثػىن الػذم يقػػوؿ: 

ًف ًلسػػػانان سػػػول العربيػػػة فقػػػد أعظىػػػمى علػػػس اهلل القػػػوؿى  كينسيػػػب الشػػػهاب اخلفػػػاجي هىل أك منصػػػور الػػػواليقي مػػػذىبان «. القػػػًر
بي عندم مذىبه فيو تصديقي القولىنٍي مجيعان، كذلػف أفَّ ىػذه احلػركؼى أصػوذليا أعدميَّػة دمػا قػاؿ كالصوا»توفيقيَّان يقوؿ فيو: 

ػػم هىل ألفاًظهػػا، فصػػارت عربيَّػػةن، مث نػىػػاىؿ  الفقهػػاء، هال أهنػػا سػػقطىٍ  هىل العػػرب ف عربػىٍتهػػا ب لسػػنًتها كحىوَّلتهػػا مػػا ألفػػاًظ العدى
في كقد اختلط  ىذه احلركؼ بكبلـً العرب، . َّٖ«فما قاؿ ههنػا عربيَّػةه فهػو صػادؽ، كمػا قػاؿ: عىدىميَّػة فهػو صػادؽه  القًر

كىذا القوؿي الصائبي أعاد القيية هىل أصوذلا كىػي قيػيَّةي التقػاريًض بػني اللغػات، ميوضّْػحان أف ادلعػرَّب موجػوده ة لغػًة العػرب 
ف هظلػػا اسػػتعملى مػػا اسػػتقرَّ عليػػو اللسػػافي العػػرك، ك  ف، كأفَّ القػػًر ادلعػػرَّبي جػػاءه منػػو بطبيعػػة احلػػاؿ. كت سيسػػان علػػس ىػػذا قبػػل القػػًر

الفهم حىدَّ الوىرمُّ التعريبى ة ًصحاحو بقولو: )تعريبي االسم األعدمي أف تػىتػىفىوَّه بو العربي علس ًمٍنهاًجها(
ُّٖ. 
ة، ك)ًدرٍ  ػػػدىٍندىل( للمػػػًر ٍػػػلي عصػػػره مػػػا العصػػػور مػػػا ميعىرَّبػػػات، فمػػػا العصػػػر الػػػاىلي دلمػػػاته مثػػػل )سى ػػػم كدينػػػار( س ؼلى ىى

ك) ىىػػٍوأىؿ( السػػًم العىلىػػم السُّػػرياين ) ىًٍويٍػػل(
نيػػة دلمػػاته مثػػل )الًفػػٍردىكس( مػػا الرُّكميػػةِّٖ ، ك)دػػافور( ّّٖ. كمػػا ادلعرَّبػػات القًر

ػػػريانية . كمػػػا معرَّبػػػات العصػػػر العباسػػػي  ّٖٔك)الصّْػػػراط( مػػػا الركميػػػة ّٖٓ. ك)ًسػػػدّْيل( مػػػا الفارسػػػيةّْٖمػػػا الفارسػػػية أك السُّ
ٍلسىفىة كزًٍنديقدلماته مثل: فػى 

ار كطىٍقمّٕٖ ٍقدار كمجىىدى . كما معرَّبات العصر الرتدي دلماته مثل: أٍستىدار كبػىٍندى
ّٖٖ. 

 ( مكانة التعريل اللف ي بين واائل تنمية اللغة:ٔ 

يدؿ مػا سػبق علػس أف التعريػب دػاف دائمػان عنصػران مػا عناصػًر ظلػاء اللغػة كتكثحىػا. لكػا ال بػد مػا التنبيػو علػس أنػو س 
العنصػػرى األىػػمَّ كال األىفٍػعىػػل ة تطورىػػا، بػػل هننػػا نػػرل أف التعريػػب دػػاف كسػػيلةن زلػػدكدة جػػدان مػػا كسػػائل ظلػػو اللغػػة لػػيج  يكػػا

( تسػػع مئػػة دلمػػة منػػذ ََٗىػػػ( مجػػع فيػػو ضلػػو )َْٓأدثػػر، كدليلنػػا علػػس ذلػػف أف دتػػاب ادلعػػرَّب للدػػواليقي ادلتػػو  سػػنة )
دس، فاذا قسَّمنا الكلمػات ادلعرَّبػة علػس سػتة قػركف فػاف النػات  ىػو تعريػب العصر الاىلي حَّت منتص  القرف اذلدرم السا

                                                           

 .ِٖٔ/ُادلاىر ، كالسيوطي: ّٓ-ِٓالواليقي: ادلعرب  [ ِٖٗ
 .ِٗٔ/ُ. كينسب السيوطي ىذا ادلذىب هىل أك عبيدة، كفيو نظر. ينظر: ادلاىر ِْالشهاب اخلفاجي: شفاء الغليل  [ َّٖ
 عرب. -الوىرم: الصحاح  [ ُّٖ
 ، كفيو ) ويل(.ْٕ، كاخلفاجي: شفاء الغليل ِّٔالواليقي: ادلعرب  [ ِّٖ
ف ما  [ ّّٖ  .ُِِ-ُُِادلعرب السيوطي: ادلهذب فيما كقع ة القًر
 ادلصدر السابق نفسو. [ ّْٖ
 .ٕٗادلصدر السابق:  [ ّٖٓ
 .َُٓادلصدر السابق:  [ ّٖٔ
 .ّٓابا دماؿ باشا: رسالة ة لقيق الكلمة األعدمية  [ ّٕٖ
 .ِٔضاحي عبد الباقي: ادلصطلحات العلمية قبل النهية احلديثة  [ ّٖٖ
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، ىذا هذا سلَّمنا بعيدمة أصوًؿ دل الكلمػات الػا زىعىمهػا معرَّبػة  علػس ّٖٗثبلث دلمات دل سنتني، كىذا مقدار نػىٍار جدان 
( ا ػػان لؤلمػػراض، منهػػا اثنػػاف معرَّبػػاف ّْ)أننػػا سػػنرل بعػػد قليػػل أف ة دثػػحو شلػػا ادعىػػس عدمتىػػو نظىػػران. أمػػا الثعػػال  فقػػد ذدػػر 

 .َْٖفقس
كمع ذلف فلعلَّ قائبلن يقوؿ: هف القدماء فتحوا بابى التعريب علس مصراعىيو، ألهنم أدخلوا هىل لغػتهم معرَّبػات دػاف ذلػا 

كدػاف عنػدىم مقابليػو أ اء فيها، كداف ملقدكرىم تبلفيها لوال أهنػم دػانوا يتسػاىلوف ة قيػية التعريػب، فقػد عرَّبػوا )اذلػاككف( 
ػػػرىت. هال أننػػػا نػػػرجح  ، كعرَّبػػػوا )السػػػكَّر( كمقابليػػػو ادلًبػٍ أف العػػػرك كىػػػو ادلًٍنحػػػاز أك ادلًٍهػػػراس، كعرَّبػػػوا )ادلًٍسػػػف( كمقابليػػػو ادلشػػػمـو

ملواصػفاتو العرب س تكا لتعرّْب )اذلاككف( لو داف يقابل متامان مدلوؿى ادلنحاز أك ادلهراس، فلعلَّ ىذه األداة الديدة دانػ  
ػػا دػػانوا يعرفونػػو، كلػػو دػػاف السػػكر ىػػو ادلػػربت متامػػان دلػػا عرَّبػػوه، لكػػاَّ اختبلفػػان ة النػػوع كادلواصػػفات  ىىلهػػم علػػس   تلػػ  عمَّ
 صػػيص ادلػػادة الديػػدة باسػػمو معػػرَّب، هال أٍف ػلػػاكؿ شػػاعره أك متحػػدّْثه اسػػتعماؿى دلمػػةو أعدميػػة ة النُّػػٍدرة، تظرُّفػػان، دمػػػا 

، أك تعاليمػػػان، كأمثػػػاؿي ىػػػؤالء موجػػػودكف ة دػػػلّْ عصػػػر، أك أٍف ػلػػػاكؿ شػػػعوكّّ ُْٖ األعشػػػس كأك نػػػواس أحيانػػػان نيسػػػب ىػػػذا هىل
هشاعةى دلماتو ما لغتو هيهامان بعىٍدًا العربية عا التعبح. كلعل قائبلن ًخػر يقػوؿ: دػاف ذلػف ة عصػرو س يكػا فيػو مثػلي ىػذا 

مَّػػا اآلف فػػالواقعي سلتلػػ ه أمػػاـ تعػػاظيم احلاجػػة ادلصػػطلحيَّة. كدلعرفػػًة مػػدل السػػيل الػػذم نواجهػػو مػػا ادلصػػطلحات األجنبيػػة، أ
احلاجػػة هىل التعريػػب عمػػدنا هىل اسػػتخراج النسػػبة ادلئويػػة الػػا متثٌلهػػا طريقػػة التعريػػب عنػػد احملػػدىثني، بالقيػػاس هىل طػػرؽ الوضػػع 

 األخرل، معتًمًديا عينةن ما معدماتو  صصيَّة متنوعة فكاف ما يلي:

مصػػطلحان  ِٔ( مصػػطلحان، ادلعػػرَّب منهػػا ّْٓتػػاب )مصػػطلحات علميػػة( للػػددتور صػػبلح الػػديا الكػػواد  )ييػػم د
 %.ّ.ٕبنسبة ضلو 

( ثبلثػة فقػس، فتكػوف ّ( مصػطلحان ادلعػرَّب منهػا )ِٕٓييػمُّ حػرؼي ادلػيم ضلػو ) ِْٖكة )معدم الرياضيات ادلعاصػرة(
 صطلحاتو.م     ساـ ادلعدم، كفيو ضلو%. كاختػىٍرنا حرؼى ادليم ألنو أدربي أقٗ.َالنسبة ضلو 

( مصػطلحان، ادلعػرَّبي منهػا دليَّػان ُُٔكة )قاموس الكيمياء(، كىو جاءه ما موسػوعًة الكويػ ، ييػم حػرؼي الػبلـ ) -
يعتػػو بطب -%، كيعػػود ارتفاعهػػا هىل أفَّ علػم الكيميػػاء ِٖ( ثبلثػػة كثبلثػوف مصػػطلحان، كىنػػا قفػات النسػػبة هىل ضلػو ّّىػو )
علمي مردباتو ديميائية، كىذه شلػا يػىٍعسيػر توليػدي مصػطلحو عػرك ذلػا. دمػا أف مػنه  كاضػعي أم معدػم كثقػافتهم ذلػا أثػره ة  -

ٍيل هىل التعريب أك عدًمو.
ى
 ادل

( أحػػػػد عشػػػػر ُُ( مصػػػػطلحان، ادلعػػػػرَّب منهػػػػا )ْٗييػػػػم حػػػػرؼ اذلمػػػػاة ) ّْٖكة )معدػػػػم ادلصػػػػطلحات األدبيػػػػة( -
 %.ُِضلو  مصطلحان فتكوف النسبة

                                                           

 .َُِد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  [ ّٖٗ
 كما بعدىا، كالكلمتاف علا: القولن ، كادلاليخوليا، مع أنو ترمجهما أييان بانسداًد ادلعي، كضربو ما النوف. ُِٓالثعال : فقو اللغة  [ َْٖ
 .ِٕٓ/ُابا رشيق القحكاين: العمدة  [ ُْٖ
 معدم الرياضيات ادلعاصرة للدداترة: صبلح أ د كموفق دعبوؿ كهذلاـ احلمصي، دمشق. [ ِْٖ
 ادلصطلحات األدبية: هعداد هبراىيم فتحي، تونج.معدم  [ ّْٖ
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ىذه العينة ما ادلعدمات متنوعػًة التخصُّصػات تبػنيّْ أف نسػبة التعريػب بالقيػاس هىل رليٍمىػل طرائػق كضػع ادلصػطلح ىػي 
%(. كىػػي نسػػبةه تبػػدك أعلػػس شلَّػػا ظهػػر ة فصػػلو سػػابق، كًعلَّػػةي ذلػػف أف النسػػبة السػػابقة أيًخػػذىت مػػا أعمػػاؿ آّػػامع ٓ.ُِ)

حلاليَّػػػة مػػػا أعمػػػاؿ األفػػػراد، كطبيعػػػيّّ أف تكػػػوف ادلؤسسػػػات العلميػػػة أدثػػػرى تشػػػدُّدان مػػػا قبػػػوؿ اللغويػػػة، بينمػػػا أيًخػػػذت النسػػػبة ا
 ادلعرَّب، كأدثرى قدرةن علس توليًد ادلصطلح العرك ادلقابل اشتقاقان أك جتوُّزان.

حصػػيلةي مقارنػػة بػػني علػػس أف ىػػذه النسػػبةى ًخػػذةه بالتنػػاقص. كلػػيج ىػػذا ضػػربان مػػا النبػػوءاًت اللغويػػة البلًَّعلميَّػػة، بػػل ىػػو 
 :ْْٖمعدمات  صُّصيَّةو ة العصر العباسي كبني معدماتو  صُّصيَّة شلاثلة عصرية بينىٍ  ما يلي

( تيػػمَّنها ِْٖ( مصػػطلحان معرَّبػػان مػػا رلمػػوع )ُِٗييػػم دتػػاب )ادلنتخػػب مػػا دتػػاب األدكيػػة ادلفػػردة( للغػػافقي ) -
 الكتاب.

 ( مصطلحان.ِّّٓ( مصطلحان معرَّبان ما رلموع )َُِٖا البيطار )كييم معدم )الامع دلفرداًت األدكية( الب -

ٍشػػػػ ( البػػػػا  ػػػػادكش الاائػػػػرم ) -ج  ( مصػػػػطلحان َٗٗ( مصػػػػطلحان معرَّبػػػػان مػػػػا رلمػػػػوع )ْٕٔكييػػػػم دتػػػػاب )الكى
 تيمنها الكتاب.

شلػاثبلن ىػو %(. ة حػني صلػدي معدمػان عصػريان  صُّصػيان ْٖكعلس ىذا تكوف نسبة ادلعرَّب ة دتػب ذلػف العصػر ىػي )
( مصػطلحان معرَّبػان، بنسػبة ُُِّ( مصػطلحان منهػا )ُّْْٓدلحفيػل( ييػم )  -)معدم ادلصطلحات الطبية دثػح اللغػات 

 %( فقس. مع أف التدفُّق ادلصطلحي اليـو أناري ما تدفُّقو عصرئذو ملا ال ييقارف.ٕ.ٕبلغ  )

 ( ُكتُل المعر ب:ٕ

ٍػلي عصػره مػا لغػوم حبػثى  حظي ادلعرَّب، باعتبػارًه أحػدى حبػوًث فقػو اللغػة، بعنايػًة مػؤلًفني علػس سلتلػ  العصػور، هٍذ س ؼلى
ىٍعدىمىةى دان  ىػي الغالبػةى علػس جهػوًدىم، كس صلػد مػا قػىعَّػدى ذلػذه الظػاىرة اللغويػة كدرسىػها مػا القػدماء، 

ة ادلعرَّب. كلكا ادل
ة ادلعرَّبػة أك الدخيلػة مػا الكلمػة العربيػة. كدنػا قػدَّمنا أفَّ دتػب سول أحكاـو متفرّْقة حوؿ تعريً  التعريب كديفيًَّة متييػًا الكلمػ

ادلتقدمني جتمىع بني ادلعرَّب كالدخيل دائمان، ك لس معهما ادلولَّدى أحيانػان، كأفَّ معظمهػا اعتمػد علػس الىٍمػع، كس يكػا لػو مػا 
لي البنية الصوتية للكلمػة فكػافى لػو مكانػةه ثانويػة ة هثبػات مىنػٍهى  ة هثباًت عيٍدمًة دلمةو ما هال النقلى عا ادلتقدّْمني، أما للي

عركبًة الكلمة أك عيٍدمىتها، كأىمُّ ىذه الكتب
ْٖٓ: 

 ىػ(.َْٓادلعرَّب ما الكبلـ األعدمي علس حركؼ ادلعدم للدواليقي ) -

 ىػ(.ِٖٓحاشية ابا بػىرّْم علس ادلعرَّب للدواليقي ) -

 ىػ(.َِٖما اللفظ الدخيل للبشبيشي )التٍَّذييل كالتٍَّكميل دلا استيعمل  -

ف ما ادلعرَّب للسيوطي ) - يهىذَّب فيما كقع ة القًر
 ىػ(.ُُٗادل

 ىػ(.َْٗرسالة ة لقيًق تعريًب الكلمة األعدمية البا دماؿ باشا ) -

                                                           

 .ٔ/ ِينظر: د. هبراىيم با مراد: ادلصطلح األعدمي ة دتب الطب كالصيدلة العربية  [ ْْٖ
 .ّٓٓ-ّْٓ/ُعيسس هسكندر ادلعلوؼ: اللهدة العربية العامية، رللة رلمع القاىرة  [ ْٖٓ
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 ىػ(.ًَْٗشفاء الغليل فيما ة دبلـ العرب ما الدخيل للشهاب اخلفاجي ) -

 ىػ(.ُُُُية ما الدخيل حملمد األمني احمل  الدمشقي )قىٍصد السبيل فيما ة العرب -

 ىػ( كىو سلطوط.ُُْٕالطّْراز ادلذىَّب ة الدخيل كادلعرَّب حملمد النهايل احلل  ) -

 كأىم ما يػيٍؤخذ علس ىذه الكتب:

. جػػاء ة أهنػػا اعتمػػدت النقػػل نالبػػان ة لديػػًد عيٍدمػػة الكلمػػة أك عركبتهػػا دكف أف يوضػػع النقػػل علػػس زلػػف النقػػد -ً
، ذدػر أبػو عبيػدة أنػو فارسػيّّ معػرب»معرَّب الواليقي:  : الفىٍيػل كالكػـر ػري مػع أف ابػا ديريػد صػاحب المهػرة الػا  ْٖٔ«اخلًيػٍ

ػػر، ْٕٖ«كزىعىػػم أبػػو عبيػػدة أنػػو فارسػػي معػػرَّب»ىػػي أحػػد مصػػادر الػػواليقي قػػاؿ:  . كالفػػرؽي كاضػػحه بػػني مػػدلويلىٍ دػػلٍّ مػػا )ذىدى
أخربىنػػا جعفػػر بػػا أ ػػد بػػا عبػػد البػػاقي بػػا »ثػػل الػػواليقي لػػو أراد تػػدقيقان. كجػػاء ة ادلعػػرَّب أييػػان كزىعىػػم(، كال ؼلىٍفىػػس علػػس م

 .ْٖٖ«فارس عا ابا حسنوف عا ابا عايا ة قولو تعاىل: زطيوَبى ذلىيٍم{ قاؿ: قيل طيوَبى اسمي الىنَّة باذلندية
( مػا أهنػا )فػيٍعلىػس( مػا )الطٍّْيػب( كأصػليها كقد ذدر الواليقي ىذا النقلى دكف أف يعارًضىو ب قواؿ النُّحاة  ة دلمػًة )طيػوَبى

( فقلب  الياء لليمة قبلها كاكان، كعلس ىذا البناء جاءت مصادر عديدة ة العربية مثل )ريٍجعىس(.  )طيٍيَبى

تهػا. كاليػوابس الصػ -هال نػػادران  -عػديـ اعتمػاد ادلػنه  الصػويت  -ب  وتية الػػا  ة احلكػم علػس أصػالًة الكلمػػة أك عيٍدمى
دػػاف الميػػعي عالػػةن فيهػػا علػػس اخلليػػل كسػػيبويو، س صلػػٍد مػػا أعطاىػػا األعليػػة الكػػربل ة احلكػػم علػػس الكلمػػات، اللهػػم هال أف 

 .ْٖٗيذدركىا ة مقٌدمات دتًبهم متهيدان 
ػٍذنا بػ قواؿً  -ج  ىػؤالء كأكلئػف  التسرُّع ة ادعاء التعريب: كقػد شػارؾ القػدماءى ة ىػذا ادل خػًذ بعػضي احملػدىثني. فلػو أخى

مجيٍلىةن لتوعلٍَّنا أف العربية مػا ىػي هال خلػيسه مػا معرَّبػات. ىػذا التسػرُّع أدَّل هىل التػَّعىدُّػل ة احليكػم علػس بعػض الكلمػات مثػل 
ٍنػػا(، هٍذ قػػاؿ الػػواليقي ىػػو فارسػػيّّ ميعىػػرَّب دلمػػة )الكى

، فعىلَّػػق زلقّْػػقي دتابػػو األسػػتاذ أ ػػد زلمػػد شػػادر عليػػو ة حاشػػيتو: َٖٓ
نػىػػٍات التمػػرى ة الوعػػاء( )كىػػي دلمػػةه عربيػػة س يىػػدَّع عدمتىهػػا نػػحي ادلؤلػػ  فيمػػا أعلػػم. قػػاؿ الرانػػب: كأصػػليو مػػا: دى

. كمػػا ُٖٓ
س يقػل ابػا دريػد ىػذا، كهظلػا »، فعقػب زلقػق دتابػو: ِٖٓ«قاؿ ابا دريد: اللوز ادلعركؼ معرب»ىذا القبيل قوؿي الواليقي: 

لمهػرة: )كاللَّػوز عػركّّ معػركؼ( كهظلػا أكقػع ادلؤلػ  ة الػوىم قػوؿ ابػا دريػد ة المهػرة أخط  ادلؤلّْ  ة فهم دبلًمو، ففػي ا
كمنهػػا  ّٖٓ«( فيمػػا أخػػذه العػػرب مػػا السُّػػريانية: )كاللَّػػوز البػػاذاـ( فهػػو يريػػد أف )البػػاذاـ( اسػػم اللػػوز ة السُّػػريانيةَِٓ/ ّ)

                                                           

 .ُٕٔالواليقي: ادلعرب  [ ْٖٔ
 ( للمحقق أ د زلمد شادر.ٗ)ادلصدر السابق: حاشية  [ ْٕٖ
 .ِٗ، كالكلمة ما سورة الرعد اآلية ِّٕادلصدر السابق:  [ ْٖٖ
 .ِٖ -ِٕينظر مثبلن: اخلفاجي: شفاء الغليل  [ ْٖٗ
 .ّْٓالواليقي: ادلعرب  [ َٖٓ
 ادلصدر السابق. [ ُٖٓ
 ( فيها.ّ، كاحلاشية )ّْٕادلصدر السابق:  [ ِٖٓ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ّٖٓ
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، مػع أف جػذر الكلمػة كتىٍصػريفاتو ة العربيػة  ْٖٓا )ًشػوب(األشائب: األخبلط ما الناس. قيل: ههنا فارسية معرَّبة أصليه»
 .ٖٓٓ«كاضحةه ضلو: شاب كيشوب كشائبة، كدلُّها تدكر حوؿ أصلو كاحد ىو اخلىٍلس كادلاج

، كىػي حيػدكدي »كما ادعاء التعريب علس الشبهة مػا جػاء ة )ادلعػرَّب(:  قػاؿ أبػو بكػر: قػاؿ قػوـه: الػتٍَّخم كاحػدي التُّخيػـو
صػػػحيحه، كأنكػػػر ذلػػػف قػػػوـه كقػػػالوا: الػػػتٍَّخم أعدمػػػي معػػػرَّب، كاألكؿ أعلػػػس كأفصػػػح. كقػػػاؿ الكسػػػائي كابػػػا األرض، عػػػركُّ 

األعػػػراك: ىػػػي التَّخػػػـو بفػػػتح التػػػاء كالمػػػع الػػػتُّخيم. كقػػػاؿ الفػػػرَّاء: التخػػػـو كاحػػػدىا  ػػػم. قػػػاؿ أبػػػو عبيػػػد: كأصػػػحاب العربيػػػة 
ٍػم. يقػاؿ: ىػذه يقولوف ىي التَّخـو بفتح التاء كغلعلوهنا كاحدان، كأىل  الشاـ يقولوف: ىي التُّخػـو كغلعلوهنػا مجعػان، الواحػد  ى

. هف دػلَّ ىػذه األقػواؿ كالنقػوؿ س تشػفع لكلمػة )الػٌتخم( عنػد الػواليقي، كس ٖٔٓ«القرية تيتاًخم أرض دذا كدذا أم: لادُّىػا
 لىيل دكف أف يطردىىا ما كاحًة العربية الفسيحة.

ف مػػػا لكػػػا تقحُّمػػػات الػػػواليقي تبػػػدك  ػػػذَّب فيمػػػا كقػػػع ة القػػػًر يهى
أقػػػلَّ اعتباطيػػػةن مػػػا تقحُّمػػػات السػػػيوطي ة دتابػػػو )ادل

ادلعػػرَّب(. هٍذ عػػدَّ دلمػػاتو مثػػل )يىصيػػدُّكف( معرَّبػػة مػػا احلبشػػية
( مػػا السُّػػريانية ٕٖٓ ػػراـ( مػػا احلبشػػيةٖٖٓك)القىيُّػػـو ، ك)حى

ٖٓٗ ،
ك)سيدَّدان( ما السُّريانية َٖٔك)الر ا( ما الًعربيَّة

 .ِٖٔما اذلندية ك)ابٍلعي( ُٖٔ
. كدػاف األحػرل بالسػيوطي كنػػحًه أف  ػنىدو ة ىػػذه االدّْعػاءات هال قػوؿه أك نقػله عػا رلهػػوؿو أك متسػرّْعو كس يكػا لػو مػا سى
يىكيفُّوا عا مثل ىذه األحكاـ الفىطحة، ال سيَّما عندما يتعلق األمري بكتاًب اهلل الكرمي ادلناَّؿ بلسافو عػرك مبػني. لقػد حػاكؿ 

ب )ادلهػذَّب( الػددتور التهػامي الراجػي اذلػا ي أف ييعيػد دػلَّ دلمػةو يعرفهػا هىل أصػلها ة اللغػات الػا درسىػها كىػي زلقق دتا
العربانية كالسريانية، زلاكالن تسويغى بعًض مااعم ادلصػنّْ   مػع أف اللغػات الػا ييػدَّعس أهنػا عيرّْبػ  منهػا ىػي ة الغالػب لغػات 

)السَّػاميات( أك الىايريَّػات، كمػا أصػعًب األمػور الػاـي بت صػيًل مػادة لغويػة ة كاحػدةو منهػا عربية قدؽلة يطلقػوف عليهػا اسػم 
دكف األخػػرل، فمػػا ييػػدرينا أف السػػاميَّات األخػػرل ىػػي الػػا أىخػػذت ىػػذه الكلمػػات مػػا أختهػػا العربيػػة  كضلػػا ظليػػل هىل ذلػػف 

 .ّٖٔا ة تلف اللغةألفَّ ما مقاييًج معرفًة لغًة األصل لكلمةو ما، كفرةى اشتقاقاهتً 
 فهل ةة أدثري اشتقاقان ما مواد: )قاـ كسىدىد كحىـر كصىدَّ كرىًحم كىبػىلىع( ة العربية 

                                                           

 .ٕٓادلعرب الواليقي:  [ ْٖٓ
 شوب. -ابا فارس: ادلقاييج  [ ٖٓٓ
م(.ُّٔ - ُّٓالواليقي: ادلعرب  [ ٖٔٓ .. كقيل: كاحدىا  ىٍم ك ي  ، كة لساف العرب:  م: )التُّخـو
 .ُٓٔالسيوطي: ادلهذب  [ ٕٖٓ
 .ُّْادلصدر السابق:  [ ٖٖٓ
 .ِٖادلصدر السابق:  [ ٖٗٓ
 .ُٗادلصدر السابق:  [ َٖٔ
 .ٓٗادلصدر السابق:  [ ُٖٔ
 [ .ْْ/ُُما قولو تعاىل: زكىًقيلى يىاأىٍرضي ابٍػلىًعي مىاءىًؾ{ ]ىود:  ٕٔادلصدر السابق:  [ ِٖٔ
 .ٕٗد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية ة عصر االحتداج  [ ّٖٔ
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كا عنػو  هفَّ التسرُّع ة ادعاء التعريب أدَّل هىل هقحامهم ة ادلعرَّب ما شىفَّ القدماء أنفسيهم ة أنو معػرَّب، كىػو مػا عػربَّ
 .ٖٓٔ«ال أحًسبيو عربيان صحيحان »أك  ْٖٔ«رك زلىٍضليج بع»بقوذلم عا بعض ادلعرَّبات: 

كة الػػػاء الثالػػػث مػػػا رللػػػة رلمػػػع القػػػاىرة حبػػػثه عػػػا الكلمػػػات اليونانيػػػة ة العربيػػػة، ال يػىقيػػػلُّ نرابػػػةن عمػػػا ذىػػػب هليػػػو 
رىؼ، ( دلمػػةن يػػذىبي هىل أف أصػػلها يونػػاين، منهػػا: )هزميػػل، بػيػػرٍج، ًبطاقػػة، تيػػرس، تػىػػُِٗالسػػيوطي، هٍذ يػػذدر داتػػب ادلقػػاؿ )

 .ًٖٔٔجنج، ًجسر، ًجٍاية، زىداة، زىٍكج، قلم، قمَّة، قميص، ديج، منديل، نافورة...(
ػػدى فيهػػا دلمػػةن قريبػػة مػػا العربيػػة هالَّ عػػدَّىا أصػػبلن لنظًحهتػػا العربيػػة ال  كالػػذم يبػػدك لنػػا أفَّ مػػا مػػا دارسو لًليغػػةو أجنبيَّػػة ككجى

و مصػنّْفو ادلعػرَّب، لكػاف جيػلُّ لغًتنػا معرَّبػان بػل دلُّػو علػس مػا ذىػب هليػو آّمعػي العكج. أىسىٍ نػىقيل هننا لو سىلٍَّمنا بكػل مػا يقولػ
 الصحاة عبد القادر ادلغرك!.

ػػا{ ]البقػػرة:  ـى األىٍ ىػػاءى ديلَّهى [ ُّ/ِأجػػل، ضلػػا نعتقػػد أف أصػػلى اللغػػات كاحػػده، فػػاهلل سػػبحانو كتعػػاىل قػػاؿ: زكىعىلَّػػمى ًدى
األـ قػد تباعػدت هىل ذلدػات، كازداد التباعػد علػس مػرّْ العصػور حػَّت نىػدٍت دػلّّ منهػا لغػةن  كلكننا نعتقد أييان أف ىػذه اللغػة

اىػػا مػػا قائمػػة بػػذاهتا ذلػػا قوانينيهػػا الصَّػػوٍتية كالصَّػػرٍفية كالنٍَّحويػػة، كأنػػو ة احلالػػة الػػا تصػػبح فيهػػا اللهدػػةي ميقىعَّػػدة ضػػما أيطيػػرو متيّْ 
خصوصػػػيةن مػػػع األيػػػاـ، كتتبػػػايا مػػػا األصػػػًل تبايينػػػان يصػػػعيب معػػػو تبػػػنيُّ اخلصػػػائص  نحىػػػا فاهنػػػا ال تعػػػود ذلدػػػةن بػػػل لغػػػةن تػػػادادي 

 ادلشرتدة فيما بينها.

ثّْػػػر عػػػددىا دكف مسػػػوّْغ   -د  ٍشػػػري أ ػػػاًء األجنػػػاس كاألعػػػبلـ ضػػػما ادلعرَّبػػػات شلػػػا ييكى حيػػػث ال يػىتىػػػوىَّم أحػػػده أهنػػػػا »حى
. هف حشػػػر أ ػػاًء األعػػػبلـ ة دتػػػب ادلعػػػرب، ٖٖٔك ىىٍرقىنػػػد( فقػػػد حشػػػدكا ة دتػػب ادلعػػػرَّب مثػػػل )رلىيػػػوس كسػػابيور ٕٖٔ«عربيػػة

ىٍسناه ما متىىحُّلو ة تعريًب أ ػاء ادلعػاين، جعػلى نسػبة ادلعػرب أدػرب مػا كاًقعهػا الفعلػي. كلػو اسػتثنينا أمثػاؿى 
باإلضافة هىل ما دل

  يايد عا دلمةو معربة كاحدة ة العاـ.ىذه ادلعربات ما )معرَّب الواليقي( كنحًه الطلفيىٍ  نسبتيو عند القدماء هىل ما ال

ـي الدقة ة ت صيًل الكلمات ادلعرَّبة ة لغاهًتػا، فقػد نيًسػب  دلمػةه كاحػدة ىػي )الًقٍنطػار( هىل السُّػريانية كالبػىٍربريػة  -ىػ  عد
ل  ّٔذا النوع مػا الغىلىػس . كقد الحظ بعض القدماء مثلى ىذه ادلفارقات، كةىَّة نصّّ ة فقو اللغة يصرّْح فيو الثعاٖٗٔكالرُّكمية
ػػرَّاة دانػػ  »هٍذ يقػوؿ:  يهى

ػػرَّاة( كىػػي الصُّػػفر، فػػاعم األزىػػرم أف تلػػف العمػػائم ادل يهى
كدانػػ  السػػادةي مػػا العػػرب تلػػبج العمػػائم )ادل

ػػرىاة( دمػػا زعػػم  ػػاةي األ ػػرىاة( فاشػػتقُّوا ذلػػا كصػػفان مػػا ا هػػا. كأحسػػبو اخػرتع ىػػذا االشػػتقاؽى لًبلػػًده )ىى صػػبهاين أف ليٍمىػل مػػا )ىى
 )السَّػػاـ( الًفيَّػػة ىػػو معػػرَّب مػػا )سػػيم(. كهظلػػا تقػػوَّؿ ىػػذا التعريػػبى كأمثالىػػو تكثػػحان لسػػواًد ادلعرَّبػػات مػػا لغػػاًت الفيػػرس كتعصُّػػبان 

                                                           

 ، كذلف قولو عا )اإلقليم(.ُٕالواليقي: ادلعرب  [ ْٖٔ
 دذا  ىٍمينان هذا حارتو، فبل أحسبو عربيان صحيحان.  . قاؿ: ف ما قوؿ العامة أىٍَّن ِّْ/ ِابا دريد: المهرة  [ ٖٓٔ
 .ّْٖػ  ّّٗ/ ّينظر: رللة رلمع القاىرة  [ ٖٔٔ
 مقدمة الددتور عبد الوىاب عااـ. ٓالواليقي: ادلعرب  [ ٕٖٔ
 .ُْٗك ُْٕ، شفاء الغليل ّٖٔينظر علس التوايل: ادلعرب  [ ٖٖٔ
 د شادر(.( للمحقق أ د زلمّ)حاشية ) ُّٖالواليقي: ادلعرب  [ ٖٗٔ
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. ضلػػا ال نىطلػػب مػػا القػػدماء أف يؤصّْػػلوا بدقَّػػةو لكػػلّْ دلمػػةو معرَّبػػة  لكػػاَّ َٕٖ«ذلػػم، كة دتػػب اللغػػة أف السَّػػاـ عػػركؽي الػػذىب
 قىهم أقواالن متناقية غلعلينا ال نطمئا دثحان هىل رليٍمىل أحكاًمهم حوؿ التعريب.هطبل

ىػػل تسػػتطيعي ىػػذه ادلَّخػػذي علػػس دتػػب ادلعػػرب أف تػيٍقنػػع البػػاحثني بػػ ف يػىٍلتىمسػػوا دليػػلى عركبػػة الكلمػػة كعدمًتهػػا اعتمػػادان 
يػة االحتداجيػة ب نػو عػرك، مػع صىػٍرؼ النظػر علس منه و صويت صػرة، فػييٍحكم علػس مػا كيًجػد لػو جػذره كاشػتقاقات ة العرب

عا كجوًد نظائر لو ة لغاًت اآلخريا، هٍذ ال شيء ؽلنع أف تكوف تلف اللغاتي قد أخذتػو عػا العربيػة. كأمامىنػا حػاالته مػا 
ػةىذا النوع منها دلمة )ادلًٍسف( هٍذ عدَّىا بعض لغويّْي العرب فارسيةن معرَّبةى، بينمػا يقػوؿ الفيػرس ىػي عربيػة  ميعىدَّمى

. لقػد ُٕٖ
 لَّػػص لغويػػوف قػػدماء مػػا الشػػفّْ ة أصػػوؿ بعػػًض ادلعرَّبػػات بػػاذلربى هىل مقولػػًة )توافيػػق اللغػػات(، علػػس مػػا ذىػػب الػػرازم ة  

، كمػا ذىػػب هليػػو نػحيه ة دلمػػة )تػىنُّػور(. كالػػذم نظنُّػػو أف ذلػف لػػيج توافػقى لغػػات، فقػػد  ِٕٖدلمػات )ًفرًنٍػػد كاسػتربؽ كدػػوز(
بقايا شلَّػا تقارضػتو أدثػري مػا لغػةو فيمػا بينهػا، كقػد تكػوف بقايػا ريسػوسو قدؽلػة دانػ  ة اللغػة اإلنسػانية  تكوفي تلف الكلماتي 

ضىة، كانسابى  ة عددو ما اللغػات اإلنسػانية البنػات. كلعػلَّ ىػذا التعليػل يصػديؽ ة بعػض الكلمػات ادلتشػأّة ة  يٍفرتى
األـ ادل

 agreer( الفرنسػي، كفعػل )أنػرل( العػرك ك)  Acheter)اشػرتل( العػرك كفعػل ) اللغة العربية كاللغات الغربيػة ضلػو فعػل 
( الفرنسي، كهف داف بعييهم دالكرملي رىدَّ مثلى ىذه الكلمات هىل العربية، األمر الذم دفعو الشهاك

ّٖٕ. 

 ( طري ة ال دماء في التعريل اللف ي:ٖ

ألنػػو س يكػػا ةػػة طريقػػةه كاحػػدة كزلػػدَّدة ذلػػم. فػػبل ؽلكػػا أف نػىعيػػدَّ  هفَّ عبػػارة )طريقػػة( القػػدماء، ال تبػػدك لنػػا دقيقػػة متامػػان.
ػًويَّةو كاحػدة مػع تعريػب العباسػػيّْني. ذلػف أفَّ التعريػب األكؿ دػاف تعريػبى الطبػػًع  ين علػػس سى تعريػب الػاىليّْني أك التعريػب القػًر

ذا صىػعيبى علػس دثػحو مػا البػاحثني متييػاي ادلعػرَّب كالسليقة العربية، ألفَّ الذيا قاموا بو عربه خيلَّػص مػا قػركف االحتدػاج، كذلػ
ػػم( قػػد عيرّْبػػ  بطريقػػةو درلىىٍتهػػا ة اللسػػاف  -للبنػػاء اليػػخم  -مػػا العػػرك فيػػو. هفَّ دلمػػات مثػػل )أيطيػػم  كقػىلىػػم كًسػػدّْيل كًدٍرىى

 العرك دىرٍلان يكاد يكوف عييويَّان.

ملػػودي، فقػػد دػػاف أقػػربى هىل التَّػػدخيل منػػو هىل التعريػػب، ملعػػىن أف أمَّػػا النػػوعي الثػػاين كىػػو تعريػػبي العصػػرىٍيا العباسػػي كادل
مجػػني أخػػذكا الكلمػػة األعدميػػة بعيدىرًىػػا كايىرًىػػا كألصػػقوىا اسػػم اللغػػة فبػػدىٍت نريبػػةن نابيػػةن.  يرتى

فقػػد عرَّبػػوا ة بػػادًئ األمػػر »ادل
. يقػوؿ الػددتور زلمػد عمَّػار عػا تعريػب ْٕٖ«ألفاظان مثل أرةا طيقي )علم العدد( كفيايقي )الطبيعة(، كأسػطىٍقج )العنصػر(

كشلَّػػػػػا ييؤخػػػػػذ علػػػػػس بعػػػػػض األقػػػػػدمني ة تػىٍعريبػػػػػاهتم كىلىعيهػػػػػم بػػػػػاإلنراب الشػػػػػديد فيمػػػػػا عرَّبػػػػػوا، فكلمػػػػػة ) »ىػػػػػذيا العصػػػػػرىٍيا: 

                                                           

 .ِّْالثعال : فقو اللغة  [ َٕٖ
 .ِٗد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ ُٕٖ
 .َِّادلصدر السابق:  [ ِٕٖ
 .ِِْ-ِِّ: ِ/ِّمصطفس الشهاك: مبلحظات علس معدم األلفاظ الاراعية، رللة رلمع دمشق  [ ّٕٖ
( أف األرةػػاطيقي )علػػم العػػدد( كىػػو عنػػد الشػػهاك ٖ/ُالرسػػالة الامعػػة ) . جػػاء ةِٖمصػػطفس الشػػهاك: ادلصػػطلحات العلميػػة ة اللغػػة العربيػػة  [ ْٕٖ

 )احلساب(.
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taraxocor الثّْقػػػل  ( مػػثبلن، كىػػػي نبػػات )اليػىٍعًيػػػيد( عيرّْبىػػٍ  ملػػػا يىنيػػ  علػػػس الثبلثػػني تعريبػػػان تشػػرتؾ مجيعيهػػػا بػػل تتبػػػارل ة
ٍسػػػػكوؾ، طيلًػػػػيًخم... ٍشػػػػكيوؾ، تػىٍلحى ٍشػػػػقيوف، تػىٍلخى ػػػػٍندىٍقدار  ٕٖٓ«كاإلنػػػػراب: طىٍرخى ، أمَّػػػػا تعريبػػػػاتي العصػػػػر ادلملػػػػودي مثػػػػل )سى
 .ٕٖٔكيوزباشي كطابور( فقد  َّاىا آّمعي مصطفس الشهاك بالرَّطانات

لػػاىلي كاإلسػػبلمي األكؿ الػػا أعطتنػػا  لػػذا فػػاف أحكامىنػػا علػػس طريقػػًة القػػدماء سػػوؼ نسػػتنبطها مػػا معرَّبػػات العصػػر ا
ػػػٍطرىٍن  كصىػػػٍندىؿ( مػػػا اذلنديَّػػػة ػػػرَّة( مػػػا الفارسػػػية، ك)فػيٍلفيػػػل كشى دلمػػػاتو مثػػػل )هبريػػػق كسيػػػٍنديس كدػػػوز كجى

. ال مػػػا ميعىرَّبػػػات ٕٕٖ
 العصػػػػرىٍيا العباسػػػػي كادلملػػػػودي الػػػػا أعطىٍتنػػػػا مثػػػػل )بػػػػوطيقي( للشػػػػعر، )كريطػػػػوريقي( للخطابػػػػة، )كقػػػػاطيغورم( للمقػػػػوالت،

 )كحىكىٍمدار( دلنصب هدارم.

 هف دراستىنا لطريقة القدماء أدَّت بنا هىل استنباط أبرًز اليوابًس الا حكم  تلف الطريقة. كىي:

. كة ىذا يقػوؿ سػيبويو ة بػاب اطّْػراد اإلبػداؿ مػا ااتبدال الحروف العربية بالحروِف التي ليست من لغِتهم -ُ
بػػني الكػػاًؼ كالػػيًم )الػػيمى( لقرّٔػػا منهػػا، كس يكػػٍا مػػا هبػػداذلا بػػدّّ ألهنػػا ليسػػ  مػػا يػيٍبػػًدلوف مػػا احلػػرؼ الػػذم »الفارسػػية: 

ػا قريبػةه أييػان، قػاؿ بعييػهم )قػيٍربيػا( كقػالوا ديٍربىػ ليوا القػاؼى ألهنَّ ق كقػيٍربىػق حركفهم، كذلف ضلو اليٍربيا كاآلجير كالىٍورىب، كرملػا أبٍػدى
ػا أبػدلوا البػاءى ألهنمػا قريبتػاف )للحانوت(... كيبػدلوف مػا احلػرؼ الػذم بػني  البػاًء كالفػاًء )الفػاءى( ضلػو )الًفرًنٍػد كالفيٍنػديؽ(. كرملَّ

مجيعػػػان. قػػػاؿ بعيػػػهم )الربًنػػػد(. فالبػػػدؿ ميطَّػػػرد ة دػػػلّْ حػػػرؼو لػػػيج مػػػا حػػػركًفهم. يبػػػدلوف منػػػو مػػػا قػىػػػريب منػػػو مػػػا حػػػركؼ 
 .ٖٕٖ«األعدميَّة

سػػ  للعػػرب فهػػي: الكػػاؼي كالػػيم كالقػػاؼ كالبػػاء كالفػػاء. كينقيػػل أمػػا احلػػركؼي الػػا دانػػ  تػيٍبػػدىؿ مػػا احلػػركؼ الػػا لي
احلػركؼي الػا يكػوف فيهػا البػدىؿ ة ادلعػرَّب عشػرة: أسػةه يطَّػرًد هبػداذليا كىػي الكػاؼ »السػيوطي عػا بعػض اللغػويني قػوذلىم: 

ـ كالاام، فالبىدىؿي ادلطَّردي ىو دػلُّ حػرؼو كاليم كالقاؼ كالباء كالفاء، كأسةه ال يىطَّرد هبداذليا كىي السني كالشني كالعني كالبل
لوا منػػو الكػػاؼ كالقػػاؼ ضلػػو  ػػٍربى ( الكػػاؼ فيػػو بػػدؿه مػػا حػػرؼ بػػني الكػػاؼ كالػػيم، ف بٍػػدى لػػيج مػػا حػػركفهم ، دقػػوذلم )دي

ا الفػاء. أمَّػا مػا ال )قػيٍربىق(، أك اليم ضلو )جىٍورب(  كدذا )ًفرًند( ىو بػني البػاء كالفػاء، فمػرَّةن تيبػدؿ منهػا البػاء كمػرة تيبػدىؿ منهػ
يىطَّػػرد فيػػو اإلبػػداؿي فكػػلُّ حػػرؼو كافػػقى احلػػركؼى العربيػػة، دقػػوذلم ه اعيػػل، أبػػدلوا السػػني مػػا الشػػني كالعػػني مػػا اذلمػػاة كأصػػلو 
ًليػػا( أمػػا القػػاؼ ة أكَّلًػػ ػػليل( )للًمٍغرىفػػة( أبػػدلوا الشػػنيى مػػا الػػيم، كالػػبلـ مػػا الػػاام كاألصػػل )دىفدى و )ه ائيػػل(  كدػػذا )قػىٍفشى

 .ٕٖٗ«فتيبدؿ ما احلرؼ الذم بني الكاؼ كاليم
كاضػػحه مػػا ىػػذا أف القػػدماء دػػانوا حريصػػني علػػس أالَّ ييػػٍدًخلوا ة حػػركؼ العربيػػة مػػا لػػيج منهػػا. علػػس أهنػػم اختلفػػوا ة 

و الػػذم ييشػػبو صػػوتي  -طريقػػة هبػػداًؿ ىػػذه احلػػركؼ، فلػػم يكػػا ذلػػم طريقػػةه كاحػػدةه ة نػىٍقلهػػا، هٍذ نقلػػوا احلػػرؼ الفارسػػي )ؾ( 
                                                           

 (.َِْ/ٖد. زلمد عمار: ادلصطلحات الطبية، رللة رلمع القاىرة ) [ ٕٖٓ
 .ِٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ٕٖٔ
 .ٖٓ: ُ/ْٗع دمشق كجيو السماف: الدقة كالغموض ة ادلصطلح العلمي، رلملة رلم [ ٕٕٖ
 .ٓٓ -ْٓ. كعنو نقل الواليقي ة ادلعرب: َّٔ -َّٓ/ ْسيبويو: الكتاب  [ ٖٕٖ
 .ِْٕ/ ُالسيوطي: ادلاىر  [ ٕٖٗ
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هىل ثبلثػػػػة أحػػػػرؼ ىػػػػي الػػػػيم أك الكػػػػاؼ أك القػػػػاؼ، دقػػػػوذلم ة  -صػػػػوت الػػػػيم نػػػػح ادلعطَّشػػػػة ة معظػػػػم منػػػػاطق مصػػػػر 
)دربف(: ديػٍربى ، قػيٍربىػق، ديٍربىػف

. أمػا البػاء الفارسػية الػا ىػي بػني الفػاء كالبػاء، فقػد نقلوىػا مػرةن بػاءن كمػرة فػاءن، فقػالوا: ة َٖٖ
. كقػػػػد يػيٍبػػػػدلوف احلػػػػرؼى كلػػػػو دػػػػاف ة لغػػػػًتهم فقػػػػد قػػػػالوا ة )أرنػػػػواف(: ُٖٖءو عربيَّػػػػة، كًفرًنػػػػد)ًبرًنػػػػد( ببػػػػاء فارسػػػػية )ًبرنػػػػد( ببػػػػا

أيٍرجيواف
 . بابداؿ الغني جيمان، مع أف الغني ما حركؼ العربية.ِٖٖ

ة العصػػر العباسػػي ازداد االحتكػػاؾي الثقػػاة بػػاللغتني اإلنريقيػػة كالبلتينيػػة، كازدادت نسػػبةي ادلعرَّبػػات منهػػا، كدػػاف علػػس 
ػٍدنا ادلعػرّْبني مػا اللغػة الفارسػية ينقلػوف احلػرؼى الواحػد هىل العربيػة  ادلعرّْبني مواجهةي حركؼ كأصوات ىاتػىنٍي اللغتني، كدمػا كىجى

( هىل األحػرؼ  Cب دثرى ما حرؼ، دذلف رأينا عند ادلعرّْبني عا تينف اللغتػىنٍي مثل ىذا التعدُّد، هٍذ نيقل احلرؼ البلتيػمل ) 
. لكا، كمػع ذلػف، فثمػة حالػةه ّٖٖ( هىل تسعة أحرؼ Y، ج، س، ح، ؼ، ش(  كنيقل احلرؼ البلتيمل ) العربية: )ؽ، ؾ

 : ّٖٖنالبةه لنقًل دلّْ حرؼو عند القدماء كىي دما يلي 
 

J ج = K ك = X ش = 

P ب = Q ق = H ء = 

V ب = T ط = Z ز = 

C ق = W و =  

 

: تعػػدُّد اللغػػات الػػا أىخػػذت ْٖٖعلػػس قاعػػدةو ثابتػػة، فلػػذلف أسػػباب عػػدَّة منهػػاأمَّػػا دلػػاذا س يىطَّػػرد هبػػداؿي احلػػركؼ كغلػػًر  
منها العربيةي كتباياي خصاًئصػها كطبػائًع أصػواهتا، كمنهػا التطػوُّر الصػويت الػذم يطػرأ علػس اللغػات بعامػةو، كمنهػا التعريػبي عػا 

وعػػاء، كىػػذا لفظيػػو حبركفًػػو ذاهتػػا ة الفارسػػية، كىػػي ة نػػًح كمنهػػا أىٍمػػاي اللَّػػٍبج، فلػػو قػػالوا مػػثبلن )باًديىػػًة( لً »لغػػةو ثالثػػةو كسػػيطة، 
لوا عا حركفها هىل )باًطيىة(  .ٖٖٓ«حاجةو لئلبداؿ، اللتبس  )بًباًديىة( أم الصحراء بالعربية، كرملا ما أجًل ىذا عدى

 كمهما يكا ما أمر، فاف أىمَّ أنراض التبديل شيئاف:

نُّب هدخاًؿ حرؼو أعدمي هىل حركفهم الع -  ربية.جتى

                                                           

 .ِٖد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ َٖٖ
 .ِٓاخلفاجي: شفاء الغليل  [ ُٖٖ
 .ٖ، كأدّْم شح: األلفاظ الفارسية ادلعربة ُٖٗادلصدر السابق:  [ ِٖٖ
 .ُِِد. هبراىيم با مراد: ادلعرب الصويت عند العلماء ادلغاربة  [ ّٖٖ
 .ُٕٗد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ ْٖٖ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ٖٖٓ
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جتنُّػػػػب التنػػػػافًر الػػػػذم ؽلكػػػػا أف يقػػػػع بػػػػني حػػػػركؼ الكلمػػػػة ادلعرَّبػػػػة، كلقيػػػػقي أدػػػػرًب قػػػػدرو مػػػػا التػػػػَّل  كالتَّوافيػػػػق بػػػػني  -
ٍعػػف(ٖٖٔأصػػواهتا ػػر تبػػديلى حػػركؼو دػػانوا ة ًنػػىنن عػػا تبػػديًلها دتعػػريبهم )دػػاؾ( هىل )دى . كىػػذا األخػػحي يفسّْ

، ك)دٍشػػ (  ٕٖٖ
ني ة ادلوقع الثاين ة الذكر الثبلثية أدربي ما تردُّد الشني ة ادلوقػع نفًسػو، هٍذ هف النسػبة هىل )دىٍس (. فالواقعي أف تردُّد الس

 .ٖٖٖ%(ّٕٗ.ُ%( كتردُّد الشني ىو )ْٖٕ.ّادلئوية لرتدُّد السني ىي )
كمثػػلي ». يقػػوؿ سػػيبويو: تغييددُر ايصددوات أو الحركددات التددي ليسددت فددي لغددة العددرب إلددى حركدداٍت مددن لغددتهم -ٕ

شيػػوب(، ألف ىػػذا لػػيج مػػا دبلمهػػمذلػػف تغيػػحي  شيػػوٍب(، فيقولػػوف )زيٍكر ًك . كتفسػػحان دلػػا قالػػو ٖٖٗ«ىم احلردػػةى الػػا ة )زكر ًك
فانػػو معػػرَّب مػػا  -ملعػػىن القػػوة  -كشلَّػػا كقىػػع فيػػو هبػػداؿي حردػػةو حبردػػة )زيٍكر( باليَّػػم »سػػيبويو يقػػوؿ آّمعػػي طػػاىر الاائػػرم: 

دل  ىذه اليمة ادلشػوبة بيػمَّة خالصػةو، كىػذا اإلبػداؿ الزـه لعػدـً كجػوًد اليػمة ادلشػوبة )زىٍكٍر( بيمَّةو مشوبة بالفتحة، ف ب
 . كمثليها دلمة )ًشيوب( ملعىن التخليس.َٖٗ«ة العربيَّة

فػاذا دػاف مراعاُة أن يكوَن الحرُف ايخيُر في الكلمدة المعربدة ثابتداً ت هدُر عليدو الحركدة ااعرابيدة بسدهولة أل  -ٖ
الكلمػػة األعدميػػة شلَّػػا ال يػىٍثبيػػ  ة دػػبلـ العػػرب، داذلػػاء الػػا تيلفػػظ ىػػاءن كتػػاءن مػػثبلن، كاليػػاء الػػا ال تظهػػر  احلػػرؼي األخػػح مػػا

، أبػدلوه. يقػوؿ سػيبويو:  كيػيٍبػدلوف مكػاف ًخػًر احلػرؼ الػذم ال يػىٍثبيػ  ة دبلمهػم هذا كىصىػلوا الػيم، كذلػف »عليها احلردػاتي
رَّؼ ة دبلـ الفرس علاة مرة كياءن مرة أخرل، فلمػا دػاف ىػذا األمػر ال يشػبو  ضلو )ديوسىة كميوزىٍه( ألف ىذه احلركؼ تػيٍبدىؿ كلي

لوا الػػيمى، ألف الػػيمى قريبػػةه مػػا اليػػاء، كىػػي مػػا حػػركًؼ البػػدؿ.  أكاخػػر دبلًمهػػم صػػار ملنالػػة حػػرؼو لػػيج مػػا حػػركفهم، كأىبٍػػدى
ػػا دػػاف دػػذلف أبػػدلوىا منهػػا، دمػػا أبػػدلوىا مػػا الكػػاؼ، كجىعىلػػوا   كاذلػػاء قػػد تشػػبو اليػػاء، كألف اليػػاء أييػػان قػػد تقػػع أخػػحةن، فلمَّ

اليمى أىٍكىل، ألهنا قد أيبًدل  مػا احلػرؼ األعدمػي الػذم بػني الكػاؼ كالػيم، فكػانوا عليػو أميػس... كرملػا أيدخلػ  القػاؼي 
ة دانػ  تنتهػي باذلػاء أك . أم هف ىػذه الكلمػات األعدميػُٖٗ«عليها، قاؿ بعيهم )دىٍوسىق(، كقالوا )ديٍربىػق( كقػالوا: قػيٍربىػق

عليهمػػا، فقػػد  -ادلميّْػػاة للغػػة العربيػػة  -اليػػاء حبسػػب قواعػػد لغػػتهم، كدلػػا دػػاف ىػػذاف احلرفػػاف شلػػا يثقػػل ظهػػوري احلردػػة اإلعرابيػػة 
فلو قاؿ قائل: هف الػيم ىنػا أك القػاؼ حػرؼه قػد »أيبدؿ ّٔما حرؼه رلهور داليم كالقاؼ. يقوؿ آّمعي طاىر الاائرم: 

ًخػر مػػا فيػو اذلػػاء الر يػة لتهيئػػة الكلمػة لقىبيػػوًؿ اإلعػراب الظػاىر س يكػػا مبعًػدان، فػػاف لئلعػراب الظػػاىر شػ نان عظيمػػان  زيػد ة
ٍنػديك(، فايػدت فيػو الػيم  ٍنديكج( كىو اخلليَّة كاخلاانة، فانو معػرَّب )دى عند العرب، فتكوف زيادةي اليم فيو مثلى زيادهتا ة )الكى

 -لقطعػػًة نقػػدو صػػغحة  -. كلعػػل ىػػذا مػػا يفسػػر أييػػان زيػػادة الػػيم علػػس ًخػػر )تىسُّػػو( ِٖٗ«راب الظػػاىرلتهيئػػًة الكلمػػة لئلعػػ

                                                           

 .ُّْد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ ٖٖٔ
 .ُْطاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ التعريب  [ ٕٖٖ
 (.ُٕ)الدكؿ  ُِٔرك دراسة هحصائية د. ػلىي مح علم: ادلعدم الع [ ٖٖٖ
 .َّٔ/ ْسيبويو: الكتاب  [ ٖٖٗ
 .َْطاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ التعريب  [ َٖٗ
 .َّٓ/ ْسيبويو: الكتاب  [ ُٖٗ
 .ُّطاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ التعريب  [ ِٖٗ
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لتصػػبح )طىسُّػػوج( القابلػػة للحردػػات اإلعرابيػػة بسػػهولة. كيػػذىب بعػػضي البػػاحثني هىل أف ىػػذا اإلبػػداؿ مػػردُّه هىل طريقػػة نيطػػق 
دانػػ  بعػػضي دلماهتػػا تنتهػػي بالكػػاؼ ضلػػو )دانػػف( بالفهلويَّػػة ىػػذه الكلمػػات ة الفارسػػية القدؽلػػة الػػا عيرّْبػػ  منهػػا، كالػػا  

 .ّٖٗك)دانة( بالفارسية احلديثة
كاعلػم أهنػم »يقػوؿ سػيبويو ة بػاب مػا أيعػرب مػا األعدميػة: عدُم اشتراِط الوزِن العربي فدي الكلمدة المعربدة:  -ٗ

كف مػػا احلػػركؼ األعدميػػة مػػا لػػيج مػػا حػػركفهم البتػػة، فرملػػا أحلقػػوه  ببنػػاًء دبلمهػػم كرملػػا س يلحقػػوه. ف مَّػػا مػػا أحلقػػوه شلَّػػا يغػػحّْ
ػػٍلهىب، كًدينىػػار أحلقػػوه بػػًدؽلىاس... كقػػالوا هسػػحاؽ فػػ حلقوه باعصػػار،  ببنػػاًء دبلمهػػم فػػًدٍرىىم أحلقػػوه ًًٍّٔدػػرىع، كبػىٍهػػرىج أحلقػػوه بسى

ػٍورىب فػ حلقوه بفىٍوعىػل حلقوه بعػاقيوؿ، كقػالوا شيػبارًؽ فػ حلقوه كقػالوا ًجيػور فػ »كقػاؿ أييػان:  ْٖٗ«كيػىٍعقوب ف حلقوه بيػىٍربيػوع، كجى
اًفر. دلا أرادكا أف يػيٍعربوه أحلقوه ببناء دبلمهم دما يػيٍلًحقوف احلركؼى باحلركؼ العربية... كما ال يػىٍبلغوف بػو بنػاءىىم كذلػ ف بعيذى

ػػا تردػػوا االسػػم علػػس حالػػو هذا دانػػ  ح ػػراكيل كنػىػػٍحكز... كرملَّ ػػم كه اعيػػل كسى ركفيػػو مػػا حػػركفهم، دػػاف علػػس ضلػػو ًجيػػٌر كهبٍػرىٍيسى
 .ٖٓٗ«بنائًهم أك س يكا، ضلو خيرىاساف كخيرَـّ كالكيرٍديم

ػػػةى ًمػػػا  ىػػػذا نىػػػصّّ صػػػريحه علػػػس أف البنػػػاء العػػػرك لػػػيج شػػػرطان ة التعريػػػب اللفظػػػي عنػػػد معظػػػم القػػػدماء. كمػػػع ذلػػػف فثمَّ
ييبػىنى االسػم الفارسػي أمَّ بنػاءو دػاف هذا س ؼلػرج  يقػوؿ الفػرَّاء:»القدماء ما يشرتط الوزف العرك دالفرَّاء كالوىرم كاحلريػرم. 

كدًػبل ادلػذىبني حىسىػا، السػتعماًؿ العػرب ذلمػا مجيعػان، كهٍف  ». كضلػا مػع )أك علػي الفارسػي( ة قولػو: ٖٔٗ«عا أبنية العػرب
ادلعػرَّب فقػاؿ:  . كقػد فصَّػل أبػو حيػاف األندلسػي ادلوقػ ى مػا قيػيًة كزفً ٕٖٗ«دافى ادلوافقي ألبنيًتهم أذىػبى ة بػاب التعريػب

األ ػػاء األعدميػػة علػػس ثبلثػػة أقسػػاـ: قسػػمو نيػَّرىتٍػػو العػػربي كأحلقىٍتػػو بكبلمهػػا، فحيكػػمي أبنيتًػػو علػػس اعتبػػاًر األصػػليّْ كالاائػػد »
ييعتػرب ة القسػًم  كالوزًف حكمي أبنيًة األ اء العربية، ضلو ًدٍرىىم كبػىٍهرىج  كقسمو نيػَّرىٍتو كس تيلحقو ب بنية دبلًمها فبل يػيٍعتىرب فيو مػا

. فىما س يػيٍلحقوه ب بنيتهم س يػيعىدَّ منها، كمػا أحلقػوه ّٔػا عيػدَّ منهػا، م ثػاؿي الذم قبلو ضلو ًجير كًسٍفسح  كقسمو تردوه نحى مغحَّ
 .ٖٖٗ«األكؿ )خيراسىاف( ال يػىٍثبي  بو )فػيعىاالف(، كمثاؿي الثاين خيرَـّ أيحلق بسيلَّم

ة ادلعػػػرب س يكػػػا زلػػػل اتفػػػاؽ اللغػػػويني القػػػدامس كهف دانػػػ  نػػػالبيتهم ال تشػػػرتطو. أمػػػا  كعليػػػو فاشػػػرتاطي الػػػوزف العػػػرك
 مس لة عىدّْ ما نح هىل كزف عرك، ما العربية، كما س يغح ليج منها، فلنا فيها قوؿ سنبسطو ة تياعي  ىذا الفصل.

. كمثلػو الػدٍّْرىىم أصػلو ٖٗٗ«اف( أصلو )قػىٍرمػاف(قاؿ أبو منصور: كشلا زاديكا فيو )قػىٍهرىم»زيادُة حروٍف أو إن اُصها:  -٘
( )فغيػػػحّْ بايػػػادًة اذلػػػاء هحلاقػػػان لػػػو بصػػػيغة ًفٍعلىػػػل( )ًدرـى

. كشلَّػػػا أنقصػػػوا منػػػو )سػػػابيور( اسػػػمي علػػػمو كأصػػػلو )شػػػاه بػػػور( حبػػػذؼ ََٗ

                                                           

 .ُٕٓد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس اللغة العربية  [ ّٖٗ
 .َّّ/ ْسيبويو: الكتاب  [ ْٖٗ
 .ِٔ، كينظر اخلفاجي: شفاء الغليل َّْ/ ْادلصدر السابق:  [ ٖٓٗ
 .ٖٕ -ٕٕضاحي عبد الباقي: ادلصطلحات العلمية قبل النهية احلديثة  [ ٖٔٗ
 .ُُّ/ ِأبو علي الفارسي: احلدة ة علل القراءات السبع  [ ٕٖٗ
 .ِٗٔ -ِٖٔ/ ُالسيوطي: ادلاىر  [ ٖٖٗ
 .ِٕاخلفاجي: شفاء الغليل  [ ٖٗٗ
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اف( كأصػػلو . كمثلػػَِٗ«قػػاؿ ابػػا قتيبػػة: البوريػػاء بالفارسػػية، كىػػي بالعربيػػة بىػػارٌم كبيػػورًم». كمنػػو )البػػارم(، َُٗاذلػػاء و )صىػػٍولى
)جودػػػػاف( اػػػػيمو فارسػػػػية قريبػػػػة مػػػػا الشػػػػني كدػػػػاؼو فارسػػػػية قريبػػػػة مػػػػا الػػػػيم، صػػػػار )صىػػػػٍوجىاف(، كزادكا فيهػػػػا حرفػػػػان فصػػػػار 

اف(، علػػػس أف بعيىػػػهم عرَّبػػػو هىل )صىػػػٍوجىاف( أييػػػان  )صىػػػٍولى
. كمثػػػل ىػػػذه الايػػػادة أك اإلنقػػػاص كقػػػع ة ادلعربػػػات اليونانيػػػة  َّٗ

نوس( هىل )قىػاميوس( ك)يػادنثوس( هىل )يػاقيوت(دذلف هٍذ عيرب  )أكقيا
( هىل  Grec، حبػذؼو دثػحو كتبػديل. كعيرّْبػ  )  َْٗ

 )هٍنرًيق(. بايادةو فيها.

، كىػػذا مػػا صلػػديه ة دلمػػاتو معرَّبػػة عػػا الفارسػػية مثػػل )نػػام( لآللػػة االكتفدداُء بتعريددِل جددلٍء مددن الكلمددة أحياندداً  -ٙ
) ػػػا( للمػػػادة الغذائيػػػة ادل لوفػػػة كأصػػػليها ة األعدميػػػة )نشاسػػػتة( كقػػػاؿ َٓٗادلوسػػػيقية ادلعركفػػػة كأصػػػليها )نػػػام نػػػـر . كمثػػػل )النَّشى

نػازًؿ )مىنىػا(»الوىرم:  ػاىار( َٔٗ«كىو النشاسػت : فارسػيّّ معػرَّب حيػًذؼ شػطريه  فيفػان، دمػا قػالوا للمى . مػا ىػذا تعػريبيهم )ىى
 .َٕٗما )ىاارستاف(

ػػػدّْيل( كأصػػػلها بالفارسػػػية )سػػػنف . كىػػػتعريدددُل كلمتَددددْين أعجميتَددددْين بكلمدددٍة واحددددةٍ  -ٚ ذا مػػػا رأيٍنػػػاه أحيانػػػان ة )السّْ
كًدل(، كسواء أداف معناىا )حىدىر كطني( دما ذىب اباي قتيبة

، أـ )صيٍلبه شديد( دما ذىب أ ػد زلمػد شػادر زلقّْػق َٖٗ
)جاموس( ادلعرَّبة عػا )دػاك  دتاًب ادلعرب، فافَّ الشيء الواضح أف دلمتػىنٍي قد عيرّْبتا بكلمةو كاحدة. كما ىذا القبيل دلمة

. كمنػػو دلمػػة )رلىيػػوس( ادلعرَّبػػة مػػا دلمػػاىٍ )مػػن   َٗٗمػػيش( كىػػي دلمػػةه مردبػػة ة األصػػل مػػا )دػػاك( بقػػرة، ك)مػػيش( نػىٍعدػػة
 .َُٗدوش(
حيػػثي ال جتيػػا العربيػػة البػػدءى بسػػادا، أك التقػػاءى سػػادنني هال مراعدداُة ال واعددِد الصددوتية المتعل ددة بددالنطق العربددي:  -ٛ

ػػػر(بشػػػركط خ ٍندى اصػػػة. كللػػػتخلُّص مػػػا التقػػػاء السػػػادنني ة دلمػػػة مثػػػل )دمػػػاٍف دػػػر( الفارسػػػيَّة ادلردبػػػة، عرَّبوىػػػا هىل )قىمى
ُُٗ 

هىل هدخػػاؿ الكلمػػة ة هطػػار هيقػػاعو عػػرك ىػػو  -دمػػا ىػػو كاضػػح   -حبػػذؼ األلػػ  قبػػل النػػوف السػػادنة. كأدَّل ىػػذا التغيػػحي 
 )فػىعىلَّل( الذم ال ت باه األذف العربية.

                                                                                                                                                                                                

 . كةة ما ردىا هىل )دراأا( اليونانية.َٓ -ْٗاؿ باشا: رسالة ة لقيق تعريب الكلمة األعدمية ابا دم [ ََٗ
 .ُْٕاخلفاجي: شفاء الغليل  [ َُٗ
 .ْٗالواليقي: ادلعرب  [ َِٗ
 .ْٓطاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ التعريب  [ َّٗ
 .ُْٓد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ َْٗ
 .ِٗٓالغليل  اخلفاجي: شفاء [ َٓٗ
 .ِٖٖالواليقي: ادلعرب  [ َٔٗ
 .َِٕاخلفاجي: شفاء الغليل  [ َٕٗ
 .ِِٗالواليقي: ادلعرب  [ َٖٗ
 .ُٓٓد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ َٗٗ
 .ّٖٔالواليقي: ادلعرب  [ َُٗ
 .َُّادلصدر السابق:  [ ُُٗ
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ذلػػف أف »عػػاة القواعػػد الصػػوتية التػػااميهم ًعػػدَّةى األحػػرًؼ القصػول ة العربيػػة حبيػػث ال تايػػد علػػس سػػبعة أحػػرؼ كمػا مرا
اللغة العربية ت َب أف تشتمل الكلمةي علس أدثر ما سبعة أحرؼ هذا دان  ا ان، كعلس أدثر مػا سػتَّةو هذا دانػ  ًفعػبلن، فلػم 

دلمػةن تايػد حركفيهػا علػس ىػذا العػدد، كمػا ذلػف هال لًنيفػور طبػع العػرك عمَّػا صلد ة معرَّبػاًت ىػذا العصػر )عصػر االحتدػاج(  
 .ُِٗ«ألًفىو كاعتاده

ػػٍدنا بػػني معربػػاهتم دلمػػاتو ىػػي مػػا  علػػس أف ىػػذه اليػػوابس السػػابقة س تػػرؽى هىل مسػػتول القواعػػد ادلطَّػػردة. بػػل لقػػد كجى
  كبػني )البالغػاء(  ُّٗعرَّبة ملعىن أربعة كفارسػيتها )جهػار(البيعد حيث ال  يعي ألٌم منها. فما الامع بني دلمة )هستار( ادل

  كمثلهػػػػػػا ة الغرابػػػػػػة تعػػػػػػريبيهم )ًسٍفسػػػػػػح( هىل )ً ٍسػػػػػػار( ك)أرزيػػػػػػر( هىل  ُْٗادلعرَّبػػػػػػة ملعػػػػػػىن )األدػػػػػػارع( كفارسػػػػػػيَّتيها )بايهػػػػػػا(
)رىصىاص(

ُٗٓ. 
ريػػب فهمػػان نريبػػان، كىػػو أف تكػػوف هف ة ىػػذه اليػػوابس الػػردَّ ادلوضػػوعي الكػػاة علػػس بعػػًض احملػػدىثني الػػذيا فهمػػوا التع

الكلمة ادلعرَّبةي علس أقػرًب صػورةو يىنًطػق ّٔػا أصػحابي الكلمػة األعدميَّػة، كاضػًعنٍي ّٔػذا الفهػًم اخلػاطئ احلصػافى خلػ ى العربػة 
بعػض ال أمامىها. فبعد أف داف مفهوـي القػدماًء للتعريػب )أف تتفػوَّه العػربي باالسػم األعدمػي علػس منهاًجهػا(، صػار مفهػـو 

ػػم، فنيٍخًيػػع ألسػػنتىنا للكلمػة األعدميػػة كال طليًٍيػػع الكلمػػةى  احملػدثني لػػو أف تتفػػوَّه العػربي باالسػػم األعدمػػي علػػس منهػاًج العدى
 .ُٔٗاألعدميَّة للسانًنا

كلعػل ة ىػػذه اليػوابس أييػػان  فيفػان مػػا نيلىػواء مىػػا ذىػب هىل أنػػو س يكػا ةَّػػة طريقػة أك ضػػوابس لتعريػًب القػػدماء
ُٕٗ .

ٍنػػع االبتػػداء فوفاقػػ ان ذلػػذه اليػػوابس ؽلكػػا أف نفهػػم دلػػاذا عػػرَّب القػػدماء مػػثبلن )ببلتػػوف( هىل أفبلطػػوف، هٍذ زادكا اذلمػػاة أكالن ًلمى
كا احلػػرؼ اليونػػاين )  ( هىل مقارًبًػػو احلػػرؼ العػػرك )ؼ(، كدلػػاذا عرَّبػػوا )أظلػػوده( هىل )أيظٍليػػوذج( هٍذ جعلػػوا الػػداؿ  Pبسػادا، كنػػحَّ

ػػل حردػػًة ذاالن دنػػوعو مػػا  الوىٍسػػم العػػرك للكلمػػة، كأيبػػدل  باذلػػاء الر يػػة ة ًخػػًر الفارسػػية الػػيمى، احلػػرؼى آّهػػور القابػػل لتحمُّ
 اإلعراب الظاىر.

يبلحظ أف معظم أمثلًتنا مستقاةه ما ادلعرَّبات الفارسػية، ألفَّ القػدماء قػد أشػاركا هىل أصػوذلا الفارسػية كطريقػًة نيٍطقهػا 
كادل

هنم س ييشحكا هىل أصوؿ ادلعرَّبات اليونانية كطريقًة نطقهػا نالبػان. دمػا أهنػا مػا أيسػرةو لغويػة مغػايرة يصاًئصػها فيها، ة حني أ
ألسرة الساميَّات كىي العربيات القدؽلة الػا ال تظهػر فيهػا ضػوابسي التعريػب متامػان، الشػرتاًؾ معظمهػا ة خصػائصى متشػأّة 

أـ مػا حيػث القواعػد الصػرفية كاألبنيػة، هٍذ ال يقتيػي تعريػبي الكلمػة السػامية هىل  هىل حدٍّ دبح، سواء مػا حيػث احلػركؼ،

                                                           

 (.َِّ/ ْعا سيبويو ) ٔضاحي عبد الباقي: ادلصطلحات العلمية قبل النهية احلديثة  [ ُِٗ
 .ُٗ -َٗالواليقي: ادلعرب  [ ُّٗ
 .ٗٗادلصدر السابق:  [ ُْٗ
 .ُّٖد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ ُٓٗ
 .ُّٓساطع احلصرم: ة اللغة كاألدب  [ ُٔٗ
 .ُُٗد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ ُٕٗ
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ػوىارم( السػامية النبطيػة  ُٖٗالعربية أدثر ما تعديلو طفي ، فكلمة )دافورك( السامية السريانية تصبح )دػافور( ادلعرَّبػة، ك)ىى
ك العربية. كنالبػان مػا يكػوف ىػذا التعػديل حبػذًؼ ادلعربة أ َِٗ، ك)ًسٍفرك( السامية اآلرامية تصبح )ًسٍفر( ُٗٗتصبح )حوارم(

حػػػرؼو أك اسػػػتبداًؿ حػػػرؼو عػػػرك بػػػو مػػػا سلرًجػػػو، كلػػػيج ذلػػػف لعيسػػػر ة نطقػػػو، بػػػل لكػػػوف احلػػػرؼ العػػػرك ادلسػػػتبدىؿ أدثػػػرى 
راب( انسدامان أك تَّلفان مع بقية أحرؼ الكلمػة، أك مػع مػا يليػو مػا احلػركؼ. هف دلمػة )زلػراـ( احلبشػيَّة الػا عيربػ  هىل )زًلٍػ

هال بدراسػة نسػبًة تػردُّد دػلٍّ مػا  -مع أف احلرفػىنٍي عربيػاف كدثػحا الػرتدد ة العربيػة  -ال ؽلكا فهمي سبب هبداؿ ادليم فيها باء 
د ادلػيم حرةٍى الباء كادليم ة الذكر العربية، كالا تبنيّْ أف الػرتدُّدى ادلطلػق للبػاًء أدثػري مػا الػرتدُّد ادلطلػق للمػيم، هذ هف نسػبة تػردُّ 

( مػػرةن ة حػػني ُُٗ. كة تػػردُّد الثنائيػػات عاقبىػػ  البػػاءي الػػراءى )ُِٗ%(َُْ.ٔ%( كنسػػبة تػػردُّد البػػاء ىػػي )ُّٓ.ٓىػػي )
. كينطبػػق ىػذا علػس ادلعربػػات مػا نػح السػاميات أييػػان. فمػا ادلمكػا مػػثبلن فهػمي سػبب هبػػداؿ ِِٗ( مػرةُّٔعاقبىٍتهػا ادلػيمي )

( بدراسػة نسػبًة تعاقيػب دػلٍّ مػا التػاء كالطػاء مػع النػوف، كتفيػد  quantarعػا الركميَّػة ) التاء طاءن ة دلمة )قنطار( ادلعربػة 
مػرة، ييػاؼ  ِّٗ(ِٕ( مػرة، أمػا معاقبػة الطػاء للنػوف فهػي )َٕىذه الدراسة أف معاقبة التاًء للنوف ة الذكر العربيػة ىػي )
. مػػػع أف  ِْٗ%(َُُ.ّبة تػػػردد الطػػػاء فهػػػي )%( أمػػػا نسػػػِّْ.ِهىل ىػػػذا أف نسػػػبة تػػػردُّد التػػػاء ة الػػػذكر العربيػػػة ىػػػي )

دليهما حرؼ شديد، هال أف حػرؼ الطػاء رلهػور كالتػاء مهمػوس، كلعػل طبػعى البػداكة أقػربي هىل الهػر منػو هىل اذلمػج، أمػا 
%(، أمػػا الكػػاؼ ْٖ.ٓعػػا هبػػداؿ الكػػاؼ قافػػان ة الكلمػػة نفسػػها، فػػاف نسػػبة تػػردُّد القػػاؼ ة بدايػػة الػػذكر العربيػػة ىػػي )

، كييػػاؼ أف القػػاؼ مػػا احلػػركؼ آّهػػورة ة حػػني أف الكػػاؼ مػػا احلػػركؼ ادلهموسػػة ِٓٗ%(ِٔ.ْددىػػا ىػػي )فنسػػبة تر 
 كىم هىل الهر أميلي دما ذدرنا.

لكػا البػػد مػػا التنبُّػو هىل أف نسػػبةى تػػردُّد احلػركؼ أك نسػػبة معاقبتهػػا نحىػا ليسػػ  هال كاحػػدان مػا العوامػػل الػػا حكمػػ  
 عض حركؼ ادلعرب، كةة عواملي أخرل سي يت البحث علس تفصيلها.اختيار حرؼ دكف حرؼ عند تغيح ب

 ( طري ة المحدثين في التعريل اللف ي:ٗ

دشف  لنا دراسةي ًراًء احملدىثني النظريَّػة ة التعريػب كشلارسػاهًتم التطبيقيَّػة فيػو أف طػريقتىهم تقػـو علػس ريدػاو أساسػٌي ىػو 
ـي النظاـ الصويت العرك  كعلس مراعاًة   رلموعةو ما ادلبادئ العامة التكميليَّة.التاا

                                                           

ف ما ادلعرب  [ ُٖٗ  .ُّٓالسيوطي: ادلهذب فيما كقع ة القًر
 .ٖٔادلصدر السابق:  [ ُٗٗ
 .ِٕادلصدر السابق:  [ َِٗ
 (.ُ)جدكؿ ُْٔدراسة هحصائية  -د. ػلىي مح علم: ادلعدم العرك  [ ُِٗ
 .ِٗٓحساف طياف: تنافر احلركؼ كدكراهنا ة نس  الكلمة العربية  [ ِِٗ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ِّٗ
 (.ْجدكؿ) ُْٗدراسة هحصائية  -د. ػلىي مح علم: ادلعدم العرك  [ ِْٗ
 .ُْٗحساف طياف: تنافر احلركؼ كدكراهنا ة نس  الكلمة العربية  [ ِٓٗ
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 أوالً: التزام النظام الصوتي العربي

يَدة  -ااي داع الص دْرفّي العربدّي  -: الحدروف وايصدوات العربيدة هف ما نعنيو بالنظاـ الصويت العػرك ثبلثػةي ثوابػ  البندْ
 الصوتية العربية.

 حبػث التعريػب ألنػو كسػيلةي التفريػًق بػني مػا ىػو معػرَّب كمػا ىػو كهف لتحديد ىذا النظاـ الصويت العرك ادلكانةى األكىل ة
ٍمنػػا لػػو بالتعريػػب الػػذم ييٍدخلػػو هطػػار العربيػػة ليصػػبح جػػاءان مػػا ثركهتػػا  دخيػػله مػػا الكلػػم. فمػػا انيػػول لػػ  ىػػذا النظػػاـ حىكى

لَّ فيػو كاحػده مػا شػركًط النظػاـ الصػويت اللفظية كأدكاهًتا الداللية، كتسرم عليو أحكاميها ألنو اندم  هنائيان فيها. أمَّػا مػا اٍختىػ
مرىػوفه بتػىػٍوفًح البػديل ادلولَّػد أك ادلعػرَّب، ألف  -هىل كق و مػا  -العرك فانو يظلُّ دخيبلن ة اللغة كخارج حىرىًمها، كبقا ه فيها 

 ما طبائع اللغات أال تػىٍقبل هال ما يػىٍنسدم مع قواعًدىا كضوابطها.

يَنا إلى ى لا الن ام الصوتي العربدي الدلي ىدو الضدابط ايااادي للمعدر ب يمكدن أن يُدَعدد  إضدافة إننا نرى أن تهدو
اً فاصدددالً بدددين المعدددر ب والددددخيلأل ايمدددر الدددلي حدددام حولدددو البددداحثون  جدي دددة إلدددى بحدددوث التعريدددلأل يندددو وضدددع حدددد 

 الكلم.الساب ون دون أن يَدَ عوا عليو تماماً. وطالما غامت الحدوُد بين ىلين النوَعْين من 

لقد جاء لديدينا ذلذا النظػاـ الصػويت حصػيلةى نىظىػرو ة أحكػاـ ادلتقػدمني، كتفحُّػصو ألقػواؿ احملػدىثني، كدراسػةو هحصػائية 
دلمارساهًتم التعريبيَّة، كداف ما كسائًل البحث قائمػةه مؤلَّفػة مػا مئػًة دلمػةو ميٍقتػىرىضىػةو بػني معػرَّبو كدخيػل، أخػذناىا بالتسػاكم 

مػػا أحػػدى عشػػرى ميٍعدىمػػان أك رلموعػػةى مصػػطلحات،  صُّصػػيَّة، حديثػػة، متنوّْعػػة: مػػا حيػػث ادلػػادةي العلميػػة كمػػا  -تقريبػػان  -
حيث الهاتي الواضعة، راعىٍينا أف تكوف العينة عشوائية قدر اإلمكاف، كاستىٍخلىٍصنا ما دل دلمةو ادلعلومػاًت الػا ذلػا عبلقػة 

 طريقة التعريب عند احملدىثني. كقد  ىٍَّيناىا )قائمة الكلمات ادلقرتضة(. فمػا حػاز بالنظاـ الصويت العرك، الردًا األساسي ة
ٍدناه دخػػيبلن. كتقػػػدّْـ ىػػػذه  ٍدناه معرَّبػػػان، كمػػا اختػػػل فيػػػو شػػرطه كأدثػػػر عػػػدى مػػا ىػػػذه القائمػػػة شػػركطى النظػػػاـ الصػػػويت العػػرك عػػػدى

ًػػدنا بػػاادو هحصػػائي ال نػػىن القائمػػةي صػػورةن كاقعيَّػػة هىل حػػدٍّ دبػػح عػػا طريقػػة احملػػدىثني ة ا القػػرتاض عامػػة كالتعريػػب خاصػػة، كمتي
 .ِٔٗعنو، كسوؼ نعرض عليها دلَّ عنصرو ما عناصر النظاـ الصويت ة معرَّبات احملدىثني

ػػػد، هعػػػداد ادلنظمػػػة العربيػػػة للرتبيػػػة  أمَّػػػا ادلعدمػػػاتي كآّموعػػػات ادلصػػػطلحيَّة الػػػا اعتمػػػدناىا فهػػػي: ادلعدػػػم الطػػػ  ادلوحَّ
، ػػػد للمصػػػطلحات العلميػػػة )اليولوجيػػػة(  كالعلػػػـو ػػػد باشػػػراؼ جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة، ادلعدػػػم ادلوحَّ ادلعدػػػم العسػػػكرم ادلوحَّ

دلكتب تنسيق التعريب، معدػم ألفػاظ احليػارة كمصػطلحات الفنػوف ّٓمػع القػاىرة، رلموعػة ادلصػطلحات الػا أقرَّىػا رلمػع 
السػػنوات العشػػر الرابعػػة ة رلمػػع اللغػػة العربيػػة بدمشػػق، ادلصػػطلحات  القػػاىرة الػػاء الثػػاما، األلفػػاظ ادلعربػػة كادلوضػػوعة ة

العلميػػػة )مصػػػطلحات الػػػنفس كالصػػػناعة( للمدمػػػع العلمػػػي العراقػػػي، معدػػػم األلفػػػاظ الاراعيػػػة دلصػػػطفس الشػػػهاك، ادلعدػػػم 
ميػػة الفلسػػفي لميػػل صػػليبا، معدػػم مصػػطلحات علػػم اللغػػة احلػػديث لنخبػػة مػػا اللغػػويني العػػرب، معدػػم مصػػطلحات التن

 االجتماعية الصادر عا جامعة الدكؿ العربية.

 ( نقل الحروف واألصوات إلى العربية:1

                                                           

 ما ىذا الكتاب. ِّٓ-ُّٕينظر ص [ ِٔٗ
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هف أىمَّ مس لةو شػغل  ادلعػرّْبني احملػدىثني عنػد تػىٍقعيػد التعريػب مسػ لةي نقػًل احلػركؼ كاألصػوات مػا اللغػات األجنبيػة هىل 
ظ األعدمػي ادلعػرَّب غلػب أف يػيٍنطىػق دمػا يػىٍنًطػق بػو أىػلي العربية. كقد طىفى  علػس سػطح البحػث فيهػا فكػرةه مفاديىػا أفَّ اللفػ

فالقارئي لقراراًت األعبلـ الا أقرَّىا آّمع يرل فيها معػىنن كاحػدان غلمعهػا كركحػان كاحػدان يسػيطر عليهػا: احلػرصى علػس »لغتو. 
ىلوىػا، كقىٍسػرى اللسػاًف العػرك علػس ارتيػػاخ  أف يىنًطػق أبنػاء العربيػة بػاألعبلـ الػا يىنقيلػوف هىل لغػتهم بػاحلركًؼ الػػا ينًطػق ّٔػا أ

دل ليٍكنةو أعدمية ال مثاؿى ذلا ة حركًؼ العرب، كتسديلى ىذه الغرائب ما احلركؼ برموزو اصطبلحيَّةو تيدخل علػس الرسػم 
ثُّران   .ِٕٗ«العرك تايُّدان ة احلركؼ كىتىكى

مػػػا الػػػوعي اللغػػػوم العػػػاـ، كدلنافاهًتػػػا طبيعػػػةى اللسػػػاف لكػػػا ىػػػذه الفكػػػرة أخػػػذىٍت بػػػالرتاجع كاالضلسػػػار أكالن بػػػ كؿ، بتػػػ ثحو 
 العرك.

كلًتبياف طريقًة احملدثني ة نقل احلركًؼ كاألصوات األجنبية هىل العربية نعػرض لػثبلًث زلػاكالتو ة نػىٍقًلهػا: زلاكلػة رلمػع 
م العلػػـو الطبيػػة اللغػػة العربيػػة ة القػػاىرة، كزلاكلػػة الػػددتور زلمػػد شػػرؼ صػػاحب أكؿ معدػػم  صصػػي حػػديث ىػػو )معدػػ

كالطبيعيػػة(، كزلاكلػػة آّمعػػي مصػػػطفس الشػػهاك العػػاس الػػذم قصىػػػرى نشػػاطو التعػػري  علػػس ادلصػػػطلح العلمػػي، كالاراعػػي منػػػو 
 خاصة، جامعان ادلمارسةى العمليَّة هىل التقعيد اللغوم النظرم.

ثبلثػان كعشػريا قاعػدةن  ُٗٓٗسػنة  داف رلمػع القػاىرة كضىػعى ة دكرتػو السادسػة كالعشػريا  أ( محاولة مجمع ال اىرة:
لنقػػػل احلػػػركؼ كاألصػػػوات مػػػا اللغتػىػػػنٍي اليونانيػػػة كالبلتينيػػػة هىل العربيػػػة، فدػػػاءىٍت دثػػػحةن كمعقَّػػػدة، س يىٍسػػػهيل علػػػس الدارسػػػني 

يَّػة كشػرقيَّة، االنتفاعي ّٔا، ىذا هىل أف التعريب ال يقتصر اليـو علػس اللغتػني اليونانيػة كالبلتينيػة، بػل ؽلتػد هىل لغػات أخػرل نرب
. كبسػببو مػا ذلػف أعػاد آّمػعي النظػر ة ىػذه القواعػد ة ِٖٗأصػواته ال نظػح ذلػا ة أاػديَّتنا العربيػة -كال شػف  -كفيها 

ٍتها لنةي ادلصطلحات فيو، كالا خلىٍَّصناىا ة الدكلىنٍي التاليني: ُّٔٗدكرتو الثبلثني عاـ   ف قرَّ معظمى القواعد الا اقرتحى

 ٜٕٜ ل الحروف الصامتةجدول ن

 

الحرف  
الالتيني أو 
 ااغري ي

 النطق العربي الموافق  

ٔ C  ( ة التدربة السابقة فقالوا: أرقاديا ة )ؽ( س. ؾ، نقلarcadia ) 

ٕ D د. ذ 

ٖ F ؼ 

                                                           

. كاحلمػػااكم: أعمػػاؿ رلمػػع ُّٕ -ُّٓ. كينظػػر: سػػاطع احلصػػرم: ة اللغػػة كاألدب ُٖأ ػػد زلمػػد شػػادر: مقدمػػة دتػػاب ادلعػػرب للدػػواليقي  [ ِٕٗ
 .ُِّالقاىرة 

 .ُٔٔادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  مصطفس الشهاك: [ ِٖٗ
 .ُِٗ، كينظر: د. هبراىيم با مراد: ادلعرب الصويت عند العلماء ادلغاربة ّٖ/ ُٔرلمع القاىرة: مقرتحات لنة ادلصطلحات، رللة آّمع  [ ِٗٗ
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ٗ G غ، ج 

٘ H )ىػ، )كنقل )أ( أييان ة التدربة السابقة 

ٙ CH ( ش باألدلانية، ؾ، خ ،)باليونانية(تش )باإلنكلياية 

ٚ J )م )باألدلانية(، ج )بالفرنسية(، خ )باإلسبانية 

ٛ P پ 

ٜ PH - Ø ؼ 

ٔٓ K ؾ 

ٔٔ Q  ( :ة التدربة السابقة فقالوا: ًقًونطوس ة )ؽ( ؾ، نقلqwintus ) 

ٕٔ T  ( :ة التدربة السابقة، فقالوا: طيطوس ة )ط( ت، نقلtitus ) 

ٖٔ TH - 0 ث، ذ 

ٔٗ S س، ش، ص 

ٔ٘ V ڤ 

ٔٙ W ڤ، و 

ٔٚ X دج، ؾ، س، دا، خ 

ٔٛ Z  تا -ز 

ٜٔ Ψ پج 

 
 930جدول ن ل الحروف الصائتة 

 

 

 أمثلة   ايصوات العربية المواف ة ايصوات الالتينية 

ُ A مىسّْينيوف:  ػىػ الفتحةmassignon 

ِ U ىيدو، ىوجو:  م، كHugo 

ّ I جب:  ػًػ دسرةGibb 

ْ Â الالند:  اLaland 

ٓ Û لوفوا:  كLouvois 

ٔ I أىسكويل:  مAscoli 

                                                           

 .َِِد. هبراىيم با مراد: ادلعرب الصويت عند العلماء ادلغاربة  [ َّٗ
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ٕ O رد: ُأدسفو )ضمة مفخمة( ۈOxford 

ٖ Ei, Ai فولتح:  )ياء شلالة( ُمVoltaire 

ٗ E )نيتشة:  ة )ة هناية الكلمةNitzshe 

َُ Y لوبيا:  كLybia 

 

 كحوؿ نقل ىذه احلركؼ الصائتة ادلتحردة كضَّح  اللدنةي طريقتىها بقوذلا: 

 ا يتعلق باحلركؼ ادلتحردة:فيم

يػيٍرما للحردات القصحة ة صيٍلب العلىم بفتحةو أك دسرةو أك ضمَّة. فاف دان  ىػذه احلردػات متوسّْػطةن أك طويلػة ة  -أ 
ييوف:  ػػػينػٍ ىػػػٌد األلػػ  كالػػواك كاليػػاء )مىسّْ

حردػػات قصػػحة( )الالنػػػد:  Massignonصيػػٍلب العلىػػم أك ة ًخػػره ريًمػػػاى ذلػػا حبػػرًؼ ادل
Laland .)حردات طويلة 

ػبىهان ّٔػا مثػل )  -ب  (  Uاحلردات الطويلػة األجنبيػة الػا ال نظػح ذلػا ة العربيػة ييرمػا ذلػا بػ قرًب حػركًؼ ادلػد العربيػة شى
 (، ييرما ذلا بياءو أك كاك. Hugoة ) 

الػػواك دمػػا ىػػو ميتَّبػػعه ة ييرمىػػا لئلمالػػة هىل الكسػػر بػػ ل و قصػػحة فػػوؽ اليػػاء، كلئلمالػػة هىل اليػػم بػػ ل و صػػغحة فػػوؽ  -ج 
رىٍسًم ادلصاح  مثل )فولتح(

 Rome( كاكان مع عبلمة صػغحة دػاألل  فػوؽ الػواك مثػل )ركمػة =  Oكيكتب حرؼ )  ُّٗ

)
ِّٗ. 

( ُّٕٗهف جتربػة آّمػػع ىػػذه تػيعىػدُّ متطػػوّْرةن عػػا جتػارب سػػابقة لػػو، لعػلَّ أخطرىىػػا رلموعػػةي القػرارات الػػا أصػػدرىا سػػنة )
( سػػتة عشػػر قػػراران حػػوؿ ادلوضػػوع، منهػػا ُٔحػػوؿ دتابػػة األعػػبلـ األجنبيػػة حبػػركؼ عربيػػة، هٍذ أصػدر كقتهػػا ) ة دكرتػو الرابعػػة
( الػذم َُ(. كالقػرار رقػم ) Gك   مقابػل  CHك چ مقابػل  P( الػذم يػىٍقبػل هدخػاؿى احلػركؼ )پ مقابػل ٗالقرار رقم )

( Vأدخػل احلػػرؼ )ؼ( ليقابػل احلػػرؼ البلتيػػمل ) 
مػػا مجلػػة مػا أقػػرَّه آّمػػع ادلػذدور هدخػػاؿى بعػػض  . كذدػػر الشػهاك أفَّ ّّٗ

 V, G, J, Pاألحػرؼ علػس احلػركؼ العربيػة مثػل )پ كو ك  كؼ(، كدلُّهػا بػثبلث نقػاط تقابػل األحػرؼ األعدميػة ) 

)
ّْٗ. 

ب( زلاكلػػػة الػػػددتور زلمػػػد شػػػرؼ: قػػػدَّـ د. شػػػرؼ للطبعػػػة الثانيػػػة مػػػا مولَّفػػػو )معدػػػم العلػػػـو الطبيػػػة كالطبيعيػػػة( بػػػذدًر 
 قًتو ة نقل احلركؼ كاألصوات األجنبية هىل العربية الا خلىٍَّصناىا ة الدكؿ التايل:طري

 

 

                                                           

 .ٖٓ/ُٔحات لنة ادلصطلحات، رللة رلمع القاىرة رلمع القاىرة: مقرت  [ ُّٗ
 .ٕٗالشهاك: ادلصطلحات العلمية  [ ِّٗ
 .ُِْ/ ْرلمع القاىرة: قرارات دتابة األعبلـ األعدمية  [ ّّٗ
 .ٕٗالشهاك: ادلصطلحات العلمية  [ ّْٗ
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الحرف أو الصوت  الحرف أو الصوت الالتيني 
 العربي الم ابل

 أمثلة

ُ C ؾ 
 س
 ؽ

 Carbonداربوف 
 Citrateسرتات 
 Socrateسقراط 

ِ CH ؾ 
 خ

 Chemistryديمياء 
 Chrisolineخريسولني 

ّ D د 
 ذ

 )س ؽلثّْل لو(
 Oedemaأيكذؽلا 

ْ G ج 
 غ

 Geologieجيولوجية 
 Gazناز 

ٓ H ىالوجني  ىػHalogen 

ٔ J م 
 ج

 Josephيوس  
 Javaجاكة 

ٕ K ؾ 
 ؽ

 Leukemiaلوديميا 
 Kaliduimقىليديـو 

ٖ P )س ؽلثّْل لو( پ )باء فارسية( 

ٗ Q قطركف  ؽQadron 

َُ S س 
 ز )بني حرفني صوتيني(

 ش
 ص

 Ascarisكاريج اس
 Rosolineركزكلني 
 Jasperيىشى  
 Jasperيىصى  

ُُ T طقم  طTagma 

ُِ V فاء فارسية( ڤ( 
 ك

 Salviol  سلفيوؿ 
 Varnichكرنيش 

ُّ X )ز )ة أكؿ الكلمة 
 هدج

 Xanthineزانثني 
 neةOxigأكدسدني 
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ُْ A ً  ًزكتAzote 

 

الحرف أو الصوت  الحرف أو الصوت الالتيني 
 الم ابل العربي

 أمثلة

ُٓ Ai (AE) أيسيديـو  أمAecidium 
ّٗٓ 

ُٔ E م 
 ا
 
 دسرة
 فتحة شلالة

 Lemonليموف 
س ؽلثل لو ]كؽلكا أف يكوف منو فرنسا[ 

France 
بربارس  - Bérbarésًبرباًرس 

Bérbarés 

ُٕ EU باستور  كPasteur 

ُٖ I م 
 هم

 Iodيود 

 Irisهيرسا 

ُٗ Œ  ركياديا  )كم( معانRoeadine 

َِ U يو 
 ك
 ضمَّة

 Uriaيوريا 
 Ruthinicركثينيف 

 ( uriaس ؽلثل لو. )كلعلو أراد )أيٍريا( ة: 

ُِ Y ك 
 م

 Dysentrieدكسرنطريا 
 .ّٔٗس ؽلثل لو )كلعلو أراد ديسنطريا(

   
 :ٖٜٚج( محاولة المجمعي مصطفى الشهابي 

 

الحرف أو  
الصوت 
 اليوناني

الحرف أو 
الصوت 
 الالتيني

الحرف أو 
 الصوت
العربي 
 الم ابل

 مالح ات الشهابي أمثلة

                                                           

 . AEيلحظ أف التمثيل ىنا ىو حلرؼ ًخر ىو  [ ّٓٗ
 .َّ -ِٓيعية د. زلمد شرؼ: معدم العلـو الطبية كالطب [ ّٔٗ
 .ُِْ. كينظر: د. هبراىيم با مراد: ادلعرب الصويت عند العلماء ادلغاربة ُُٓ -َُٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ّٕٗ
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ُ K )دبا( K. C أرقاديا  ؽArcadia - سواء كرد ة اسم يوناين أـ التيمل 

ِ X )خي( CH خلقيج  خChalcis - سواء كرد ة اسم يوناين أـ التيمل 

ّ δ )دلتا( D د )هال فيما عربو العرب بالذاؿ - )س ؽلثل لو 

ْ ɸ)ة( F افرنسة  ؼFrance  

ٓ Y )نمَّا( G اسطانح  غStagira - هاٌل فيما عربو العرب باليم 

عبلمػػػػة أمػػػػاـ  ٔ
 حرؼ العلة

H ىرمج  ىػHermes -  هاٌل فيما عربو العرب باألل 

ٕ - J يوبرت  مJupeter  

ٖ Π P فلوطىٍرخوس  ؼPlutarechus -  يرسػػػػػػػم بػػػػػػػاء هذا دػػػػػػػاف مشػػػػػػػدَّدان أك
سػػػػػػبقو حػػػػػػرؼ سػػػػػػادا كفيمػػػػػػا عربػػػػػػو 

 باءالعرب بال

ٗ - Q ًقًونطوس  ؽQuintus  

َُ Ơ 
 )سيغما(

S سقراط  سSocrate -  هال هذا نلػػػب ر يػػػو صػػػادان أك شػػػينان
 عند العرب

ُُ t T اسطاطيوس  طStatius - لغلبة استعمالو ىكذا عند العرب 

ُِ θ )ثيتا( TH قيثركف  ثCithaeron  

ُّ - V كىلىٍريانوس  كValorianus  

ُْ ζ 
 )هيكسي(

X أنىٍكساقوراس  هدجAnaxagoras بسكوف الكاؼ 

ُٓ ν Y لوقيا  كLycie  

ُٔ ξ Z زًنوف  زZenon  

ُٕ a )ألفا( 

( عينػػػان  aرسػػػم القػػػدامس حػػػرؼ )  - - ً. أل  لينة -
 أحيانان.

Ai, AE  ًء، هم، م
ً. ألػػػػػػػػػ   -
 لينة

 هال فيما عربو العرب. - -

AU, 

AO 
أ، ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ميمومة ًك

 ا كاك.أل  مفتوحة بعدى - -

ُٖ E  

E يكوف علاةن هذا كرد ة أكؿ االسم -  ءى ػىػ 



167 

 

،  É  ،È )أبسلوف(
Ê 

 هذا كرد ة كسس االسم. -  ً. أل  لينة

E االسكندرية  يةAlexandrie  
EU حسػػب موقعػػو ة الكلمػػة أكذلػػا أك  -  ءي،  ، ك

 ًخرىا

ُٗ I )يوتا( I  ػًػػػػػػ  -ًء، ءم
 ، م

ة أكذلػػا حسػػب موقعػػو ة الكلمػػة  - 
 أك ة ًخرىا

َِ O - 
 )أكميكركف(

O  ،  ،ء، ك
 ف

ة األ ػػػاء البلتينيػػػة يرسػػػم كاكان أك  - 
 نونان هذا كرد ة ًخر االسم.

ُِ O - 
 )أكميكركف(

U يرسم كاكان ة الغالب. -  ك، ػيػ 

خطَّػاف أفقيػاف بػدالن مػا  ( رماه جديد، د ىٍف يكوفى الكاؼ لػو Gكداف الشهاك قد اقرتح أف يكوف للحرؼ البلتيمل )  
خػػس كاحػػد ) (، أك دػػػ ف يكػػوفى حرفػػػان ًخػػر يػيتَّفػػػق عليػػو

. كتػػابع يقػػػوؿ: أمػػا اعتبػػػاري احلػػرؼ العػػػرك )ج( رمػػاان للحػػػرؼ ّٖٗ
 ( ة ادلعرَّبات فهو نح صحيح. Gالبلتيمل ) 

ثّْل ىذه احملاكالت الثبلث رلملى ًراء احملدثني ة نقل احلركؼ كاألصوات األجنبية هىل  عىػٍ  متي  -برأينػا  -العربية كقد مجى
، كلىنا عليها أقواؿ.  طاحلان هىل صا،، ففيها نظره

 هف أخطرى ما ة ىذه احملاكالت شلَّا غلب دفعيو أمراف:

ٍيا هىل العربيػػة علػػا )البػػاء الفارسػػية( الػػا اقػػرتح ذلػػا بػػاء بػػثبلث نقػػس )پ( لتقابػػل احلػػرؼ  األكؿ: هدخػػاؿي حػػرفػىنٍي جديػػدى
(. كىػؤالء الػذيا قػرَّركا هدخػاؿ ىػذيا احلػرفػىنٍي  W, V)الفػاء بػثبلث نقػاط ؼ( لتقابػل احلػرفني البلتينيػني ) . ك Pالبلتيػمل 

ىػا أىلوىػا. كضلػا نسػ ؿ أكلئػف احلريصػني  أك نحعلا هىل لغتنا دانوا يهدفوف هىل أف نػىٍنطق الكلماًت األجنبية كفػقى مػا ينطقىهي
يعىدَّمػػة هىل لغػػاهتم  علػػس موافقػػًة النطػػًق األعدمػػي دلعرَّباتنػػا ىػػل 

يقابلينػػا األعػػاجم بػػاحلرص نفًسػػو علػػس نطػػق دلماتنػػا العربيػػة ادل
(  كىػػل  Saladinىػػل أدخلػػوا حػػرةى الصػػاد كاحلػػاء هىل لغػػتهم، ليداركنػػا ة نطػػق اسػػم )صػػبلح الػػديا( مػػثبلن  أـ قػػالوا: ) 

( Gibraltarرفػىنٍي، فقػالوا: ) أدخلوا القاؼ كالطاء هىل لساهنم لينطقوا )جبل طارؽ( أـ جتاكزكا عػا ىػذيا احلػ
  ههنػم  ّٗٗ

(،   Manara( كلػػيج هىل )  Minaretس يلتامػػوا حػػَّت باألصػػوات ادلمكػػا نطقيهػػا ة لغػػتهم، فقػػد عدَّمػػوا )مىنػػارة( هىل ) 
 دما نػىٍنًطقها ضلا.

                                                           

 .ُْٕ -ُّٕمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  [ ّٖٗ
 .ُِّلمية كالفنية حسا حسني فهمي: ادلرجع ة تعريب ادلصطلحات الع [ ّٗٗ
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احلػػقَّ بػػ ف ؼليًٍيػػعوا  هننػػا ال ننػػاقش القيػػايا اللغويػػة لػػ  تػػ ثح ردّْ الفعػػل العػػاطفي، بػػل نػػذىب هىل أف للغػػربيّْني كسػػواىم
ألفاظى نحًىم هىل أسلوب نيٍطًقهم، كأف ػلافظوا علس خصائًص لغتهم، كلكا دلػاذا ال يكػوف لنػا مثػلي ىػذا احلػق، بػل دلػاذا ال 
ىم يكوفى علينا مثل ىذا الواجب  هفَّ بعيان ًمنَّػا ػللػو لػو أف يىصػ  شلارسػات الغػربيني بالًعٍلميَّػة كادلوضػوعية، فلمػاذا ال يقلّْػد

ة موضػػػوعيَّتهم كعلميٌػػػتهم الػػػا قػػػادهتم هىل احملافظػػػة علػػػس خصػػػائص لغػػػاهتم  ذلػػػف أف احلػػػركؼى كاألصػػػواتى مػػػا أبػػػرز ىػػػذه 
ٍيا احلرفني ما معظم اللغات األخرل   اخلصائص. أس تيسىمَّ العربية لغة الياد أك لغة العني لتفرًُّدىا ّٔذى

ا بعػد قػرفو مػا الامػاف  مث ىل يدرم دعاةي هدخاًؿ احلركؼ الديدة هىل لغت نا ماذا ستكوف عليو األادية العربية كأصواهتي
ٍلنػػا مػػا البلتينيػػػة كحػػدىا ثبلثػػةى أحػػػرؼ أك أربعػػة فػػاذا أدخى

أٍنا َْٗ ، فكػػم يكػػوف علينػػػا أف نيػػدخل مػػا احلػػػركؼ مػػا لغػػاتو بىػػػدى
حَّت تيصبحى أاػديػَّتينا خليطػان مػا حػركؼ  -كاحلالة ىذه  -بالتعريب عنها دالركسية كاليابانية كاأليٍرديَّة  هنو لا يطوؿ الوق  

شػػَّت، ألفَّ معظػػم ىػػذه اللغػػات لتػػوم علػػس حػػركؼ ليسػػ  مػػا لغتنػػا، كأمُّ مىػػٍدرجو صػػويتٍّ سػػوؼ يتسػػع لكػػل تلػػف احلػػركؼ 
كاألصػوات علػػس بػيٍعػػد مػػا بينهػػا 

ػػرةى العػػركّْ السػػتيعاًب أصػػواًت اآلخػػريا فنييىػػيّْعى  ُْٗ ٍندى ػػرةن أف نيطىػوّْع حى  ة حػػَّت -كلػػيج مىٍفخى
 .ِْٗكاحدةن ما أبرًز خصائص لغتنا -حاؿ صلاحنا 

أمَّػػا مػػا حيػػثي ادلمارسػػةي الفعليػػة لنقػػًل احلػػركؼ هىل العربيػػة فقػػد التػػـا معظػػمي ادلعػػرّْبني احلػػركؼ العربيػػة. فمػػا رلمػػوع مئػػًة  
(، كالكاؼ الفارسػية ملػدة بلڤدلمة مقرتىضة أدخل ادلعرّْبوف ة ثبلثو منها حرفػىنٍي أجنبيػَّنٍي علا الفاء بثبلث نقاط ة دلمة )

( ة دلما )هٍديوگراؼ كهٍدييگراـ( فوقها )
 (. G. دلقابلة احلرؼ ) ّْٗ

هذا كىقىػع ة الكلمػة »كقد تىنبَّو بعضي دبار اللغويني كادلعربني هىل ىذا اخلطر كنبَّهوا عليو، فقاؿ آّمعي طػاىر الاائػرم: 
. كيػرل ادلصػطلحي الػددتور ْْٗ«ة كجىبى علس ادلعرّْب أف غلعل بدلىو حرفان عربيان الا ييراد تػىٍعريبيها حرؼه ما احلركؼ العىدىميَّ 

عدـى ضركرًة هدخاًؿ بعػض األحػرؼ علػس احلػركؼ العربيػة، فػاألمم األخػرل ال  ػرتع حركفػان جديػدة لرسػم مػا »ىيثم اخلياط 
يَّػػػة مػػثبلن تنقػػل الػػػداؿ )ذلتػػا( كالبػػػاء تقرتضػػو مػػا لغػػػاتو أخػػرل، كهظلػػا تكتػػػبي احلػػرؼى بػػػ قرًب حػػرؼو هليػػو مػػػا لغتهػػا، فاإلنريق

كذدػػػر الػػددتور مسػػعود بوبػػو أف القػػػدماء  ْٓٗ«)فيفػػا(، كال تبتكػػر أمَّ حػػرؼو جديػػد، كقيػػػٍل مثػػلى ذلػػف ة سػػائر اللغػػات...
هبػػداؿ احلػػركًؼ الزمػػان، كىػػم يىٍصػػديركف ة ىػػذا احلكػػم عػػا بيعػػًد نظػػرو كتفطُّػػا كحػػرصو علػػس عػػدـً » -عنػػد التعريػػب  -جىعىلػػوا 
 .ْٔٗ«اللغة كأساًسها حبركؼو أجنبية هفساد

                                                           

 .َُّ/ ِٗزلمود السبلموين: دراسة تفصيلية حوؿ دتابة األعبلـ حبركؼ عربية، رللة رلمع القاىرة  [ َْٗ
 .ِٗٓد. أ د سلتار عمر: علم الداللة  [ ُْٗ
 .ُُِ/ ِد. مصطفس جواد: ادلصطلحات العلمية كالفنية، رللة آّمع العراقي  [ ِْٗ
 .ٔٗ، ٓٔ، ْٔما ىذا الفصل رقم  ِّٓ-ُّٕة صينظر قائمة الكلمات ادلقرتض  [ ّْٗ
 .ّْطاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ التعريب  [ ْْٗ
 .ّٖد. ىيثم اخلياط: ادلصطلحات كنظرية اليركرة العلمية، ادلوسم الثقاة األردين السابع  [ ْٓٗ
 .ُْٔك ُٖد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس اللغة العربية  [ ْٔٗ
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أمػػا مػػا ذيدػػر مػػا أف ابػػا خلػػدكف حػػاكؿ ة مقدمتػػو هدخػػاؿى بعػػًض احلػػركؼ األعدميػػة هىل العربيػػة، فػػبل ؽلكػػا فهميػػو هال 
علس أنو نوعه مػا التحقيػق التػارؼلي كالتوثيػق ليىػٍبًس نطػق األعػبلـ لػيج هالٌ، مث هنػو س ييشػر هىل أف العػرب دانػ  تنًطػق كفػق 

در، كلو دان  تنطقو دذلف لىمىا حاكؿ ابا خلدكف ضىٍبسى نيٍطقوما ذى 
ْٕٗ. 

قىػػػل احلػػػرؼي  هف الػػػذم نػػػراه أف مػػػا نػػػح آّػػػدم كضػػػعى قواعػػػد صػػػارمة لنقػػػل احلػػػركؼ هىل العربيػػػة، كاألسػػػلم أف نقػػػوؿ: يػينػٍ
(  Jة لغتػو. فػاذا دػاف احلػرؼ ) األعدميُّ هىل أقرًب احلركؼ العربية هليػو، مػع مراعػاًة طريقػًة النُّطٍػًق ادلعاًصػرة لػذلف احلػرًؼ 

(، فانػػػػو يينطػػػػق جيمػػػػان ة الفرنسػػػػية ادلعاصػػػػرة، كخػػػػاءن ة اإلسػػػػبانية دمػػػػا ة  Jenaيػيٍنطىػػػػق يػػػػاءن ة األدلانيػػػػة دمػػػػا ة )يينػػػػا = 
 ( يينطق شينان بالفرنسية كة اإلنكليايػة )تػش(، كة األدلانيػة شػينان كأحيانػان  CH(. دما أٌف احلرؼ )  Mojacar)موخادار 

خاءن، كينطق دافان ة بعض اللغات
. كطادلا أدَّل التقيُّدي الشػكليُّ بنقػًل احلػركؼ، هىل معرَّبػاتو أك دخػيبلت ثقيلػة أك نػًح ْٖٗ

( هىل )قىبلٍكًفطٍػػػرة(. بػػػدؿ )ًدٍلييوبػػػاترة( Kéléopatraم لوفػػػة دنقػػػل حػػػركؼ دلمػػػة ) 
( هىل )لوبيػػػا(  Lybie، كنقػػػل )  ْٗٗ

 .َٓٗ( هىل )نوربانة( بدؿ )نػيٍركج(Narvégeبدؿ )ليبيا(، كنقل حركؼ ) 
األمر الثاين الذم غلب دفعيو ىو هدخاؿي حردػاتو أك أصػواتو جديػدة هىل اللغػة العربيػة. دػ ىٍف )يػيٍرمىػا لئلمالػة هىل الكسػر 
بػػ ل و صػػغحة فػػوؽ اليػػاء، كلئلمالػػة هىل اليػػم بػػ ل و صػػغحة فػػوؽ الػػواك دمػػا ىػػو ميتَّبىػػع ة رىٍسػػًم ادلصػػاح ، مثػػل )فػػولتح(

ُٗٓ 
عبػارةه عػا »فما ادلعركؼ أف احلردات ة العربية ثػبلث ىػي اليػمة كالكسػرة كالفتحػة  أمػا اإلمالػةي فليسػ  حردػةن كهظلػا ىػي 

ػػس بالفتحػػة ضلػػو الكسػػرًة كاليػػمًَّة، كبػػاأللً  ضلػػو اليػػاًء كالػػواك، دمػػا ة العػػني كاأللػػ  مػػا )عابػػد(، كالصػػاد كالػػبلـ ة  أف يػيٍنحى
ثػػاران مػػا اللغػػة القدؽلػػة األـٌ. كالغػػرضي مػػا كىٍضػػع   كىػػي زلكومػػةه بعػػا ِٓٗ«)صىػػبلة( داتو صػػوتيَّة ذلديَّػػة، كقػػد تكػػوف مىتػػارؾى ًك

( هىل لغتنػا.  E( البلتيػمل كاسػتبداليو بػالواًك العربيػة، كهدخػاؿ احلػرؼ البلتيػمل )  Oرموزو ذلذه األصوات ىو هدخػاؿي حػرؼ ) 
انػػػان ة اسػػػتعماالتنا اليوميػػػة! ىػػػذا صػػػحيحه، لكػػػاَّ اسػػػتعماذلا خػػػارجى كلًقائػػػلو أٍف يقػػػوؿ: لكنَّنػػػا ننطػػػق فعػػػبلن ىػػػذه احلردػػػات أحي

القاعدة اللغوية لفرتةو زمنية زلدَّدة شػيءه، كتقعيػدىا ة العربيػة شػيءه ًخػر. كمىثػىليهػا ة ذلػف مىثىػلي دثػحو مػا العػادات الصػوتية 
ية قػػد تنتشػػر خػػارجى هطػػاًر اللغػػة دكف أف اللهديػػة ة الػػببلد العربيػػة مػػا تفخػػيم أك ترقيػػق لػػبعًض احلػػركؼ، فهػػي ظػػواىري صػػوت

علػس ادلػدل الطويػل  -تػيقىعَّد فتكتسبى الشرعيَّة اللغوية، ألفَّ فتحى باب التفصيح لكػل ظػاىرةو صػوتية كت صػيلىها سػوؼ يػيغىػحّْ 
ين الذم يشح هىل اإلمالة ب ل و قصحة فػوؽ ا - مػاؿ خصائصى اللغة كييفسد ما بينيًتها. هف االحتداج بالرسم القًر

ي
حلػرًؼ ادل

ين ػليٍفىظ كال يقاس عليو، عػدا عػا أفَّ اإلمالػة ليسػ  أمػران موًجبػان بػل جػائا. كملػا أف  ال ييسىوّْغ ما ذىبوا هليو، ألفَّ الرسم القًر

                                                           

 .ّْابا خلدكف: ادلقدمة  [ ْٕٗ
 .ُٕٔ -ُٔٔمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  [ ْٖٗ
 .ُِٕادلصدر السابق:  [ ْٗٗ
 .ُِٕادلصدر السابق:  [ َٓٗ
 .ٖٓ-ّٖ/ ُٔرلمع القاىرة: مقرتحات لنة ادلصطلحات، رللة رلمع القاىرة  [ ُٓٗ
 .ِْٕ/ ِ، كابا عقيل: شرح األلفية ِٓ-َٓ/ ُابا جمل: سر صناعة اإلعراب  [ ِٓٗ
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كلػيج  قواعد اللغة متيل هىل االقتصاد كالتخفُّ  شلَّا ليج ميلامان، فاف معظم ديتيب النحو التعليميَّة قد خبل ما حبػًث اإلمالػة،
 ما داعو لبعثو ما جديد.

 ةة مبلحظتاف علس ىامًش ىذه القيية جتدري اإلشارة هليهما:

هفَّ رلمػػوعى ىػػذه القػػراراًت )قػػرارات نقػػًل األصػػوات األعدميػػة هىل العربيػػة( كالتعػػديبلت، ىػػي مػػا مبػػادرة ادلستشػػرؽ * »
( )بوىٍضػػًع ُِٓٗمػػؤمتر دوبنهػػانا اللغػػوم سػػنة ) . الػػذم دػػاف علػػس مػػا نىظيػػاُّ ػلػػاكؿ جتسػػيدى مقػػرراتً ّٓٗ«اإليطػػايل )نلّْينػػو(

ػػرة بتطبيػػًق ادلقرتحػػات الداعيػػة هىل »، ذلػػف ادلػػؤمتر الػػذم  ْٓٗنظػػاـو دكيل لرسػػًم األصػػوات كنقًلهػػا( أكصػػس بصػػيغةو نػػح مباشى
لفكػرم ادلنبثػق حركفان دكليَّة بت ييدو خػاص مػا ادلعهػد الػدكيل للتعػاكف ا ُِٗٗيوليو  ِْاعتماد احلركًؼ البلتينية ابتداءن ما 

. كنملّّ عا البياف أف تلػف القػراراًتً هظلػا كيًضػع  لتخػدـ فكػرةى سػيطرًة اللغػات األكربيػة كأمّْهػا البلتينيػة ٓٓٗ«عا مجعية األمم
 علس ما سواىا ما اللغات اإلنسانية، كىي فكرةه  لو ما ادلوضوعية كالعلميَّة.

ػذىا رلمػعي القػاىرة كنػ حيه بادخػاًؿ حػركؼو أك أصػواتو جديػدة هىل العربيػة، س تػىٍلػقى مقاكمػة ** هٌف تلف القرارات الا ا َّ
ػػد عػػدـى ٔٓٗمػػا اللغػػويّْني األزىػػريني فحسػػب ، بػػل قػػد جتاىىلىهػػا معظػػمي الكتػػاب العػػرب، فلػػم نػىػػرى مػػا اسػػتعملها بػػاطّْراد، شلَّػػا يؤدّْ

ال ينًطقػػػوف باأل ػػػاء »ب كلئػػػف الػػػذيا  انسػػػدامها مػػػع البنيػػػة الصػػػوتية العربيػػػة. لقػػػد ضػػػاؽ آّمعػػػٌي مصػػػطفس الشػػػهاك ذىٍرعػػػان 
ػربىم علػس التَّعػاجيم، كدلػاذا ال ينطقػوف »، كتساءؿ منكران: «العلمية ادلعرَّبة هال دما يػيٍنطىق ّٔا ة اللغات األكربية فما الػذم غلي

نػدما يقتػبج كع»مث يعلّْػل اسػتنكاره قػائبلن: «  ( Microbe( يػاءن، دمػا ة )مكػركب:  E( كاكان كبػاحلرؼ )  Oباحلرؼ ) 
م، ال ييييفوف هىل تلف اللغات أحرفػان جديػدة، فالفرنسػيوف مػثبلن  األكربيوف ما العربية دلماتو فيها أحرؼه خىلىٍ  منها لغاهتي

 .ٕٓٗ«( بالكاؼ، كس ييييفوا حرؼى القاًؼ هىل لساهنم Koubbaعندما فرنسوا دلمة )قػيبَّة( قالوا: )ديبَّة = 
 ييصىػػحّْح نلىطىػػو الػػذم دػػاف كقىػػعى فيػػو عنػػدما قبػػلى هدخػػاؿى حػػرؼو جديػػد ىػػو الكػػاؼ ككاضػػحه مػػا ىػػذا القػػوؿ أف الشػػهاك

ىٍعليوَّة يسٍّ أفقي )
كلػو بعػد  -هف اشتبه  عليو األمور  -(، كاألصيل تردُّه أصالتيو  G( للداللة علس احلرؼ البلتيمل )  ادل

 حني.

 ( ااي اع الص ْرفّي العربي:ٕ

دثوف حوؿ كجوًب التااـ الكلمة ادلعرَّبة الػوزفى العػرك أك عدًمػو، متػابعني خػبلؼى القػدماء اختل  اللغويوف كادلعربوف احمل
حوؿ ىذه ادلس لة الا بىسىٍطنا احلديثى عنها عند البحث ة طريقًة القدماء ة التعريب

ٖٗٓ. 

                                                           

 .ُِٔحلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة د. زلمد رشاد ا [ ّٓٗ
 .ُِٔادلصدر السابق:  [ ْٓٗ
 .ُٗٗد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  [ ٓٓٗ
 .ُِٔادلصدر السابق:  [ ٔٓٗ
 .َُ: ُ/ّٕمصطفس الشهاك: مبلحظات لغوية اصطبلحية، رللة رلمع دمشق  [ ٕٓٗ
 ما ىذا الفصل. َِٔينظر ص:  [ ٖٓٗ
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ائػػرم س يػػ ًت علػػس ذدػػره هال أفَّ معظػػم اللغػػويني احملػػدثني س ييػػعوا شػػرط الػػوزف العػػرك للمعػػرَّب. فػػآّمعي طػػاىر الا 
. أمػا رلمػع القػاىرة فقػد نشػر ة رللتػو مقػاالن ضػافيان حملمػد شػوقي أمػني بعنػواف ٗٓٗعندما بنيَّ مػا غلػب مراعاتيػو عنػد التعريػب

)جواز التعريب علس نح أكزاًف العرب(، يذىبي فيو هىل جواز عدـً التااـ الوزف العرك، كيعاك مقولتو ىػذه هىل ابػا بىػرم كأك 
. كلػػدث آّمعػػي العراقػػي طػػو الػػراكم عػػا هحلػػاؽ ادلعػػرب َٔٗاألندلسػػي كالشػػهاب اخلفػػاجي كعبػػد القػػادر البغػػدادم حيػػاف

هفَّ المهػػػػور مػػػػا أىػػػػل اللغػػػػة ال يشػػػػرتطوف ردَّ ادلعربػػػػات هىل أبنيػػػػة اللغػػػػة العربيػػػػة، كلكػػػػنهم »بػػػػ كزاًف الكلػػػػم العربيػػػػة فقػػػػاؿ: 
ػة علػس العربيػة شػبيهةن ب كزاهنػا، كلػذلف اسػتعملوا )نػىػٍحكز( أدثػر يستحسنوف ذلػف هذا جػاء بسػهولة، لتكػوف ادلعربػات ادل قحىمى

. كّٔػذا تىعلػم سيػٍخ ى مػا ذىػب هليػو بعػضي ادلعاصػريا  ما )نػىٍوريكز( ألفَّ )نحكز( أدخلي ة دبلمهم كأشػبو بػو دقىٍيصػـو كعيثػـو
 .ُٔٗ«ادلتشدّْديا ما كجوًب هحلاؽ ادلعربات ب كزاف العرب

س لة ّٔذه الصيغة خط ن منهديَّان  ذلف أف الكلمات األعدميَّػة ال تػوزف، ألف ادليػااف الصػرة لكننا نرل أف ة عرض ادل
ٍييػػاي األحػػرؼ األصػػلية مػػا الاائػػدة ة الكلمػػة العربيػػة، كس يكػػا الغػػرضي منهػػا  كسػػيلةه صػػناعيَّةه خاصػػةه بالعربيػػة، الغػػرضي منهػػا متى

هف األ ػػػاء األعدميػػػة ال تػػػوزف لتوقُّػػػ  الػػػوزف علػػػس معرفػػػة »اب اخلفػػػاجي: أبػػػدان ضػػػبسى ادلعرَّبػػػات كالتػٍَّقعيػػػدى ذلػػػا. يقػػػوؿ الشػػػه
. كلػذا اتفػق مجهػوري اللغػويني علػس أف حػركؼ ادلعػرب دلَّهػا أصػوؿه ِٔٗ«األصلي كالاائد كذلف ال يتحقَّػق ة األعدميػة

ّٗٔ .
ٍرنا فثمة أمور تػيقىلّْل ما أعلية ادليااف الصرة شرطان للتعريب أعل  ها:باإلضافة هىل ما ذىدى

ة اللغويني القدامس س يستعملوا عبارة: موافقة الوزف العرك، بل )اإلحلاؽ بوزفو عرك( كةة فػرؽ بػني أف  -أ  هف ًجٌلٌههى
ملحقػػةه بػػوزف  -مػػثبلن  -تكػػوف الكلمػػةي علػػس كزفو عػػرك أك ملحقػػةن بػػو، فاإلحلػػاؽ ال يعػػمل ادلطابقػػة متامػػان، هف دلمػػة )ًسػػدّْيل( 

زًنىًتو، ألف دوهنا دذلف يعػمل أف جػذرىىا )سىػدىل( كأننػا صيػٍغنا منهػا ًصػفةن علػس كزف )ًفعّْيػل( ضلػو  )ًفعّْيل(، لكنها ليس  علس
زًمّْي  كًشػرّْير، كلىمَّػا س يكػا أصػليها )سىػدىل( كس تكػا صػفةن بػل اسػم، دؿَّ ىػذا علػس أهنػا ليسػ  علػس الػوزف بػل ملحقػةن بػو 

 للتقريًب ليج هال.

سػػ لةه خبلفيػة، حػَّت عنػد القػػدماء، فكثػحان مػا اختلفػوا حػػوؿ كزًف دلمػة كاحػدة، يقػػوؿ هف مسػ لة ادليػااف الصػرة م -ب 
ال ؼللػػو أف يكػػوف أىفٍػعيػػبلن أك فػىٍعلينػػان أك أىيٍػفيػػبلن أك فػىػػيػٍعيبلن(، » -كيسػػمّْي ابػػاي جػػمل الػػوزفى متثػػيبلن  -ابػػا جػػمل عػػا متثيػػًل )أىؽٍليػػا( 

شلَّػػػا لػػػو نظػػػح. أال تػػػرل أف )أىفٍػعيػػػبلن( دثػػػحي النظػػػح د ىٍدليػػػب كأىفٍػػػػريخ، كأف  فيدػػػوز ىػػػذا دلُّػػػو ألف بعيىػػػو لػػػو نظػػػحه، كبعييػػػو قريػػػبه 
ػػا..... كأفَّ )فػىػػيػٍعيبلن( أ ِى كىعلدى لػػ خػػ  )أىيٍػفيػػبلن( لػػو نظػػحه كىػػو )أىيٍػنيػػق(، كأف )فػىٍعلينػػان( يقػػارب أمثلػػتىهم كذلػػف )فػىٍعلىػػا( ضلػػو خى

ذىب اباي األعراك ة قوذلم )يـو أىٍركىناف(، هىل أنَّػو مػا )الرَّنَّػة(، »اىر: . كجاء ة ادلْٔٗ«)فػىيػٍعىل( دصىيػٍرىؼ، ك)فػىٍيًعل( دسىيّْد
                                                           

 .ْٖ -ّْألصوؿ التعريب  طاىر الاائرم: التقريب [ ٗٓٗ
 .ََِ/ ُُزلمد شوقي أمني: جواز التعريب علس نح أكزاف العرب، رللة رلمع القاىرة  [ َٔٗ
 .َُِد. أ د مطلوب: حردة التعريب ة العراؽ  [ ُٔٗ
 .ِّاخلفاجي: شفاء الغليل  [ ِٔٗ
 .َِٓد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ ّٔٗ
 .ٗٔ -ٖٔ/ ّابا جمل: اخلصائص  [ ْٔٗ
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كذلػػف أهنػػا تكػػوف مػػع الػػببلء كالشػػدة. قػػاؿ أبػػو علػػي: ىػػذا نىلىػػسه، ألنػػو لػػيج ة الكػػبلـ )أىٍفوعىػػاؿ(، كأصػػحابينا يقولػػوف ىػػذا 
ػػػػا  ىٍلنػػػػاه علػػػػس »ا دلمػػػػة )أىيٍػهيقػػػػاف(: . كجػػػػاء ة لسػػػػاف العػػػػرب عػػػػٓٔٗ«)أىفٍػعيػػػػبلف( مػػػػا )الرُّكنىػػػػة( كىػػػػي الشػػػػدة ة األمػػػػر كهظلَّ

 .ٔٔٗ«)فػىيػٍعيبلف( دكف )أىفٍػعيبلف( كهف دان  اذلماة تقع أكالن زائدة، لكثرًة )فػىيػٍعيبلف( داخلىيػٍايراف كقلة )أىفٍػعيبلف(..
ا مفتوحةن لكل دلمةو جديدة لييصاغى ذلا كزفه جديد -ج  حػَّت لػو دانػ   س تكا األكزافي العربية زلدَّدة، بل ترد  أبوأّي

أعدميَّػػة. لقػػد ذىدػػر سػػيبويو ثػػبلث مئػػةو كةانيػػةى أمثلػػةو، كمػػازاؿ مىػػٍا بػىٍعػػدىه يايػػد علػػس أكزانػػو حػػَّت بلىغىػػ  عنػػد ابػػا القطػػاع ألفػػان 
ػػد دلمػػاتو ٕٔٗكمئتػػني كعشػػرة أمثلػػة . كدثػػحه مػػا األكزاف الػػا ذدػػر سػػيبويو أهنػػا ليسػػ  مػػا أبنيػػة العػػرب، جػػاء بػىٍعػػدىه مػػا كىجى

عليهػا  قػاؿ سػيبويو: لػيج ة األ ػاء كال ة الصػفات )فيعًػل(، كال تكػوف ىػذه البنيػة هال لًلفعػل.... قػاؿ ابػا عربيةن مصونة 
لػيج ة الكػبلـ )مىٍفعيػل(... كذدػر الكسػائي »... كقػاؿ سػيبويو: ٖٔٗقتيبة: قد جػاء علػس )فيعًػل( حػرؼه كاحػد ىػو )الػدًُّئل(

أحدث اللغويوف أكزانان لكلماتو أعدميَّػةو معربػةو س غلػئ عليهػا نحيىػا، مثػاؿ  . كأدثري ما ىذا فقدٗٔٗ«كادلربّْد: مىٍكرـي كمىٍ ليف
. كمػػا ىػػذا َٕٗ«ذلػػف مػػا جػػاء ة أدب الكاتػػب: )قػػالوا )فػيٍعلىٍيػػل( قليػػله ة الكػػبلـ، كقػػالوا )نيٍرنػىٍيػػق( ليػػربو مػػا طػػًح ادلػػاء

. ف يَّةي قيمة تبقس اللتااـً الوزف العػرك ُٕٗ«رد نحيه علس ىذا الوزففػيٍعنيل: بػيٍرنيج، ًفًعٍنل: ًفرًٍند... فػىٍعويًل:  ىًٍويل كس ي»القبيل 
مػػا دامػػوا ػليٍػػًدثوف كزنػػان جديػػدان لكػػلّْ اسػػم معػػرَّب  كعنػػدما عرَّبػػوا دلمػػةى )ًسًهٍنسػػاه( جىعىلهػػا ابػػاي القطػػاع علػػس كزف )ًفًعنػٍعىػػاؿ( 

، كهف الباحػػث ليتسػػاءؿ عػػا مبلػػًغ تلػػف ِٕٗالعربيَّػػة كىجىعىلهػػا السػػيوطي علػػس كزف )ًفًهنػٍعىػػاؿ(، فمػػا أنػػربى ىػػذيا البنػػاءيا عػػا
الرأة البلَّعلميَّة الا جعل  أحد ىذيا اللغويػَّنٍي ػلكم بايادة النوف ة الكلمػة، كجعلىػٍ  الثػاين ػلكػم بايػادة اذلػاء فيهػا، هذ 

نرابػػة بعًيػػها شلَّػػا  ىىػػل )ابػػا مػػا ادلعػػركؼ أف مػػا ييػػااد علػػس األصػػل ييػػااد ة ادليػػااف هف س يكػػا تيػػعيفان. كلعػػل دثػػرة األبنيػػة ك 
عصػػفور اإلشػػبيلي( علػػس أف ردَّ أدثرىىػػا بػػدليًل عػػدـ كجػػوًد مفػػرداتو علػػس تلػػف األبنيػػة، أك امتنػػاًع كركًد بعػػض تلػػف األبنيػػة 

أصبلن، مثل )فػىٍوعىًليل( كزنان لكلمة )صىٍوفرير( صوًت احلمامة
ّٕٗ. 

( ِٖٖس تػاد علػس ) -يواف األدب( كىو معدم لؤلبنيػة العربيػة هف رلموع األكزاف الا ذدرىا الفاراك ة دتابو )د -د 
( للخماسػي، كىػي األكزاف األدثػري شػيوعان، ّٗ( للربػاعي، ك)َٖ( كزنػان للثبلثػي، ك)ُٗٔمئتني كةانية كةػانني كزنػان، منهػا )

 كما نح ادلعقوؿ أف تفي ىذه األكزافي بكلّْ مستلامات التعريب.

                                                           

 .َّٕ/ِالسيوطي: ادلاىر  [ ٓٔٗ
 أىق. -ابا منظور: لساف العرب  [ ٔٔٗ
 .ْ/ ِالسيوطي: ادلاىر  [ ٕٔٗ
 .ْٗ/ ِادلصدر السابق:  [ ٖٔٗ
 .ُٓ -َٓ/ ِادلصدر السابق:  [ ٗٔٗ
 .ْٖٓابا قتيبة: أدب الكاتب  [ َٕٗ
 .ُٔ -ُّ/ ِالسيوطي: ادلاىر  [ ُٕٗ
 .ُٓٔد. ناصر حسني علي: الصيغ الثبلثية  [ ِٕٗ
 .ُْٔصدر السابق: ادل [ ّٕٗ
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وز البناءي عليو، بػل يعػمل أنػو س يىػرًٍد عػا العػرب   هفَّ قوذلم عا كزفو ما: -ىػ  )هنو ليج ة دبلـ العرب( ال يعمل أنَّو ال غلى
ػػر تاايػػدى األكزاف الصػػرفية جػػيبلن بعػػد جيػػلو لػػدكاعي  ػػا دػػاف ذلػػف ميٍنكػػران، كىػػذا مػػا يفسّْ دلمػػةه علػػس ىػػذا الػػوزف، كلػػو كىرىدت لىمى

 ة.ضىٍبًس ادلعرَّبات كتقريًبها ما األبنية العربيَّ 

كت سيسان علس ما سػبىق نػرل أف اسػتعماؿى مصػطلح )الػوزف الصػرٌة العػرك( عنػد احلػديث عػا ادلعربػاًت لػيج صػحيحان. 
لػذلف فاننػا نقػرتح مفهومػػان ًخػر شػرطان مػا شػػركط التعريػب كىػو تػػوفُّر )اإليقػاع الصػرة العػرك( للكلمػػًة ادلعرَّبػة. هف مػا نعنيػػو 

ػػقي ت ىٍمػػديكدة كفػػق نظائًرًىػػا ة العربيػػة. كلتوضػػيح الفىػػٍرًؽ بػػني مػػدلويلىٍ  باإليقػػاع الصػػرة للكلمػػة ىػػو نىسى
تػػابيًع حركًفهػػا السػػادنة كادل

دػػلٍّ مػػا ادلصػػطلحىنٍي: الػػوزف الصػػرة كاإليقػػاع الصػػرة للكلمػػًة نقػػوؿ: هف األبنيػػة )ًمٍفعػػاؿ، ًفٍعػػبلؿ، تًٍفعىػػاؿ( ىػػي علػػس هيقػػاعو 
( ييلغػي مشػكلة احلػركؼ الاائػدة كاألصػلية ة الكلمػات كيػيٍبقػي علػس كاحد كليس  علػس كزفو كاحػد. ألفَّ مصػطلح )اإليقػاع

جػوىر ادلسػ لة  كىػػو ضػركرةي توافيػًق ادلعػػرَّب كاألنسػاؽى الصػػوتية العربيػة. كعمػبلن ملقولػػة )اإليقػاع الصىػٍرٌة( ىػػذه ال يصػبح معػػىن 
 ألف ييقاؿ:

 ككزهنا ًفٍعبلؿ هف ًسٍرداب ملحقة بًشٍمرىاخ

قىادكهفَّ ًقٍنطار ملحقة ب  ككزهنا ًفٍنعاؿ ًعنػٍ

 ككزهنا ًفٍعواؿ كهف ًسركاؿ ملحقةه بًقٍركاح

ككزهنا ًفٍعيىاؿ كهف ًدٍرياؽ ملحقة بًشٍرياف
ْٕٗ. 

بػػل لعلَّػػو مػػا ادلنطقػػيّْ أال تكػػوفى هال دػػذلف لًىٍهػػًل األصػػلٌي »فلًػػمى ال تكػػوفي ىػػذه األلفػػاظ دلُّهػػا علػػس هيقػػاًع )ًفٍعػػبلىؿ(  
 .ٕٓٗ«كالاائد فيها

ا أك نظائريىا. فلقد رأينػا قبػل قليػلو ديػ  أف ابػا جػمل قػد كما اإليق اع الصرة أكزافي الموع، كأكزافي األفعاؿ، كمقارباهتي
ِى اعتلَّ لتمثيل )أىؽٍليا( علس )فػىٍعليا أك فػىيػٍعيل( ب ف )فػىٍعليا( كهف س يكا موجودان ة العربية فاف لػو نظػحان ىػو )فػىٍعلىػا( ضلػو خى  ٍلػ

ػػا، كأف )فػىيػٍ  ػػيّْد. كة قػػوؿ ابػػا كعىٍلدى عيػػل( كهٍف س يػػرد ة أبنيػػة العػػرب فقػػد كرد مقاربيػػو كىػػو )فػىيػٍعىػػل كفػىٍيعًػػل( ضلػػو صىػػيػٍرىؼ كسى
.  جمل ما يؤدّْد أف ادلهم ة متثيًل البناء ليج الوزفى بل )اإليقاعى( الذم غلمع ادلتقارًباًت كالنظائرى

ل ههنػػا س جتػػئ علػػس أكزاف العػػرب ضلػػو )قػيٍريىػػق(، فػػاف س يكػػا ة ّٔػػذا ادلفهػػوـً تسػػتقيم أمػػوري دثػػحو مػػا ادلعربػػات الػػا قيػػ
العربيػػة كزف )فػيٍعلىػػل( فػػاف فيهػػا كزف )ميٍفعىػػل( اسػػم ادلفعػػوؿ مػػا )أفعػػل(، كىػػو علػػس هيقػػاعو صػػويت كاحػػد مػػع )فػيٍعلىػػل(. كّٔػػذا 

ادلقػرتض كفػقى األنسػاؽ الصػوتية ادلفهـو ييفتح بػابه كاسػع للتعريػب دكف أف متػج بنيػةي اللغػة كثوابتهػا الصػوتية. فمػا جػاء مػا 
علػػس اإليقػػاع العػػرك حيكػػم لػػو بالتعريػػب، كمػػا س غلػػئ علػػس  -مػػا مث  -للمفػػردات العربيػػة دػػاف لػػو نظػػائر ة العربيػػة، كدػػاف 

 هيقاعو عرك فػىقىدى شرطان يػيٍبعده ما التعريب.

                                                           

 .ُِْد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ ْٕٗ
 ادلصدر السابق، كهف داف ادلؤل  يستخدـ مصطلح )الوزف(. [ ٕٓٗ
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شػػكلة، أمػػا نصػػفيها اآلخػػر فهػػو اقػػرتاح هف الػػذيا رفيػػوا اشػػرتاطى الػػوزف ة ادلعربػػات س يايػػدكا علػػس أف حلُّػػوا نصػػ ى ادل
)البديل( عػا ىػذا الػوزف. هذ ال يصػح أال يكػوف ةػةى ضػابس مػا يػنظم نسىػقى األصػوات الػا تػىٍقبلهػا األذف العربيػة أك ترفيػها، 

 ليكوف دليبلن لنا ة قىبوًؿ أك رفض دلمةو ما ما ادلعربات.

ادلعرَّبػة دلّْهػا أصػوالن، فتيقابىػل األحػرؼي الثبلثػة السػادنة األيكؿ  كنتوصل هىل ضىٍبس هيقاًع ادلعربات باعتبار حػركًؼ الكلمػة
ػػرىؾ أحػػرؼي  -دمػػا ىػػي احلػػاؿ ة كزف الكلمػػات العربيػػة   -منهػػا بالفػػاء كالعػػني كالػػبلـ، كيقابػػل احلػػرؼ الاائػػد بتكريػػًر الـو  كتػيتػٍ

ًء الت نيػث كيػاًء النسػبة كاليػاء ادلشػدَّدة مػع ادلد علػس حاذلػا، دمػا تػرتؾ الاكائػد الػا قػد تلحػق الكلمػة العربيػة علػس حاذلػا، دتػا
اذلػػػاء اخلاصػػػة بادلصػػػدر الصػػػناعي. هف نسػػػقى تتػػػابيًع احلػػػركؼ السػػػادنة كحػػػركؼ ادلػػػدّْ ة ىػػػذه الشػػػركط يعطػػػي اإليقػػػاع العػػػرك 

كالبنيػػةى الصػػػوتية للكلمػػة، كىػػذا اإليقػػاع قػػػد يىتطػػابىقي مػػع ادليػػػااف الصػػرة كاألبنيػػة العربيػػػة، كقػػد ال يتىطػػابق، لكنَّػػػو ال يتىعػػارض 
 العربية.

ثوف ما  يناه باإليقاع الصرة العرك   بعد ىذا التصحيح نتساءؿ: هىل أم مدل التاـى ادلعربوف احملدى

ٍدناىا مػا  بالعودة هىل )قائمة الكلمات ادلقرتضة( كجىٍدنا أف مػا التػاـى اإليقػاع العػرك منهػا ىػو ثػبلثه كسػبعوف دلمػةن عػدى
اثود( ادلعربػػة، هيقاعيهػػا الصػػويت )فػػاعيوؿ( كنظحىػػا العػػرك )راقػػود(. كدلمػػة )أىييػػوف(، هيقاعهػػا )فػىعيػػوؿ( ادلعرَّبػػات مثػػل دلمػػة )دػػ

كنظحىا )صىبور(، كدلمة )أدادؽلية( هيقاعها )فىعالًيليَّة( كنظحىا )أاسينية(
ٕٗٔ. 

 ( البنية الصوتية العربية:ٖ

النطقيػػة لٌلغػػة العربيػػة. كال ؼلفػػس ت ثُّرنػػا ىنػػا ملفهػػوـً الفػػاراك  هف مػػا نعنيػػو بالبنيػػة الصػػوتية العربيػػة ىػػو رلموعػػةي اخلصػػائص
ػده اهلل لػو، كتػ لي و بػني حردػةو »كمصطلحو هٍذ يقوؿ عا اللساف العرك:  فبيمل مباين بايىاى فيهػا مجيػع اللغػات مػا هعػراب أىٍكجى

ػػػع بػػػني سػػػادنني أك متحػػػردني متيػػػاديا، كس يػػػبلؽ بػػػني حػػػرف ني ال ي تلفػػػاف كال يعػػػذيب النطػػػقي كسػػػكوف حػػػبلَّه بػػػو، فلػػػم غلىٍمى
 .ٕٕٗ«ّٔما...

ىذه البنيةي مرتبطةه بطبيعًة العادات الصوتية الفطرية لدل اإلنساف العػرك. كلػذا س نػرى ة لغػة االحتدػاج خركجػان عنهػا، 
 حواشػػػػيو العػػػربى متيػػػلي عػػػػا الػػػذم ييلػػػـا دبلمىهػػػا الفػػػاء هىل مػػػا ييلػػػنيّْ »كمػػػداريىا دلهػػػا علػػػس االسػػػتثقاؿ كاالسػػػتخفاؼ، ألفَّ 

. كّٔذه الصفة الفطرية ؼلتل  مفهـو البنيػة الصػوتية عػا مفهػـو اإليقػاع أك الػوزف العػربيػَّنٍي، اللػذيا علػا كسػيلتاف ٖٕٗ«كييرقُّها
ػػػٍلًكها ة  صػػػناعيتاف ليىػػػٍبًس حػػػركًؼ الكلمػػػات العربيػػػة أصػػػليّْها كزائػػػدىا، أك لًتقريػػػب الكلمػػػاًت نػػػح العربيػػػة مػػػا العربيػػػة كسى

 قدر شلكا ما االنسداـ.ًعٍقدىا ب درًب 

كهذا دنػػا نػىعيػػدُّ البنيػػةى الصػػوتية العربيػػة بعناصػػرىا شػػرطان التامػػو ادلعربػػوف احملػػدىثوف ة تعػػريبهم فطادلػػا دانػػ  ىػػذه البنيػػةي مػػا 
ٍػظي تنػافيرو بػني حػركًؼ دلمػةو مػا مػا أىػمّْ الػػدالئل  كسػائل التفريػق بػني مػا ىػو عػركّّ كمػا ىػو أعدمػيّّ مػا الكلػم. لقػد دػاف حلى

                                                           

 كما بعدىا. ِّٓ-ُّٕما قائمة الكلمات ادلقرتضة  ٕٗ، ٔٓ، ُٗينظر رقم  [ ٕٔٗ
 .ِٕ/ ُالفاراك: ديواف األدب  [ ٕٕٗ
 ادلصدر السابق نفسو. [ ٖٕٗ
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س جتىٍتىمػع الػيمي كالقػاؼي ة دلمػةو »علس عيدمتها بل أعلٌو. قاؿ الواليقي ة باب مػا ييعػرؼ مػا ادلعػرَّب بػائتبلًؼ احلػركؼ: 
لىٍويػػق كجرنػػدؽ، كال جتتمػػع الصػػاد كالػػيم ة دلمػػة عربيػػة، مػػا  عربيػػة، فمػػَّت جاءتنػػا ة دلمػػة فػػاعلم أهنػػا معرَّبػػة، مػػا ذلػػف جى

اف كضلو ذلف. كليج ة أصوؿ أبنية العػرب اسػمه فيػو نػوفه بعػدىا راء ضلػو نػرجج. كلػيج ة  ذلف اًلٌص كالصٍَّندىة كا لصَّولى
 .ٕٗٗ«دبلمهم زام بعد داؿ هال دخيله، كما ذلف اذلنداز كادلهندز، أبدلوا الاام سينان، فقالوا ادلهندس

 رىا ة أسة عناصر ىي:هف ما كرد عا القدماء كاحملدثني حوؿ البنية الصوتية للكبلـ العرك غلعلنا ضلصي 

 ًعدَّةي حركًؼ الكلمة العربية. -أ 

 ائتبلؼي حركفها. -ب 

 ائتبلؼي حرداهتا. -ج 

ـي جواًز التقاء سادنني فيها. -د   عد

 بد يىا حبرؼو متحرؾ. -ىػ 

 كمدار ىذا دلّْو علس اخلفة كالثقل ة النطق، دما قدمنا.

يَّػػة ملكػػاف، ألنػػو مػػا األدلػػػة اذلامػػة ة احليكػػم علػػس الكلمػػة ادلقرتىضػػػة هٍف  هف لديػػدى البنيػػة الصػػوتية للعربيػػة ىػػو مػػػا األعل
 دان  معرَّبة أك دخيلةن. فما دخىلى ل  ىذه البنية فهو معرَّب، كما س يدخل لتها فهو دخيله علس العربية.

 اـ ادلعرّْبني احملدثني بو.كسوؼ نعرض لكلّْ عنصرو ما عناصرىا حبسب مفهـو اللغويني لو، مث نػيقىفّْي بتبياًف مدل التا 

 ِعدَُّة الحروف في الكلمة العربية: -1
ػٍدت زيػادةن علػس »قاؿ اخلليػل بػا أ ػد:  لػيج للعػرب بنػاءه ة األ ػاء كال األفعػاؿ أدثػري مػا أسػًة أحػرؼ، فمهمػا كجى

بلنػػة( هظلػػا أصػػل بنائهػػا أسػػة أحػػرؼ ة فعػػلو أك اسػػمو فػػاعلم أهنػػا زائػػدة علػػس البنػػاء كليسػػ  مػػا أصػػًل الكلمػػة مثػػل )قػىٍرعىب
 .َٖٗ«)قػىرىٍعبىل(، كمثل )عىٍنكىبيوت( هظلا أصل بنائها )عىٍنكىب(

ككاضػػحه مػػا دػػبلـً اخلليػػل أنػػو يعػػمل بػػو رلػػرَّداًت الكلًػػم فحسػػب. أمػػا سػػيبويو فقػػد حػػدَّد عػػددى حػػركؼ الكلمػػة رلرًَّدىػػا 
أحػرؼو كأربعػًة أحػرؼ كأسػةو، ال زيػادة فيهػا كال فالكبلـي علس ثبلثػًة »كمايًدىا ة )باب عدة ما يكوف عليو الكلم(، قاؿ: 

نقصػػاف. كاخلمسػػة أقػػل مػػا الثبلثػػة ة الكػػبلـ، فالثبلثػػة أدثػػر مػػا تبلػػغ بالايػػادة سػػبعةى أحػػرؼ، كىػػي أقصػػس الغايػػة كآّهػػود، 
لسػبعةى هال ة كذلف ضلو )اشهيباب(، فهو غلرم علس ما بني الثبلثػة كالسػبعة. كاألربعػةي تبلػغ ىػذا ضلػو )احرصلػاـ(، كال تبلػغ ا

ىذيا ادلصدريا. كأمَّا بنات اخلمسة فتبلغ بالايادة ستة ضلػو )عىٍيػرفىوط(، كال تبلػغ سػبعةن دمػا بلغتهػا الثبلثػةي كاألربعػة، ألهنػا 
ال تكػػوف ة الفعػػل فيكػػوف ذلػػا مصػػدر ضلػػو ىػػذا. فعلػػس ىػػذا عػػدة حػػركؼ الكلػػم، فمػػا قصػػر عػػا الثبلثػػة فمحػػذكؼ، كمػػا 

 .ُٖٗ«جاكز اخلمسةى فمايده فيو

                                                           

 ، كال يعمل ىذا أف أحكامو ىذه دلها صحيحة.ٗٓيقي: ادلعرب الوال [ ٕٗٗ
 .ْٗ/ ُاخلليل با أ د: العني  [ َٖٗ
 .َِّ/ ْسيبويو: الكتاب  [ ُٖٗ
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لػػيج ة دػػبلـ العػرب اسػػم علػػس سػتة أحػػرؼ، هظلػػا أدثػر مػػا يكػػوف علػس أسػػةو بػػبل زيػػادة، هال »أمػا ابػػا خالويػػو فقػاؿ: 
ػػٍدتي حرفػػان ًخػػر  ػػل اليػػخم. كقػػد بيلػػغ بالاكائػػد ةانيػػة: اشػػهابَّ الفػػرس اشػػهيبابان... كقػػد كجى ا ػػان كاحػػدان )قػىبػىٍعثىػػرل( كىػػو الىمى

. كمػػػػا ذىػػػػب هليػػػػو سػػػػيبويو ىػػػػو الصػػػػواب ألف التنػػػػويا ال يػيعىػػػػدُّ حرفػػػػان ة مثػػػػل ِٖٗ«أحػػػػرؼ( )عىقىبًَّديَّػػػػة( أم  اقػػػػة، ةانيػػػػة
 )اشهيباب( الا مثَّل ّٔا، ألنو لو داف دذلف لكان  أحرؼ مثالو اآلخر )عىقىبًَّديَّة( تسعةن ال ةانية.

د علػس سػبعة  فػاف قػىلَّػ  كجػب طللػص مػا ىػذه األقػواؿ هىل أف ًعػدَّةى حػركًؼ الكلمػة العربيػة ال تقػلُّ عػا ثبلثػة كال تايػ
هىل )صىػٌف(  -الفارسػية ادلؤلفػة مػا حػرفني  -زيادةي حرؼ بتيعي  أحًد حركفها دمػا ذىػب القػدماء عنػد تعريػب )صىػٍف( 

 . كهف زادت كجىبى حذؼي بعيها لييصار ّٔا هىل سبعة أحرؼ، أقصس ما تبلغو الكلمة العربية.ّٖٗبتيعي  الكاؼ

أف حػػػركؼ ادلعرَّبػػػات دلَّهػػػا أصػػػوؿ  فلػػػيج فيهػػػا رلػػػرده كمايػػػد، كأف نبػػػنيّْ أفَّ زيػػػادة  كمػػػا ادلناسػػػب أف نؤدػػػد مػػػرة أخػػػرل
ًخلَّػػة بعػػدًة حػػركؼ الكلمػػة العربيػػة، ألهنػػا 

ي
عبلمػاًت الت نيػػًث أك النسػػبة أك ادلصػػدًر الصػػناعي أك آّمػػوًع ال تػيعىػػدُّ مػػا الاكائػػد ادل

مةن مثل )استبداد( مؤلفة ما سػبعة أحػرؼ، كلكنهػا قػد تصػبح زياداته عارضةه فبل تػيٍعطىس حكم الثاب  ما احلركؼ. هف دل
عشػػػػرة ة صػػػػيغة ادلصػػػػدر الصػػػػناعي )اسػػػػتبداديَّة(، كقػػػػد تصػػػػبح أحػػػػد عشػػػػر حرفػػػػان ة مجعػػػػو مجػػػػع سػػػػبلمة: )اسػػػػتبداديَّات( 

 يٍرجهػػا عػػا هيقػػاع نينبػػو هىل ىػػذا ألننػػا رأينػػا ة الكلمػػات ادلقرتىضػػة معرَّبػػاتو جػػاكزت سػػبعة أحػػرؼ، كلكػػا ىػػذه الايػػادات س 
 الكلمات العربية كس جتعلها دكف نظائر ة لغتنا.

كعيلػم أييػان أف مػا طػاؿ كأىمىػلَّ بكثػرًة حركفػو ال ؽلكػا فيػو التصػرُّؼ مػا أمكػا ة »كيعلّْل اباي جمل ىذه اخلاصية بقولو: 
ذكاًت اخلمسػػة إلفػػراًط »عػػرب . كأشػػار ابػػا جػػمل ة موضػػع ًخػػر هىل اسػػتكراه الٖٓٗ«أعػػدًؿ األصػػوًؿ كأخفّْهػػا كىػػو الثبلثػػي

. لقد أظهػر دػبلـ ابػا جػمل العبلقػةى بػني عػدد ٖٔٗ«طوذلا، ف كجىبى  احلاؿي اإلقبلؿى منها كقبضى اللساف ّٔا هال فيما قلَّ كندىر
حركؼ الكلمة كقابليَّتها للتصري ، كىي عبلقة تناسب عكسػي، هذ دلَّمػا قلَّػ  حركفيهػا زادت تصػريفاهتا. كىػذه مبلحظػةه 

  تغيب عا أذىاننا عند التعريب.غلب أال

كبالعودة هىل قائمة الكلمات ادلقرتىضة كجىٍدنا أف الكلمات الا جاكزت عدة حركؼ الكلمة العربية )اثنتػاف كعشػركف(  
ٍدناىا دخيلػػػػةن ة  ٕٖٗدلمػػػةن مثػػػػل: )أراديػػػػدكنيف، هيكولوٍجيػػػػة، أسػػػػيلوٍنراؼ، أسكلحكسػػػػكوب، أبسػػػػتمولوجيا...( كلػػػػذا عػػػػدى

% ٖٕكلمات الا التام  عدة حركؼ الكلمة العربية مع زياداهتا العارضة فهي )ةاف كسػبعوف(  أم بنسػبة العربية. أما ال

                                                           

 .ُِ -َِابا خالويو: ليج ة دبلـ العرب  [ ِٖٗ
 .ْٖطاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ التعريب  [ ّٖٗ
 الدكؿ االستبدادية.توليدان بديبلن للكلمة الدخيلة )ديكتاتوريات( ملعىن  [ ْٖٗ
 .ٗٔ/ ُابا جمل: اخلصائص  [ ٖٓٗ
 .ِٔ -ُٔادلصدر السابق:  [ ٖٔٗ
 كما بعدىا. ُّٕص ٖٓ، ّٓ، ِٔ، ُّ، ّينظر قائمة الكلمات ادلقرتضة: رقم  [ ٕٖٗ
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ٍدنا ىػذه  ٖٖٗمثل )تًػٍنج )لكػرة ادليػرب(، أىًبٍحيػة لنػوع مػا شػدر الاينػة، أرسػتقراطية، أطلػج، أدتػود، هسػتيفية....( كقػد عػدى
 بنية الصوتية، كس صلد دلمةن مقرتضة قلَّ  أحرفها عا ثبلثة.الكلمات معرَّبة ما س ؼلتلَّ فيها عنصره ما عناصر ال

 ائتالف الحروف:  -2
ائػػتبلؼي أحػػرؼ الكلمػػة العربيػػة مػػا أىػػم خصػػائص البنيػػة الصػػوتية العربيػػة. كقػػد دػػاف حبػػثي ائػػتبلًؼ احلػػركؼ كتنافيرًىػػا 

موضعى دراساتو للقدماء كاحملدثني، بل قلَّما خبل منو دتاب لغوم
ٖٗٗ. 

لمػة مػػا احلػركؼ ادلتنػػافرة شػرطه مػػا شػركط فصػاحتها كعركبتهػػا. كىػو مػػا خصػائص اللسػػاف العػرك الػػذم هف خيلػوَّ الك
س ييبلًؽ بني حرفػىنٍي ال ي تلفاف كال يعذيب النطق ّٔما، أك يشنع ذلػف منهمػا ة جػرس النغمػة كحسػا السػمع دػالغىنٍيً مػع »

ثػػل تػػاء االفتعػػاؿ مػػع الصػػاد كاليػػاد ة أخػػوات ذلػػا، كالػػواك اخلػػاء، كدالقػػاؼ مػػع الكػػاؼ، كاحلػػرًؼ ادلطبىػػق مػػع نػػح ادلطبىػػق م
 .َٗٗ«السادنة مع الكسرة قبلها، كالياء السادنة مع اليمة قبلها

كأىػػمُّ أسػػباًب ائػػتبلؼ احلػػركؼ ىػػو تباعيػػدي سلػػارًج احلػػركؼ ة الكلمػػة، هذ مػػا ادلعػػركؼ أف سلػػارج احلػػركؼ ىػػي أمػػاداي 
كىي تبدأ ما أقصس جهػاز النطػق كىػو احللػق، كتتػدرَّج خارجػةن هىل الشػفاه تشكُّل الصوت ة جهاًز النطق لدل اإلنساف. 

مارَّة بعػدة مواضػع. كقػد قيسّْػم  احلػركؼ حبسػب سلارجهػا هىل: احلػركؼ احللقيػة )ء، ً، ع، غ، ىػػ، ح، خ( كاللهويػة )ؽ، 
ػػػػػٍدرية )ج، ش، م( كالذلقيػػػػػة )ؿ، ر، ف( كالنطعيػػػػػة )ط، د، ت، ض( كاألسػػػػػلية )ص، س، ز ( كاللثويَّػػػػػة )ظ، ذ، ؾ( كالشَّ

ث( كالشػػفوية )ؼ، ب، ـ، ك(. كدلمػػا تباعػػػدت سلػػارجي حػػركؼ الكلمػػػة دػػاف نطقيهػػػا أسػػهلى، كدلمػػا تقاربػػػ  دػػاف نطقيهػػػا 
فقػػػد لصَّػػػل لنػػػا أف احلػػػركؼ ة التػػػ لي  علػػػس ثبلثػػػة ». كفصَّػػػل ابػػػا جػػػمل األمػػػر ة موضػػػعو ًخػػػر فقػػػاؿ: ُٗٗأصػػػعب كأشػػػق

ىػػػو األحسػػػا، كاآلخػػػر تيػػػعي  احلػػػرًؼ نفسػػػو، كىػػػو يلػػػي القسػػػم األكؿ ة أضػػػرب: أحػػػدىا تػػػ لي ي احلػػػركؼ ادلتباعػػػدة ك 
. كجتػدير اإلشػارة هىل ِٗٗ«احلسا، كاآلخػر تػ لي ي احلػركؼ ادلتدػاكرة كىػو دكف االثنػني األكلػني، فامَّػا ريفػض أك قػلَّ اسػتعمالو

مػػة عليػػو، كتػىتىنػػافىر معػػو متػػ خرةن عنػػو. فالػػداؿ مػػثبلن   تتنػػافر مػػع الصػػاد متقدمػػة عليهػػا أف بعػػض احلػػركؼ تػػ تل  مػػع نحىػػا متقدّْ
 فبل يقاؿ )دص(، ة حني ت تل  معها مت خرة عنها فيقاؿ )صىدَّ(.

التنػافر يكػوف همػا »كعلس ىذا فبل صحةى ًلما نقلو السيوطي عا الشيع ّٔػاء الػديا مػا دتابػو )عػركس األفػراح( مػا أف 
 .ّٗٗ«ة القيد لتباعيد احلركؼ جدان أك لتقارئًّا، فاهنا دالطٍَّفرىًة كادلشيً 

                                                           

 كما بعدىا. ُّٕص َٖ، ّٖ، ٔٔ، ْٓ، ِٕ، ْٖينظر قائمة الكلمات ادلقرتضة: رقم  [ ٖٖٗ
. كعبػد اهلل أمػني: االشػتقاؽ ٗٔ/ ُ. كالػاحظ: البيػاف كالتبيػني ْْٓ، ُْٕ/ ْ، كسػيبويو: الكتػاب ٕٓ/ ُني ينظر مثبلن: اخلليل با أ د: العػ [ ٖٗٗ

 كنحىا. ُّْ
 .ِٕ/ ُالفاراك: ديواف األدب  [ َٗٗ
 .ِِٕ/ ِ، كاخلصائص ٓٔ/ ُابا جمل: سر صناعة اإلعراب  [ ُٗٗ
 .ُٖٔ/ ِابا جمل: سر صناعة اإلعراب  [ ِٗٗ
 .ُّٗ/ ُالسيوطي: ادلاىر  [ ّٗٗ
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تػػػوفحى الهػػػد »هف خاصػػػية ائػػػتبلؼ احلػػػركؼ ة الكلمػػػة العربيػػػة ىػػػي التطبيػػػقي العملػػػي لقػػػانوًف االقتصػػػاد اللغػػػوم  ألف 
 .ْٗٗ«اللغوم ال يعمل ًقلَّةى حركًؼ الكلمة، بل يعمل قبل ذلف خيليوىا ما التنافير
يٍسػػػتىًفلة أك ادلنخفيىػػػة، كىػػػو ًعلَّػػػةي كةَّػػػة تنػػػافر ًخػػػر بػػػني احلػػػركؼ يتػػػ تَّس باالنتقػػػاؿ مػػػا احلػػػركؼ ادلسػػػتعل

ية هىل احلػػػركؼ ادل
اإلبػػداؿ الصػػرة ة العربيػػة، فصػػعوبة االنتقػػاؿ مػػا الػػاام هىل التػػاء ة )ازهتػػر( جعلػػتهم يبػػدلوف التػػاء داالن، كصػػعوبة االنتقػػاؿ 

. أمػػا احلػػركؼ ادلسػػتعلية مػػا الصػػاد هىل التػػاء ة )اصػػتنع( جعلػػتهم يبػػدلوف التػػاء طػػاء أييػػان، كمثلػػو دثػػح ة صػػيغة )افتعػػل(
 .ٓٗٗفهي: اخلاء كالغني، كالقاؼ، كالياد، كالطاء، كالظاء، كالصاد. كما سواىا مستًفل أك منخفض

ػوىة( يىػة( باليػاء، كدػاف قياسيػها )ًصػبػٍوىة كًقنػٍ يىة كًقنػٍ كشلا يػيٍلحىق بالتنافًر الثقػلي، كلػو دػاف خفيفػان، فقػد قػاؿ العػرب )ًصػبػٍ
ٗٗٔ  ،

ال تنافير بني الباء كالواك كال بػني النػوف كالػواك، لكػنهم أحسُّػوا ثًقىػبلن فاستحسػنوا اذلػرب هىل اليػاء  فيفػان. كما ذلف لًتنافيرو، هٍذ 
(، كأملىٍيػػػ  كأصػػػلها:  ( كأصػػػلها )تىظىنػٍَّنػػػ ي ، كذلػػػذا أبػػػدلوا أحػػػدى حػػػرةى ادليػػػعَّ  يػػػاءن ة قػػػوذلم )تظنػٍَّيػػػ ي كمػػػا الثقػػػًل التيػػػعي ي

التيػػعي  يػىثٍػقيػػل علػػس ألسػػنتهم، كأف اخػػتبلؼى احلػػركؼ أخػػ ُّ علػػيهم مػػا أف يكػػوف  اعلػػم أف». يقػػوؿ سػػيبويو: ٕٗٗأملىٍلػػ 
أال تػرل أنػف ال جتػد ة الكػبلـ ». كما الثقًل أييان تكراري حرؼو كاحد ة الكلمة. يقػوؿ ابػا جػمل: ٖٗٗ«ما موضعو كاحد

 .ٗٗٗ«ضلو )ًفًعٍعل( كال )فػيعيٍعل( كال شيئان ما ىذا اليرب س نذدره
بل ة بعػض أحػرؼ الكلمػات ادليػعَّفة ضلػو )شػدَّ، ىػمَّ( س ييقبػل ة بعيػها اآلخػر هال علػس ًقلػة. قػاؿ كالتكرار الذم قي 

ػػة(: الػػدبر،.... كال مػػا مػػادة د ظ ظ هال »السػػيوطي:  قػػاؿ ابػػا دريػػد ة المهػػرة: س غلػػئ مػػا مػػادة ب ـ ـ هال قػػوذليم )البىمَّ
 . كىذه القلةي دليلي ثقلو عند العرب.َََُ«هال )ىذا زمّّ حىسىا(... ه (دظَّو يدظُّو كالدَّظُّ. الدٍَّفع... كال ما )ز م م( 

ًفيَّػػة خاصػػة بػػبعض احلػػركؼ ة بعػػض ادلواضػػع، دػػالبلـ ة أكؿ الصػػيغة الرباعيػػة )فػىٍعلىػػل( فهػػي  كىنػػاؾ حػػاالت تنػػافير خى
رباعي هال مكػرَّرة ضلػو )لىٍملىػم(، ت تل  مع نحىا ما حركؼ الكلمة مكرَّرة، كتتنافر مع نحىا منفردة، كلذا فهي س ترد ة ال

كلعػل ىػذا مػػا دفػع القػدماء هىل تعريػػب )لىٍشػكىر( األعدميػة هىل )عىٍسػػكر(، ك)لىٍنكػر(: مرسػاة السػػفينة، هىل )أىصٍلىػر( ألف الػػبلـ 
لى (  .ََُُال توجد ىكذا ة مثًلو ما الرباعي ة ضلو )لٍى

رة ة العربيػػة، خلَّػػص فيػػو كاضػػعيو )هبػػراىيم بػػا زلمػػد بػػا دينػىٍينػػح( كنعػػرض فيمػػا يلػػي جػػدكالن يبػػني احلػػركؼى ادلؤتًلفػػة كادلتنػػافً 
 ىػ( دلَّ حاالًت تنافر احلركؼ  كىو يغمل عا ذدًر دلّْ القواعد التفصيلية األخرل حوؿ ىذا ادلوضوع.ّٓٔادلتو  )

                                                           

 .َُّد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  [ ْٗٗ
 .ِٔ/ ُابا جمل: سر صناعة اإلعراب  [ ٓٗٗ
 .ُّٕ/ ُابا جمل: اخلصائص  [ ٔٗٗ
 .ُِّ/ ِادلصدر السابق:  [ ٕٗٗ
 .ُْٕ/ ْسيبويو: الكتاب  [ ٖٗٗ
 .ٓٔ/ ِابا جمل: اخلصائص  [ ٗٗٗ
 .َُْ/ِالسيوطي: ادلاىر  ([ َََُ
 .ّْألصوؿ التعريب طاىر الاائرم: التقريب  ([ ََُُ
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ٕٓٓٔجدول ابن دينير
 

 

 بت ديم وال تأخير س ظ ض ص ز ذ ث ال ت ل 

 وال تأخير بت ديم س ض ص ظ ط ز ث ذ ال ت ل 

 بت ديم وال تأخير س ظ ص ذ ث ز ال ت ل 

 بت ديم وال تأخير ض س ظ ط ز ذ ث ص ال ت ل 

 بت ديم وال تأخير ش س ظ ط ص ذ ث ض ال ت ل 

ض،  ص ط ز د، ذ ث ظ ال ت ل 
 ج

 بت ديم وال تأخير س

 بت ديم وال تأخير غ ع ح خ ال ت ل 

 بت ديم وال تأخير غ خ ح ال ت ل 

 بت ديم وال تأخير غ ظ ط ؽ  ج ال ت ل

 بت ديم وال تأخير ع خ ح ج غ ال ت ل 

 
ىله الحروف ال تألف التي بعدىا 
 في البيت الثاني إذا قدمت عليها

وىله الحروف تألف الحروف التي قبلها 
 في البيت ايول إذا قدمت عليها

اللي ااتعمل من ىله الحروف فهي 
 ىله :

واللي أىمل من ىله الحروف فهي 
 ىله

 شغ –ذش  –ذغ  نش -نذا  –شذر  ش ، غ ذ
 زض –زش  ضاف –شار  ش ، ض ز
 جش -صش  –ص   شداع –شص  –جص  ج ، ش ص
 ضق قييم ؽ ض
 دص صد ص د
 ط ز زط ز ط
 زض –دز  –دض  ضاف -ضد  –زد  ز ، ض د
 طع -طش  –طق  –ط   خس –شس  –قس  –جس  ج ، ؽ ، ش ، خ ط

 ز ، س ، ظ ،
 ص ، ث ، ذ

 –شظا  –شسع  –ار ش ش
 شذر –شثا  –شص 

 صش –سش  –زش 

 جغ –ظغ  –ظ   ن  –نظم  –جظ  ج ، غ ظ
 ذغ –قغ  نذا -نػىغىق  غ ذ ، ؽ
 شش شثا -شج  ش ث

 

 
                                                           

 .َُِالدكؿ عا: حساف طياف: تنافر احلركؼ كدكراهنا ة نس  الكلمة العربية  ([ ََُِ
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كشلا قد يتوارد هىل الذىا أف تنافير احلركؼ قػد يكػوف مفركضػان ة بعػض الكلمػات مػا ديمنػا نعػٌرب مػا دلمػاتو أجنبيػة  

ا حركفىها برتتيبها ة لغتها، لكننا نرل أنو ال شيء ؽلنع ما تبديًل حرؼو مػا احلػرفني ادلتنػافريا ة دلمػة هىل رملا تػىٍفًرض علين
أقػػػرًب احلػػػركؼ نػػػًح ادلتنػػػافرة، أك حػػػذًؼ أحػػػدعلا، هٍذ ال شػػػيء يػيٍلػػػـا ادلعػػػرّْبى بػػػالتااـ مجيػػػًع حػػػركؼ الكلمػػػة األجنبيػػػة. كدػػػاف 

كا )نػوركز( هىل )نػحكز أدخػلي ة دبلمهػم »( طلبػان للخفػة مػع أنػو ال تنػافير بػني حػركؼ )نػوركز(، ألف )نػحكز( القدماء قػد نىػحَّ
علػػس أف ادلعػػوَّؿ عليػػو ة تنػػافير احلػػركؼ كائتبلفهػػا لػػيج ىػػو الػػذكر العربيػػة، بػػل الكلمػػة العربيَّػػة ادلردبػػة  فقػػد ال  ََُّ«كأشػػبو

 تلػف األحػرؼ. فمػثبلن األحػرؼ )ر س ت( س تػرد صلد جذران مؤلفان ما أحرؼ معينة، لكننا صلػد دلمػات مردَّبػة مجعػ  بػني
 .ََُْة جذرو عرك، هال أهنا كردت ة دلمة مردبة ىي: )رس  السفينة( كمثليها )ج ر ت(

ػػٍدنا حالػػةن كاحػػدة مػػا التنػػافر ىػػي دلمػػة )تراناسػػتور( كبػػالعودًة هىل جػػدكؿ الكلمػػات ادلقرتضػػة كجى
. هٍذ مػػا ادلعػػركؼ ََُٓ

كال تػػػ خح. كيفيَّػػػل ة مثػػػل ىػػػذه الكلمػػػة حػػػذؼي أحػػػد احلػػػرفني، لتداكزىػػػا عػػػدة حػػػركؼ  السػػػني ال تعاقػػػب الػػػاام بتقػػػدميو 
الكلمة العربية أييان، علس أف فيها خركجان ًخر عا البنيػة الصػوتية العربيػة. كس صلػٍد مػا حػذؼ أك بػدَّؿ  لُّصػان مػا حػركؼ 

( Sputnicسػبودنف( بػدؿ )سػبوتنف: متنافرة، مع أف بعض ادلعرّْبني أبدؿى ما ال ضررى ما عدـً هبدالػو فقػاؿ )
. كًقلَّػةي ََُٔ

 -% مػػا الكلمػػات ادلقرتضػػة، تػػدؿ علػػس أف تنػػافر احلػػركؼ قليػػله ُحػػاالًت التنػػافر بػػني احلػػركؼ الػػا س تػػاد نسػػبتها عػػا 
 ة اللغات الا عرَّبنا عنها حَّت اآلف. -أصبلن 

 ائتالف الحركات:  -3
قيمتػىػػنٍي: تعبحيَّػػة كصػػوتية، فالقيمػػة التعبحيػػة التفريػػقي بػػني ادلعػػاين، ضلػػو احلردػػةي جػػاءه مػػا بنيػػة الكلمػػة العربيػػة. كىػػي ذات 

)عىبىػػد كعيبًػػد(، كالقيمػػة الصػػوتية تسػػهيلي النطػػق بػػاألحرؼ السػػادنة، هٍذ يتعػػذر نطػػقي حػػرفػىنٍي سػػادنني متَّصػػلني. هال أف ىػػذه 
ت، كىذا التنافر قد يكوف بػني احلردػاًت نفسػها أك احلردات الا كجدت لتسهيًل النطق كًخفًَّتو، قد تغدك أداةى ثقلو هذا تنافر 
 بني احلرداًت كاألحرًؼ الصائتة. كحاالتي التنافر بني احلردات ىي:

لػيج ة دػبلـ العػرب اسػمه ًخػره كاك قبلهػا »اليمة قبل الواك ة االسم. يقوؿ ابػا جػمل ة )التصػري  ادللػودي(:  -ً 
  -قػد علَّػق ابػا جػمل علػس قػراءة أك السَّػمَّاؿ )الرّْبيػو( بػدالن مػا )الرّْبىػا( . ك ََُٕ«ضمة، كهظلا ذلف ة الفعل ضلو يدعو كيغاك

                                                           

 .ُِٗ/ ُالسيوطي: ادلاىر  ([ ََُّ
 (.ٓ)عا سر اللياؿ للشدياؽ:  َٗ/ ٓٓد. أ د سلتار عمر: الشدياؽ كاضع ادلنهدية للمعدم العرك، رللة رلمع القاىرة  ([ ََُْ
 .ِّٓ-ُّٕ قائمة الكلمات ادلقرتضة ص: ( ةِِينظر رقم ) ([ ََُٓ
 .ِّٓ-ُّٕ( ة قائمة الكلمات ادلقرتضة ص: َٓينظر رقم ) ([ ََُٔ
 .ٓ. كينظر: طاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ التعريب ٕٔ -ٕٓابا جمل: التصري  ادللودي  ([ ََُٕ
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ب ف ة ىذا احلرًؼ شذكذان ة أمريا: أحديعلا اخلركجي ما الكسػر هىل اليػم بنػاءى الزمػان، كاآلخػر  -دما ذدر طاىر الاائرم 
 .ََُٖكقوعي الواك بعد اليمة ة ًخر االسم، كىذا س ي ًت هال ة الفعل

احلردتػػاف ادلتيػػادَّتاف: كييعػػىن ّٔمػػا الكسػػرةي كاليػػمة، هٍذ س يػػرد االنتقػػاؿ مػػا الكسػػر هىل اليػػم ة العربيػػة لثقلًػػو   -ب 
كذلػػذا انعػػدـ بنػػاء )ًفعيػػل( ة أبنيػػة الثبلثػػي

، كحػػَّت لػػو كيجػػد حػػاجاه بػػني الكسػػر كاليػػم، فػػاف الثقػػل يظػػلُّ باديػػان دمػػا ة  ََُٗ
(. أمَّا االنتقاؿ ما الي أخػ ُّ مػا األكؿ، ألنػو كهف س غلػئ ة االسػم فقػد جػاء ة  -علػس ثقلػو  -م هىل الكسػر فهػو )زًئٍػربي

. كقىٍصػريه علػس األ ػاء ََُُ«ليج ة األ اء كال ة الصفات )فيًعل(، كال تكوف ىذه البنية هال للفعل»الفعل، قاؿ سيبويو: 
 .َُُُدليل ثًقىلو
ة ادليمـو ما قبلهػا  يقػوؿ الفػاراك عػا خصػائص اللسػاف العػرك: الواك السادنة ادلكسور ما قبلها، كالياء السادن -ج 

. كقريػػبه مػػا ىػػذا ة الثقػػل َُُِ«فلػػم غلمػػع بػػني الػػواًك السػػادنة مػػع الكسػػرًة قبلهػػا، كال اليػػاًء السػػادنة مػػع اليػػمة قبلهػػا»
بيػمل علػس )أىٍفعًػبلء( كأصػلو ىػذا بػابي مػا »لريفي الواك كالياء كقبلهما الفتحة هٍذ ىو مكركه هال عند اليركرة، يقػوؿ سػيبويو: 

اك )فػيعىبلء(.... كذلػف سىػرٌم كأىٍسػرًياء كأىٍنًنيػاء كأىٍشػقياء... كهظلػا صػرفوعلا عػا سيػرىكىاء كنينػىيىػاء ألهنػم يكرىػوف لريػف اليػاء كالػو 
الػػػواكي  -منا دمػػػا قػػػد  -. لكػػػا األثقػػػل الػػػذم ال ييقبػػػل َُُّ«كقبلهػػػا الفتحػػػة، هال أف ؼلػػػافوا التباسػػػان ة: رىمىيػػػا كنىػػػاىكا كضلوعلػػػا
 السادنة مع الكسرة قبلهما، كالياء السادنة مع اليمَّة قبلها.

 عدم اجتماع أربعة متحركات: -4
ػػٍدنا فػػاف ذلػػف يعػػمل  َُُْ«أال تػػرل أنػػو لػػيج ة دبلمهػػم اسػػمه علػػس أربعػًة أحػػرؼ متحػػرؾ دلُّػػو»يقػوؿ سػػيبويو:  كهذا كجى

كالشػيءي الػذم تتػواىل »، كىػو قطيػعي الغػنم. كقػاؿ الفػاراك:  َُُٓبًػس(أف ةة حرفػان زلػذكفان دمػا ة )عيلىػًبس( فػاف أصػلها )عيبلى 
لػػيج ة دػػبلـ العػػرب اسػػمه ». كجػػاء ة )دتػػاب لػػيج( البػػا خالويػػو: َُُٔ«فيػػو أربػػع حردػػات أك ضلػػو ذلػػف ييسػػكَّا بعييػػها

مػع أربػعي متحردػاتو ة اسػم كاحػد اسػتث ػا بػني علس )فػىعىلىله( هال حرؼه كاحد )عىرىتىا(، نبات  كذلف أنو ال غلي قاالن، حػَّت ػليٍدى
 .َُُٕ«ادلتحردات بالسكوف

                                                           

 .ُّٕ/ ْسيبويو: الكتاب  ([ ََُٖ
 .ُّٕ/ ْسيبويو: الكتاب  ([ ََُٗ
 ، كذدر األخفش ا ان كاحدان ىو )ديًئل(.ّْٕلكاتب ابا قتيبة: أدب ا ([ ََُُ
 .َُٕد. ناصر حسني علي: الصيغ الثبلثية  ([ َُُُ
 .ِٕ/ ُالفاراك: ديواف األدب  ([ َُُِ
 .ِّٗ/ ْسيبويو: الكتاب  ([ َُُّ
 .ُِٗ/ ْسيبويو: الكتاب  ([ َُُْ
 .ِٖٗ/ ْسيبويو: الكتاب  ([ َُُٓ
 .ِّْ/ ُالسيوطي: ادلاىر  ([ َُُٔ
 .ِٖيج ة دبلـ العرب ابا خالويو: ل ([ َُُٕ
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كعلػػس أيػػة حػػاؿ فػػاف تػػوايل احلردػػات كلػػو دانػػ  أقػػل مػػا أربػػعو ييعػػٌد ثقػػيبلن عنػػد العػػرب هذا دانػػ  احلردػػات ضػػماتو أك  
، «كهذا توالػ  اليػمتاف ة حػرؼو كاحػد دػاف لػف أف  فّْػ  مثػل ريسيػل كريٍسػل، كديتيػب كديٍتػب»دسرات، يقػوؿ ابػا قتيبػة: 

ػػػٍذ ة االبتػػػداء بػػػاألمر، اسػػػتثقاالن قػػػ»ك ػػػٍل كخي ػػػذ منػػػو شػػػيئان، كال أيكديػػػل، هظلػػػا يقػػػاؿ: ميػػػٍر كدي اؿ الليػػػث: كال يقػػػاؿ أيكميػػػر، كال أيكخي
ًهبٍػػػل. كس يسػػػكنوا شػػػيئان مػػػا ادلفتػػػوح خلفَّتػػػو ضلػػػو مجىىػػػل ». كدػػػذا هذا توالػػػ  الكسػػػرتاف خفَّفػػػوا فقػػػالوا ة ًهبًػػػل: َُُٖ«لليػػػمتني

 .َُُٗ«ل كال جىٍبلكجىبىل، ال يقولوف: مجىٍ 
كبػػػالعودًة هىل قائمػػػة الكلمػػػات ادلقرتضػػػة كجػػػدنا أربػػػع دلمػػػاتو كقػػػع فيهػػػا تنػػػافير ة احلردػػػات شلػػػا ذدرنػػػاه عػػػا ادلتقػػػدمني، 

  -ألُّػو  -أدػاجيو  -كدان  دلُّها ما النوع األكؿ ما التنافير، أم كركدي كاكو ميموـو ما قبلها ة ًخػر الكلمػة. كىػي )اذليبيػو 
 Acajouلشهاك أحجَّ ىذا التنافير ة دلمة )أداجو( فوضع ذلا تىعريبػان ًخػر ىػو )أىداجػة( لكلمػة ) . كلعل اََُِدازينو(

 (. كقد أخرج ىذا التنافير تلف الكلمات األربع ما دائرة ادلعرَّب هىل دائرة الدخيل.

 منع التق اء الساكنين في الكلمة: -5
ػػػع فيػػو بػػػني سػػػادنني مػػا خصػػػائص اللسػػػاف العػػرك أنػػػو س غليٍمى

. كللػػتخلُّص مػػػا التقػػػاء السػػادنني أكجػػػد العػػػرب مػػػا َُُِ
يسػػمس باحلردػػة نػػًح البلزمػػة أحػػدىعلا، كلػػو دانػػا ة دلمتػػني ضلػػو )قيػػًم الليػػلى(، هٍذ ىيػػرب مػػا سػػكوينى ادلػػيم كأىؿ التعريػػ  بكسػػر 

 . لكٍا ةة حالتاف ؽلكا فيهما التقاءي السادنني ة العربية كعلا:َُِِادليم

ألف اإلدنػاـ أنػَبى اللسػاف عػا »رؼى ًعلَّة كالثاين صحيحان مدنمان، ضلو شػابَّة كدابَّػة هذا داف السادا األكؿ ح -
ادلثلىػػنٍي نىبػػوةن كاحػػدة، فصػػارا لػػذلف دػػاحلرؼ الواحػػد، فػػاف تقػػدَّـ الصػػحيحي علػػس ادلعتػػل س يلتقيػػا حشػػوان ضلػػو ضىػػرٍكٍب 

 .َُِّ«كضرٍيبٍ 
 ىػلي ذلػذا النحػًو مػا حشػوىا. أال تىػراؾ جتمػع كذلف ألف ًخر الكلمػة أ»هذا جاء السادناف ة ًخر الكلمة  -

 .َُِْ«فيو بني السادنػىنٍي، كعلا صحيحاف ة ضلو بىٍكٍر كحيٍدر كًحٍلجٍ 
كمػػا مث قػػالوا )أىبٍػػػاىف( تعريػػب )ًٍب زف( »كقػػد التػػـا ادلتقػػدّْموف مػػا ادلعػػرّْبني مىٍنػػعى المػػع بػػني سػػادنني، يقػػوؿ الاائػػرم: 

 «.)كىو احلوض(

لتاموا ذلف، كما مث قالوا )راٍىنىامى ( ة تعريب )راه نامو( ]لدليل الطرؽ ة البحػر[. كال ريػبى ة كادلت خركف منهم س ي
. لكننػػا نػػرل أف الػػتخلص مػػا السػػادنػىنٍي لػػيج َُِٓ«أف الػػتخلُّص مػػا السػػادنني هذا تيسػػر فهػػو أكىل كأليػػق بلسػػاًف العػػرب(

                                                           

 أمر. -ابا منظور: لساف العرب  ([ َُُٖ
 .ُّْابا قتيبة: أدب الكاتب  ([ َُُٗ
 ما قائمة الكلمات ادلقرتضة. ََُ، ٕٔ، َٕ، ُّكما بعدىا. رقم  ُّٕينظر ص ([ ََُِ
 .ِٕ/ ُالفاراك: ديواف األدب  ([ َُُِ
 .ِّّ/ ِابا جمل: اخلصائص:  ([ َُِِ
 .ْٔٗ/ ِادلصدر السابق:  ([ َُِّ
 ادلصدر السابق نفسو. [( َُِْ
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ػع فيهػا بػني مس لة لياقةو بقدر ما ىو ضركرةه دلراعاًة خاصية ما خواص العرب يتينػا ة ذلػف أننػا س صلػد دلمػاتو عربيػة مجًي ية، ًك
ٍػػرًج تلػف الكلمػػة عػا اإليقػػاع  سػادنني سػػول مػا قػػدَّمنا مػا تينػػف احلػالتني. مث هف المػػع بػني سػػادنني ة دلمػة كاحػػدة شلػا ؼلي

 العرك متامان، ألننا لا صلد ذلا نظائرى ة لغتنا ة األ اء أك األفعاؿ.

ة مهمػػة ة العصػػػر احلاضػػر ألننػػا نقػػػرتض مػػا لغػػػاتو يقبػػل نظاميهػػا الصػػػويت مثػػلى ىػػػذا المػػع. كقػػػد كتبػػدك ىػػذه القيػػػي
ػع فيهػا بػني سػادنني، هىل مصػطلحاًت جهػػاتو لغويػة رصػينة، فقػد علَّػق مصػطفس الشػهاك علػس تعريػػب  تسػلَّل  دلمػاته مجًي

ٍسػػتنًكر هٍف دػا
ي
ف آّمػػع قػد أقػػرَّ التقػاءى السػػادنني  كفيَّػل تعريبىهػػا هىل رلمػع القػاىرة لكلمػػاىٍ )الالنٍػد كأدسػػفوٍرد( فتسػاءؿ دادل

. كدانػػػ  ىػػذه ادلسػػػ لةي مػػػدارى جػػدؿو ة آّمػػػع نفسػػو، حيػػػث أفػػػَّت آّمعػػي زلمػػػد علػػػي َُِٔ)اللىٍنػػد كأدًسػػػفيرد( جتنُّبػػان لػػػذلف
تػرؾي ىػذا، كهٍف دػاف  ب ف العرب دانوا يتساىلوف ة مثًل ىػذا كيىٍسػمحوف بالتقػاء السػادنػىنٍي، كلكػٍا مػا ادلستحسػا»الندار 

 .َُِٕ«ال حرجى فيو
 علس أنو ؽلكا التخلُّص ما ىذه احلالة باحدل كسيلتػىنٍي:

حبػػػذًؼ حػػػركًؼ ادلػػػدّْ مػػػا الكلمػػػة األجنبيػػػة عنػػػد تعريبهػػػا كاسػػػتبداؿ احلردػػػات ّٔػػػا دمػػػا فعػػػل الشػػػهاك ة  -
 نها حبردة مناسبة.الكلمتني السابقتني هٍذ حذؼ األل  ما األكىل كالواك ما الثانية كعىوَّض دبلِّ م

بالتعريػػًب عػػا لغػػةو أقػػربى هىل العربيػػة. فثمػػةى دلمػػاته أجنبيػػة ة اللغػػات األكربيػػة ر يهػػا كاحػػده لكػػاَّ نطقىهػػا  -
( اللتػػػػني تػيٍنطىقػػػاف )فػػػايٍػرٍبًيا، مػػػػاٍيٍكركف( ة اإلنكليايػػػة بالتقػػػاء السػػػػادنني،  Micron, Fibrineسلتلػػػ  مثػػػل ) 

. كلعلَّ التعريب عا الفرنسية ة مثل ىذه احلالة ؼلٌلصنا ما مشػكلة التقػاء َُِٖدكنىو ك)ًفرٍبيا كًمٍكركف( ة الفرنسية
، َُِٗ«تػرجيحى النُّطػًق السػهًل، كىػو الفرنسػي، فيمػا متاثػلى مػا األلفػاظ»السادنني  كداف الشهاك اقرتح علس آّمػع 

كالػذم نػراه أفَّ »ددتور ىيػثم اخليػاط: كهٍف داف آّمع س يتخذ قراران ة ىذا الش ف. كقريػبه مػا ىػذا قػوؿي آّمعػي الػ
ما اخلح اختيارى اللفظ األسهل بني سلتل  اللغاًت األجنبية لنقلػو هىل العربيػة بػ خ ّْ مػا ؽلكػا علػس اللسػاف العػرك، 

. كمػػا الغريػػب أف بعيػػهم عػػرَّب )بػىٍاميػػوث( ََُّ«فنقػػوؿ مػػثبلن ة مصػػطلح الكيميػػاء )ًىٍدريٍدسػػيد( ال )ىىاٍيٍدركدسػػيد(
مىث(هىل )ًباٍ 

 ، مع أنو ال داعي لتغيحىا، ة حني تيرد  دلمة مثل )ىايدركدسيد( علس حاذلا. َُُّ

كبػػالعودة هىل قائمػػة الكلمػػات ادلقرتضػػة تبػػني لنػػا أف نسػػبة الكلمػػات الػػا س ييػػراعى فيهػػا جتنُّػػبي التقػػاء السػػادنني بلغػػ  
ػػٍرؽو للبنيػػة الصػػوتية العربيػػة. كمنهػػا )أسػػكوٍربِٔ) يف، بحكٍقراطيػػة، دايٍنػػود، أبوٍسػػرتكؼ، تكنولوٍجيػػا، %( كىػػي أعلػػس نسػػبًة خى

                                                                                                                                                                                                

 .ِٓطاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ التعريب  ([ َُِٓ
 .ُّٔ: ّ/ّٗمصطفس الشهاك: دتابة األعبلـ األجنبية، رللة رلمع دمشق  ([ َُِٔ
 .ُْٓ: ّ/ ُّادلصدر السابق:  ([ َُِٕ
 .ُْٓ: ّ/ُّمصطفس الشهاك: مبلحظات علس رسم بعض ادلعربات، رللة رلمع دمشق  ([ َُِٖ
 .َُٓالشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  مصطفس ([ َُِٗ
 .ّٗد. ىيثم اخلياط: ادلصطلحات كنظرية اليركرة، ادلوسم الثقاة األردين السابع  ([ ََُّ
 ادلصدر السابق. ([ َُُّ
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. كليج يصعب أبدان الػتخلص مػا ىػذا احملظػور بالوسػيلة الػا ذدرنػا دػ ف نقػوؿ )بحيٍقراطيَّػة( حبػذؼ الػواك. َُِّديناٍتركف...(
السػػادنني كىػػي  كقػػد كجػػدنا ة قائمػػة الكلمػػات ادلقرتضػػة دلمػػةن لػػ  فيهػػا ادلعػػرب هىل حػػذؼ احلػػرؼ الصػػائ  جتنُّبػػان اللتقػػاء 

( Kiosqueدلمة )ًدٍشف( تعريبان لكلمة ) 
َُّّ. 

 البدء بمتحرك:  -6
أ بػو ال يكػوف هال متحردػان »ما القواعد الصوتية للعربيػة أفَّ  . يقػوؿ ابػا جػمل ة بػاب السػادا َُّْ«احلػرؼ الػذم ييبتػدى

. كدػػاف أسػػتاذيه أبػػو علػػػي َُّٓ«ان فػػافَّ أكؿ الكلمػػة ال يكػػوف هال متحردػػػان، كينبغػػي آلخرًىػػا أف يكػػوف سػػػادن»... كادلتحػػرؾ: 
الفارسي قد تشدَّد ة هفساد هجازة ابتػداًء العػرب بالسػادا، مػع أنػو س يىٍسػتوحش منػو ة دػبلـً العدػم. كحدَّػةي أك علػي ة 

أف العرب قد امتنع  ما االبتداء ملا ييقاًرب حاؿ السادا، كهف داف ة احلقيقة متحردان، يعػمل علػاةى بػنيى بػنيى، قػاؿ: »ذلف 
. كمػا ادلعػركؼ أييػان أف َُّٔ«فاذا داف بعضي ادلتحرّْؾ دليارعتو السادا ال ؽلكا االبتداءي بػو، فمػا الظػاُّ بالسػادا نفًسػو 

اثنػاف...( كأمػًر الثبلثػي  -اللساف العرك قد كضع علاة الوصل للتخلص ما االبتداء بالسادا دما ة األ ػاًء العشػرة )ابػا 
 كمصدرعلا. كماضي اخلماسي كالسداسي كأمرعلا

كبنػػاء علػػس ىػػذا قػػاؿ معظػػم اللغػػويني احملػػدثني ملراعػػاًة جتنُّػػًب البػػدء بالسػػادا، همَّػػا بايػػادًة علػػاةو ة أكؿ الكلمػػة األجنبيػػة 
(: هنريػػق،  Grecادلبػدكءة بسػػادا، أك بتحريػػًف احلػرؼ األكؿ منهػػا. كدػػاف القػدماء اسػػتعملوا ىػػاتني الوسػيلتػىنٍي فقػػالوا ة ) 

(: بىٍطليموس Ptolomy(: نىٍرناطة، كة )  Granadaسباف كهسبانية، كقالوا ة ) (: ه Spainكة ) 
َُّٕ. 

يقوؿ طاىر الاائػرم: )هذا كقىػعى ة الكلمػة األعدميػة االبتػداءي بسػاداو، كجػب علػس ادلعػرب هزالػةي ذلػف بتحريػًف ذلػف 
 .َُّٖعربية ال لتمل ذلف(السادا ة أكلو بايادة علاةو قبلو. كال غلوز هبقا ه علس حالو ألفَّ اللغة ال

كقد الحظنا أف اذلماة الػا تػااد ة ادلعربػات دانػ  علػاةى قطػعو بػدليًل نطقهػا سػواءه أكردىٍت ة أكؿ الكػبلـ أـ ة دىٍرجػو  
كىي ّٔذا  تل  عا علاة الوصل، دما الحظنا أفَّ لريف احلرؼ األكؿ السادا دػاف هىل حردػة رلانسػةو للحػرًؼ الثػاين مػا 

 ان.الكلمة نالب

لكننػػا كجػػدنا مػػا ادلعػػربني احملػػدثني مػػا حػػاكؿ تسػػويغى خػػرًؽ ىػػذه القاعػػدة الصػػوتية كالبػػدء بالسػػادا، هذ يقػػرتح الػػددتور 
كىػػو أمػػره لػػيج بالغريػػب علػػس اللهدػػات العربيػػة قػػدؽلان كحػػديثان. هف االبتػػداء »أ ػػد شػػفيق اخلطيػػب جػػوازى االبتػػداء بػػو قػػائبلن: 

بة ػلتمو ضبسي ت ديًة ادلسمَّيات دما يلفظيها الناس ة معظم أضلاء العػاس فنقػوؿ: ٍدلػورات بالسادا ة دثحو ما األلفاظ ادلعرَّ 

                                                           

 كما بعدىا. ِّٓ-ُّٕ( ما قائمة الكلمات ادلقرتضة ص: ٗٗ، ِّ، ُٓ، ِٔ، ِْ، ُُ، ْينظر األرقاـ ) ([ َُِّ
 كما بعدىا. ُّٕ( ما قائمة الكلمات ادلقرتضة ص: ٗٗ، ِّ، ُٓ، ِٔ، ِْ، ُُ، ْألرقاـ )ينظر ا ([ َُّّ
 .ّّْ/ ُالسيوطي: ادلاىر  ([ َُّْ
 .ُّّ/ ِابا جمل: اخلصائص  ([ َُّٓ
 .ِٗ -ُٗ/ ُابا جمل: اخلصائص  ([ َُّٔ
 .ُّد. زلمد شرؼ: معدم العلـو الطبية كالطبيعية  ([ َُّٕ
 .َُِ. كينظر: د. أ د مطلوب: حردة التعريب ة العراؽ ِٓالتعريب طاىر الاائرم: التقريب ألصوؿ  ([ َُّٖ
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كٍدػػػرـك كٍنرافيػػػ  كبٍػػػراكف. أىمَّػػػا هضػػػافةي حػػػرؼ األلػػػ  عنػػػد تعريػػػًب األلفػػػاظ اإلفرصليػػػة الػػػا تبػػػدأ بسػػػادا، أك لريػػػفي احلػػػرًؼ 
( ىػػو بٍػػراكف ال  Brownعػػا صػػورتو كبيئتػػو األصػػلية فػػػ )  السػػادا نفسػػو فهمػػا لريػػ ه ال مسػػوّْغى لػػو ييبعػػد منطػػوؽى اللفػػظ

هبٍػػراكف كال بػىػػرىاكف...(
. كلعػػلَّ ة هشػػارتًو هىل اللَّهدػػات القدؽلػػة الػػا جتيػػا البػػدء بالسػػادا تػػ ثُّران ملػػا قػػدَّره بعػػضي البػػاحثني َُّٗ

 .ََُْ«احملدثني ما أف العربية مرَّت ملرحلةو دان  تبدأ فيها بالسادا كتق  علس ادلتحرؾ
ـ( ُّٕٖرفاعػة الطهطػاكم ) -مػثبلن  -لس أف ىذا الذم أنكره اخلطيبي ىو الذم تػيقيبّْػل لػدل احملػدثني، فقػد عػرَّب ع

( هىل )أىبٍػرىزيػل( Brésilاسػم العلػم ) 
بايػػادة علػاة للػتخلص مػػا السػادا أكالن، كهٍف دػاف س يػػريٍج ىػذا التعريػب فقػػد راج  َُُْ
رؼ األكؿ. كىذاف الشكبلف ال ؼلرجاف عا طريقًة العػرب للػتخلُّص مػا البػدء الشكلي اآلخر لىو كىو )بىرازيل(، بتحريف احل

 بالسادا عند التعريب.

ال يرل حاجػةن لبػدء بعػًض الكلمػات ادلعربػة بػ ل و تفاديػان للبػدء بسػادا، بػل »كللددتور ىيثم اخلياط رأمه كسس، فهو 
 ظاىرة )الرٍَّكـ( ة العربية، كال نتوقع لو قىبوالن.. كىو رأم يذدّْرنا بَُِْ«يكتفي باالختبلس ة نطق ىذا احلرؼ السادا

صػػحيحه أف البػػدء بالسػػادا لػػيج شلَّػػا يتػػ َبَّ علػػس النطػػق العػػرك، مىثليػػو ة ذلػػف مىثىػػلي التقػػاء السػػادنني، لكنَّػػو شلػػا ينػػ ل 
ػػػػحيها بالكلمػػػػة مػػػػا خصػػػػائص البنيػػػػة الصػػػػوتية العربيػػػػة كاإليقػػػػاع الصػػػػويت ذلػػػػا، كغلعلهػػػػا بػػػػذلف خػػػػارجى هطػػػػار العرب يػػػػة، كال يرشّْ

 لبلندماًج مستقببلن ة تياعي  اللغة، لتصبحى كسيلةن ما كسائًل تكثحىا كازديادىا.

مػا رلمػوع أربػع  -كبالعودة هىل قائمة الكلمات ادلقرتىضة كجدنا أف االبتداء باحلرؼ السادا قد كقع ة ةاين دلمات 
ػػل أك كىػػي: ٍنرافيػػ ،  -عشػػرة دلمػػة أجنبيػػة بيػػًدئ  حبػػرؼو سػػاداو  ٍجرافيػػ ، ٍببلجيودػػاز، ٍتراناسػػتور، ٍبرادسػػيج )ملعػػىن عىمى

 .َُّْشلارسة(، ٍبرانماتية. ٍسبودنف
مجمدل ال ددول: ل ددد كددان التددلاُم تلددك الثوابددِت الثالثددة: الحددرِف العربددي وااي دداِع الصددرفّي العربددي والبنيددة الصددوتية 

عربدي( ىدو الدركَن ايااادي الدلي قامدت عليدو طري دُة العربية بعناصرىا الخمسة والتي ام يناىا معاً )الن ام الصوتي ال
كلقػػد تبػػنيَّ لنػػا مػػا قائمػػة الكلمػػات ادلقرتضػػة أف اثنتػػني كسػػتني دلمػػةن مػػا رلمػػوع مئػػة الكلمػػة قػػد  المحدددثين فددي التعريددل.

ٍدناىا معربة، ة حني خالف  ةاف كثبلثوف دلمة منها بعضى تلػف الثوابػ  أك عناصػرًىا ٍدناىا  التامى  ىذه الثواب  فعدى فعػدى
 دخيلة.

وبعد: فإننا نُرجح أن ما عنيناه بالن ام الصوتي العربي ىو ما عناه المت دمون بعبارة )ِمْنهاج العرب فدي الكدالم( 
لكػػا أحػػدان س يبػػنيّْ  .1044عندددما َحدددحوا التعريددَل ب ددولهم: )ىددو أن تَدتَدَفددو ه العددرُب بالكلمددِة ايعجميددة علددى ِمْنهاجهددا(

                                                           

 .ْٕٕد. أ د شفيق اخلطيب: معدم ادلصطلحات العلمية  ([ َُّٗ
 .َُٔعبد اهلل العبليلي: مقدمة لدرس لغة العرب  ([ ََُْ
 .ُٗد. هبراىيم با مراد: ادلعرب الصويت عند العلماء ادلغاربة  ([ َُُْ
 .ّٗلحات كنظرية اليركرة، ادلوسم الثقاة األردين السابع د. ىيثم اخلياط: ادلصط ([ َُِْ
 كما بعدىا. ُّٕما قائمة الكلمات ادلقرتضة ص:  َٗ، ٖٖ، ٕٖ، ٖٔ، ٗٓ، ٕٓ، َٓ، ِِينظر األرقاـ:  ([ َُّْ
 عرب. -الوىرم: الصحاح  ([ َُْْ
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كلمػػػة )منهاجهػػػا( الػػػا ظلػػػ  تػيتىناقىػػػل علػػػس نموضػػػها، شلَّػػػا دعانػػػا هىل زلاكلػػػًة تقػػػديًر مػػػا دػػػانوا يعنػػػوف باليػػػبس مػػػاذا يعنػػػوف ب
ـي الصػويت للعربيػة بثوابتػو الثبلثػة . بعبارهتم العامَّػة البلَّزلػدكدة تلػف  فقادىنػا التقػدير هىل أفَّ ذلػف ادلنهػاج مػا ىػو هال ىػذا النظػا

يان لصحًة نتائدها. فػاف س تكػا دػذلف ة بعػًض جوانبهػا، فلعلَّهػا تفػتح بػاب كىي زلاكلةه أردنا ذلا أف تكوف موضوعي ةن توخّْ
 البحث الدّْم ة ادلس لة.

 ثانياً: مراعاة المبادئ العامة في التعريب:
ذدرنػػا قبػػل أفَّ طريقػػة احملػػدثني ة التعريػػب تقػػـو علػػس ردػػاو أساسػػي، كرلموعػػةو مػػا ادلبػػادئ العامػػة التكميليػػة الػػا جػػرت 

اعاهتػػا بػػدرجاتو متفاكتػػة، ك يناىػػا مبػػادئ عامَّػػة ألهنػػا س تػىػػٍرؽ هىل مسػػتول القواعػػد الػػا يػىٍلتػػـا ّٔػػا مجيػػع ادلعػػربني. كىػػذه مر 
 ادلبادئ ىي:

 مراعاة المعر بات ال ديمة: -ٔ

حلػركًؼ كاحلردػات تبنيَّ لنا أف احملدثني حػاكلوا أف ييػعوا قواعػدى للتعريػب ينظّْمػوف باالعتمػاد عليهػا طريقػةى التعامػل مػع ا
كاإليقػػاع لىٍعػػل ادلعػػرب أقػػرب هىل النظػػاـ الصػػويت العػػرك. لكػػنهم اصػػطدموا ملعرَّبػػات قدؽلػػة س تػىتًَّسػػق مػػع مػػا قػىعَّػػدكا، فًوفاقػػان 

( هىل )بتولومي(، لكا األقدمني عربوه هىل )بىٍطليمػوس(، فػالتاموا  Ptolomyلقواعدىم داف عليهم أف يعرّْبوا اسم العلم ) 
(، فقػد عرَّبػو القػدماء هىل )أفبلطػوف(، كدػاف مػا ادلمكػا تعريبيػو حػديثان  Platonرَّبو بعيهم هىل بىٍطلىٍمييوس، كمثلو ) بو، كع

 Afrique( هىل صػػني ال هىل شػػني، ك)  Chine( هىل نىٍرنىاطػػة ال )نرانػػادا(، ك)  Granadaهىل )ببلتػػوف(، دمػػا عربػػوا ) 
مري ملدمػع القػاىرة أحيانػان هىل اسػتعماؿ ادلعػرب القػدمي ة ترمجػة ادلصػطلح الديػد، هذ ( هىل هفريقية ال هىل )أفريكا(. كبلغ األ

ملعػػىن علػػم الشَّػػارات، مػػع أف )الرَّنػػف( لفػػظه فارسػػي معػػرب معنػػاه  َُْٓ( هىل )علػػم الرُّنػػوؾ( Heradryترمجػػوا ادلصػػطلح ) 
دلعرَّب القػػػدمي. كهىل مثػػػل ىػػػذا اإلّٔػػػاـ بلػػػغ رلمػػػعي اللػػػوف، كدػػػاف باإلمكػػػاف بػػػل كادلفيَّػػػل ترمجتيػػػو بعلػػػًم الشػػػارات دكف التػػػااـ بػػػا

تػٍرىجيَّات( sهFumariacدمشػػق عنػػدما أقػػر ترمجػػة ادلصػػطلح األكرك )  ( بادلصػػطلح ادلعػػرب القػػدمي )شػػاىى
. كلعػػل مثػػل َُْٔ

 ىذه الرتمجات أقربي هىل تفسح ادلاء بادلاء.

القدؽلة علس اللسػاف العػرك، فهػم س يلتامػوا تعريػب  علس أف ىذه ادلراعاة س تكا مطلقةن، السيما عندما تثقل ادلعرَّبات
( بل أكربَّة )رلىٍريس( دلدريد، كال )أقريطش( بل دري  كال )أكرفَّة( أك )أىٍكرىةّْ

َُْٕ. 
جم مصػطلحه جديػد  كالذم نػراه أف احلػرصى علػس ادلعربػات القدؽلػة أكقػع أحيانػان ة هّٔػاـ ال مسػوغ لػو  فمػا معػىن أف يػيػرتى

نػػح ذائػػع أك مشػػهور  كعليػػو فانػػو ال يصػػح أف نسػػتعمل ة ترمجتنػػا ادلعربػػات القدؽلػػة هال هذا شػػاع  ملصػػطلح معػػرب قػػدمي 
                                                           

 .ٖٓ/ ٔرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  ([ َُْٓ
 الفرساف كالسادة اإلقطاعيوف ما شاراتو كاحتفظ  ّٔا أسرىم  أك الشعار الذم يتخذه األمح لنفسو عند ت مًح السلطاف لو(. كيقصد بو )ما ا ذه

 ، كالشاىرتجيَّات: فصيلة نباتية ما ذكات الفلقتني.ُِٕ/ ِٓرلمع دمشق: رللة رلمع دمشق  ([ َُْٔ
، ك)أكرة( ىي تسمية صاحب ُِٕالشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  . كينظر:ُُّد. أ د عيسس: التهذيب ة أصوؿ التعريب  ([ َُْٕ

 معدم البلداف نقبلن عا خس للبحكين.
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كاشػػػػتيهرت كذابػػػػ  ة نسػػػػي  العربيػػػػة، دلفظػػػػة بنفسػػػػ  أك ديبػػػػاج  أمَّػػػػا ادلعرَّبػػػػات القدؽلػػػػة نػػػػح الذائعػػػػة فلػػػػيج مػػػػا الصػػػػواب 
ييفيَّل العرك علس ادلعػرَّب القػدمي هال هذا اشػتهر »راراتو: استعماذليا. كلعل ىذا ما رمس هليو رلمع القاىرة ما قولو ة بعض ق

 .َُْٗ«يػيٍنطىق باالسم ادلعرَّب علس الصورة الا نطق  ّٔا العرب»، أما القاعدة العامة فكان  َُْٖ«ادلعرب
 تحروي ايصل العربي للمصطلحات قبل تعريبها: -ٕ

العربيػػة الػػا عيدّْمػػ ، هضػػافةن هىل أ ػػاء األعػػبلـ دثػػحه مػػا الكلمػػات   -دمػػا قػػدمنا   -دخلىػػٍ  هىل اللغػػات األعدميػػة 
العربيػػػة الكثػػػحة الػػػا نيقلػػػ  هىل اللغػػػات األكربيػػػة ة هطػػػار مػػػا ألَّفػػػوه مػػػا دتػػػبو عػػػا ادلنطقػػػة العربيػػػة. كدػػػاف مػػػا الطبيعػػػي أف 

كدػايرك(، كنىػٍوؿ أك  يعدّْموىا كيكتبوىا كفقى قواعًد لغتهم، هٍذ عدَّميوا دمشق هىل )داماس كداماسػكج(، كالقػاىرة هىل )دػح 
يعىدَّمات كتنبَّػو معظمهػم هىل أصػلها 

ديحيوؿ هىل )ألكوؿ(، كدار الصناعة هىل )أرسناؿ(، كلقد كاجوى ادلعربوف احملدثوف ىذه ادل
العرك ف عادكىا هليو عند تعريبها رلدَّدان. كمع ذلف فقد كقع بعض ادلعربني ة خطً  عدـً ردّْىا هىل أصػلها العػرك، فكػاف أف 

جدنا ة بعض األطالج كاخلرائًس الغرافية ادلرتمجة عا اللغات األكربية دلماتو مثل )زللولة( كعربيتها )معلوال( ك)ىلبػوف( ك 
. كقػػد كرد ة قائمػػة الكلمػػات ادلقرتضػػة دلمػػةه س ييػػراع فيهػػا العػػودة ََُٓكعربيتهػػا )حلبػػوف(، كهنػػر )بػػرادة(، بػػدؿ هنػػر )بػػردل(

دلقياس القلوية، هذ ما ادلعركؼ أف البلتينية دان  اقرتضػ  مصػطلح )الًقٍلػي( عػا  َُُٓ(هىل األصل العرك كىي )ألكاليمرت
 العربية.

كحػػَّت هف دػػاف لبلسػػم العػػرك لفػػظ أجنػػ  خػػاص بػػو عنػػدىم، فػػبل يصػػح لنػػا تعريبيػػو عػػنهم، بػػل غلػػب العػػودة هىل اللفػػظ 
، بػل هىل )بػمل نػازم(  َُِٓ( هىل )برنيقػا( niceهrهBالعرك لبلسم ما داـ موجودان، فبل يصح مثبلن أف نعرب اسم مدينة ) 

 ا ها العرك.

 التعريل الجلئي: -ٖ

تت ل  دثحه ما ادلصطلحات األجنبية ما جذكرو كلواصق. كقد مرَّ بنا أف بعض ادلعربني عمد هىل ترمجػة تلػف اللواصػق 
ػػد بعيػػهم اآلخػػر هىل تعريبهػػ Prehistoireمػػع جػػذكرىا دمػػا ة قػػوذلم )قبػػل التػػاريع:  ا مػػع جػػذكرىا دمػػا ة قػػوذلم (  كعمى

(  لكاَّ بعيان منهم اتبع مىٍسلكان مغػايران لبلثنػني فػرتجم الػذرى كعػرَّب البلحقػة، فدػاء ادلصػطلح  Géologieجيولوجية: ) 
(،  Qartileكاسػتعمىٍل  دلمػةى )رًٍبعيػل( مقابػل دلمػة ) »الديد جامعان بني الرتمجة كالتعريػب. مػا ذلػف مػا قالػو احليصىػرم: 

 Decileتدؿ علس احلدكد الا تقسم السلسلة هىل أربعة أقساـ متساكية، كاستعمىٍل  دلمة )عشػريل( مقابػل دلمػة )  ألهنا
(، ألهنػػػا تػػػدؿ علػػػس احلػػػدكد الػػػا تفصػػػل السلسػػػلة هىل عشػػػرة أقسػػػاـ متسػػػاكية، كاسػػػتعمىٍل  دلمػػػة )مئيػػػل( مقابػػػل دلمػػػة ) 

                                                           

 .ّٕ/ ُرلمع القاىرة: رللة رلمع القاىرة  ([ َُْٖ
 .ّّٗد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  ([ َُْٗ
 بيو علس ىذا.. حيث التنُِ/ ٓرلمع القاىرة: رللة رلمع القاىرة  ([ ََُٓ
 كما بعدىا. ُّٕ( ما قائمة الكلمات ادلقرتضة ص: ّٖينظر رقم ) ([ َُُٓ
 .ُِّد. أ د عيسس: التهذيب ة أصوؿ التعريب  ([ َُِٓ



188 

 

Centile )»
( بكلمػػة )ريبػػع( كعػػرَّب البلحقػػة )  quartادلصػػطلًح )  . كييبلحػػظ ديػػ  عمػػد ادلعػػرّْب هىل ترمجػػة جػػذرً َُّٓ

ile  ( الػػػا دلػػػ  علػػػس التدائػػػة ادلتسػػػاكية ىنػػػا. كىػػػذا مػػػا  َّينػػػاه )التعريػػػب الائػػػي(، كىػػػو مػػػا ال صلػػػد مثػػػيبلن لػػػو ة معربػػػات
 القدماء.

ىٍسػػػلىف التعػػػري  لػػػدل دثػػػحو مػػػا أسػػػاتذة جامعػػػة دمشػػػق السػػػيما الكيميػػػائيني مػػػنهم، مػػػا
لَّػػػوف:  شػػػاع ىػػػذا ادل ذلػػػف )خى

Acéton :كخلّْيػػػػػل ،Acétile  كفحميػػػػػل ،Carbonile  ٍيػػػػػميد  Péptide، كىى
Uréïde، كبػىٍوليػػػػػد: َُْٓ

َُٓٓ ،
. دمػػػػػػػا رىكَّج بعػػػػػػػضي معػػػػػػػرك الفلسػػػػػػػفة مصػػػػػػػطلحاتو مػػػػػػػا ىػػػػػػػذا النػػػػػػػوع مثػػػػػػػل )ًفٍكريكلوجيػػػػػػػا: َُٔٓ( Amilaseكشػػػػػػػعحاز: 

Idéologie :كمجىىالوجيا ،Esthetique  :كًقيىميولوجيا ،Axiologie
َُٕٓ). 

فاالقتصاري علس تعريػًب الكاسػعة الدالػة علػس الًعٍلػم أك »عارض آّمعيُّ مصطفس الشهاك ىذا ادلسلف التعري  بقولو: 
البحث كلصًقها بكلمػاتو عربيػًة الندػار أمػره ال أظػاُّ أف الػذكؽ العػرك يسػونو، كمػا األصػح أف ييقػاؿ: ًعٍلػم األفكػار كًعٍلػم 

دى أف ترتجم الكلمة الفرنسية الواحدة بكلمة عربية كاحدة ؽلكػا اللدػوء هىل ادلصػدر الصػناعي، الماؿ كًعٍلم الًقيىم. كهذا أيري
فيقاؿ: فكريَّات كأسطوريَّات... أما هذا جاز مسايرةي ادلتسػاىلني ة شػؤكف التعريػب كجػبى تعريػب الكلمػة األعدميػة دلّْهػا، 

ال غلػػوز اللدػػوءي هليػػو ة مثػػل ىػػذه الكلمػػات الػػا تسػػهيل فيقػػاؿ: هيديولوجيػػة كاسػػتاتيف كهدسػػيولوجية، كمػػع ىػػذا فالتعريػػب 
، كاألفيػل أف ييقػاؿ:  Acide amine. كهىل ىذه ادلعارضة جنح الػددتور حسػمل سػبح هٍذ قػاؿ: ) يػني: َُٖٓ«ترمجتها

ػػػح ة مكػػػاف ًخػػػر تعريػػػب الكلمػػػة داملػػػة علػػػس تعريبهػػػا الائػػػي فقػػػاؿ: ) ىٍيػػػيل: ) َُٗٓ ػػػض ًميػػػمل( (،  Acyle. كرجَّ
 .ََُٔ«التعريب ف قوؿ أسيلكأيرجّْح 

ٍيا ادلعرّْبػىنٍي فحل  أف أساتذة جامعة دمشق س يرتكبوا شػططان حػني »ؼلال  د. صبحي الصا،، كىو ما اللغويّْني، ىذى
 Alcoyleبالنشػػػػػػػػويد، ك  Amiloïdeبالنٍَّملٍيػػػػػػػػل ك  Formile( بالفىٍحميػػػػػػػػل ك  Carbonileاضػػػػػػػػطركا هىل تعريػػػػػػػػب ) 

ةى ادلطػػػواع ّٔػػػذه الكواسػػػع ألفاظػػػان علميػػػة سلتاىلىػػػة يرضػػػس عنهػػػا الػػػذكؽي كال ي باىػػػا نسػػػي ي الكلمػػػة بالغٍوليػػػل، فقػػػد ملَّكػػػوا العربيػػػ
 .َُُٔ«العربية

                                                           

 .ْٗساطع احلصرم: ة اللغة كاألدب  ([ َُّٓ
 .ُٕٗمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  ([ َُْٓ
 .ٗٓد. صبلح الديا الكواد : مصطلحات علمية  ([ َُٓٓ
 .ِٓعمر رضا دحالة: األلفاظ ادلعربة كادلوضوعة ة السنوات العشر الثالثة  ([ َُٔٓ
 .ُٕٗ -ُٔٗمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  ([ َُٕٓ
 .ُٕٗ -ُٔٗمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  ([ َُٖٓ
 .َِد. حسمل سبح: نظرة ة معدم دلحفيل دثح اللغات:  ([ َُٗٓ
 ادلصدر السابق نفسو. ([ ََُٔ
 .َّٖ -ّٕٗد. صبحي الصا،: دراسات ة فقو اللغة  ([ َُُٔ
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كمػػػػػع ذلػػػػػف فبلبػػػػػد مػػػػػا التنبُّػػػػػو هىل أف ةػػػػػة فارقػػػػػان بػػػػػني آّمػػػػػوعتػىنٍي اللتػػػػػني مثلنػػػػػا ّٔمػػػػػا، كعلػػػػػا ادلصػػػػػطلحات الكيميائيػػػػػة 
يػػداف التػدريج، ة حػػني س لػػظى الثانيػػة بػػالقبوؿ. لقػػد اعػػرتؼ كادلصػطلحات الفلسػػفية، فقػػد راجػػ  األكىل كاسػػتيعمل  ة م

الشػػهاك ّٔػػذه احلقيقػػة دكف أف يعلّْلهػػا، كهف دػػاف الػػددتور صػػبحي الصػػا، قػػد علَّلهػػا بعموميػػةو موفقػػة نايػػدىا  صيصػػان بػػ ف 
و )فػىٍعليػوؿ أك فىعليػػل(، ادلصػطلحات الكيميائيػة ادلػذدورة راجػ  ألهنػا جػاءت علػس هيقػاعو صػرة عػرك تتقبلػو األذف العربيػة ىػ

 بينما س تتوفر للمصطلحات الفلسفية ىذه اخلاصية.

 كس صلد ة قائمة الكلمات ادلقرتضة أيَّة دلمةو ما ىذا النوع.

 الُمتاءمة بين الترجمة والتعريل: -ٗ

ػة كذلػف بػ ف ؼلتػاركا لرتمجػًة  حاكؿ بعضي ادلعربني احملدثني متاءمة بعًض ادلصػطلحات األجنبيػة ملصػطلحات عربيػة مرتمجى
ادلصػطلحات األجنبيػػة دلمػػاتو عربيػةن ذات حػػركؼ قريبػػة مػا حػػركؼ ادلصػػطلح األجنػ ، كهيقػػاعو قريػػبو منػو. كدػػاف للػػددتور 

( الػػػذم يعػػمل تكريػػػر البػػػرتكؿ هىل  Affinageصػػبلح الػػػديا الكػػواد  ميػػػله كاضػػح هىل ىػػػذا االجتػػاه، هذ تػػػرجم مصػػطلح ) 
ا: تػىتىبَّػػػع أكاخػػػرى األمػػػور دمػػػا ة القػػػاموس... كتػػػ فني البػػػرتكؿ اخلػػػاـ أم تػىتىبُّػػػع أمػػػًر تصػػػفيتو التػػػ فني مػػػا تىػػػ فَّ »)تىػػػٍ فني(، قػػػاؿ: 

( هىل )ميوًصػػػػلة( Boussole. كىػػػػذا مػػػػا جىعىلػػػػو ينقػػػػل ادلصػػػػطلح ) َُِٔ«للحصػػػػوًؿ عليػػػػو أنقػػػػس مػػػػا يكػػػػوف
بػػػػدالن مػػػػا  َُّٔ

 ل هىل مقصوده.)بوصلة( ألف الغاية ما تلف األداة ىي داللةي مستخدًمها علس االجتاه ادلوصً 

كمػػا ادلصػػطلحات الػػا جػػاءت علػػس ىػػذه الشػػادلة كديتػػب ذلػػا الػػذيوع دلمػػة )الًفتىػػة(، فػػاف أصػػلها تردػػي كىػػو )يػػافت ( 
فعيرّْب  أكالن هىل )يافتة(

، لكا مدلوذلا العاـ كىػو لفػ  النظػر هىل ميػموهنا، حػوَّؿ لفظىهػا مػا يافتػة ادلعرَّبػة هىل )الًفتىػة(  َُْٔ
 العربية.

 -هٍف عػػدَّىا بعييػػهم مػػا ادتمػػاؿ التعريػػب  -رة تقػػ  ة منتصػػ  الطريػػق بػػني الرتمجػػة كالتعريػػب، فهػػي هف ىػػذه الظػػاى
هف بعػػػػض ادلشػػػػتغلني »ؽلكػػػػا أف تػيعىػػػػد دػػػػذلف مػػػػا ادتمػػػػاؿ الرتمجػػػػة، كىػػػػذا مػػػػا ييفهػػػػم مػػػػا دػػػػبلـ الػػػػددتور ىيػػػػثم اخليػػػػاط: 

ًة العبػاءةى العربيػة كزلاكلػةى هغلػاًد كجػًو شػبوو بينهػا كبػني لػحل أفَّ مػا اخلػح هلبػاسى اللفظػًة ادلسػتعرىب -كأنا منهم  -بادلصطلحات 
( ة لسػاف العػرب تعػمل )قػىتىػل(، كأنػف تسػتطيع أف تشػتق  بعًض األلفاظ العربية، ف ن  حػني تقػوؿ للقػارئ العػرك هف )فػىػرىسى

ػػريكس( ذلػػذا الكػػائا الػػذم يسػػبّْب دثػػحان مػػا األمػػراض القتا لػػة، جتعليػػو أدثػػرى تقػػبُّبلن ذلػػذا منهػػا علػػس زنػػة )فػىيػٍعيػػوؿ(، فتقػػوؿ )فػىيػٍ
( الػػذم يكػػوف لػػو الػػدكري األكؿ ة تنظػػيم التفػػاعبلت  Enzimeاللفػػظ. كمثػػل ذلػػف حينمػػا تقػػوؿ )انظػػيم( ذلػػذا ادلردػػب ) 

 .َُٓٔ«اخللوية كاألحداث احليوية. لكاَّ شرط ذلف دلو أال ييفيي بنا هىل التَّنطُّع
 تػػػرجيًح تعريػػػب دلمػػػة )بػػػاص( لسػػػيارًة الردػػػاب الكبػػػحة، كعػػػدـً كهىل ىػػػذا ادلبػػػدأ نسػػػتطيع أف نػػػرد زلاكلػػػة مػػػا ذىػػػب هىل

ترمجتها أك توليد لفظ جديد ذلػا، ألف الكلمػة )بػاص( ؽلكػا أف صلػد ذلػا صػلة بالعربيػة دػ ف تكػوف اسػم فاعػل مػا )البػوص( 
                                                           

 .ٕد. صبلح الديا الكواد : مصطلحات علمية  ([ َُِٔ
 .ُّادلصدر السابق:  ([ َُّٔ
 .ِٓد. صبلح الديا الكواد : مصطلحات علمية  ([ َُْٔ
 .ّٖكرة العلمية، ادلوسم الثقاة السابع ّٓمع اللغة األردين د. زلمد ىيثم اخلياط: ادلصطلحات الطبية ادلوحدة كنظرية الير  ([ َُٓٔ
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، ك)  ٍَُٔٔدػج(( بػػ )رى  Réactionملعىن االستعداؿ كالتقدـ كالسػبق، دمػا ة القػاموس احملػيس. كتػرد هليػو دػذلف ترمجػة ) 
Race ( بػ )رىٌس( بدؿ ًعٍرؽ، دما اقرتح الكرملي

 .َُٖٔ(: القمر الصناعي بػ )ساتل( Satelitteك)  َُٕٔ
 ىذا، كس صلد ة قائمًة الكلمات ادلقرتىضة دلمةن ما ىذا القبيل.

 

                                                           

 .ُٕٖ: ُ/ِٔينظر: رللة رلمع دمشق  ([ َُٔٔ
 .ٖٗمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  ([ َُٕٔ
 .ِٕد. زلمد رشاد احلمااكم: ادلنهدية العامة لرتمجة ادلصطلحات كتوحيدىا  ([ َُٖٔ
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 المصدر نوعها إي اعها

 معرَّب فىًعيليل * * * * * * Acetyle أىًسيتيل ُ

 ادلعدم الط 

 ادلوحد

 معرب فىًعٍيلي * * * * * * Aminé أىميمل ) ض( ِ

 دخيل - * * * * * × Arachidonique أىراديدكنيف ّ

 دخيل - * * × * * × Ascorbique أىسكٍوٍربيف ْ

 معرب فػىٍعلىلّْيل * * * * * * Aspartique أىٍسبػىٍرتيف ٓ

 معرب فػىٍعلىويل * * * * * * Benzoïque بػىنػٍاىكيف ٔ

 معرب فيوعيل * * * * * * Borique بيوريف ٕ

 معرب فػىٍعليل * * * * * * Caprique دىرٍبٍيف ٖ

 معرب لفػىٍعلىوي * * * * * * Caproique دىرٍبكىيف ٗ

 معرب فػىٍعليوليل * * * * * * Carbonique دىٍربيونيف َُ

 دخيل - * * × * * × Bureaucratie بحكٍقراطيَّة ُُ

 مصطلحات معدم

 االجتماعية التنمية

 معرب فعلة * * * * * * Woorkshop كىٍرشىة ُِ

 دخيل - * * × * * × Ecologie هيكولوٍجيىة ُّ

 دخيل - * * × * * × Morphologie مورفولوٍجيىة ُْ

 دخيل - * * × * * × Technologie ًتٍكنولٍوٍجيا ُٓ

مصدر  * * * * * * Democratie دؽليٍقراًطيَّة ُٔ
 صناعي

 معرَّب

 معرب ًفعًللُّوؿ * * * * * * Electron هًًلًكرٍتكف ُٕ

 ادلصطلحات رلموعة

رلمع  الا أقرىا
 (ٖجاء ) القاىرة

 معرب فػىعَّالًيَّة * * * * * * Batterie بطَّارًيَّة ُٖ

 معرب فاعوؿ * * * * * * Cathode داثود ُٗ

 معرب ًفًعًللُّوؿ * * * * * * Electrode هًًلًكرٍتكد َِ

 معرب فىعوؿ * * * * * * Anode أىنيود ُِ

 دخيل - * × × * × × Transistor تراٍناستور ِِ

 دخيل - * * × * * × Dynatron ديناٍتركف ِّ

 دخيل - * * × * * * Dynode دايٍنود ِْ

 معرب فػىٍعل * * * * * * Gas ناز ِٓ

 دخيل - * * × * * × Oscilographe أيسيلوٍجراؼ ِٔ

 ايلفاظ المعربة معرب فعليلس * * * * * * Empiéme أىمبيما ِٕ

 والموضوعة في

 السنوات العشر الرابعة في

 مجمع دمشق

 دخيل - * * × * * * Ataxie ياأىتاٍدسٍ  ِٖ

 معرب فعلليا * * * * * * Athrepsie أىٍترًٍبًسيا ِٗ

 معرب فػىٍعلىٍليوؿ * * * * * * Arctium أىٍرقىٍطييوف َّ

 المعجم معرب فػىٍعليو * * * × * * Hypo- test اختبار اذلًٍيبيو ُّ
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 معرب فػىٍعييولل * * * * * * Aréometre أىرييوًمرٍت  ِّ

 العسكري

 الموحد

 معرب فعيبلت * * * * * * Azides أزيدات ّّ

 معرب فػىٍعًللُّوؿ * * * * * * Aspestos أىٍسًبٍستيوس ّْ

 دخيل - * * × * * × Ascleroscope ًهٍسكٍلحكٍسكوب ّٓ

 دخيل - * * * * * × Sclemetre ًهٍسٍكلحكيمرت ّٔ

 معرب فىعيل * * * * * * Acyle أىسيل ّٕ

 معرب فػىٍعليوؿ * * * * * * Actode أىٍدتيود ّٖ

 معرب ًفٍعًليوؿ * * * * * * Ichthyole هًدتػٍييوؿ ّٗ

 دخيل - * * * * * × Electrophorus هًًلًكيرٍتكفور َْ

 المصطلحات معرب فػىٍعلىلىة * * * * * * Alkylation أىلىٍكلىة ُْ
 العلمية

 النفط مصطلحات

 العراقي المجمع

 معرب فعليل * * * * * * Cetane ًسٍيتني ِْ

 معرب ًفيعيبل * * * * * * Silica ًسٍيليكا ّْ

 معرب فاعيوؿ * * * * * * Raton الراتوف ْْ

ٍلفىتىة ْٓ  معرب فػىٍعلىلة * * * * * * Sulphitation السَّ

اص ْٔ  معرب فىعاؿ * * * * * * Brass الربى

 معرب فػىٍعلىة * * * * * * Brushe الربشة ْٕ

 معرب ًفٍعل * * * * * * Tennis التػٍّْنج ْٖ

 معرب فػىٍعلىلة * * * * * * Nitrification نػىتػٍرىيىة )لعلها نرتجة( ْٗ

 المعجم دخيل - * × × * * * Sputnik ٍسبوٍدنف َٓ

 الفلسفي

 لجميل

 صليبا

 دخيل - * * × * * × mologieهEpist ًهًبٍستميولوٍجيا ُٓ

 دخيل - * * × * * × Ethnographie نوٍنرافياهتٍ  ِٓ

 دخيل - * * × * * × Ethnologie هتٍػنيولوٍجيا ّٓ

مصدر  * * * * * * Aristrocratie أىرًٍستػيٍقراطيَّة ْٓ
 صناعي

 معرب

 دخيل - * * × * * × Académie أىدادؽلٍيا ٓٓ

 معرب فػىعيوؿ * * * * * * Eon أىييوف ٔٓ

 دخيل - * × × * * * Pragmatisme برانماتية ٕٓ

مصدر  * * * * * * Bourgeaisie بػيٍرجيوازيَّة ٖٓ
 صناعي

 معرب

 دخيل - * × × * * * Praxis بٍػرىاٍدسيج ٗٓ

مصدر  * * * * * * Pyrhonisme بٍحكنًيَّة َٔ
 صناعي

 معرب

 معجم معرب ًفٍعًليًليل * * * * * * Episeméme هٍبسيميم ُٔ

 مصطلحات

 اللغة علم

 الحديه

 دخيل - * * × * * × Apostrophe أبوٍسرتكؼ ِٔ

 معرب فعيولوؿ * * * * * * Idiophone ًهٍدييوفوف ّٔ

 دخيل - × * × * * × Ideographe هٍدييوگراؼ ْٔ

 دخيل - × * × * * × Iedeogram هٍديوٍگراـ ٓٔ

 معرب فػىٍعلىل * * * * * * Atlas األطلج ٔٔ

 دخيل - * * × * * * Acrophony ونٍياأٍدريكفي  ٕٔ

 دخيل - * * × * * * Acostic أىدوٍسا ٖٔ

 دخيل - * * × * * * Acausma أىديوٍ ا ٗٔ
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 معرب فػىٍعلو * * * × * * Allo أىلُّوا َٕ

 معجم ايلفاظ معرب فىعيلية * * * * * * Abélie أىبيًليىة ُٕ

 اللراعية

 مصطفى

 الشهابي

 معرب فعيلية * * * * * * Aberia ةأىبحًيى  ِٕ

 معرب فاعاليا * * * * * * Cacalia قاقالًيا ّٕ

 معرب فػىٍعليلويل * * * * * * Calcedoine خىٍلقيدكينٌ  ْٕ

 معرب فػىٍعلىلة * * * * * * Marnata مىٍرنىطىة ٕٓ

فعالو   * * * × * * Acajou أىداجة -أىداجو  ٕٔ
 فىعالة

 معرب
 معرب

 معرب فعليلية * * * * * * Martynia ٍرتيًنيىةمى  ٕٕ

 معرب فعاليلة * * * * * * Planère بىبلًنحة ٖٕ

 دخيل - * * * * * × Pterolobe هبطاريكلوبًيوف ٕٗ

 معرب ًفٍعًليًلية * * * * * * Stevie هٍستيًفية َٖ

 المعجم الموحد معرب فاعلٌ  * * * * * * Basalt بازىٍل  ُٖ

 حاتللمصطل

 العلمية

 قسم الجيولوجيا

 معرب فػىعىلٌ  * * * * * * Blend بػىلىٍند ِٖ

 دخيل - * * * * * × Alkalimetre أىٍلكالًيمرت ّٖ

 معرب فػىٍعلىل * * * * * * Amalgam مىٍلغىم ْٖ

تػٍييوف ٖٓ  معرب فػىٍعليوؿ * * * * * * Cation دى

 دخيل - * × × * * * Granite ٍنراني  ٖٔ

 دخيل - * × * * * * Gravite ٍجرافي  ٕٖ

 دخيل - * × × * * × Plagioclase ٍببلىٍجييودبلز ٖٖ

 معرب ًفٍعلىلٌ  * * * * * * Sponge هٍسفن  ٖٗ

 دخيل - * × * * * * Stibnite سًتٍبني  َٗ

 معجم ألفاظ معرب فاعولة * * * * * * Perruque باركدة ُٗ

 -الحضارة 
 ومصطلحات

 الفنون

 جمع ال اىرةم

 معرب فػيٍعلة * * * * * * Mode موضىة ِٗ

 دخيل - * * × * * * Parquet بارٍديو ّٗ

 معرب فػيٍعليوؿ * * * * * * Termos تػىٍرميوس ْٗ

 معرب فػيٍعل * * * * * * Douche الدُّشٌ  ٓٗ

 دخيل ًفٍعبل × * * * * * Villa الفبلٌ  ٔٗ

مصدر  * * * * * * Academie أىدادؽليَّة ٕٗ
 صناعي

 معرب

دلاف ٖٗ  معرب فػىٍعلىبلف * * * * * * Parlement الربى

 معرب ًفٍعل * * * * * * Kiosque الًكشف ٗٗ

معرب فاعيلو * * * × * * Casino دازينو ََُ
 

 

   
 ميادين التعريل اللف ي: -٘  

يا آّمع أف ييستعمل بعضي األلفاظ األعدمية عند اليركرة علس » . ىػذا ىػو القػرار َُٗٔ«طريقة العرب ة تعػريبهمغلي
الذم ا ذه رلمع القاىرة حوؿ التعريب، كالذم س يستطع أف ػلقّْق الوفاؽ بػني ادلتسػاىلني بػ مر التعريػب كادلتشػدّْديا فيػو، 
                                                           


 ىلاستدرادات علس الطبعة األك  
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نػةو جديػدة بتشػكيل ل» -ة زلاكلػةو منػو حلػذًؼ قيػًد اليػركرة الػذم اشػرتطو آّمػع  -هٍذ طالب العيو عبػد القػادر ادلغػرك 
ال ». كأضاؼ ادلغرك أنػو ََُٕ«لوضع مشركع قرارو جديد بغية هقناع آّمع بيركرة قبوؿ ادلعربات ادلستعملة الا تغاك لغتنا

. كالواقػع أف َُُٕ«داعي لوضًع مصطلحاتو عربية مثل )بريد كرىٍدىة كفندؽ( لتقوـى مقػاـ )بوسػطة كصػالوف كأكتيػل( الرائدػة
التعريػػب علػػس مصػػراعني كبػػبل حػػدكد أك قيػػود. كلػػذا س نىعدػػب عنػػدما س يؤيّْػػده ة مسػػعاه هال ادلغػػرك دػػاف يػػودُّ فػػتحى بػػاب 

. كعلس الطرؼ اآلخر داف ةة ما يودُّ لو تيلغىس هجازةي التعريػب أصػبلن، أك أف ييػيَّق َُِٕعيواف علا علي الاـر كفارس ظلر
. َُّٕسػكندرم الػذم )دػاف عػدكَّان أزرؽ للتعريػب(ىامش اليركرة هىل أقصػس مػا ؽلكػا. كة مقدمػة ىػؤالء العيػو أ ػد اال

كالػػذم حػػاكؿ كضػػع أ ػػاءو عربيػػة للعناصػػر الكيميائيػػة الػػا صػػارت أ ا ىػػا د  ػػاء األعػػبلـ. كؽلكػػا أف يػيعىػػد مػػا ىػػذه الفئػػة 
نهمػا . كليج يصعيب ردُّ دػلٍّ مػا مػوقفىًي الػرجلىنٍي هىل طبيعػة تكويَُْٕآّمعياف األب أنستاس الكرملي كعا الديا التنوخي

الثقػػػػاة كمنبتهمػػػػا االجتمػػػػاعي كنوعيَّػػػػًة نشػػػػاطهما، فاالسػػػػكندرم شػػػػيعه أزىػػػػرم كمػػػػدرس عربيػػػػة، كادلغػػػػرك مػػػػادكج الثقافػػػػة 
كصحاة. كلذا يىرل الكرملي أف ادلهدىريّْني ة أمريكة كأكربػة دػانوا أدثػر تسػاىيبلن ة التعريػب مػا أكلئػف ادلقيمػني ة الػوطا 

 .َُٕٓالعرك
مػػا اعتقػػد أف خػػح األمػػور أكسػػاطيها، فسػػلف طريقػػان ينػػ ل عػػا تسػػاىل ادلتسػػاىلني كتشػػدًُّد  كدػػاف بػػني أكلئػػف كىػػؤالء

 ادلتشدّْديا، كىؤالء عامة أعياء آّامع اللغوية.

كمهمػػا يكػػا مػػا أمػػرو، فػػاف ةػػة ميػػادياى البػػدَّ مػػا التعريػػب فيهػػا، كميػػاديا ييقبىػػل فيهػػا التعريػػب ليػػركرةو عنػػد عػػدـ تػػوفُّر 
ف  ػاء األعػبلـ األعدميػة، كاللّْبػاس كالشػراب كالطعػاـ »ص الددتور مصطفس جواد ىذه ادلياديا قػائبلن: البديل العرك. يلخّْ 

كاألثاث كالعقاقح الطبية نػح العربيػة، كاألدكيػة كالعبلقػات ادلاديػة كأ ػاء احليوانػات كالنباتػات الػا س يعرفهػا العػرب كال ىػي 
أك ». كيايػػد الػػددتور ىيػػثم اخليػػاط: َُٕٔ«األمػػراض الوافػػدة مػػا الػػببلد الغربيػػة مػػا ببلدىػػم ينبغػػي أف تيعػػرَّب، كدػػذلف أ ػػاءي 

حني تكوف الكلمة العربية ادلقرتحة أشدَّ عيدمػةن مػا الكلمػة الدخيلػة، أك يكػوف اللفػظ شلَّػا شػاع اسػتعماليو، أك يكػوف اللفػظ 
 .َُٕٕ«جيلّْها ما األلفاظ الا ادتسب  صفة العادليَّة بدخولو دما ىو ة دل لغات العاس أك

 كضلا نرل أف ما البدَّ ما تعريبو ثبلثةي أشياء ىي:

                                                                                                                                                                                                

 .ُٕمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  ([ َُٗٔ
 .ُّْد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  ([ ََُٕ
 .ُّْد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  ([ َُُٕ
 .ٓٗ/ ٓعبد القادر ادلغرك: حوؿ قرار التعريب، رللة رلمع القاىرة  ([ َُِٕ
 .ُٕمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية  ([ َُّٕ
 .ٖٕ -ٕٕد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ  ([ َُْٕ
 .ٖٕ -ٕٕد. مصطفس جواد: ادلباحث اللغوية ة العراؽ:  ([ َُٕٓ
 .َُِادلصدر السابق:  ([ َُٕٔ
 .ّٕد. ىيثم اخلياط: ادلصطلحات العلمية كنظرية اليركرة، ادلوسم الثقاة األردين السابع  ([ َُٕٕ
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 أ اء األعبلـً ألشخاصو أك بلداف أك تياريج.. -أ 

 أ اء األدكية كالعقاقح نح العربية. -ب 

 أ اء ادلعادف كالعناصر الكيميائية نح ادلعركفة عند العرب. -ج 

، ألنو ال   غلوز تعريبيها مجلةن، بل غلب أف يينظر هىل دل دلمة علس انفراد:أمَّا ما سول ذلف فيحتاج هىل تفصيلو

ف  اءي احليواف كالنبات الا س تعرفها العرب ال ييشرتط تعريبيها حتمان، بل ؽلكا كضع أ ػاء عربيػة ذلػا، السػيما هذا  -أ 
يػ  ة لغاهتػا بصػفة مػا صػفاهتا ال دان  تلػف احليوانػات كالنباتػات مػا نػح ادلشػهورة، ف  ػاء احلشػرات كالنباتػات الػا  ّْ 

شػػيء ؽلنػػع مػػا أف نػػرتجم تسػػميتىها هىل العربيػػة أك أف نيػػع ذلػػا ا ػػان كفػػق قواعػػد التسػػمية الػػا بيَّناىػػا سػػابقان. كىنػػا البػػد مػػا 
 عرض ادلسمَّيات األجنبيػة الديػدة علػس مسػميات األقطػار العربيػة األخػرل، فقػد ال يكػوف ًلميسىػمَّس أجنػٌ  مقابػله عػرك ة

 قطر، ة حني يكوف لو ىذا ادلقابلي ة قطر ًخر.

لقد عػاف بعػضي القػدماء مػا تسػرُّع ادلرتمجػني ة تعريػًب أ ػاًء النباتػات األجنبيػة دكف تػىقىػصٍّ دػاؼو ًلمػا ة لغػًة العػرب  
بعػض مػا يوجػد  كللرتامجة فيهػا خيانػةه أخػرل ىػي تػرؾي »كلقد أحسىاى البحكين هٍذ كص  صنيعىهم ذلف باخليانة حيث يقوؿ: 

ة أرضػػنا مػػا العقػػاقح كة لغػػة العػػرب اسػػمه ذلػػا، علػػس حالًػػو باليونانيػػة حػػَّت ػليٍػػوًج بعػػدى الرتمجػػة هىل تفسػػحو  دػػالكرفج البلػػي 
م س ينقلوىا هىل العربية . كداف اباي البيطار حاكؿ ة مفرداتو هغلػادى أ ػاء عربيػة َُٖٕ«كالار الربم كحلية التيج كأمثاذلا، فاهنَّ

باتػػات الػػا ال تنبػػ  ة بػػبلد العػػرب، فػػرتجم )قوطوليػػدكف( هىل )أيذيف التػػيج كزالئًػػ  ادللػػوؾ(، كتػػرجم )مػػوش أكطػػا( هىل للن
 .ًَُٕٗذاف الف ر

كبالعودة هىل معدم األلفاظ الاراعية صلد مثل ىذه األلفاظ العربية ادلولَّدة حليوانات كنباتات نح معركفػة مثػل: )رىٍمليَّػة( 
( Arenariaلاىػػرة ) 

( Campanulaك)جيػػرىيج( لاىػػرة )  ََُٖ
، ك)رىعَّػػادىة( لػػنج  ػػفو يػػدعس ة الفرنسػػية )  َُُٖ

Tropille )
َُِٖ. 

أ ػػاء اللبػػاس كالشػػراب كالطعػػاـ كاألثػػاث نػػح العربيػػة كىػػي الػػا  يّْيػػ  )ألفػػاظ احليػػارة(. ىػػذه أييػػان ال ؽلكػػا  -ب 
العػػرك مطابقػػان متامػػان دلػػدلوؿ االسػػم األجنػػ ، لقػػد  قبػػوؿ تعريبهػػا علػػس هطبلقػػو. كلػػيج مػػا اليػػركرم أف يكػػوف مػػدلوؿي االسػػم

كس يعرّْبػػػوه. قػػػد تكػػػوف أ ػػػاءي الطعػػػاـ  َُّٖ(  Impérméableكلَّػػػد احملػػػدثوف دلمػػػة )شلٍطػػػر( للبػػػاس الػػػواقي مػػػا ادلطػػػر ) 
رى دبػحان كالشراب شلا يػيتىساىل ة تعريبو ألنو ليج بذم أعلية، كألف لكل شعب ظلاذجى مػا األطعمػة يصػعيب تغيحىػا فػبل خطػ

ما ناكىا لغتىنا. أمَّا أ اءي اللباس كاألثاث فيدب احلػذري مػا تعريبهػا ألهنػا مػا ألفػاظ احليػارة الػا تػذيع كتنتشػر بػني عامػة 
                                                           

 )مصور عا سلطوط(. ُْالبحكين: دتاب الصيدنة  ([ َُٖٕ
 .ُٕ -ُٔ/ ُك َْ/ ْابا البيطار: الامع دلفردات األدكية كاألنذية  ([ َُٕٗ
 .ْٓمصطفس الشهاك: معدم األلفاظ الاراعية  ([ ََُٖ
 .ُُٖادلصدر السابق:  ([ َُُٖ
 .ْٔٔادلصدر السابق:  ([ َُِٖ
 .ّٔزلمود تيمور: معدم ألفاظ احليارة  ([ َُّٖ
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ة هطػار اللغػة شلػا يكثّْػر سػواد ادلعرَّبػات فيهػا. كقػد دػاف لؤلسػتاذ زلمػود تيمػور جهػده كاضػحه  -مػا مث  -الناس، كقد تدخل 
خبلؿ مؤلفو )معدػم ألفػاًظ احليػارة( فقػد تػرجىم ككلػد ألفاظػان مثػل: الشُّػرفة كادلستشػرىؼ دلقابلػة دلمػة ) ة ىذا السبيل ما 

Terrace )
ػ  َُْٖ ( كالقػابج كادلًٍقػبىج دلقابلػة دلمػاىٍ )  Canapé ،Chaire Languaدلقابلػة )  َُٖٓ، كاألريكة كادلتَّكى

Prise, Fiehe )
 اعلا.األداتني الكهربائيتني اللتني راج معرَّب َُٖٔ

ػػة عادليَّػػة أ ػػاء تلػػف األمػػراض، فػػػاف  -ج  أ ػػاء األمػػراض الوافػػدة: ال يصػػح ىنػػا أييػػان قىبػػوؿي األمػػػر علػػس هطبلقػػو حبدَّ
معظمها ليج عادليَّان دما يدَّعىس. كلن خذ مثبلن اسم مرض مػا أحػدث األمػراض ادلكتشػفة كىػو مػرض )نقػص ادلناعػة(، فقػد 

(، كىػػػػو اختصػػػػار مػػػػا رلموعػػػػة دلمػػػػاتو تعػػػػرّْؼ بػػػػادلرض، ترمجتهػػػػا  Cidaيوف ) (، ك ػػػػاه الفرنسػػػػ Aids ػػػػاه اإلنكليػػػػا ) 
فتسػميو )اذليػااؿ(.  -حيث موطنيو األصػلي  -)متبلزمة نقص العوز ادلناعي البشرم ادلكتسب(. أما بعضي اللغات اإلفريقية 

اسػم ًخػر مػا دلمػة كاحػدة مشػتقة كييلحظ أف التسمية العربية )نقص ادلناعة( أخذىٍت تركج، علس أنو داف باإلمكاف توليػدي 
ما اذلااؿ، د ف يقاؿ: )التهااؿ( دما ؽلكػا توليػد دلمػة )ىيبػاط( أخػذان مػا قػوؿ العػرب )مهبػوط كىبػيس( ًلمىػا ىػبس ادلػرضي 

حلمىو هذا نػىقىصو
 ، أك مينىاع.َُٕٖ

عفاهتما. كال يصػػح األلفػػاظ ذات الصػػفة العادليػػة: كأىػػم مػػا فيهػػا كحػػداتي القيػػاس  دػػادلرت كالغػػراـ كأجاائهمػػا كميػػا -د 
هطػػػبلؽ احلكػػػم ىنػػػا أييػػػان، ذلػػػف بػػػ ف ةػػػة كحػػػداًت قيػػػاس كيلّْػػػد ذلػػػا مصػػػطلحاته عربيػػػة، فقػػػد كضػػػع مصػػػطلح )احليرىيٍػػػرة( أك 

ػػعر( ليقابػػل ادلصػػطلح األجنػػ  )دػػالورم( . كقػػد كضػػع عامػػة النػػاس مصػػطلح ) ىٍعػػة( ليقػػابلوا بػػو كحػػدة االسػػتطاعة َُٖٖ)السّْ
ا مع أكلئف الداعني هىل تعريػب كحػدات القيػاس األجنبيػة دلهػا، بػل غلػب أف نسػعس هىل توليػد الكهربائية )الواط(. هننا لىٍسن

ٍهػػػرىب( لنعػػػود هىل )هلكػػػرتكف(، كال أف  ادلصػػػطلح العػػػرك مػػػا كسػػػعنا الهػػػد. كلػػػيج مػػػا مسػػػوّْغ ألف نرتاجػػػع عػػػا مصػػػطلح )دى
نرتاجع عا مصطلحي )ادلهبىس كادلصعىد( لنعػود هىل مصػطلحي )األنػود كالكػاثود(

. كال نظػا أف مصػطلحان أدثػر عادليػة َُٖٗ
ما دلمة )دمبيوتر( الدخيلة، كمع ذلف فقد كيلّْد ذلا مصطلح )حاسوب( الذم أخػذ يػركج كيشػيع، كرملػا ييكتػب لػو الغلبػة 
علس منافسو األجن  ة مستقبل نػح بعيػد، علػس أف ىػذه الكلمػة ليسػ  عادليػة متامػان دمػا يظػا، هٍذ هف الفرنسػيني يسػمونو 

 (. Ordinateurناتور )أكردي

ادلردبػػات الكيميائيػػة: هف علػػم الكيميػػاء أدثػػر العلػػـو تقػػبُّبلن للتعريػػب. كبػػدا ة كقػػ و مػػا األكقػػات أف ىػػذا العلػػم  -ىػػػ 
دبػحةن   - ُّٖٗالػذم عقػد ة بغػداد سػنة  -عصيّّ علس الرتمجة كالتوليػد. كلػذا دانػ  دىشػة أعيػاء ادلػؤمتر الطػ  العاشػر 

يع أ د االسكندرم أ اء عربية لكثحو ما العناصػر كادلردبػات الكيماكيػة، كعلػس سػبيل ادلثػاؿ فقػد عندما عرض عليهم الش
                                                           

 .ُٗادلصدر السابق:  ([ َُْٖ
 .ِِدر السابق: ادلص ([ َُٖٓ
 .ِٓادلصدر السابق:  ([ َُٖٔ
 .ٖٔ/ ِابا سيده: ادلخصص  ([ َُٕٖ
 .ٖٖ: ُ/ْٗكجيو السماف: الدقة كالغموض ة ادلصطلح العلمي، رللة رلمع دمشق  ([ َُٖٖ
 .ُٓ/ ٖرلمع القاىرة: مصطلحات ة الطبيعة عدذلا آّمع، رللة رلمع القاىرة  ([ َُٖٗ
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ػػػوّْر(، كعلػػػس نػػػاز ادليتػػػاف  يحى
ٍخًصػػػب(، كالكلػػػور )ادل

ي
ًميػػػو(، كاآلزكت )ادل

ي
ٍصػػػًدئ(. كاذليػػػدركجني )ادل

ي
أطلػػػق علػػػس األدسػػػدني )ادل

ػػوّْرم(، كن يحى
. مث عػػاد االسػػكندرم فقػػدمها هىل رلمػػع القػػاىرة الػػذم ََُٗحىػػا)اآلجػػل( كعلػػس الكلػػور هيػػدريف )احلػػامض ادل

 أحاذلا بدكره هىل مصلحة الكيمياء ة مصر، فلم توافق عليها.

. كلػذا يقػوؿ  كالواقع أف مصطلحات الكيمياء )عقبػةه(، دمػا  اىػا االسػكندرم، بالقيػاس هىل مصػطلحات بقيػة العلػـو
مػػا العلػػـو احلديثػػة هىل العربيػػة اخػػتبلفىهم علػػس نقػػل ألفػػاظ الكيميػػاء مػػا اختلػػ  علما نػػا قػػس علػػس نقػػل ألفػػاظو »الشػػهاك: 

هليها... كبناء علس الصعوبة الا نلقاىا ة ترمجػة األجسػاـ الكيميائيػة، دػاف مػا رأم الػددتور يعقػوب صػركؼ كرأيػي كرأم  
ردبػػة، أك دانػػ  أحرفػػان تػػدؿ دثػػحو نحنػػا تعريػػبي تلػػف األ ػػاء دلّْهػػا، سػػواء أدانػػ  أ ػػاء عناصػػر بسػػيطة أك أ ػػاء أجسػػاـ م

اٍج بػني َُُٗ«علس الاكائد ما صدكر أك دواسع
ى
. علس أف ىذا ال ؽلنع ما زلاكلًة كضع ادلصطلح العرك الكيميػائي، كلػو بػادل

زكتات الفية.  الرتمجة كالتعريب ضلو:  ض الكلور، كفحمات الكالسيـو ًك

ما التعريب أصبلن: ىل ضلا مع هطبلقو ببل قيػود أـ مػع كبعد. فادلهم ليج ىو لديدى مياديا التعريب، بل ىو ادلوق  
منعػػو بػػ م ةػػا، أـ مػػع جتػػوياه عنػػد اليػػركرة  هننػػا كهف دنػػا ال نسػػتطيع هنكػػار ادلعػػرَّب ة لغتنػػا، هٍذ ىػػو حقيقػػة كاقعػػة ة دػػل 

تػراخو ة التمػػاًس  زمػاف، فاننػا ضػػد هطبلقػو بػبل قيػػود، كمػع جتػوياه عنػػد اليػركرة القصػول. كنؤدػػد صػفة )القصػول( منعػػان ألمّْ 
كال ضػػح ة »ادلصػػطلح العػػرك قبػػل اللدػػوء هىل التعريػػب. كلعػػل ىػػذا مػػا رمػػس هليػػو آّمعػػي مصػػطفس الشػػهاك عنػػدما قػػاؿ: 

التعريػب دلمػا مسػػ  احلاجػةي هليػػو، كدلَّمػا تعػػذَّر العثػوري علػػس دلمػة عربيػة تقابػػل الكلمػة األجنبيػػة أك تعػذَّر هغلػػادي دلمػة عربيػػة 
ٍلنا أقصػػس الهػػد كس نصػػل هىل مػػا نريػػد. لكػػا َُِٗ«سػػائًل االشػػتقاؽ ادلعركفػػةتفيػػد معناىػػا بو  . فعبارتػػو )تعػػذر(، تعػػمل أننػػا بػػذى

البد ما التنبُّو هىل أف اليركرة القصول أك التعذر ال يصح أف يرتؾ تقديريىا ألمّْ أحػد، بػل البػد مػا أف تقػرَّ اليػركرةى جهػةه 
يدب أف يظل ىذا ادلعرَّب لػ  الرقابػة اللغويػة كخاضػعان للتبػديل ة أم حلظػة علمية دفيَّة. كحَّت ة حاؿ قبوؿ التعريب، ف

تسػػتطيع فيهػػا العربيػػةي تقػػدمي البػػديل. لقػػد راىػػا بعػػضي ادلتسػػاىلني علػػس معرَّبػػات ظنػػوا أهنػػا قػػد اقتحمػػ  العربيػػة، لكػػاَّ األيػػاـ  
أذدػري طائفػةن مػا الكلمػاًت الػا ال ؽلكػا : »دذَّب  ظنوهنم، كما ىذه ادلراىنات ما تذرع بو عبد القػادر ادلغػرك حيػث قػاؿ

هماتػىتيهػػا، كينبغػػي الرتخػػيصي ة اسػػتعماذلا: سػػينما، بلكػػوف، صػػالوف، عربػػة، عراػػي، دلسػػوف، جرنػػاؿ، دسػػتة، نػػاز، سػػرام، 
شاكيش، طاكلة، سىبى ، شواؿ، فوسفور، بنف، بوسطة، دربػاج، فرشػة، شػنطة، فلػم، دػادر، أكتيػل، ديػرٍبم، طػازة، برنيطػة، 

. كضلا نتساءؿ: ترل ما الذم بقي منها اآلف علس قيد احليػاة، كقػد قػدَّر ادلغػرك أنػو ال ؽلكػا هماتتيهػا!  َُّٗ«ٍمبىة، بوفيوطىلى 
( ةاف كعشريا دلمػة، كمػا تبقَّػس منهػا ِٖ( س  عشرة دلمةن ما أصل )ُٔلقد مات منها ة نيوف عقديا ما الاماف )
قػػد ييكتػػب لػػو البقػػاء ة لغتنػػا، فادلعردػػة ًسػػداؿه بػػني ادلعػػرَّب كالعػػرك منػػذ القػػدمي،  ال يبعػػد أف ؽلػػوت. هننػػا ال ننكػػر أف ادلعػػرَّب

                                                           

 .ّٓ -َٓ: ٓعربية دلصطلحات ديماكية، رللة رلمع القاىرة  أ د اإلسكندرم: اقرتاحات أ اء ([ ََُٗ
 .َُِ -َُُمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  ([ َُُٗ
كينظػػر: د. ىيػػثم اخليػػاط: ادلصػػطلحات كنظريػػة اليػػركرة، ادلوسػػم الثقػػاة األردين  - ُٗمصػػطفس الشػػهاك: ادلصػػطلحات العلميػػة ة اللغػػة العربيػػة  ([ َُِٗ

 .ّٕع الساب
 .ٕٗ/ ٓعبد القادر ادلغرك: حوؿ قرار التعريب، رللة رلمع القاىرة  ([ َُّٗ
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فثمػة ألفػاظه عربيػة تػوارت أمػاـ ألفػاظ معربػة، هٍذ سػادت ألفػاظ معرَّبػة مثػل النػرجج علػس العىٍبهػر، كالرصػاص علػس الصػػرفىاف، 
فػػاظه معربػػة تػػوارىٍت أمػػاـ األلفػػاظ العربيػػة، هٍذ سػػادت دلمػػة كاذلػػاككف علػػس ادلًٍنحػػاز كادليػػااب علػػس ادلًثٍػعىػػب. كبادلقابػػل فثمػػةى أل

ة علػػس السػػػدندل، كاخليػػٌ  علػػػس ادلػػوزج، كاألمػػػح علػػػس  السػػفينة العربيػػػة علػػس البوصػػػٌي ادلعرَّبػػة، كالرنيػػػ  علػػس الىٍردىقػػػة كادلػػػًر
الصػوتية العربيػة، كألهنػا رملػا   . كالذم رشَّح تلف الكلمات ادلعربة للبقاء ة العربية، هظلا ىو انسدامها مع البنيةَُْٗالقومج

دان  تؤدم معاين ذاتى فركؽو نوعيَّة دقيقة متياىا عا مرادفاهتا العربية
َُٗٓ. 

 ( الدخيلٕ)

ذدرنا ة بداية ىذا الفصل أف حدكدى ادلعرَّب كالدخيل ليسػ  كاضػحةن عنػد القػدماء، كأهنػم خلطػوا بينهمػا خلطػان يػدؿ 
علس أهنم س يستشعركا خطرى ذلف

بعضي احملدثني فاقتفوا أثرىىم، كس ػليػل انتقػادي بعػًض ىػؤالء احملػدثني لتقصػح . مث جاء َُٔٗ
كمػػازاؿ الفػػرؽي بػػني ادلعػػرَّب كالػػدخيل ة حاجػػة هىل هييػػاح. كالغريػػبي أف »القػػدماء دكف متػػابعتهم. يقػػوؿ د. حسػػا ظاظػػا: 

ػػػو َُٕٗ«ملعػػػىن كاحػػػد ىػػػذا اإلييػػػاح س يػيٍقلًػػػق األقػػػدمني دثػػػحان، فاسػػػتعمل مجهػػػوريىم ادلعػػػرَّبى كالػػػدخيلى  . مػػػع أف الكاتػػػب نفسى
يستعمل ة حبثو الدخيلى ملعىن ادلعرَّب كأحيانان ادلولَّد!

َُٖٗ 

لقػد عػػرَّؼ معظػمي احملػػدثني )الػدخيل( متػػ ثريا ملقػاييج القػػدماء كمفػاىيمهم لػػو. كسػوؼ نعػػرض لتلػف ادلقػػاييج فنػػدفع 
ٍرنا  أنو أقربي هىل الصواب. منها ما كجىٍدنا حدَّةن ًلدفعو، كطللص منها هىل مفهوـو قىدَّ

أكؿي تلػػف ادلقػػاييج مقيػػاسه زمػػمل. فبحسػػب الػػددتور حسػػا ظاظػػا كنػػحًه، أف مػػا اقرتضػػو العػػرب ة عصػػًر االحتدػػاج 
. كىػذا مقيػاسه يفيػي هىل أف نػىعيػدَّ دلمػة مثػل )الصَّػبػىٍهبىذ( معرَّبػة، ألهنػػا كردت َُٗٗمعػرَّب كأف مػا اقرتضػوه بعػد ذلػف دخيػل

ا بينهػا كبػػني هيقػػاع الكلػػم العػػرك، كأف نعيػدَّ دلمػػة )نػػاز( دخيلػػةن علػػس قػرًب مػػا بينهػػا كبػػني ذلػػف ة شػعر جريػػر، علػػس بعػػد مػػ
ض  ة العصر احلديث.  اإليقاع، كال ذنب ذلا هال أهنا اقرتي

كثػػػػاين تلػػػػف ادلقػػػػاييج صػػػػرة، يػػػػرل أف ادلقػػػػرتىض الػػػػذم ؼليػػػػع للػػػػوزف العػػػػرك معػػػػرَّب، كأمػػػػا الػػػػذم ال ؼليػػػػع لػػػػو فهػػػػو 
ىذا ادلقياس صحيحان ألنو غلعل مػا الػدخيل دلمػات مثػل )قػارىب( ألهنػا س جتػئ علػس كزف عػرك  هٍذ  . كال يبدكََُُدخيل

. َُُِ، كغلعل ما ادلعرب دلمة )ًفلّْػني( ألهنػا جػاءت علػس كزف عػرك ىػو )ًفٍعليػل(َُُُال يوجد ة العربية كزف )فاعىل( ا ان 
                                                           

: الرتادؼ، رللة رلمع القاىرة  ([ َُْٗ  .ِّٕ -ِّٔ/ ُعلي الاـر
 .ّٖ -ِٖضاحي عبد الباقي: ادلصطلحات العلمية قبل النهية احلديثة:  ([ َُٓٗ
 .ُٓينظر مثبلن: الواليقي: ادلعرب  ([ َُٔٗ
 .ْٓ -ْْ: أثر الدخيل علس العربية د. مسعود بوبو ([ َُٕٗ
 .ْٕادلصدر السابق:  ([ َُٖٗ
 (.ِٕ -ُٕ)عا دبلـ العرب للددتور حسا ظاظا  ْٓد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  ([ َُٗٗ
 .َّْد. زلمد رشاد احلمااكم: أعماؿ رلمع القاىرة  ([ ََُُ
 .ِّٗالواليقي: ادلعرب  ([ َُُُ
 (.ُٕ)عا د. حسا ظاظا: دبلـ العرب  ِٕة العراؽ  د. أ د مطلوب: حردة التعريب ([ َُُِ
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قيػػيَّةه  -دمػػا بينػػا   -العػػرك ذلمػػا، ناىيػػف عػػا أف الػػوزف  كال شػػيء يسػػوغ التفريػػق بينهمػػا مػػا حيػػث تقبُّػػلي اإليقػػاًع الصػػويت
ٍػرج مػا ادلعػرَّب دلمػاتو عػددىا القػدماء منػو ضلػو )ًفرًنٍػد( ، هٍذ  َُُّاعتبارية، ألف األعدمي ال يػوزف أصػبلن. كىػذا ادلقيػاس ؼلي

 ليج ة العربية ىذا الوزف.

ور شػاىني كعبػد احلميػد حسػا أف ادلقػرتىض كثالث تلف ادلقػاييج بنيػوم، فبحسػب الػددتور هبػراىيم أنػيج كعبػد الصػب
هذا خىيع لتغيح ة صيغًتو أك حركفو فهو معرب، كهذا س ؼليع للتغيح فهو دخيػل

. كيػيٍبطػل ىػذا ادلقيػاس قػوؿ سػيبويو َُُْ
ػػا تردػػوا االسػػم علػػس حالػػو هذا دانػػ  حركفيػػو مػػا حػػركفًهم  دػػافى علػػس بنػػائًهم أك س  ة بػػاب مػػا أيعػػرب مػػا األعدميػػة: )كرملَّ

كػػا، ضلػػو خيرىاسػػاف كخيػػرَـّ كديػػرٍديم(ي
. كالظػػاىر مػػا دػػبلـً سػػيبويو أف ىػػذه الكلمػػات س يىطٍػػرأ عليهػػا تغيػػحه، ال ة احلػػركؼ َُُٓ

 كال ة األبنية، كمع ذلف فقد عدىا ما ادلعرب.

ثوف لتمييػا ادلعػػرب مػا الػدخيل، كقػد بينَّػا عػدـى ثىباهتػا ك وليَّ  تهػا، كىػذا مػػا دانػ  تلػف ىػي ادلقػاييجى الػا كضػعىها احملػدى
جىعىلنا نتبىنَّ مقياسان ًخر مستنبطان ما خصائص العربية ادلمياة، كىو أف الدخيل ما الكلم ىػو مػا س ؼليػع للنظػاـ الصػويت 
العرك، كأف ادلعرَّب ىو ما خيع لو. كدنَّا بينَّا مػا قبػل أف مػا نعنيػو بالنظػاـ الصػويت العػرك ىػو: احلػركؼي كاحلردػاتي العربيػة، 

عي الصٍَّرة العػرك، البنيػة الصػوتية العربيػة الػا تعػمل: ًعػدَّةى حػركًؼ الكلمػة العربيػة، اتػئبلؼى احلػركؼ كائػتبلؼى احلردػات، اإليقا 
جتنُّػػبى التقػػاًء السػػادنني كالبػػدًء بسػػادا ة الكلمػػة

ضػػةي الػػا تػػوفرت ذلػػا ىػػذه العناصػػر تعػػدُّ معرَّبػػةن، كهذا َُُٔ . فاللفظػػةي ادلقرتى
منهػػا فهػػي دخيلػػة. كّٔػػذا نكػػوف قػػد دفػىٍعنػػا تلػػف ادلقػػاييج الثبلثػػة: الػػاممل كالصػػرة كالبنيػػوم، ألنػػو س  اختػػل ة بنائهػػا عنصػػره 

يىنيػػًو لتهػػا دػػلُّ أشػػكاؿ الكلمػػات الػػا عػػدَّىا اللغويػػوف معربػػة. هف ىػػذا التحديػػد للػػدخيل غلعػػل منػػو دػػل الكلمػػات الػػا ال 
زلدثىػةن، فيدعػل منػو دلمػاتو قدؽلػةن ضلػو )بىٍسػفىارىدىانى ( تنسدم مع نظاًمنا الصػويت، قدؽلػةن دانػ  تلػف الكلمػات أـ

)ةػر  َُُٕ
العيػػاه( خلركجهػػا عػػا اإليقػػاع العػػرك هٍذ يتعػػذر هغلػػادي دلمػػة عربيػػة أصػػيلة علػػس ىػػذا اإليقػػاع )فػىٍعػػبلى لىبلىيىػػل(، كلػػو كردت ة 

ْـّ الػػدرداءالقػػاموس احملػػيس، كغلعػػل منػػو ضلػػو )أىنٍػػدىرا كىٍرٍد( لنػػوع مػػا الثيػػاب علػػس لسػػاًف مػػا ػليٍػػ ، ة قوذلػػا: َُُٖتى ُّ بلغػػتهم دػػ 
دمػػػػا غلعػػػػلي منػػػػو دلمػػػػات مقرتىضػػػػة حػػػػديثان مثػػػػل « زارىنػػػػا سػػػػلمافي مػػػػا ادلػػػػدائا هىل الشػػػػاـ ماشػػػػيان كعليػػػػو دسػػػػاء )أىنٍػػػػدىرىاكىٍرد(»

)هًًلًكتػٍريكميوتونرافيا(
دلػادة  - َُُُلني(لتداكزه عدَّةى حركًؼ الكلمة العربية، كمثػل )ىيماتوٍدسػي -دلعىن التفريق اللوين  - َُُٗ

 اللتقاًء السادنػىنٍي فيها، عدا عا جتاكزىا ًعدَّةى حركؼ الكلمة. كمثل دلمة )ٍبراكف( لبدئًها بسادا. -متبلورة 

                                                           

 .َّْ/ ْسيبويو: الكتاب  ([ َُُّ
 .ُْٗد. هبراىيم أنيج: داللة األلفاظ  ([ َُُْ
 .َّْ/ ْسيبويو: الكتاب  ([ َُُٓ
 كما بعدىا ما ىذا الفصل. ِٔٔينظر ص ([ َُُٔ
 .ّْدراسة هحصائية:  -د. ػلىي مح علم: ادلعدم العرك  ([ َُُٕ
 .ٗٗشية ابا برم علس ادلعرب للدواليقي ابا برم: حا ([ َُُٖ
 .ْْشحادة اخلورم: دراسات ة الرتمجة كالتعريب كادلصطلح  ([ َُُٗ
 .َُّ/ ٔرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  ([ َُُُ
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هننا نرل أف ىذا ادلقياس الصويت ادلتكامل قادره علس فػىٍرز ادلقرتىضات القدؽلػة كاحلديثػة علػس السػواء هىل معػرَّبو كدخيػل. 
كنرل أف ييٍطلىق )ادلعػرب( علػس دػل دلمػة أجنبيػة »كجدناىا عند الددتور أ د مطلوب حيث قاؿ: كدلذىبنا ىذا هرىاصاته 

دخل  العربيػة قػدؽلان أك تػدخل اليػـو أك نػدان، علػس أف تكػوف خاضػعةن دلقػاييج العربيػة كأبنيتهػا كحركفهػا، كيػدخل فيػو قسػمه  
ألف الػركح العربيػة سػرت فيػو كأصػبح جػاءان مػا البنػاء العػرك.  دبحه شلا عربو القدماء أك ادلعاصركف، كنسمّْي ىذا النػوع معربػان 

كأف ييطلػػػػق )الػػػػدخيل( علػػػػس اللفظػػػػة األجنبيػػػػة الػػػػا س  يػػػػع دلقػػػػاييج العربيػػػػة كبنائهػػػػا كجرسػػػػها، سػػػػواء أدانػػػػ  قدؽلػػػػةن أـ 
ا فحاكلنػا أف صلمػع نظريةن، كعامَّةن نحى زلدَّدة  أمػا ضلػ -علس أعليًَّتها  -. لقد جاءت مبادئ الددتور مطلوب ُُُُ«حديثة

 -كبييسػػر  -بػػني النظريػػة كالتطبيػػق، كأف ضلػػدّْد مػػا يعنيػػو دػػل عنصػػر مػػا عناصػػرىا، فصػػار بامكػػاف القػػارئ أف ػلكػػم ملوجبهػػا 
علس دل دلمةو مقرتضة كيصنفها ة أحد حقلىٍيها ادلعرب أك الدخيل. كنشح دذلف هىل أف الددتور بوبو قػد أدلػح هىل معيػار 

لػػػػدخيل باالعتمػػػػاد علػػػػس البنيػػػػة الرتديبيػػػػة للغػػػػة العربيػػػػة مػػػػا داخلهػػػػا، كلكػػػػا دكف توضػػػػيح دػػػػاؼ لػػػػذلف القػػػػدماء ة معرفػػػػة ا
 .ُُُِادلعيار

كبػػالعودة هىل قائمػػة الكلمػػػات ادلقرتضػػة كتطبيػػق ىػػػذا ادلقيػػاس الصػػػويت علػػس مصػػطلحاهتا كجػػػدنا أف الكلمػػات الػػػا س 
ليوٍجراؼ( لايػادة أحرفهػا تتحقق فيها شركط التعريب بلغ  ةاف كثبلثني دلمة ما رلموع مئػة  الكلمػة ادلختػارة. منهػا: )أىًسػيػٍ

علػػػس عػػػدد حػػػركؼ الكلمػػػة العربيػػػة كاللتقػػػاء السػػػادنني فيهػػػا  ك)ٍسػػػبيوٍدنف( للبػػػدًء بسػػػادا كالتقػػػاء السػػػادنني  ك)هٍديػػػوگراـ( 
 %.ّٖ. فتكوف نسبة الدخيل ة الكلمات ادلقرتضة ىي ُُُّلوجود حرؼو نح عرك فيها

 ضمخاطر االقترا -لحق  

علس الرنم ما أف االقرتاض ظاىرةه لغوية عادليَّة ال تكاد تستغمل عنها لغةي أمة، فاف ةػة سلػاطرى تػندم عػا ىػذه الظػاىرة 
 ة العربية، كىي سلاطري تاعاع الثواب ى اللغوية كهتدّْد بنيتها العامة.

معاصػرة، أدثرىػا تفصػيبلن دراسػةه بعنػواف  دػاف تبيػافي أثػًر االقػرتاض علػس العربيػة تعريبػان كتػدخيبلن موضػوعى دراسػات لغويػة
)أثر الدخيل علس العربية ة عصػر االحتدػاج( للػددتور مسػعود بوبػو. كقػد بيَّنػ  تلػف الدراسػة خطػرى االقػرتاض علػس لغتنػا 
ة عصر االحتداج، فكان  سلاطرى كاضحة، مع أف نسبة ادلقرتىض س تكا قد بلغ  ما بلغتػو اليػـو ة عصػرنا مػا الكثػرة، 

، ال مػا حيػث ادلعالػة » كىو خطره مستشًرؼ ة ادلسػتقبل يفػوؽ ة أعليتػو دثػحان مػا بػرز منػو ة األمثلػة الػا سػاقها السػلى ي
التطبيقيػػة، بقػػدر مػػا ىػػو خطػػره منتظىػػر ة مواجهػػة ماا ػػةو جديػػدة للعربيػػة بالػػدخيل، علػػس صػػورة  تلػػ  عػػا صػػورة ادلاضػػي 

ػػد إلفسػػاد العربيػػة مػػا جهػػة  بػػالكثرًة مػػا جهػػة، كبػػدخوًؿ الرتاديػػب الػػاىاة ػػا بالتوجيػػًو ادلػػدركًس ادلتعمَّ مػػا جهػػة أخػػرل  كرملَّ

                                                           

 .ّٕ -ّٔد. أ د مطلوب: حردة التعريب ة العراؽ  ([ ُُُُ
 .ُٖ -َٖد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  ([ ُُُِ
 .ٓٔ، َٓ، ِٔاألرقاـ:  ِّٓ-ُّٕينظر قائمة الكلمات ادلقرتضة:  ([ ُُُّ
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. كقٌلما خبل حبثه حوؿ التعريب ما التنبيػو علػس ىػذه ادلخػاطر الػا تػاداد عنػدما يكػوف اللفػظ دخػيبلن كتتنػاقص ُُُْ«ثالثة
 عندما يكوف معرَّبان خاضعان دلقاييج العربية. كما أدثر ىذه ادلخاطر هقبلقان:

: مػػا ادلعػػركؼ أف اللغػػة العربيػػة تقػػـو علػػس جػػذكر ثبلثيػػة أك رباعيػػة نالبػػان، ضددياُع ال يمددة التعبيريددة للجددلر العربددي -ٔ
كأاسػػية أحيانػػان، كأف جػػذر الكلمػػة يعطػػي الػػدالالت األصػػلية العامػػة، مث تػػدكر بقيػػة اشػػتقاقاتو حػػوؿ ىػػذه الداللػػة العامػػة، 

ابػػا فػػارس بادلقػػاييج. لكػػا ادلعرَّبػػات هتػػدر ىػػذه ادلقػػاييج أك القيمػػة التعبحيػػة ىػػذه ادلعػػاين العامػػة للدػػذكر ىػػي الػػا  َّاىػػا 
للدذر، مثاؿ ذلف دلمة )بىطَّاريػة(، هف مػدلوؿ الػذر )بطػر( ىػو الشػق حبسػب مقػاييج ابػا فػارس، فػ مُّ جػامع بػني معػىن 

عربػة للداللػة علػس مكػاف العمػل، فػ مُّ كمثلهػا دلمػة )كىٍرشىػة( ادل ُُُٓ)البطارية( الا تولد كتدخر الكهرباء كبني معىن الشػق 
جامعو بني مدلوذلا كمدلوؿ الذر )كىرىش( الذم يدؿ علس التطفُّل كالموح 

 -كاحلالػةي ىػذه  -هنو س يعػد مػا ادلمكػا  ُُُٔ
 االستئناسي بالذًر لتحديًد الدالالت األصلية للكلمة، أك لرصًد دالالهتا ادلكتسبة.

العػػػرك سػػػوؼ تيػػػيع، بػػػدخوًؿ ادلعربػػػات، فػػػاف شلػػػا يسػػػتىٍتبعها أييػػػان ضػػػياعي القيمػػػة  كهذا دانػػػ  القيمػػػة التعبحيػػػة للدػػػذر
رلمػػوعي معػػاين  -هىل حػػد دبػػح  -التعبحيػػة للحػػرؼ العػػرك ادلستخلصػػة مػػا صػػوتو، هٍذ يقػػدر بعييػػهم أف معػػىن دلمػػةو مػػا، ىػػو 

 لكلمة تصبح نحى ذاًت موضوعو أصبلن.حركًفها. كعليو فاف نظرية االشتقاؽ الكبح الا لاكؿ هغلاد جامع بني تقاليب ا

، دمػػا رأينػػا ة زلػػاكالًت تخريددُل البنيددة الصددوتية العربيددة بإدخدداِل أصددواٍت غريبددة عنهددا -ِ ، مػػا حػػركؼو كحردػػاتو
( هىل العربيػػة، كمتثػػيلىهم ذلػػا بكلمػػة )فػػولتح( بفػػاء  O-É( كاحلردػػات )  G-P-Vبعػػض احملػػدثني هدخػػاؿى احلػػركؼ الغربيػػة ) 

تػىنٍي علس حػرةًى ادلػدبثبلث نقاط ك  . أك بادخػاًؿ حػاالتو صػوتية ال تتفػق كقػوانني ائػتبلؼ احلػركؼ العربيػة ضلػو دلمػة ُُُٕمدَّ
)تراٍناًٍسػػػػتور( هذ ال تعاقيػػػػبى بػػػػني الػػػػاام كالسػػػػني ة أصػػػػوات العربيػػػػة. كضلػػػػو دلمػػػػة )بٍػػػػراٍكف( ادلبػػػػدكءة بسػػػػادا، كضلػػػػو دلمػػػػا 

 )أتاٍدٍسيا، دايٍنود(، حيث التقس فيهما سادناف.

هف البنيػػة الصػػوتية لًليغػػةو مػػا، ىػػي أىػػم مػػا ؽلياىػػا مػػا نحىػػا، فػػاذا ضػػاع  معػػاسي ىػػذه البنيػػة عػػادت اللغػػة خليطػػان نػػح 
 متدانج، أك لغةن خبلسية علس حدّْ تعبح بعًض احملدثني.

اـً كذلػػف بادخػػاؿ جػػذكر جديػػدة يصػػعب تصػػنيفىها ة هطارىػػا الػػذم يػىٍعتمػػد علػػس نظػػ إربدداُك المعجمي ددة العربيددة: -ٖ
ػػر اللغويػػة ادلؤلفػػة مػػا الػػذر كاشػػتقاقاتو. كلن خػػٍذ مػػثبلن دلمػػة )أسػػيتيل( األيسى

، فمػػا الػػذر الػػذم نصػػنفها لتػػو  ىػػل ىػػو  ُُُٖ
ػػػتىل(  ال شػػػف ة أف ىػػػذا سػػػوؼ ؼللػػػق بلبلػػػةن لػػػيج مػػػا اليسػػػح جتاكزىػػػا. كمثلهػػػا دلمػػػة )تًلفػػػاز( ىػػػل  ػػػ  أـ سى )أىٍسػػػاىى أـ أىسى

د األصػػػػل الربػػػػاعي )تلفػػػػا( علػػػػس هشػػػػكاالتو، أـ نعتمػػػػد االسػػػػم دػػػػامبلن فنصػػػػنفها لػػػػ  نصػػػػنفها ة )تلىػػػػ  أـ لىفىػػػػا( أـ نعتمػػػػ
 )تلفاز( 

                                                           

 .ّْٖد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  ([ ُُُْ
 .ِِٔ/ ُابا فارس: مقاييج اللغة  ([ ُُُٓ
 .ََُ/ ٔادلصدر السابق:  ([ ُُُٔ
 .ُٔ/ ٖرلمع القاىرة: رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  ([ ُُُٕ
 خلل )اخلىلّْيل(.ملعىن  ض ا ([ ُُُٖ
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ىٍعدىمػػة التخصُّصػػية  هذ باإلمكػػاف تصػػني ي الكلمػػات حبسػػب ترتيػػب 
كمػػا ادلفيػػد االنتبػػاه هىل أنػػو ال هشػػكاؿ دبػػحان ة ادل

، كال منػاص مػا تصػنيفها ة ادلعدمػات اللغويػة حركفها دلّْها، كلكا اإلشكاؿ ة ألفػاظ احليػارة الػا تػدخل احليػاة العامػة
 العامة.

لقد كاجو القدماء مثػل ىػذه ادلعربػات فػاختلفوا أييػان ة تصػنيفها، دمػا ة دلمػة )أبنػوس( الػا كضػعها ابػا منظػور ة 
)بػػػنج( ككضػػػعىها اخلفػػػاجي ة )أبنػػػوس(

. كدمػػػا ة لفظػػػة )العيٍربػػػوف( هٍذ كضػػػعها صػػػاحب اللسػػػاف ة األصػػػوؿ التاليػػػة: ُُُٗ
 .َُُِر ب ف، ع ر ب، ع ر ب ف( -أرف  -)أرب 

ة طريقػػػًة تصػػػني  ادلعدػػػم العػػػرك،  -كسػػػوؼ تػػػؤثر ال زلالػػػة  -ألػػػيج مػػػا الػػػائا أف تػػػؤثّْر دثػػػرة ادلعربػػػات هذا كقعػػػ  
ػػًر اللغويػة العربيػػة الػػا تشػبو هىل حػػدٍّ دبػح أكاصػػر ا ػػر كاعتمػاًد ادلنهديػػة الغربيػة ة تصػػني  ادلػداخل شلػػا يقطّْػػع أكاصػرى األسى ألسى
 االجتماعية العربية. كىذه ادلنهدية الغربية سوؼ تػيٍفًقد معدميَّتىنا قاعدةن ىامة مستقاة ما طبيعة العربية كخصائصها.

ذلف أف كاضعيو يظنػوف أنػو معػركؼه للدميػع دمػا ىػو معػركؼ متػداكؿ غموض معنى الم تَرض في معجماتنا:  -ٗ
الػػذم ال يػػوحي للقػػارئ ب يػػًة داللػػة. مثػػاؿ ذلػػف أف مػػا معربػػات آّمػػع فيمػػا بيػػنهم، كلػػذا فهػػم يكتفػػوف بػػذدره، ىػػذا الػػذدر 

العراقي دلمة )بػىرىاص(
( الداؿ علس جػاء مػا ًلػة لبلحػرتاؽ الػداخلي، كملػا أف آّمػع س  Brassللمصطلح األجن  )  ُُُِ

ييعػػػرّْؼ ّٔػػػا فػػػبل يسػػػتطيع القػػػارئ أف يتبػػػنيَّ كلػػػو بعػػػض مػػػدلوذلا. أمػػػا دلمػػػة )الصَّػػػهيور(
دىا آّمػػػع نفسػػػو ليقابػػػل الػػػا كلَّػػػ ُُِِ

 ( فاف هػلاءاهتا ال  فس، هٍذ تدؿ علس شيء قابل لبلنصهار. Fuseادلصطلح ) 

لقد كقع أسبلفينا ملثل ىذا، فكثحان ما ييعوف اانب االسم ادلعرَّب دلمة )معركؼ(، أك يكتفػوف بػذدره فقػس، اعتقػادان 
 معينة، قد ال يكوف دذلف ة عصرو ًخر كبيئة مغايرة. منهم أنو متعاسى، لكا ذلف ادلعركؼ ة عصرو ما أك بيئةو 

ال يعػػمل دبلمنػػا ىػػذا أف ادلصػػطلحات العربيػػة ادلولَّػػدة ييٍسػػتغىنى عػػا التعريػػ  ّٔػػا ة ادلعدمػػات التخصُّصػػية، بػػل يعػػمل أف 
 رَّبو أك دخيل.ادلصطلح ادلولَّد يش ُّ عا معناه ملا يقرّْبو هىل الذىا كيسهّْل استيعابو، الشيء الذم ال يتوفر دلع

هف خيػػوع الكلمػػػة العربيػػػة ادلولَّػػػدة لقواعػػػًد الصػػرؼ العػػػرك غلعػػػل ضػػػبطىها أمػػػران صدددعوبُة ضدددبط اللفددد  المعدددرب:  -٘
ضػوابسي تقريبيَّػة أدثػري  -دمػا قػدمنا   -ميسوران، أما الكلمة ادلقرتىضة، فليج ةة طريقةه زلػدَّدة ليػبطها، ألف مبػادئ التعريػب 

أف يكػػػوف لًلَّفػػػظ ادلعػػػرَّب الواحػػػد أدثػػػر مػػػا ضػػػبس. مػػػا ذلػػػف أف دلمػػػة  -كاحلالػػػةي ىػػػذه  -رابػػػةى منهػػػا قواعػػػد دقيقػػػة، فػػػبل ن
ف الكرمي ملعىن دنيسة ة قولو تعاىل: زكىلىٍوالى دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعيىهيٍم بًػبػىٍعضو ذلىيػدّْمى  ٍ  صىػوىاًمعي كىبًيىػعه )صىلىوات( كردىٍت ة القًر

ػػػاًجدي ييػػػ ثًػػػحنا{ ]احلػػػ : كىصىػػلىوىاته كىمىسى ػػػا اٍسػػػمي اللَّػػػًو دى [ ، كىػػي دلمػػػةه معرَّبػػػة مػػػا السػػػريانية، كعلػػػس الػػػرنم مػػػا َْ/ٍِِذدىري ًفيهى
كركدىػػا ة أثبػػ  نػػص لغػػوم لػػدينا فلقػػد قيرئػػ  هحػػدل عشػػرةى قػػراءةن منهػػا: )صيػػليوات كصيػػٍلوات، كصيػػليوف كصيػػليوب كصىػػلىٍوت 

                                                           

 .ِِٔ -ُِٔد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  ([ ُُُٗ
 .ِْٖادلصدر السابق:  ([ َُُِ
 .ٓآّمع العراقي: ادلصطلحات العلمية  ([ ُُُِ
 .ٖادلصدر السابق:  ([ ُُِِ
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كصػػلواث كصىػػليوثا(
فهػػي ّٔػػذا اللفػػظ عنػػد الػػواليقي كابػػا منظػػور كالاسلشػػرم، كىػػي . كمػػا ىػػذا القبيػػل دلمػػة )سػػراكيل( ُُِّ

)ًسٍركالة كسىراكيا، كًسربٍاؿ كشىراكيل كًشٍركاؿ كًسرءاؿ كسركيل، عند ًخريا(
ُُِْ. 

مػػا ىػػذه القواعػػد الػػا خيرقػػ  قاعػػدة ادليػػااف الصػػرة، هذ أدخػػل الصػػرفيوف هىل خددرق ال واعددد الصددرفية العربيددة:  -ٙ
دما متحَّليػوا لكػلّْ دلمػةو معربػة كزنػان يوافقهػا. فكثيػرت ادلػوازيا كتعػدَّدت هىل درجػةو س تىعػد فيهػا قابلػةن ادلوازيا ما ليج منهػا، عنػ

لليػػبس، كضىػػيَّعوا بػػذلف قيمػػةى ادليػػااف الصػػرة مػػا حيػػثي ىػػو أداةي متييػػاو للحػػركؼ الاائػػدة مػػا األصػػلية ة الكلمػػة. كمػػع أف 
القاعػدةى العربيػة ة األصػالة كالايػادة شلَّػا أكقعهػم ة تقػديراتو ك مينػاتو لػيج حركؼ ادلعرب دلَّها أصوؿ، فقد طىرىدكا عليهػا 

ذلا ما سىنىد هال ة الوىم. ما ذلػف اخػتبلفيهم علػس زنػة دثػحو مػا ادلعربػات مثػل دلمػة )ماىػاف( ىػل ىػي علػس زنػة )لىٍعفػاف( 
ػػيىم، أك )لىٍفعىػػاف( مػػا كىىػػم، أك )عىٍلفػػاف( مػػا )علىىػػس(، أ ػػوىـ أك ىى ػػم( أك مػػا ىى ك )عىٍفػػبلف( مػػا )كىمىػػو( أك )ال عػػاؼ( مػػا )نػىهى

ػٍيما(، أك )فػػاالع( مػا األصػػل )منىػوى(، أك )عػػاالؼ( مػا األصػػل )ظلىىػو( يهى
. كىػػذه دلهػا افرتاضػػات ُُِٓ)عافػاؿ( مػا لفػػظ )ادل

ة ال مسوغ ذلا أصبلن، ألف أصحأّا كقعوا ة خط  منهدٌي كاضح، كىو تطبيقي قواعد لغةو علس لغةو أخر   ل مغايرة.متوعلَّ

دمػػػا أف مػػػا ادلعػػػركؼ أف ادليػػػااف الصػػػرة ذك عبلقػػػة مباشػػػرة باألبنيػػػة، كأفَّ لكثػػػحو مػػػا األبنيػػػة معػػػاينى قػػػارَّة، فالبنػػػاءي أداةه 
خر للسببيَّة )دما بيَّنا ة فصل سابق(، لكاَّ تفصػيلى مػوازيا جديػدة كعػدَّىا أبنيػةن  داللية، ىذا للفاعلية، كذاؾ للمفعولية ًك

قػػدى األبنيػػة مػػدلوالهًتا، كجعػػل منهػػا مسػػ لةن صػػناعية حبتػػةن ال عبلقػػة ذلػػا البتػػةى بػػادلعىن ادلػػراد  هف بنػػاء )فىعػػوؿ( يفيػػد للمعربػػات أف
معػػػىن الصػػػفة ادلشػػػبهة كادلبالغػػػة دمػػػا ة )حىصػػػور كنىفػػػور(، فػػػ يا ىػػػذا ادلعػػػىن ة دلمػػػة )أىنيػػػود( ادلسػػػتعملة ة الكهربػػػاء ملعػػػىن 

ء )مىٍفعىػػل( يفيػػد معػػىن ادلكانيػػة أك الامانيػػة دمػػا ة )مىٍرمػػس( فػػ يا ىػػذا ادلعػػىن ة دلمػػة ادلصػػعىد أك القطػػب ادلوجػػب  كهف بنػػا
 )مىٍلغىم( ادلعرَّبة خلليسو ما الفية كالائبق 

كشلا يدخل ة خىٍرؽ القواعد الصرفية هخياعيهم ادلعرب لقواعد التصغح ة العربية  ما ذلػف أف العربيػة كضػعى  ثبلثػة 
عىٍيل كفػيعىٍيًعل كفػيعىٍيًعيل(، كىي أمثلةه تنقاد ذلا الكلمات العربية، لكا الكلماًت األعدمية ال تنقػاد ذلػا أمثلة للتصغح ىي: )فػي 

هال بًلىػػيّْ عينيػػق القاعػػدة العربيػػة، هف دلمػػة مثػػل )سػػفرجل( صيػػغّْرت علػػس )سيػػفىٍحًج(، كلكػػا دلمػػة أاسػػيَّة معربػػة مثػػل )ًجػػر( 
ػػػرة أك ة أك أيكىغلًٍ ػػػحّْ ػػػحة( صػػػغرت علػػػس )أيجى   كدمػػػا ىػػػو مبلحػػػظ فػػػاف الػػػواليقي عمػػػد ة تصػػػغحه هىل افػػػرتاض األلػػػ   ُُِٔأٍكغلًٍ

ػرة(  الثانية ة )ًجر( زائدة فقلبهػا كاكان، كهىل افػرتاض أف الكلمػة مؤنثػة فػااد التػاء، كالواقػع أف الصػنعة ة تصػغحىا علػس )أيكىغلًٍ
احلرؼ األخح مػا )ًجػر( دمػا فعلنػا ة )سػفرجل(، كقلػًب  ال تستقيم فيما ذىب هليو الواليقي هال بتكلًُّ  أشياء: حذؼً 

األل  الثانية )كاكان( حبملها علس مقارباهتا العربية ضلو داتب كدويتب، كزيادًة تاء الت نيػث حبمًلهػا علػس مقارباهتػا مػا ادلؤنػث 
 آّازم. أما أيجىٍحة كأيكىغلحه فالتكلُّ  فيهما أدرب.

                                                           

 .ِٓد. هبراىيم السامرائي: فقو اللغة ادلقارف  ([ ُُِّ
 .ِّٕدخيل علس العربية ، كمسعود بوبو: أثر الّٖٗالواليقي: ادلعرب  ([ ُُِْ
 .ِِٕ، كد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية ّٖٗالواليقي: ادلعرب،  ([ ُُِٓ
 .ُِٖد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  ([ ُُِٔ



204 

 

، قاعدةي النسب، فقد داف القياسي مثبلن أف ينسب هىل )هٍرًمينيَّة(: )هٍرميػمل( دمػا نقػوؿ كما القواعد الصرفية الا خيرق 
دلَّػا كافػق مػا بعػدى الػراء فيهػا مػا بعػد احلػاء ة )حنيفػة( حيػًذف  »)هفريقي(، لكنهم قػالوا )هٍرمىػمل(، كقػد علَّلػوا ىػذا اخلػرؽى ب نػو 
 .ُُِٕ«ء النسب ة )هرمينية( رلرل تاء الت نيث ة )حنيفة(الياءي دما حيذف  ما )حنيفة( ة النسب، كأيجريى  يا

فلنت مل ىذا القياس الذم أجهدى القاعدة العربية لتتفق مع منطوؽ دلمػةو معربػة. كمثػل ىػذا اخلػرؽ دثػحه ة مسػ لًة مجػًع 
ػلَّ ث». كسػيندم عػا مثػل ىػذا ُُِٖادلعربػات كتثنيًتهػا قػةو كاحتكػاـ، أك أهنػػا أف تصػبح قواعػػدي العربيػة زلػلَّ شػفٍّ كاختبػارو ال زلى

ػػا، حػػَّت  -ة عػػاس االختصػػار ىػػذا  -سػػتبقس مثقلىػػةن بالتػػذييبلت كالتفصػػيبلت حبيػػث يشػػقُّ علػػس النػػاس  اإلحاطػػةي ّٔػػا كهتقاهني
 .ُُِٗ«ؽلكاى احملافظة عليها ما الفساًد كالتداخل كاالضطراب

د، فػبل يكػوف للكلمػة أدثػري مػا معػىن. األصل ة اللغة أف يكوف لكلّْ مدلوؿو داؿّّ كاحزيادة المشتَرك اللف ي:  -ٚ
ػػدىم   كمعػػو ذلػػف فقػػد كرد قػػدؽلان دثػػحه مػػا الكلمػػات ادلشػػرتدة ة العربيػػة خػػدمىً  احلاجػػاًت الشػػعرية كالبديعيػػة بًقىػػٍدًر مػػا خى

ضػافية قييَّة البياف. كيعمل التطوُّر اللغوم علس توسػيع الطيػ  الػداليل للكلمػاًت باسػتمرارو ملػا ييسػبغو عليهػا مػا دالالت ه
مكتسىبة. علس أنو البد ما االعرتاؼ ب ف ادلشرتؾ اللفظي لػيج مايَّػةن للغػة، ألنػو قػد يكػوف رللىبػةن لػبعض اإلّٔػاـ كالغمػوض، 
هٍذ ؼلػال  األصػل اللغػوم ة أف يكػوف للمسػػمَّس اسػم كاحػد. كهذا دػاف ادلشػرتىؾ اللفظػػي العػرك شلَّػا ال يعسيػر متييػاي مدالكلتػػو 

بتقليػػًب رلػػازات الكػػبلـ، فػػاف ادلشػػرتىؾ اللفظػػي ادلعػػرَّب لػػيج دػػذلف، فػػالفرؽ دبػػح بػػني مػػدلويلىٍ دلمػػة هٍذ ؽلكػػا اسػػتدبل ىا 
( كبػػني دلمػػة )احليػػب( ادلعرَّبػػة ملعػػىن الوعػػاء، كلػػيج الفػػرؽ أقػػلَّ بػػني مػػدلوؿ دلمػػة )زيكر(  ػػبَّ )احليػػب( العربيػػة مصػػدر الفعػػل )حى

. كمثػل ىػذا الفػارؽ ة ادلشػرتؾ َُُّ مدلوؿ دلمػة )زيكر( ادلعربػة ملعػىن )القػوة(العربية مجعان لاائرة أك ملعىن تغيح احلقيقة، كبني
يلحظ ة دلمة )هبريق( العربية للسي  الرباؽ كدلمة )هبريق( ادلعرَّبػة لوعػاء ادلػاء، كيلحػظ ة دلمػة )نافدػة( العربيػة ًلمػا دػاف 

 يػىٍنتفع بو الرجل ما مهر ابنتو، كدلمة )نافدة( ادلعربة للمسف.

علس النقيض ما اجتاه ادعاء التعريب ببل سببو قوم مقنع، أفػرز التعريػبي  ء التأصيل والتمححل في تعليلو:ادعا -ٛ
اجتاىان ًخر معادسان لدل بعض اللغويني العرب دفػىعىهم هىل ادعاء أصالًة بعض ادلفردات بغية هدخاذلا ة هطػار العربيػة. كقػد 

هذا كافػػػق لفػػػظه أعدمػػػيه لفظػػػان عربيػػػان ة حركفػػػو فػػػبل تػىػػػرىيىاَّ »قػػػاؿ السػػػيوطي: تنبػػػو اللغويػػػوف ادلتػػػ خركف هىل مثػػػل ىػػػذا الػػػوىم ف
. دمػػا تنبػػو لؤلمػػر نفًسػػو بعػػضي احملػػدىثني فقػػػاؿ ُُُّ«أحػػدىعلا مػػ خوذان مػػا اآلخػػر )فاسػػحاؽ( لػػيج مػػ خوذان مػػػا )أسػػحقو(

رنسػػية، كدلػػيليهم الوحيػػدي ( بالف Tabacلقػػد أشػػاع بعػػضي الكتػػاب مػػثبلن أف )الطُّبَّػػاؽ( ىػػو ) »آّمعػػي مصػػطفس الشػػهاك: 
. كمػا ذلػف دلمػة )أىٍطربىػوف( ادلعرَّبػة مػا الركميػة ملعػىن قائػد، هٍذ ذىػب قػوـه هىل عػدىا أصػيلة ُُِّ«تقاربي النطػق بػالكلمتػىنٍي 

                                                           

 .ٖٕ -ٕٕالواليقي: ادلعرب  ([ ُُِٕ
 .ِٕٗينظر مثبلن: د. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  ([ ُُِٖ
 .ّٖٖادلصدر السابق:  ([ ُُِٗ
 .ِٖٗد. مسعود بوبو: أثر الدخيل علس العربية  ([ َُُّ
 .ِِٗ/ ُالسيوطي: ادلاىر  ([ ُُُّ
 .ُُِمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  ([ ُُِّ
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. ف يَّػػةي عبلقػػةو دالليٌػػة بػػني ىػػاتني الكلمتػػني  هننػػا ال صلػػدي ىنػػا للػػردّْ علػػس نوازًعنػػا العاطفيػػة كنػػح ُُّّمشػػتقة مػػا مػػادة )طىػػرب(
هف اللغػػػػة ال لتػػػػاج هىل مػػػػا يؤازرىػػػػا »لعلميَّػػػػة لت صػػػػيًل دػػػػلّْ مػػػػا ىػػػػو معػػػػرَّب، خػػػػحان مػػػػا عبػػػػارة ادلرحػػػػـو مصػػػػطفس الشػػػػهاك: ا

 .ُُّْ«بالباطل
ال يرل نفره ما ادلعرّْبني كاللغػويني مسػوّْنان للخػوًؼ مػا دثػرة ادلعرَّبػات، تهديُد اللغة العربية وتضييع خصائصها:  -ٜ

ػػػتيهم ة ذلػػػف أف األلفػػػ ليسػػػ  مػػػا مقوّْمػػػات اللغػػػة، ألف اللغػػػات تتميػػػا بعييػػػها مػػػا بعػػػض  -دثيػػػرت أـ قلَّػػػ    -اظ كحدَّ
 .ُُّٓبرتاديب مجيىًلها كحركًؼ معانيها، أم ملا اختصَّ  بو ما قواعًد الصرؼ كالنحو كأساليًب االشتقاؽ كالقياس

ا تػدخل االسػتعماؿ سػنويان يبلػغ هال أننا ما جهتنا ال نرتاح دلثًل ىذه الطم نة، ذلف أف عػدد ادلصػطلحات العلميػة الػ
ضلػػػو أسػػػػة عشػػػػر ألػػػ  مصػػػػطلح علػػػػس أقػػػل تقػػػػدير. كضلػػػػا ميػػػطركف هىل هغلػػػػاد مقػػػػاببلتو ذلػػػا، فلػػػػو تسػػػػاىلنا ة التعريػػػػب 
كالتدخيل لكاف عددي ما يدخل ة لغتنا منها ضلػو أسػة ًالؼ مصػطلح سػنويان، كيعػمل ىػذا أف لغتنػا سػوؼ ػليٍشىػد فيهػا ة 

و مئػػة ألػػ  مصػػطلح، كة نيػػوف حيػػاًة جيػػلو مػػا النػػاس ضلػػو مئػػا ألػػ  مصػػطلح، كىػػو عػػدد نيػػوف عقػػديا مػػا الػػاما ضلػػ
يػػدعو هىل القلػػق، كىػػو ًخػػذ ة التاايػػد عامػػان بعػػد عػػاـ. فمػػا الػػذم سػػتكوف عليػػو لغتينػػا بعػػد ثبلثػػة أجيػػاؿ مػػا القػػـو  كىػػل 

معظمى ادلخاطًر الا بينَّاىػا، ف يَّػةي خاصػيَّةو مػا ستكوف لنا لغةه عربية علمية. كما الطبيعي أف ػلمل ىذا الرتادم ما ادلعرَّبات 
خصػػائص العربيػػة سػػتبقس معافػػاة  كأيَّػػةي  ػػةو مػػا  اهتػػا سػػتظل سػػليمةن  كضلػػا ال ؽلكػػا أف ننكػػر أك نتناسػػس القاعػػدة الدليَّػػة 

)أف تتحػوؿ  -كة هذا بلػغ الػذر  -الا تصدؽ علس اللغة صدقىها علس الظواىر الطبيعية األخػرل، كىػي أف الػرتادم مػا شػ نو 
 -. كلػػوُّؿي ديفيَّػػة اللغػػًة هظلػػا يعػػمل أف تصػػبحى لغػػةن أخػػرل، مػػا دامػػ  قواعػػديىا الصػػرفية كالصػػوتية ُُّٔفيػػو الكميَّػػةي هىل ديفيػػة(

ػػر لغويػػة  -كىػػي أبػػرز ميقومػػاًت اسػػتمرارًىا  ػػٍرؽ كالتعػػديل ادلسػػتمرٍَّيا مػػع دخػػوًؿ معربػػات جديػػدة كمػػا أيسى سػػوؼ  يػػع للخى
 ة كنريبة عا لغتنا.لمل خصائص مغاير 

  

                                                           

 .ِْٖ/ ُأنستاس الكرملي: معدم ادلساعد  ([ ُُّّ
 .ُُِمصطفس الشهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية  ([ ُُّْ
 )حاشية(. ِٕهاك: ادلصطلحات العلمية ة اللغة العربية مصطفس الش ([ ُُّٓ
 .َّّد. أسعد علي: هتذيب ادلقدمة اللغوية للعبليلي  ([ ُُّٔ
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 فهرس المراجع و المصادر
 الكتة: -أ 

 .ًُٖٓٗراء كأحاديث ة اللغة كاألدب: ساطع احلصرم، مردا دراسات الوحدة العربية، بحكت  -
مطبوعػػات آّمػػع العلمػػي العػػرك  -اإلبػػداؿ: أبػػو الطيػػب عبػػد الواحػػد بػػا علػػي اللغػػوم، تػػح عػػا الػػديا التنػػوخي  -
 ـ.َُٔٗ -ىػ ُّٕٗبدمشق 

اإلبػػػداؿ: أبػػػو يوسػػػ  يعقػػػوب بػػػا السػػػكي ، تػػػح د. حسػػػني زلمػػػد مشػػػرؼ، نشػػػر رلتمػػػع اللغػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرة  -
 ـ.ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗ

 -ىػػ َُّْأبو نصر الفاراك ة الذدرل األلفية لوفاتو: د. هبراىيم مددور، اذليئة ادلصرية العامة للكتػاب، القػاىرة  -
 ـ.ُّٖٗ

 .ُِٖٗ، بحكت ُ. رياض قاسم، مؤسسة نوفل، طاجتاىات البحث اللغوم: د -
 .ُِٖٗأثر الدخيل علس العربية ة عصر االحتداج: د. مسعود بوبو، كزارة الثقافة، دمشق  -
 .ُِٕٗهحصائيات جذكر معدم لساف العرب: د. علي حلمي موسس، جامعة الكوي   -
، ْبػػد احلميػػد، مطبعػػة السػػعادة ملصػػر، طأدب الكاتػػب: ابػػا قتيبػػة عبػػد اهلل بػػا مسػػلم، تػػح زلمػػد زليػػي الػػديا ع -
 ـ.ُِٔٗ -ىػ ُِّٖالقاىرة 

 .ُٖٔٗ، دمشق ِهدناـ القراء: أبو سعيد السحاة، تح زلمد علي الرديمل، دار أسامة، ط -
 .ُٗٓٗاألحرفيَّة أك القواعد الديدة ة العربية: يوس  السودا، دار الرػلاين، بحكت  -
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ ُّٖٕسا، تح عبد السبلـ ىاركف، مؤسسة اخلاصلي، مصر االشتقاؽ: ابا دريد زلمد با احل -

 ـ.ُٔٓٗ -ىػ ُّٕٔاالشتقاؽ: عبد اهلل أمني، القاىرة  -

 .ُْٕٗ، الكوي  ٕأصوؿ البحث العلمي كمناىدو: د. أ د بدر، كدالة ادلطبوعات، ط -
د احلمػػااكم، دار الغػػػرب اإلسػػػبلمي، أعمػػاؿ رلمػػػع القػػاىرة، منػػػاى  ترقيػػػة اللغػػة تنظػػػحان كمصػػطلحان: د. زلمػػػد رشػػػا -
 .ُٖٖٗ، بحكت ُط

 ، القاىرة.ِاإلفصاح ة اللغة: عبد الفتاح الصعيدم كحسا يوس  موسس، دار الفكر العرك، ط -

 .ُّٕٗاالقتياب ة شرح أدب الكتاب: ابا السيد البطليوسي، دار اليل، بحكت  -
 ر ادلعارؼ، حلب.االقرتاح ة أصوؿ النحو: جبلؿ الديا السيوطي، دا -

 .ُّٖٗأقرباذيا القبلنسي: زلمد با ّٔراـ القبلنسي، تح د. زلمد زىح البابا، حلب  -
 .ُٓٔٗاأللفاظ الفارسية ادلعربة: أدّْم شح، ادلطبعة الكاثوليكية، بحكت  -
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 -ىػػ ُّّٖشػق األلفاظ ادلعربة كادلوضوعة ة السػنوات العشػر الثالثػة: مجػع عمػر رضػا دحالػة، مطبعػة الرتقػي، دم -
 ـ )كالسنوات العشر الرابعة، دمشق(.ُْٔٗ

 األمايل: أبو علي القايل، ادلكتب التدارم للطباعة كالنشر كالتوزيع، بحكت. -

 .ُٕٔٗ، دمشق ُببلد الشاـ كمصر ما الفتح العثماين هىل  لة نابليوف: د. عبد الكرمي رافق، ط -
 -ىػػ ُّٕٓ، مصػر ْسػا السػندكك، ادلكتبػة التداريػة الكػربل، طالبياف كالتبيني: الاحظ عمػرك بػا حبػر، تػح ح -
 ـ.ُٔٓٗ

خركف، كزارة اإلرشاد، الكوي . -  تاج العركس: ادلرتيس الابيدم، تح عبد الستار أ د فراج ًك

 ـ.ُٔٓٗ -ىػ ُّٕٓتاريع آّمع العلمي العرك: أ د فتيّْح، آّمع العلمي العرك، مطبعة الرتقي، دمشق  -

 .ُٖٔٗ، ُالنحاة: أبو حياف األندلسي، تح د. عفي  عبد الر ا، مؤسسة الرسالة، طتذدرة  -
 ـ.َُٕٗ -ىػ َُّٗ، ِالتصري  ادللودي: عثماف با جمل، تح زلمد سعيد النعساف، دار ادلعارؼ، ط -

ر، تسػػػهيل الفوائػػػد كتكميػػػل ادلقاصػػػد: ابػػػا مالػػػف، تػػػح زلمػػػد دامػػػل بردػػػات، دار الكاتػػػب العػػػرك للطباعػػػة كالنشػػػ -
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖالقاىرة 

، بػػػحكت ّالتعريػػػب كتنسػػػيقو ة الػػػوطا العػػػرك: د. زلمػػػد ادلندػػػي الصػػػيادم، مردػػػا دراسػػػات الوحػػػدة العربيػػػة، ط -
ُْٖٗ. 
خػػػركف، مردػػػا دراسػػػات الوحػػػدة العربيػػػة،  - التعريػػػب كدكره ة تػػػدعيم الوجػػػود العػػػرك: د. زلمػػػد ادلندػػػي الصػػػيادم ًك
 .ُِٖٗبحكت 
فاؽ: د. قاسم سارة، دار اذلدرة، ط التعريب، جهود -  ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ، بحكت ًُك

 .ُٕٖٗ، بحكت ُتعريب التعليم الط  كالصيديل ة الوطا العرك: شحادة اخلورم، دار الرائد العرك، ط -
 .ُٖٕٗالتعريفات: علي با زلمد الرجاين، مكتبة لبناف، بحكت  -
ريػر الطػربم، تػح زلمػود زلمػد شػادر كأ ػد زلمػد شػادر، دار ادلعػارؼ تفسح الطربم )جامع البياف(: زلمد بػا ج -
 ملصر.

 .ُُٖٗالتقريب ألصوؿ التعريب: طاىر با صا، الاائرم، ادلكتبة السلفية، مصر  -
التلخػػػيص ة علػػػـو الببلنػػػة: جػػػبلؿ الػػػديا زلمػػػد بػػػا عبػػػد الػػػر ا القػػػاكيمل، ضػػػبس كشػػػرح عبػػػد الػػػر ا الربقػػػوقي،  -

 .ُِّٗ، ُلكربل ملصر، طادلكتبة التدارية ا
 .ُّٖٗتنافر احلركؼ كدكراهنا ة نس  الكلمة العربية: د. حساف طياف، دمشق  -
 ـ.ُِّٗ -ىػ ُِّْ، القاىرة ُالتهذيب ة أصوؿ التعريب: د. أ د عيسس، ط -

 -ىػػػػػ َُْٖ، دمشػػػػق ْهتػػػػذيب ادلقدمػػػػة اللغويػػػػة للعبليلػػػػي: د. أسػػػػعد علػػػػي، دار السػػػػؤاؿ للطباعػػػػة كالنشػػػػر، ط -
 ـ.ُٖٖٗ

 الامع دلفردات األدكية كاألنذية: عبد اهلل با أ د األندلسي العشاب ادلعركؼ بابا البيطار، دار ادلدينة. -
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 ىػ. ُّْٓمجهرة اللغة: ابا دريد األزدم، دار ادلعارؼ العثمانية، اذلند  -

اصػػ  كعبػػد الفتػػػاح احلدػػة ة علػػل القػػراءات السػػبع: أبػػو علػػي احلسػػا بػػػا أ ػػد الفارسػػي، تػػح علػػي الندػػدم ن -
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْشل ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب 

، بغداد ىػ -  ـ.ُّٖٗ - َُّْحردة التعريب ة العراؽ: د. أ د مطلوب، ادلنظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو

 .ُٕٔٗحردة اإلحياء اللغوم ة ببلد الشاـ: د. نش ة الظبياف، مطبعة  حاميج، دمشق  -
 خلصائص: أبو الفتح عثماف با جمل، تح زلمد علي الندار، دار الكتاب العرك، بحكت.ا -

دراسة هحصائية لذكر معدم تػاج العػركس: د. علػي حلمػي موسػس كد. عبػد الصػبور شػاىني، مطبوعػات جامعػة  -
 الكوي ، الكوي .

 ـ.ُِٔٗ -ىػ ُِّٖ، بحكت ِدراسات ة فقو اللغة: د. صبحي الصا،، ادلكتبة األىلية، ط -

، دمشػػق ُدراسػػات ة الرتمجػػة كادلصػػطلح كالتعريػػب: شػػحادة اخلػػورم، دار طػػبلس للدراسػػات كالرتمجػػة كالنشػػر، ط -
ُٖٗٗ. 
 -ىػػػػػ ُّٓٗ، الكويػػػ  ُدعػػػوة هىل تعريػػػب العلػػػـو ة الامعػػػػات: د. أ ػػػد مطلػػػوب، دار البحػػػػوث العلميػػػة، ط -
 ـ.ُٕٓٗ

 مود زلمد شادر، مكتبة اخلاصلي، القاىرة.دالئل اإلعداز: عبد القاىر الرجاين، تح زل -

خركف، الدار التونسية للنشر، تونج  -  .ُْٖٗدكر التعريب ة تطوير اللغة العربية: د. زلمد رشاد احلمااكم ًك
ديػػػواف األدب: هسػػػحاؽ بػػػا هبػػػراىيم الفػػػاراك، تػػػح د. أ ػػػد سلتػػػار عمػػػر، منشػػػورات رلمػػػع اللغػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرة،  -
 .ـُْٕٗ -ىػ ُّْٗ
رسالة ة لقيق تعريب الكلمة األعدمية: أ د با سليماف ادلعركؼ بابا دمػاؿ باشػا الػوزير، تػح زلمػد سػواعي،  -

 نشر ادلعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية.

رسػػػالة االشػػػتقاؽ: أبػػػو بكػػػر زلمػػػد بػػػا السػػػراج، تػػػح زلمػػػد علػػػي الػػػدركيش كمصػػػطفس احلػػػدرم، دار رللػػػة الثقافػػػة،  -
 .ُّٕٗدمشق 
 لسبعة ة القراءات: ابا رلاىد، تح شوقي ضي ، دار ادلعارؼ ملصر.ا -

 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، دمشق ُسر صناعة اإلعراب: عثماف با جمل، تح د. حسا ىنداكم، دار القلم، ط -

سػر الفصػاحة: ابػا سػناف اخلفػػاجي، تصػحيح كتعليػق عبػد ادلتعػاؿ الصػػعيدم، مكتبػة كمطبعػة زلمػد علػي صػػبيح،  -
 ـ.ُِٓٗ -ىػ ُِّٕمصر 

 .ُٖٓٗشرح األلفية: ابا الناظم، تح عبد احلميد السيد كزلمد عبد احلميد، دار اليل، بحكت  -
شرح الشافية: رضي الديا األسرتباذم زلمد با احلسا، تح زلمد نور احلسا كزلمد الافااؼ كزلمػد زليػي الػديا  -

 .ُٕٓٗعبد احلميد، دار الكتب العلمية، بحكت 
 .َُٓٗكمكتبة ادلتن ، القاىرة  -با علي با يعيش النحوم، عاسى الكتب، بحكت  شرح ادلفصل: يعيش -
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الشػػفاء: ابػػا سػػينا، تػػح عبػػد احلميػػد صػػربة كعبػػد احلميػػد لطفػػي مظهػػر، منشػػورات مكتبػػة ًيػػة اهلل العظمػػس، قػػم،  -
 ىػ. َُْٓهيراف 

 د ادلنعم خفاجي، القاىرة.شفاء الغليل فيما ة دبلـ العرب ما الدخيل: شهاب الديا اخلفاجي، تح عب -

 ـ.َُُٗ -ىػ ُّٖٓالصاح  ة فقو اللغة كسنا العرب ة دبلمها: أ د با فارس، ادلكتبة السلفية، القاىرة  -

: ندمي مرعشلي كأسامة مرعشلي، دار احليارة العربية، ط -  .ُْٕٗ، بحكت ُالصحاح ة اللغة كالعلـو
 -ىػػػػ َُْٗداللػػػة: د. ناصػػػر حسػػػني علػػػي، ادلطبعػػػة التعاكنيػػػة، دمشػػػق الصػػػيغ الثبلثيػػػة رلػػػردة كمايػػػدة اشػػػتقاقان ك  -
 ـ.ُٖٗٗ

 الصيغ الرباعية كاخلماسية اشتقاقان كداللة: د. مايد نعيم، مطبعة احلداز، دمشق. -

 علم الرتمجة، مدخل لغوم: د. فوزم عطية زلمد، دار الثقافة الديدة، القاىرة. -

 ـ.ُِٖٗ -ىػ َُِْة دار العركبة للنشر كالتوزيع، الكوي  علم الداللة: د. أ د سلتار عمر، مكتب -

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالعمدة ة زلاسا الشعر: احلسا با رشيق القحكاين، تح زلمد قاقااف،  -

الفػػاخر ة شػػرح مجػػل عبػػد القػػاىر ة النحػػو: زلمػػد بػػا أك الفػػتح البعلػػي، تػػح د. شلػػدكح زلمػػد خسػػارة، آّلػػج  -
 .ََِِلكوي  األعلس للفنوف كاآلداب ا

 الفاراك اللغوم: د. أ د سلتار عمر. -

 .ُٕٗٗ، بحكت ّالفركؽ ة اللغة: أبو ىبلؿ العسكرم، دار اآلفاؽ الديدة، ط -
 فقو اللغة كسر العربية: أبو منصور الثعال ، دار الكتب العلمية، لبناف. -

 .ُْٔٗ، لبناف ِفقو اللغة كخصائص العربية: زلمد ادلبارؾ، دار الفكر احلديث، ط -
 .ُٖٕٗ، بحكت ِفقو اللغة ادلقارف: د. هبراىيم السامرائي، دار العلم للمبليني، ط -
 الفهرس : ابا الندمي، ادلكتبة التدارية الكربل، مصر. -

ة التعريػػػب كادلعػػػرَّب ادلعػػػركؼ حباشػػػية ابػػػا بػػػرم علػػػس دتػػػاب ادلعػػػرب البػػػا الػػػواليقي، تػػػح د. هبػػػراىيم السػػػامرائي،  -
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓلرسالة، بحكت مؤسسة ا

ة اللغػػػة كاألدب كعبلقتهمػػػا بالقوميػػػة: سػػػاطع احلصػػػرم، مردػػػا دراسػػػات الوحػػػدة العربيػػػة، طبعػػػة خاصػػػة، بػػػحكت  -
ُٖٗٓ. 
قػػاموس األطبػػا كنػػاموس األلبػػا: مػػديا بػػا عبػػد الػػر ا القوصػػوين ادلصػػرم، مطبوعػػات رلمػػع اللغػػة العربيػػة بدمشػػق  -
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ

 .ُٕٔٗحياء األلفاظ: تقدمي كلقيق أسامة الطي ، دار الوفاء للطباعة كالنشر، دمشق قاموس ه -
 .ُٖٓٗ، الكوي  ِقاموس الكيمياء: هعداد موسوعة الكوي  العلمية، ط -
 القاموس احمليس: رلد الديا الفحكزبادم، ادلكتبة التدارية الكربل، مصر. -

 .ُٖٔٗسسة الوطنية للكتاب، الاائر القياس ة اللغة: زلمد اخلير احلسني، ادلؤ  -
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 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، دمشق ُالقياس ة النحو: د. مىن هلياس، دار الفكر، ط -

 الكتاب: سيبويو، تح عبد السبلـ ىاركف، عاس الكتاب للطباعة كالنشر كالتوزيع، بحكت. -

 ىػ.َُْٓ، هيراف ُة، طدتاب العني: اخلليل با أ د الفراىيدم، تح د. مهدم ادلخاكمي، دار اذلدر  -

 .ُٖٗٗ، القاىرة ُالغريب ادلصنَّ : القاسم با سبلـ، تح رمياف عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، ط -
 .ُّٕٗدتاب الصيدنة: زلمد با أ د البحكين، تح احلكم زلمد سعيد، مؤسسة حدرد الوطنية، دراتشي  -
ح د. لطفػػػي عبػػػد البػػػديع، اذليئػػػة ادلصػػػرية العامػػػة للكتػػػاب دشَّػػػاؼ اصػػػطبلحات الفنػػػوف: زلمػػػد علػػػي التهػػػانوم، تػػػ -
ُِٕٗ. 
الكليَّػات، معدػم ة ادلصػػطلحات كالفػركؽ: أبػو البقػػاء أيػوب بػا موسػػس الكفػوم، تػح د. عػػدناف دركيػش كزلمػػد  -

 .ُِٖٗ، دمشق ُادلصرم، منشورات كزارة الثقافة، ط
، مكتبػػػػة ادلثػػػػىن، بغػػػػداد، عػػػػا نسػػػػخة ادلطبعػػػػة الكنػػػػا اللغػػػػوم ة اللسػػػػاف العػػػػرك: نشػػػػر كتعليػػػػق د. أكنسػػػػ  ىفنػػػػر -

 )كييم ثبلثة دتب ىي: اإلبداؿ البا السكي ، كاإلبل كخلق اإلنساف لؤلصمعي(. َُّٗالكاثوليكية، بحكت 

دنا احلفاظ ة دتاب هتػذيب األلفػاظ: ػلػىي بػا علػي اخلطيػب التربيػام، نشػر ادلعاكنيػة الثقافيػة لآلسػتانة الرضػوية  -
 ىػ. ش )ىدرية  سية( كىي صورة للكتاب الذم حققو األب لويج شيخو. ُّٔٔ، ّادلقدسة، ط

 .ُُٖٗ، ِاللغة العربية ة التعليم العايل كالبحث العلمي: د. مازف ادلبارؾ، دار النفائج كدار الرسالة، ط -
 .ُٕٖٗ، عماف ُاللغة العربية كالتعريب ة العصر احلديث: د. عبد الكرمي خليفة، ط -
 .ُٕٔٗية كادلعاصرة: زلمد دامل حسني، دار ادلعارؼ ملصر اللغة العرب -
ليج ة دبلـ العرب: ابا خالويو احلسني با أ د، تصػحيح كضػبس أ ػد بػا أمػني الشػنقيطي، ادلكتبػة احملموديػة  -

 ، مصر.ُالتدارية، ط

 -ىػػ ُّٖٓ، بغػداد ِادلباحث اللغوية ة العراؽ كمشػكلة العربيػة ادلعاصػرة: د. مصػطفس جػواد، مطبعػة ادلثػىن، ط -
 ـ.ُٓٔٗ

ف: أبػػو عبيػػدة معمػػر بػػا ادلثػػىن، تعليػػق كتقػػدمي زلمػػد فػػؤاد سػػادني، مؤسسػػة الرسػػالة، ط -  -ىػػػ َُُْ، ِرلػػاز القػػًر
 ـ.ُُٖٗ

 آّازات النبوية: الشري  الرضي، تح د. طو زلمد الايمل، مؤسسة احلل  كشرداه. -

 .ُٖٔٗالليل، دار النهية العربية للطباعة كالنشر، بحكت آّاز كأثره ة الدرس اللغوم: د. زلمد بدكم عبد  -
رلموعة الشافية ما علمي الصرؼ كاخلس: مجاؿ الديا احلسيمل كالشيع زدريػا األنصػارم اخلارجػي، عػاس الكتػب،  -

 ىػ.َُُّبحكت، نسخة مصورة عا طبعة هستانبوؿ 

، كزلمػد شػوقي أمػني، مطبوعػات رلمػع اللغػة العربيػة رلموعة القرارات العلمية ّٓمع اللغة العربية، زلمػد خلػ  اهلل -
 بالقاىرة.

 .ُٖٖٗرلمع اللغة العربية بدمشق كالنهوض بالعربية: د. زلمد رشاد احلمااكم، دار الرتدي للنشر  -
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 .ُْٔٗالاء السادس، نشر رلمع القاىرة  -رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  -
 .ُٔٔٗالاء السابع، نشر رلمع القاىرة  -ّٓمع رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا ا -
 .ُٔٔٗالاء الثاما، نشر رلمع القاىرة  -رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  -
 .ُٕٔٗالاء التاسع، نشر رلمع القاىرة  -رلموعة ادلصطلحات الا أقرىا آّمع  -
 .ُّٖٗت زليس احمليس: بطرس البستاين، مكتبة لبناف، طبعة جديدة، بحك  -
 ادلخصَّص: علي با ه اعيل ادلعركؼ بابا سيده، لنة هحياء الرتاث العرك، دار اآلفاؽ الديدة، بحكت. -

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗادلراجع ادلعدمية العربية، مسفر الثبيا ك د. زلمود ه اعيل صيمل، مكتبة لبناف،  -

حسػػا حسػػني فهمػػي، مكتبػػة النهيػػة ادلصػػرية، القػػاىرة  ادلرجػػع ة تعريػػب ادلصػػطلحات العلميػػة كالفنيػػة كاذلندسػػية: -
ُُٗٔ. 
ادلاىػػر ة علػػـو اللغػػة كأنواعهػػا: جػػبلؿ الػػديا السػػيوطي، تػػح زلمػػد أ ػػد جػػاد ادلػػوىل كعلػػي زلمػػد البدػػاكم كزلمػػد  -

 ، بحكت.ُأبو الفيل هبراىيم، دار اليل كدار الفكر، ط

 .ََِّر العركبة، الكوي  ادلستقصس ة علم التصري : د. عبد اللطي  اخلطيب، دا -
 .ُٖٗٗ، عماف ُمشكبلت اللغة العربية ادلعاصرة: رلد زلمد البادح الربازم، مكتبة الرسالة احلديثة، ط -
، بػػحكت ُادلصػطلح األعدمػػي ة دتػػب الطػب كالصػػيدلة العربيػػة: د. هبػراىيم بػػا مػػراد، دار الغػرب اإلسػػبلمي، ط -
ُٖٗٓ. 
 -ىػػػػػ ُُّٔ، دمشػػػػق ِلػػػػديا الكػػػػواد ، مطبعػػػػة الامعػػػػة السػػػػورية، طمصػػػػطلحات علميػػػػة: د. زلمػػػػد صػػػػبلح ا -
 ـ.ُِْٗ

ادلصػػػطلحات العلميػػػػة ة اللغػػػة العربيػػػػة ة القػػػدمي كاحلػػػػديث: مصػػػطفس الشػػػػهاك، مطبوعػػػات رلمػػػػع اللغػػػة العربيػػػػة  -
 ـ.ُٓٔٗ -ىػ ُّْٖ، ِبدمشق، ط

 .ُٕٗٗ، مصر ُنة، طادلصطلحات العلمية قبل النهية احلديثة: ضاحي عبد الباقي، مطبعة األما -
 .ُِٔٗادلصطلحات العلمية: آّمع العلمي العراقي، مطبعة آّمع العلمي العراقي، بغداد  -
 .ُْٔٗمصطلحات الفلسفة: أبو العبلء عفيفي كرفاقو، آّلج األعلس لرعاية الفنوف، القاىرة  -
للنشػر، تػونج كادلؤسسػة الوطنيػة للكتػاب ادلصطلح الفلسفي عند العرب: د. عبد األمح األعسم، الػدار التونسػية  -
 .ُُٗٗبالاائر، 
ادلصػػطلحات اللغويػػة احلديثػػة ة اللغػػة العربيػػة: د. زلمػػد رشػػاد احلمػػااكم، الػػدار التونسػػية للنشػػر، تػػونج، كالػػدار  -

 الوطنية للكتاب، الاائر.

 .ُّٖٗعلم، دمشق  ادلعدم العرك، دراسة هحصائية لدكراف احلركؼ ة الذكر العربية: د. ػلىي مح -
 .ُٖٓٗمعاجم علس ادلوضوعات: د. حسني نصار، مطبوعات كزارة اإلعبلـ، الكوي   -
 ـ.ُُٖٗ -ىػ َُُْ، ُمعاين األبنية ة العربية: د. فاضل السامرائي، طبع جامعة الكوي ، ط -
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ف: أبو زدريا ػلىي با زياد الفراء، دار الكتب ادلصرية  -  .ُٓٓٗمعاين القًر
ا الكػػبلـ األعدمػػي علػػس حػػػركؼ ادلعدػػم: أبػػو منصػػور الػػواليقي موىػػػوب بػػا أ ػػد، تػػح أ ػػد زلمػػػد ادلعػػرب مػػ -

 ـ.ُٗٔٗ -ىػ ُّٖٗ، القاىرة ِشادر، مطبعة دار الكتب، ط

 -ىػػػػ ُّٖٗتػػػونج  -ادلعػػػرب الصػػػويت عنػػػد العلمػػػاء ادلغاربػػػة: د. هبػػػراىيم بػػػا مػػػراد، الػػػدار العربيػػػة للكتػػػاب، ليبيػػػا  -
 ـ.ُٖٕٗ

 الكوي (. -القاىرة  -بحكت  -ة العربية: طو باقر، دار الوثبة، )دمشق معدم الدخيل  -

 .َُٗٗ، ُُعرك(: د. سهيل هدريج كد. جبور عبد النور، دار اآلداب، ط -معدم ادلنهل )فرنسي  -
 ـ.َُٔٗ -ىػ َُّٖ، ُمعدم احليارة: زلمود تيمور، مكتبة اآلداب، ط -

 .ُْٖٗ، دمشق ْالعرب، دار طبلس، ط ادلعدم الط  ادلوحَّد: الاد األطباء -
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْ، بحكت ُمعدم ادلعاجم العربية: يسرم عبد الغمل عبد اهلل، دار اليل، ط -

 .ُُٕٗ - ُُّٗادلعدم العسكرم ادلوحَّد، جامعة الدكؿ العربية، دار ادلعارؼ ملصر  -
 بغداد. -، بحكت ّط معدم العلـو الطبية كالطبيعية: د. زلمد مشرؼ، مكتبة النهية، -

 .َُٗٗمعدم عمقيَّة للمختصرات اإلنكلياية: بساـ عمقية، دار األحباب، بحكت  -
 معدم ادلصطلحات الفنية: ىيئة التدريب، مصر. -

 .ُٖٔٗمعدم مصطلحات العلم كالتكنولوجيا )مكرك ىيل(: معهد اإلظلاء العرك، لرير زلمد دبج، بحكت  -
، صػػػفاقج، المهوريػػػة ُة: هبػػػراىيم فتحػػػي، ادلؤسسػػػة العربيػػػة للناشػػػريا ادلتحػػػديا، طمعدػػػم ادلصػػػطلحات األدبيػػػ -
 التونسية.

، بػػػػحكت، الػػػػدار البييػػػػاء ُمعدػػػػم ادلصػػػػطلحات األدبيػػػػة ادلعاصػػػػرة: د. سػػػػعيد علػػػػوش، دار الكتػػػػاب اللبنػػػػاين، ط -
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ

 .ُٖٗٗ، ُبة لبناف، طمعدم ادلصطلحات البحرية: األدادؽلية العربية للنقل البحرم، مكت -
 .ُّٖٗمعدم مصطلحات التنمية االجتماعية: جامعة الدكؿ العربية،  -
 ، الرباط.ِمعدم مصطلحات الطحاف ادلدين: جامعة الدكؿ العربية، ط -

معدػػػػم مصػػػػطلحات التكنولوجيػػػػا الكيميائيػػػػة: د. ادلهنػػػػدس ػلػػػػىي مصػػػػطفس العدمػػػػاكم كادلهنػػػػدس حسػػػػا زلمػػػػود  -
 .ُْٕٗبية للت لي  ة اليباغ، مؤسسة األىراـ ه اعيل، ادلؤسسة الشع

 .َُٗٗلبناف  -، سورية ُمعدم ادلصطلحات العلمية العربية: د. فايا الداية، دار الفكر، ط -
، مؤسسػة الرسػالة، بػحكت ُمعدم الرياضيات ادلعاصرة: د. صبلح أ ػد كد. موفػق دعبػوؿ كد. هذلػاـ  صػي، ط -
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْ

 .ُْٖٗ، الكوي  ُ: رلموعة ما االختصاصيني، مؤسسة الكوي  للتقدـ العلمي، طمعدم الرياضيات -
 .ُِٖٗ، مكتبة لبناف، بحكت ِمعدم الشهاك ة مصطلحات العلـو الاراعية: هعداد أ د شفيق اخلطيب، ط -
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 .ُْٖٗ، مكتبة لبناف ٔمعدم ادلصطلحات العلمية كالفنية كاذلندسية: أ د شفيق اخلطيب، ط -
: الػػػاد ادلهندسػػػني العػػػرب، مؤسسػػػة ادلع - ػػػد الشػػػامل للمصػػػطلحات الفنيػػػة للهندسػػػة كالتكنولوجيػػػا كالعلػػػـو دػػػم ادلوحَّ

 .ُٖٔٗالكوي  للتقدـ العلمي، الكوي  
ادلعدػػػػم الفلسػػػػفي ة األلفػػػػاظ العربيػػػػة كالفرنسػػػػية كاإلنكليايػػػػة كالبلتينيػػػػة: د. مجيػػػػل صػػػػليبا، دار الكتػػػػاب اللبنػػػػاين  -

 .ُِٖٗ كمكتبة ادلدرسة، بحكت
ادلعدػػػػم العػػػػرك للمصػػػػطلحات كالتعػػػػاري  اإلحصػػػػائية كالدؽلغرافيػػػػة، ادلكتػػػػب العػػػػرك لئلحصػػػػاء كالتوثيػػػػق، عمػػػػاف  -
ُُٖٗ. 
 .ُْٔٗمعدم ادلوسيقس العربية: د. حسني علي زلفوظ، مطبعة دار المهورية، بغداد  -
 ادلعدم العرك  نش تو كتطوره: د. حسني نصار، مكتبة مصر. -

 -ىػػػػػػ ُُّٗعربيػػػػػة: هعػػػػػداد كجػػػػػدم رزؽ نػػػػػايل، اذليئػػػػػة ادلصػػػػػرية العامػػػػػة للتػػػػػ لي  كالنشػػػػػر، القػػػػػاىرة ادلعدمػػػػػات ال -
 ـ.ُُٕٗ

 معدم ادلعاجم: أ د الشرقاكم هقباؿ، دار الغرب اإلسبلمي. -

: زلمد با أ د اخلوارزمي، تح هبراىيم األبيارم، دار الكتاب العرك، بحكت  -  .ُْٖٗمفاتيح العلـو
-  :  بحكت. -يوس  با يعقوب السكادي، ضبس كشرح نعيم زرزكر، دار الكتب العلمية مفتاح العلـو

 ىػ. َُْْمقاييج اللغة: أ د با فارس، تح عبد السبلـ ىاركف، نشر مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي،  -

 مناى  البحث ة علم االجتماع: د. قبارم زلمد ه اعيل، منش ة ادلعارؼ باإلسكندرية. -

 ة لوضع ادلصطلحات العربية: أ د األخير نااؿ، معهد الدراسات كاألحباث للتعريب، الرباط.ادلنهدية الديد -

، دار الغػػػػػػػرب ُادلنهديػػػػػػة العامػػػػػػػة لرتمجػػػػػػػة ادلصػػػػػػػطلحات كتوحيػػػػػػػدىا كتنميطهػػػػػػا: د. زلمػػػػػػػد رشػػػػػػػاد احلمػػػػػػػااكم، ط -
 .َُٖٗاإلسبلمي،
فس كعبػد اهلل أمػني، مكتبػة مصػطفس ادلنص : شرح اإلماـ ابا جمل لكتػاب التصػري  للمػازين، تػح هبػراىيم مصػط -

 .ُْٓٗالباك احلل ، مصر 
 -ىػػػػػ َُِْ، بػػػػحكت ّمػػػػنه  البحػػػػوث العلميػػػػة: د. ثريػػػػا ملحػػػػج، دار الكتػػػػاب اللبنػػػػاين، مكتبػػػػة ادلدرسػػػػة، ط -
 ـ.ُِٖٗ

 ـ.َُٕٗ -ىػ َُّٗ، ادلكتبة العربية حبلب، ُادلمتع ة التصري : ابا عصفور اإلشبيلي، تح د. قباكة، ط -

ف مػػا ادلعػػرب: عبػػد الػػر ا بػػا أك بكػػر السػػيوطي، تػػح د. التهػػامي الراجػػي، صػػندكؽ ادل - هػػذب فيمػػا كقػػع ة القػػًر
 هحياء الرتاث اإلسبلمي، الرباط.

ليبيػػا  -مػػواد البيػػاف: علػػي بػػا خلػػ  الكاتػػب، تػػح د. حسػػني عبػػد اللطيػػ ، منشػػورات جامعػػة الفػػاتح، طػػرابلج  -
ُِٖٗ. 
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 -ىػػػػ َُْٗلغػػػة العربيػػػة األردين، منشػػػورات رلمػػػع اللغػػػة العربيػػػة األردين، عمػػػاف ادلوسػػػم الثقػػػاة السػػػابع ّٓمػػػع ال -
 ـ.ُٖٗٗ

ادلوة ة النحو الكوة: صدر الديا الكغراكم، تعليق زلمد ّٔدة البيطار، مطبوعػات رلمػع اللغػة العربيػة بدمشػق  -
َُٕٗ. 
، مطبوعػػات رلمػػع اللغػػة العربيػػة نظػػرة ة معدػػم ادلصػػطلحات الطبيػػة الكثػػح اللغػػات )دلحفيػػل(: د. حسػػمل سػػبح -
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُْْبدمشق 

 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕالواضح ة علم الصرؼ: د. زلمد خح حلواين، دار ادل موف للرتاث، دمشق  -

 المجالت والدوريات -ب 

 رللة رلمع اللغة العربية بدمشق، كالتفصيبلت ة احلواشي. -

 بلت ة احلواشي.رللة رلمع اللغة العربية بالقاىرة، كالتفصي -

 رللة آّمع العلمي العراقي، كالتفصيبلت ة احلواشي. -

 رللة رلمع اللغة العربية األردين، كالتفصيبلت ة احلواشي. -

 رللة اللساف العرك بالرباط، كالتفصيبلت ة احلواشي. -
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 مستخلص

 وفق مصطلحاتال وضع طرٌقة فً جدٌدة أراء   واالشتقاق،ٌقدم اللغة فقه فً كتاب
 . صحٌحة عربٌة لغوٌة منهجٌة
 العربٌة حاجة المقدمة فً المؤلف ذكر فصول، وثالثة ومدخل مقدمة فً الكتاب

 عن المدخل فً تحدث ثم ، العلمٌة المصطلحات الشتقاق علمً أساس بناء إلى
 طرق؛ ثالث فً ٌكمن ورآه ومشكالته، وتعرٌفه ومفهومه المصطلح وضع طرائق
 . بها خاصا   فصال   الطرق هذه من لكل فعقد واالقتراض، ولٌدوالت الترجمة
 الترجمة عن وتحدث مصادرها، ثم مدلوالتها( الترجمة) فصل فً المؤلف تناول

 ترجمة فً للبحث الفصل من جانبا   خصص ثم.. بالمعنى والترجمة الحرفٌة
 . المختصرات بترجمة وختمه واللواحق، السوابق
 وضع طرائق من طرٌقة  ( التولٌد) موضوعل الثانً الفصل فً وتعرض

، إلى القدماء نظرة إلى وأشار المصطلحات،  إلٌه، المحدثٌن نظرة إلى ثم المولدَّ
 أنواع وذكر التولٌد، فً اللغوي والقٌاس والتولٌد، اللغوي التطور عن تكلم بعدها
 . ٌا  واف تفصٌال   ذلك فً وفّصل والمجاز، واالرتجال االشتقاق الثالثة؛ التولٌد
ٌّن( االقتراض) مفهوم وّضح الثالث الفصل وفً  اللفظً التعرٌب وهما نوعٌه، وب

ٌّن كما والدخٌل،  فٌه ذكر ذٌال   الفصل بهذا وألحق.. المصطلح فً مكانتهما ب
 . االقتراض مخاطر
 اعتماده ولطرق وتحدٌده المصطلح علم فً هامة خطوة الكتاب
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Abstract 

This book is a linguistic treatise handling the methods Arabic follows for formulating 

the innovated vocabulary derived from the modern scientific terms. 

The treatise compiles the theoretical enacting of rules and the practical application 

for detecting the methodology of those modernized in developing and enriching 

Arabic and adding to its word-wealth. 

The book is divided into an introduction, a preface, three chapters and indexes. The 

introduction includes presentation of the topic and its ideas. Therefore, it states that 

Arabic follows three methods for setting terms: translation, reproduction and 

borrowing. Chapter One is dedicated for translation, so it discusses its definition, 

types and sources and reviews the contextual translation and converges the 

translation of prefixes and suffixes to each other. 

Chapter Two involves the linguistic reproduction of the linguistic development and 

terminology and discusses its types: derivation, metaphor and improvisation, and 

then it discusses each fulfilling the research requirements. The most significant point 

of interest the research has led to is confirming that the reproduced words belong to 

Arabic and are eloquent, and so it represents a call to linguistic innovation and 

development for confronting those who call to immobilization and embalming. 

Chapter three is dedicated to linguistic borrowing, and so it divides the borrowed 

words into Arabicized and intervened. The most significant point of significance in 

this chapter is the discovery of the Arab acoustic system, to which the foreign word 

should be led in order to sneak into the necklace of Arabic and be considered from it. 

Then it sets a barrier dividing them into Arabicized and intervened, although such 

limits laid between them mostly disappear. 

The methodology of the treatise is distinguished by compiling both heritage and 

modernization and joining theory to practice. That’s why its sources diversified 

between the compilations of the old and the writings of the modern. It is also 

characterized by objectivity and scientific basis as much as possible so that it 

sometimes reviews the contrasting and contradicting statements about the topic, and 

in the end it commits to that which seems to be closer to reality and more successful 

in developing Arabic by means of an independent spirit. 


