محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل

حماضرات يف التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
المقدمة
حمداً لمن بيده زمام األمور ،يصرفها على النحو الذي يريد ،فهو الفعال لماا يرياد ،إذا

أراد أمااراً فمامااا يلااول لااو اان في ااون  -ساااحااو ا  -باارئ المااو ماان لف ا وحاار  ،وتلدس ا

أسااماؤه ،وجلا ااافاتو و ااا أفعالااو عيااون الح مااً واااالة وسااالماً علااى الناااي العربااي األمااي،
أفصح من اطق بالضاد محمد عليو أفضل الصالة والسالم.
أما بعد...
فاللغً ما اعلم فن جميل تع س في ألفاظها وترا ياها وتشاايهاتها ومعاايهاا ،خصااص

األمم وملوماتها ،وىي في الواقع ااقي الفنون الجميلً ،ملك ل افً أفاراد األماً ،ووليادة عالرياً
أجيالها خلفاً عن سلف بحيث ال يم ن فرضها.
وىااي إلااى جااااب واهااا مجموعااً ماان األلفاااظ التااي تم اال تاراث األسااال فااي عص اراا

الحاضر ،فماها  -في الوق ذاتو  -تعد مظهراً من مظاىر العزة والسيادة الوطنيً ،واللوميً وىي

أيضاً وسايلً للتفااىم باين األفاراد فاي أماور قاد ت اون عرضاً للتغيار والتااديل والتجدياد ،ومان ىناا
وجاب ان ي ااون فااي ال المسااتمر فااي حياااة األفاراد والجماعااات ،مااع المحافظاً عليهااا ممااا يغياار
أاولها وأساسها وىي ما اارى معادلاً ااعاً ول نهاا مم ناً للغاات اللوياً التاي تحمال ملوماات

المسايرة لتطور الزمان واختال الم ان.
واحاان ابناااع العربيااً ،واجانااا ان اعتااز بلغتنااا وان اغااار عليهااا ت الن اللغااً تحيااا باىلهااا،

وت ااون لهااا الصاادارة إذا ااان أىلهااا سااااقين فااي التطااور الحضاااري ،وإاااو لشااعور يرياازي ان يعتااز
اإلاسان بلغتو ،فلغً األمً عنوان ثلافتها وحضارتها ،ولذلك تغناى األمام افاً بلغتهاا وتعمال علاى

ترقيتها ورفعً شأاها.
ٕٕٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

العدد ()ٜ

ايلول (ٕٕٔٓ)

ولغااً اللغااً العربيااً متلدمااً متطااورة ،عاشا فتاارة ماان عمرىااا فااي حضااارة زاىاارة ،وعلاام

راق ،وف ر عال ،وأدب رفياع ،ال يم ان ان ا تفاي ب روتهاا المحلياً ،ماا أااو ال يم ان ان تنجاو
اللغات األخرى من تأثيرىا.
ل ااذلك قاماا حر ااً التعريا اب ل ااتحف ل م ااً العربي ااً يااه ااا ووجودى ااا ف ااي ى ااذا الع ااالم

المتصارع .فالتعريب وسيلً من وساصل امو اللغً وتطورىا ما ااها وسيلً من وساصل التغلب على
التحااديات الت ااي تواجهنااا ،ااالت لف والجه اال والتجزصااً ،والتس االأل األجنا ااي ،وذلااك ع اان طري ااق
االافتاح على الف ر اإلاسااي والعلم الحاديث ويفاتح لناا بااب المشاتر ً والمفاعلاً فاي الحضاارة

العالميً المعاارة بمنطق متميز.

فهذا وذاك ان ساااً الختياري ىذا الموضوع إضافً لفضولي ولهفتاي فاي التعار علاى

بعض ال لمات المعربً التي احساها في ير من األحيان عربيً فاي االاال والتعار علاى بعاض
المصطلحات العلميً التي اسمعها وال اعر مدلولها.
حسناتنا.

ىذا وأسال ا العلي العظيم ان يجعل ىذا العمل خالصاً لوجهو ،وان يجعلو في ميزان

التمهيد:
التل العربيً بغيرىا أطول أمداً وأوسع أفلاً وأ ر تداخالً .التل بالفارسايً والسارياايً

واليوااايً والاربريً وييرىا .ما أاها حمل رسالً اإلسالم ولهذا وذاك ااتللا إليهاا الفااظ يارة
جديدة للتعاير عان المفااىيم واألف اار والانظم والسالوك ،ييار ان لغاً العارب ذات اظاام منساجم

متماسك يشد بعضاو بعضااً ،تجاري فيهاا األلفااظ علاى اساق خااص ،فاي حروفهاا وأااواتها ،وفاي
مادتها وتر ياها ،وفي ىيئتها وبناصها ،ما ان لمجتمع العرب اظام في ارتااط أفراده وقااصلو ،فاي
اااالت اللربااى والنسااب واااالت التضااامن والتعاااون ،ولااو سااننو فااي الساالوك وال لااق ال يسااتطيع

الفرد ال روج عليها بل ينشأ منطاعاً عليها ومنساقاً إليها.

ولاذلك ااان دخااول الغريااب فااي قايلااً أماراً البااد ماان معالجتااو معالجااً ال ت اال بتماسااك

المجتمع وقواعده المنسجمً ،ف اااوا يلالوااو بيانهم علاى أااو جاار لهام يحموااو أو يلحلوااو بهام
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بالوالع في ون مولى إلحدى اللااصل العربيً .ومعنى الوالع المناارة فهو موالىم وىم موالياو ،أي

أاو اصيرىم وىم اصراؤه .والباد لاو فاي ىاذه الحاال ان يسالك مسال هم فاي الحيااة فاي عاادتهم

وأخالقهاام .ااذلك دخااول ال لمااً الغرياااً فااي اللغااً العربيااً شااايو باادخول الغريااب فااي العاارب
والتحاقو بمحدى قااصهم وإن اطالق لمً التعريب للداللً على األلفاظ األجنايً التي دخل لغً
العرب تشير إلى ىذا المعنى فلد استعملها أىل اللغات األخرى للداللً على المعناى افساو لفا

النلال واالسااتعارة ( .)empruntوأمااا التغياار العربااي فيفيااد ان ال لمااً جنسا وأااااح ماان

جنس الم العرب(ٔ).

ولذلك ان التعريب خطوة أساسيً للمحافظً على اللغاً العربياً وإلبلاصهاا داصمااً أااليً

شام ً عاليً.

الفصل األول
التعريب في العربية
المبحث األول
تعريف التعريب والفرق بينه وبين الدخيل وبين الترجمة
تعريف التعريب
الا اال اللف ا ا ما اان العجميا ااً إلا ااى العربيا ااً والمشا ااهور فيا ااو التعريا ااب ،وسا ااماه سا ااياويو

(ٕ)

ب)(ٖ).
(م ْع َر ٌ
(م َع َّر ٌ
ب) ،و ُ
وييره(إعراباً)  -وىو إمام العربيً  -فيلال :حينئذ ُ

وعربااو :علمااو العربيااً ،وفااي حااديث الحساان أاااو قااال :مااا تلااول فااي رجاال رعااف فااي
َّ
ِ
ف أي علمهام العربياً ،ويلحان إاماا
ب الناس ،وىو يلولُ :رع َ
الصالة؟ فلال الحسن :ان ىذا يُا َع ِّر ُ
ف.
ىو َر ُع َ
وتعريااب االساام االعجمااي :أن تتفااوه بااو العاارب علااى منهاجهااا ،تلااولَ :ع َّربَتااو العاارب أو

ب لسااو بالضم ،عُ ُروبو أي اار عربياً(ٗ).
ب األيتمَ ،
وع ُر َ
أ ْع َربَتو أيضاً ،وأ ْع َر َ
ااطالحاً:

للتعريب تعريفات يرة عند اللدامى والمحدثين منها:
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المجلد ()ٜٔ

العدد ()ٜ
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(ت ٖ ٖٜىاا) " :تعرياب االسام األعجماي ان تتفاوه باو العارب علاى

مناىجها ،تلول عربتو العرب ،وأعربتو أيضاً"
()ٙ
والزم شري (ت ٖ٘ٛىاا) قاال فاي ال شاا  " :ان معناى التعرياب ان يجعال عربيااً
()ٚ
بالتصريف فيو ،وتغيره عن منهاجو وإجراصو على وجو اإلعراب".

الجواليلي(( )ٛتٓٗ٘ىا) قاال فاي المعارب " :أعلام أاهام ياراً ماا يجترصاون علاى تغيار

األسااماع إذ اسااتعملوىا ،فيااادلون الحاارو التااي ليس ا ماان حااروفهم إلااى أقربهااا م رج ااً ،وربمااا

أبدلوا ما بعد م رجو أيضاً ،واإلبدال الزم .لئالً يدخلوا في المهام ماا لايس مان حاروفهم .وربماا
ييروا الاناع من ال الم الفارسي إلى ابنيً العرب .وىذا التغير ي ون بمبادال حار مان حار  ،أو

زيااادة حاار  ،أو الصااان حاار أو إباادال حر ااً بحر ااً ،أو إس ا ان متحاارك ،او تحريااك سااا ن.
وربما تر وا الحر على حالو لم يغيروه"(.)ٜ

وقال أبو حيان األادلسي (ٓٔ)(ت٘ٗٚىا) في شرح التسهيل " العجمي عناداا ىاو ال

ما الل إلى اللسان العربي من لسان ييره " (ٔٔ).

والسيوطي (ٕٔ) (تٜٔٔىا) علد لو الااب التاسع عشر من تب المزىر وعرفو بلولاو.

"ىاو مااا اساتعملو العاارب ماان األلفااظ الموضااوعً لمعااان فاي يياار لغتهااا"(ٖٔ) ويلاول شااهاب الاادين

أحمد ال فاجي (ت ٜٔٓٙىا) في تاباو شافاع الغليال فيماا فاي االم العارب مان الادخيل " :
واعلم ان التعريب الل األلفاظ من العجميً إلى العربيً".
ومن المحدثين:
ق ااال عا ااد الل ااادر المغرب ااي " جع اال ال لم ااً األعجمي ااً عربي ااً" ،وق ااال أيضا ااً :المع اارب،

ويسمى أيضاً دخيالً ،وىو ما استعملتو العرب في األلفاظ الموضوعً لمعان في يير لغتها".

وقال محمد الماارك" :ىو إدخال اللفا األعجماي فاي العربياً بعاد تاديلاو وتهذيااو فاي

لفظو ووزاو بما يناسب العربيً".

وقال عاد الحميد حسن " :المعرب ىو ال لمات التاي اللا مان األجناياً إلاى العربياً

سواع وقع فيها تغير أو لم يلع " (ٗٔ).
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الفرق بين المعرب والدخيل:
بعد ان تطرقا إلاى تعرياف التعرياب أشاير إلاى أااو أمتازج التعرياب بالادخيل عناد بعاض

المؤلفين والاااح ين ،فاساتعملوا المعارب والادخيل بمعناى واحاد ،ولاذلك عسار التمياز بينهماا فاي

دراسات السابلين ،ومازال الفرق بين المعرب والدخيل في حاجاً إلاى إيضااح .والغرياب ان ىاذا
اإليضاااح لاام يللااق األقاادمين يااراً ،فاسااتعمل جمهااورىم المعاارب والاادخيل بمعنااى واحااد ،وماانهم
السيوطي في المزىر  ،وشهاب الادين أحماد ال فااجي فاي شافاع الغليال  ،وىاذا ماا اجاده

عند المؤلفين المتأخرين ،فهم لم يلتزموا التميز في عالجهم ل لفاظ التي اقتاسها العرب.
والااذي ي اارج بااو الااحااث ماان معارضااً األقااوال الم تلفااً وملاراتهااا  ،أن التفرقااً بااين
المعرب والدخيل تتم من حيث:
 -إذا ج اااعت لفظ ااً أجناي ااً ،وى ااذب م اان حي ااث لفظه ااا ،فأش اااه األبني ااً العربي ااً ف ااي ميزااه ااا

الصرفي ،اعتارت من المعرب ،أما إذا بلي على وزن يريب على اللغً العربيً فهي من الدخيل،

وبهااذا ي ااون اللف ا المعاارب عربي ااً ومل ااً جديااداً للغااً ،أمااا الاادخيل فااال يغاادو ان ي ااون إيااراداً
ل لفاظ الغرياً في ثياب التر يب العربي (٘ٔ).
وإلااى ىااذا يشااير الااد تور إبااراىيم أااايس بلولااو :أمااا ييرىااا (يعنااي يياار المعربااات) ماان

ال لمااات األجنايااً التااي بلي ا علااى اااورتها األاااليً فللياال عااددىا ،وقااد ظل ا قليلااً الشاايوع

والاادوران ،وأطلااق عليهااا (األعجمااي الاادخيل) ،أامااا أريااد بهااذا اسااتاعادىا عاان األلفاااظ العربيااً
األايلً ،ول ن المؤلفين المتأخرين لم يلتزموا ىذا الواف أو ىذا التميز في عالجهام ل لفااظ
التي اقتاسها العرب" (.)ٔٙ

 وفرق بعضهم باين الادخيل والمعارب فاذ روا ان اللفظاً األجناياً التاي اساتعملها العارب الاذينيحتج ب المهم تعتار من المعرب ،اما ما دخل بعد ذلك فااو يعتار من الدخيل (.)ٔٚ

الفرق بين التعريب والترجمً:
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العدد ()ٜ
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التعريب يلع على اللف دون المعناى ألاناا اطلاب بالتعرياب تلاويم اللفا وتعديلاو علاى

لحون العرب وت ليصو من شواصب العجماً ،واماا الترجماً فلايس يلادر عليهاا إال مان اان حاذقااً
باألعجميً التي يترجم عنها وذلك ان الترجمً لما اا تفسيراً ان ااحاها يتطلب المعنى فوق
ما يتطلاو اللف (.)ٔٛ
فترجمً ا

من النصوص إلى العربيً إاما ي ون بنللو حرفياً إلى العربياً ،أماا إذا ااا

ىذه الترجمً دقيلً ومنلولً إلاى لغاً عربياً ااااعً ال تلماس فيهاا أي أثار أجنااي ،فاان ىاذا ي اون

تعريا ااً .امااا بالنساااً إلااى األلفاااظ ،فاامن الترجمااً تعنااي وضااع ملاباال عربااي للفظااً ي ااون فيهااا ىااذا
الملابل العربي مطابلاً لها تماماً ،أما إذا أخذاا اللفظً ما ىي وأخضعناىا للوزن العربي ،فمن ىذا
ي ون تعريااً.

()ٜٔ

المبحث الثاني
دواعي المعرب وعالماته في العربية
دواعي التعريب:
 ما اتيح للشعوب الناطلً بالعربيً قاال اإلساالم وبعاده مان فارص االحت ااك الماادي وال لاافي
والسياسي بالشعوب األخرى ،وما اجم من ذلك عن ىذا االحت ااك ،وعان التطاور الطايعاي
للحضاارة العربياً ماان ظهاور مسااتحدثات لام ي اان للعارب وال للغاتهم عهااد بهاا ماان قاال ،فااي

ميااادين االقتصاااد والصااناعً والزراعااً والتجااارة والعلااوم والفلساافً واخداب والاادين وم تلااف

مناحي السياسً واالجتماع.

 الحاجااً الملحااً ،حيااث خل ا العربيااً ماان بعااض األسااماع التااي رأى العاارب أاهاام فااي حاجااً
إليهااا ،أسااماع الحيوااااات والنااتااات والمالبااس ،وأثاااث الايااوت ،وألفاااظ الحضااارة الجدياادة
وما يأتي بو العلم من م ترعات حدي ً وم تشفات جديدة ...إلخ .فالعرب ال يستطيعون ان
يلفوا جامدين أمام ىذا التطور العظيم من حولهم.
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 خفااً اللفا األجناااي فااي النطااق ماان اظيااره العربااي ،و ااا ال فااً فااي اللفا األعجمااي ساااااً
لتغلاو ومدعاة لنسيان اللف العربي وذلك م ل( :المسك) بادالً مان (المشاموم) و (التاوت)
بدالً من (الفرااد)(ٕٓ).

 الهجاارة والجااوار ،فماااو حااين يهاااجر شااعب إل ااى يياار أرضااو تحتااك لغتااو بلغااً أى اال األرض
الجدياادة ،وبااااهزام إحاادى اللغتااين ااهزام ااً لي ااً أو جزصي ااً تحماال الغالاااً ثااار التااي ااهزم ا
ألفاظاً وييرىاا ،ماا رأيناا العربياً قاديماً فاي باالد الفتوحاات العربياً ،وحادي اً فاي دياار العارب

التااي ااحساارت عنهااا موجااً االسااتعمار األوربااي .وحااين يتجاااوز شااعاان م تلفااان لغااً يشااتد

احت اك لغتيهما وب ااً في الحدود المجاورة ،فيحدث ما حدث بعامل الهجرة مان ااهازام
لااي أو جزصااي ،تحماال علااى أثااره إحاادى اللغتااين أو لتاىمااا ثااار األخاارى لمااات وييرىااا،

وىذا ماا حصال للعربياً ماع طواصاف اللغاات السااميً وماع الفارسايً والتر ياً واليواااياً ..وفاي

ذلك يلول الجواليلي :قال أبو ب ر " :والصير الذي يسمى الصحناع أحسااو ساريااياً معربااً،
ألن أىل الشام يت لمون بو ،وقد دخل في عربيً أىل الشام ير من السرياايً ،ما استعمل
عرب العراق أشياع من الفارسيً ،قال جرير يهجو ل المهلب:
ااوا إذا جعلوا في ايرىم بصالً

ثم اشتروا مالحاً من نعد جدفوا

يعني أاهم مالحون ألن أالهم من عمان"(ٕٔ).
 أثرت اليهوديً والنصراايً في لغً العرب عندما دخلتاا دياار العارب فاساتفادت العربياً ألفاظااً
يعرب من ىذا النوع :أما تلطفاً ما فعل الرساول (االى ا علياو وسالم)
يرة .و ان الذي َّ
مع أبي ىريرة فللد سألو الرسول( :ش م ورد) بمعنى :ىل وجع بطنك(ٕٕ).

 الرياااً فااي االفت ااار وحااب الظهااور ،فلااد ياات لم الرجاال بال لمااً األجنايااً ليظهاار بأاااو يجيااد
لغات اخرى يير لغتو ،ولذا االح المارع وىاو يات لم بلغاً أىلاو وبيئتاو قاد يلحام مان الماو

بعااض األلفاااظ األجنايااً ،فااي حااين أاااو فااي أثناااع المااو بلغااً أجنايااً ال يساامح لنفسااو أبااداً
باقتااس شيع من الفااظ لغتاو ،خشايً ان يعاد ىاذا مظهاراً مان مظااىر العجاز .اماا فاي الحالاً
األولاى فيشااعر الماارع عااادة ان اقتااااس اللفا األجناااي وإقحامااو فااي المااو مظهاار ماان مظاااىر

ال مال واالفت ار (ٖٕ).
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عالمات يعر بها المعرب في العربيً
ٔ .النلاال بااأن ينلاال ذلااك أحااد أصمااً العربيااً ،أو السااماع عاان ال لااات وأىاال الدرايااً بااالعجمي
والعربي.
معربً
ٕ .اجتماع الجيم واللا فماهما لم يجتمعا في لمً واحدة من الم العرب إال ان ت ون َّ
ِ
وسق) ،و(جلِّق)
(الج َ
(الجراملً) للوم بالموالَ ،
(الجرموق) و َ
ردقًَ) للرييف ،و ُ
احوَ :
و(ج َ
(ٕٗ)
و (جوالِق) للوعاع.
ٖ .اجتماع الصاد والجيم .مان ذلاك الجا

بال سار والفاتح ،وىاو مان ماواد الانااع ،ويت اذ مان

صاا).
(ج َّ
(جا ) ،وفاي السارياايً َ
حجر الجير بعد حرقو ،وال لمً ساميً قديمً في األ دياً َ
و(الص ْولجان) ،واحو ذلك.
(الصنجً)،
َّ
و ذلك َّ

ٗ .ان ت ااون فاااع ال لمااً اواااً وعينهااا راع ،فاامن ذلااك ال ي ااون فااي لمااً عربيااً ،احااو (ااارجس)
واألاال فارسااي ىااو ااار س ( .)Narcissysوتشاااو العياون بااالنرجس لذبولااو مااا قااال اباان
المعتز:
وس ْنا ُن قد خدع النعاس جفواو

فح ى بمللتو ذبول النرجس

أو في الش ل دون اللون قال أبو اواس:
إذا ما منحناه العيو َن عيو ُن
يض اللطا أاو
لدى ارجس ِّ
م ان ٍ
والاياض جفو ُن
سواد
م الفو فاي ش لها َّان بصع ا ا ا اارة
ُ
الم َهنا ِادس ،وأااالو
٘ .ان ي ااون خااره زايااً بعااد دال ،احااو :مهناادز ت وأباادلوا الاازاع ساايناً فلااالواُ :
بالفارساايً (أااادازه) ت يلااال :أعطاااه بااال حساااب وال (ىنااداز) .ومنااو (المهناادز) الااذي يلاادر
مجاري األبنيً ،إال أاهم ايروا الزاع سيناً ،ألاو ليس في الم العرب زاي قالها دال.

 .ٙان ت ون ال لمً مانيً من باع وسين وتاع .فمذا جاع ذلك في لمً فهي معربً ،وذلاك م ال:

(بسااتان) أي حديلااً الزىااور بالفارساايً ،وىااو مر ااب ماان بااو (راصحااً طياااً) ا سااتان (الم ااان

الذي ي ر فيو الشيع) ،فالمعنى على األال :الم ان الذي ت ر فيو الرواصح الطياً.

ٖٖٕ
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 .ٚان تجتمع في ال لمً الجيم والطاع ،م ل :الطااجن وىاو المللاى ،وىاو بالفارسايً (تاباو) ماا
في اللساان ،وذ ار الجاوىري " أن الطايجن والطااجن الىماا معارب ت ألن الطااع والجايم ال
يجتمعان في أال الم العرب".
 .ٛان ت ون ال لمً رباعيً أو خماسيً مجردة من حرو الذالقً ،واحسن الم العرب ما يانى
ماان الحاارو المتااعاادة فااي الم ااارج ،وأخااف الحاارو حاارو الذالقااً وىااي سااتً( :الماايم

والاراع والااااع والنااون والفاااع والااالم) .والملصاود بالذالقااً :الفصاااحً وال فااً فااي ال ااالم ،وال
ينفك رباعي وال خماسي من حار منهاا إال شااذاً ..وذلاك ألن الربااعي وال ماساي ثلايالن،

فلام ي ليااا مان حاار سااهل علاى اللسااان خفياف .والمصاامتً ضااد حارو الذالقااً ،والشاايع

المصاام ىااو الااذي ال جااو لااو في ااون ثلاايالً ،ساامي بااذلك ل للهااا علااى اللسااان ب ااال

حرو الذالقً.

 .ٜان ت اون ال لماً م الفاً لا وزان العربياً ،فلايس فاي ااالم العارب وزن (فعااالن)

راسااان،

وال وزن (فاعيل) لابيل وىابيل ،وال وزن (فعاويل) سراويل.
ٓٔ .ولم تجتمع في العربيً سين وزاي ،وال سين وذال ،فما وقع معرب ( ساذج) معرب (ساده)
بمهملً ،و(سذاب) أسم بللً معرب (سداب).

()ٕٙ

ٔٔ .وال تجتمع الصااد والطااع فاي لماً عربياً( ،فاالااطفلينً) وىاي شايع االجزر معرباً ،و اذا
(األا ااطاً) وى ااي المش اااقً ،وأم ااا (الص ااراط) فص اااده ب اادل م اان الس ااين ،وليس ااتا لغت ااين م ااا

ظن(.)ٕٚ
َّ

ويم ن للمنظّر ان يصل عن طريق الملاييس إلى تحديد المعرب فأم ن بالتالي إلى ماا

يشاو اليلين في ذلك .إذ أن المنظّر يعرض اللفظً على أال الجاذر أو أااولو ،ويفسار عالقتهاا
المعرب حينماا يجادىا مغاايرة ألااوات األلفااظ العربياً ،أو
بتلك األاول .معلماً على واها من ّ
دالً على معان لم تعهدىا بيئً العرب ،م ل (رأس) الذي ال يشااو االم العارب ،و (جا ) الاذي

ال تعرفو العرب ،وإن عرفو بعضهم سماه اللصاً .ااتج عان ذلاك وجاود مجااميع مان األلفااظ ،قاد

تش ل بعضها جاذوراً لغوياً ،وال تضامها أدااى عالقاً ماع أااول الجاذور ،أو ماع ال االم العرباي.
ويم ن ان توزع على ىذه النلاط:
ٖٕٗ
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ٔ .الجذر دخيل برمتو م ل :مجس وبلأل ولزك الجرح إذا استوى ااات لحمو ولم يارأ .وىذا ال
يشاو الم العارب .ثام ال تجاد تحا ىاذه الجاذور أياً ألفااظ عربياً ،ومعظمهاا لايس فياو إال

لفظً واحدة ،يسهل التعر على ىويتها.
ٕ .الجذر عربي احيح ،وقد داخلتو ألفاظ من الجذر افسو إال ااها ييار عربياً( .باأل) يادل
على الشق ،وما سوى ذلك من الااع والطاع ففارسي لو.
ٖ .الجااذر عربااي اااحيح ،فااي معااااي ألفاظااو معااان مولاادة الهاضااوم فااي (ىضاام) ال ادال علااى
ال سر والضغأل والتداخل.
ان من اتيجً ىاذا المانهج العلماي الوااول إلاى الارأي الفصال فيماا شاجر باين اللادامى

من خال في مجاميع ايرة من األلفاظ ىل ىي عربيً أم معربً؟ فلفظً (جدادىا)  -م الً  -في

قول األعشى:

أضاع مضلتو بالسرا

ج والليل يامر جدادىا

ذىب في تفسيرىا رجال اللغً إلى أاها ااطيً وىاي :ال ياوط التاي تعلاد بال يماً وأا ار

أبن فارس تفسيرىم ذلك بلولو ...( :وما ىذا عندي بشيع بل ىي عربيً احيحً وىي من الجد

وىو اللطع ،وذلك أاها تلطع قطعاً على استواع)(.)ٕٛ

وعلى ىذا يم ن عرض األلفاظ على الجذور وأاولها ،والنظر في جرس تلاك األلفااظ

وتر يب حروفها ،ودراسً الايئً العربياً ومادى ااحً لفظاً ماا او معناى ماا فاي تلاك الايئاً .وعلاى
أساااس ىااذه النلاااط يم اان الواااول إلااى تلساايم علمااي ل لفاااظ المعربااً وىااذا مااا لجااأت إليااو

الملاييس.

()ٕٜ
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المبحث الثالث
طريقة العرب في نقل المعرب
ان العرب حين يدخلون لفظاً أعجمياً فاي لغاتهم فياو يالاااً التغيار الاذي يجعلاو مجااسااً
أللفاظهم جارياً على قواعدىم منسجماً مع اظامهم ومن اواحي التغير:
 اإللحاااق بأبنيااً العاارب حتااى يوافااق اوزان العربيااً ويناسااب أبنيتهااا ،قااال سااياويو " :أعلاام ااهااميغياارون ماان الحاارو األعجميااً مااا لاايس ماان حااروفهم ،فربمااا ألحلااوا بأبنيااً المهاام ،وربمااا لاام

يلحلااوه ،فأمااا الااذي ألحلااوه باناااع المهاام (فاادرىم) ألحلااوه باناااع (ىجاارع) و (بهاارج) ألحلااوه
(بسهلب) و (دينار) ألحلوه (باديماس) و(دياااج) اذلك .وقاالوا( :إساحاق) فاألحلوه (بمعصاار)

و(يعلوب) فألحلوه (بيربوع) و(جورب) فألحلوه (بفوعل)".

(ٖٓ)

ويلول أبو حيان " :األسماع األعجميً على ثالثً أقسام:
 قسم ييرتو العرب وألحلتو ب المها فح م أبنيتو في اعتاار األال والزاصد والوزن ح م أبنيً
األسماع العربيً الوضع ت احو درىم وبهرج.
 قسام ييرتااو العارب ولاام تلحلااو بأبنياً المهااا ،فااال يعتاار فيااو ماا يعتااار فااي اللسام الااذي قالااو
احو :جر وسفسير.
 قسم تر وه يير مغير ت فما لم يلحلوه بأبنيً المهم لم يعد منها ،وما ألحلوه بها عد منها ت
م ال األول :خراسان ،ال ي ا بو (فعاالن) وم ال ال ااي :خرم ألحق بسلم"(ٖٔ).

تغي اار الح اارو والحر ااات ،فيا اادلون الح اارو الت ااي ليسا ا م اان ح ااروفهم إل ااى أقربه ااا

م رجاً ،وربما أبعدوا اإلبدال في م ل ىذه الحرو وىو الزم لئالً يدخل في المهم ما ليس فيو

يسااتادلون حرف ااً بااوخر ويغياارون حر تااو ويس ا نواو ويحر واااو وينلصااون ويزياادون ،فمااا ااان بااين

ال ااا والج اايم يجعلوا ااو جيما ااً أو افا ااً أو قافا ااً م ااا ق ااالوا ( :ااربج) و ( رب ااق) ويا اادلون الا اااع
الم لوطً بالفاع :بالااع أو الفاع ،احو( :براد) و (فراد) ويادلون الشين سيناً احاو( :دسا ) فاي
(دش ) و (سروال) في ِ(شروال) و(إسماعيل) في (إشماويل) للرب السين من الشين(ٕٖ).

ٕٖٙ
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والحرو المادلً عشرة :خمسً يطرد إبدالها وىي :ال ا  ،والجيم ،واللا  ،والاااع،

والفاع ،مما ليس في المهم وىي الم لوطاً ،وخمساً ال تطارد وىاي :الساين ،والشاين ،والعاين،

والالم ،والزاي (ٖٖ).

لماااذا يشااترط فااي التعريااب مطابلااً الصاايع واألوزان العربيااً ؟ ولماااذا ال الااال ال لمااات
المعربً دون ان اادل اورىا وأوضاعها ؟
يتضح ىذا الشرط من قرار المجمع اللغوي باللااىرة الاذي يلاول " :يجياز المجماع ان

يستعمل بعض األلفاظ األعجميً  -عند الضرورة  -على طريلً العرب في تعربيهم"(ٖٗ).

ان ىااذا الشاارط الااذي أقااره اللغويااون زعمااً دافعااوا عنااو حتااى اسااتلر فااي األذىااان فضاايق

ىذا المدخل .ول ي اصل إلى الرأي السديد في ىذا الموضوع علينا ان ااحث أمرين:
اولهما :منهج العرب في ال لمات المعربً التي ااطفوىا.
وثاايهما :رأي أصمً اللغً والنحو في بحث التعريب.

عنااد بحااث األماار االول اجااد ان العاارب وردت عاانهم لمااات معربااً ليسا علااى اوزان

ال لمات العربيً م ل :جر وفراد وإبرسيم وقناأل وشطراج وخراسان وإبراىيم وقمنادو و ماين...
والمجمع يدري تماماً ان العرب قد اقترضوا ىذه ال لمات وعربوىا على يير اوزااهم.

امااا األماار ال ااااي ،وىااو رأي أصمااً اللغااً والنحااو فااي التعريااب ،فسااو أسااتعرض بعااض

أقوال اللدامى والمحدثين مرتاين زمنياً ت ألبين بأاهم أجازوا تعريب األلفاظ األجنايً باوزااها دون
إخضاعها ل بنيً العربيً.

فسااياويو فااي اللاارن ال ااااي الهجااري يشااهد ل لمااً ( جاار) أاهااا معربااً قااد تم ن ا فااي

ال ااالم ،وأااااح بمنزلااً لمااً عربيااً ،وذلااك فااي حاادي هم عاان الصاار ومنااع الصاار إذ قااال:

"فاامن قل ا ادع ااار األجاار ،الاااو يشاااو شاايئاً ماان ااالم العاارب ،فماااو قااد اعاارب وتم اان فااي

ال الم ...وإاما ىو بمنزلً عربي ليس لو ثان في الم العرب ،احو إبل أو أشااه ذلك"(ٖ٘).

وقال سياويو ذلك":اعلم ااهم مما يغيرون من الحرو االعجميً ما ليس من حروفهم

الاتً ،فربما الحلوا باناع المهم ،وربما لم يلحلوه وربما تر وا االسم على حالو اذا اا حروفو
ٕٖٚ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
ماان حااروفهم .ااان علااى بناااصهم او لاام ي اان ،احااو خراسااان وخاارم وال اار م ،وربمااا ييااروا الحاار

الاذي لاايس ماان حااروفهم ،ولاام يغيااروه عاان بناصاو فااي الفارساايً احااو فراااد وبلاام واجاار وجربااز" .وال
يوجد تناق

بين ما قالو سياويو وما ياراه المجماع اذ ااناا اعلام ان ماا قالاو ساياويو يصاف ماا وقاع

وان ما يراه المجمع ىو من قايل االحتياط ومحاولً وضع قواعد لما يلع في المستلال ،بياد ااناا

ال ارى ضرورة لهذا االحتياط من قال المجمع ،وارى ان من األفضل ان يتاسى المجمع بما وقع
بالفعل ووافو سياويو وييره فيجيز التعريب دون اشتراط " طريلً العرب في التعريب" .ففي الم

سياويو يم ن ان المح وضوح حق المعربين في أن يلحلوا بأبنيً الم العرب أو ال يلحلون.
وقال المرزوقي ،وىو من أصمً اللرن الرابع " .المعربات ما اان منهاا بنااؤه موافلااً لانياً

الم العرب يحمل عليها ،وماا خاالف أبنياتهم منهاا يراعاى ماا اان الفهام لاو أ ار في تاار ،وربماا

اتفق في االسم الواحاد عادة لغاات ،ماا روي فاي (جاريال) واحاوه ،وطرياق االختياار فاي م لاو ماا

ذ اارت" .فهااذا العااالم اإلمااام يؤيااد الحريااً عنااد التعريااب فااي ان تغياار ال لمااات لتوافااق األوزان
العربيااً ،أو ان تالااى علااى بنيتهااا وان خالف ا ىااذه االوزان ،مااع أاااو يفضاال إذا مااا تعااددت ااايع
ال لمً المعربً ان ي تار منها ما ان أقرب إلى الوزن العربي.
ويا ااأتي ابا اان سا اايدة فا ااي اللا اارن ال ا ااامس لي ا اارر فا ااي الفصا اال الا ااذي علا ااده فا ااي تابا ااو
الم ص

قول سياويو ،األمر الذي يدل على أاو يوافق عليو ويؤيده.
وىناك أربعً علمااع عاشاوا باين اللارن الساادس واللارن الحاادي عشار للهجارة ،ىام ابان

بااري وأبااو حيااان والشااهاب ال فاااجي وعاااد اللااادر الاغاادادي قااد اجتمعااوا علااى رأي  -فااي ىااذا
الموضوع  -ىو أاهم يجيزون التعريب على يير أوزان العرب.
وفااي اللاارن الااذي اعااي

فيااو ،ااارى اللغااويين المحاادثين يطااالاون مجمااع اللغااً العربيااً

باللاىرة " ان يرد األمر إلى اصابو في التعريب ،فيمحو مان األذىاان شااهً اشاتراط الاوزن العرباي

فيمااا اعاارب ماان مصااطلحات العلااوم والفنااون واخداب وبااذلك ييساار علااى المعااربين سااايلهم فااي
ااطناع ال لمات األجنايً التي البد من ااطناعها في عهد الحضارة الحدي ً.
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وبذلك أيضاً يحف لتلك ال لمات دالالتها على المعااي الملصاودة والحادود العلمياً

الدقيلااً إذ يسااتالي مالهااا ماان اوضاااع وااايع واظااام وتر يااب ،وينااأى بهااا عاان التن ياار والتشااويو
واالستحالً".
ويطال ااب ال ااد تور إب ااراىيم بي ااومي م ااد ور بمفس اااح المج ااال للتعري ااب دون أي ع اااصق أو

اشتراط ويلول " :وليس بالزم ان ي ون التعريب على أبنيً العرب ،وعرب فعالً ألفاظ على احو

ما اا تنطق باو فاي اللغاً األاايلً ،والعلام ىاو تاراث اإلاسااايً جمعااع يجاب ان يفساح مجاال

التاادل فيو ،وان تيسر سالو ومان وسااصل التيساير ان يسامح بتااادل األلفااظ ماا تتااادل األف اار

والمعااي ".

وامااا عااااس حساان فيطالااب بمباحااً التعريااب بشا ل واسااع ،ويااتهم المجمااع بااالاألع فااي

وضع المصطلحات ،حتى ان بعض الم ترعات تتغير قال ان يصطلحوا على أسماع لها بالعربيً.

وفاي واقاع األماار ان الحالاً الوحياادة التاي يم اان فيهاا تحديااد مسالك الصاايغً فاي حالااً

التعريااب ،مااا يلااول الااد تور محمااد عيااد ىااي حااين تاادعو الحاجااً العلميااً أو الفنيااً الساات دام
مصاطلحات جديادة تادعو إليهاا الضارورة ،فاي ىاذه الحالاً فلاأل يم ان لعلمااع اللغاً ان يتاادخلوا
بالتحديد أو بعاارة أخرى يم ن فرض مسلك اللغً المنلول إليها على ال لمات المنلولً ،وىذه

الحالً ىي ما يم ن ان يسمى التعريب فيها المعتمد ،ففاي ىاذا التعرياب المعتماد الاذي يلاوم باو

جماعً مان النااس ذو اختصااص االمجمع اللغاوي أو ماا شاابهو تتحلاق الضارورة ويتحلاق اذلك

قسر المعرب على األبنيً العربيً(.)ٖٚ

أما عن جهود النحاة العرب في إخضاع المعرب لمسالك الصايع العربياً فمااو يناغاي ان

يعل اام من ااذ الاداي ااً ان ى ااذه الجه ااود ج اااعت لتل اانن لم ااا ق ااد ح اادث فعا االً ،إذ ان ال اال ال لم ااات
األعجميااً إلااى العربيااً لاام ينتظاار قواعااد النحاااة التااي وضااعوىا للتعريااب ليوافااق معهااا توافلااً لي ااً،
والناطلون الذين اتصلوا باألعاجم واللوا ال لماات مان لغااتهم لام يادر فاي حسااااهم اإلتياان بهاا
عل ااى ا اايع معيناااً أو الت اازام مطا اارد لح اارو عربياااً خاا ااً م ا ااان ح اارو أخا اارى ف ااي اللغ ااات

األجنايً(.)ٖٛ
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وتاارى الااح ااً أاهااا ضااد إخضاااع األلفاااظ المعرب اً ألوزان اللغااً العربيااً بش ا ل يفلاادىا

أالها ،ول نني ال أرى يضاضً من تهذيب اللفظً المعربً حتاى ال تاادو فاي اللغاً العربياً اشاازاً
تنفر األسماع منها وت لل على األلسنً .وان المعربات إذا اا مان تللااع افساها موافلاً ألقيساً
العربيً ان ذلك من حسن ح العربيً.

المبحث الرابع
إخضاع المعربات ألحكام العربية
ىاال يعطااى مااا عربتااو العاارب ماان اللغااات ،واسااتعملتو فااي المهااا ح اام المهااا فيشااتق
ويشتق منو ؟
مااا عربتااو العاارب ماان اللغااات الفارساايً ماان فارسااي ورومااي وحاشااي وييااره ،وادخلتااو فااي
المها على ضربين:
 أحاادىما :أسااماع االجناااس ت الفراااد واإلبريساام ،واللجااام ،والمااوزج ،والمهاارق ،والاارزدق،
واخجر ،والااذق ،والفيروز ،واللسطاس.
 وال اااي :ماا اان فاي تلاك اللغاات علمااً فااأجروه علاى علميتاو ماا اان ،ل انهم يياروا لفظااو،

وقربوه من الفاظهم ،وربما ألحلوه بأم لتهم ،ويشاار و الضارب األول فاي ىاذا الح ام ال فاي
العلميااً ،إال أن ينلاال مااا الاال العربااي ،وىااذا ال ااااي ىااو المعتااد بعجمتااو فااي منااع الصاار ،

ب ال األول ،وذلك مبراىيم وإسحاق ويعلوب وجميع أسماع األااياع ،إال ما است نى منها
م اان الع اارب ه ااود وا ااالح ومحم ااد عل اايهم الص ااالة والس ااالم ،ويي اار األااي اااع اي اار ،ورس ااتم

وىزارم اارد ت و أس ااماع الال اادان الت ااي ى ااي يي اار عربي ااً اا ااط ر ،وم اارو ،وبل ااخ  ،وس اامرقند،

وخراسان و رمان ،ويير ذلك ،فما مان الضارب األول فأشار احوالاو ان يجاري علياو ح ام
العربي فال يتجاوز بو ح مو.

وقال ابن جني :ما قيس على الم فهو من الم العرب  /أال ترى أاك لام تسامع ااا

وال ييرك اسم فاعل وال مفعول ،وإاما سمع الاعض فلس عليو ييره فمذا سمع " قام زياد"
أجزت ظر بشر ،و رم خالد.
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قال أبو علي :إذ قل  " :طاب ال ش ان" فهذا من الم العرب ت ألاك بمعرابك إيااه

قد ادخلتو الم العرب (.)ٖٜ

ويؤ ااد ىااذا عناادك ان مااا اعاارب ماان اجناااس األعجميااً قااد أجرتااو العاارب مجاارى أاااول

المها ت أال تراىم يصرفون في العلم احو أجر ،وإبريسيم ،وفراد وجميع ما تدخلو الم التعرياف

وذلااك أاااو لمااا دخلتااو الااالم احااو الااديااج ،والفراااد واخجاار ،أشاااو أاااول ااالم العاارب ،أعنااي

الن رات ،فجرى في الصر ومنعو مجراىا (ٓٗ).

واباان جنااي إامااا أراد بهااذا اللااول إثاااات ان العاارب اا ا تجااري علااى المعربااات اوجااو

اإلعاراب الم تلفااً وقواعااد النحااو عامااً مااا تفعاال باأللفاااظ العربيااً ،ول نااو ثاار التم ياال بمسااألً

الصاار ومن ااو (او األجااراع وعدم ااو) ،دفع ااً لم ااا يم اان قول ااو ماان ان من ااع ااار بع ااض األلف اااظ

األعجميااً األااال فااي اإلع اراب يعنااي اختالفهااا عاان العربااي فااي المعاملااً ،فلااال ان ذلااك خاااص

باااالعالم األعجميااً دون الن ارات التااي تشاااو جاار واحااوه ففااي المعربااات اجااد الصاار ومنعااو،
وذلك موجود في العربيً ذاتها.

ويدل على عموم اللصد بهذا الم ال عند ابن جني ما تراه لدى السيوطي وييره عنادما

يتحدثون عن إجراع األح ام العربيً على المعربات ومعاملتها العربيً ،إذا يادؤون بالحديث عان
مسألً الصر ومنعو في المعربات ليتاعوا ذلك بالحديث عن إخضاعها ألح ام النحو االخرى.
فيذ رون أوالً ان المعربات مان حياث إخضااعها ألح اام العربياً ال ت لاو مان ان ت اون

اعالمااً منلولاً علاى علميتهاا ،وىااذا الناوع (ىاو المعتماد بعجمتااو فاي مناع الصار ) ،او ان ت ااون

أسماع أجناس (وىذا النوع أشر أحوالو ان يجري عليو ح م العربي فال يتجاوز بو ح مو) ،ثم
يلي ذلك الحديث عن إجراع المعرب مجرى العربي في األح ام عامً االشتلاق (ٔٗ).

فلول الساصل( :يشتق) جوابو المنع ،ألااو ال ي لاو ان يشاتق مان لفا عرباي أو عجماي

م لو ،ومحال ان يشتق العجمي من العربي أو العربي منو ت ألن اللغات ال تشتق الواحدة منها من

األخرى مواضعً اا في األال أو الهاماً ،وإاما يشتق في اللغً الواحدة بعضها من بعض ،ألن
االشاتلاق اتااج وتوليااد ،ومحاال ان تنااتج الناوق إال حورااااا ،وتلاد الماارأة إال إاسااااً .وقااد قاال أبااو

ٕٔٗ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
ب ر محمد بن السرى(ٕٗ) في رسالتو في االشتلاق ،وىي أاح ما وضع فاي ىاذا الفان مان علاوم
اللسان " :ومن أشتق األعجمي المعرب من العربي من أدعى ان الطير من الحوت"(ٖٗ).

وقول السااصل( :يشاتق مناو) يجارى علاى ىاذا الضارب مجارى العرباي يار مان األح اام

الجاريااً العربااي ،ماان تصاار فيااو ،واشااتلاق منااو ت اال تااراىم قااالوا فااي اللجااام وىااو معاارض لغااام،

وليس تايينهم الالو الذي الل عنو وعرب منو باشتلاق لاو ت الن ىاذا التاياين مغازى ،واالشاتلاق

مغزى اخر ت و ذا ل ما ان م لو ،قالوا في جمعو :لجام ت فهاذا لولاك :تااب و تاب .وقاالوا:

لجايِّم فااي تصااغيره لولااك :تيااب ،ويصااغرواو مرخمااا لجيماا فهااذا علااى حااذ زاصاادة ويشااتق منااو
الفعاال اماارا وييااره فنلااول :الجمااو وقااد الجمااو ،ويااؤتي للفعاال منااو بمصاادر وىااو االلجااام ،والفاارس

ملجم ،والرجل ملجم قال:
*وملجمنا ما ان ينال قذالو*
ويسااتعمل الفعاال منااو علااى ااايغو اخاارى ،ومنااو مااا جاااع فااي الحااديث ماان قولااو للماارأة:

لجمي .فهذا تَا َف ّعل من اللجام ،ويتصر فيو ايضا باالستعارة ،ومنو الحاديث :التلاي
استنفري ،وتَ َّ
ملجم .فهاذا مان الجاام الفارس ،شااو التلاي باو لتليياد لساااو و فاو ت وت ااد ىاذه ال لماً اعناي
لجاما

لتم نها في االستعمال وتصارفها فياو تلضاي ..بااهاا عربياً ال معرباً وال منلولاً لاو ال ماا

قضااوا بااو ماان ااهااا معربااً ماان اللجااام وال شاااهً فااي ان ديوااااا معاارب ،وقااد جمعااوه علااى دواوياان،

وقضااوا بااااو االااال فيااو دوااااا فاباادلوا احاادى واويااو ياااع ،باادليل ردىااا فااي جمعااو واوا ،و ااان ىااذا
عن اادىم اادينار ف ااي ان االا اال دا ااار ،فاب اادلوا الي اااع م اان اح اادى اواي ااو ت ول ااذا ردوه ف ااي الجم ااع

والتصغير الى االو فلالوا :داااير وداينيار،الن ال سارة فاي أولاو الجالااً لليااع زالا فاي الجماع،
ود ّو َن.
واشلوا من ديوان الفعل فلالواَ :د َّو َن ُ
واما الضرب االخر

وىي االعالم فاعيدة من ىذا ل الاعد ،بل لها اح ام ت ت

بها من جمع وتصغير ويير ذلك.

وجملً الجواب ان األعجميً ال تشتق ،أي ال يح م عليها بااها مشتلً ،وان اشتق من

بعضااها ،فاامذا وافااق لف ا اعجمااي لفظ ااً عربي ااً فااي حروفااو فااال تاارين أحاادىما مااأخوذاً ماان األخاار،

إليسااحاق اساام ااااي لاايس ماان لفظااو أسااحلو ا إسااحاقاً أي أبعااده فااي الشاايع ،وال ماان باااقي
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متصرفات ىذه ال لمً ت السحق ،وثوب َس ْحق ،وا لً َس ُحوق ،وساحوق اسم موضاع ،وم اان
َس ِحيق .و ذا يعلوب اسم الناي ليس من اليعلوب اسام الطااصر فاي شايع ،و اذا ساار ماا وقاع مان
(ٗٗ)
األعجمي موافلاً لفظو لف العربي.
وقااد أشااار الساايوطي فااي يياار ىااذا الموضااع إلااى مظهاار خاار ماان مظاااىر تطايااق النحااو

العربي على المعربات ،حيث الل عن امالي ثعلب قولو " :األساماع االعجمياً امبراىيم ال تعار

العرب لها ت نيً وال جمعاً ،فمما الت نيً فتجئ على اللياس م ل إبراىيمان وأسمعيالن ،فمذا جمعوا

حذفوا فردوىا إلى أال المهم ،فلالوا( :أبارة ،وأسامع) وقالوا( :تنااير جمعاً لتنور وأتاتين جمعاً
التااون) واحااو ذلااك ياار عناادىم .فهاام ي نااون المعربااات ويجمعواهااا علااى اهااج المهاام .و ااذلك
ي ضعواها ألساليب المهم في التذ ير والتأايث واإلضافً وييرىا من أبواب النحو.
ام ااا م اان الناحي ااً الص اارفيً فل ااد طال ااوا قواع ااد الص اار العرب ااي جميعه ااا ،فعاملوى ااا ف ااي

االشااتلاق معاملااً العربااي مااا رأينااا ،وقااد اااغروىا تصااغيرىم للعربااي األااايل .وقااد يسااتدرك علااى
ذلك بعض حاالت شذت عن ىذا االضطراد في معاملً المعرب العربي من حيث تطايق قوااين

الصر العربي عليو ،من ذلك م الً األلفااظ :راىناامج ( تااب يسالك الربابناً الاحار) ،شااىدااج

(حااب اللنااب) ،شاااىترج (اااوع ماان الالااول) فلااد ضاااطها الزبياادي بس ا ون الهاااع ومااع ذلااك لاام
تحذ الفها ،على حين اللاعدة الصرفيً تلضي بأاو إذا اجتمع سا نان في لمً (لام ت ان علاى
م ال دابً ودوياً) و ان أولهما حر علً حذ األول .فلم تجر ىذه ال لمات وأم الها موجاود

في تاج العروس وييره ،مجرى الم العرب في ىذه اللاعدة .بيد ان ارى ان م ال ىاذه الحالاً ال
تنلض االضطراد الافرادىا وقلً أم لتها ،فضالً عن ان بعض ىذه ال لماات قاد وردت لهاا اايغً

خاض ااعً له ااذه اللاع اادة م اال (راىن ااامج وش اااىدااج) فل ااد جاعت ااا أيضا ااً بح ااذ األل ااف (رىن ااامج
وشهدااج).

وما يستوقف الااحث في ىذا المجال ،وىو قياسهم األعجمي قياس العرباي مان حياث

الااوزن الصاارفي ،فتااراىم يليسااون اللف ا األعجمااي بمياازان الصاار العربااي ليمياازوا بااين األااالي
والزاصد من حروفو.

ٖٕٗ
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ويالح ااهم في محاولتهم قياس أوزان األلفاظ ال يذ رون أالها األجناي في ير من

االحيان ،بل يعتمدون أاولهم الصرفيً وحدىا في إبراز األاول والزواصد ،مع ااهم اعترفوا بعدم
ضرورة جريان المعربات ألوزان العربيً أو على سم أبنيتهم (٘ٗ).

وأيلب الظن أن ما أيراىم بمخضاع المعربات ألوزان العربيً ىو ما راوه من جريااها في

االشتلاق والتصريف على اسق األلفاظ العربيً األاليً ،فعاملوىا معاملتها في الميازان الصارفي.
ل ن ذلك ان موضع خال بين العلماع.
فأجاااز بعضااهم وزن المعربااات وزا ااً عربي ااً ،ول اان لاايس علااى إطالقااو ،باال علااى اعتاااار

حرو المعرب جميعها أاليً عند الوزن .و ان الزبيدي ( )ٗٙمن الذين أ روا تأ يد ىذا الرأي،

وأيااد ذلااك ماان المحاادثين الااد تور الساايد يعلااوب ب اار ،فلااال( :أن حاارو ال لمااً المعربااً تعااد

أاوالً لها) .والظاىر ان أىل ىذا الارأي قاد الحظاوا عادم وضاوح األااول ل يار مان المعرباات
ف فااوا أافسااهم اللجاااج بمعاملتهااا معاملااً المجاارد ماان ألفاااظ العربيااً ،وبااذلك تفااادوا المش ا لً،

ل نهم لم يحلوىا .وذىب فريق خر إلى منع وزن المعربات وزاااً عربيااً ،فاذىب قاوم إلاى أاهاا ال

تاوزن لتوقاف الاوزن علاى معرفاً األاالي والزاصاد وذلاك ال يتحلاق فاي األعجمياً .وماذىب ىاؤالع
اللااوم ال يم اان قاولااو علااى إطالقااو ،فلااد ا ا

المعربً (.)ٗٚ

اللاادماع علااى بعااض األاااول األجنايااً لل لمااات

الفصل الثاني
تعريف المصطلحات العلمية
لم تعار العربياً فاي اللارون ال مااياً األولاى لفظاً (المصاطلح) وال لفظاً (االااطالح)

بالمعنى الاذي اعرفاو الياوم ملاابالً للفا األجنااي ( ،)TERMوإاماا عرفا لفظاً (المصاطلح)
مصدراً ميمياً ولفظً (االاطالح) مصادراً ،و الىماا لفعال مزياد باالهمزة والتااع علاى وزن (افتعال)
ص َر وفَاتَ َح و ُرَم)
من الفعل ال الثي (الح يصلح) من األبواب ال الثً( :اَ َ
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و لمااً (ااااطالحاً) تعاارب فااي اال مجاالتهااا :حاااالً منصااوبً وقااد تجاايع مجاارورة  /فااي

االاطالح ،فالجار والمجرور متعللان بالفعل (اعني) ملدراً والجملً عندصذ معترضً بين الماتادأ

وال ار لولنا :الفلك  -في االاطالح  -من علم النجوم.

المبحث األول
المصطلح العلمي العربي( :أساس المشكلة)
يناغااي ابتااداع معرفااً ان قضاايً " تعريااب العلااوم" ليسا مسااألً لغويااً فلااأل ،باال ىااي فااي

الملااام األول مش ا لً ف ريااً ،فااالعلوم التااي يصاار اللاااصمون عليهااا علااى بلاااع تدريسااها باللغااات
األجنايً ىي الطب والهندسً والعلاقير وال يمياع والطايعً ،ويناع ىاذا اإلاارار مان الادعوى باأن
تدريس ىذه المواد باللغً العربيً سيؤدي إلى الت لاف عان مساايرة التلادم العلماي العاالمي فيهاا،

وىاذا ااالم ااحيح ماان وجهاً اظاارىم ،إذ يعااارون باو عاان واقعهام الااذي درجاوا عليااو ،الن المناااع
الااذي يساالون منااو يياار عربااي ،فهاام تااابعون لغياارىم ماان األجااااب فيمااا يلدمااو ىااؤالع ماان اظريااات
وا تشافات ف روا بعلولهم و تاوىا بلغاتهم ،فمذا أراد علماؤاا ا تساب شيع من ذلك ،ان مماا
يجود عليهم بو ىؤالع األجااب ،فيترتب على ذلك ان تاابعوا أااحاب الحلاوق األاايلً فاي ال

شيع ،في التف ير واللغً وفي الفهم والتعاير.
والغريااب ان األجااااب الااذين يتااابعهم العاارب في تلفااون فااي لغاااتهم ،و اال ماانهم يؤلااف

بلغت ااو ،ويعت ااز به ااا ،األلم ااااي يؤل ااف باأللمااي ااً والروس ااي بالروس اايً والص اايني بالص ااينيً والفراس ااي
بالفراساايً واإلاجلياازي باالاجليزيااً ،ولاام يمنااع ذلااك أيااا ماانهم مسااايرة الحضااارة واإلسااهام بجهااود

تااذ ر باساامهم ،وتنسااب إلااى بالدىاام ،فاامذا مااا ااتللا اللضايً إلااى العاارب وجااداا ماان يصاار علااى
التدريس والتأليف بمحدى اللغتاين اإلاجليزياً او الفراسايً ،فاساتلوا تعلايمهم يالاااً مان النااطلين

بهاتين اللغتين في فراسا أو ااجلترا او الواليات المتحدة ،وبليا مسااىمً علمااع العربياً ضائيلً

بجوار ىؤالع ،فلم يستطيعوا الت ل

من قاضتهم والسير بجوارىم في الدرس والاحث والتأليف

بالعربيً .إن حل ىذه اللضيً يناغي ان يادأ من علماصنا أافسهم ،بان يمتل وا إرادتهم ،ويستعيدوا
ال لً بأافسهم وياذلوا جهوداً مستللً ،للواول إلى راع وأف ار واظريات خااً بهام ،اابعاً مان
متطلاات حياتهم ،وما يواجهواو من مشا ل بيئاتهم والمشروعات ال ااً بأرضهم وزراعتهم.
ٕ٘ٗ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
فعنداا ألو المساصل ال ااً بنا ،من أماراض الايئاً والمعاادن وطالاات األرض والجاو

و فات الزرع والضرع ،مماا يتطلاب حلاول ذاتياً ،ال تصالح لهاا حلاول أخارى تساتورد مان ىناا او
من ىناك فماهم  -إن فعلوا  -االادت لهم اللغً العربيً واطردت ،واستلام السنتهم وأقالمهم
في التعاير بها(.)ٗٛ

فلاات ن مساااىمتنا العلميااً بلغتنااا أو التاااادل مااع ييراااا مااا يساااىمون بااو أيض ااً بلغاااتهم،

فااالف ر شاار ً بااين الناااس ماان م تلااف األجناااس ،أمااا اللغااات فأاهااا تحاادد ش صاايً األماام ،مااا

تحدد ش صيً األفراد ،والتناازل عان لغتناا فاي العلام جازع مان الااالع العاام الاذي ابتلا باو األماً

العربيً ،فتنازل عن ير من ملوماتها األساسيً ،وقلدت ييرىا في األخالق والسلوك والعادات
والنظم والعلم ،وأساع ذلك أ ار إساعة إلى ارياصها واعتدادىا بنفسها.
ل اان تالااى قويااً لهااا اصاايب ماان الجديااً فااي التااأليف العلمااي ،وىااي قضاايً (المصااطلح

العلمي العرباي) فهاي مشا لً تواجاو الماؤلفين والمتارجمين ،وىام مناو باين خياارين :وضاعو واللاو،

ويتطلااب الموقااف األول  -وضااعو  -ان يجاادوا الوساااصل اللغويااً التااي تعياانهم علااى الع ااور علااى
المصطلح المناسب بعد جهد قليل ،ويتطلاب الموقاف ال اااي  -النلال  -ان يتعرفاوا علاى بعاض

األسس والماادئ التي تعين على الصيايً ،ليصير المصطلح المنلول منسجماً مع طراصق العربياً
في ايايتها مألوفاً ل ذن العربيً في جرسو وبنيتو(.)ٜٗ

ولل ااد حاولا ا المؤسس ااات اللغوي ااً فعا االً ان تض ااع منهجي ااً س ااديدة لسياس ااً التعري ااب

المنشود ،وان ت أل لها طريلاً واضحاً في أرجاع الوطن العرباي ،فااعلادت فاي فارايار (ٜٓٔٛم)

ادوة توحياد منهجياات وضاع المصاطلحات العلمياً الجديادة فاي مديناً الربااط ،بمشارا م تاب

تنسيق التعريب في الوطن ،وىي بدايً إليجاد موقف لغوي محدد.

بعد ان اظرت الندوة في المنهجيات والاحوث الملدماً مان المجاامع اللغوياً والعلمياً

والمؤسسات الم تصً والااح ين أقرت الماادئ واالقتراحات اختيً:

ٔ .ض اارورة وج ااود مناس اااً أو مش ااار ً ،أو مش ااابهً ب ااين م اادلول المص ااطلح اللغ ااوي ،ومدلول ااو
االاطالحي ،وال يشترط في المصطلح ان يستوعب ل معناه العلمي.

ٕ .وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ،أي المضمون الواحد في الحلل الواحد.
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ٖ .ت جنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد في الحلال الواحاد وتفضايل اللفا الم ات

علاى

اللف المشترك
ٗ .اسااتلراع وإحياااع التاراث العربااي وب ااااً مااا اسااتعمل منااو ،او مااا اسااتلر منااو ماان مصااطلحات
علميً عربيً االحً لالستعمال الحديث وما ورد فيو من ألفاظ معربً(ٓ٘).

٘ .مسايرة المنهج الدولي في اختيار المصطلحات العلميً:
أ .مراعاة التلريب بين المصلحات العربيً والعالميً لتسهيل الملابلً بينها للمشتغلين
بالعلم والدراسين.
ب .اعتماد التصنيف العشري الدولي لتصنيف المصطلحات حسب حلولها وفروعها.
ج .تلسيم المفاىيم واست مالها ،وتحديدىا وتعريفها وترتياها حسب ل حلل.
د .اشتراك الم تصين والمستهل ين في وضع المصطلحات.
ه .مواااالً الاحااوث والدراسااات لتيسااير االتصااال باادوام بااين واضااعي المصااطلحات
ومستعمليها.
 .ٙاست دام الوساصل اللغويً في توليد المصطلحات العلميً الجديدة باألفضليً وفلااً للترتياب
التالي :التراث ،فالتوليد (بما فيو من مجاز واشتلاق وتعريب واح ).

 .ٚتفضيل ال لمات العربيً الفصيحً المتواترة على ال لمات المعربً.
 .ٛتفضيل ال لمً التي تسمح باالشتلاق على ال لمً التي ال تسمح بو.
 .ٜتفضيل ال لمً المفردة ت ألاها تساعد على تسهيل االشتلاق ،والنساً ،واإلضافً ،والت نيً
والجمع.
ٓٔ .تفضيل ال لمً الدقيلً على ال لمات العامً أو الماهمً ،ومراعاة اتفاق المصاطلح العرباي
مع المدلول العلمي للمصطلح األجناي ،دون تليد بالداللً اللفظيً للمصطلح األجناي.
ٔٔ .في حالً المترادفات ،أو اللرياً من التراد  ،تفضل اللفظً التاي ياوحي جاذورىا باالمفهوم
األالي بصفً أوضح.
ٕٗٚ
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ٕٔ .تفضاايل ال لمااً الش ااصعً علااى ال لمااً النااادرة أو الغرياااً ،إال إذا التاااس معنااى المصااطلح
العلمي بالمعنى الشاصع المتداول لتلك ال لمً.
ٖٔ .عند وجود ألفاظ مترادفً أو متلاربً في مدلولها يناغي تحديد الداللً العلميً الدقيلً ل ل
واحد منها ،وااتلاع اللف العلمي الذي يلابلها ،ويحسان عناد ااتلااع مصاطلحات مان ىاذا
الن ااوع ان تجم ااع اال األلف اااظ ذات المع ااااي اللريا ااً او المتش ااابهً الدالل ااً ،وتع ااالج له ااا

مجموعً واحدة.
ٗٔ .مراعاااة مااا اتفااق الم تصااون علااى اسااتعمالو ماان مصااطلحات ودالالت علميااً خااااً بهااا،
معربً اا أو مترجمً (ٔ٘).

٘ٔ .التعريب عن الحاجً ،والسيما المصطلحات ذات الصاغً العالميً األلفااظ ذات األاال
اليواااااي أو الالتين ااي ،أو أسااماع العلم اااع المس ااتعملً مصااطلحات أو العناا اار والمر ا ااات

ال يمياويً.
 .ٔٙعند تعريب األلفاظ األجنايً يراعى ما يأتي:
أ .تاارجيح مااا سااهل اطلااو فااي رساام األلفاااظ المعربااً عنااد اخااتال اطلهااا فااي اللغااات
األجنايً.
ب .التغيير في ش لو ،حتى يصاح موافلاً للصيغً العربيً ومستساياً.
ج .اعتاار المصلح المعرب عربياً ،ي ضع للواعد اللغً ويجوز فيو االشتلاق والنح ،
وتست دم في أدوات الادع واإللحاق مع موافلتو للصيغً العربيً.
د .ضاأل المصطلحات عامً ،والمعرب منها خاااً بالشا ل حراااً علاى ااحً اطلاو
ودقً اداصو (ٕ٘).

ٕٗٛ
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المبحث الثاني
أراء الباحثين في تعريب المصطلحات
اختلف وجهات النظر في تعريب المصطلحات الفنيً بين المؤلفين ،وييارىم مان أىال

الصناعً والهندسً ،فمنهم مان رأى ان ت اون المرادفاات العربياً ساليمً وفصايحً تعتماد علاى ماا

ساامع العاارب ،وللااد فااات ىااؤالع مصااير م اال ىااذه األلفااظ التااي لاام تعاار النااور لحياااة الناااس فااي
الشوارع والمصااع بصافً خاااً ،ماا فااتهم ان بعاض المادلوالت الحدي اً ال تطاابق المادلوالت

اللديمااً لساااب وحيااد ،ىااو ان ىااذه الماادلوالت المسااتحدثً ،لاام ي اان لهااا شااايو فااي اسااتعمال
أسالفنا...
ومن ىؤالع المعربين مان رأى األخاذ بألفااظ دارجاً ،فاي األوسااط الصاناعيً دون تنلايح

أو اح أو تفصيح ،واللصد لدى ىؤالع ظاىر يتم ل فاي تساهيل عملياً التعرياب إلاى أدااى حاد
مم ن وظنوا بفعلهم ىذا أاهام ت لصاوا مان مشاا ل التعرياب .ماا فااتهم قاال ىاذا وذاك ان فاي

ىااذه األلفاااظ مجموعااً اياارة ،بهااا أ اار ماان لف ا للماادلول الواحااد ،وماان المؤ اد أن م اال ىااذا
التشابو ال يم ن االتفاق عليو من طرق المعربين اخخرين ،وب ااً ساداً المجاامع العربياً ،مماا

يساب بعضاً من االختال الذي اش و منو ،أو يزيد من حدتو ،وإلاى جاااب ىاؤالع وأولئاك مان
المعاربين ماان رأى أخاذ األلفاااظ ماان مصادر واحااد أي ماان لغاً أجنايااً واحاادة ،فتنلال وتعاارب مااا

عرب فلسفً وجغرافيا وفيزيلا وميتافيزيلا من اليوااايً اللديمً.
ووفلاً لما تلدم يم ن اللاول ان مهماً تعرياب المصاطلحات الت نولوجياً والسايما فيماا

يتعلق بالهندسً والصناعً ،ىي مش لً من المش الت الواجاً الحل ،تتح م فيهاا عوامال يارة

فنيً ،ولغويً ،واجتماعيً ،وعاطفيً ،مما يجعل العمل االافرادي المجدي فيها ضرباً مان الصاعب
الممتنع ،ويم ن حصر أىم وجود اللضيً في النلاط اختيً:

اوالً :أثر عجز بعض األلفاظ المعربً في المجال الصناعي والت نولوجي:

ال ش ااك ان قص ااور األلف اااظ وعجزى ااا ع اان التعاي اار ال اادقيق ،ووس اايلً ال تاب ااً والنش اار،

والتعلا ايم ،والت لي ااف ..س اااب م اان األس ااااب الت ااي تعرق اال ال لاف ااً الفني ااً والص ااناعيً عل ااى وج ااو
ٕٜٗ

محاضرات في التعريب
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ال صوص ،بما تطلاو ىذه األخيرة من دقاً متناىياً ...وال ساايل  -والحالاً ىاذه  -إلاى معالجاً
ىااذا اللصااور والعجااز إال إزالتااو وإزالااً األسااااب المولاادة لااو ،وذلااك ال يااتم إال بمجهااود جماااعي

(عربي) بعد دراسً دقيلً ىادفً(ٖ٘).

ثااياً :مش لً التعريب في المجال الصناعي والت نولوجي:
ان الصناعً والهندسً والعلوم عموماً في حر ً وتطور مستمر بسارعً تساتلزم مروااً فاي

اللغاً الفنيااً حتااى يم نهااا اساتيعاب المصااطلحات الفنيااً الجدياادة التاي تتولااد وتتوافااد ب يفيااً لاام

يعرفهاا ييار عصاراا ،وب اااً فااي بالدااا العربياً الناميااً التواقاً إلااى إيجااد م اان لهااا خاارج داصاارة
العااالم ال الااث ..بمااا تنااوي الت طاايأل لااو ماان مشاااريع اااناعيً طموحااً ،تللااى فااي مجموعهااا علااى

ااالت لتحماال العاابع اللغااوي الااذي لاام يهياائ لااو رجااال
المهندسااين العاارب عائااً فنيااً ،ال يتاارك مجا ً

الهندسً بطايعاً مهنا تهم ومحايطهم وبح ام ثلاافتهم الفنياً التاي تللاىاا فاي الغالاب عان األجاااب

وبلغات أجنايً.
وبح م ىذه األسااب مجتمعً وجد مهندسو العرب (عماد النهضً الصاناعيً) أافساهم

أمام مش لً تعريايً تزيد من حدتها ب ير عن مش لً أىل األدب والفنون األخارى ،وىاي تتم ال

في الزيادات اختيً:

ٔ .عدد ىاصل من المترادفاات الشااصعً المساتعمل فعاالً ،والتاي لام ياتم اإلجمااع عليهاا
من طر رجال الصناعً ولم يتفلوا فيما بينهم على تحديد مدلوالتها بدقً.

ٕ .عدد اير من المصطلحات الفنيً لم تعرب بعد.
ٖ .عدد عظيم من المصطلحات يستحدث يومياً  -تلرياااً  -لتطاور واضاطراد تلادمها
المهول ،واستمرار االختراع فيها.

ثال اً :اقترح ال طً ال فيلً بحل ىذه المشا ل تدريجياً.
ويهمنااا ىنااا جااااب التعريااب فااي المجااال التلنااي ،وخطااً ىااذا التعريااب تسااتلزم الليااام
بالعمليات اختيً:
ٕٓ٘
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ايلول (ٕٕٔٓ)

ٔ .دراسً المصطلحات الشاصعً في الوق الحاضر من طر ىيأة عربيً مشاتر ً ومعرفاً مادى
ااتشارىا وشيوعها ،واستعمالها ثم حصرىا ،والنظر ب يفيً جماعيً ،ومجمعيً في شأن تر هاا

ما ىي ،او تهذياها او تغيرىا ،شرط ان يراعى في ل ذلك ما تلادم مان عوامال ماع األخاذ

فااي االعتاااار أاااو يجااب تغليااب المصااطلح الشاااصع الااذي يااؤدي المااراد منااو إلااى حااد مااا علااى

الجديد الذي ي لق خللاً وان ان أدق من الناحياً اللغوياً ت ألن اللغاً فاي النهاياً ىاي أداة
من انع اإلاسان ويجب ان تظل طاعً في يده ،وال ينللب عابداً لها وىو اااعها!.

ٕ .تاعااد اال المرادفااات التااي تااؤدي إلااى لاااس فااي معنااى مااداولتها حتااى ال ت ااتلأل األمااور لاادى
مستعملي ىذه األلفاظ في م تلف المجاالت التلنيً (ٗ٘).

ٖ .دراسً المصطلحات التي لم تعرب بعد ،ووضع األاظمً واللواعد الدقيلً التي تاربأل وسااصل
التعري ااب عل ااى اخ ااتال أاواعه ااا بم ااا ي اادم اللغ ااً العربي ااً ،وي ريه ااا بالمص ااطلحات العلمي ااً
الم تلفً التي تسهل عليها خوض العمل والتعاير عن م تلف مجاالت العالم والت نولاوجي

المعاا اار ،وتس اااعد  -ف ااي اف ااس الوقا ا  -عل ااى ح ااد عل اادة ال اانل

المس ااتفحلً احوى ااا،

واللضاع بالتالي على األف ار المسالً المترساً (منذ عهد االاحطاط الحضاري ،واالحاتالل

االستدماري) في أذىان بعض أبناصها العاقين في المشرق والمغرب العربيين (٘٘).

المبحث الثالث
جهود األفراد في وضع المصطلحات
عنى بعض العلماع من المحدثين بوضع دراسات ماوجزة عان التعرياب والمعرباات ،وقاد
ان ىؤالع ثالث فرق:
فريااق ر ااز علااى دراسااً المعربااات اللديمااً ثاام أوجااز راعه فيمااا يناغااي أن ي ااون عليااو

التعريب حدي اً ،وفريلاً خر أوجز دراستو على المعربات اللديمً ثم على ما يناغي ان ي ون عليو
التعريااب حاادي اً مفصاالً اللااول علااى ذلااك ،وىااذا الفريااق أولااى المصااطلحات العلميااً خااااً جاال

عنايتو .وىناك فريق ثالث قصر ل جهده او جلو علاى المعااجم او قاواصم للمصاطلحات العلمياً
المعربً في العصر الحديث.
ٕٔ٘
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والاذي يهمنااا فااي ىاذا السااياق الفريلااان (ال اااي وال الااث) فأمااا الفرياق ال ااااي الااذي ر ااز

علااى أماار المعربااات حاادي اً والساايما المصااطلحات العلميااً فلااد ااان ماان رواده الااد تور (امااين

المعلااو ) الااذي وضااع بح ااً ممتع ااً فااي ىااذا الموضااوع ،اشااره فااي ملتطااف يوايااو ويوليااو ساانً

(ٔٔ )ٜٔواعاد اشره في ملتطف فاراير سنً (ٖٖ ،)ٜٔوقد أشار إلاى فضالو األميار الشاهابي،

واعتر المجمع اللغوي بأاو أفاد منو يراً في وضع قواعده للتعريب.

ومنهم األستاذ (عادل أااوباً) الذي اشر بح اً قيماً عن (المصطلحات العلميً في اللغً

العربيا ااً) ،تحا اادث فيا ااو عا اان ض ا ارورة تعريا ااب المصا ااطلحات والعا ااودة إلا ااى اللا ااديم  -اللغويا ااون
والمص ااطلحات العلمي ااً  -ث اام ال اال المف ااردات بلفظه ااا األعجم ااي ،وق ااد تن اااول في ااو ال ااد بع ااض
المصطلحات التي وضعها المجمع ،ول نها اخفل في االستعمال لغرابتها او ثللها ،وىي الطاً

عرض لها بصورة أوسع األستاذ حسن حسين حيث ااق

بعض األلفاظ التي عربها المجماع فاي

العصر الحديث.
وماان ىااؤالع أيض ااً األسااتاذ حساان حسااين فهمااي الااذي أسااهم بنصاايب اياار فااي ىااذا

الميدان بوضعو ل تابو (المرجع في تعريب المصطلحات العلميً والفنيً والهندسيً) الذي اواى

بنشره مجمع اللغً العربيً المصري سنً (ٔ *ٜٔٙوقدم لو الد تور طاو حساين بتلاريأل فياو يار
من التلدير لجهد ااحاو.
وبلي ان أذ ر األمير مصطفى الشهابي الذي يعتار بحق زعيمااً لهاذا الفرياق .فلاد تاناى

أمر المصطلحات في العصر الحديث و اد يلصر معظم جهوده العلميً عليها(.)٘ٙ
يلول الد تور حاتم المضامن في بحث لو (.)٘ٚ

والبد من اإلشاارة إلاى تجربتناا فاي العاراق ،فاعاد اادور قاااون ساالمً اللغاً العربياً فاي

العااراق اهااد المجمااع العلمااي العراقااي لتعريااب ووضااع ال لمااات الاديلااً للمصااطلحات واأللفاااظ
العلميً والحضاريً األجنايً ت ل ي تدخل في استعماالت اللغً العربيً ،منها:
روتين = وتيريً

با ي = علاً

دينامي يً = تحرك

تلفزيون = تلفاز

فايل = إضاارة
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ايلول (ٕٕٔٓ)

اير ولر = ماردة

اير واديشن = م يفً

ال اربي = الفرش

الااد توراه = الح مااً او العليميااً أو العالميااً

ال اواتر = المنضد والجمع ااضاد

الماجستير = الفاضليً وااحاها الفاضل

ألاوم (للصور والطوابع) = حافظً

رازواً = مش اة

ال لين س = المسوح

دفتر أوتو را = دفتر التوقيعات

وااحاها الح يم او العليم او العالم.

الدبلوم = األىليً .وااحاها المؤىل
رك = مجرفً

تلا ااوك (للاضا اااصع وما ااا شا ااابهو) = تا اااب

بيجً = ظلً

تلوك (لل تب وما شابهها) = فهرس

تراجيديا ماساة

اماذج

تيب = شريأل

االس ملي = ال رسي

روايو = مستنس ً

قوري = ابريق الشاي

فلم = رق

الاال ون = الشرفً

سشوار = منشرة

ثيوقراطي = ح م ال هنً

جاون = مهراس

اللنفً = االري ً

ساي ولوجيً = علم النفس

ال اروك = المهد

قومسيواجي = و يل

يراض = امتعً

ت نولوجيا = تلنيات

ت تيك = تعائً في العس ريً

دي ور = زينً ،تزين

رفان = بي متنلل

الط م = المجموعً

زورخنجي = مصارع
تنتجي = تاغي

أوتي = م واة

اوتوقراطيً = ح م الفرد أو فردي الح م

طابوريً = ملعدة (بفتح الميم)

سويج (للسيارات واخليات) = مفتاح

ىيتر = محماة

سويج (لل هرباع) = زر

بن ً = مروحً
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سويج (لس ً اللطار) = محولً

عربنجي = حوذي

ساعً اتوماتيك = ساعً ذاتيً

قندرجي = إس افي

ساعً فسفوريً = ساعً مضيئً
أجندة = مف رة

ت مجي = سااك

دوالب = خزااً

فريجيدير = ثالجً أو براد

است ان = قدح

الاالا ي = الاطاايً

الدوشك = المفرش

قاي

= سير

ي ني = مرق

وقااد اااادر المجمااع أحااد عشاار جاازعاً فااي المصااطلحات العلميااً موزعااً علااى علااوم

م تلف ا ااً ،الرياض ا اايات ،والفيزي ا اااع ،وال يمي ا اااع ،واألحي ا اااع ،والترب ا ااً ،وعل ا اام ال ا اانفس ،والتربي ا ااً،

واألاوات ،والحضارة ،وعلم الفضاع ،وعلوم المياه ،وعلوم الجراحً والتشريح .أما الفريق الذي
قصر جهوده على وضع معاجم أو قواصم المصطلحات العلميً العصريً ،فلد تحادث عناو األميار

الشهابي حدي اً وافياً تناول فيو اعمالو بالدراسً والنلد الموضوعي .وقاد فارق باين أعماال األفاراد
الم تلفين في ىذا الااب علاى أسااس تفااوت اعماالهم حجمااً وجاودة ،فلاال" :واألفاراد فريلاان،
فريااق ااانف معاااجم أعجميااً عربيااً شاااملً ،و خاار اخاات

بعلاام ماان العلااوم ،ووضااع او حلااق فيااو

مصطلحات اشرىا في المجالت العلميً أو اللغويً أو انف فيها رسالً أو معجماً أعجمياً عربياً
خاااً.
مان تلااك المعااجم علااى

وقاد ذ ار اوالً أاااحاب المعااجم ال ايارة ،مفضاالً المت صا
العام ت ألن المعاجم الشاملً الاواع العلوم الم تلفً ت ر فيهاا األياالط بسااب ماا يتطلااو وضاع

المصطلحات العلميً العربياً مان دقاً وحاذر يلتضايان الت صا

فاي فارع مان العلاوم ماع حاذ

المفردات العربيً المتعللً بو .ولهاذا ارت األخطااع فاي المعااجم األعجمياً الشااملً وقلا فياو
المت صصً(.)٘ٛ
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الفصل الثالث
أراء العلماء في وقوع المعرب في القرآن
المعرب في اللر ن
إن قضيً لضايً وقاوع المعارب فاي اللار ن ال اريم ،ال شاك أاهاا مان اللضاايا الشااص ً

التي استحوذت على ف ر يار مان علماصناا األجاالع قاديماً وحادي اً ،وتااينا

راؤىام ،وتضاارب

وجهااً اظاارىم إزاعىااا .ورياام ىااذا لااو ،فللااد اا ا معااالجتهم لتلااك اللضاايً ،معالجااً موضااوعيً

تحفها سياجات من المنهجيً ت ولذلك اراه وقد االسموا حيالها إلى ثالث فرق.
وقااال ان اعاارض خراع العلماااع ،وأعاارض الفاارق ال ا الث فااي قضاايً وقااوع المعاارب فااي

اللر ن ال ريم ،البد ان أسوق بعض الحلاصق العلميً المسلم بها لدى جمياع العلمااع ،وىاي ماا
يلي:
ٔ .إن تاادل التأثير والتأثر بين اللغات قااون اجتماعي إاسااي ،أقام عليو فلهاع اللغً المحدثون
أدلً ال تحصى ،والعربيً في ىذا المضمار ليس بدعاً من اللغات اإلاساايً ،فللد اقترض

قال اإلسالم وبعده ألفاظاً أجنايً يرة ،ولم يجد العارب اللادماع فاي ىاذا يضاضاً او ضايراً
بلغتهم التي احاوىا واعتزوا بها.
ٕ .إن العربيً تمتاز عن ييرىا من اللغات بظاىرة اإلقراض أ ر من اإلقتراض ألساااب وعوامال
تتعلق بجوىا ال اص واسيجها الذاتي ومنشئها األايل.

ٖ .ان العربيااً لتفتاارق عاان ييرىااا ماان اللغااات باراعتهااا فااي تم لهااا لل ااالم االجناااي ،عاان طريااق
اويو على اوزااها ،وإازالو على أح امها وجعلو جزعاً ال يتجزأ من عناار التعاير فيها.

ٗ .ان دأب العرب في جاىليتهم ،ااو تجري على ألسنتهم بعض األلفاظ التاي يحتااجون إليهاا
من لغات األمم المجاورة لهم ،بعد ان ينف وا فيها من روحهم العربيً ويتللفها الشعراع منهم
فيدخلواها في أشعارىم وارجازىم .وبمارور الازمن ،ألاف النااس اساتعمالها وااارت جازعاً مان

لغتهم ،وربما اسوا أالها في ير من االحيان.

ٕ٘٘
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د .أحالم خليل محمد خليل
٘ .ال خااال بااين العلماااع فااي جااواز اسااتعمال المعاارب ،وىااو مااا اسااتعملو فصااحاع العاارب ماان
لمات دخيلً (.)ٜ٘

المبحث األول
رأي القائلين بالمنع وأدلتهم
الفريق األول :اللاصلين بالمنع
ياارى ىااذا الفريااق عاادم وقااوع المعاارب فااي اللاار ن ال ااريم ،وقااال بهااذا جمااع يفياار ماان

العلماع العارب والصاحابً مانهم :األماام الشاافعي(ٓ ،)ٙوابان جريار الطااري (ٔ ،)ٙوأباو عايادة(ٕ،)ٙ

واللاضااي أبااو ب اار(ٖ ،)ٙواباان فااارس ...ويياارىم ماان جلااً العلماااع و اااار الااااح ين اللاادماع .وماان
المحدثين الشيخ أحمد شا ر ،والد تور عاد العال سالم م رم(ٗ.)ٙ

أدلتهم:
للد تمسك ىذا الفريق بتدعيم وجهً اظره في بعض األمور منها:
ٔ  .اراحً التعاير عن اللار ن ال اريم بأااو عرباي فاي جمياع اخياات التاي تناولا ذلاك م ال قولاو
(٘)ٙ
ِ
ِ
ااب فُ ِّ
ص الَ ْ
َازلْنَاااهُ قُا ْر اًااا َع َربِيَااا لَّ َعلَّ ُ ا ْام تَا ْعللُااو َن))  ،وقولااو ساااحااو وتعااالى (( :تَا ٌ
تعااالى(( :إِاَّااا أ َ
()ٙٙ
ِ ِّ ٍ
ِِ
ِ
ِ
وح
يل َر ِّ
ين اَا َاز َل باو الار ُ
ب ال َْعالَم َ
يَاتُوُ قُا ْر اًا َع َربيَا ل َل ْوم يَا ْعلَ ُمو َن))  ،وقولو تعالىَ (( :وإاَّوُ لَتَن ِز ُ
ِ
األ َِمين  علَى قَا ْلاِ َ ِ
ِ
نذ ِرين  بِلِس ٍ
ان َع َربِ ٍّي ماِي ٍن))(.)ٙٚ
ُ َ
ك لتَ ُ و َن م َن ال ُْم َ
َ
يلااول اإلمااام الشااافعي  -رحمااو ا  " :-فأقااام حجتااو بااأن تابااو عربااي ،فااي اال يااً

ذ رااىا ،ثم أ د ذلاك باان افاى عناو  -جال ثنااؤه  -ال لساان ييار لساان العارب فاي يتاين مان
شاار لِّسااا ُن الَّا ِاذي يال ِ
ِ
ِّ
ْح ا ُدو َن إِل َْيا ِاو
ُ
تابااو .قااال ا تعااالىَ (( :ولَ َل ا ْد اَا ْعلَا ُام أَااَّ ُها ْام يَا ُلولُااو َن إاَّ َمااا يُا َعل ُمااوُ بَ َ ٌ َ
ِ
ِ
اين))( ،)ٙٛوقااال تعااالىَ (( :ولَا ْاو َج َعلْنَاااهُ قُا ْر اًااا أَ ْع َج ِميَااا لََّلااالُوا لَا ْاوال
سااا ٌن َع َربِا واي ماِا ٌ
أَ ْع َجما واي َو َى ا َذا ل َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين ال يُا ْؤِمنُو َن فِي ذَااِ ِه ْم َوقا ٌْر
فُ ِّ
ين َمنُوا ُى ًدى َوش َفاعٌ َوالذ َ
صلَ ْ يَاتُوُ أَأَ ْع َجم وي َو َع َربِ وي قُ ْل ُى َو للَّذ َ
ٍ ِ ٍ ()ٚٓ( )ٜٙ
اد ْو َن ِمن َّم َ ان بَعيد)) .
َو ُى َو َعلَْي ِه ْم َع ًمى أ ُْولَئِ َ
ك يُانَ َ

وشدد اإلمام الشافعي الن ير علاى مان أدعاى ان فاي اللار ن مان ييار لغاً العارب شايئاً،
فلال " :وقد ت لم في العلً من لو أمسك عن بعض ما ت لم فيو ل ان اإلمساك أولى بو واقارب
ٕ٘ٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

العدد ()ٜ

المجلد ()ٜٔ

ايلول (ٕٕٔٓ)

من السالمً لو ان شاع ا  ،فلال منهم قاصل ان في اللر ن عربياً وأعجمياً ،واللر ن دل علاى اااو
ليس مان االم ا شايع اال بلساان العارب .ووجاد قاصال ىاذا اللاول مان قاال ذلاك مناو تلليادا لاو

وتر اً للمسألً عن حجتو ومسألً يير ممن خالفاو .وبالتللياد ايفال مان ايفال مانهم وا يغفار لناا
ولهم (ٔ.)ٚ

ويلول ابو عايدة  -معمر بن الم نى ":ااما ااازل اللار ن بلساان عرباي مااين .فمان زعام
ان فيو يير العربيً فلد اعظم اللول ".

(ٕ)ٚ

ٕ -لو ان في اللر ن ال ريم من يير لغً العرب شيئا لتوىم ان العرب إاما عجزت عن اإلتياان
بم لو ت ألاو أتى بلغات ال يعرفها(وىذا رأي ابن فارس).

(ٖ)ٚ

ٖ -ما رواه ابن جريد عن ابن عااس  -رضي ا عنهما  -وييرىم من تفسير ألفاظ اللر ن أاها
بالفارسيً أو الحاشيً أو الناطيً أو احو ذلك ،إاما اتفق فيها توارد اللغات ،فت لم بها العرب

والفرس والحاشً بلف واحد.
يلااول اإلمااام الشااافعي ":وال ان اار اذا ااان اللف ا قااال تعلم ااً أو اطااق بااو موضااوعاً ،ان

يوافق لسان العجم أو بعضها قليالً من لسان العرب ما يتفاق اللليال مان ألسانً العجام المتاايناً

في ا ر المها ،مع تناصي ديارىا ،واختال لسااها ،وبعد االواار بينهاا وباين مان وافلا بعاض
لسااو منها .ويلول ابو عايدة  -معمر بان الم ناى" :-وقاد يوافاق اللفا اللفا ويفارقاو ومعناىماا

واحد ،واحدىما بالعربيً واخخر بالفارسيً ،أو ييرىا .فمن ذلك :اإلستارق بالعربيً ،وىو الغلي
من الديااج ،وىو استاره بالفارسيً.

ٗ -ال ي تفي األستاذ احمد شا ر بان تلك األلفاظ عربيً ،ولعلها من توافق اللغات  -ما يلول
الشافعي وابو عايدة  -بل يرى ااو يحتمل ان ت ون تلك األلفاظ عربيً األاال واللا إلاى ييار
العرب ،يلول الشيخ احمد شا ر  -رحمو ا  :-والعرب امً مان أقادم األمام ،ولغتهاا مان اقادم

اللغات وجوداً ،اا قال إبراىيم وإسماعيل ،وقاال ال لدااياً والعارياً والسارياايً ،وييرىاا .وقاد
ذىب منها الشيع ال ير بذىاب مادايتهم األولاى قاال التااريخ ت(ٗ )ٚفلعال األلفااظ اللر اياً التاي
يظن ان أالها ليس من لسان العرب ،وال يعر مصدر اشتلاقها ،لعلها من بعاض ماا فلاد ااالو

وبلي الحر وحده.
ٕ٘ٚ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
٘ -ماان خصاااص

اللغااً العربيااً ااهااا متسااعً جاادا ،وال ياعااد ان ت ااون م اال تلااك ال لمااات التااي

وردت فااي اللاار ن ال ااريم والتااي يظاان ااهااا أعجمي اً ان ت ااون عربيااً ،ول اان اظااراً التساااع اللغااً

خفي عن العلماع .وال أدل على ىذا من ااو خفي على ابان عاااس  -وىاو مان ىاو فاي اللغاً -
معنى لمً (فاطر) :فروي عن افسو قولو " :ن ال ادري ما فاطر السموات واألرض حتى أتااي

عربيان ي تصمان في بئار ،فلاال احادىما لصااحاو :اااا فطرتهاا أي بادأتها "فاال ياعاد  -إذن -ان
ت ون م ل تلك ال لمات األعجميً التي وردت في اللر ن ال ريم من ىذا اللايل.
ويؤ د ىذا ما ورد عن الشافعي  -رحمو ا  -ااو قال" :ولسان العارب أوساع األلسانً

مذىااً ،وا رىا ألفاظاً ،وال اعلمو يحيأل بجميع علمو ااسان يير ااي".

 -ٙيرى الاعض ان تلك األلفااظ التاي وردت فاي اللار ن ال اريم إاماا وجادت بلغاً العارب ألاهاا
أوسع اللغات وأ رىا ألفاظاً ويجوز ان ي واوا سالوا إلى ىذه األلفاظ ،وىذا الرأي ألبي المعالي

شيدلً.

 -ٚيجزم الد تور عاد العال سالم م رم في بحث لو على افي ان ي ون في اللر ن لمات مان
أ ااال أجناااي ،فيلااول" :فااااي ال اسااتطيع ان اقااال مااا يدعيااو بعااض العلماااع والاارواة ماان ان اللاار ن
ال ريم اشتمل على لمات أعجمياً" .ويوضاح وجهاً اظاره اتجااه ىاذا الموضاوع فيلاول :ان لغاً

احت

بغيرىا مان اللغاات األخارى فاأثرت فيهاا ،وواال إلاى ىاذه الدرجاً مان التطاور الباد ان

ت اون ماوردا لغيرىااا مان اللغاات األخاارى ،وتمادىا بماا تحتاااج إلياو مان مفرداتهااا الواساعً ،وبماارور
الزمن أااح ىاذه المفاردات العربياً لاناات فاي بنااع ىاذه االمام ،وال يصاح فاي مجاال التف يار
السااليم ان الااول :ان اللاار ن ال ااريم اسااتعارىا ماان ىااذه اللغااات ،إذا قلنااا ذلااك ،فهااذا ته اام ال

تساانده اال ىااذه األخاااار التااي ذ رىااا الاارواة ،وىااي أخاااار واىيااً وماان العجااب حلااا ان ااادعي ان
مفردات اللغً العربياً التاي عاشا ىاذا العمار الطويال وتطاورت ىاذا التطاور ال ايار عاار التااريخ،

وعار االجيال ،تم لها ىاذه المعااجم اللغوياً ،أو ىاذه الرواياات التاي جمعهاا لناا رواة العارب عناد
تدوين اللغً.

(٘)ٚ

ٕ٘ٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

العدد ()ٜ

ايلول (ٕٕٔٓ)

اجل ،للد أحس بهذه الحليلً راويً من ااار الارواة ،وعمياد مان عماداع اللغاً ،اااو أباو

عماارو باان العااالع الااذي يلااول "مااا ااتهااى إلااي م ممااا قالتااو العاارب إال قلااً ولااو جاااع م علاام وافاار،
وشعر ير".

علااى ان العلاال ال يم اان ان يساالم بأعجميااً ىااذه ال لمااات ماان ااحيااً أخاارى ،فهااذه

ال لمات  -ما يلول السيوطي  -ا ر من ماصً لفظً ،وىو عدد قليل جدا بالنساً الى لماات
اللر ن ال ريم التي تالع في روايً الفضل بن شاذان عن عطاع بن يسار ساعاً وساعين الف لمً،

وأربعماصً وثالثين لمً.

فماا السار فاي ان يماد اللار ن ال اريم ياده ألخاذ ىاذه ال لماات  -الماصاً  -مان لغااات

ا لعجم! ىل اللغً فليرة إلى ىذا الحد ،فتطلب المعواً بهذه ال لمات ،يف ذلك؟! وىي اللغاً
التي ال تستطيع ان تجاريها لغً اخرى في مجال االتساع ،يف ذلاك ؟! وىاي اللغاً التاي تحفا

للمعنى الواحد المئين من األلفاظ.

 -ٛقضى ا تعالى ان ينذر العرب بلسااهم العربي وفلا للولو تعالى(( :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن َّر ُس ٍ
ول إِالَّ
َ
بِلِس ِ
ان قَا ْوِم ِو)) (.)ٚٙ
َ
اع ُ ْم َر ُس ٌ
ول ِّم ْن أَا ُف ِس ُ ْم
وىذا يتضح ايضا من يات الذ ر الح يم قال تعالى(( :لَ َل ْد َج َ
()ٚٚ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
اث فِااي
ايم))  ،وقااالُ ((:ىا َاو الَّا ِاذي بَا َعا َ
ين َرُؤو ٌ َّرحا ٌ
َع ِزيا ٌاز َعلَْيااو َمااا َعناات ْم َح ا ِري ٌ َعلَا ْاي ُ م بااال ُْم ْؤمن َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ال
اين َر ُسااوال ِّما ْنا ُه ْم يَا ْتالُااو َعلَا ْاي ِه ْم يَاتااو َويُا َزِّ ي ِه ْم َويُا َعلِّ ُم ُها ُام الْ تَا َ
األ ُِّميِّا َ
ااب َوالْح ْ َماًَ َوإن َ ااااُوا ماان قَا ْاا ُ
الل ماِي ٍن)) )ٚٛ(،وقال(( :وإِاَّو ل ِ
ض ٍ
ك)) )ٜٚ(،فحاض قوماو بالاذ ر معاو ،وقاال:
ك َولِ َل ْوِم َ
َذ ْ ٌر لَّ َ
ل َِفي َ
َ ُ
ك األَقاْربِين))(ٓ ،)ٛوقال(( :ولِت ِ
( ِ ِ
نذ َر أ َُّم الْ ُل َرى َوَم ْن َح ْول ََهاا))(ٔ ،)ٛوام اللارى (م اً)
َُ
(وأَاذ ْر َعش َيرتَ َ َ َ
َ
(ٕ)ٛ
وىي بلده وبلد قومو ،فجعلهم في تابو خااً ،وادخلهم مع المنذرين عامً.

ٕٜ٘

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل

المبحـــث الثاني
القائلين بالجواز
الفريق ال ااي :اللاصلين بالجواز
يارى ىااذا الفرياق وقااوع المعاارب فاي اللاار ن ال ااريم وبهاذا الاارأي قااال جمهارة اياارة ماان

العلماع والفلهاع منهم :العالمً السيوطي ،والعالمً ابن جني ،وحار األمً ابن عااس(ٖ ،)ٛواإلماام

الجويني(ٗ ،)ٛوابن النليب ،والضحاك ،وبو قال سعيد بن جاير من اللدماع.
ومن المحدثين الد تور رمضان عاد التواب وييره ير(٘.)ٛ
أدلتهم:

وحجً ىؤالع الذين قالوا بوقوع المعرب في اللر ن ال ريم ما يلي:
ٔ .ما روي عن ابن عااس ومجاىد( )ٛٙوابن جاير وع رمً( )ٛٚوييرىم من أىل العلم أاهم قالوا
فااي أحاار

ياارة أاهااا بلغ ا العجاام ،منهااا قولااو( :طااو) ،و(الاايم) ،و(والطااور) ،و(الرباااايون)

فيلااال :إاهااا بالس ارياايً ،و(الفااردوس) ،و(اللسااطاس) إاهااا بالروميااً و(مش ا اة) ،و( فلااين)
يلال :إاها بالحاشيً .. .وىذا قول أبي عايد الذي اساو إلى أىل العلم من الفلهاع (.)ٛٛ

ٕ .ما اخرجو ابن جرير بساند ااحيح عان أباي ميسارة التاابعي الجليال قاال :فاي اللار ن مان ال
لسان .والل ال علاي عن بعض العلماع أاو " ليس لغً في الدايا إال وىي في اللر ن(.)ٜٛ

ٖ .ما ذ روه من ح مً وقوع المعرب :ان اللر ن ال ريم قد حوى علوم األولاين واخخارين واااأ
ل شيع فال بد ان تلع فيو اإلشارة إلى أااواع اللغاات واأللسان ،لتاتم إحاطتاو ب ال شايع ت

فاختير لو من ل لغً أعذبها وأخفها ،وأ رىا استعماالً للعرب(ٓ.)ٜ
ٗ .ما اتفق عليو النحاة على منع ار

ير من األسماع الموجودة في اللر ن ال ريم للعلمياً

والعجمً مبراىيم م الً ،وإذا اتفق على وقوع األجنااس ،قاال الشاو ااي " :وم ال ىاذا ال يلاع
فيو خال والعجب ممن افاه"(ٔ.)ٜ

ٕٓٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

٘ .ما اارح باو ابان النلياب مان خصااص

العدد ()ٜ

ايلول (ٕٕٔٓ)

اللار ن علاى سااصر تاب ا المنزلاً :أاهاا ازلا بلغاً

اللاوم الااذين أازلا علايهم ،واللاار ن أحتااوى علاى جميااع لغااات (لهجاات) العاارب وأااازل فيااو
بلغات ييرىم من الروم والفرس والحاشً شيع ير.

 .ٙالرسول الى ا عليو وسلم مرسل إلى ل امً ،وقد قال ا تعالى(( :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن َّر ُس ٍ
ول
َ
إِالَّ بِلِسا ِ
اان قَا ْوِما ِاو))(ٕ ،)ٜفااال بااد ان ت ااون فااي ال تاااب الماعااوث بااو ماان لسااان اال قااوم وإن
َ
أالو بلغً قومو ىو.
 .ٚما اخرجو ابن جرير قال :حدثنا ابن حميد ،حدثنا يعلوب اللماي عان جعفار بان أباي المغيارة
عاان سااعيد باان جاياار قااال :قال ا قااري  :لااوال أااازل ىااذا اللاار ن أعجمي ااً وعربي ااً ،فاااازل ا
صالَ ْ يَاتُااوُ أَأَ ْع َج ِما واي َو َع َربِا واي))(ٖ ،)ٜفاااازل ا بعااد ىااذه اخيااً اللاار ن
تعااالى(( :لََّلااالُوا لَا ْاوال فُ ِّ
ب ل لسان فيو (حجارة من سجيل) فارسيً.

 .ٛيشير ابن جني إلى أن :ما قيس على الم العرب فهو من الم العرب .وينلل عن أباي علاي
قولااو :فااااك إذا قل ا (طاااب ال ش ا نان) فهااذا ماان ااالم العاارب ت ألاااك بمعرابااك إياااه قااد
أدخلتو الم العرب.
ويستش ااف أح ااد الا اااح ين م اان ق ااول اب اان جن ااي الس ااابق ،وم اان اعتراف ااو ف ااي بع ااض تا ااو

المحتسااب بأعجميااً بعااض ال لمااات الااواردة فااي اللاار ن ،م اال :درىاام والسااجل ...اس ااتنتج

الااحث من ل ىذا :بأن عالمنا ابن جني مان اللااصلين باورود المعارب فاي اللار ن ال اريم  -وإن
لم يصرح بذلك  -فماو يؤمن بأن اللف األجناي بعد الل العرب لو وتهذياو يصاح عربياً ت فاال
مااع من وقوع المعرب في اللر ن ال ريم.

(ٗ)ٜ

وتؤيد الااح ً رأي ىذه الااحث فيما استشفو من قول ابن جني ومان أعترافاو فاي بعاض

تاو بأعجميً بعض ال لماات الاواردة فاي اللار ن ،ف وااو اوردىاا واعتار بهاا فهاو ياؤمن بوجاود
المعرب في اللر ن ال ريم.
وقريب من مفهوم ابن جني يشير الد تور رمضان عااد التاواب إلاى أن :ال لماً المعرباً

تصاح عربيً باستعمال العرب إياىا على مناىجهم في لغتهم ت ولذلك يارى أااو مان العااث إا اار
وقوع المعرب في العربيً الفصحى واللر ن ال ريم.

(٘)ٜ

ٕٔٙ
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 .ٜذ ر الجويني لوقوع المعرب في اللر ن فاصدة أخرى فلال:
إن قياال ان إسااتارق لاايس بعربااي ويياار العربااي ماان األلفاااظ دون العربااي فااي الفصاااحً

والااليً لعجزوا عنها .وذلك ألن ا تعاالى إذا حاث عاااده علاى الطاعاً فامن لام يارياهم بالوعاد
الجمياال وي ااوفهم بالعااذاب الوبياال ال ي ااون ح ااو علااى وجااو الح مااً .فالوعااد والوعيااد اظااراً إلااى

الفصاااحً واجااب .ثاام إن الوعااد بمااا فيااو العلااالع ،وذلااك ينحصاار فااي أمااور :األمااا ن الطياااً ،ثاام

المو اال الشااهيً ،ثاام المشااارب الهنيااً ،ثاام المالبااس الرفيعااً ،المنااا ح اللذيااذة ،ثاام مااا بعااده ممااا
ت تلف فيو الطااع ت فمذن ذ ر األما ن الطياً ،والوعد بو الزم عند الفصيح ،ولو تر او للاال مان
أمر بالعاادة ووعد عليها باأل ل والشرب ال ألتذ بو إذا ن في حاس او موضع ربً ،فلذا ذ ر

ا الجنً ومسا ن طياً فيها يناغاي ان ياذ ر مان المالباس ماا ىاو أرفعهاا ،وأرفاع المالباس الادايا
الحرير .وأما الذىب فليس مما ينسج منو ثوب .ثم ان ال وب الذي من يير الحرير ال يعتار فياو

الوزن وال لل.
وربمااا ي ااون الصاافيق ال فيااف أرفااع ماان ال لياال الااوزن .وأمااا الحرياار ف لمااا ااان ال ااوب

أثلاال ااان أرفااع ،فحينئااذ وجااب علااى الفصاايح ان يااذ ر األثلاال األث اان وال يتر ااو فااي الوعااد لاائالً
يلصر في الحث والدعاع.
ثم إن ىذا الواجب الذ ر إما ان ي ون بلف واحد موضوع لو ااريح ،أوالً ياذ ر بم ال

ىذا .والشك ان الذ ر بااللف الواحاد الصاريح أولاى ،ألااو أوجاز وأظهار فاي اإلفاادة ومان ذلاك:
"إستارق" ،فمذا أراد الفصيح ان يترك ىذا اللف ويأتي بلف

خر لم يم نو ت ألن ما يلوم ملامو

إما بلف واحد أو ألفاظ متعددة .وال يجد العربي لفظاً واحاداً يادل علياو ألن ال يااب مان الحريار

عرفهااا العاارب ماان الفاارس ،ولاام ي اان لهاام بهااا عهااد ،وال وضااع فااي اللغااً العربيااً للااديااج ال ااين

اسم ،وإاما عربوا ما سمعوا من العجم ،واستغنوا عان الوضاع لللاً وجاوده عنادىم ،واادرة لفظهام

بااو ،وأمااا ان ذ ااروه بلفظااين فااأ ر فماااو ي ااون قااد أخاال بالااليااً ،ألن ذ اار لفظااين بمعنااى واحااد
يم ن ذ ره بلف تطويل(،)ٜٙفَا ُعلِ َم بهذا لفا (إساتارق) يجاب علاى ال فصايح ان يات لم باو فاي
()ٜٚ
موضعو ،وال يجد ما يلوم ملامو ،وأي فصاحً أبلع من أال يوجد م لو ؟

ٕٕٙ
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الرد على اللاصلين بعدم وجود المعرب في اللر ن ال ريم
للد ورد ىذا الفريق على الفريق األول (اللاصلين بالمنع) دعواه باعض األمور:

َازلْنَاهُ قُا ْر اًا َع َربِيَا لَّ َعلَّ ُ ْم تَا ْع ِللُو َن)( )ٜٛبأن ال لمات اليسيرة بغير
ٔ .أجابوا عن قولو تعالى( :إِاَّا أ َ
العربيً ال ت رجاو عان وااو عربيااً ،ماا ان اللصايدة الفارسايً  -ما الً  -ال ت ارج عان واهاا
فارسيً بورود لمً عربيً فيها.

ٕ .وأجااابوا ع اان قول ااو تع ااالي (أَأَ ْع َج ِما واي َو َع َربِا واي)( )ٜٜب ااأن المعن ااى ماان الس ااياق :أ ااالم أعجم ااي
وم اطب عربي.

ٖ .األدلً اللويً التي استند إليها العلماع اللاصلون بوقوع المعرب في اللر ن ال ريم.
ٗ .إن ىااذا الفريااق يترأسااو و اااً ماان الفلهاااع الفضااالع ،وال شااك أن أىاال الفلااو لهاام مجااالهم
ال اص بهم ،وليسوا على درجً أىل اللغً فاي معرفاً دقاصلهاا وأسارارىا .ويؤ اد ىاذا ماا اللاو

الجواليلي عن أبي عايد أاو قال " :فهؤالع أعلم بالتأويل من أبي عايدة".
ويوضااح ىااذا المفهااوم الااد تور إبااراىيم أااايس بلولااو " إن أباان عااااس وااااحايو(مجاىد
وع رمً) أعلم بالتأويل من أبي عايدة".
فلعل مرد إا ار أبي عايدة واحاو لوقوع المعرب في اللر ن ،يرجع إلاى ذلاك  -فيماا

يرى المؤلف  -وىو ال يملك إال أن يلول لهم ما قال أستاذاا الد تور يحيى الجندي من قال:

عجااب وأي عج ااب ،يااف تس ااتعملون األلفاااظ المعرب ااً فااي الم اام ولغاات م وتت ااداولواها عل ااى
ألسنت م ،تتلفظون بها في خطا م ومحاافل م ،وبعاد ذلاك تاأبون وجودىاا فاي اللار ن وترفضاون
بشدة وتعارضون ب ل ما أوتيتم من قوة وجود ذلك فيو؟!(ٓٓٔ).

٘ .التعصب الديني الذي يلب على المن رين ت حرااً منهم علاى عادم ال اوض فاي أمار ظناوه

يماس الناحيااً الدينيااً ،وان ال ااوض فيااو خااوض فااي الاادين ،وأن الااذين يلولااون بااالمعرب فااي

اللر ن إاما يرت اون إثمااً أو معصايً ،ماادام األمار يماس اللار ن ال اريم ،وال أدل علاى ىاذا،

من قول الشيخ احمد شاا ر مان اااو " ال يعلال ان ت اون لماً مان لماات اللار ن  -حاشاا

األعاالم  -دخيلاً علاى لغااً العارب" .ماع أن الشايخ شااا ر  -رحماو ا  -معتار بااالمعرب
ٖٕٙ
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عموماً فلاد حلاق تااب المعارب الجاواليلي ول ناو ماع ىاذا لاو اان عناد تحليلاو لل لماات

األعجميااً ف ااي اللاار ن م اان يياار األع ااالم  -والااواردة ف ااي ىااذا ال ت اااب  -ااان يتح ااين له ااا
االشتلاق العربي حتى ي ا عربيتها.

 .ٙماا ذ اره أااحاب ىاذا الفرياق مان ان ال لماات الملاول باعجميتهاا إاماا ىاي مان بااب تااوارد
اللغات.
وإن الذي دعا الفريق األول إلى ىذا ىو تعصاهم للغاً العربياً وابتغااؤىم ال ماال لهاا،
مع ان اللغً العربيً غيرىا من اللغات يجري عليها قااون التأثير والتأثر المعرو .
وأمااا مااا ذ ااره الشاايخ احمااد شااا ر  -رحمااو ا  -ماان ان تلااك األلفاااظ عربيااً األااال

والل إلى يير العرب .فهذا ضرب من الحدس والت مين ت " إن تحديد المستعار يير األعاالم
في أيً لغً تحث إلى مشلً وعناع ت فالح م بلدم لغً وحداثً أخرى جداً عسير ،ما أن الح م
باألخ ااذ يحت اااج إل ااى ال ي اار م اان المل اادمات العلمي ااً الض ااروريً ،م ااع تل ااديراا ان ما اادأ األخ ااذ او

االستعارة أمر مسلم بو بين اللغات ".

إن ما أشار إليو الد تور عاد العال سالم م رم ،فاي طياو رد علياو ت حياث أشااد بم اااً

العربياً باين راايفاتها ،وبنااع علاى ىاذا البااد أن ت اون ماورداً لغياره مان اللغاات األخارى .وىااذا ال
ينفي ان ت ون العربيً قد اقترض من ييرىا مان اللغاات فهاي تلتارض م لماا تلارض ،وفاق قاااون

التأثير والتأثر المعرو وإال ف الم الد تور م رم السابق يفهم ااو يريد  -من حيث ال يلصاد -
ان يلغي باباً عظيماً في اللغً ،أال وىو " التعريب " .وىذا مما لم يلل بو أحد من قال.
أمااا مااا ذ ااره الااد تور م اارم ماان ان لمااات اللاار ن الملااول بأعجميتهااا أ اار ماان ماصااً

لفظً ،وىو عدد قليل بالنساً إلى لمات اللر ن ال ريم والاالع عددىا ساعاً وساعين ألف لمً،

وأربعماصً وساعاً وثالثين لمً(ٔٓٔ).

فمااا الساار أذن فااي أن يمااد اللاار ن ال ااريم يااده ألخااذ ىااذه ال لمااات الماصااً ماان لغااات
العجم؟!
فنساً المعرب في اللر ن إلى جااب لماتو ،ت اد ت ون ملاربً ل ميً األلفاظ المعربً

بالنساً إلى األلفاظ العربيً في اللغً العربياً والسار فاي ان اللار ن أخاذ ىاذه الحفناً مان األلفااظ
ٕٗٙ
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األعجميً ىو افس السر الذي دعاا العربياً إلاى اقتاراض بعاض األلفااظ مان ييرىاا حياث الحاجاً

إليها وااو ال يوجد في العربيً ما يلوم ملامها ،على النحو ما ذ رت افاً (ٕٓٔ).

المبحث الثالث
رأي المتوسطين
الفريق ال الث :المتوسأل
ان موقف ىذا الفريق محاولً التوفيق بين الرأيين ويادو لهم أاو ليس ثمً خاال باين

اللدماع ،وأن تلك ال لمات التي جاعت في اللر ن وواف باألعجميً إاما ىي ألفااظ أقتاساها
العرب األقدمون من لغات مجاورة واللوىا وىذبوا اورتها ثم شاع في المهم قال اإلسالم،

فلما جاع اإلسالم وجدىا ت و ّن عنصراً من عناار اللغً العربيً ،ووجد الناس ال ي ادون يشعرون
بعجمااً فيهااا ،فم لهااا م اال اال ال لمااات العربيااً التااي اا ا تجااري علااى ألساانتهم ولااذا تعااد ماان

اللسان العربي ،يير ااها على حسب أالها الاعيد أعجميً ومستمدة من لغً أجنايً(ٖٓٔ).

قال أبو عايد اللاسم بن سالم بعد أن ح ى اللول بالوقوع عن الفلهاع والمنع عن اىل

العربيااً :والصااواب عناادي مااذىب فيااو تصااديق اللااولين جميع ااً ،وذلااك ان ىااذه األحاار أااالها
أعجميااً مااا قااال الفلهاااع ل نهااا وقعا للعاارب فعربتهااا بألساانتها وحولتهااا عاان ألفاااظ العجاام إلااى

ألفاظها ،فصارت عربيً ثم اازل اللار ن وقاد اختلطا الحارو ب االم العارب ،فمان قاال " :إاهاا

عربيً فهو اادق ،ومن قال أاها أعجميً فهو اادق" (ٗٓٔ).

قال" :وإاما فسراا ىذا لئالً يلدم أحد الفلهاع فينساهم إلى الجهل ويتوىم عليهم أاهم

أقادموا علااى تاااب ا  -جال ثناااؤه  -بغياار ماا أراده ا عااز وجاال ،و اااوا أعلاام بالتأوياال ،وأشااد
تعظيماً لللر ن"

(٘ٓٔ)

وذ ر الجواليلي فلال " :ان ىذه الحرو بغير لسان العرب فاي األاال ...ثام لفظا

بو العرب بألسنتها ،فعربتو عربياً بتعرياها إياه فهي عربيً في ىذا الحال ،أعجميً األال " (.)ٔٓٙ
وىذا ىو الاذي جازم باو أبان جريار ،وماال إلياو أبان الجاوزي و خارون مان اللادماع .ومان

المحدثين :الشيخ عااد اللاادر المغرباي إذ قاال :إن ال لماً األعجمياً إذا اساتعملها العارب علاى
ٕ٘ٙ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
مناىجها أاااح عربياً او الاول :تحولا عربياً بحياث يصاح أن ينازل بهاا الاوحي اإللهاي فمان

قال :إاها عربيً ان اادقاً ومن قال :إاها أعجمياً اان ااادقاً فهاي أعجمياً فاي االبتاداع عربياً
()ٔٓٚ
َازلْنَاااهُ قُا ْر اًااا َع َربِيَااا لَّ َعلَّ ُ ا ْام تَا ْع ِللُااو َن))
حل ااً
فااي االاتهاااع وعلااى ىااذا ي ااون قولااو تعااالى ((إِاَّااا أ َ

وادقاً ،وفي اللر ن على ىذا ير من ال لمات المعربً.

ويشير األستاذ المغربي إلى أن المعرب عربي ألدلً ىي:

ٔ .قول ال ليل :ليس من الم العرب على وزن (فِ ْعلل) يير درىم ثم عدد لمات ثالثاً من أن
(درىم) معرب من الروميً.

ٕ .المعرب تجري عليو أح اام العرباي مان تصار فياو ،واشاتلاق مناو م ال لماً (لجاام) معارب
(لغام) او (ل ام) الفارسيً ،وقد جمع على (لجم)

تب اغر على (لجيم) وأتى الفعل منو

بمصدر وىو (اإللجام) وقد ألجماو فهاو ملجام وييار ذلاك ،واساتعمل فاي المعاااي المجازياً

م ل ألجمو المااع :إذا بلاع مناو موضاع اللجاام مان الفارس وىاو الفام ،وفاي الحاديث( :التلاي
ملجاام) أي أاااو مليااد اللسااان ال يطللااو فيمااا ال يحلااو لااو الشاارع ماان ال ااوض فااي الااطاال،

وى ذا(.)ٔٓٛ

المبحث الرابع
موقف علم اللغة المقارن من المعرب في القرآن
أشااار إلااى ىااذا الموضااوع مؤلااف تاااب (المعاارب فااي اللاار ن ال ااريم) الااد تور محمااد
السيد علي بالسي فلال:
" أقااول :إن موضااوعاً شاااص اً موضااوع وقااوع المعاارب فااي اللاار ن ال ااريم ،البااد لااو ماان
اظرة علميً ساديدة يم ان الفصال فياو ،ولان يتاأتى ىاذا إال مان خاالل علام اللغاً الملاارن ،حياث
الوقو على حليلً األلفاظ اللر ايً التي اسا إلى لغات م تلفاً ومحاولاً تأاايلها ت للوقاو

علااى أااال لغااً ىااذه ال لمااات ت لااذلك يم اان ان تلااال ال لمااً الفاااالً ويلفاال باااب الصااراع
الف ري في ىذه اللضيً على أسس علميً سليمً بعيدة عن منطق الهوى المتجرد.

ٕٙٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

العدد ()ٜ

ايلول (ٕٕٔٓ)

فأقول :وبعد خال بين العلماع طال أمده عن أربعً عشر قرااً من الزمان ،فأاني أجيع

ألحسم ىذا ال ال  ،مؤ داً وقال ل شيع أن علماعااا الفضاالع ال شاك ان عاذرىم اان معهام

طااوال ىااذه الفتاارة ت حيااث إن علاام اللغااً الملااارن لاام يظهاار إال فااي أواخاار اللاارن ال ااامن عشاار

الماايالدي ،ولااو أن عالم ااً مفضاااالً اإلمااام الشااافعي وأاااحاب مذىاااو فااي اإلا ااار عايشااوا ىااذا
الوق للالوا بوقوع المعرب في اللر ن ال ريم بل واادوا بذلك!.
وبعد ىذه الملدمً استسمح من إمامناا الشاافعي وأباي عايادة ثام شارع فاي شارح وجهاً

اظره للمعارضين لوقوع المعرب في اللر ن ال ريم فلال :إن من المسلم باو لادى جمهاور علمااع

األمً وفلاصها ان الرسم الع مااي توقيفي ال يجوز م الفتو .وإذا ان األمر ذلك فما الح مً من
تابً بعض ال لمات في المصحف الشريف بصورة ت الف ما عليو أاول ال أل العربي ؟!!

وم ال ذلك :لمً (حرام) لماذا تا في مصحف اللر ن ال ريم بدون ألف ؟! و لمً
(مش ا ة) لماذا تا بالواو وبعد ال ا ؟! و لمً (االة) لماذا تا بالواو بعد الالم؟!.
" أقول :ل ىذه ح مً ،وىي إثاات ورود المعرب في اللر ن ال اريم .ف لماً (حارام)

 م الً  -تا بدون ألف < اظراً ألاها ماأخوذة مان ال لماً الحاشايً (حارم)  -بادون ألاف -()ٜٔٓ
والتي تعني في ىذا اللسان :وجب ،والمتمشي مع السياق اللر اي ،وا أعلم بمراده.
و لمً (مش اة)  -م الً  -رسم الملطع ال ااي بالواو ،ف تا ى ذا (مش واة) ت اظراً
ألاه ااا ف ااي العربي ااً م ااأخوذة م اان ال لم ااً الحاش اايً ( ،)Mascotوالت ااي أا االها)Maskot( :
والمحر ً بالضم الممدود ت ف تا بالواو داللً على أالها الحاشي ،وا أعلم بمراده.
اماا لماً (اااالة) :تاا بااالواو بعاد الااالم ت اظاراً ألاهااا مان ال لمااً السارياايً  /ااالوتا

( ،)Salotaبالواو.

ىذا ،وللد وجدت ان لللراعات اللر ايً دخالً  -أيضاً  -في تأ يد وقاوع المعارب فاي

اللر ن ال ريم إضافً إلى ما ذ رت ت فمن بعض اللراعات توافق الصورة األاليً لل لماً المعرباً

في لغتها  -فم الً لمً (قيوم) قراىا أبان مساعود  -ماا ورد فاي تااب المصااحف للسجساتااي
ص ( ٜٙالليام) ،وىذا يوافاق ال لماً فاي أاال لغتهاا  -وىاي اخرامياً  -ت حياث إاهاا فاي ىاذه
اللغً بالفتحً الممدودة ،وتنطق.)Kayyam( :
ٕٙٚ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
ممااا ساااق يتضااح أن :ورود م اال ىااذه ال لمااات بهااذه الصااورة ،لاادليل قاااطع علااى ااهااا

معربً ،وقد وردت في اللر ن بنفس اورتها األاليً " (ٓٔٔ).

* وتؤ د الااح ً الرأي ال الث ،وذلك ألن الحرو بغير لسان العرب في األال ،وقال

الفريق ال ااي على األال ،ثم لفظ بو العرب بألسنتها ،فعربتو ،فصاار عربيااً بتعرياهاا إيااه ،فهاي

عربيً في ىذه الحاال أعجمياً األاال ،فهاذا اللاول يصادق الفاريلين جميعااً ،ف اال الفاريلين ماا
رأي قدم أدلً قويً تؤيد رأيو ،يلف الااحث أمامها عاجزاً حلاً من تأييد أي الفريلين.
ومع ذلك فمن وجدت لمات قليلً من أال يير عرباي فاي اللار ن فهاذا ال يغيار شايئاً
فااي ااون اللاار ن ال ااريم تاب ااً مناازالً بلسااان عربااي ماااين ،والساايما ان تلااك ال لمااات اللليلااً قااد
دخلا العربيااً قااال ااازول اللاار ن ال ااريم وال تهااا األلساان العربيااً وأمسا عربيااً بح اام التاازامن

والشيوع.
فحسب.

ف ااالجميع مجمعاااون علا ااى عربياااً اللا اار ن ال ا ااريم واخا ااتالفهم ح ااول األلف ا ااظ المفا ااردة

الخاتمة
الحمد

الذي ىدااا لهذا ،وما نا لنهتادي لاوال أن ىادااا ا  .والشا ر لاو علاى وافار

الصو ،والصالة والسالم على سيداا محمد بن عاد ا  ،وعلى لو واحاو أجمعين وبعد:
فمن من أىم النتاصج التي توال إليها-:
ٔ .أن عدد األلفاظ المعربً قليل جداً إذا ماا قايس بمفاردات اللغاً العربياً التاي دخلا اللغاات
األخرى أو اسب إلى عدد مفردات العربيً.

ٕ .أن ىااذه األلفاااظ التااي دخل ا العربيااً تتعلااق بالحساايات ال بالمعنويااات وأ رىااا ياادل علااى
األطعمً واأللاسً ...ما عدا بعض المصطلحات الفلسفيً ،أماا األلفااظ العربياً التاي دخلا

اللغات األخرى فهي تتصل بالمعنويات المفاىيم الشرعيً أو ال لليً أو النفسيً.

ٕٙٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

العدد ()ٜ

ايلول (ٕٕٔٓ)

ٖ .أن ما عرب من ألفاظ اهر في بوتلتها وييرت معالمو وايع في قالب عربي فغيرت حروفاو
وبدل ش ل تر ياو وبناصو حتى يوافق األبنيً العربيً او ي ون قرياااً منهاا .وىاذا يشاير بوضاوح
إلى ينى العربيً ويزارتها ومرواتها.

ٗ .ان يااراً ماان ال لمااات المعربااً قااد تغياار مدلولااو فااي العربيااً عمااا ااان عليااو فااي لغتااو األولااى،
فاعضااها قااد خصا

معناااه العااام وقصاار فااي العربيااً علااى بعااض مااا ااان عليااو ،وبعضااها عماام

مدلولو ال اص فأطلق على أ ر مما ان عليو ،وبعضها استعمل في يير ما وضع لو لعالقً

ما بين المعنيين ،وبعضها ااحأل إلى درجً وضايعً فاي االساتعمال فأاااح مان فحا

ال االم

مااع ااااو مااا ااان يسااتعمل فااي لغتااو األاااليً علااى ىااذا الوجااو ،وبعضااها سااما إلااى منزلااً راقيااً

فأااح من اايل اللول ومصطفاه.
٘ .ان الذين تناولوا دراسً األلفاظ المعربً لم يستطيعوا تصنيف المعرب على اسق مطرد ت ألن
ل اال لف ا ظروفااو ومالبسااات تعرياااو ت وىمهاام ااان واااف مااا وقفااوا عليااو ال وضااعو ضاامن

معايير ثابتً ،ذلك اختال اللغات التي تم االقتراض منها.
 .ٙان أول ما اعتمدوا عليو فاي تأاايل ال لماات األعجمياً ىاو الساماع ،فاللفظاً المساموعً
من العرب  -وأن تشابه عليهم  -مالوا إلى اعتاارىاا عربياً وراحاوا ياح اون لهاا عان أاال

اشتلاقي...
.ٚ

ير من ال لمات المعربً يوجد لها اظاصر فاي مفاردات اللغاً أو يم ان ان يشاتق لهاا اظااصر
من مفرداتها.

 .ٛإن العرب اللدماع قد أبادوا شادة ذ ااصهم وييارتهم علاى لساااهم إذ أيناوه باأللفااظ التاي لام
ي ن فيو ما يؤدي معاايها وذلك عن طريق الترتيب وييره من وساصل امو اللغً وتطورىا.
ولعل خير ماا ي تاتم باو اللاول بعاد حماد ا تعاالى وشا ره لماً اللاضاي الفاضال عااد

الرحيم الايسااي ،المتوفى سنً  ٜ٘ٙىا التي أرسلها إلى العماد األااهااي ال اتب المتوفى سانً
 ٘ٛٚىا معتذراً عن الم استدر و عليو:
(أاو وقع لي شيع وما أدري أوقع لك أم ال ،وىا أاا أخارك بو ،وذلك :إاي رأي أاو ال

ي تااب إاسااان تاب ااً فااي يومااو إال قااال فااي يااده :لااو ييار ىااذا ل ااان أحساان ،ولااو زيااد ااذا ل ااان
ٕٜٙ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
يستحسن ،ولو قُ ّدم ىاذا ل اان أفضال ،ولاو تٌارك ىاذا ل اان أجمال ،وىاذا مان أعظام العاار ،وىاو
دليل على استيالع النل

على جملً الاشر.

وقيل إن ىذه ال لمً اسا إلى العماد األااهااي يلطاً.
والحمد

الذي ىدااا لهذا وما نا لنهتدي لوال أاو ىدااا ا اللهام أيفار لناا وارحمناا

ويسر لنا ل عسير ،وجنانا ال طأ والزلل في اللول والعمل ،إاك أا السميع المجيب.

هوامش البحث:
_____________________
(ٔ) فلااو اللغااً وخصاااص العربيااً (دراسااً تحليليااً ملاراااً لل لمااً العربيااً وعاارض لماانهج العربيااً
األايل في التجديد والتوليد) محمد الماارك ،ص.ٜٔ

(ٕ ) عمرو بن ع مان بن قنار ،مولى بني الحارث بن عب بن عمرو بن علو ،المعرو بسياويو،
ي نى أبا بشر ،أخذ عن ال ليل بن أحمد وعن يواس بن حايب .برع في النحو( .ت ٓٔٛ

ىا).

(ٖ) قصد الساايل فيماا فاي العربياً مان الادخيل ،للعالماً :محماد األماين بان فضال ا المحااي،
جٔ ،ص.ٔٓٛ

(ٗ) لسان العرب ،ابن منظور ،جٔ ،ص.ٜ٘ٛ
(٘) إسماعيل بن حماد الجاوىري ،أول مان حااول الطياران وماات فاي ساايلو .لغاوي مان األصماً،
أشااهر تاااو الصااحاح ولااو تاااب فااي العااروض ،أااالو م ان فاااراب ،ودخاال العااراق اااغيراً،
وسافر إلى الحجاز وعاد إلى خرسان ،ثم قام في ايسابور( ،ت ٖ ٖٜىا ٖٔٓٓ -م).

( )ٙىو أبو اللاسم محمود بن محمد الزم شري ال وارزمي ،ولد بزم شر سنً (ٗٙٚىا) رحل
في طلب العلم إلى ب اري ،وقدم بغداد ،فسمع من أبي ال طاب بن الاصر ،وشيخ اإلسالم

أبي منصور الحارثي ،انف يراً من ال تب منها :ال شا والمفصل .

( )ٚدراس ااات ف ااي تأا اايل المعرب ااات والمص ااطلح م اان خ ااالل دراس ااً " تحلي ااق تعري ااب ال لم ااً
األعجميً ،د .حامد اادق ،ص.ٜٙ
ٕٓٚ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

العدد ()ٜ

ايلول (ٕٕٔٓ)

( ) ٛىااو موىااوب باان أحمااد ،أبااو منصااور ،ااااحب تاااب المعاارب ماان ال ااالم األعجمااي علااى
حرو المعجم  ،ت (ٓٗ٘ ىا).

( )ٜدراسا ااات فا ااي تأاا اايل المعربا ااات والمصا ااطلح ما اان خا ااالل دراسا ااً تحليا ااق تعريا ااب ال لما ااً
األعجميً ،د .حامد اادق ،ص .ٜٙ

(ٓٔ ) ىو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حياان الغراااطي األادلساي ،مان ااار العلمااع
بالعربي ااً والتفساااير والحاااديث والت ااراجم واللغاااات ولا اادي إح اادى جها ااات يرااط ااً س اانً

(ٗ٘ٙىا).

(ٔٔ) فلو اللغً ،أ .حاتم االح الضامن ،صٓ.ٜ
(ٕٔ ) ىو جالل الدين أبو الفضل عاد الرحمن بن ال مال سابق الدين ال ضيري السيوطي (ت
ٜٔٔىا).

(ٖٔ ) المزىر في علوم اللغً ااواعها ،العالمً عاد الرحمن جالل الدين السيوطي (تٜٔٔىا).
(ٗٔ) فلو اللغً ،أ .د حاتم االح الضامن ،صٓ.ٜٔ - ٜ
(٘ٔ) ااالم العاارب ماان قضااايا اللغااً العربيااً ،د .حساان ظاظااا ،ص ٔ .ٚااظاار مصااادر اللغااً ،د.
عاد الحميد الشللاتي ،ص ٖٖ٘ .ٖ٘ٗ -

( )ٔٙالتعريب في ضوع اللغً المعاار ،صٕ.ٚ
( )ٔٚفلو اللغً ،د .عاد الواحد وافي ،ص.ٜٜٔ
( )ٔٛالتعريب في الوطن العربي مع إشارة خااً بالسودان ،قاسم ع مان اور ،ص ٔٔ
( ) ٜٔىل ت في العربيً لتدريس الطب والعلوم ولماذا؟ ،عاير محمد إبراىيم رمضان ،ص.ٜٔ
(ٕٓ) المعاارب فااي اللاار ن ال ااريم ،د .محمااد الساايد علااي بالسااي ،صٕٗ .أاظاار قضااايا فااي
الاادرس اللغااوي ،د .ااديااً رمضااان النجااار ،صٓٔٔ .وقفااو اللغااً العربيااً ،مجااد محمااد

الاا ير الارازي ،ص .ٜٛ

(ٕٔ ) التعريب في ضوع علم اللغً المعاار ،د .عاد المنعم محمد الحسن ال ااروري ،ص ٖٗ
.ٖ٘ -

ٕٔٚ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
(ٕٕ) فلو اللغً ،مجد محمد الاا ير الارازي ،ص.ٜٜ
(ٖٕ) المعرب في اللر ن ال ريم ،د .محمد السيد علي بالسي ،صٕٗ.
(ٕٗ) قصااد السااايل فيمااا فااي اللغااً العربيااً ماان دخياال ،للعالمااً محمااد األمااين باان فضاال ا

المحا ا ااي ،جٔ ،ص .ٜٔٔ- ٔٔٛااظ ا اار فل ا ااو اللغ ا ااً ،د .عل ا ااي عا ا ااد الواح ا ااد واف ا ااي،

ص.ٕٓٙ

(ٕ٘ ) اصوص في فلو اللغً العربيً ،د .السايد يعلاوب ،جٔ ،صٓ .ٖٛ - ٛأاظار المزىار فاي

علااوم اللغااً وأاواعهااا ،العالمااً عاااد الاارحمن جااالل الاادين الساايوطي ،جٔ ،صٓ- ٕٚ

ٔ . ٕٚالعربيً لغً العلوم والتلنيً ،د .عاد الصاور شاىين ،ص ٕٖٔ .ٖٖٔ -

( )ٕٙقصااد السااايل فيمااا فااي اللغااً العربيااً ماان دخياال ،للعالمااً :محمااد األمااين باان فضاال ا

المحاااي ،جٔ ،ص .ٜٔٔوينظاار المعاارب فااي اللاار ن ال ااريم ،د .محمااد الساايد علااي

بالسي ،ص.ٗٚ

( )ٕٚينظر المصدران أافسهما.
( )ٕٛأحمااد باان فااارس وريادتااو فااي الاحااث اللغااوي ،والتفسااير اللر اااي ،والمياادان األدبااي ،د.
ىادي حسن حمودي ،ص ٖ٘ٓ .ٖٓٙ -

( )ٕٜينظر المصدر افسو.
(ٖٓ) المظاىر الطارصً على الفصحى ،د .محمد عيد ،ص.ٜٔٔ
(ٖٔ) المزىاار فااي علااوم اللغااً وأاواعهااا ،للعالمااً عاااد الاارحمن جااالل الاادين الساايوطي ،جٔ،
ص.ٕٚٓ - ٕٜٙ

(ٕٖ) قصااد السااايل فيمااا فااي اللغااً العربيااً ماان الاادخيل ،للعالمااً :محمااد األمااين باان فضاال ا
المحاي ،جٔ ،صٕٔٔ .ٖٔٔ -

(ٖٖ) ينظر المصدر افسو.
(ٖٗ ) العربيً لغً العلوم التلنيً ،د .عاد الصاور شاىين ،صٖٖٔ.
ٕٕٚ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

العدد ()ٜ

ايلول (ٕٕٔٓ)

(ٖ٘) المجامع ا لعربيً وقضايا اللغً (من النشأة إلى أواخر اللرن العشرين) ،د .وفاع امل فايد،
ص ٖٕٕ  . ٕٕٗ -أاظر في فلو اللغً وقضايا العربيً ،د .سميح أبو مغلي ،ص ٜ٘ٔ
.ٜٔٙ-

( )ٖٙفلو اللغً وقضايا العربيً ،د .سميح أبو مغلي ،ص.ٕٓٓ - ٜٔٙ
( )ٖٚينظر المصدر افسو.
( )ٖٛمظاىر طارصً على الفصحى ،د .محمد عيد ،ص.ٔٔٛ
( ) ٖٜالمزىاار فااي علااوم اللغااً وأاواعهااا ،للعالمااً عاااد الاارحمن جااالل الاادين الساايوطي ،جٔ،
ص.ٕٛٚ - ٕٛٙ

(ٓٗ) ال صاص

ألبي الفتح ع مان بن جني ،جٔ ،ص.ٖ٘ٚ

(ٔٗ ) التعريااب فااي ضااوع علاام اللغااً المعاااار (دراسااً تحليليااً للاادخيل فااي اللغااً العربيااً مااع

اس ااتنااط لل ااوااين التعري ااب) ،د .عا ااد الم اانعم محم ااد الحس اان ال ااارورى ،ص٘ٔٔ -

.ٔٔٙ

(ٕٗ) ىااو محمااد باان الساارى أبااو ب اار باان السااراج .النحااوي ،احااد العلماااع المشااهورين باللغااً
والنحو واألدب ،أخذ عن المارد وأبو اللاسم الزجاجي السيرافي ،توفي سانً ساتً عشارة

وثالثماصااً .أاظاار الالغااً فااي تااراجم أصمااً النحااو واللغااً ،مجااد الاادين محمااد باان يعلااوب

الفيروز بادي ،ص٘.ٕٙ

(ٖٗ) المزىر في علوم اللغً وااواعها ،عاد الرحمن جالل الدين السيوطي ،جٔ ،ص.ٕٛٚ
(ٗٗ ) المزىاار فااي علااوم اللغااً وأاواعهااا ،للعالمااً عاااد الاارحمن جااالل الاادين الساايوطي ،جٔ،
ص.ٕٜٕ - ٕٛٚ

(٘ٗ) التعريااب فااي ضااوع علاام اللغااً المعاااار ،د .عاااد الماانعم محمااد الحساان ال ااارورى ،ص
.ٔٔٛ - ٔٔٙ

( ) ٗٙىو محمد بن الحسن الزبيدي ،النحوي ،أبو ب ر األادلسي االشايلي ،عالم بالنحو واللغً
واألخاااار ،وماان تصاااايفو .تاااب الواضااح فااي النحااو ،واألبنيااً ،فاختصاار العااين واخاااار
ٖٕٚ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
النحويين .توفي سنً تسع وساعي ن وثالثماصً .ااظر :الالغً في تراجم أصمً النحاو واللغاً،
مجد الدين محمد بن يعلوب الفيروز ابادي ،صٕ.ٕٙ

( )ٗٚالتعريب في ضوع علم اللغً المعاار ،د .عاد المنعم محمد الحسن ال ارورى ،صٔٔٙ
.ٜٔٔ -

( )ٗٛالمظاىر الطارصً على الفصحى ،د .محمد عيد ،صٖ٘ٔ .ٖٔٙ -
( )ٜٗالمرجع السابق ،ص.ٖٔٚ- ٖٔٙ
(ٓ٘) العربيً لغً العلوم والتلنيً ،د .عاد الصاور شاىين ،صٖٖٓ.
(ٔ٘) العربيً لغً العلوم والتلنيً ،د .عاد الصاور شاىين ،صٖٖٓ .ٖٖٕ -
(ٕ٘) المصدر افسو.
(ٖ٘) التعريب بين المادأ والتطايق ،د .أحمد بن النعمان ،صٓٔٗ .ٗٔٔ-
(ٗ٘) المرجع السابق ،صٕٔٗ .ٖٗٔ -
(٘٘) التعريب بين المادأ والتطايق ،د .أحمد بن النعمان ،صٖٔٗ.
( ) ٘ٙالتعريب في ضوع علم اللغً الت نولوجيا = تلنيات عاار ،د .عاد المنعم محمد الحسان
ال ارورى ،صٔ.ٕٖٛ - ٕٛ

( ) ٘ٚتعريااب المصااطلحات العلميااً مفصاالً ماان مجلااً فاااق ال لافااً والتاراث ،العاادد ٔٗ ،ساانً
ٖٕٓٓ.

( )٘ٛالتعريب في ضوع علم اللغً المعاار ،د .عاد المنعم محمد الحسن ال اروري ،صٖٕٛ
.ٕٛٗ -

( )ٜ٘المعرب في اللر ن ال ريم ،د .محمد السيد علي بالسي ،صٖٓٔ.ٔٔٙ - ٔٔ٘ ،
(ٓ ) ٙاإلمام أبو عاد ا محمد بن إدريس بن العااس بن ع مان بن شافع (ت ٕٗٓ ىا)
(ٔ )ٙأبو جعفر محمد بن جرير الطاري ،ااحب التفسير والتاريخ (ت  ٖٜٓىا)

ٕٗٚ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

ايلول (ٕٕٔٓ)

العدد ()ٜ

(ٕ )ٙىااو أبااو عاياادة معماار باان الليااث (ت  ٕٓٛى اا) علااى أحااد األقااوال .ماان تاااو ميلااات
الفرسان .

(ٖ ) ٙاللاضي أبو ب ر محمد الطيب الااقالاي ،ااحب إعجاز اللر ن (ت ٖٗٓ ىا).
(ٗ )ٙاإلمام السيوطي وجهوده في علوم اللر ن ،د .محمد يوسف الشربجي ،صٖٖٗ
(٘ )ٙسورة يوسف ،اخيً.ٕ :
( )ٙٙسورة فصل  ،اخيً.ٖ :
( )ٙٚسورة الشعراع ،اخيً.ٜٔ٘ - ٜٕٔ :
( )ٙٛسورة النحل ،اخيً.ٖٔٓ :
( )ٜٙسورة فصل  ،اخيً.ٗٗ :
(ٓ )ٚالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،صٗٓٔ.
(ٔ )ٚالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،صٗٓٔ.
(ٕ )ٚاإلتلان في علوم اللر ن ،الشيخ جالل الدين عاد الرحمن السيوطي ،جٔ ،ص.ٔٚٛ
(ٖ )ٚقصااد السااايل فيمااا فااي اللغااً العربيااً ماان الاادخيل ،للعالمااً محمااد األمااين باان فضاال ا
المحاي ،جٔ ،ص.ٔٓٙ

(ٗ )ٚالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص ٘ٓٔ .ٔٓٙ-
(٘ )ٚالمعارب فاي اللار ن ،د .محماد السايد علاي ،ص .ٔٓٚ - ٔٓٙأاظار اإلتلاان فاي علاوم
اللر ن ،الشيخ جالل الدين عاد الرحمن السيوطي ،جٔ ،ص.ٔٚٛ

( )ٚٙسورة إبراىيم ،من اخيً.ٗ :
( )ٚٚسورة التوبً ،اخيً.ٕٔٛ :
( )ٚٛسورة الجمعً ،اخيً.ٕ :
( )ٜٚسورة الزخر  ،اخيً.ٗٗ :
(ٓ )ٛسورة الشعراع ،اخيً.ٕٔٗ :
ٕ٘ٚ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
(ٔ )ٛسورة األاعام ،اخيً.ٜٕ :
(ٕ )ٛالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص.ٜٔٓ - ٔٓٚ
(ٖ ) ٛىو عاد ا بن العااس .أبوه العااس بن عاد المطلب عم الناي الى ا عليو وسالم (ت
ٙٛىا)

(ٗ )ٛىو أبو المعالي عاد الملك بن عاد ا بن يوسف الجويني (ت  ٗٚٛىا).
(٘ )ٛالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص.ٜٔٓ
( ) ٛٙىو مجاىد بن جار بن اللارئ ،وقيل مجاىد بن جاير ،مان ااار التاابعين .ماات سانً أرباع
وماصً وقيل سنً ثالث وماصً.

( )ٛٚع رمً مولى عاد ا بن عااس .مات سنً خماس وماصاً وقاد بلاع ثماااين سانً (عان تااب
المعار البن قتياً ،تح :ثروة ع اشً ،ص٘٘ٗ).

( )ٛٛاإلمام السيوطي وجهوده في علوم اللر ن ،د .محمد يوسف الشربجي ،صٖ٘ٗ.
( )ٜٛالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص.ٜٔٓ
(ٓ )ٜاإلمام السيوطي وجهوده في علوم اللر ن ،د .محمد يوسف الشربجي ،صٖ٘ٗ.
(ٔ )ٜالمرجع السابق ،صٖ٘ٗ.
(ٕ )ٜسورة إبراىيم ،اخيً.ٗ :
(ٖ )ٜسورة فصل  ،اخيً.ٗٗ :
(ٗ )ٜالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،صٓٔٔ .ٔٔٔ -
(٘ )ٜالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص ٔٔٔ.
( )ٜٙاإلتلا ا ااان فاا ااي علاا ااوم اللا ا اار ن ،الشاا اايخ جاا ااالل الا ا اادين عا ا ااد الا ا اارحمن السا ا اايوطي ،جٔ،

ص. ٜٔٚأاظر قصد السايل فيما في اللغً العربيً من الدخيل ،للعالمً محمد األمين بن
فضل ا المحاي ،جٔ ،ص.ٔٔٓ - ٜٔٓ

( )ٜٚالمرجع السابق.
ٕٚٙ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

المجلد ()ٜٔ

العدد ()ٜ

ايلول (ٕٕٔٓ)

( )ٜٛسورة يوسف ،اخيً.ٕ :
( )ٜٜسورة فصل  ،اخيً.ٗٗ :
(ٓٓٔ) المعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص .ٜٔٔ - ٔٔٔ ،ٔٔٛ
(ٔٓٔ) المرجع السابق ،ص .ٕٔٓ - ٜٔٔ
(ٕٓٔ) المعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص ٕٓٔ .ٕٔٔ -
(ٖٓٔ) في فلو اللغً وقضايا العربيً ،د .سميح أبو مغلي ،صٕٗٓ.
(ٗٓٔ) مصادر اللغً ،د .عاد الحميد الشللااي ،ص.ٖٜ٘
(٘ٓٔ) اإلمام السيوطي وجهوده في علوم اللر ن ،د .محمد يوسف الشربجي ،ص.ٖٗٙ
( )ٔٓٙدراسات في فلو اللغً ،د .ااحي االح ،ص.ٖٔٛ - ٖٔٚ
( )ٔٓٚسورة يوسف ،اخيً.ٕ:
( )ٔٓٛالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص ٕٔٔ .ٖٔٔ -
( )ٜٔٓالمعرب في اللر ن ،د .محمد السيد علي بالسي ،ص ٕٔٔ .ٕٕٔ -
(ٓٔٔ) المصدر افسو.

المصادر والمراجع
 اللر ن ال ريمٔ .اإلتلااان فااي علااوم الل اار ن ،لجااالل الاادين عا ااد الاارحمن الساايوطي ،جٔ ،دار الفل ااك -
بيروتٖٔٙٛ ،ىا.
ٕ .أحمااد باان فااارس وريادتااو فااي الاحااث اللغااوي ،والتفسااير اللر اااي ،والمياادان األدبااي ،د.
ىادي حسن حمودي ،عالم ال تب ،بيروت.
ٖ .اإلم ااام الس اايوطي وجه ااوده ف ااي عل ااوم الل اار ن ،د .محم ااد يوس ااف الش ااربجي ،طٔ ،دار
الم تاي ،سوريً  -دمشقٕٔٗٔ ،ىا ٕٔٓٓ م.
ٕٚٚ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
ٗ .بحوث لغويً ،د .احمد مطلوب ،طٔ ،دار الف ر للنشر والتوزيع،عمانٜٔٛٚ ،م.
٘ .الالغً في تراجم أصمً اللغً ،مجاد الادين محماد بان يعلاوب الفيروزباادي ،طٔ ،دار ساعد
الدين ،دمشق  -سوريا  ٕٔٗٔ،ىا ٕٓٓٓم.
 .ٙالتعريااب ب ااين الما اادأ والتطاي ااق ،د .أحم ااد باان النعمان،الش اار ً الوطني ااً للنش اار والتوزي ااع،
الجزاصر ٔٗٓٔ ،ىا ٔ ٜٔٛم.
 .ٚالتعرياب فااي ضاوع علاام اللغاً المعاااار ،د .عااد الماانعم محماد الحساان ال ااارورى ،طٔ،
 ٜٔٛٙم.
 .ٛالتعريااب فااي الااوطن العربااي مااع إشااارة خااااً بالسااودان ،قاساام ع مااان اااور ،،طٔ ،دار
جامعً ال رطوم للنشر ومطاعً جامعً ال رطومٜٔٛٛ ،م.
 .ٜال صاص  ،اانعً ألباي الفاتح ع ماان بان جناي ،تحلياق محماد علاي النجاار ،دار ال تاب
المصريً ،الناشر دار ال تاب العربي ،بيروت  -لانان.
ٓٔ .دراسااات فااي تأااايل المعربااات والمصااطلح ماان خااالل دراسااً " تحليااق تعريااب ال لمااً
األعجميااً ألباان مااال باشااا ،د .حامااد اااادق قنياااي ،دار الجياال بيااروت  -لانااان ،دار

عمار ،عمان  -األردن.
ٔٔ .دراسااات فااي فلااو اللغااً ،د .ااااحي اااالح ،طٔ ،طٕ ،دار العلاام للماليااين ،بيااروت -
لانان ٖٜٔٚ ،ىا ٜٓٔٙم ٜٜٔٗ ،م.
ٕٔ .ديااوان اباان الرومااي ،أبااي الحساان علااي باان العااااس باان الجااريح ،ج ،ٙتحليااق ،د .حسااين
اصار ٜٔٛٔ - ٜٖٔٚ ،م.
ٖٔ .العربيً لغً العلوم والتلنيً ،د .عاد الصاور شاىين،دار االعتصام.
ٗٔ .فلو اللغً ،د .عاد الواحد وافي ،دار اهضً مصر للطاع والنشر ،الفجالً  -اللاىرة.
٘ٔ .فلو اللغً ،مجاد محماد الااا ير الاارازي ،طٔ ،دار مجاد الوي للنشار والتوزياع (عماان -
األردن).ٜٔٛٚ - ٔٗٓٚ ،
ٕٚٛ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية

 .ٔٙفلو اللغً وخصاص

المجلد ()ٜٔ

ايلول (ٕٕٔٓ)

العدد ()ٜ

العربيً ،محمد الماارك ،دار الف ر للطااعً والنشار والتوزياع ،بياروت

 -لانان ٕٔٗٔ ،ىا ٕٓٓٓم.

 .ٔٚفي فلو اللغً وقضايا العربيً ،د .سميح أبو مغلي ،طٔ ،دار مجد الوي للنشار والتوزياع،
عمان  -األردنٜٔٛٚ - ٔٗٓٚ ،م.

 .ٔٛقصااد السااايل فيمااا فااي اللغااً العربيااً ماان الاادخيل ،للعالمااً محمااد األمااين باان فضاال ا

المحاي ،تحليق وشرح :د .ع مان محمود لصيني ،جٔ ،طٔ ،م تاً التوبً ٔٗٔ٘ ،ه

 ٜٜٗٔم. .ٜٔال تاب ،ألباي بشار عمارو بان ع ماان بان قناار ،تحلياق وشارح عااد الساالم ىاارون ،جٖ،
م تاً ال ااجي للطاع والنشر والتوزيع ٕٔٗٔ ،ىا ٕٜٜٔم.
ٕٓ .الم العرب من قضايا اللغً العربيً ،د .حسن ظاظا ،دار النهضً العربيً للطااعً والنشر،
بيروتٜٔٚٙ ،م.
ٕٔ .لسان العرب ،لجمال الدين محمد بن م رم منظور ،دار الف ر ،جٔٔ.
ٕٕ .المجامع العربيً وقضايا اللغً ،د .وفاع امل فايد ،طٔ ،عالم ال تبٕٓٓٗ ،م.
ٖٕ .المزىر في علوم اللغً وااواعها ،لعاد الرحمن جالل الدين السيوطي ،تحليق محمد أحمد
جاااد المااولى بااك ،محمااد أبااو الفضاال إبااراىيم ،علااي محمااد الاجاااوي ،جٔ ،منشااورات

الم تاً العصريً ،ايدا  -بيروتٜٜٕٔ - ٕٔٗٔ ،م.
ٕٗ .مصادر اللغً ،د .عااد الحمياد الشاللااي ،طٔ  -طٕ ،منشاورات المنشااة العاماً للنشار
والتوزيع واإلعالن ،طرابلس  -ليايا ٖٜٔٔ ،ىا  ٜٕٔٛ -م.
ٕ٘ .المظاىر الطارصً على الفصحى ،د .محمد عيد ،دار عالم ال تب ،اللاىرةٜٔٛٓ ،م.
 .ٕٙالمعرب فاي اللار ن ال اريم تأاايليً داللياً ،د .محماد السايد علاي بالساي ،طٔ ،جمعياً
الدعوة اإلسالميً العالميً.
 .ٕٚالمعار  ،ألبن قتياو ،تحليق ثروت ع اشً ،مطاعً دار ال تب ،مصرٜٔٙٓ ،م.
ٕٜٚ

محاضرات في التعريب

د .أحالم خليل محمد خليل
 .ٕٛمعجم شواىد العرب ،لعاد السالم محماد ىاارون ،جٔ ،طٔ ،م تااً ال اااجي باللااىرة،
ٕ ٖٜٔىا ٕ ٜٔٚم.

 .ٕٜاصوص في فلو اللغاً العربياً ،د .السايد يعلاوب ب ار ،جٕ ،دار النهضاً العربياً للطااعاً
والنشر ،بيروت.

ٖٓ .ىاال ت فااي اللغااً العربيااً لتاادريس الطااب والعلااوم ولماااذا ؟ ،لعاياار محمااد إبااراىيم رمضااان،
طٔ ،دار سعاد الصااح للنشر والتوزيع ،الصغاة  -ال وي  ،طاع في لانان ٜٜٜٔم.

ٕٓٛ

