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Abstract. This paper looks at the linguistic efforts that was conducted by some Arabic linguists in the field of 

Arabic terminology, especially their efforts to formulate Arabic terms that are equivalent to the foreign ones used 

in their societies in the beginning of the modern era. Most of the terms used in the Arabic context at that time were 
foreign terms (not Arabic) such as those for modern inventions.  

In order to formulate new Arabic terms, those pioneer linguists used some classical Arabic tools, such as 

derivation, blending, and compounding as well as giving classical words new meanings. In addition, they put some 
specific constraints on the use of foreign terms in the Arabic context. 
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 مقّدمة: 

هذا البحث إىل إبراز اجلهود اللغوية التي قام هبا  هيدف

جمموعة من اللغويني الغيورين عىل اللغة العربية؛ كي تكون 

اللغة قادرة عىل استيعاب الكلامت اجلديدة ذات الطابع 

احلضاري ونحوها؛ ملسايرة ركب احلضارة، وإثراء اللغة 

أبرز  العربية باملصطلحات التي تفتقد إليها، كام يتناول ذكر

الطرق اللغوية التي استعملوها من أجل حتقيق هذا الغرض، 

 وهذا هو اهلدف الرئيس من إنجاز هذا البحث.

وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل، 

 مستعينًا بالرسد التارخيي أحياًنا. 

كام أن هذا البحث يطرح عدًدا من التساؤالت، يأيت يف 

ب للغة العربية من أجل وضع مقدمتها: ما املنهج األنس

املصطلحات ملسايرة الركب احلضاري دون التخيل عن اهلوية 

اللغوية؟ وكذلك: ما املنهج الذي ال نلجأ إليه إال عند 

الرضورة؟ وما مدى األخذ هبذا املنهج واألثر اإلجيايب له يف 

 إثراء الداللة اللغوية؟ 

ؤالته وسعًيا لتحقيق غاية هذا البحث واإلجابة عن تسا

املطروحة تقّرر أن يرتكز يف مسارين متوازيني، يتجه أوهلام 

نحو اإلنتاج الذايت لأللفاظ، عىل حني يتجه اآلخر إىل 

االقرتاض اخلارجي، وفتح قنوات التعريب؛ إيامًنا بدورها يف 

 إثراء الداللة وتطور اللغة.

ويسبق ذلك مدخل متهيدي عن الواقع اللغوي العريب 

 العربية احلديثة. قبل عرص النهضة

 

 التمهيد: أزمة الواقع اللغوي العريب قبل بداية العرص احلديث

عند النظر إىل الوطن العريب قبل عرص النهضة العربية      

احلديثة، جيد املتأمل أنه يقف عىل واقٍع لغوي مأزوم، تكمن 

إشكاليته يف أكثر من جمال، فقد كان االستعامر يقوم بدور 

واإلحالل، ويتمثل ذلك يف إقصاء اللغة العربية من اإلقصاء 

 -إنجليزي -التعليم، وإحالل لغة املستعمر )فرنيس

إيطايل ...إلخ( ففي العامل العريب وأفريقيا وجنوب الصحراء 

الكربى مل ُيسمح عملًيا بالتعليم باللغات املحلية )فليبسون، 

واقع ( وكان هلذه العملية أثرها البالغ عىل ال467، ص5007

اللغوي يف الوطن العريب، فحدث ما يشبه يشء من االنفصال 

بني املايض واحلارض؛ مما جعل اجليل اجلديد يعيش مرحلة 

التعدد اللغوي، وهذا ما جعل املرحلة السابقة للنهضة العربية 

متّثل أزمًة لغويًة وثقافيًة  -إضافة للوضع احلايل-احلديثة 

 كربى يف مسرية اللغة العربية.

حقا، لقد نتج عن االستعامر ما نستطيع تسميته باهليمنة      

تلك الظاهرة التي تسيطر عىل "اللغوية، ويعني هذا املصطلح 

عقول شعٍب معنّي جتاه لغة أجنبية مهيمنة عىل لغتهم 

األصلية، بحيث يعتقدون أنه جيب عليهم استخدام اللغة 

ليمي، ويف األجنبية يف تعامالهتم اليومية، ويف نظامهم التع

جوانب الفلسفة واآلداب، واملعامالت احلكومية والقضائية 

واإلدارية، إن اهليمنة اللغوية تتبع منهجية متكنها من السيطرة 

حتى عىل عقول النخبة، بحيث يظن املرء بأن لغته األصلية ال 

ترقى إىل مصاِف اللغة األجنبية املهيمنة، وبذلك يبدأ العزوف 

، 5007)فليبسون،  "حتقارهاعن اللغة األصلية وا

 (.  476ص

لقد كان هذا واقع اللغة العربية يف جانبها األول،      

وكذلك كانت هناك قضية أخرى كان هلا أثر كبري يف مفاقمة 

اإلشكالية السابقة، وهي أن العرص احلديث كان عرص 

املخرتعات واالبتكارات والثورة الصناعية الكربى بقيادة 

وهذه املخرتعات واملصطلحات كان ظهورها  األمم األجنبية،

وانتشارها بلغتها األجنبية، وأمام هذين العاملني كان من 

الطبيعي أن يعاين املصطلح العريب من إشكالية مرّكبة ومعاناة 

مضاعفة، ولكن هذا الواقع اإلشكايل كان من ناحية أخرى 

دافًعا لوجود حالة من املقارنة واالستنهاض هبدٍف هنضوي 

زز من قيمة األمن القومي، وينظر إىل اللغة عىل أهنا عنوان يع

اهلوية العربية واإلسالمية، فاحلفاظ عىل كينونتها ومحايتها 

واجٌب ديني ووطني له أبعاده االقتصادية والسياسية 

والثقافية، وهذا ما جعل الكثري من علامء اللغة العربية 

مة االسترياد يبارشون مهمة معاجلة إشكالية املصطلح، ومقاو

اللغوي، والبحث عن الوسائل املمكنة من أجل التصدي هلذا 

املّد اللغوي اجلارف؛ حفاًظا عىل اللغة كوهنا عنرصا أساسا 

ممثال للهوية الوطنية، وحمققة للوحدة العربية واإلسالمية، مع 

وعٍي كامل بأن النهضة والتنمية ال تتحقق للمجتمعات إال 

الوعي يرتجم ما آلت إليه معطيات بلغاهتا األصلية، وهذا 

واكتشافات التطور اللغوي يف الدراسات اللسانية احلديثة، 

حينام أدركت أنه ال يمكن ألي جمتمع بناء هنضة وتنمية 
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أن الصني واليابان  -مثال-حضارية بلغة أجنبية؛ ولذلك نجد 

وكوريا وأملانيا...إلخ، مل ختضع لتسويغ رضورة اللغة العلمية 

، بل اجتهت كل املجتمعات املتطورة إىل بناء تنميتها املوحدة

بلغاهتا األصلية؛ حيث فرضت بعض هذه الدول القوانني 

الصارمة من أجل احلفاظ عىل لغاهتا؛ وعًيا منها بأمهية اللغة 

يف حتقيق التنمية، وتأطري االنسجام االجتامعي بني شعوب 

ة إال عن حيث إنه ال تتحقق التنمية البرشي"تلك املجتمعات 

طريق املعرفة، وال يمكن إقامة جمتمع املعرفة ما مل تضطلع 

الدولة بتعميم التعليم اجلّيد باللغة الوطنية يف مجيع أنحاء 

البالد، والعناية بالصحة والبنية التحتية، وضامن احلقوق 

املدنية والسياسية واالقتصادية جلميع املواطنني، إذا أرادت 

التنمية البرشية، فعليها أن تفعل ما  البلدان العربية أن حتقق

فعلته دول عديدة كانت يف منتصف القرن املايض أفقر من 

الدول العربية، ولكنها اتبعت سياسات تنموية صائبة جعلتها 

يف مصاِف الدول املتقدمة...إلخ. والسياسة اللغوية والسياسة 

الرتبوية مها يف مقدمة السياسات الالزمة لضامن تنمية برشية 

 (.99هـ، ص4197)القاسمي،  "عالية

لقد أصبحت اللغة يف تطور الفكر احلضاري املعارص      

العامل املركزي يف حتقيق التنمية الوطنية، وهذا يعني ظهور 

وعي خمتلف بأمهية اللغة ووظيفتها، ينقلها من كوهنا وسيلة 

إىل جعلها مكوًنا رئيًسا يف البنية  -فحسب-تواصلية 

اللغة هي األداة التي متكن الفرد "لسياسية، واالقتصادية وا

من النفاذ إىل مصادر املعلومات، وامتالك املعرفة، واستيعاهبا، 

واستثامرها يف إنتاج معارف جديدة؛ ومن هنا أصبحت اللغة 

 "والسياسة اللغوية يف قلب العملية التنموية أو ركيزة هلا

 (.47هـ، ص4197)القاسمي، 

العريب بالسياسة اللغوية وقد يكون الوعي      

واقتصاديات املعرفة أو التخطيط اللغوي متأخًرا يف ظهوره 

املفاهيمي أو االصطالحي، ولكنه كان ظاهًرا يف جماله 

اإلجرائي، كام تشهد بذلك مدونة هذا البحث القائمة عىل 

رصد جهود بعض العلامء العرب يف االشتغال عىل حقل 

هذا ما يسعى البحث إىل املصطلح وحتريره بلغة عربية، و

رصده، وبيان قيمته يف جمال البحث اللغوي اجلديد، وارتباطه 

 بعامل التنمية واالقتصاد املعريف.

 

 املسار األول: اإلنتاج الذايت

يقصد بذلك إنتاج ألفاظ عربية مقابلة لأللفاظ األجنبية،  

مرتكًزا يف ذلك عىل قوانني اللغة العربية وأنظمتها، 

والرتكيب املزجي، والنحت، وإحياء الرتاث كاالشتقاق، 

 اللغوي، واملجاز. 

ولقد استفاد اللغويون من كون اللغة العربية لغة 

؛ حيث إهنا تركز عليه، واالشتقاق يقوم عىل نزع (4)اشتقاقية

لفظة من أخرى لتدل عىل معنى جديد، عىل أن يكون هناك 

، 4362، تناسب بني املعنى اجلديد واملعنى األصيل )الشهايب

فقد استفاد العلامء من ميزة وجود األوزان يف اللغة  (.49ص

العربية التي ختصصت بدالالت معينة، حيث عثروا عىل 

أوزان مشهورة مل خيتلف النحويون عىل قياسيتها، مثل 

)َمْفَعل( للداللة عىل املكان، فاشتقوا عىل هذا الوزن كلمة 

(. 85، ص4370)ظاظا،  restaurant )َمْطَعم( مقابل كلمة

، وكلمة playgroundكام وضعوا كلمة )َمْلعب( مقابل 

 ،nightclub، ولفظ )َمْلَهى( مقابل theater)َمرْسح( مقابل 

وظهر نجاح هذا الوزن يف لفظ )مستشفى(؛ ألن العرب قدياًم 

. كانوا يستعملون سابًقا لفظة فارسية، وهي )بيامرستان(
 (5) 

لنحاة يف قياسه، مثل وزن ما اختلف ا ومن األوزان

الدال عىل صاحب احلرفة، فقد ذهب سيبويه  "َفّعال"

أما املربد  (.3)ص "أنه مقصور عىل السامع"هـ( إىل 4946)

(، ونظًرا حلاجة اللغة 464)ص "إنه قيايس"( فقال 5049)

( قياسية 4392العربية إىل هذا الوزن قّرر جممع اللغة العربية )

من نادى هبذا قبل قرار املجمع  وكان (.49هذا الوزن )ص

األمري مصطفى الشهايب، وهو الذي وضع كلمة )نّحال( ملن 

يريب النحل، وقد استلزم القرار السالف أن يقال أيًضا بقياسية 

)فِعالة( للداللة عىل احلرفة، وقد أقّر هذا املجمع أيًضا، وكان 

( قد وضع عىل هذا الوزن كلمة 4362مصطفى الشهايب )

، ووضع )سامكة( مقابل لفظة piculture( مقابل كلمة )نِحالة

piscicluture  ووضع )ِحراجة( مقابلsylviculture. 

 (.71 -79)ص

                                                           

ختتلف اللغات يف طريقة إنتاج املصطلحات اختالًفا يرجع إىل طبيعة  (4) 

اللغة نفسها، فهناك لغات عازلة، ولغات لصقية، ولغات مترصفة )وايف، 

 (.432م، ص4379

 تعني حرفًيا: دار املَْرََض.( 5) 
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وقد شجع هذا النجاح املفكرين عىل تبني القول بقياسية 

أوزان أخرى بعد أن طالت مطالبة املفكرين هبذا، فمثاًل 

السم اآللة يوجد يف كتب النحاة أن للغة العربية ثالثة أوزان 

ِمْفَعال(، غري أهنم قالوا إهنا غري قياسية،  -ِمْفَعلة -)ِمْفَعل

ولكن الكّتاب يف العرص احلديث جتاهلوا هذا، واستعملوا 

هذه األوزان لالشتقاق؛ وذلك حلاجة اللغة املاسة إىل هذا، 

السيام مع ظهور هذا العدد الكبري من اآلالت احلديثة، فوضع 

، gullotiineة )ِمْقَصلة( لتقابل كلمة إبراهيم اليازجي كلم

، ووضع شاكر شقري كلمة showerو)املنِْضَحة( لتقابل كلمة 

(. ووضع الشهايب 85، ص4370)املِنَْظرة( )ظاظا، 

( كلامت كثرية مثل )مبذر، وحمصد، ومملسة، وحمشة( 4376)

(. حدث هذا كله قبل أن يصدر املجمع قراره 44)ص

ثة، لكن املجمع أو ى يف قراره أن بقياسية هذه األوزان الثال

يستعمل الوزن )ِمفَعل( لآلالت اخلاصة بالقياس، والوزن 

)ِمفَعلة( لآلالت اخلاصة بالرسم والوزن )مفعال( لآلالت 

 اخلاصة بالكشف، ومل تطبق توصية املجمع.

وبسبب أمهية اآلالت يف العرص احلديث اقرتح العلامء 

الة(، وهو وزن  قياسية أوزان أخرى، من أمهها وزن )فعَّ

مألوف لدى العرب؛ والنتشاره يف اللهجات العامية، عىل أنه 

ادة( من آالت احلرب،  بَّابة والَعرَّ قد ورد عن العرب مثل )الدَّ

وقد نجح هذا الوزن يف اشتقاق أسامء آالت حديثة كثرية، 

الة، والطَّّيارة، والَغّواصة(. يارة، والغسَّ  مثل: )السَّ

ستاذ حممد هبجة األثري استخدام وزن وقد اقرتح األ

)فاِعل( أو )فاِعلة( للداللة عىل اسم اآللة، واستشهد عىل هذا 

بورود الكثري من أسامء اآللة يف اللغة العربية عىل هذا الوزن، 

مثل: )اجلامعة(؛ أي القيد، و)القالبة(؛ أي السكاكني، 

 و)الغاشية( و)الساقية( و)احلاملة(؛ أي الزنبيل.

هـ( فكان يرى أن وزن 4976صطفى جواد )وأما م

)فاِعل( يدل عىل اسم الفاعل من الثالثي، وعىل النسبة كـ 

)جامل(؛ أي صاحب مِجَال، فإذا أريد به اسم اآللة فإن عينه 

ُتفتح فيكون )فاَعل( مثل )خاَتم، وطاَبع، وقاَلب( 

)فاِعل( للداللة عىل  ومع هذا شاع استعامل وزن (.495)ص

مثل )رافِعة(، و)كابِحة(، كام استعمل اسم الفاعل اسم اآللة، 

من األفعال املزيدة للغرض نفسه، مثل )ِمنَْطاد( الذي اقرتحه 

، 4370)ظاظا،  zepplinأمحد فارس الشدياق لتقابل كلمة 

(.85ص
 

هـ( أيضا أوزاًنا أخرى 4976واقرتح مصطفى جواد )

السم اآللة، منها: )فاعول( كـ )ساطور(، و)ُفّعالة( 

اب( )ص ال( كـ )ُنشَّ امة(، و)ُفعَّ (.487كـ)ُدوَّ
 

وقد انتبه العلامء أيًضا إىل وزن )فِعال(، وهو وزن مل يرش 

إليه النحويون العرب إال قلياًل، ويذكر أنستاس الكرميل 

( أنه مجع ما وجده يف العربية من أسامء اآللة عىل وزن 4392)

هورة، لكنه )فِعال(، فصارت تساوي ما جاء عىل األوزان املش

(. 586ذكر أنه فقد الرسالة التي مجع فيها هذه األسامء )ص

إّن وزن "(: 4385ويقول املسترشق األملاين برجشرتاسري )

 ")فِعال( هو األصل يف أوزان اسم اآللة يف العربية

(، وقد أقّر جممع اللغة العربية استعامله؛ ملا تقدم من 400)ص

 أسباب.

وزن )ُفعال( للداللة عىل  ( بقياسية4392وقال املجمع )

املرض، وأجاز اشتقاقه من أسامء األعضاء كام كان العرب 

(، وقد نجح هذا 91يفعلون )كالوراك( من )الورك( )ص

، neurosisالوزن، وجاءت منه كلامت كثرية كـ)العصاب( 

. وقد اقرتح الدكتور مرشد خاطر psychosisو)الذهان( 

امء األمراض ختصيص صيغة )ُفعال( للداللة عىل أس

األعجمية الدالة عىل األمل، وهي األسامء املنتهية بالكاسعة 

lgia أما األسامء املنتهية بالكاسعة ،itis-  فُيعرّب عنها

)التهاب الكبد( )الشهايب،  hepatitisباإلضافة، فيقال يف 

(.86، ص4376
 

( بقياسية وزن )َفَعل( 4376ونادى مصطفى الشهايب )

، وأورد عىل هذا أمثلة كثرية للداللة عىل األمراض

د، واجلََرد، والَفَحج( )ص وكان  (.540كـ)املَشش، والرَبَ

جممع اللغة العربية قد ناقش هذا منذ مدة طويلة، ومل يبّت فيه 

 بيشء، ووعد بمناقشته مّرة أخرى، لكنه مل يفعل.

ومما اختلف فيه علامء اللغة الكلامت األجنبية املنتهية 

( ترمجة هذه 4318، وقد قّرر املجمع )ible أو  ableبالالحقة 

( بقولنا edibleالكلامت بصيغة )يفعل(، فمثاًل ترتجم كلمة )

)يؤكل(، أما االسم فيرتجم بصيغة املصدر الصناعي املأخوذ 

( ترتجم بقولنا: edibilityمن اسم املفعول، ومن هذا )

(. ومل يشع هذا؛ ألن هذا األسلوب غري 83)مأكولية( )ص
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فيها  ibleأو  able وال يصح إال يف احلاالت التي تكوندقيق 

؛ أي حمبوب، ولكن ال يصح amiableالحقة لفعل متعدٍّ مثل 

؛ durableهذا إذا أضيفت هذه الالحقة إىل فعل الزم، مثل 

؛ أي يمكن تغريه، وال تصح هذه القاعدة variableأي خالد، 

؛ أي reasonableإذا أضيفت هذه الالحقة إىل أسامء، مثل 

  (.286، ص4376منقول )الشهايب، 

وقد اقرتح بعض الباحثني استعامل وزن )ُمستفعل(، 

واستشهدوا عىل هذا بقول العرب زرع ُمْستحِصد، أي: قابل 

للحصد، وحائط ُمْسرتمِّ أي قابل للرم، وبناء عىل هذه 

ل(،  القاعدة خّطأ الباحث هنا قول الناس )طالب ُمَكمِّ

طالب ُمستكِمل(. أما )املكّمل( فهو وفضل عليها القول )

  (.490هـ، ص4974الذي نحج فعاًل )جواد، 

واقرتح باحث آخر استخدم وزن )َفعول( ليحل حمل 

، واستدل عىل ibleأو  ableبــــ الكلامت األجنبية املنتهية 

رأيه بوجود كلمة )رَشوب( يف اللغة العربية، وهي تعني املاء 

الضبط الكلمة األجنبية الصالح للرشب، وهذا يقابل ب

potable أن نشتق كلمة  -يف رأي الباحث-، وهكذا يمكن

؛ أي يمكن انقالبه، وكلمة reversible)َقلوب( لتقابل 

، وكلمة extensible)مدود( لتعني القابل للتمدد بمعنى 

)حقي،  tenable)صمود(؛ أي يمكن أن يصمد؛ أي 

 (.56هـ، ص4932

الرأي فعلينا أن نشرتط أال  ويف رأيي لو أردنا األخذ هبذا

يؤدي األخذ به إىل اللبس واخللط، فمثاًل لو أننا طبقنا هذه 

، وهذا يسبب edibleالقاعدة عىل )أكل( لقلنا )أكول(؛ أي 

 اللبس؛ ألن الناس تعودوا كلمة )أكول( بمعنى كثري األكل.

ومن األوزان التي تقدمها اللغة العربية يف هذا املجال 

( 4392ضطراب، فقد عّده جممع اللغة العربية ))َفَعالن( لال

قياسًيا؛ اتباًعا لرأي سيبويه واألخفش وابن مالك وغريهم، 

ولكن املجمع قّيد قراره بأن يكون املصدر مشتًقا من فعل 

الزم، وقال إن ما جاء منه من أفعال متعدية نحو: شنئته 

َقَفزان، شاذ، واألمثلة عليه من الالزم كثرية، منها )ال (4)شنآًنا

ان(. وهكذا صيغت  َ َوران، واجلََوالن، والطريَّ واخلََفقان، والدَّ

                                                           

ِرمنَُّكم"يف قوله تعاىل:  (4)  . قرأه بعض القراء السبعة "شنآُن قومٍ   والجَيْ

بسكون النون، وهذا شاذ أيًضا؛ ألنه ليس يف املصادر )َفْعالن( إال كلامت 

 (.235قليلة جًدا )الزخمرشي، د.ت، ص

، و)َنَبضان( مقابل oscillationكلمة )َنَوسان( مقابل 

pulsation  و)َمَوجان( مقابلondulation وغريها من ،

 (.595الكلامت )ص

ومن األوزان التي أْثرت اللغة العربية باملصطلحات: 

االسم أو الصفة مضاًفا إليه ياء املصدر الصناعي، وهو 

مشددة بعدها هاء التأنيث،كأنه مؤنث منسوب، وهو موجود 

عند العرب؛ ولذا سمع عنهم )الرجولية، واجلاهلية، 

ولصوصية، وربوبية، وعيدهية، وعنجهية(، كام جاء منه يف 

 القرآن الكريم: )ورهبانية(.

بل وقد أفاد املصدر الصناعي يف إجياد كلامت عربية تقا

مثل: )وجودية(  -ismالكلامت األجنبية املنتهية بالالحقة 

existemtialism )مثالية(و ،idealism،  )و)واقعيةrealism ،

. وهي تفيد حتى يف ترمجة املذاهب embiricismو)جتريبية( 

 ترتجم )سبنرسية(. spencerismاملنسوبة إىل أصحاهبا، فمثل 

املصطلحات وقد أغرى نجاح هذه األوزان يف توليد 

بعض الباحثني بالتوسع يف إحداث صيغ قياسية من هذا 

النوع، كالشيخ عبداهلل العالييل، فقد قال: إن وزن )َفُعوالء( 

يقصد به اخلاصية املتفردة أكمل ما تكون كـ )الليلة الربوقاء(، 

و)َفَعاالء( الذي يدل عىل االتصاف باليشء مع حماولة خالفه 

هو الذي يقرتف الرش، مع أنه حياول كــ )الرجل الرشاراء(، و

احتذاء طريق اخلري، و)َفَعالء( الذي يدل عىل التثنّي واالمتداد 

هنا وهناك، كــ)النهراء( بداًل من النهر، و)َتْفَعلوت( للداللة 

عىل الذي يتصف باليشء عند حدوث احلادث فقط، نحو 

لة )ترغموت( للذي ال يرغم إال عند اليأس، و)َفَعليًّا( للدال

عىل النفاذ إىل الصميم نحو )حزنًيا( حلالة احلزن التي متزق 

األحشاء التياًعا، و)ُفُعّل( للداللة عىل اإلطباق يف االنتشار، 

، 4378نحو )ُدُخّن( للدخان الذي يطبق اآلفاق )الصالح، 

  (.910ص

وللعالييل أوزان كثرية نحو هذا أراد أن تكون قياسية، 

بة عند الناطقني باللغة العربية؛ ولكن مل تلَق دعوته استجا

إلحساسهم بأن كثرًيا من هذه األوزان ال داعي له، وهذا 

التعجل عند العالييل يف تقرير قياسية األوزان يبدو أنه طبيعة 

له؛ إذ يالحظ أن هذا التعجل يالزمه يف وضع املصطلحات، 

فهو يضع ألفاًظا يصعب أن يتوقع اإلنسان أي نجاح هلا، مثل 

، brakesه كلمة )أخو إباض(؛ لكي حتل حمل كلمة اقرتاح
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يف التحليل النفيس،  collectorوكلمة )أّباث( مقابل كلمة 

 وهو الذي يعنى بجمع األشياء عناية مرضية.

( 4369عىل أن هذا ال يعني إنكار جهود العالييل )

اللغوية، وعىل رأسها معجمه )املرجع( الذي حيفل بكثري من 

 .(4)املصطلحات املفيدة

يف ترسعه أنستاس الكرميل  -إىل حدٍّ ما-ويشبه العالييل 

(، فقد اقرتح أن يكون وزن )َفْعلَعل( وزًنا قياسًيا 4398)

للداللة عىل الصفات التي يمتاز صاحبها بكثرة ما يتصف به 

منها، واستدل لقوله بام ورد من ذلك نحو )غطمطم(، 

 (.446و)غشمشم(، ونحوها )ص

ىل اتساع اللغة العربية وطواعيتها وفيام تقدم داللة ع

 لالشتقاق، وقد وّسع املحدثون آفاق اللغة العربية بطريقتني:

إحدامها: اإلكثار من آالت االشتقاق، وذلك كام فعل 

 بعض املتقدمني. 

واألخرى: توسيع جمال االشتقاق، وذلك بإجازة 

االشتقاق من أسامء األعيان بعد أن كان مقصوًرا عىل أسامء 

(؛ استناًدا 4392ين، وقد أجاز هذا جممع اللغة العربية )املعا

إىل كثرة ما ورد منه يف كالم العرب، فعىل سبيل املثال قالوا: 

)املذّهب، واملفضض، واملدّنر، واملدرهم( من الذهب والفضة 

والدينار والدرهم، وقد استفادت اللغة العربية من هذا 

مة، مثل: القرار، فقد جاءت بناء عىل ذلك كلامت مه

 (.96)املغنطة، والكهربة، واألكسدة( )ص

وبرغم نجاح االشتقاق يف توليد الكلامت فقد فكر 

اللغويون يف وسائل أخرى، كالرتكيب املزجّي، وأكثر ما 

تظهر أمهيته يف مصطلحات العلوم الطبيعية، وال سيام علم 

األحياء، وطريقة الرتكيب املزجي توجد يف كثري من اللغات، 

تعملة يف اللغة العربية بقلة، مثل )حرضموت، وهي مس

ومعديكرب( ونحوها، ولكن هذه الطريقة أنجح ما كانت يف 

؛ fahrsprechenاللغة األملانية، فهم يرتمجون التلفون بقوهلم: 

؛ أي fahrsenenالتكلم من بعيد، والتلفزيون بقوهلم:  أي:

(، بمعنى )األكسجني sauerstoffالرؤية من بعيد، ويقولون: 

وهي ترمجة السمه اليوناين األصل، ولكن سبب نجاح هذه 

الطريقة يف األملانية أهنا تعتمد عليها منذ البداية، ففي األملانية 

                                                           

، مادة: 4369. )العالييل، Nonmigranisمثل الطيور األوابد بمعنى ( 4) 

 أبد(.

؛ أي حذاء اليد، أما العربية Hand schuhكلمة قفاز معناها: 

 فتفّضل االشتقاق؛ لذا مل تثمر هذه الطريقة كثرًيا.

رته احلادية والثالثني وقد أجاز جممع اللغة العربية يف دو

م( الرتكيب املزجي للرضورة، وقد حاول 4362 -4361)

بعضهم استثامره يف مصطلحات علم األحياء، مثل: 

)بطنقدميات، ورأسقدميات(، ولكنهم مل يوفقوا )الشهايب، 

  (.502، ص4376

والنحت أكثر أمهية من الرتكيب املزجي، وأكثر إثارة 

اإلفادة من النحت؛ ألنه كان  للنقاش، وقد حاول علامء اللغة

 مستعماًل يف عصور الفصاحة.

العرب تنحت من كلمتني "(: 4369قال ابن فارس )

(. وقد 574)ص "كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار

ألف الظهري الفاريس كتاًبا مجع فيه األلفاظ املنحوتة وسامه 

)تنبيه البارعني عىل املنحوت من كالم العرب(، ومن أمثلة 

لفاظ املنحوتة )احلمدلة( من قوهلم: )احلمد هلل(، األ

)والبسملة( من قوهلم )بسم اهلل(، ولكن ذهب أكثر النحويني 

واللغويني إىل أنه غري قيايس، يف حني ذهب ابن فارس 

( إىل أن أكثر الرباعي واخلاميس يف كالم العرب 4369)

منحوت مثل )َصْهَصلق( فهي يف رأيه منحوتة من َصَهَل 

َق، و)ضبطر( يرى أهنا ضرب وضبط ونحوها وَصلَ 

 (.574)ص

ونظًرا حلاجة اللغة العربية إىل النحت يف توليد 

( 4329املصطلحات العلمية أقر جممع اللغة العربية )

وإن قيده بأن يكون يف لغة العلوم فقط، عىل أن   (5)النحت

استخدام احلروف األصول دون الزوائد،  -ما أمكن-يراعي 

حوت اساًم اشرتط أن يكون عىل وزن عريب، فإن كان املن

والوصف منه يكون بإضافة ياء النسب، وإن كان فعاًل كان 

عىل وزن )فعلل( أو )تفعلل( إال إذا اقتضت الرضورة غري 

(.  وقد جاء جتويز املجمع هلذه نتيجة ملطالبة 540ذلك )ص

كثري من املفكرين، فعىل سبيل املثال كتب مارون غصن 

النحت يف اللغة العربية وسيلة "اًل بعنوان: هـ( مقا4924)

  (.900، عّدد فيه مزايا النحت )ص"لتوسيع اللغة العربية

                                                           

بتوسع أكثر، ونرش قراره يف عاد جممع اللغة فتكلم عن هذه الظاهرة ( 5) 

 (.428، ص4329جملة املجمع )
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ومن الكلامت التي جاءت بالنحت )احللمأة( )حلل 

، و)نزجنة(؛ أي )نزع اهليدروجني( to hydroliseباملاء( ترمجة 

 .dehyrodentionترمجة 

عىل أن أكثر ما شغل املفكرين هو نحت سوابق ولواحق 

عىل غرار اللغات األجنبية، فقد اقرتح ساطُع احلرصي أن 

تستعمل )قبل( مع كلمة أخرى بطريقة النحت؛ لتقابل 

، prehistory، مثل )قبتاريخ(؛ أي preالسابقة األجنبية 

 و)قبطوفان(؛ أي قبل الطوفان.

 ، أي:subconsious وعىل هذا الغرار نحت )حتشعوري(

. وهو (4)(12هـ، ص4932حتت الشعوري )احلرصي، 

 اقرتاح جيد، لكنه مل ُينفذ لألسف.

وأما إحياء الرتاث اللغوي فإنه ليس خافًيا عىل الكثريين 

أنه توجد يف اللغة العربية مصطلحات كثرية، وهذه حقيقة 

ثابتة بالنسبة إىل األشياء املعروفة منذ القدم، كأعضاء جسم 

اإلنسان، وكأسامء حيوانات العامل القديم، أما األشياء التي مل 

تعرف إال يف العرص احلديث، كاآلالت احلديثة، وحيوانات 

العامل اجلديد ونباتاته، ففي اللغة العربية مصطلحات 

ومفردات يقارب معناها معاين أسامء هذه األشياء يف اللغات 

 األجنبية، فتطلق عليها.

حليوان والطري، يوجد طائر يسمى ففي جمال أسامء ا

(، وهو من أمجل الطيور وأشهرها swanباإلنجليزية )

(، ويسمى بعض swan lakeالرتباطه بأشهر مقطوعة باليه )

الناس هذا الطائر )بجًعا(، ويسمى املقطوعة السالفة الذكر 

)بحرية البجع( وهذا خطأ؛ ألن البجع طائر آخر يسمى 

سمى هذا الطائر بالعامية )التم، (، ويpelicanباإلنجليزية )

والوز العراقي(، ويف هذه احلرية استطاع أنستاس الكرميل 

( أن يظفر باسم الطائر يف اللغة العربية، وهو )القيق( 4398)

؛ أي خالص البياض؛ ألن هذا الطائر شديد (5)مقلوب )يقق(

 (.447البياض، حتى إن املثل يرضب به يف هذا )ص

ن كلمة )بوسطه( األجنبية، حتى وكان العامة يستعملو

استطاع أمحد فارس الشدياق أن حييي كلمة )بريد( من قربها، 

                                                           

 وال خيفى أن هذا املقال منشور بعد وفاة ساطع احلرصي. (4) 

، ومن ثم  cycus، والالتينيةkykosومنه جاءت الكلمة اليونانية  (5) 

 باملعنى نفسه. cygnetالفرنسة 

وقد تعودنا اآلن كلمة )بريد( حتى إننا نعجب من كون هذه 

 الكلمة جمهولة يف وقت من األوقات.

وكان الناس يستعملون كلمة )باسبور( للداللة عىل 

وهي تعريب الوثيقة املؤذنة بتخويل صاحبها حق السفر، 

passport  بنطقها الفرنيس، ثم نرش خليل اليازجي كلمة

)جواز(، فأصبحت تستعمل حمل باسبور، السيام يف املجال 

الرسمّي، وإن ظلت كلمتا )باسبور، وبوسطه( معروفتني يف 

، 4370األوساط العامية يف بعض البلدان العربية )ظاظا، 

  (.85ص

اللغة )الُعَقاب(  ومن ذلك كلمة )اللامعة(، فهي يف كتب

عموًما، لكن توصل أمني املعلوف )د.ت( إىل أن املقصود هبا 

 Goldenنوع معني من العقبان يعرف يف اإلنجليزية باسم )

Eagle460( )ص.)
 

ومن الدليل عىل سعة اللغة العربية أن أمني املعلوف 

)د.ت( رغم اجتهاده الشديد يف مجع املصطلحات التي 

ية يف أسامء احليوان والطري، فقد فاتته حفلت هبا اللغة العرب

مل يعرف يف اللغة العربية  كلامت اهلل أعلم بعددها، فمنها أنه

 seaاساًم لنوع من أنواع العقبان يسمى يف اإلنجليزية باسم )

eagle (، مع أن اسمه يف اللغة العربية )عقاب عجزاء( إشارة

( إىل الريش األبيض عند عجزها، كام فاته اسم )القيق

(.464السالف ذكره )ص
 

(، accompanimentويف جمال املوسيقى نجد مصطلح )

وهي كلمة تعني متابعة الغناء باآللة والصوت، وهلا مقابالت 

يف اللغة األجنبية، وكان يعتقد أنه ال يوجد مقابل هلذه الكلمة 

( أن جيد 4393يف اللغة العربية حتى استطاع برش فارس )

أحدمها )املساوقة(، وهي متابعة  مصطلحني يعربان عن هذا،

املغني باآللة، واآلخر )املراسلة(، وهي متابعة املغني بالصوت 

(، وهكذا تبني أن اللغة العربية أكثر دقة من اللغات 447)ص

 األجنبية.

إن ما تقدم ليس إال نموذًجا ألبحاث اللغويني 

املعارصين، وهي دليل عىل غنى اللغة العربية، وأهنا منجم 

باملصطلحات اللغوية، وال ينقصه إال وجود العاملني غني 

 األكفاء.

ومما يؤسف له أن بعض اللغويني قد ترسعوا يف وضع 

بعض املصطلحات، رغم وجود ما يقابلها يف اللغة العربية، 
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، رغم countrymanفقد وضعت كلمة )مواطن( مقابل كلمة 

فالن؛ وجود كلمة )بلدي( يف اللغة العربية. يقال: فالن بلدي 

.(4) أي من بلده
 

وبوسع العربية أن تفيد يف جمال آخر مل تعرفة من قبل، 

وذلك باستعامل كلمة تدل عىل معنى قديم، ووضعه ملعنى 

 جديد لرضب من االتفاق املعنوي أو الصويت.

واالتفاق املعنوي أكثر أمهية من االتفاق الصويت الذي مل 

 يرتتب عليه إال ألفاظ قليلة.

أن نبات التبغ نبات وافد من العامل اجلديد،  فمن املعروف

وقد وجد بعضهم أن للعرب نباًتا اسمه خيتلف عن التبغ، 

، 4362فأطلقه عليه؛ نتيجة للتشابه يف االسم )الشهايب، 

  (.66ص

(، فقد أحيا 4346وممن تفوق يف هذا أنستاس الكرميل )

 skeletonكلمة )السقل( بمعنى النحيل، ووضعها مقابل 

(..12التي نرتمجها اآلن بقولنا: )هيكل عظمي( )ص
 

، وهي جتمع بني raceووضع كلمة )الرّس( مقابل كلمة 

التوافق اللفظي واملعنوي، وأتى بكلمة )الركن( حليوان من 

القوارض وأطلقها عىل )الراكون( الذي هو من اللواحم 

carnivores (.463)املعلوف، د.ت، ص
 

ة القديمة معاين جديدة وأما إكساب الكلامت العربي

للمشاهبة املعنوية أو ما يعرب عنه باملجاز، فهو أكثر فائدة 

 وأقدم.

وقد استعمل العرب هذه الطريقة عندما أخذوا كلمة 

)صفر(، وأطلقوها عىل الصفر احلسايب، والذي استعارت 

 اسمه معظم اللغات األوربية من العربية.

أيًضا احتاج كام أخذت )اجلرب( وأطلقته عىل العلم، و

األوروبيون ألخذ االسم العريب للداللة عىل هذا العلم )عبد 

  (.25، ص4373الباقي، 

 telegraphفمام جاء هبذه الطريقة )الربق( بمعنى 

  (.25، ص4376للتشابه يف الرسعة )ظاظا، 

واهلاتف، وهو الصوت الذي ال يعرف مصدره مقابل 

telephone. 
سري واحدة إثر واحدة و)القطار( بمعنى اإلبل التي ت

 .trainمقابل 

                                                           

 يوجد من هذا أثر يف عامية مرص. (4) 

و)البطريق( بمعنى الطائر السمني للطائر املسمى 

penguin. 
ومل يكتب جلميع الكلامت من هذا النوع النجاح، بل 

ماتت كلامت كثرية منها )املدرة( بمعنى احلامي، و)الشاري( 

 بمعنى مانعة الصواعق.

طلحات وأخرًيا فام تزال اللغة العربية غنية بألوف املص

التي حتتاج ملن يكشف عنها، ومن مناجم هذه املصطلحات 

 املصادر اآلتية:

)الزينة( أليب حاتم أمحد بن محدان الرازي: وقد اقترص فيه 

عىل األلفاظ اإلسالمية التي وردت يف القرآن الكريم والسنة، 

 وعىل ألسنة الفقهاء.

)مفاتيح العلوم( أليب عبد اهلل حممد بن موسى 

، والسيام ما جاء يف املقالة الثانية من هذا الكتاب اخلوارزمي

 التي تتعلق بالعلوم الدخيلة.

)مفردات األدوية واألغذية( البن البيطار: وهو من أكثر 

الكتب أمهية يف هذا املجال، ولكن تصعب اإلفادة منه؛ ألن 

طبعاته كثرية التصحيف، فيحتاج ملن يصححه، عىل رشط أن 

ليونانية؛ لكثرة ما ورد يف الكتاب من يكون املصحح عارًفا با

 أسامء يونانية.

)املعتمد( يف األدوية املفردة للملك املظفر يوسف بن عمر 

 بن عيل بن رسول، وهو ناقٌل أكثر منه باحٌث.

 )التعريفات( للرشيف اجلرجاين: وهو صغري.

 )تذكرة( داود األصبهاين.

 )كليات العلوم( أليب البقاء العكربي.

 حات الفنون( ملحمد صابر التهانوي.)كشاف اصطال

 وهذه نامذج فحسب، وهناك غري هذه املصادر كثري.

 

 املسار الثاين: االقرتاض اخلارجي:

ويقوم هذا املسار عىل إدخال األلفاظ األجنبية إىل      

اللغة العربية، وهو وسيلة قديمة إلثراء اللغة، وال ُيلجأ إليها 

يب للمعنى املراد، وقد كان إال عندما ال يتوافر مقابل عر

املعجميون القدماء يطلقون مصطلح )دخيل( أو )معّرب( 

عىل كل لفظ غري عريب، وكام نجحت اللغة العربية يف توليد 

األلفاظ، فهي قادرة عىل النجاح يف هذا املجال أيًضا؛ ألهنا 

 حتوي من اخلصائص ما يكفل هلا نجاح األمرين.
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ضية االقرتاض من اللغات وقد اختلفت نظرة العلامء يف ق

األجنبية يف عدها وسيلة إلغناء اللغة العربية باملصطلحات 

( إىل أن ذلك خري 4366احلديثة، فمثاًل ذهب رفائيل نخلة )

وسيلة إلغناء اللغة العربية، وأن األخذ به أفضل كثرًيا من 

األخذ باالشتقاق، واستدل عىل هذا بأن القدماء من العرب 

آالًفا من الكلامت الدخيلة، ومل يروا يف هذا  أدخلوا يف لغتهم

 (.586غضاضة أو خطًرا عىل اللغة )ص

واجلواب عىل حجته أن الكلامت الدخيلة يف اللغة العربية 

ليست بالكثرة التي يتخيلها رفائيل نخلة، وسبب احتجاجه 

اعتقاده أن كل كلمة تتفق فيها العربية مع لغة سامية 

حلبشية فهي دخيلة، وهذا خطأ، كالرسيانية، والعربية، وا

والصواب أهنا من أصل مشرتك. وكذلك كثري من الكلامت 

التي يقال إهنا دخيلة من الفارسية واليونانية هي يف الواقع من 

أصل سامي، لكن أخذهتا الفارسية واليونانية. وقد ألف أحد 

كتاًبا يف الكلامت السامية التي دخلت  (4380)باقر،  (4)العلامء

اليونانية، ومن هنا يتبني أن العرب مل يكونوا متساهلني إىل 

 الدرجة التي ختيلها رفائيل نخلة.

وقد أيد بعض الباحثني رأي رفائيل نخلة، واستدل له بأن 

الكلامت احلديثة كثرًيا ما تكون متحدة يف أكثر اللغات مثل 

)تلفون، وتلفزيون، وراديو(، فإذا عربت اللغة العربية مثل 

الكلامت صارت متقاربة مع تلك اللغات، وهذا يسهل هذه 

  (.35، ص4376فهمها عىل العرب )ظاظا، 

واجلواب إن نرش املعرفة باللغات األجنبية بني العرب 

مسألة يمكن حلها بتدريس تلك اللغات يف املرحلة الثانوية 

واجلامعية وغريها، والسيام أن تعريب هذا القدر من الكلامت 

ب املطلوب إال أن يكون املقصود ال يسبب التقار

املصطلحات العلمية شديدة التخصص، فهذه مسألة أخرى؛ 

 ألهنا ال تعني إال طائفة يسرية من املتخصصني.

وباملقابل يصعب القول إن اللغة العربية قادرة عىل إنتاج 

، وربام كان هذا ممكنًا، (5) مجيع املصطلحات التي حتتاج إليها

ىل التأخر عن مواكبة التطور العلمي ولكن األخذ به يؤدي إ

                                                           

 Die semitischen Frem Worter im تابه باألملانية:وك levy هو ليفي (4) 

Griechen. 

املصطلحات "هذا رأي الشيخ أمحد االسكندري كام يف كتاب  (5) 

 ."العلمية

الذي يأيت باملصطلحات كل يوم، وملا ُأسس جممع اللغة 

بالقاهرة كان من أوائل األمور التي بّت فيها قضية التعريب، 

( مبدأ االقرتاض من اللغات 4392فقد أجاز املجمع )

(. ويبدو أن بعض الباحثني تناسى 44األجنبية للرضورة )ص

خذ ينادي هبذا األمر وإدخال األلفاظ القيد األخري، فأ

األجنبية باللغة واستعامهلا يف املصطلحات العلمية، وإن وجد 

ما يقابلها يف اللغة العربية، معتمًدا يف هذا عىل وجوب الفصل 

بني اللغة العلمية واللغة األدبية، فاإلنسان إنسان يف لغة 

 Homoاألدب، وأما يف لغة العلم فهو هومر سابينس 

Spiens ،وعظمة الساق يقال هلا )الظنبوب( يف لغة األدب .

، 4322)حسني، tibia ولكن اسمها يف لغة العلم تبيا  

(.498ص
 

ومن الطبيعي أنه البد من التسليم بوجود فروق بني لغة 

العلم واألدب، ولكنها ال توجب علينا أن نوسع اخلالف 

ة عىل بالشكل الذي يريده هذا الباحث، واللغة العربية قادر

استيعاب اخلصائص املتعلقة باألسلوب األديب واملتعلقة 

 باألسلوب العلمي دون انتهاج هذا األسلوب.

واحلقيقة أن إدخال الكلامت األجنبية أمر تفرضه 

الرضورة، وهو رأي كبار علامء اللغة العربية يف العرص 

( قول 4308احلديث، ويقتبس عيسى إسكندر معلوف )

أما أن إدخال كلامت أعجمية إىل لغتنا و"إبراهيم اليازجي: 

يعد دلياًل عىل ارتقائها ففيه نظر، لكنه مما تلجئ إليه 

الرضورة... وإال فإن إدخال اللفظ األعجمي مع وجود لفظ 

عريب بمعناه، كاستعامل )األورطي( مثاًل يف مكان )األهبر(، 

و)األلبومني( مكان )األُح(، و)اجليالتني( مكان )اهلالم(، 

كاوتشوك( مكان )املطاط(، و)األسيد( مكان و)ال

 ")احلامض(... كل ذلك يعد دلياًل عىل انحطاط اللغة

(. فكأن اليازجي هبذا يرد عىل الباحث املذكور.223)ص
 

وقد تبنى الباحث اللغوي وعامل النبات مصطفى الشهايب 

( الرأي الذي قال به اليازجي، فهو ال يلجأ للتعريب 4362)

يف اللغة العربية، ومادام هناك سبيل إىل إنتاج  ما دام جيد اسام

  (.87ألفاظ من اللغة العربية )ص
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، وعّربوها بقوهلم theatreفمثاًل عرف العرب كلمة 

)تياترو(، ولكنهم استغنوا عنها بعد أن عرفوا كلمة )مرسح( 

.(4)(451، ص4317)حسني، 
 

، ثم (5)، وعّربوها بقوهلم )أفوكاتو(avcatoوعرفوا كلمة 

 العربية. (9)بذوها بعد أن وجدت كلمة )حمامي(ن

، pistil  ،staminويف املجال العلمي عرف العلامء كلمَتْي 

ومها جزءان من الزهرة، فعّربومها بقوهلم )بستيل( أو)ستام(، 

حتى أتى جورج بوست عامل النبات فوضع كلمتي )مدقة( 

  (.16، ص4362و)سداة(، فأخذ هبام العلامء )الشهايب، 

األمثلة السابقة يتضح ميل املفكرين إىل اجتناب  ومن

االقرتاض من اللغات األجنبية ما وجدوا إىل هذا سبياًل، 

 وهذا كاٍف يف الرد عىل الباحث املذكور.

ويرى باحث آخر أن استعامل اللفظ األجنبي حلٌّ أويلٌّ 

ُيلجأ إليه يف البداية ملجاراة ركب احلضارة، حتى إذا استقرت 

اد النظر فيام جرى إدخاله من مصطلحات؛ بحيث األمور ُيع

يستعمل بدل بعضها ألفاًظا عربية إما مستعارة من القدماء أو 

يضعها املحدثون، وتظل بعض املصطلحات عىل حالتها إذا مل 

 (.3هـ، ص4932يوجد هلا مقابل مناسب )السوييس، 

( فيقول: إنه يفضل 4308وأما يعقوب رصوف )  

 ما مل يؤدِّ استعامل اللفظ العريب إىل استخدام اللفظ العريب

إساءة الفهم، فهو يقول مثاًل إن استعامل كلمة )داء املفاصل( 

يوهم أن هذا الداء ال  rheumatismللداء املسمى باإلنجليزية 

يقع إال يف املفاصل، يف حني أنه يكون يف الظهر أيًضا؛ لذا فهو 

ب الكلمة يفّضل استخدام كلمة )روماتيزم( التي هي تعري

األجنبية املشار إليها عىل كلمة )داء املفاصل(، ويقول أيًضا 

أنه يفضل استعامل كلمة )كربي( عىل كلمة )جرس(، وكربي 

بالرتكية، وسبب هذا أن العامة يف الغالب ال  kupruتعريب 

تفهم كلمة )جرس(، يف حني تفهم كلمة )كربي(، وللسبب 

)بوسطة( عىل  نفسه؛ يفّضل يعقوب رصوف استعامل كلمة

 (.260كلمة )بريد( إىل غري ذلك من األمثلة )ص

                                                           

 املرسح أصلها يف الغالب مرزح. (4) 

 من اإليطالية. (5) 

الصواب أن تكتب هذه الكلمة )حماٍم(، ولكن جرى العرف عىل كتابتها  (9) 

 حمامي.

ومن الواضح أن يعقوب رصوف كان ينظر إىل ظروف 

عرصه حينام كان التعليم حمدوًدا، واللغة الرتكية منترشة؛ 

لكوهنا لغة الطبقة الراقية، وألن الدولة العثامنية حكمت مرص 

اسمًيا فرتة طويلة من الزمان، وظلت مرص بعدها مرتبطة 

برتكيا، كام أن يعقوب رصوف لبناين يف األصل، ولبنان كان 

حيكمها العثامنيون يف ذلك الوقت، أما اآلن فقد زال كل هذا 

وانترش التعليم، وأصبحت الكلامت مثل )جرس( و)بريد( من 

كلامت اللغة اليومية ألي فرد عريب، فإذا أضيف إىل ما سبق 

بعًدا  -بعدها الفكريفضاًل عن -أن اللغة العربية متثل 

سياسًيا؛ ألن اللغة العربية من أهم الروابط التي توّحد 

الشعب العريب، وجملة املقتطف جملة جتامل اإلنكليز وتطلب 

رضاهم كام يظهر من الصبغة العامة ملقاالهتا يف حياة يعقوب 

 ، رصوف مؤسسها ورئيس حتريرها لفرتة طويلة، وعىل كلٍّ

ضل يعقوب رصوف عامة، وإنام فإن هذا ال يعني إنكار ف

 النقد متوجه إىل رأيه هذا بالذات.

وأما أن كلمة )داء املفاصل( كلمة مومهة، فهذا ال يصلح 

سبًبا لردها، ففي اللغات األجنبية أمثلة كثرية من هذه 

الكلامت املومهة، ومع هذا مل يميتوا تلك الكلامت، فمثاًل كلمة 

catgut وح يف العمليات الطبية، للخيوط التي خُتاط هبا اجلر

كام تستعمل أيًضا أوتاًرا للكامن، ومن نظر إىل هذه الكلمة 

جزم أن هذه اخليوط من أمعاء القطط إذا مل يكن عنده خلفية 

تعني )املعي(،  gutوتعني )القط(،  catعن املوضوع؛ ألن 

لكن الصواب أن هذه اخليوط من أمعاء البقر أو اخلنزير يف 

تعني انطباًعا أن هذا الداء ال  hysteriaالغالب، وكلمة 

ُيصاب به إال النساء؛ ألن الكلمة تعني يف اليونانية )رحم(، 

ومع هذا ريض املتخصصون من األطباء هبذه الكلمة، ومثلها 

(، وهي تدل عىل نوع من الثعالب، وهذا silverfoxكلمة )

االسم يوحي أن هذا الثعلب أبيض، والواقع أن لونه أمحر، 

فقصور بعض الكلامت يف الداللة ال يردها إذا انترشت  إذن

 . (Burnam,1982, p82)وُقبلت

واخلالصة أنه ال مفّر من دخول األلفاظ األجنبية، ولكن 

تظل اللغة العربية قادرة عىل توفري املصطلحات، وقبوهلا 

للكلامت الدخيلة دليل عىل رقيها ال عىل قصورها، وهناك 

( pure language is apoar languageمقولة مشهورة هي )

اللغة النقية لغة فقرية. وهذا صحيح؛ ألن عدم وجود 
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الكلامت الدخيلة يف لغة ما يعني أهنا لغة منغلقة مل تتصل 

باحلضارات التي حوهلا، واحلقيقة أن جممع اللغة العربية 

( أحسن صنًعا عندما قيد استعامل الكلامت األجنبية 4391)

ولكن املشكلة تكمن يف أنه مل حيدد  (.49بقيد الرضورة )ص

الرضورة التي تسمح بذلك، ولعل األهم أنه جيب أن تظل 

املصطلحات العامة والتي تدخل يف حياتنا اليومية عربية ما 

أمكن، وأما املصطلحات الدقيقة التي ال تتجاور دائرة عمل 

الباحثني، والسيام ما كان منها علمًيا، فهذه ُيغتفر فيها 

اللفظ األجنبي مع استعامل األلفاظ العربية املناسبة استعامل 

إن وجدت، وإن مل يستلزم البحث منها تعطياًل للوقت؛ ألن 

الفكر جيب أن يتقدم، فإن مل تسايره اللغة سار الفكر، وظلت 

 .(4)اللغة متخلفة

ثم إن لالقرتاض اللغوي أحكاًما خمتلفة حسب أقسام 

روه يف األفعال، وممنوع الكالم، فهو مقبول يف األسامء، ومك

 يف احلروف.

وهذه األحكام ليست حرفية متاًما، ولكن ُيقصد منها أن 

االقرتاض يف األسامء أهون منه يف األفعال، وهو يف األفعال 

أهون منه يف احلروف. وسبب هذا أن االسم يتفرع منه 

ر وجُيمع،  مشتقات كام يتفرع من الفعل، فاالسم مثاًل يصغَّ

هذا اشتقاًقا، بخالف الفعل الذي يتفرع منه  ولكن ال ُيعد

اسم فاعل واسم مفعول واسم زمان واسم مكان واسم هيئة 

إىل آخر ما يسمح به الرصف العريب من االشتقاق، وهذا 

يؤدي إىل توسيع نطاق املعّرب يف املعجم العريب، وأما 

احلروف فهي أكثر أجزاء الكالم عراقة يف اللغة، وال تكاد 

تعري حروًفا من لغات أخرى إال إذا كانت متأثرة اللغات تس

باللغة األخرى تأثًرا شديًدا، كام استعارت اإلنجليزية احلرف 

per  من الالتينية، وكام أخذت الفارسية والرتكية حرف

. وأما اللغة العربية فلم تتأثر بلغة من (5)العطف من العربية

ية بالنسبة إىل اللغات تأثًرا كبرًيا كالذي ُيشاهد يف اإلنجليز

 الالتينية، ونحوه.

                                                           

، The Sun risesمثال ختلف اللغة عن الفكر قولنا: طلعت الشمس أو  (4) 

فهذه عبارة متخلقة من الوقت الذي كان يظن فيه أن الشمس تدور حول 

 األرض.

 .veيكتب بالرتكية هكذا  (5) 

وإذا وجد لفظ أجنبي جرى استعامله قدياًم من العرب 

كان األخذ به أوىل من استعامل اللفظ األجنبي احلديث؛ ولذا 

ل استعامل )النشادر( عىل )األمونيا(، كام يفضل استعامل  ُيفضَّ

)التوتيا( عىل )الزنك(، وهذه القاعدة تظهر يف أسامء املدن، 

سن بنا أن نقول )أشبيلية( بدل )سيفيليا( و)شنتمرية( فيح

  بدل )سانتا ماريا(، و)جمريط( بدل )مدريد(.

ومن العقبات التي جيب تالفيها من أجل نجاح هذا األمر 

املكتب العريب  4364مسألة تنسيق ذلك، وقد تأسس عام 

لتنسيق التعريب، ولكن تظل املشكلة عميقة، وحتتاج إىل 

ها، وال سبيل إىل احلل إال بتظافر جانبي الوطن جهود أكرب حلل

العريب املرشق واملغرب، والتنسيق بني املفكرين العرب 

وعلامء اللغة؛ لكي تصبح اجلهود موحدة حلل املشكالت التي 

 يتعثر االقرتاض اللغوي هبا.

فمن املشكالت التي تواجه االقرتاض اللغوي اختالف 

ود إىل االحتالل، فالبالد ثقافة املفكرين العرب اختالًفا يع

التي وقعت حتت االحتالل الفرنيس تكون ثقافتها فرنسية، 

والبالد التي وقعت حتت االحتالل الربيطاين تكون ثقافتها 

 .(9) إنجليزية

( إىل هذه املشكلة منذ 4308وقد أشار يعقوب رصوف )

زمن قديم، وقال إن املثقفني بثقافة فرنسية يعّربون اسم أحد 

الكيميائية بقوهلم )أزوت(، وأما املتثقفون بثقافة  العنارص

إنجليزية فيعّربونه بقوهلم )نرتوجني( حسب اسم العنرص يف 

 هاتني اللغتني.

( مدير 4370كام اشتكى من هذا عبد العزيز بن عبد اهلل )

عام مكتب تنسيق التعريب، وقال: إن هذا االختالف بني 

من اللغتني يقومون  (1)اللغتني ال حيله إال أناس متضلعون

باستخالص القدر العلمي املشرتك بني اللغتني الذي يساعد 

  (.70عىل الوحدة يف التعريب ال عىل التفرقة )ص

واملشكلة أنه حتى يف الكلامت املشرتكة بني اللغتني 

اإلنجليزية والفرنسية، فإن النطق خيتلف يف اللغتني، وتبًعا 

لدورة الثانية والعرشين هلذا خيتلف االقرتاض، وعند انعقاد ا

                                                           

يالحظ أن الثقافة الفرنسية كانت قريبة يف مرص رغم وقوعها حتت  (9) 

ني، وحممد حسن الزيات، وبرش االحتالل الربيطاين؛ إذ هناك طه حس

 فارس، وزكي مبارك، وأمحد ضيف، وغريهم كلهم ثقافتهم فرنسية.

 متضلع تعدى بمن ال )يف( كام جاء يف معجامت اللغة مادة: )ضلع(. (1) 
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(، قّدم األمري 4326-4322ملجمع اللغة العربية يف القاهرة )

( اقرتاًحا يف هذا املوضوع، قال فيه 4362مصطفى الشهايب )

ينطقها  tulip, micron, fibrinإننا عند تعريب كلامت مثل 

املثقفون بثقافة فرنسية؛ فيربين، وِمكرون، وتوليب، بينام 

ن بثقافة أنجليزية؛ فيربين، وميكرون، وتيولب، ينطقها املثقفو

ويقول: إن املنطق السليم حيملنا عىل اختاذ النطق السهل، وهو 

النطق الفرنيس بدل من اختاذ نطقني لكل كلمة، وقد ناقش 

جممع اللغة العربية هذا االقرتاح، وأصدر قراًرا بأن يكتفي 

 (. 20باختاذ النطق السهل لكل كلمة )ص

هذا االقرتاح أنه نسبي؛ ألن مصطفى  ويالحظ عىل

الشهايب قال إّن النطق السهل هو النطق الفرنيس؛ ألنه جييد 

اللغة الفرنسية أكثر من اللغة اإلنجليزية؛ ولذا كان املجمع 

موّفًقا عندما أو ى باختاذ النطق السهل دون ربطه بلغة 

 معينة.

كام يالحظ عىل االقرتاح أنه اكتفى باإلشارة إىل 

، ومل ينّبه عىل االختالف يف vowelsتالف يف احلركات االخ

، وإن كان االختالف يف con sonantsاحلروف الصوامت 

 احلركات أكثر منه يف الصوامت.

ومن األمور التي تسبب اختالف صور هذا األمر، عدم 

االتفاق عىل منهج موحد يف تعريب الكلامت األجنبية عند 

 دخوهلا اللغة العربية.

جممع اللغة العربية حّل هذا بوضع منهج  وقد حاول

موّحٍد إلدخال األلفاظ األجنبية يف العربية، ومن الطبيعي أن 

يكون الرتكيز عىل احلروف التي ال يوجد هلا نظري يف اللغة 

العربية، وقد راعى جممع اللغة يف قراراته النطق اليوناين 

والالتيني للحروف األجنبية يف بادئ األمر )الشهايب، 

 (.447، ص4362

بالالتينية غينًا، إال ما  G فقرر املجمع أن يرسم احلرف

ُينطق يف اليونانية غينًا  Gعّربته العرب باجليم؛ ألن احلرف 

وكاًفا، ففّضل املجمع أن يرسم هذا احلرف غينًا؛ لكي يبتعد 

عن اإلقليمية يف رسم هذا احلرف؛ ألن النطق القاهري حلرف 

ويالحظ عىل املؤلفني املنتمني إىل دول اجليم العربية كاٍف، 

قاًفا،  G تنطق القاف العربية كاًفا، أهنم يرسمون احلرف

مثاًل، وهذا خطأ، والصحيح   Goldلتعريب  "قولد"فيقولون 

أن يكتب هذا احلرف غينًا اتباًعا لقرار املجمع، وقد كان 

بطرق خمتلفة؛ فأحياًنا يعّربونه جياًم  G العرب يعربون احلرف

، وأحياًنا يعّربونه كاًفا مثل paragaudaتعريب  "برجر"ثل م

 "زخرف"تعريب َكررن، وأحياًنا يعّربونه خاًء مثل  "كرزن"

، وأحياًنا يعربونه قاًفا مثل )دهقان(  zoographتعريب 

)تعريب( )دهكان(، وأحياًنا يعّربونه غاًء مثل غراماطيقا 

 .، وعليها هذا وقع االتفاق grammatikaتعريب 

ب هذا احلرف باًء p أما احلرف فقد أو ى املجمع بأن يعرَّ

وفيام عدا هذا  ،Hyppcratesإذا كان مشّدًدا نحو أبقراط 

ب فاًء، إال فيام عّربته العرب فاًء، أما احلرف فأو ى  V يعرَّ

 املجمع بكتابته واًوا.

وقد اشتكى املفكرون من عدم االلتزام بقرارات املجمع، 

سه مل يلتزم بام قرره، فعاد عىل قراراته حتى إن املجمع نف

بالتنقيح، وأخرًيا قّرر املجمع أن قراراته ال تطبق إذا اشتهر 

االسم بتعريب خيالف ما قرره املجمع نحو )باريس( ال 

 تعّرب فاريس؛ اتقاًء للخلط.

وعىل كل حال، فقد آتت هذه الطريقة )االقرتاض 

كثرية معّربة  اللغوي( ثامرها، وجتري عىل ألسنتنا كلامت

حديًثا، وال نحّس بنفوٍر منها، كـ)الطامطم، والبطاطا أو 

 البطاطس، واجلوافة، والغوريال(، ونحوها.

 -والسيام يف سوريا-وقد فكر عدد من املشتغلني باللغة 

يف تعريب اللواحق األجنبية، وطّبق هذه القاعدة أساتذة 

ية، الكيمياء يف جامعة دمشق، فعّربوا اللواحق األجنب

وأحلقوها بأسامء عربية، فأوجدوا ألوف املصطلحات العربية 

 هبذه الطريقة، مثل:

(، carbonyl(، فحميل )acetyl، خليل )acetoneخلون 

(، هضميد glucosides(، سكريات )formglنمليل )

(peptid هيوليد ،)proteeid)) . 

كام فكر حممد عزيز احلبايب عميد كلية اآلداب يف الرباط 

، فأوجد كلامت )فكرولوجيا( logyيب الالحقة ))يف تعر

Ideology  )و)أسطورولوجيا ،mythologyلكن ، ونحوها ،

  (.436، ص4362مل توفق فكرته )الشهايب، 

واخلالصة أن االقرتاض اللغوي من الغري وسيلة إلثراء  

اللغة ال سبيل إلنكارها، برشط أال تطغى هذه عىل اللسان 

 العريب، وأن توحد طريقة ذلك.

 اخلامتة: 
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 لقد خلص البحث إىل النتائج اآلتية:

أواًل: إن مبدأ االشتقاق هو الطريق األنسب من أجل 

يب للمصطلحات األجنبية؛ إنتاج وإجياد املقابل اللغوي العر

لكونه منسجاًم مع طبيعة اللغة العربية وقوانينها، لكن ُيعاب 

عليه البطء، فضاًل عن أنه حيتاج إىل اتفاق يف اآللية أو الطريقة 

 بني املرتمجني.

ثانًيا: إن املجاز، والنحت، والرتكيب املزجي، وإحياء 

اج الرتاث اللغوي مل تكن بمثل نجاعة االشتقاق يف إنت

 املقابالت العربية لأللفاظ األجنبية.

ثالًثا: يمثل االقرتاض اللغوي احلل األخري عندما تفشل 

الطرق السابقة يف إنتاج املقابالت اللغوية املناسبة، غري أنه 

مقصور عىل الرضورة، لكن من مميزاته الرسعة عىل عكس 

 الطرق السابقة.

ي رابًعا: إن هذه اجلهود يف وضع املصطلحات تعط

انطباًعا يقينًيا بقدرة اللغة عىل استقبال املصطلح األجنبي 

وتعريبه من خالل الوسائل املتعددة التي يمتلكها نظام اللغة 

 العربية.

خامًسا: متثَّل جهود اللغويني العرب يف وضع 

املصطلحات نموذًجا مثالًيا لغرية أبناء هذه اللغة، عىل الرغم 

ا الوطن العريب إّبان مرحلة من الظروف التارخيية التي مّر هب

 االستعامر ودهشة الغزو احلضاري.

سادًسا: استثامر هذه اجلهود اللغوية، كوهنا هدًفا سعى 

البحث إىل حتقيقه يف وضع املصطلحات، وجعلها منوااًل 

لالستمرارية املحافظة عىل اللغة العربية؛ كوهنا مكوًنا رئيًسا 

نمية البرشية يف جمال يف متثيل اهلوية العربية، وحتقيق الت

 التخطيط اللغوي واالقتصاد املعريف.

 

 قائمة املصادر واملراجع

 

 املراجع العربية:

من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى يف (. 4380باقر، طه )

 . بغداد: املجمع العلمي العراقي.العربية بالدخيل

(. 5. )طالتطور النحوي للغة العربية(. 4385برجشرتارس )

 القاهرة: دار اخلانجي والرفاعي.

(. التعريب ومستقبل اللغة 4370بن عبد اهلل، عبد العزيز )

 . القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية.العربية

وسائل النهوض باللغة "هـ(. 4976جواد، مصطفى )

 . 487(. 95. )جملة املجمع العلمي العريب. "العربية

(. 5. )طاالشتقاق والتعريب(. 4317حسني، عبد القادر )

 القاهرة: مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش. 

القواعد العامة لوضع "(. 4322حسني، حممد كامل )

(. 44. )جملة جممع اللغة العربية. "املصطلحات العلمية

498. 

حول االصطالحات "هـ(. 4932احلرصي، ساطع )

 .12(. 45) .جملة اللسان العريب. "العلمية

جملة . "إمكانات العربية"هـ(. 4932حقي، خري الدين )

 .56(. 45) .اللسان العريب

الكشاف عن حقائق التنزيل الزخمرشي، أبو القاسم )د.ت(. 

 . بريوت: دار املعرفة.وعيوب األقاويل يف وجوه التأويل

. "مشكلة وضع املصطلح"هـ(. 4932السوييس، حممد )

 .3(. 45. )جملة اللسان العريب

. اجلزء الثاين. الكتابهـ(. 4946يه، عمرو بن عثامن )سيبو

 بوالق: املطبعة األمريية.

أهم القرارات العلمية يف جممع "(. 4376الشهايب، مصطفى )

 .286(. 95. )جملة املجمع العلمي. "اللغة العربية

املصطلحات العلمية يف اللغة (. 4362الشهايب، مصطفى )

. دمشق: املجمع (5. )طالعربية يف القديم واحلديث

 العلمي العريب.

(. 7. )طدراسات يف فقه اللغة(. 4378الصالح، صبحي )

 بريوت: دار العلم للماليني.

. "أسلوبنا يف التعريب"(. 4308رصوف، يعقوب )

 .260(. 95. )املقتطف

. بريوت: دار النهضة كالم العرب(. 4370ظاظا، حسن )

 العربية.

ات العلمية قبل املصطلح(. 4373عبد الباقي، ضاحي )

 . القاهرة: مطبعة األمانة.النهضة احلديثة

. بريوت: دار املعجم املرجع(. 4369العالييل، عبد اهلل )

 العريب.
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النحت يف اللغة العربية وسيلة "هـ(. 4924غصن، مارون )

. جملة املجمع العلمي العريب. "لتوسيع اللغة العربية

(49 .)900. 

بي يف فقه اللغة وسنن الصاح(. 4369ابن فارس، أمحد )

 . بريوت: مؤسسة بدران.العرب يف كالمها

 . القاهرة: دار املعارف.مباحث عربية(. 4393فارس، برش )

. ترمجة: سعد اهليمنة اللغوية(. 5007فليبسون، روبرت. )

 احلشاش. الرياض: جامعة امللك سعود.

جملة لغة  صفحة املؤلف. (. 4346الكرميل، أنستاس )

 .12(. 1. )العرب

جملة . "تناظر العربية واليونانية"(. 4392الكرميل، أنستاس )

 .586(. 4. )جممع اللغة العربية

نشوء اللغة العربية ونموها (. 4398الكرميل، أنستاس )

 . القاهرة: املكتبة العرصية.واكتهاهلا

. اجلزء املقتضباملربد، أبو العباس حممد بن يزيد )د.ت(. 

 ب.الثالث. بريوت: عامل الكت

قرارات الدورة األوىل "(. 4392جممع اللغة العربية. )أكتوبر

 .49 .(4. )جملة جممع اللغة العربية. "ملجمع اللغة العربية

. "قرارات جممع اللغة العربية"(. 4318جممع اللغة العربية. )

 .44 (.2. )جملة جممع اللغة العربية

التخطيط والسياسة اللغوية (. 5042املحمود، حممود. )

. الرياض: مركز امللك عبد اهلل جتارب من الدول العربية

 بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية.

 بريوت: دار الرائد. .معجم احليواناملعلوف، أمني )د.ت(. 

. "الشيخ إبراهيم اليازجي"(. 4308معلوف، عيسى )يوليو 

 .223(. 99. )جملة املقتطف

. بريوت: العربية غرائب اللغة(. 4366نخلة، رفائيل )

 م.4366

(. القاهرة: 7. )طعلم اللغة(. 4379وايف، عيل عبد الواحد )

 دار هنضة مرص للطبع والنرش.
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