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 اللغة واحلضارة

 جامعة أهل البيت ،؛ كلية الشريعة اإلسالميةعلي رحيم هادي الحلو أ.م.د.

 مقدمة
فكاندع لغدة كرميدة أُلمَّدة      ،فأنزا بهدا ك ابدة امل جدز )القدر ن الكر م(    ،م اهلل سبحانه وت اىل لغ دا ال رببةكر

فكددان  لددك توكبددَ  عظمددِة هدد ه   ،مددر   اتدده  لددك ال كر م  (0)كرميددة و كددر ال دز ددُ  ال ز ددُز يف مددواطر كدد ري   

 ڇٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڇ  قدددداا ت ددددداىل:  ،وقدددد  تها ل سدددد  ك دددداب اهلل ل ًظددددا وغا ددددة     ،اللغة

 (.1) وسف: چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ (.وقاا عّز وجّ : 017)الدح :
وق  أبان اي با  ال رببة ل كون لغة ال دز   احلكبم انيواء ه ه اللغدة علد  األسدرا  ال قبقدة: مدر  سدحر       

فكاندع حاملدَة    ،وال غبري،وقد  تها علد  ال يدو  وال يدو ر    ،وس ة ا  قاق موادها،و اعر ة أل اظها،ببانها
ح د   درث اهلُل األ َض ومدا     ،وق  تشرفع يف اإلعجدا  الد ي مت د  برتاكببهدا وأل اظهدا     ،   ياَتم  األد انأفكا

 وناطقًة برسالة  مق سة  يال  . ،فكانع مس ودَع عقب ِ  أمة ،علبها
كما ا تبيدع كد لك ب دا  خ األمدة     ،فان شدرت بان شدا ه  ،وا تبيع اللغة ال رببة بال  ر اجل  د   اإلسالم 

ل د ف  مدا اتهمهدا بده      ،وكوُن اللغدة ال رببدة لغدًة حضدا  ة كدان لزام دا علبهدا أن  تددهضَ        ،قدو  وَضد  ً ا   ال رببة 
فضاًل عر  كاكة ،وأّنها غرُي قاد   عل  مواكبة ما اس ج  يف ال ام مر تق م ،أو مجود ،أع انها مر ِضب 

 مر أبدائها وغريهم. ،أسالب  ك ابها والداطقني بها
وملدا اب  عده ال قد  البشدري      ،ك لك أن ُتَركِّ  مر حروفها ِصَبغ ا ملصيلحات احلضا  وكان لزام ا علبها 

 ووسائ  علمبة ج    .،مر خمرتعات
 دحصر البح  يف قضبة واح   هي:أ لغ دا ال رببة لغة حضا  ة ؟أي: أ قاد   علد  تقد  م مصديلحات    

 هي قاصر  يف  لك؟الي اب  ع ها أمم سبق دا أ واًطا يف جماالت     أم  ،(1)ال لم
وييري و سدد  عي حمببهددا أن  ُ ش ددر عوا أقالمهددم   ،إّن اتهددام لغ دددا بالقصددو  وال تلددف ألمددر مددؤم حق ددا    

م لما  هدع بد لك ال صدو  ال هببدة مدر      ،وفكرهم لببان قد    اللغدة ال رببدة علد  مواكبدة احلبدا  احلضدا  ة       
 واهلل َنسأُا الس اَد وال وفب . وال سبما امل ق ون مدهم. ،وه ا واج  أبدائها كافة،تا خيها

                                                
( عشر  مواض  مده، دظر: امل جم امل هرس ألل اظ القدر ن الكدر م د    01 كر القر ن أنه جاء باللغة ال رببة )عربّي، وعرببًّا( يف ) -0

 .531  فؤاد عب  الباقي/حمم
 ال  دحصر املصيلح ال لمي د هدا د باملترتعات املاد ة، ب   شم  ك لك امل ردات االج ماعبة واالق صاد ة والسباسبة وغريها. -1
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 متهيد
ف مبز بهما مما يل  اهلل مجب دا قداا    ،لق  وه  اهلل سبحانه وت اىل اإلنسان جوهرتي ال ق  واللسان     

چ (. وقدداا عددّز وجددّ    4)إبددراهبم:ڇ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںڇ ت دداىل: 

 چہ   ہ  ھ  ھ  ھ      ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
 (.11)الروم:
 ،وأفكددا ه ،واح باجاته،وبلسددانه  الدد ي هددو  لددة نيقدده  ُ َ بِّددر عددر مشدداعره،إّن اإلنسددان ُمَ كِّددٌر ناط     

 و دظم م امالته احلباتبة كافة.
قداا ابدر جدين يف )بداب      ،وم    قوا عل  نظر ة واحد   مقد دة  ،واي لف ال لماء يف كب بة نشأ  اللغة    

غري أن أك ر أه   ،مام اصيالح ؟(: )ه ا موض  ُمح َوٌج إىل فض   تأم  القوا عل  أص  اللغة أ إلام هي أ
ال وحدي )توقبدف( إال أن أبدا علدي ) محده اهلل( قداا لدي         ،الدظر عل  أّن أص  اللغة هو تواض  واصديالح 

(. وهد ا ال  70)البقدر :  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ واحد ج بقولده سدبحانه:     ، وم ا: هي مدر عدد  اهلل  
وه ا امل د  مر  ،و لك أنه ق  جيو  أن  كون تأو له: َأق َ َ   دم عل  أن واَض  علبها،  داوا موض  اطخالف

 .(7)(فإ ا كان  لك حم ماًل غري مس دكر سقط االس  الا به ،عد  اهلل سبحانه ال حمالة
ا إال أندد  ،وع م ات اق علماء اللغدة علد  إحد اها   ،وتباُ ِدها،وعل  الرغم مر ك ر  نظر ات نشأ  اللغة    

وجيري فبهدا مدا   ،وأنها كائر حي   يو ،ه هم مجب  ا    قون عل  أهمبة اللغة يف احلبا   مديوقة أو مك وبة
وحتبط ،وأنها ت ددأثر بالببئددة  ال ايلبددة الددي ت ددبأل فبهددا   ،جيددري يف الكائدددات احلبددة مددر ال غددبري وال حدد      

أي: مبدا   يلدها   ،اللغة بالببئة اطخا جبدة كما ت أثر  ،ألسباب     ،حب   يرأ ال غبري عل  ألسدة أبدائها،بها
ف د قد   ،وال سبما عد ما خي لط أبداء ه ه األمة بأبداء تلدك األمم  ،وتراكب  مر لغات أمم أيرى،مر أل اظ

م لما ،والك اب،ف جدرى علد  ألسددة امل حد ثني    ،ل صبح كأنها جدزء ا مدر أل داظ اللغدة األم    ،األل اظ ال يبلة
وهي لبسدع  ،ومثدة طرائد  كد ري  تسدب  االيد الط اللغدوي      ،مر دومندا متببز   س  ملون أل اظ لغ هم األصلبة

 ميل  ة دا.

ژ   فال ُ   َ    به.قاا ت اىل:،ومدها ماال ُ  هم،ومر ه ه األصوات ما ُ  َهم،)لغًة(: اللغة أصوات اللغة

 (.16)فصلع: ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ    
ك: ،وأصددلها: ُلَغددَو  ،أي: تكّلمع،هددا )ُف  َلددة( مددر: َلَغددو تُ  قدداا ابددر جددين يف أصدد  )اللغددة(: )إن     

 ومص  ه اللَّغا قاا :،إ ا ه ى،وقب  مدها: َلِغي َ لَغ ،ولغون،...وقالوا فبها: ُلغات(4)وُثَبة،وُقَلة،ُكَر 
 (5)(وَ ف ِ  ال كّلم ،ُكظَّم          عر اللَّغا وَ بِّ أسراِب حجبٍج  

َأَسدوُته   ،واألسدا ،واللََّغ  إال قدولم: األس وُ ، كالم ال رب م د : اللَّغ دو  وقاا ابر مدظو : )ولبس يف    
 .(6)أصلح ه( ،وَأس ا،أس و ا

                                                
. وأو د مبشاا عاصي، وأمب  ب    نظر ات نشأ  اللغة كافة، ثم قاال: )إن الدظر دات الدي حاولدع    41-0/40اطخصائ   -7

 .0135-1/0134أ  اللغة ُ ِفَضع مجب  ا؛ألنها م ُتَ سِّر إال جانب ا ضبًِّقا ج ًا مر اللغة(. امل جم امل ص تد سري نش
 .وما ب  ها )يف باب حرف الواو(.141، ص1و كر ابر جين ه ا يف ك ابه )سر صداعة اإلعراب(ح -4
 . 0/74اطخصائ  -5
 .1/11لسان ال رب -6
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 ل ا را ال  د
 

 اللغة اصطالًحا:
امُلَ بِّر عدددر فكر .َأّمدددا اللَّغ دددُو فهدددو جمدددرد األصدددوات الدددي ال  دددراد بهدددا  ،اللغدددة هدددي الكدددالم املديدددوق   

أما الكدالم الد ي ال ُ  َ دّ  بده فد لك      ،م الد ي ُ   َ د   بده   وعل  ه ا  كون للغة مصديلح؛ألنها الكدال  ،اإلفهام
 قدداا ت دداىل: ،(3)فبجري جمددرى اللَّغا(..وقدد  ُ َسددّم  كدد   قبددبٍح َلغ ددو ا ،وفكر،َلغ ٌو؛ألندده )ال ُ ددوَ ُد عددر َ و ّ ددة 

 .(1)( ولِغَي بك ا أي: َله ج به(7)املؤمدون:  ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺژ
ف لد  هد ا    ،وهي مداد  احلدوا   ،وبها تد قد  األفكدا   ،غة ال  اهم بدني البشدر  إّن اللغة الي ن    بها هي ل 

قاا ابددر جددين: )أمددا َحدد  ها: فإنهددا أصددوات ُ  بِّددر بهددا كدد  قددوم عددر        ، صددبح للغددة مدد لوا اصدديالحي  
وملا كان األقوام  أّي أقوام  ال ميكدهم ال بأل م زولني عدر األمدم الدي ت دبأل علد  األ ض       ،(1)أغراضهم(
واألفكا   ،واالج ماعبة،وأي  هؤالء عر أولئك  ال ادات السلوكبة،االي الُط بني ه ه األقوام صا  لزام ا

 ومر  لك اللغة أ ض ا. ،ال لمبة
واحلاِضدر    ،قداا اطخلبد : )احلضدر: يدالف البد و      ،يالف الباد ة ،: ت ا مادتها عل  امل  دةاحلضا  

 ا ... واحَلض دَر : قدرب الشيء...واحلاِضدر: هدم     يالف الباد ة؛ألن أه  احلاِضر  َحَضدروا األمصدا  والد    
 ،والسددداِمر ،كاحلددداجَّ ،فصدددا  احلاِضدددر امس دددا جام  دددا    ،احَلدددي  إ ا حضدددروا الددد ا  الدددي بهدددا جمددد م هم    

 .(01)وُمكاَبر ( ،فب ه  به ُمغالبًة ،وحنوهما...وامُلحاَضر : أن ُ حاِضَرك إنساٌن ةقِّك
صدا ت ت دين سداكر     ،أن كانع ت ب  احلاضر غدري الغائد   فب   ،وطرأ عل  ماد  )حضر( تيو  داللي  

قاا ابر مدظو : )واحِلضا  : اإلقامة يف احَلَضر  عر أبي   د   وكدان األصدم ي  قدوا: احَلضدا        ،األمصا 
 قاا القيامي: ،بال  ح

 .(00)(فَمر تكر احَلضا ُ  أعَجَب  ُه       فأّي  جاا باد ة  ترانا ؟
وك ا  ،و مبا يف لغات ال ام عامة ،لغة ال رببة ما  زاا غري دقب  يف دالالتهإّن مصيلح )احلضا  ( يف ال  

أو مدا ُ يلد  علبده امل نّبدة البوم.وقد    دين       ،فق   راد به  حبدا  ال قافة وال ق م املادي )ال كدولوجي(،امل ق مة
وا دهددا  ،ومددا   ددر ه  لددك مددر تقدد م ِتَقين     ،ال قدد م ال كددري واألدبددي وال ددين وال قلددي واالج مدداعي     

 ،والقبم اإلنسانبة امل دو ة ،وال  بالي ه ا ال وجه بالدواجي السلوكبة األيالقبة،وختيبط اق صادي،عمراني
 ق   االه مام باملكاس  املاد ة.

والبدد او   ،إن داللددة احلضددا    يف م هومهددا ال ددام  ت ددين حتددوا اإلنسددانبة مددر طددو  الب ائبددة الوحشددبة     
وتدمبة القابلبات ال كر ة لبداء مت ن اج ماعي  دام . )إّن   ، طو  الدمو ال قليوهمجبة الغاب إىل ،امل تل ة

مصيلح احلضدا    درتاوح بدني م داٍن مدا تدزاا ت  قدر إىل ال قدة؛الي الف امل داهبم وتددوع ال بدا ات ال كر دة             
دون عدداء    وال     مر الك ابدات األجدببدة  لحدن     ،وامل اه  ال لس بة. ومر  رتص  مقاص  األقالم ال رببة

فضاًل عر االي الف يف حت    ال وام  املؤثر  يف تكو ر احلضا ات...فب ض  ،تغاُ ر م لوالت ه ا املصيلح
 ،وب ضددهم  شددرتط عامدد  ال يددو  االج مدداعي ،والبدداح ني ُ يدداب  بددني َم هددوَمي احلضددا   وال قافة ،الك اب

للقوا با دهددا   ،  احلبددا  امل نبددة  وب ٌض  يددر  رتكددز إىل ا دهددا   ،وال مرانددي لإلقددرا  بددالوجود احلضددا ي    
و يرون  ربيون احلالة ،حضا ي.وب ٌض  ير ال  رى مالمح حضا ّ ة ما م ت جس  يف مظاهر ِتقدبة م ق مة

                                                
 الكالم أو اللغة.قص  بد)ك  قببح( مر القوا أو  -3
 .450امل ردات/ -1
 .      0/74اطخصائ  -1

 .011-7/010ال ني -01
 .1/415لسان ال رب -00
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وال زامهددا للموافقددة علدد  أّن مثددة حالددة حضددا  ة     ،احلضددا  ة مب ددا ري أيالقبددة وإنسددانبة ال بددّ  مددر توافرها    
 .(01)قائمة(

وما بد ده األمدم مدر تدراث     ،وا احلضدا     دين كد  مدا أب عده ال قد  البشدري       أما البوم فأصدبح مد ل         
وتيدو ر   ،أي  بأسدباب تقد م احلبدا  واإلنسدان     ،و كون ه ا البداء ُمَكمِّاًل ملا سبقه مر بداء ،إنساني ت تر به

حضدا    فهددا   ،وكان ال ق م ال لمي و الته يف مق مدة م دردات احلضدا   وعدواناتهدا     ،وسائ  احلبا  املت ل ة
وحضدددا   ،وحضدددا   الصني ،وحضدددا   البوندددان)اإلغر  ( ،وهدددداك حضدددا   ال راعددددة ،وادي الرافددد  ر

 وحضا   الرومان...وغريها.،الد 
ون بدّبر   ،إّنها عالئ  كد ري  توضِّدح الرتابدط ببدهمدا    ،وأحس   أّن هداك و ائج قوّ ة بني اللغة واحلضا    

أو ،شري. وإّني أل عدم أّن اللغدَة لبسدع أعد اد ا مدر احلدروف      والسلوك الب ، لك مر يالا ال    اإلنساني
ب  إّنها أل اظ وصبٌغ ُتد ِبُئ عدر اجل  د     ،ولبسع وعاء ا للم اني فحس ،أو الرتاكب  ،أو الّصبغ ،الكلمات

 ،فضال عّمدا قّ م ده إّنده مدر ت دابري عّمدا كدان مدر ف د  اإلنسدان          ،أو ال ي سبكون يف  حم احلضا  ،الكائر
إّنه إحساس لغوي ال   جّسُ  إال عد  مر ،إّنه ال داغم بني احلّس البشري والل ظة امُل بِّر  عده ،هوفكره سلوك

أو مدا ُتَولِّد ها يف    ،وامل اني الي ُوِل ت يف  محها،مر يالا ُم ا ش ه م ردات اللغة ،ام لك ال ائقة اللغو ة
 وامُلح َ َثِة. ،أل اظها املولودِ 

 املبحث األول 
 العربية واحلداثة أ    لغتنا

وما  سددم  البددوم  ،إندددا يف ة دددا هدد ا َنبغددي توكبددَ  مقدد    لغ دددا ال رببددة الكرميددة علدد  مواكبددة ال قدد م        
وال سدددبما يف جمددداالت  ،ومواكبدددة ال يدددو  يف اجمل م دددات امل ق مدددة الراقبدددة  ،الي ت دددين ال ج د،)احل اثدددة(

وك لك يف اجملدددداالت ال لمبددددة  ،واملوسددددبق ،والدحع،وال م ب  ،وال دددددون األيددددرى كالرسددددم  ،األدب
 ومصيلحات  لك كلِّه. ،)ال كدولوجبا(

والبحد    ،إال أنه   دين  كد لك  الددزوع إىل ال ج  د      ،وعل  الرغم مر أّن م د  احل اثة   ين امل اصر 
 الدا ع لل يو  وال ق م. ،املؤثر،عر األصالة واالب كا  مر أج  اس مرا  ال    اإلنساني ال اع 

وق  كان الصراع  وما  اا  ُمح  م ا بني املدؤمدني  ،أو ق  هما نقبضان،احل اثة إ اء الرتاثبة  ض  الباح ون
 بهما.

: تقلبد ي  األواإّن ال ا َس لل القة بني الق  م واحل    لبج  الباح ني  دقسدمون إىل ثالثدة اجتاهدات:    
وما ُ  ع  بر ح ال ق م ،ل صرو ؤمر باالنغالق ال ام أمام تبا ات ا، ؤمر برتاث األمة فَحس  ،)كالسبكي(

واحل اظ عل  هو  ها ،وه ا  ك ي لبداء األمة ،وإحبائه،الواف  .و رى ضرو   ال ود  إىل أصالة تراث األمة
وهو نقبض االجتداه األوا متام دا؛ألن حاملبده  ؤمددون      ،: ال كر االنقالبيال انيوال سبما لغ ها. ،ودميوم ها

  االن  اح  ال ام الشام  عل  احلضدا   الغرببدة املاد دة وامل دو دة علد       وجي،بوجوب ال تلي كلبًّا عر الرتاث
 ح ٍّ سواء.
إ  أّن ه ا ال ر   مر امل كر ر  درى ضدرو   األيد  باألصدالة      ،: وهو اجتاه ميكر أن َنُ ّ ه توفبقبًّاال ال 

رتاثبدة ميكدهدا إسد اف     لك أّن ال،وج لها موائمة لروح ال صر وم يلباتده ،ولغ ها،ال كر ة امل ج    يف األمة
وال  ،وأّن ه ا الرتاث غدين ب جا بده   ،والسلوكبات املماثلة مر الرتاث،مس ج ات ال صر باملواقف واحللوا
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ميكر إهماله؛ ملا فبه مر ق     عل  ال    احلضا ي امل ج د. ويف ه ا امل د   قوا أدوندبس: )إّن احل اثدة يف   
 .(07)و  سره مبق ض  احلاضر( ،اجمل م  ال ربي ب أت كموقف مي    املاضي

إن فكر  ة دا  ب   حت    م اهبم اللغة واحلضا   واحل اثة  تدحصر يف: أتق   لغ دا ال رببدة علد  مواكبدة    
 والكم الائ  مر املصيلحات وامل لومات الي ت وال   ومبًّا أم ال ؟،ه ا السب  اجلا ف

 ب   أصالة اللغة أو بدائيتها
وام دزج الد يب  مدر األل داظ األعجمبدة يف       ،احلّبدة الدي أصدابها الغدزو اللغدوي      إّن مر بني لغات ال ام
فأقرضد ها الكد ري مدر     ،(04)وُق   م دَ   لدك يف لغدات ال دام الدي غزتهدا ال رببدة       ،أل اظها هدي اللغدة ال رببدة   

ها عوام  ت رض ،ب  حالة صحبة ،وال حالة مرضبة،أل اظها.وه ه السلوكبة اللغو ة ال ت ين َض ً ا يف اللغة
 ودميومة احلبا  فبها.،خم ل ة مدها ال ام  احلضا ي

 ب   اف  ال رببة مد  عصو  نشأتها ومنوها. ،إّن اس  ماا ال ربي ألل اظ غري عرببة م  كر ولب  عصرنا
وغدري قداد      ،إّن تقب  اللغة ألل اظ لغات أيرى ُ شري إىل أح  أمر ر األوا: ق  تكون تلك اللغة ب ائبة

أو  س ج  يف حبا  جم م ها مر مس ح ثات إنسانبة  ،وال سبما ما اس ج ،ة حاجات أبدائها ال  بري ةعل  تلبب
ولك ر  ،وت يلدددها يف اسددد  مالا ،فددد قرتض مدددر لغدددات  ددد   أل اًظدددا خم ل دددة ،(06)أو م دو دددة،(05)ماد دددة

 أل اٌظ ديبلة. أو ق  ُ دس  أّنها ،أو ل قادم الزمر علبها تصبح كأّنها مر أل اظ ه ه اللغة،اس  مالا
حبد  أندزا بهدا     ،اللغدة الدي  درفها اهلل سدبحانه    ،وه ا لبس مر مسة اللغدة ال رببدة أبد  ا  أعدين الب ائبة    

فأ ة لغة عظبمة هد ه ؟ حق دا لقد  وسد ع ك داب اهلل ل ًظدا       ،وبها ي مع الدبوات وامل جزات،امل جز  اطخال  
ولقد  تها علد  مواكبدة    ،  حلبو  ده اللغدة ال رببة  وق  أجاد حافن إبدراهبم أّ مدا إجداد  يف  سدم صدو      ،وغا ًة

 فقاا: ،احلضا  
 فاتهمدع حصداتي     ، ج دع لد سدي  

 ولبدد ين     ، مددوني ب قددٍم يف الشددباب 
 ومّلدددا م أجددد  لَ رائسدددي           ،ولددد ُت

 وغا دددًة       ،وَسددد  ُع ك ددداَب اهلل ل ًظدددا 
 فكبف أضبُ  البوَم عدر وصدِف  لدة      

 كددامٌر       أنددا البحددُر يف أحشددائه الدد       
 وَتب َلد  َمحاِسدين     ،فبدا وحيكدم َأبَلد    

 

 

 فاح سددبع حبدداتي ،وناد ددع قددومي
 فلددم أجددزع لقددوا ِعدد اتي  ،َعِقمددُع

 وَأد ُت بددددداتي ،وَأك دددداء ا ،جدددداال 
 وِعظاِت،ومددا ِضددقُع عددر  ٍي  بدده   

 وتدسدددددددب   أمسددددددداء  مُلتَ َرعددددددداتِ 
 فه  سدألوا الغدّواص عدر َصدَ فاتي    

 اتيومددددكم  وإن  َعدددّز الددد واء  ُأسددد 
 

وا دد قاق الصددبغ املداسددبة ملددا  ،وال ج   ،وال وال ،وقاد   علدد  ال يو ،: قدد  تكددون اللغددة حّبددةً ال دداني
واآلالت ،ف ق م املسمبات للمترتعات املاد ة،ف كون ُملببًة تلك احلاجات، س ج  يف احلبا  مر مصيلحات

 ها   غم دا عدهدا  تقدرتض أل اًظدا     وم  ه ه السمة اليببة يف م   ه ه اللغدات هد  ،وك لك امل دو ة،احلضا  ة
ووضدد  ،ال لمدداء امل دددبني بالرتمجة (03)وت يلددها يف اسدد  مالا ألسددباب مدهددا بددطء   ،ومصدديلحات وت ابري

                                                
 .1/ 7ال ابع وامل حوا  -07
 ّا علد  أندواع مدر الغدزو     تغّبر م هوم الغزو،فب   أن كان ُ راُد به قبام جبأل باح الا بل   ما، صا  البوم د فضاًل عر  لك د  د    -04

 ال كري،وال قايف،ومده اللغوي،مر دومنا حاجة  إىل جبأل و الته احلرببة.
 .…املاد ة: هي املترتعات مر  الت علمبة،أو حباته كاملالبس و الت املأك  أخل -05
إدا   واق صددداد امل دو دددة: هدددي املصددديلحات االج ماعبة،والسدددلوكبة،والقوانني الدددي تددددظم حبدددا  اجمل مددد  مدددر سباسدددة و    -06

 إخل.…،واللربالبةةوت لبم...حنو: ال ميقراطبة،والسرتاتبجب
نقص  بد)بطء ال لماء(: أن الل ظة أو املصيلح ق   د ي  يف االس  ماا،و د شدر ت اُوُلده علد  األلسددة واألقالم،وب د   لدك         -03

   كر امل دبون بالشأن اللغوي بأن  ض وا الب    املداس  له يف اللغة.
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وال سدبما ال لمداء يف اجملدام  ال لمبدة      ،و  اجلونها،مر ال  ر   ولدون املسدائ  اللغو دة   ،املصيلحات اجل    
أو ،والبداح ني يف هد ا الشدأن   ،اللغدة مدر أسدات   اجلام ات    وك لك الد  ر   ددبهم أمدر   ،وأي  مدها ال رببة

 ،سالسة الل ظة األجدببة ق  تكون عامال يف اقرتاض ل ن  ما.أو  مبا لقرب صبغ ها مر صبغ األل داظ ال رببدة  
أو ،وإيضدداعها لال دد قاق  ،وقدد  جيددو   أحبان ددا  حصددوا تقلبدد  يف تلددك امل ددرد  مدد   دديء مددر ال غددبري        

 فم اًل نقوا:،جيري  لك يف ا  قاق األل اظ ال رببةم لما ،وال  ر  ،الدحع
وقد  اسد  ملها   ،(01)نلحن أن ال    )دّون( جاء مدر الد  وان )كلمدة فا سدبة(    ،(01)دّون الكاِتُ  القانون

( اإلهلبز ددة مدد   دديء مددر  television.وقدد   م دد   لددك يف )تل ز ددون   (11)ال ددرب فج لددوا مدهددا الدد واو ر 
 collegeالي حتدوا نيقهدا مدر    ،َ ز ُ َ ِل ُز.وقد  م د   لدك يف ل دن )الكلبدة(     فقب  )تل ا ( ومده: َتل ،احل ف

وك ا يف كلمة )سا َِج( قاا ابر مدظو : )ُحجٌة ساِ جة وسداَ جة  بكسدر الد اا     ،اإلهلبز ة إىل نيقها احلالي
وق  ،هان قاط إمنا  س  ملها أه  الكالم فبما لبس برب ،قاا ابر سب ه: أ اها غري عرببة،وف حها  غري بالغة

ف ربع كما ُأع ِ بد  م د  هد ا يف نظدريه     ،. وعس  أن  كون أصلها: ساَده(10) س  م  يف غري الكالم والربهان
 .(11)مر الكالم امل رب(

 وق    اللسان ال ربي عل :،ال ي   دّت  مر األم لة  عل  قل ها هدا  أصالة اللغة ال رببة  
 وه ا ما  قص  بال  ر  .  ،ل  وف  مبزان اللغة ال رببةلبكون ع،قبوا الل ن األعجمي ب   تيو  ه 0
 قبوا الل ن عل  صو ته كونه  واف  مبزان ال رببة وصبغ ها. 1
 وال  فض ا مر السم  والدي  يف نقية،وإّن ه ا الل ن ال  شك  ن و  ا يف ال وق اللغوي 7
 (. وسبأتي مز   ة  يف ه ا املوضوع  ب ون اهلل .1( و )0)

 

 ربية وعصر العوملةج  :  الع
 مواقف وصراعات لغوية  5

  ،تواجه لغات األمم والش وب  ه ا ال صر  سباًل كاسح ا مر األل اظ ال لمبة واحلباتبة    
واالتصدداالت احل   ددة الددي أفر هددا ال قدد م الكددبري يف علددوم      ،وال سددبما مصدديلحات ثددو   امل لومات  

 اللسانبات وهد سة اللغة.
: )ال ك د   األوا،إ اء ه ه ال و   حتع أح  تأثري ر )أو جتداَ َب هد ه اللغدات طرفدان    وَأض َحِع اللغُة     

فللغة يف كل ا احلال ني  أن ،أم صراع ا،وال مولة وفاًقا،واالتصاالت،اإلقلبمي سواء أكانع ثو   امل لومات
 تد  أنصدا  ال وملدة مدر     إ  مر امل وق  أن  ،فإن  كانع وفاًقا فاللغة  ات  أٍن جلبٍ  يف حوا  ال قافات،َيِيٌر

وال دظري ،فهم ال ُ ِقر ون باطخصوصدبات ال قافبدة لألمدم والشد وب     ،علوم اللغة مرتكز ا أساسبًّا ل وملة ال قافة
فق  اس وع  ه ا ال دظري القواسم املشرتكة بني ،إ  جي ون ضال هم فبه ،اللغوي احل    ُ َ ّ  عون ا كبري ا لم

 ال ي  قوم عل  أن اللغة غر ز  إنسانبة  شرتك فبها البشر كافة.،للغة اللغات...وبني الدمو ج ال هين
أما إ ا كانع ال وملة صراع ا فإن ك  ما حي ث حولدا  شري إىل أن الير   سدالكٌة أمدام لغدة االتصداالت        

ا  ال دزع  فأث،وامل لومات ل سود ال ام كّله؛ألّن ه ا ال  ف  امل لوماتي الائد  تيغد  علبده اللغدة اإلهلبز دة     
 ومدها أم دا ال رببة.،ةواطخوف ل ى مجب  األمم غري الداطقة باإلهلبز 

                                                
 ون: لبسع عرببة،كما سبأتي يف البح ،ب ون اهلل.القان -01
 .7/451 دظر: لسان ال رب -01
 اس  مالا احلقبقي: دواو ر ال ولة،واجملا : دواو ر الش راء. -11
 مما  س  ملها الداس فبه البوم ص ة لإلسان قلب  ال  كري،ال ي لبس ل  ه ُب  ٌ  يف ال بصر،وتقلب  األمر عل  وجوهه. -10
 .4/547لسان ال رب -11
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وقامع ب ض األمم  لش و ها ال الي باطخير ال ي  ه د مصري لغاتها  إىل اختا  يُيوات سدر  ة  حا مدة     
:  قدوم  أحد هما  ،للح اظ عل  ُهو  ًِّ ها وثقاف ها.ف ل  سبب  امل اا: تشه  أو بدا  حالبًّدا  تدوجهني م داقضدني    

: ميب  إىل االنغالق يف إطا  ال وح  اللغوي. فك لة الوح   األو ببة َتُ    ال ددوع  واآليرعل  ال دوع اللغوي.
يف مواجهدددة القيددد  األمر كدددي امُل َشدددبِّع بُأحاد َِّ ددده ،لغدددة( مصددد   ا لقوتهدددا األو ببدددة03اللغدددوي لددد ولا )

ُ َ    أحد   ،جيمد  ببدهدا وبدني الدمسدا وسوسدريا      ،لغدوي أملداني   وما تس   إلبده أملانبدا يف إقامدة حلدف    ،اللغو ة
 .(17)وك لك هدالك مشا    ُمشابهة بني ال وا االسكد نافبة(،ال  ابري اللغو ة للح اظ عل  اللغة

فق  أ قر البابدانبون أن   ،وحما ب ا بقو  )هبمدة القي  اللغوي الواح ،وُ َ    موقف البابان منو ج ا  ير    
ومدا مشدروع اجلبد      ،ةيف عصر امل لمومدات واالنرتنبدع  بصد ة ياصدة   هدر مبصدري اللغدة البابانبد        مصريهم 

 هد ف إىل كسدر هبمددة     ،إال  د ف د  علمدي )تكدولدوجي(   ،اطخامس ال ي أطلق ه البابان يف ب ا ة ال مانبدات
 اللغة اإلهلبز ة.

وم َ   ر   لدك  ،ق صاد ة وسباسبةوا،وق  ت رض ه ا املشروع إىل ضغوط أمر كبة علمبة )تكدولوجبة(  
و سد غلون ت دوقهم ال لمدي     ،فأي وا  ركزون عل  تكدولوجبا الرتمجة اآللبة مر جهة  ،كلُّه عزمية البابانبني

ل ك ددد  الددد وا غدددري الداطقدددة    ،مر أجددد  ان دددزاع الزعامدددة اللغو دددة  ،)ال كدولدددوجي( يف جمددداا امل لوماتبدددة 
 .(14)باإلهلبز ة(

ُتب ِ ُ  أيَّ هبمدة يا جبة عل  ،)فبقوم عل  ان هاج سباسبات تربو ة وطدبة مس قلة راآليوأما املوقف      
وال قدد م  ، يدد  ا باحُلسددبان املدد غريات ال ولبددة ،وعل  وسددائ  اإلعددالم املت ل ددة،عملبددات ال  لددبم وتيددو ره

 .(15)(ال لمي ال َِّقين
صدددف لغدددات ال دددام مهددد د ا  ومدددا  افقهدددا مدددر حتدددوا ثقدددايف بدددات ن ،ومدددر ن دددائج ثدددو   امل لومات     

 ،مما ج د  املدظمدة تصد   مب اقهدا اطخداص )ب  د د اللغدات       ،ةس  إحصدائبة مدظمدة البونسدكو   ،باالنقراض
ويف إحصاء  و د  يف ة  ُأل ِقي يف مؤمتر ال قافة وال دمبدة الد ي ُعِقد  يف كوبدا      ،وت لر صراحة عر ه ا اطخير

 وعل  الدحو اآلتي: ،اإلعالم عاملبًّام. أظهر سيوَ  اللغِة اإلهلبز ة يف جماا 0111
 % مر برامج اإل اعات باللغة اإلهلبز ة.65 0
 % مر األفالم ناطقة باللغة اإلهلبز ة.31 1
 .(16)(% مر املكاملات الات بة ال ولبة تكون باللغة اإلهلبز ة11 7
غدات ياصدة  ميكدر تقسدبمه علد       وال ي نرغ  يف إبان ه  هدا  أّن تأثري ه ه ال و   امل لوماتبة  علد  الل    
وهد ا ال يدوف فبده علد  اللغدة امُلس دَ و  َد        ،و ق  يف بداب االقدرتاض اللغوي  ،: إجيدابي سدلبم  األوا،نوعني
ولكدر علد  وفد  ضدوابط  ضدُ ها علمداء تلدك         ،ب  ه ا َ ُ د  ه علمداء اللغدة ظداهرً  لغوّ دًة مقبولدة       ،احل   ة

ب  هو حيم  اطخير  ،: سلن م مر للغةوال انيان ويف ك  لغة. اللغة.وه ه الظاهر  اللغو ة حت ث يف ك   م
ال اعبدة إىل ج د   ال دام قرَ دًة تد حكم فبهدا لغدة عصدر          ،وهو ما ُتَروِّج له األقياب املؤمدة بال وملدة  ،ال اهم

وَِّ  ومر بدني نوا داه تقدو ض  دأن اللغدِة امَلغ دزُ      ،وهد ا هدو الد ي َنُ د  ه االيدرتاق ال قدايف      ،االتصاالت الواح  
وإظهدا   ،واالسد  ماا احلباتي ،وحماولُة إب اِدها عدر ال د اوا البومي  ،وحصرها يف  او ة الدسبان،امُلسَ و  د 

 عجزها يف تلببة حاجات أبدائها.

                                                
 .177-171ال قافة ال رببة وعصر امل لومات د د. نبب  علي/ -17
 .177-171ال قافة ال رببة وعصر امل لومات د د. نبب  علي/ -14
 .070الرتببة املقا نة واألل بة ال ال ة د جمموعة مؤل ني / -15
 .137ال قافة ال رببة / -16
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إّن ال ي  همدا  هدا : ما موقف اللغة ال رببة مر ال و   امل لوماتبدة ؟ ومدا أعد  أبدانهدا وعشداُقها لدا ؟         
 وجما ا  مصيلحات ال ق م.،وِل ؤكَ  ق  َتها عل  الدماء،كي تبق   جرً  باسقًة

فهدد ا ال  ك ددي حلما  هددا مددر ،وأنها لغددة حبددة يال  ،علدد  الددرغم مددر أندددا نددؤمر ب ظمدده لغ دددا الكرميددة  
عل   أي )دع لغ ددك ،وعشدداق ال رببددة  بقددون ب بدد  ر عمددا جيددري لددا  ،وال   ددين أن أبددداء األمة،الضدد ف
وال تكدون ضد ب ًة عداجزً  إ اء الصدراع     ،نر د  لدا القدو  واالن شدا     ،لدا ال افبة  أب  ا؛ ألنددا نر د    ،و أنها(

وقاد   علدد  أداء  لددك كلِّدده؛ وألن لغ دددا ال رببددة ) ددجرٌ  ال   ،ال لمددي والدد  ين؛ألنها تسدد ح   لددك كلدده  
ب   دجرٌ  م مدرٌ  باسدقة.وعل  مدا تقد م نر د  أن هاهد  بداحلوا  إلديداا لغ ددا يف عضدو ة )ندادي             ،حجر (

مل لومددات ال دداملي(؛ )ألن مدظمددة ال جددا   ال املبددة اختدد ت قددرا  ا ب دد م  َعدد ِّ اللغددة ال رببددة ضددمَر لغاتهددا         ا
 .(13)(ال املبة
ألّن ه ا ال  ،واملؤمترات حس ،واملقاالت،ال  كون باطُخَي ،وال فاع عدها،وتكرميها،إنَّ حبدا للغ دا    

م   رض علبدا ال تيبط ل ف  البالء ال ي اس شرى يف لغة أسات   إن املدهج السلب،ُ َغبِّر مر حمدة ال رببة البوم
وال لمدداء البدداح ني يف ال لددوم املت ل ددة     ،واألدبدداء،وامل حاو  ر،وامل كلمني بها،ال  لددبم يف مراحلدده كافددة  

 مجب ها.
ر ل اليف مددا ديلددها مدد  ،وعّشدداِقها إىل ال مدد  اجلدداد السددر     ،الدد ي أبغبدده  هدددا  دعددوُ  أبددداِء ال رببة        

إنددا نر د ها  كمدا عرفداهدا       ،وُ  ِب   وَنَقهدا ،وُ َشوِّه مجالا،لُبوِهر كباَنها ،وت بريات،ومصيلحات ،أل اظ 
 واحل اثة يف مباد ر ال ق م كافة. ،لغَة ال لم  واحلضا  

 خطر انفتاح اللغة العربية   2
ن االن  داح الد ي عرف ده ال رببدة يف     إن حت ي أع اء ال رببة  وإن تغري لونه ووسبل ه  ما  زاا قائم ا؛ أل    

وه ا لكدم الائد  مدر    ،ةكم تيدو  وسدائ  االتصداا   ،عصو ها املدصرمِة أصبح  البوم  أك َر س ًة مما مضد  
وهد ا كلده   ،وه ه ال و   الي فاقدع امل قدوا يف َكمِّهدا ونوعها    ،وسرعة ان قاا املصيلحات إلبدا،امل لومات

الدي  ،وكان ل يدو  وسدائ  اإلعالم   ،وفدون   ًّ ،فاًل ب لوم م دوعةفرض عل  ال رببة أن تواجه عصر ا حا
وبسددرعة  ،واملقروء أثددٌر فاعددٌ  يف ديددوا املصدديلحات غددري ال رببددة إىل ال رببددة     ،واملرئي،مدهددا: املسددموع 

قد  فرضد ها طبب دة ال صدر      ،وأيرى يا جبدة ،مدها دايلبدة ،مما ج د  ال رببدة تواجده حتد  ات عد       ،عجببة
 ه ا  ال صر امل والي األح اث ك َّ  وم.،رتاعاتامل سا ع يف االي

وهدد ا ظدداهر جلددي يف حباتدددا    ،لقدد  غدد ا الدد يبُ  الوافددُ  علبدددا ُ ددزاِحم  إن م نقدد   سدد ولي  لغَ دددا         
 ضدبدا  لدك أم    ،حب   احدع املصديلحات ت د ف  إىل حباتددا ةكدم ال يدو  احلضدا ي        ،وال لمبة،ال ملبة

 ،ومصيلحاِتها اللغو ة أنَّ عشدرات املصديلحات ُتوَلدُ  كد َّ  دوم     ،للمترتعاِت أببدا. و  كر ال لماء امل اب ون
 ف  ي  حبا  البشر أنَّ   اءت.

ويف ،إّن اطخير احلقبقي ال ي خنشاه عل  لغ دا الكرمية البوم  كمدر يف هد ا االيدرتاق اللغدوي الواسد          
والوقوف إىل جدبهدا يف  ، رببدة يف محا  هدا  جماالت اللغة كافة.و راف  ه ا االيدرتاق تهداون كد ري مدر أبدداء ال     

وامل دو دددة الب  لدددة لألل ددداظ   ،مدددر الصدددبغ الل ظبة  ،حمد هدددا ه ه.وقصدددو هم يف مددد ِّها مبدددا ُ ددد  م حباتهدددا    
وبالسدرعة الدي ال تد ع    ،ومقبولة،ومداسبة ،وال  كري بوض  قواعد  دائمدة   ،ومل اجلة ه ا اطخرق،األعجمبة

وإىل مؤسسددات ُت ددد  ،مس  صددبة.ول ا حن دداج إىل عبددون لغو ددة كي ال ُ صددبح ظدداهر  ،للدد يب  باالن شددا 
واملصددددّ    ،باألل دددداظ األجدببددددة ال يبلددددة حسدددد . وتكددددون هدددد ه املؤسسددددات م صددددلة بالدددد وا املصد ة 

 ب  ال مر ال يب . ،ف قوم باملباد   بوض  الل ن املداس  ،وك ا الي تروِّج ل قافة م ّبدة،للصداعات

                                                
 .135ال قافة ال رببة وعصر امل لومات/ -13
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ألّندددا ال ميكددر أن  ن صددو  لددا وجددود ا مددر دون القددر ن   ،  ُمصددانًة  ب ددون اهللإّن اللغددة ال رببددة سدد بق      
فضددال عددر وجودهددا يف   ،وَجمااًل إال يف القددر ن الكددر م،وعظمددًة،وال ميكددر أن  ن تّبدد  لددا كبان ا ،الكددر م

ومبا ،بحانهبكالم اهلل سد ،مو وث األمة الضتم. إّن حبا  اللغة ال رببة س بق  مقرونًة مب جز  السماء اطخال  
ومبا سجل ه أقالمهم الساحر  مر السحر احلالا. ولكددا جي  أن  نبقد   ،اب  ع ه عقوا أبدائها مر فكر عظبم
 ف لك واج  مقّ س. ،وصونها ،وتدمب ها ،حر صني عل  ال واص  يف  عا  ها

 إندا ال خنش  عل  لغ دا االنقراَض؛ألنها:  
 وال يو  احلضا ي.،وقاد   عل  مواكبة ال ق م،الدماءو ،وت م   فبها عداصر احلبا ،لغة حّبة  0 
 مقرونًة به ا ال كر م. ،وس بق  ساملًة م افاً ،لغة القر ن الكر م  1 

 وهؤالء مجب  ا غبا ى عل  سالم ها.    ،وحمّبون حّ  ال ش  واالف  ان،لا أبداء بر    7
ل رببة يف االس  ماا ال ربي ال   ين  أبد  ا   إّن  بوع األمساء واملصيلحات ال لمبة واالج ماعبة غري ا    

وتقصري علماء اللغة يف أداء ،ب    ين تهاون أه  ال رببة،قصو  اللغة ال رببة يف إجياد األل اظ ال رببة الب  لة
ومر   ددوّل  قبدداد  املؤسسددات  ،والضدد ف اللغددوي لدد ى كدد ري مددر قدداد  الرتببددة وال  لددبم   ،واجددبهم اللغوي

وجي   لد ى املد َلِقني  طلبدًة كدانوا أم سدواهم  م داال       ،صو ً  قامتة عر اللغة ال رببة ك   لك   كس،ال قافبة
وعل  ،واس ساغ ه يف اآل ان،والرض  به ،وعامال يف   ع اللحر ،مشجِّ  ا عل  االس هانة باللغة ال صبحة

رتمجدني الدد  ر  والرتكب .وك ا ضد ف أغلد  امل  ،والالمبداال  يف ندوع امل درد  املسد  ملة    ،واألقالم ،األلسددة 
ب  لبس ل ى كد ري مددهم االطدالع علد      ،وهم ال  ضبيون قواع  اللغة ال رببة ،  صّ ون ل ا ال م  الكبري

 وإض اف . ،فدون اللغة و التها.ك   هؤالء وغريهم   حّملون و   َ  ما  لح  بال رببة مر إهماٍا

 ما معنى أْن تكون اللغة لغًة حضارّية
 مدها:  ،اللغة جي  أن ت صف بأمو  أساسبة ،للغة احلضا  ةاللغة احلّبة هي ا      

وبالوسائ  اللغو ة  ،ومر ج   كلماتها،واس ح اث الصِّبغ مر أل اظها ،الق    عل  تولب  امل ردات  0
ف كدددون هددد ه األل ددداظ  ،وهي وسدددائ  علمددداء اللغدددة إلغدائهدددا باجل  ددد  ،املت ل دددة امل روفدددة إلثدددراء اللغدددة 

أو  ،أو علمبددة ،أو اج ماعبددة ،مُلحَ َثددة ُمَ بِّددر  بِ قَّددة  عّمددا ُ سدد ح ث مددر م دداٍن فكر ددة       والصددبغ ا،امُلَولَّ  
وال ب لدٍم  ،وال بزمدان ،ال حصدر لمدا مبكدان   ،واالس ح اث دائمان،وه ا ال ولب ،مصيلحات  لل لوم كافة

 دون غريه.
امل ددد  املداسدد  لقسددٍم مددر   أي: أن  ُت يددي،امدد الك اللغددة طخددز ر مددر امل ددردات امُلَلبِّبددة حلاجددة أبدائهددا   1

 ،تكون ُم ّبرً  بسالمة،و لك باي با  أل اظ مدها،واألفكا  ال ايلة باللغة األعجمبة ،املصيلحات األجدببة
 وبصبٍغ تؤدي امل د  املراد مر دومنا يلٍ .   

وقبوا هد ه األل داظ ال يبلدة علد  وفد       ،ق    اللغة عل  االقرتاض مر اللغدات األيدرى  اضديرا  ا     7
ألسددددباب مدددددّر  ،وصبغها ،كما و دت بل ظهددددا ،: قبددددوا الدددد يب  بصدددددبغ ه األجدبّبددددة   األوىلحددددالني:  

وعل  ،ثم صوغه عل  وف  مقا بسها  ال رببدة أو غريهدا  ،: إيضاع ال يب  لل غبريال انبةو رحها. ، كرها
احلضا  ة م م دٌ   م لما ُ ش   مر أل اظها. وه ا ال ي  كرناه يف اللغة  ،وحماولة اال  قاق مدها،وف  أو انها

 بلغ دا ال رببة الكرمية.  
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 املبحث الثاني: الدخيل يف اللغة العربية
 أ  حملة يف حقيقة )وجوده(

 أبدداء  بدني  االيد الط  بسب ،ال رببة اللغة يف ال ام لغات مر ك ري   أل اظ  ديوا  يف ال لماِء بني يالَف ال
 وح دد  ،علمبددة أو حرببددة أو،د دبددة أو،ا  ددةجت ألغددراض ،وبال كس،ال رببددة األمددة وأبددداء،األمم تلددك

 .باملصاهر 
و  ه  مجهو  علماء اللغة وال  سري إىل وجود أل اظ  غري  عرببدة  كد ري   يف القدر ن الكدر م )ُمَ رََّبدة( حندو       

أَلَ اِئدِك ِن  دَم ال َّدَواُب    ُم َِّكدِئنَي ِفبَهدا َعَلد  ا   (11)َوإ س دَ ب َرقٍ (11)َوَ ل َبُسدوَن ِثَبابدًا ُيض درًا ِمدر  ُسدد ُ سٍ      قوله ت داىل:  
َ ُيدوُف   (. ف )سد س( و )إس ربق( ل ظ دان فا سدب ان. ويف قولده ت داىل:     70َوَحُسَدع  ُمر َتَ قًا( )الكهف:

(.ف )أبدددا   ( مجددد  01)الواق دددة:َوَكدددأ ٍس ِمدددر  َمِ دددنٍي (71)َعَلدددب ه م  و ل دددَ اٌن ُمَتلَّدددُ وَن ِبدددَأك َواب  َوَأَبدددا    َ 
 وهو فا سي ُمَ رَّب.،اء امل روفوهو اإلن،)إبر  (

فاصددديلحوا علددد  تسدددمب ها ،و دددرى مجهدددو  علمددداء اللغدددة أنَّ أمسددداء قسدددم مدددر األنببددداء غدددرَي عرببة 
 .(71)وهي سو   إبراهبم،ال ي ُسمِّبع سو   كاملة بامسه الشر ف ،(70)م اًل )إبراهبم(،باألعجمبة

حنو قولده  ،وببانده ،اء ُمَصدرِّح ا أّنده عربدي يف لغ ه   إّن و وَد األل اِظ غري  ال رببة يف ك اب مساويٍّ م جدٍز جد  
(.  ؤك  أن اللغة احلبدة هدي اللغدة القداد   علد  أن       1) وسف:إ نَّا َأن َزل َداُه ُقر  نًا َعَرِبّبًا َلَ لَُّكم  َت  ِقُلوَنت اىل:

م لمدا   ،بغها  أحبان دا وُتت ِضدَ ها لصد   ،وتسد  مَلها يف أسدالببها  ،تس قبَ  نوع ا مر أل اظ اللغات احلبدة األيرى 
 ت     تلك اللغات ك لك يف اقرتاضها األل اظ ال رببة وتس  مُلها يف أسالببها.

وقاا السبوطي يف امل ّرب: )هو ما اس  مل ه ال رب مر األل داظ املوضدوعة مل داٍن يف غدري لغ هدا(. ونقد        
لقر ن الكر م: )أمدا لغدات ال جدم    قوله يف األل اظ غري ال رببة يف ا،السبوطي عر أبي عبب  القاسم بر سالم

وغريهم ،وعياء،وعكرمدة ،وابدر ُجَبري  ،وجماهد  ،فروي عر ابدر عباس ،يف القر ن فإن الداس اي ل وا فبها
مدهدا قولده ت داىل: )طده( )واملبم()واليدو (      ،إنهدا بلغدات ال جم  ،مر أه  ال لم أنهم قدالوا يف أحدرف ك ري   

 قاا: إنهددددددددا ،وال ردوس،والقسددددددددياس،راط)والربددددددددانبون( فبقدددددددداا: إّنهددددددددا بالسددددددددر انبة. والص 
قداا: فهد ا قدوا أهد       ، قاا: إنها باحلو انبة، قاا: إّنها باحلبشبة. وَهب ع لك،وِك لني،بالرومبة.ومشكا 
 .(74)((77)ال لم مر ال قهاء

لقوله ،و اد نقلدده بقولدده: )و عددم أهدد  ال رببددة أن القددر ن الكددر م لددبس فبدده مددر كددالم ال جددم  دديء      
 ِبِلَسدداٍن َعَرِبدديٍّ ُمددِبنيٍ (. ولقولدده سددبحانه: 1) وسددف:ن َزل َددداُه ُقر  نددًا َعَرِبّبددًا َلَ لَُّكددم  َت  ِقُلددونَ   إ نَّددا َأت دداىل:

 (. 015)الش راء:
و لك أن ه ه احلروف أصدولا  ،قاا أبو عبب  : )والصواُب عد ي م هٌ  فبه تص    القولني مجب  ا   

وحول ها عدر أل داظ ال جدم إىل    ،فأعرب هدا بألسدد ها  ،ال رب إال أنهدا سدقيع إىل  ،كما قداا ال قهداء  ،عجمبدة 

                                                
لسان: )السد س: إّنه  قب  ال  باج و فب ه،ويف ت سري اإلس ربق:إنه غلبن ال  باج،وم خي ل وا فبه.. وم خي لدف  جاء يف ال -11

 .311-4/313أه  اللغة فبهما أنهما م ربان( د  لسان ال رب د ابر مدظو 
 .0/715قاا ابر مدظو : )اإلس ربق ال  باج الغلبن، فا سي م رب( لسان ال رب -11
 .0/714ظو : )واإلبر   إناء،ومج ه: أبا   ، فا سي م رب( د لسان ال ربقاا ابر مد -71
 .0/415قاا ابر مدظو : )وإبراهبم اسم أعجمي(  د لسان ال رب -70
 وهي السو   الراب ة عشر  يف ترتب  املصحف الشر ف. -71
 وطي د هدا د.مثة م ردات ك ري  أعجمبة د عل  وف  ه ا الرأي يف القر ن الكر م غري ما نقله السب -77
 .0/161املزهر يف علوم اللغة وأنواعها -74
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فمر قداا: إنهدا   ،وق  اي ليع ه ه احلروف بكالم ال درب ،ثم نزا القر ن الكر م،فصا ت عرببة،أل اظها
 .(75)ومر قاا عجمبة فهو صادق(،عرببة فهو صادق

كدر م بقولده: )قداا: فهدي     ونق  السبوطي عر اجلوالبقي  أ ه يف أل اظ الي قب  إنها عجمبة يف القر ن ال
وك ري ا مدا  قد   لدك يف ك داب ال ددني     ،وُ يل  علد  امل ددرب ديبد   ،وعرببة ب د ِّ حالدا  ،عجمبدة ب د ِّ أصدلها   
 .(76)واجلمهر  وغريهما(

وهي لبسع مر ميلبددا   ،وم رف ه وأنواعه،وق م السبوطي مباح  طببة وطر  ة ومم  ة يف أقسام امُلَ رَّب
 .(73)هدا 

بد  إّنهدا ظداهرُ  سدالمة      ،لغوي ُ شري إىل أّنه ظاهر  صحبٌَّة صحبحٌة يف أ دة لغدة  قدام فبها   وإّن االقرتاض ال
وتقبدددد  ال يددددو  ةسدددد  حاج هددددا إىل قسددددٍم مددددر   ،ُتسددددا ر ال قدددد َم ،وإّنها ظدددداهر  حضددددا  ة،وعافبددددة
 ،ُمَسدمًّ   مر أهمهدا أن امل درد   غالب دا  ُتَ بِّدر عدر     ،ألسباب ك ري ،وتضّمها إىل م جمها،ف قرتضها،امل ردات

أي: عر مصيلح حربي أو صداعي أو علمي أو جتا ي..ق        اي باُ  م درد  مدر اللغدة املقرت َضدة موفبدة       
 وم رب   عر م داها ب قة ما  مدح ه إ اه اللغة الي ُوِل  املسم  أو املصيلح فبها.،داللَ ها

 ب  رأي علماء اللغة العربية يف الدخيل
وبكبان األمدة ال رببدة  دظدرون     ،ه ه اللغة املرتبية بال  ر اإلسالمي احلدبف ،إن املؤمدني بق سبة لغ هم

أو ،وه ا أمدر مدرتبط بدهضدة األمدة     ،إىل لغ هم  البوم  ب ني الش قة علبها مر الوان والض ة اللَّ  ر حاّل بها
يدائ ني علد  هد ه     ملا  اَن علبها مر ض ف وختلف وتشر م..وم  ه ا كلِّه ه  ُج َّ ال لماء غري ،اس كان ها

 اللغة مر ال يب ؛ لق    لغ هم عل  احلبا . ولبس  لك مر باب ع م االه مام بلغ هم.
فهي مجب  دا تسد و د   ، قوا: )ووجود ال يب  يف لغ دا ال رببة هو صو   لظاهر  عامة يف كدّ  اللغدات     

 . (71)و  سّرب إلبها أ ض ا عل   غم أن ها(،ال يب  ةس  حاج ها
واللدهجات مدر    ،د. حممود الس ران: )إّن ك ر  امل ردات ال يبلة ن بجة ملا حي ث بني اللغدات و قوا      
وأك ر ما نشأ عر ه ا االح كاك.ولكر الدظر إىل ،و مبا كان  لك أبر ،أمر م روف مقر  مر ق  م،اح كاك

ويف ضدوء  ،احل   دة اآلثا  الداجتة عر االح كاك بني اللغات واللهجات ق  تغدري يف ضدوء ال  اسدات اللغو دة     
ومدا  ،بص ة ياّصة.ومر أهم ما أي  احملَ ثون مدر اللغو ني  ،ونظر ة )املوجات اللغو ة(،علم اللغة اجلغرايف

 . (71)خيوضون فبه هو إمكان تأثري االتصاالت بني لغات اجلماعات الي حي ّك ب ضها بب ض يف بدبة اللغات(
 جدببة الواف   إىل ال رببة إىل ثالثة أقسام: أما علماء اللغة فبدقسمون إ اء األل اظ األ     

ومددهم  مدر امل اصدر ر )أمحد  اإلسدكد  ي       ،:  رفض األل اظ ال يبلة بشكلها وب  ر بهااألوا القسم
فق  أنكروا إديداا الكلمدات األعجمبدة يف    ،ومصي   صادق الراف ي و  ب  بق ونس وعز ال  ر ال دويي

و رون ،ألّنها م جت  إمام ا مر أئمة اللغة  صرح بقباسدبة ال  ر دف   ،ب   عصو  ال صاحة ،منت اللغة ال رببة
 وغريها... ،واإلب اا،كاال  قاق والدحع،أن نسّ  حاج دا إىل امل ردات بيرق أيرى

                                                
د.  –. وكدالم ال ددرب  71-71د.عبد ه قلقبلده/   –، ومدا ب  ها،ومصداد ه الدي نقدد  عدها.و دظر:لغو دات     0/161املزهدر  -75

 .35-34حسر ظاظا/
د.  –الم ال ددرب . وكد 71-71د.عبد ه قلقبلده/   –، ومدا ب  ها،ومصداد ه الدي نقدد  عدها.و دظر:لغو دات     0/161املزهدر  -76

 .35-34حسر ظاظا/
 ، وما ب  ها،ومصاد ه الي نق  عدها.0/161 دظر: املزهر -73
 .67كالم ال رب د حسر ظاظا / -71
 .031اللغة واجمل م  د د.الس ران / -71
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إال إ ا م  وجد    ،م( ديوا الل ن األعجمي يف منت ال رببة0114وأنكر حممود  كري اآللوسي )ت    
 فال يب  عد ه ضرو   ُتّق َّ  ،م  كر صوغ م له أو ،يف أص  اللغة ما ُ راِدُفه

 .(41)بَقَ   ها(
ومددر هددؤالء  ،: أَقددرَّ بقبددوا ال  ر دد  سددبباًل إلديدداا األل دداظ األعجمبددة يف اللغددة ال رببددةالقسددم ال دداني

أن ال  ر ددد  أسدددلوب مدددر أسدددالب  وجددد ان املصددديلحات       )الددد ي  أى:   ،الددد ك و  مصدددي   جدددواد  
وهداك ب ددض األل دداظ امل ربددة الددي و دت يف القددر ن ،يددَ  بدده ال ددرُب قدد مي اوهو أسددلوب أ،وال دبددة،ال لمبة

إ نَّا َأن َزل َداُه الكر م. وقاا  دًّا عل  مر قاا: كبف جيو  أن  كون يف القر ن غري لغة ال رب ؟ وق  قاا ت اىل:
(. إن 017)الدحد : ٌن َعَرِبدي  ُمدِبنيٌ  َوَهدَ ا ِلَسدا  وقداا سدبحانه:  ،(1) وسدف: ُقر  نًا َعَرِبّبًا َلَ لَُّكم  َت  ِقُلدونَ 

فقد  صدا ت عرببدة    ،واسد  ملها أهلها ،فإنهدا إ ا ُعرِّبدع يف ال رببة   ،الكلمة وإن كدان أصدلها يف لغدة أيدرى    
 . (40)ل لك جا  أن خياط  اهلل بها ال رب(،كسائر ما ت تاط  علبه ال رب مر كالمها

سددواء َأُعرَِّبددع أم ، رببددة يف االسدد  ماا ال ربي:  بددبح إديدداا األل دداظ والرتاكبدد  غددري الالقسددم ال الدد 
 فدقلع بهبأتها الصوتبة والل ظبة ويف ه ا حرب عل  ال رببة.،بقبع

ومر تلددك الشددروط ت رببهددا ب دد  إجددراء  دديء  مددر      ،إن األل دداظ األعجمبددة ميكددر قبولددا بشددروط       
واالسدد ح اث أواال دد قاق أو ،مر حنددو ال ولب ،وأن تكددون ال رببددة يالبددة مددر البدد    مددر أل اظهددا ،ال غددبري
وهو يدز ر طّبد  ميكدر ال  و د      ،أو اإلفاد  مر موات اللغدة. أو اإلفداد  مدر مدوات اللغدة ال رببدة       ،الدحع
 علبه.

وال  ،وال صدوتها ،إن األل اظ األعجمبة ال يبلة م  ق  بقبولا علمداء اللغدة علد  صدو تها الل ظبدة         
أي: ج لداهددا  ،فقدد  َعرَّب داهددا،ا إ ا َعّرضددداها لل شدد    واحل فأم،بصددبغ ها يف لغ هددا األم )إال اضدديرا  ا(

 ولدا يف ال دز   ال ز ز أسوٌ  حسدة. ،عرببة
ون يلدده يف ،أو مصديلح أعجمي ،أو هدو اقدرتاض كلمددة  ،إّن ال  ر د  هدو اق بدداس الل دن غدري ال ربددي      

وإحد اث  ،كلمة غري ال رببة)وهو وسبلة مر وسائ  إغداء اللغة؛ألنه يف األص  أي  ال ،االس  ماا ال ربي
وق  جلأ ،ةس  ما  ق ضبه الدي  ال ربي...وص  الكلمة املس  ا  يف قال  عربي،ب ض ال غبري الل ظي فبها

واتصددددلوا بدددداألمم ،وحضا تهم،و لك حبدمددددا اتسدددد ع حباتهم،ال ددددرب إىل ال  ر دددد  قدددد مي ا وحدددد    ا 
بة أل اٌظ ج   ٌ  يض  قسم كبري مدها إىل الدسدج  فان قلع إىل ال رب،واطل وا عل  ال قافات األجدببة،اجملاو  

ح   أصدبحع   ،وتغب ُر موق  الدرب،وتب  ُا ب ض احلروف،مر حب  األو ان والصبُغ،الرقب  للكلمة ال رببة
أما غريهدا مدر   ،وهي الدي مساهدا علمداء ال رببدة ب)األل داظ امُلَ رَّبدة(      ،عل  صو    ببهة بالكلمات ال رببة

وقاا السدبوطي وقد    ،لي بقبع عل  صو تها األصلبة فُأطل  علبهدا )األل داظ ال يبلدة(   الكلمات األجدببة ا
 .(41) يل  عل  امل رب اسم ال يب  أ ض ا(

 ج  كيفية قبول الدخيل
وكد لك  أ ددا قسدمًا    ،َمّر يف أوا ه ا املبح  أّن األل اظ غري ال رببة ق  اح لع مكان ها مدر اللغدة ال رببة  

وال غرابة؛ ألّن أنصا  ه ا امل ه  ،و  عون إىل ديوله بديقه األجدن،ون ال يب مر علماء اللغة ال  دكر
وال ندس  أّن قسم ا مر هؤالء  هد  إىل اسد ب اا   ،وال ب ظم ها،وال باس قاللب ها ،ال ُ بالون بسالمة ال رببة

 يدرون أعجمبًّدا هدو     أو تدمبة اللهجات ال امّبة...وهم َ ُ د  ون مدا مسداه   ،احلروف الالتبدبة باحلروف ال رببة

                                                
 . وتدظر: مصاد ه.53-56ال رببة وال ح    د د. حمم  البكاء/ -41
 تدظر: مصاد ه.. و53-56ال رببة وال ح    د د. حمم  البكاء/ -40
 . وتدظر: مصاد ه65-55ال رببة وال ح    د د. حمم  البكاء/ -41
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 ل ا را ال  د
 

وغري  لك مدر ال  سدريات.وحنر هددا ال ند ه      ،أو املدسبة )املدقرضة( ،ب  مر ال رببة الق مية،لبس أعجمبًّا
وُنِقر  بسدالمة هد ا االقدرتاض    ،ب  نؤ د  ال ر د  الدزاعم بوجدود األل داظ غدري ال رببدة يف ال رببدة        ،ه ا امل ه 

ةس  ما  ه  إلبه مداصرو ه ا الرأي الد  ر قبلدوا الد يب      ،ةوهو  كما َمّر عالمة ِصحَّة  وسالم ،اللغوي
وان شدا  األل داظ غدري ال رببدة بدني      ،ألّنهم ق  ساءهم ما حدّ  بلغد هم مدر ه م    ،وب   ت ر به ،عد  الضرو  

وال ب    مر ال رببة. ل لك عقد ت املدؤمترات    ،وق  أصبح قسم مر األل اظ األعجمبة هو السائ  ،أل اظها
ألّنهدم  مددوا    ،وكدان ال  ر د  أوَّا مدا فكدروا بده      ،الظاهر  وك لك ُأسسع جمام  اللغدة ال رببدة   مل اجلة ه ه

م( ب أسدبس  0115بوجوب احل اظ عل  لغ هم مر ه ا الغزو اطخيري.فق  قام امل ه  ال لمدي يف بغد اد )سددة    
م قدام قسدم مدر    والشداعر م دروف الرصدايف.ث   ،وكان مر أبر  أعضدائه األب ان سداس الكرملي  ،جممٍ  لغويٍّ

 املؤل ني واألدباء
ب أسبس ناد  أدبي علمي باسم )نادي القلم ال راقي(. ثم  أت و ا   امل ا ف ال راقبة احلاجة إىل مؤا    

وم حتقد  هد ه اللجددة طمدوح املد ق ني      ،م0145فأنشأت )جلددة ال دألبف والدشدر( سددة     ،املؤل ني واملرتمجني
 تأسبس اجملم  ال لمي ال راقي مما ح ا بو ا   امل ا ف إىل،واألدباء

وتشدددجب  ال دددألبف   ،ومدددر أوَلو  َّدددات مدددا كدددان  رغددد  فبددده سدددالمة اللغدددة ال رببدددة        ،م0143سددددة 
ووض  املصيلحات ال رببة ب  ال عر األعجمبة. ويف سو  ا كدان تأسدبس اجملمد  ال لمدي سدابًقا      ،والرتمجة

وت ر دد  مددا  ددأتي مددر    ،ال رببددة وكددان اه مامدده سددالمة اللغددة  ،م0101فقدد  تأسددس سدددة  ،بلدد ان ال رب
م اجملم  0171وسواها.وكان ق  تأسس يف مصر سدة ،وال دون ،مصيلحات ج     يف الصداعات وال لوم

 ثم مت اس قالا جمم  اللغة ال رببة عده. ،ال لمي املصري
تاله مؤمتر ،م أوا مؤمتر لل  ر   يف م  دة الرباط يف املغرب0161أما املؤمترات اللغو ة فق  ان ق  سدة    

 ويف سدة،م0133وُعِق  مؤمتر ثال  يف لبببا سدة ،م0137اجلزائر سدة 
 م ُعِق  مؤمتر يامس يف عمان.0115ويف سدة  ،م ُعِق  مؤمتر  اب  يف م  دة طدجة املغرببة0110

داج ة وة  السب  ال ،واحل اظ عل  سالم ها،وكان َوك ُ  ه ه املؤمترات  عا ة اللغة ال رببة يف ال  لبم   
لل تل  مدر  ،ومر بني ه ه السب  ال  ر  ،بوسائ  لغو ة خم ل ة ،لوض  األل اظ ال رببة ب اًل مر األجدببة

 واحلوا ات...،وال ألبف،املصيلحات غري ال رببة يف ال  لبم
وعل  مدا أهزتده اجملدام  اللغو دة ال لمبدة جيد  أّن هد ا اجلهد          ،إن َمر  يل  عل  ه ه املؤمترات وغريها   

وما تلوكدده ألسدددة  ،أو ال دد لبف ال امددة ،بٌ  إ اء مددا  ددرد مددر أل دداظ ديبلددة يف الك دد  املؤل ددة يف ال  لددبم    ضددئ
 وامل حاو  ر بال رببة.إّن أغلَ  ما ص   عر ه ه ال جم ات ،امل ح ثني

م  كر مبس وى احلاجة. ومثة جوان  مأساو ة تصب  لغ دا الكرمية ك   وم باق حام هبكلها بأل اظ ميج ها 
عل  ،وتأباها السدلبقة ال رببدة.وإّن أغلد  مدا قر تده تلدك اللجدان بقدي حبدبس أد اجهدا          ،ألسلوب  ال ربيا

 إ ا ما قسداه به ا لكم الائ  مر املصيلحات ال ي  غزونا  ومبًّا.،الرغم مر قل ه
 قوا ال ك و  حممد  البكداء عا ض دا  أي الد ك و  مصدي   جدواد: )إّن مصدي   جدواد وإن كدان مدر             
إال أندده ال   دد ح بدداب   ،واحلضددا  ،وج لددها وافبددة مب يلبددات ال صر ،  ر بال  ر دد  لال تقدداء بال رببةاآليدد

ال  ر   بغري قب  أو  رط..فإنه أنكر عل  املداد ر باإلباحة ال امدة لل  ر د  قداا: إ ا كدان لكد  عمد  ِعّلدٌة        
و إلبهدددا فر ددد  مدددر تلدددك الدددي  ددد ع،وباعددد  حيددد  لددددا أن ن سددداءا عدددر حكمدددة اإلباحدددة ال امدددة لل  ر  

أ كون  لك ال م  لكي  س  ب  ال ام باللغة األجدببة أم األجدن ن سه ؟ إن ال اِلم باللغة األجدببة ،الباح ني
إال إ ا كان ،واألجدن لبسع به حاجة إىل ال  ر   ،ال حي اج إىل ت ر   االسم؛ ألنه  قرنه بل ظه يف مظانِّه

أو ،  الداد  ر. واجلاه  للغة األجدببة ال تغدبه ال سمبة دون موضوع ال لدم وه ا أن ،لغو ًّا خم صًّا ب قه اللغة
أو ،أو  ك   له عل  سبب  نافلة امل رفة: إّن ه ا ال لم،فإ ا ت لم مواضب هما ف ي أثداء ال  لم  قاا له،ال ر



 
 اللغة واحلضا   

 

65 

و دبغدي لددا أن نشدري     ه ا الشيء مر ال ر  سم  باللغة الُ النبَِّة )ك ا وك ا(. وه ه اإل دا   تغدبده ُكدّ  عمره.   
ملدا بدني االسدم     ،هدا  إىل أّن ترمجة املصيلح ال ربي إىل ال رببة ت ب  غري ال داِلم باللغدة الغرببدة فائد   حسددة     

علد  الّضد ِّ مدر بقداء املصديلح  بل ظده األعجمددي        ،والل ن،ال ربدي ومدا اصدُيِلح لده مدر جتداوب يف امل ددد       
وإباح ه إباحة تامة ج ل ه ،مداقش ه املداد ر ب  ح باب ال  ر  املس  جم... إن دقة  أي د. مصي   جواد يف 

وبني امل ش د ر ال  ر قالوا: إن ال  ر   مساعي  ال ُ قاس علد  مدا و د مدده عدر      ، أي  موقً ا وسًيا ببدهم
 .  (47)ال رب(
ا ال لماء.وق  إن الرأي ال ي حيسر األي  به يف قضبة ال  ر   هو قبوا امُلَ رَِّب بالشروط الي وض ه    

وهدا ،وق  ألزم اآلي  ر به أن تكون الضرو   امُللجئُة إلبه هي املسوِّغ ،مر ت صب  م ه  د. مصي   جواد
 أال وهي: َمر ُ ح د الل ظة الب  لة ؟ وما الضرو   الي ت رضها ؟ ،تظهر قضبٌة ج  ر  بالبح  والدقا 

بددا  قددوائَم ال  يددر لددا مددر املصدديلحات واملسددمبات إن عصددرنا امل جدد د امل حددرك املدد غري  دد ف  إىل احل     
وأمساء األمدراض  ،فضاًل عر مسّمبات ال ضاء و الت غزوه ،ال لمبة واالج ماعبة والسباسبة واالق صاد ة

 د علد   لدك  الت احلدرب     ،فجاءتددا قدوائم أمسداء ال قداقري اليو لدة      ،وما  ق مه الي  ل الجها،اجل    
 ء يف البحا  والغابات مر وما  ك ش ه ال لما،وال  مري

فهي غر بددة علدد  ،وك  هدد ه ُ وَضدد  لددا أمسدداء م  كددر ال ربددي   رفهددا  ،حبوانددات أو نباتددات ج  دد  
وإّن الكد ري مدر م اهد نا ال لمبدة     ،وتز بدده ياصدة  ،لغ ه.)وعل  الدرغم مدر كد  مدا قبد  يف حماسدر ال  ر        

 ود الدي  مسهدا د.مصدي   جدواد تصدح أن      واجلام بة ما  الع ت  س مواّدهدا باللغدات األجدببدة.وإّن احلد    
  ز  هدد ا قدد  ه ،أمددا مددا عدد اها فددإن الوسددائ  اللغو ددة األيددرى م ك لددة  مب اجل دده  ،تكددون أساس ددا ملددا ُ َ ّرُب

وتدظبم ، دأن األحبداء وبدين اإلنسدان    ،وغداها؛ألّن اللغة ال رببة  حبٌة غدّبة تدمدو بال وال  ،وس  ها،ال رببة
 وجتانسها  ، تقا بهام رداتها يف ُأَسر وقبائ  يف

 .(44)وتكاثرها(
واأليد  بالدداف  مدهدا حتصدبد ا     ،وج  ة،إن   اء علماء اللغة يف ال  ر   تس ح  الوقدوف عدد ها ةزم      
 ،وللساندا؛ ألن واق  اللغة  ال رببدة  البدوم   بد و أنده واقد  ال حتسد  علبده لغدة أمدٌة مدر أمدم األ ض           ،للغ دا

وُوِلد  هد ا الوضد  غدرُي املرِضدي للغدة ال رببدة يف وقدع  ُ حد ِّم           ،  خ قرون اضربع ج و  لغ ها يف أعماق ال ا
تكرمي ا ،إ  ال ُ  ق  أن  ُنهم  ه ه اللغة ب   تكر م اهلل إ اها ،و رف،علبدا مجب  ا أن  ن حّم  املسؤولبة بأمانة

 دون اهلل وفضدله وبهمدة    وسد بق   ب  ،فداقرتن بقانهدا ببقائده    ،فج لها لغة ك ابه ال ز دز املددزا  ،ما م له تكر م
 تدبض باحلبا  وال ج د. ،ُمِحبِّبها  يال ً  حبًَّة

 املبحث الثالث: وسائل مواجهة الدخيل يف اللغة العربية
وأنهدا   ،وأن جد و ها تضدرب يف أعمداق ال دا  خ    ،ال يالف بني علمداء اللغدة يف أصدالة اللغدة ال رببدة        

لو تهّبأ لا َمر  أُيُ  بب ها إىل ما فبه الدماء واحلبا . إنها  ،وما  الع قاد ً  عل   لك،واكبع عصو  ال َحض ر
وإصددالحه باختددا  املدددهج    ،واق  ال بددّ  مددر تغددبريه  ،وال عشدداُقها،البددوم  يف واقدد  ال  رضدداه لددا أبدانهددا    

وأن ه لدددددها لغدددددة ،وهبب هدددددا،كدددددي ن بددددد  لل رببدددددة مكان ها ،وال تيبط اللغدددددوي احلددددد   ،ال لمدددددي
م لمدا   ،وفدونه، م ؛ألندا نؤمر أن لغ دا قاد ٌ  حق ا عل  اح واء مصديلحات ال صدر  واجمل،واإلدا  ،ال  لبم

 هي لغة األدب والسحر واجلماا.

                                                
 .60-51ال رببة وال ح   / -47
 . وتدظر: مصاد ه.67ال رببة وال ح   / -44
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إ ا مدا   ،وال ي أيل  إلبه أّن مّثَة سباًل تس يب  بها اللغة ال رببدة أن تسد وع  م دردات ال لدوم كافدة         
وما ،والدمدو مسد  ب  ر مدر تيدو  ال لدوم اللسدانبة      أبدانها ال  ر  ر  ون لدا احلبدا    ،عزم أبدانها عل   لك

وأدا  دلب  عل  ه ا مدا أفداده علمداء اللغدات يف ال دام      ،وِتقدبات م يو  ،وناف ة،أع ته مر مداهج ج    
 مر تيببقاِت علم اللسانباِت احلاسوبي  امل لوماتي.و لك:

 أ    موقف علماء اللغة من األلفاظ  الدخيلة
فكانع ،الي أي ت تق حم ساحة اس  ماا اللغدة ال رببدة  ،يير األل اظ غري ال رببة تدبه أنباء األمة عل 

 فضاًل عر امل جمات الي ساهمع يف إبانة  لك. ،لم ت لبف طببة
أما يف عصرنا فكان السب  األساس يف تأسبس اجملام  اللغو ة هو البح  عر مصيلحات ملا اسَ جَّ  مر 

ثددم  ،م0171ثددم املصددري سدددة  ،م0101بس اجملمدد  السددو ي سدددة فكددان تأسدد ،مسددمبات يف ال لددوم كافددة
ثم األ دني... وغريهدا. قوا د.  دكري فبصد : )ل د  البد    ل أسدبس اجملدام  اللغو دة          ،م0143ال راقي 

وكان  لك يف مصر ثم ت داب  يف ال دراق واأل دن(. وكدان    ،كان  لك يف الشام،ال رببة كانع قضبة املصيلح
ومدهم )األب ،مر املساهمني األوائ  يف وض  املصيلحات ال رببة ب  اًل عر األجدببة علماء اللغة ال راقبون

م( الد ي كدان أوا مدر تكلدم يف املصديلحات ال لمبة...فقد  أصد   يف        0143أنس اس ما ي الكرملدي )ت  
لحات عاجل فبها قضا ا اللغة واألدب وال ا  خ واملصي،م  جملة عرببة مساها )لغة ال رب(0100بغ اد  متو  

 وفبما خي  املصيلح قاا يف أوا  ،ال لمبة وال قافبة
 ه(.541( م  : امُلَ ّرب مر الكالم األعجمي عل  حروف امل جم  ألبي مدصو  اجلوالبقي )ت 0)
 .71.  ص0116سدة   16( جملة اللسان ال ربي  ع د 1)

واألوضداع  ،املصيلحات احل   ة  جزء مدها: ال ن ع د وانا مر دواو ر ه ه اجمللة إال وُنو  د فبه  بئ ا مر
مبددا  ،وحي و بدددا إىل جمددا ا  األقددوام امل ق مددة يف احلضددا   املدب ددة  ،مما ُ وسدد  لغ دددا الشددر  ة ،ال رببددة الير  ددة

أو الصددداعبة واألفكددا  ،واألدوات ال دبددة،وامل لوالت ال قلبددة،ُ سددَ حَ ُث فبهددا مددر املوضددوعات ال صددر ة 
 .(45)ال لمبة(

بصرف َوك دِ ه   (43)يف  لك. ثم قام ال ك و  أمني امل لوف (46)عبس  األَب الكرملي وتب  الباحُ    وق  
بوض  )مصيلحات عرببدة تقابد  املصديلحات ال سدكر ة اإلهلبز دة...وألف يف  لدك ُم جم دًا جيدري جمدرى          

 .(41)واس  ملها اجلبأل ال راقي(،وما لب ع تلك االقرتاحات أن ثب ع،االقرتاحات
م أيد  يف  0114ف دي سددة    ،لحات ال لمبدة يف ال دراق األسد ا  عدز الد  ر ال ددويي      )وممر ُعِدي باملصي  

وَدَ س أنددواع ،مما ُاسددُ ج ِل  مددر أو با؛إل ضدداح الدد  وس يف املدد ا س،وغريها،ترمجددة األلددواح ال شددرحيبة
م ن بده األسد ا  سداط  احلصدري     0116فرتجم أمساءها األجدببة إىل ال رببة.ويف سددة   ،األحجا  والصتو 

  .(41) نق  ك اب يف اليبب بات لل رنسي )فرنان( إىل اللغة ال رببة ومساه: مبادئ ال بز اء(إىل
ب   مراعدا  ال اللدة. و اد عبد     ،ميكر إعادتها إىل احلبا ،ومثة أل اظ وصبغ عرببة ك ري  ماتع أو كادت  

 . أمني امل لوف قبله.املسبح و  ر  مرتجم و ا   ال فاع ال راقبة  املصيلحات ال سكر ة عل  ما وض ه د

                                                
 .56. واملباح  اللغو ة يف ال راق/7-0/0. و دظر: جملة لغة ال رب75ال رببة وال ح   / -45
 ه.. ومص  75 دظر: ال رببة وال ح   / -46
وهددو مددر أصددحاب امللددك فبصدد  األوا يف  ،ُ َ ددّ  د. أمددني امل لددوف أوا مددر عددد  باملصدديلحات ال لمبددة وال دبددة يف ال راقددي    -43

وُطِبد  لده   ،وكان م  ر ا لألمو  اليببة يف اجلبأل ال راقي وكان  دشر يف جملة )املق يف( مصديلحات يف احلبوان،والدبدات  ،ثم ال راق،سو  ا
 .36املباح  اللغو ة يف ال راق /: دظر.م0171يف ميب ة جملة املق يف  م جم ألمساء احلبوانات

 .. ومصاد ه76ال رببة وال ح   / -41
 .. ومصاد ه76ال رببة وال ح   / -41
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فق  قدام الد ك و  حممد  أكدرب     ،وم تكر ال دا دة باملصديلحات ال سدكر ة َوك دَ  امل ددبني يف اللغدة حسد          
ب ألبف ك اب )األقربا  ر الببيري( ) كدر فبده مجبد  مدا خيد   باليد  الببيدري مدر املصديلحات           (51)يان

 .(50)اإلهلبز ة مش وعة مبا  قابلها يف ال رببة(

 بديِل املصطلحات األجنبية  ب  وضُع
ةبدد  جت لددها قدداد   علدد  اإلتبددان باملسددمبات للمصدديلحات ،إّن للغددة ال رببددة أبواب ددا يف ال وسدد  اللغوي

 و لك باآلتي: ،ال رببة واألعجمّبة،وامل اني واألعبان امُلس جّ  
ولدا   ،لة يف عصدرنا وم ت د  مسد  م  ،: مثة أل اظ عرببة وصبغ ماتعإحباء املوات مر األل اظ ال رببة  أ

وال سبما املهملة  ،ف ل  علماء اللغة القبام باس حباء تلك األل اظ الق مية ،قر ُر م د  يف ما اس ج  يف احلبا 
 ثم ُ واَءم ببدها وبني األل اظ اجل      عرببة أو  ،مدها

 له أعجمبة  ولكر جي  مراعا  ال اللة ب قة؛ ل داس  م د  املصيلح امُلبَ ا. وأن خن ا  
وبهددد ه نكددددون قددد  أَََعدددد  نا أل اًظدددا عرببددددة إىل    ،واألو ان ال رببة،الصدددبغة املداسددددبة للددد وق ال ربددددي  

 أو كادت. ،وكانع ق  ُنِسبع،االس  ماا
فبحبددد   ،أن َ  مددد  ال لمددداء إىل األل ددداظ الق ميدددة  ات الددد الالت املدددد ثر   ) قدددوا د. حسدددر ظاظدددا:  

وهك ا وجدد نا أن سدددا أمدداَم  لددك ال ددوج ،دندد  مالبسددةمل مس ددا يف هدد ا أ،و يلقه علدد  مس ح ثاته،ب ضددها
 ،الّيدّراد  ،اليّبدا    ،واللغدم  ،وال ّبابدة ،والقدبلة،م  : امل ف ،الصو َ  اجل     ،الزاير مر األل اظ الق مية

يف ب دددددددددض البلددددددددد ان  ،امُلَسدددددددددّتر ،الدددددددددرّباد ،الّسدددددددددّتان ،ال الجدددددددددة ،القددددددددداطر  ،الرب ددددددددد 
 ،املدرو   ،األقسدام  ،واحملافظات ،واجملالت،والصحف،واجلرائ ،والّ سجب ،وال ب بات،وامل  اع،ال رببة

تيلب ها حباتهم ،ويل وا علبها دالالت ج     ،أو ا  قوها،غري  لك مر  الف األل اظ الي أحباها الداس
 . (51)اجل    (

الا والي غّي  اس  م ،( اإلهلبز ة الي ُ قَص  بها املكان ال ي ُ ؤوي السبا اتgrageم اًل م رد  ) 
وهددو اي بددا  ،ووضدد  علمدداء ال رببددة بدد  اًل لددا ل ظددة )مر ب( ،علدد  مددا مياثلددها يف اللغددات  ومدهددا ال رببة 

 مغلوط؛ألّن )املر ب(   ين املكان ال ي ُتَصّلح فبه ال جالت
وهدا ن ب  امل رد   ،وال سبما األن ام الي ُترك  ،؛ ألنها لل واب(57)والصحبح: احلظري ،أو السبا ات

 فدس  ملها اس  مااًل سلبم ا. ،هِملع إىل احلبا الي ُأ
ومده: سدحف الدر ُح   ،أو الشحم عر اجلسم،أو اجلل ،وك ا األمر يف ماد  )سحف( مب د  كشط الشَّ ر

أو نصددوغ مددده اسددم  لدده علدد   نددة  ،ومؤن ة سدداِح ة،فبمكر أن  نصددوَع مددده اسددم فاعدد  سدداِحف ،السددحاَب
بد اًل ممدا  يلد     ،أي: تقوم ب سو  ها )مدر بداب اجملا (  ،ي تسوي األ ضفدقوا: ِمس َحَ ة لرلة ال ،)ِم  َ َلة(

 علبه  البوم : احلادلة غلًيا. ومما أحب ه اللغة ل ن 
ثم )  دد  واي( ،)القيددا ( الدد ي ُأط ِلدد  علبدده أوا األمددر االسددم بال امبددة: )مشددر دفددر( عددر ال  مانبددة   

فجداءوا بالل ظدة ال رببدة     ،ه علد   لدك ال لمداء   ح   تدّبد  ،(train )وهو يف اإلهلبز ة  ،واي صروه )   (
 ،حبد  ت قداطر ِجماُلهدا وإ ِبُلهدا     ،(54)وتهم  وهي )القيا (.وأص  القيا  إّما مر القافلدة ،الي كادت ُتدس 

                                                
 .73ببيا  هد ي عم  ضابًيا ببير ًّا يف ال راق.  دظر: ال رببة وال ح    / -51
 . ومصاد ه.73ال رببة وال ح   / -50
 .13-16سر ظاظا /كالم ال رب د د.ح -51
 .511-1/411.ولسان ال رب10-1/11. ومقا بس اللغة013-7/016 دظر ماد  )حظر( يف ال ني -57
ب قاا ابر مدظو : )الِقيا  ،والِقيا  أن  ُ شَدّ  اإلِب  عل  َنَسٍ  واحد  ا ب د  واحد  ،وقَير اإلِبدَ   قُيُرهدا َقي در ا، وَقيَّرهدا:قرّ        -54

 . 3/401ال رب  ب ضها إىل ب ٍض عل  نس (،لسان
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ف كون امُل َرد  داّلًة ب ّقة عل  ه ه ال ربدات امُلَدّسدقة الدي تسدري علد  سدكة        ،وما ُ حَم  فبه ،وال القة الس ر
 سري قافلة الرك  ال ربي يف الصحراء.  م  ،احل   

 .(55)وقب  إّن القيا  مر ت اب  قيرات املير
حب  ُأطلقددع قدد مي ا علدد   كدد  املسددافر ر.قاا ابددر مدظددو : )السددّبر :   ،وقدد  م دد   لددك يف)السددبّا  ( 

أو ،لركدوب وحندوه وتسد ت م يف ا  ،(53)تسري بدالِبدز ر ،.وُتيَل  البوم عل  )عربة   لّبة سر  ِة السري(56)القافلة(
 (. 16)املائ  : (51)(. قاا ت اىل: )ُأِح َّ َلُكم  َصب ُ  ال َبح ر  َوَطَ اُمُه َمَ اعًا َلُكم  َوِللسَّبَّاَ ِ (51)الدق (

 
أي: صدوغ األف داا مدر    ،وهدو َأيدُ  صدبغة  مدر أيدرى     ،: واال د قاق يف ال رببدة م روف  اال  قاق  ب

ثم صدددوغ املصددد   مدهدددا )علددد  مددد ه    ،أو صدددوغها مدددر ب ضدددها ،علددد  مددد ه  البصدددر ني( )املصددد   
فضاًل عر صوغ املش قات )اسم ال اع  وامل  وا وصبغ املبالغة والص ة املشبهة واسدم ال  ضدب    ،الكوفبني(

 ،وهدو  مدر أ دهر مساتهدا     ،واسم الزمان واملكان واسم اآللة(. وال نر   ه ا هدا؛ألّنه أمٌر فداٍ  يف ال رببدة  
 وسب  منائها.

وإيضداعها للدو ن    ،وتيو  هدا  ،ال  قاق  هدا  هو اال  قاق مر األل اظ األعجمبةإّن ال ي نقص ه با  
أو مدر أيِّ ل دن    ،أم مدر أمسداء األعبدان   ،سواء أكان  لك مدر أمسداء األعدالم األعجمبدة    ،والصبغة ال رببة

أو بز ددداد  حركدددة... كدددي  داسددد  الصدددبغ   ،أو بز ددداد   يدددر،َفُدجزي علبهدددا تغدددبري ا ةددد ِف حدددرف  ،مدهدددا
 حنو: ،ول ظها،وأ نها،و وقها،ةال ربب
الدد ي  pasteurizationوطر ق دده ،(pasteur: أيدد  ا )مددر اسددم ال ددام ال رنسي)باسدد و   البسددرت  0

مر غدري أن  ُتحدِ ث يف    ،ت قبم ا ُجزئبًّا ةرا    تق   امل  ّضبات املؤ  ة،تدس  إلبه.وت ين ت قبم احللب  وغريه
 . (61)(جوهر ًّا املاد  امُلبسَ َرِ  تغبري ا كبمبائب ا

وتَكبَّر علدد  الددداس ،وتبتَ َر،)وهو غددري: بدداس: مب د :مدداَس،( مب ددد : َقبَّدد بدداسومددده كدد لك: )  1
 .(60)وهو فا سي م رب(  ،و  اهم. فا ُ ّ  مده: باس:  بوس بوس ا

 . تل زً  ،  ل ز ،حب  ُأِي  مده)تل ا (وِصبَغ مده ال     هدا  تل ز،(television تلب ز ونوك ا )   7
 واجلّصاّص: املوض  ال ي ُ  َم  فبه ،اجلّ : )و ج  جّصاص: صان  للج   4

 .(61)(وجّصَ  احلائط وغريه طاله باجل ِّ ،اجلّ 
واجلمدد    ،إ ا لددبس اجلو ب..وجو به:ألبسدده اجَلددو َ ب   ،َجددو َ َب   جددو ب وجتددو ب   )اجَلددو َ ب:    5

 . (67)وجوا ب..ُم ّرب(،َجوا  َبة

                                                
 قاا الشاعر: أال  ا حّب ا ن حاُت ه       و ّ ا  وضه ِغ َّ القيا  -55

 .3/401فقص  بد)القيا ( د هدا د مج  قير،وهو املير، لسان ال رب ماد  )قير( 
 .4/330لسان ال رب،ماد  )سري( د  -56
لد ط،و سد  م  بك در  يف احملّركدات  ات االحدرتاق     الِبدز ر: ل ن حم ث ُ يل  عل  )سائ  سر   اال د  اا،ُ د ج مدر تقيريا   -53

 .67.وامل جم الوجبز /0/30ال ايلي،وهو ُ     املواد ال هدّبة(،امل جم الوسبط 
 .770. و دظر: امل جم الوجبز /0/463امل جم الوسبط  -51
اىل: )َوَجدداَءت  َسددبَّاَ ٌ  َفَأ  َسددُلوا   (،وقولدده ت دد 01وكدد ا يف سددو    وسددف،قاا ت دداىل: )َ ل َ ِقي ددُه َب  ددُض السَّبَّاَ ِ () وسددف:       -51

 (.01َوا  َدُهم () وسف: 
 .667. وم جم املو د /51.و دظر: امل جم الوجبز /0/55امل جم الوسبط  -61
 .63. وامل جم الوجبز /0/36. امل جم الوسبط0/110. واملزهر 0/541.و دظر: لسان ال رب 61خم ا  الصحاح/ -60
 . 130،و131املزهر .و دظر: 1/071لسان ال رب  -61
 .0/046.و دظر: امل جم الوسبط 0/134املزهر  -67
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وخباصة: مؤسسة  ات فروع كد ري  ُتسدبير بواسدي ها علد       ،يٌء كاأُلي ُيبوطاأُلي ُيبوط: ُ قاا: )  6
  .octopod     octopus)(64)املؤسسات األيرى 

 .(65)وهو مر ال  وان ال ا سبة(،الّ  و ر: ُ قاا )دّون ُ  ّون ت و د ا  3
 ب وام قوا  ،وهو بال ا سبة: َ ن ِ  ِكراي،فا سي م ّرب،الزن   : )القائ  ببقاء ال هر  1

 .(66)واالسم: الزن   (،وق  تزن ق،واجلم :  نادقة،بقاء ال هر...وهو م ّرب
ُتَدّظف   بهددا ،أو تكددون  ات  دد ر ،ُتَدّظف بهددا ال ابددة ،: لددة مددر ح  دد  لددا أسدددان  ال رجددونوكدد ا ) 6
 .  (63)نّظ هما( ،وَفر َجر ال وب،حنو فرَجر ال ابة،ُ َ رِجر،فا ُ ّ  مدها: )َفرَجر،(ال باب
 : قاا ابر  مدظو : )ال لس ة: philosophy، philosopher:(61)وال بلسوف، ةال لس 3

 .(61)(وق  ت لسف،وهو فبلسوف ،أعجمي ،احلكمة
 ،م روف.قاا سددددببو ه: هددددو فا سددددّي ُمّرب...واجلمدددد : َأل ُجَمددددة  ،جلددددام: )ومددددده جلددددام الّ بددددة   1
 .(31)(وجلََّمه،وجّلمها، َسهوأجَم ن،مدها: )أجلَم ال رَس،.ومده ُا  ّقع صبغ ك ري (وُلج م،وُلُجم
ومج ده:   ،وا دُ ّ  مدده: ُأمندو ج   ،(وهو مدر ال ا سدبة  ،ومر  لك )الدمو ج(:مب د : )م اا الشديء   1

وهو أوا  ددوم مددر السدددة ،مب د   البددوم اجل  دد ،فا سددي ،.  َنددو َ  : مددر )الدددو و (30)(ومنددا ج ،منو جددات
هر ما س)  ا ( مر السدة املبالد ة( فقدالوا: َندو َ َ    و واف  البوم احلادي وال شر ر مر   ،الشمسبة اإل رانبة
فقداا:   ،وُمدو  .وُأهد ي إىل اإلمدام علدي )علبده السدالم( يف الددو و  اطخبدب َ       ،وُ دو   ،عل   نة:َحو َق 

 .(31)َنو    وا لدا ك َّ  وم(
ر ج دددا... َهَرج وهَرج َ ه دددر ج َه،اَلر ج:االي الط...واَلدددر ج: ال  ددددة يف  يدددر الزمدددان  )امُلَهدددرّ ج:   00

واإل دداعات ،وتقاُتدد ...وهّرج: أ اع اَلددرج واالضدديراب بددالقوا الباط  ،وق ددوا يف ف دددة واي الط،القوم
وُ دددددددد    األباطبدددددددد  املزّ  ة..وُ ضددددددددحك القددددددددوم  ،امُلزّ  ددددددددة.وامُلَهرِّج:مر ُ ددددددددروِّج اَلددددددددرج واملرج 

 . (37)وهبئ ه(،وكلماته،ةركاته
وامُلهدد س الد ي ُ َقد ِّ  جمدا ي الُقدد       ،ال ا سبة: أند اَ ه. ومدده املهد    وَهد َ َس: )وأصلها ب ،َهد َ َ   01
ألّنه لبس يف كالم ال رب  اٌي قبلها داٌا.  ،فقالوا:مهد س ،إال أّنهم صّبروا الزاي سبد ا ،واآلالت،واألبدبة

 ،واألب ددددداد،َمدددددر َ َسدددددم اطخيدددددوط واطخرائط  ،والد سدددددة يف علدددددم الر اضدددددبات  ،ومدددددده: الدددددد   
وِعالقدُة ب ِضدها    ،وقباُسدها أو تقومُيهدا  ،واملقاد ر املاد ة مر حبدُ  َيواص ها  ،والكمبات،والزوا ا،حوالسيو
 .(34)بب ض(

                                                
 .613م جم املو د / -64
 .0/111.و دظر: املزهر 7/451لسان ال رب  -65
 .117.وامل جم الوجبز /131 – 0/131.و دظر: املزهر 4/407لسان ل رب  -66
 .0/631.و دظر: امل جم الوسبط 3/50لسان ال رب  -63
 ال لم أّن ال لس ة  ونانبة الدشأ ،ولكر ل ظها ال ي ن  اوله البوم باإلهلبز ة.ال خي   عل   وي  -61
 .411. وامل جم الوجبز/0/311.امل جم الوسبط3/051لسان ال رب  -61
 .1/106.وامل جم الوسبط0/111.و دظر: املزهر1/41لسان ال رب  -31
 .676. و دظر: امل جم الوجبز/1/156امل جم الوسبط -30
 .1/161.وامل جم الوسبط 110،و0/111املزهر  -31
 .1/111.وامل جم الوسبط 0/117.و دظر: املزهر 30-1/31لسان ال رب  -37
 .654 – 657.وامل جم الوجبز /1/113.و دظر: امل جم الوسبط 1/041لسان ال رب  -34
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 ل ا را ال  د
 

أي: باسد ح اث صدبغة   ،: و لدك بال ولبد   اي با  املرادف مدر اللغدة ال رببدة بد  ال عدر األعجمدي        ج
ح ال ي  قابد  ) درادف( م دد     بوض  الل ن الصحب ،أي: برتمجة الل ن األعجمي إىل اللغة ال رببة،عرببة

 م اًل:  ،الل ن امُلَ رَجم
 .  parliamentجملس الدواب: ال ي كان ب  ال سلبم ا مر   0
 .  computer(35)حاس  أو حاسوب: ال ي كان ب  ال سلبم ا مر     1
 .             parkingأو   garageاحلظري : =  =   =      =     =   7
 .   busال صحبح ا مر حافلة: ال ي كان ب    4
 . radioامِل  اع: =    =    =     =     =      5
 .bicycleال  ّاجة الوائبة: ال ي كان ب  ال صحبح ا عر   6
 .(36)(scrapeوبقا اها  ،الر كام: أو )ف ات األ باء  3
 .wireless. وك ا يف:السلكي:   wireِسل ك: =     =   =      =    =    1
 .bazaarأو        market ي كان ب  ال صحبح ا مر سوق: ال  1

 .lorry احدة: =    =   =     =      =      01
يف  ددددكٍ  ،جوفها مسدددددر،أو  ات أضددددالع،)قي ددددة مددددر احل  دددد  ُمسدددد   ر   nutالصَّددددُموَلة:   00

 .  (33)َحَلزوني(
ترمسهددا  ، وهددو )مددا ُ ل َصدد  بالرسددائ  وغريهددا مددر بياقددات صددغري   ،stampاليدداب  الرب دد ي:  01
  .(31)ومده: طاب  ال ربعات(،وجت لها  مز ا ألداء أجر اإل ساا ،ال ولة

 .(31)أو  قود اليائر (،أو ُ ر   الس ر،)مر ُ   ر ال ّفة  pilotاليّبا :  07
وصدوابها: مسدما    ،(11))بُِرغدي( بالضدم  والكسدر الرتكبدة(    )م ّك ،مسما  لولن: وِمر  لك ل دن    04

ولكدّر الصبغ ني)مسدما  لدولن(    ،(11)ويف ال رببة )امِلَ ّك( (10)ضبيه هي )ال  ن بس(أو ،و لة ف حه ،لولن
 و)امل ك( م ُتس  مال إال يف مصيلحات اآلالت ال سكر ة ال راقبة.

 . telephoneال ي كان ب  ال صحبح ا مر  :الاتف   05 
 ،ومصديلحاتها  ،عدر األل داظ األعجمبدة   ه ه أم لة قلبلة ملا قّ َم  ُه اللغُة ال رببة مدر مرادفدات ب  لدة         

                      ألّن ه ا لبس مر ميل  ة دا  هدا .،ولبس حصر ا لا
      ال ي                                                                         ،: و لك عد ما ال ه  يف اللغة ال رببة له الب    املداس  السلبمقبوا ال يب   د
ومر طر ف ما ُنِظم ،فهما ما بني الرتكبة وال رنسبة،( الربغي وال  ن بس: م أص  إىل أصلهما  قبد ا3)

 فبهما  :  أحّر إلبك  ا مح ي البالغي       حدني ال  ن بس إىل الرباغي 

                                                
اع ه اإللكددرتون ال قدد  اإللكرتوني،والدد ي أمبدد  إلبدده:ال ق  اآللددي،وإن ديدد  يف صددد     computerقدداا الب لبكددي يف:   -35

electron 111.ُ دظر: املو د 
 .        110م جم املو د / -36
 731. وامل جم الوجبز/611.وم جم املو د 0/514امل جم الوسبط  -33
 .                                                  715. و دظر: امل جم الوجبز /1/551امل جم الوسبط  -31
 .611م جم املو د / -31
 .    74املدج  / -11
الربغي وال  ن بس : م أص  إىل أصلهما  قبد ا،فهما ما بني الرتكبة وال رنسبة،ومر طر ف ما ُنِظم فبهما   :  أحّر إلبدك  دا    -10

 مح ي البالغي       حدني ال  ن بس إىل الرباغي
 ، ماد  )فك(.1/611،ماد  )فك( .وامل جم الوسبط431،ماد  )فك( .وامل جم الوجبز/5/117 دظر:ال ني -11
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 ،1/611مداد  )فدك(.وامل جم الوسدبط   ،431ماد  )فك(.وامل جم الدوجبز/ ،5/117(  دظر:ال ني1)
 فك(.    ماد  )

فد مد  إىل إديداا الل ظدة     ،وباألوجه الي  كرناهدا  ،  يي امل د  ال قب  للم رد  األجدببة )األعجمبة(
 مر  لك: ،أو املصيلح ال لمي بل ظه األعجمي ،األعجمبة

 .(17)بال رب ة( (: قب  )إّن ل ظه )إمشائب إمساعب   0
قاا الشاعر:  َلروَضدٌة  ،ُ  ملع يف ال رببة بال اءوق  اس ،)قب  إّنها فا سبة بال اء،: مر ال وثال وت  1 

 مر   اض احَلزن  أوَطَرٌف     مر الُقَر َِّة حز ٌن غرُي حمروِث
    (14)(وأ ه  ِلَ ب ين إن  َمَر ُت به    مر َكر خ  بغ اد  ي الر مان والّ وِث،أحل            

 . (15)البس ان: )مر ال ا سبة(  7
 أعجمّي                             ،يف  لك سواء،وبية  كر، قاا بية ُأن   ،ته بيةالبّط: )اإلوّ : واح   4

 .(16)(ُم ّرب
 قاا ال ر دق: ،واجلم  ال  اهم وال  اهبم،: )فا سي م ّرب(13)ال  هم  5

 (11)(َتد ي َ  اها احَلص  يف ُك ِّ هاجر          َن  ي الّ  اهبم َتد قاُد الصَّبا  ِف              

 ال س و : )القاع   ُ  َم  مبق ضاها...م ّرب.وال س و  يف االصيالح امل اصر:   6

 ،ومد ى سدلي ها إ اء األفدراد   ،ونظام احلكدم فبها ،جمموعة القواع  األساسدبة الدي تبدّبر  دك  ال ولدة     
  .(11)واجلم : دساتري(

 .(11)واجلم  دنانري(،وأصله:ِدّنا ،ال  دا : )ال  دا  فا سي م ّرب  3
قاا أبدددو مدصدددو : ،وصدددكاك،وصكوك،ومج ددده: ُأُصك،(فا سدددي م دددرب)صدددك: )الك ددداب ال  1

والصدددك: الددد ي ُ ك ددد  للُ   ...أصدددله:َجّك...وكانع األ  اق ُتَسدددمَّ  صدددكاًكا؛ألّنها كاندددع ختدددرج       
فببب ون ما فبها قب  أن  َ قبضوها ،وُأعيباتهم ك ب ا،مك وبة...و لك أّن األمراء كانوا  ك بون للداس بأ  اقهم

هددي:  ،. ولدد  دا كلمدة مولد   ُمح َ ثددة بد  اًل مدهدا    (10)و قبضده( ،و  يدون املشددرتي الصدّك لبمضي   ،ُمَ جَّدال 
 كل ده بد ف  مبلدغ مدر      ، بك: وكالهما مب د  )أمر صاد  إىل مصرف  مر  ت  أو جهة لده حسداب فبده   

 أو  ،الدقود  عد  االطالع واليل   لشت   ير
 .                                 (11)واجلم : صكوك( ،أو حلامله،جلهة ما

 . (17)مب د  البس ان(،ال ردوس: )مر الرومبة 1
ُ َضددم  ب ضددها إىل ،أو حنوها،أو اطخددر ،أو احلصددباء،ال سب سدداء: ِقَيدد  ِصددغا  ملّونددة مددر الّريددام    01

 .(14)(أو ج  انه،و سوم ُتَز ِّر أ ض الببع،فبكوَّن مدها صو ،ب ٍض

                                                
 .134،و137/ 0املزهر:  -17
 .0/131املزهر  -14
 .55.وامل جم الوجبز/0/60.وامل جم الوسبط 0/117. و دظر: املزهر 0/41لسان ال رب  -15
 : مر املشرتك بني ال رببة وال ا سبة.115عّ ها ال  الن يف فقه اللغة وسر ال رببة/ -16
 0/135. و دظر: املزهر 7/741لسان ال رب  -13
 .113.و دظر: امل جم الوجبز /0/117امل جم الوسبط  -11
 : مر املشرتك بني ال رببة وال ا سبة.115عّ ها ال  الن يف فقه اللغة وسر ال رببة/ -11
 .0/111. واملزهر 7/741لسان ال رب  -11
 .763،و753.وامل جم الوجبز /0/501،و1/514.و دظر:امل جم الوسبط 5/761لسان ال رب  -10
 .1/501 جم الوسبط امل -11
 .466. وامل جم الوجبز/0/131. و دظر: املزهر 5/56لسان ال رب  -17
 .430. وامل جم الوجبز/1/611. امل جم الوسبط 3/010. و دظر:  لسان ال رب 116فقه اللغة /  (-14
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 ل ا را ال  د
 

أو َأمَبددد  إىل ،كلدددون السدددماء ،م روف بلونددده األ  ق،ري  دددّ افال دددريو ج: حجدددر كدددر م غددد     00
 .(15)(وُ قاا:لون فريو ّي،ُ َ حّل  به،اطخضر 
 تد   مر ،ال ُترى إال باجملهر،الَ ريوس: ومج ه: فريوسات: )كائدات دقبقة  01

 . (16)وُتحِ ُث ب ض األمراض(،الّرا حات البك ري ة
ومقباسددده.قاا ابدددر سدددب ه: وُأ اهدددا  ،يء: طر قهقدددانون كددد   ددد )القدددانون: قددداا ابدددر مدظدددو :    07
 .     (13)ولبس ب ربي(،الواح : قانون،و اد قوله: )والقوانني: األصوا،ديبلة(

أو   ،وُ ّ َتددُ  مددر احلر ددر  ،َ ضددم  طَرَفبدده ِحزامٌ ،مشددقوق امُلَق َّم،الُق يددان: )ثددوٌب فضدد اض سابغ    04
                                                                                                                          .                 (11)(وُتلَبُس فوقه اجلّبُة،القير

أو م ظددم ،أو م ظددم ال سددكر،أو الك ببددة،...مب د  الك ددر  مددر الددداس ،القددريوان: )مددر الدد يب    05
 قاا الشاعر:  ،أو م ظم القافلة،األمر

 فبهوي بني ُقض    وِيرصان   ،ٌن   ُيُ  الّيرُي وسَيه       صحبح اله َقريوا     
 .(11)(وأصله بال ا سبة: كا وان

 .(011)والّسباج( ،وهو جواب الرَّس ع.ومده الُكر دون:الدِّياق،الِكردان: )يف املوسبق  ثامر املقامات 06
ولم احل  يف ان تابه مر ،ومس شا وه،وهم صحابة البابا،أح  األحبا ،cardinalالَكر ِد داا:  03

 .(010)واجلم : كرادلة( ،ببدهم
وفددددوق  ،وهو دون البير ددددك، ئددددبس د ددددين عدددد  الدصددددا ى )،metropolitanاملَِي دددران:    01

 .(011)اأُلسقف(
 ،كانع ُتر َمددد  بهدددا حجدددا ٌ  ثقبلدددة علددد  األسدددوا     ،املَِدجدبددد : ) لدددة ق ميدددة مدددر  الت احلصدددا     01
 . (017)مؤن ة(،ف ه مها
 .(014)لسب   ال قبلة اجلم : هوامن(الامن: )ا  11

ونبده علبده    ،أو تركبد  بكلمدة  ،ويف االصديالح اي صدا  مجلدة   ،: يف اللغة القشر وال شد    الدَّح ع  ه
 .(015)اطخلب  بقوله: )حب  ( مب د : حي عل  ال الح(

 إ ا أك در مدر قدوا: بسدم اهلل    ،ونق  السبوطي عر إصالح املدي  قوله: ) قاا: ق  أك ر مدر البسدملة      
 .(016)ومر البللة إ ا أك ر مر قوا: ال إله إال اهلل(،الرمحر الرحبم

وهددو جدددس مددر ،وَعددرَّف د. حسددام الد بمددي الدحددع بقولدده: )هددو أيدد  كلمددة مددر كلمدد ني أو أك ر       
 . (013)االي صا (

                                                
 .1/311امل جم الوسبط  -15
 .1/311.و دظر: امل جم الوسبط 0/135املزهر  -16
 .3/501لسان ال رب  -13
 .501.وامل جم الوجبز /1/350امل جم الوسبط  -11
 .0/131. واملزهر3/743.ولسان ال رب 577.و دظر: خم ا  الصحاح/5/114ال ني  -11

 .057. واملو د /570.و دظر: امل جم الوجبز/1/311امل جم الوسبط  -011
 .057. واملو د /570.و دظر: امل جم الوجبز/1/311امل جم الوسبط  -010
 .535.و دظر: املو د / 1/135سبط امل جم  الو -011
 .1/155امل جم الوسبط  -017
 .1/113امل جم الوسبط  -014
 .0/61ال ني -015
 .0/417املزهر -016
 .15اال  قاق د لألصم ي د مق مة احملق / -013
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و لدك بإسدقاط حدرف أو    ،وقاا د. حمم  صداحل ال كدر ي يف حد ِّه: )أيد  كلمدة مدر كلمد ني أو أك ر          
و  ا م داهدا علد  مدا كاندع      ،وتألبف كلمة ج     مر األحرف الباقبة،أو أك ر مر تلك الكلمات،حرفني

 .(011)ت ا علبه الكلمات السابقة(
 أو وص ي. ،أو امسي ،والدحع يف اللغة ال رببة مده: ف لي  

 هوع ه  يرون طر ًقا مس قاًل قائم ا ب ات ،(011)وع  قسٌم مر ال لماء الدحع نوع ا مر اال  قاق
 يف ال وس  اللغوي.

 واي زالا ةب  تكون،أو تراكب  أعجمبة،أما الدحع ال ي نقص ه هدا فهو اي صا  كلمات   
وتصدر  اتها وإّن لغ هدا   ،وميكر نيقها علد  وفد  أصدوات ال رببة   ،الل ظة املدحوتة موافقًة الصبغ ال رببة

 )سبدما طوغراف:  م   سبدما الي هي مر،األم )األجدببة( هي الي قامع أواًل ب لك
cinematography. :و اد و الي هي مر ) اد و فونradio phone، .وغريها 

حب   أيد ون أحبان دا   ،وال ي  ب و لي أّنهم أي وا املقي  األوا مر ك  تركب .وهد ا كد ري عدد هم       
 األحرف األوىل مر جمموعة كلمات لبدح وا مدها ُمَسمًّ  ج    ا.

قاا احلصدري يف  ،،هد ا املدحدوت  يف بداب قبدوا الد يب   سدببال لل وسد  يف ال رببدة        وميكر أن  َنُ د َّ       
فإ ا م نقبد  الدحدع فسدضدير إىل اسد  ماا     ،تسو غ ه ا الدحع: )ال ميكدر نشدر ال لدم بالرتاكبد  امليولدة     

 وال حاجددة لإلثبددات أّن اتسدداق اللغددة يف هدد ه احلالددة  صددبح أ دد َّ ت رضًّددا   ،االصدديالحات اإلفرهبددة ن سددها 
                                                                    .(001)للتير(

فقاا: )حنر ن  ق  بأندا وصدلدا إىل دو  ا د  ت فبده حاج ددا      ،وكان احلصري م حمِّس ا لألي  بالدحع  
ب د د كدبري مدر    وجتود علبددا  ،ونظر أن األف ولة سد  ود إىل الدشداط  ،إىل االس  اد  مر الدحع ا   اد ا كبري ا

 .(000)(املصيلحات الي حن اج إلبها يف نهض دا ال كر ة اجل    
م لما )اعدرتض علد  ييدة اجملمد      ،و فض األب أنس اس الكرملي املد ه  الد ي دعدا إلبده احلصدري       

 ب   أن  ه  م ظم أعضائه إىل قبوا  ،م(0116اللغوي ال راقي ال ي ُأسِّس )
دحع؛ ألن علماء ال صدر ال باسدي  مد  كد  اح بداجهم إىل أل داظ       فقاا: )ال أ ى حاجًة إىل ال ،الدحع

ه ا فضدال عدر أّن ال درب م تدحدع إال األل داظ الدي  ك در ترددهدا         ،ج      م  دح وا كلمة واح   علمبة
 . (001)(فكان  لك سبب ا للدحع،عل  ألسد هم

 قبوله هما:وعل  الرغم مر  فض الكرملي الرتاكب  األعجمبة إال أنه )ا رتط  رطني ل   
 أن تكون األل اظ ي ب ة الدي  والصبغة. 0
وإال فإنك ال تقوا: )فدوُطغ َرف    دوِطغرف( ا د قاًقا مدر االسدم      ،أن تكون مادُتها ُتش به املاد  ال رببة 1

نش   دائم ا مده ف اًل   ب   كما ال،اإلفرهي املدحوت )فوطغرافبة(.وإن  قبلداها فما ك  مدحوت إفرهي نقبله
وه ا ما جي  أن  ،ومادتها،وصبغ األل اظ ن سها ،وأو ان لساندا ،فاألمر مركون إىل ال وق ال ربي ،امرادن

 .(007)ُ د َ َبه علبه(

                                                
 .1اال  قاق د البر السراج د مق مة احملق / -011
. وما  ه  إلبه ابر 103. وامله ب يف علم ال صر ف 1/054مساه ابر جين: اال  قاق الراب  )الُكّبا (، دظر: اطخصائ  -011

 جين ومر تب ه قوا فبه نظر،ومثة فرق بني اال  قاق والدحع.
 

 .ومصاد ه.63ال رببة وال ح    / -001
 ،ومصاد ه.64املباح  اللغو ة / -000
 .11املباح  اللغو ة يف ال راق / -001
 .117جملة: لغة ال رب /  -007
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 ل ا را ال  د
 

فقاا: )وحنر نرى أن  أي األب أنسد اس  ،األب الكرملي يف اعرتاضه ه ا (004)وأ   د. مصي   جواد  
إلبه يف املصيلحات اجل     إال ناد  ا؛ ألنده  عل  صواب...وعل   كر الدحع أَود  أن أ ري إىل أني ال أ كر 

ومدددا  كدددره ابدددر فدددا س يف مقدددا بس اللغدددة وفقددده اللغدددة ال   ددد و    ،و شدددوه َكِلَمها،نددداد  يف اللغدددة ال رببة
 .(005)وال أو   الب ب (،وال تمني،الظر
ي فقاا: ) دبغ ،فق  جو  ال م  به عد  الضرو  ،غري أّن موقف د. مصي   جواد مر الدحع ق  تغّبر  

 .(006)لكلي ال تضب  صو ها األصلبة(،أن نلجأ يف الدحع  إن اضير نا  إىل الكلمات الي فبها تض بف
والرتاكب  اجل  د   مدر    ،: إّن مر وسائ  اللغة  وال سبما ال رببة  تولبَ  الصبغال ولب  واالس ح اث  و

وَسددم و تلددك األل دداظ:  ،وال يو  الدد اللي،وامل د ،وعل  وفدد  قواعدد  اال دد قاق،جدد   الكلمددات ال رببددة
والّصبغ لك  ،وأنها تس يب  تولب  الكلمات ،أو ُمح َ ثة. وه ا ُ ؤّ   ق    ال رببة عل  مواكبة ال يو ،ُمَولَّ ً 

 مر  لك: ،ج    يف ال لم
 وه ا ،(003)مر ال يب ،ال أ  ج:  ه  قسم مر علماء اللغة إىل أّن: أّ ج الك اب تأ جًيا  0

ولكددهم مّلدا    ،ن م إّن ال رب األوائ  م  كر ل  هم ك   ُ ؤ ِّجونهدا ، الثي )أَ ج(قوا ب ب ؛ ألّنه مر ال
وح ظها مر ال لف  ،اح اجوا إىل تأطريها وتأ جيها،وصا ت ل  هم الك   واملك بات،اس قر وا يف األمصا 

 (ف م وا إىل ه ه امل رد  ال رببة )أّ ج: تأ جًيا ،باألغل ة
ب  مدر املوّلد  الد ي    ،    ت  بال.وعل  ه ا ال ميكدر عدّ ها مدر الد يب     عل   نة: فّ  ،امُلضّ ف الوسط

 اس ح ثه ال لماء مر أل اظ لغ هم.                                
. ويف عصددرنا  (001)واجلم :برامبدد (،وحنوهما،أو اطخّ ،ُ ّ ت  للتمددر،الربمبدد : )وعدداء مددر يشدد    1

 ،حندددو: الدددد ط ،أو لسدددوائ  ُأيدددرى ، م  للمددداءوُ سددد ، كدددون  كددد لك  مصددددوع ا مدددر صددد ائح امل ادن 
 وغريها.،والز ع

 ،إن  كان عبد ا فو نه ،البياقة: قاا ابر مدظو : )البياقة: و قة صغري  ُ  بع فبها مق ا  ما  جت   فبه  7
واجلم : ،والبياقددة ال ائلبددة  ،. ومددده البددوم )البياقددة الشتصددبة   (001)وإن  كددان م اع ددا فقبم دده(   ،أو عدد ده

. واسُ حِ ثع يف عصرنا يف ال راق:البياقة ال مو دبة: امل ّبدع فبهدا قسدم مدر األ  اق     (011)اقات(وبي،بيائ 
 الغ ائبة للداس.  

 قاا ابر مدظو : )ويف  وا ة كانع ضربات ،اب كر: مب د  اب  ع  بئ ا غري مسبوٍق إلبه  4
ال حي داج أن  ُ  بدَ  الضدربَة     ، ق   بواحد    مدهدا  ،أي: أّن ضرب ه كانع ِبكر ا،ال ُعون ا،ُمبَ َكراتعل 

 . (010)ثانب ا(
 .     (011)وغريها(،تك ك: )َمر َوَض  اطِخيط احلرببة يف املب ان  5
ُمَ ددددِ لِّب ا فددددوق الظهددددر ،و ق  علدددد  الك  ني،حيددددبط بددددال د  ،واسددددٌ  ،احلرملددددة: )كسدددداء قصددددري  6

والواضدح مدر    ،مر الد يب   وامل جم الوجبز،.وق  عّ ه امل جم الوسبط(017)(م  وح مر اأَلمام،وال  اعني

                                                
   به الدحع يف ال رببة مر مجلها وتراكببها، ولبس مر األعجمبة. أي مصي   جواد د هدا د قص -004
 . ومصاد ه.65-64ال رببة وال ح   / -005
 .61ال رببة وال ح    / -006
 .  0/133. و دظر: املزهر 0/011لسان ال رب  -003
 .43. و دظر:امل جم الوجبز /0/51امل جم الوسبط  -001
 .447/ 0لسان ال رب  -001
 .55.وامل جم الوجبز/0/60امل جم الوسبط  -011
 .0/63.و دظر: امل جم الوسبط 0/414لسان ال رب  -010
 .36. و دظر امل جم الوجبز/16/ 0امل جم الوسبط  -011
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فوّلد  مدهدا   ،غري أّنهدا قد  تيدّو ت داللبًّا   ،وامل د  الغالد  علد  ا د قاقاتها أّنهدا عرببدة     ،)حرم(،ج   الل ظة
 احمل ثون ه ا امل د . 

 دون ،الّرج ّبة: م هوم ُمح ث   ين: )البقاء عل  الق  م يف األفكا  وال ادات  3
أو ِد دددر مدددر عددداٍم أو  ،أو أدب ،مدددا ُ رَجددد  إلبددده يف  علدددمٍ )املرجددد :  :.وكددد ا (014)ُمسدددا ر  ال يدددّو (

 .  (015)(واجلم : مراج ،ك اب 
وكدد ا هددي  لددة يف الدداتف ُ رسدد  بهددا      ،وحنوه،الّسددّماعة: ) لددة  سددم  بهددا اليببدد  نددبض القل        1

 .   (016)وُ سم (،احل   
صددد ائح احل  ددد   مدددر  ،واألقماع  وحنوهدددا،كالكبزان،السَّدددمكري: )َمدددر َ صدددد  األدوات  املدزلبدددة  1

 .(013)امليلي(
 .         (011)أو سرى فبه(،واجلرح: أصابه الس م ،واحلبوان،تسّمم: )تسّمم الرج   01
.وُ قابلدها: الدوا دات وهدي: )البضدائ      (011)(الصاد ات: )البضائ  الوطدّبُة ُترَسدُ  إىل بدالد  ُأيدرى     00

ومدده مدا   ،مب د  )مصد   الر ق( ،دده: املدو د  وم،(071)وهي ُمقاب  الصداد ات( ،األجدببة الي  شرت ها ال ولة
والوثائ  الرمسبة الي خترج ،وهي الك  ،الصاد  ومؤسساتها مر قسَمي: ،ُ  َرف  البوم  يف دوائر ال ولة

أو الوثددائ  الرمسبددة الددي تدد ي  الدد ائر    ،: وهددي الك دد والددوا د أو مكددان توثبقهددا )تسددجبلها(.  ،مدهددا
 ها(. )تسجبل ،أو مكان توثبقها،)املؤسسة(

 . (070)(صاح  السمّو: )لق   حم ث  لك  أمري  01
وأغراض خم ل ة(.ومده: )الصد بحة:وعاء  ،الّص بح: ) قائ  مر احل    ُتسَ  م  يف صد  األوعبة  07

 .  (071)(وحنوهما،مر الّص بح ُ حَم  يف الِبدز ر والز ع
 . (077)وحنوها(،اإلعالن: )إظها  الشيء بالدشر عده يف الص حف  04
 . (074)وم  ر الكلبة يف اجلام ة(،ال مب : )مر ُ   م  علبه يف األمو   05
ُمَ ّبدَ ني مدر    ،مش ود اليدرفني يف حدبلني  ،الُ ق َلة: )يف الر اضة الب نبة:قضب  مر اطخش  أو امل  ن  06

 . (075)أو يشبة ُم َ ر َضة(،أعل  يف سقف
وهدو مجد      ،أو َمدر هدو ب  ج ده   ، رصاح  امل الي: )لق  ُ س  م  البوم لببان االحرتام لك  و   03

 . (076)والشرف(،امَل ال  مب د  الرف ة
 . (073)امل ما ي: )املهد س ال ي ميا س مهدة ال ما  (  01

                                                                                                                                
 .043. و دظر: امل جم الوجبز/0/061امل جم الوسبط  -017
 .153. و دظر: امل جم الوجبز /0/770امل جم الوسبط  -014
 .153وجبز /. و دظر: امل جم ال0/770امل جم الوسبط  -015
 .711. و دظر: امل جم الوجبز /0/451امل جم الوسبط  -016
 .711.و دظر: امل جم الوجبز /0/451امل جم الوسبط  -013
 .0/450امل جم الوسبط  -011
 .1/511امل جم الوسبط  -011
 .0/0114امل جم الوسبط  -071
 .0/457امل جم الوسبط  -070
 .765.و دظر:امل جم الوجبز/0/506الوسبط  -071
 .471.و دظر:امل جم الوجبز/1/615 جم الوسبط امل -077
 .477.و دظر:امل جم الوجبز/1/616امل جم الوسبط  -074
 .411. و دظر: امل جم الوجبز /1/603امل جم الوسبط  -075
 1/615امل جم الوسبط   -076
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 .(071)وُ سّم  الصف أ ض ا(،ال ص : )أح  أقسام امل  سة  01
 .(071)ودون ال قب (،فوق الرائ ،ُمقّ م: ) تبة مر ُ َت  اجلبأل والشرطة  11

ودون ،لدددواء يف اجلدددبأل عددد د مدددر الك ائددد .واللواء: ُ تَبدددة عسدددكر ة فدددوق ال قبددد     اللدددواء: )ال 10 
 .(041)ال ر  (
أو ،لُبَم ِّدد  حادث ددا حقبقبًّددا  ،ُ َؤّلددُف علدد  قواعدد  ياصددة  ،ال م بلبددة: )عمدد  فدديّن مد ددو  أو مدظوم    11
 . (040)قص   ا لل رب (،ُمتَ َلًقا
 ومدا  ك ر اس  ماله بالقوا..ويف  (041)تهّجم: ل ن موّل  مب د : )تكّلف الجوم(  17
 . (047)توتَّر: حنو: )توتََّرت ال القات بني ال ول ني(  14
 .  (044)(ومده الوثبقة،وسّجله بالير   الرمسي،أحكمه،وّث : )وّث  األمر وال ق   15

 ب  صا  لم  ،واس ح اث الصبغ،ومر الير ف أّن امُلح َ ِثني م  ق وا عد  تولب  الكلمات  
 .  (045)(وان ها  ال رصة،ُ ضرب يف ال  لبس،حنو: ) وى يف احلر   مسك ه( ،حكم وأم اا

 ما اللغة احلضارية ؟
 اللغة الي جي  أن ت صف بأمو  أساسبة مدها: ،اللغة احلّبة هي اللغة احلضا  ة

و د و  تلدك األل داظ     ،واسد ح اث الصدبغ امُلَ بِّدر  ب قدة مدر أل اظهدا       ،الق    علد  تولبد  امل دردات    0
أو مصديلحات  ،أو علمبدة  ،أو اج ماعبدة ،عما ُ س ح ث مر م اٍن فكر ة،رق اللغو ة املت ل ة امل روفةبالي

 وال ب لم دون غريه. ،وال مبكان ،لل لوم كافة. وه ا ال ولب  واالس ح اث دائم ال  دحصر بزمان
ملداسدد  لقسددم مددر  أي: أن ت يددي امل ددد  ا ،امُلَلبِّبددة حلاجددة أبدائهددا ،امدد الك اللغددة للم ددردات الك ري    1

وبصدبغها املؤد دة ب قدة     ،بأل اظهدا امل درب    ،واألفكا  ال ايلة إلبها باألل اظ األعجمبة،املصيلحات األجدببة
 تلك األفكا  واملصيلحات.

عل  ،ق  تها عل  االقرتاض مر اللغات األيدرى  اضديرا  ا  وقبدوا هد ه األل داظ ال يلبدة املقرتضدة        7
: إيضداع الد يب  إىل   ال انبدة يب  بصدبغ ه األجدببدة ألسدباب مدّر  درُحها.      : قبوا ال األوىلوف  طر قني: 

وحماولة اال  قاق مدهدا م لمدا ُتشدَ   الصدبغ امُلدراد  مدر        ،وصوغه عل  وف  الصبغ ال رببة وأو انها،ال غبري
 الكِلم ال ربي.

 

 وننمِّيها ؟  ،مب ُنَحصُِّن لغتنا العربية
وتضمها إىل ،فهي ت قب   كما مر  الصبغ امُلَ رَّبة ،ق  حروفها وصبغهاإن اللغة ال رببة لغة مرنة يف موسب  

 ،م رداتها. وهي مرنٌة يف س ة اال  قاق وال ولب ؛ لوض  الب    اللغوي ال ربي مكان املصديلح األعجمدي  

                                                                                                                                
 .474.و دظر: امل جم الوجبز /1/613امل جم الوسبط  -073
 .437بز /.و دظر: امل جم الوج1/610امل جم الوسبط  -071
 .417. و دظر: امل جم الوجبز /311/ 1امل جم الوسبط  -071
 .561. و دظر: امل جم الوجبز /1/141امل جم الوسبط  -041
 .531. و دظر: امل جم الوجبز /154/ 1امل جم الوسبط  -040
 .645.و دظر: امل جم الوجبز /1/134امل جم الوسبط  -041
 .651 جم الوجبز /.و دظر: امل0101 - 0111/ 1امل جم الوسبط  -047
 .661.و دظر: امل جم الوجبز /0000/ 1امل جم الوسبط  -044
 .0/451امل جم الوسبط  -045
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وهدي مرندة كد لك يف قبدوا املسدمَّبات       ،وحنع أل داظ م درب  عدهدا   ،وهي مرنة يف اي صا  الرتاكب  األجدببدة 
 جدببة  اضيرا  ا  ف س  ملها يف السباق اللغوي ال ربي.األ

فقد   ،ب  إّن لغات ال ام قبلدع أل داَظ غري هدا مدر اللغات     ،ولبسع ال رببة وح ها الي قبلع ال يب    
 وال سبما الكلمات ، كر ال  الن أل اًظا عرببة يف اللغة ال ا سبة أيُِ ت عر ال رببة

فصٌ  يف )وغريها. و كر يف: ،(046)الكافر...القر ن..(،املؤمر ،املسلم،احلّج،حنو: )الزكا  ،اإلسالمبة
فددددددد كر مدهدددددددا:  ،(وال دددددددرس علددددددد  ل دددددددن  واحددددددد   ، كدددددددر أمسددددددداء قائمدددددددة يف لغدددددددي ال رب 

 .(043)(وال  هم،وال  دا ،والكدز،والّ  ر،والزمان،واطخمري،ال َّد و 
فقاا ،فأصداب  ،فأجاب،حًيا مسدألةً سأا  در )ومما  واه ال  الن عر اإلمام علي )علبه السالم( أّنه:     

 .(041)(بالرومّبة،أي: أصبع ،له: قالون
قاا عدد ّي بددر   دد :                       ،وقدداا ابددر مدظددو  يف مدداد  )كددوب( ومددده: )الكوب:الكددو  الدد ي ال عددرو  لدده    

 ُمّ ِكئ ا َتصِ ُ  أبواُبه          َ س   علبه ال بُ  بالكوب
 وقوله ت اىل:،(04 ز: )َوَأك َواٌب َمو ُضوَعٌة( )الغا بة:ويف ال دز   ال ز،واجلم  أكواب

 .(041)((30)الزيرف:()ُ َياُف َعَلب ه م  ِبِصَحاف  ِمر  َ َه   َوَأك َواب  
ثدم  دقد   أي   ،(ُ قاا: هدو يف مجبد  اللغدات كد لك    ،ومده ال َّد و : )نوع مر الكدوانني الد ي ُ تَبدُز فبده     

 د ّا علد  أّن    ،وقوا َمر قاا: إّن الّ د و  عّمدع بكد  لسدان    :أبو مدصو قاا )و ز   علبه بقوله:  ،ال  الن
والد لب  علد   لدك أّن أصد       ،فصا  عرببًّا عل  بدداء )َف  دوا(   ،ف ّرب ها ال رُب ،االسم يف األص  أعجمي

وهو نظدري مدا ديد  يف كدالم ال درب مدر كدالم        ،بدائه: تدر. قداا: وال ن رفده يف كدالم ال درب؛ ألّنده مهمد       
 .   (051)ومّلا تكّلمع بها ال رُب صا ت عرببة(،وما أ بهها ،والسد س،وال  دا ،م   ال  باج، جمال

باألل دداظ املسدد  ا   مددر خم لددف اللغددات قدد ميها      (050)وقدداا مدددري الب لبكددي: )حت دد  اللغددة اإلهلبز ددة      
 ال و ،وت   ال رببة مر أبر  اللغات الي اس م ت مدها اإلهلبز ة كلمات ك ري ،وح   ها

 cotton. وقيدر    bulbul.والبلبد    allahمدر  لدك مد اًل: اهلل      ،سبما يف مباد ر ال لم عل  اي الفها
 .(051)وغريها الك ري(

وتدي  باإلهلبز ة ك لك ،. ول ظة )صقر(sugarوهي يف اإلهلبز ة  ،وق  م    لك يف كلمة )سّكر(   
sakerرف اإلهلبزي ك لك .وكلمة )قرياط(  وهي غري عرببة  ه  صوتها باحلcarat   وكلمة الزمدّرد  غدري .

أو  ،أو األُ   ،.ومر  لك ل ظة اأُل    agate.وك لك ال قب  emeraldال رببة  ه ها مديوقة باإلهلبز ة 
 . وغريها ك ري.riceالر ّ  يف  اإلهلبز ة 

تد ايال   ،اللغات فبما ببدهدا ل  اي  ،وضبط أصولا،إّن امُل  ب  ل ه األل اظ لب جز   حق ا  يف حصرها   
 جي   مر ال سري  إن م نق  احملاا  حت    أصوا ك ري مدها.  

                                                
. مما  كره ال  دالن يف بداب املشدرتك يف االسد  ماا يف اللغدات فبده نظر، لدك ألّن قسدم ا مدهدا          115فقه اللغة،وسّر ال رببة / -046

 عربي
ل  دالن يف بداب املشدرتك يف االسد  ماا يف اللغدات فبده نظر، لدك ألّن قسدم ا مدهدا          . مما  كره ا115فقه اللغة،وسّر ال رببة / -043

 عربي
 .ونس د ج مر ه ا أّن اس  ماا ال صحاء لألل اظ غري ال رببة مقبوا وجائز.113فقه اللغة وسر ال رببة / -041
 (،و مبا يف لغات ُأَير.cup. وهو يف اإلهلبز ة )3/353لسان ال رب  -041
 .0/670ب لسان ال ر (-051
 ايرتت األم لة مر اللغة اإلهلبز ة لشبوعها،واتساع الرق ة الي ُتدي  فبها. -050
 م جم املو د د مق مة )تص  ر( احملل  اطخاص باألل اظ ال رببة ال يلبة يف اإلهلبز ة، وق  عرضها يف اثدي عشر  ص حة. -051
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واملصديلحات   ،إّن حّبدا للغ ددا ال رببدة جيد  أن  صدحَبه الد  كري بوضد  البد ائ  اللغو دة ل لدك األل داظ           
حبدا   ،بدا  امل يو    ضبدا  لك أم أببداه ؟ فد لك مدا حت مده احل   ،الي أي ت تق حم حباتدا اللغو ة،األعجمبة
وال ميكر مد  أبدداء األمدة مدر اسد  ماا امل دردات امل درب  عدر        ،وم دو ًّا،ماد ًّا،وتالقح احلضا ات،احلضا  

ومدا اسد ج  ومدا  اا    ،ومسدكر ونقد  وعم   ،وملبس،ومأك ،وأحاسبس،حباتهم اجل  د  : مدر مشاعر  
  س ج  يف احلبا  مر ِتقدبات عملبة يف اجملاالت كافة.

 ووض  الب ائ  الصحبحة هو مسؤولبة:،ولبة محا ة اللغةإن مسؤ   
وحمددر ي وسددائ  اإلعددالم     ،و جاا القددانون،وامل دبني بالرتمجددة ،: وأعددين بهددم األدبدداء  املدد ق ني 0

 ومؤل ي الك   ال  اسبة اب  اء ا مر   اض األط اا ح   اجلام ة.،بأنواعها
وال ُملبِّب ددا مددا حي اجدده امل حدد ث  ،وال كافب ددا ،ب ا: وقدد  أدت جددزء ا ال   دد   ددافاجملددام  اللغو ددة ال رببددة 1

أو وضُ  أل اظ ،أو مدحوتة ،ونشراٌت ملصيلحات ُمَ ّربة،وال املؤلف.ن م مثة إجراءاٌت،وال األد  ،ال ربي
ل أيدد  موضدد ها ،عرببددة موضددَ  األل دداظ األعجمبددة.ولكر الدد ي جيددري إحصدداء  لألل دداظ الددي ُعددوِلج أمُرها

وعل  ،وج لدددها علددد  وفددد  الددد وق ال ربدددي بصدددبغ اللغدددة ال رببدددة         ،ا ال ربدددي املقبدددوا يف االسددد  ما 
ال ي أي  موِقَ دة  ،أمام السب  الياغي اجلا ف،َلَبِجَ ه نز  ا  سري ا ،وعل  وف  ا  قاقها وقباسها،موسبقاها

رات وك ا عل  املدؤمت ،و ب و أّن األمر أي   س  صي عل  اجملام  اللغو ة،والقلم ال ربي،مر اللسان ال ربي
موقً ا جادًّا ل ق  م ال ون للمشدا    اللغو دة   ،اللغو ة مما  س  عي وقوف احلكومات الي  همها  أن ال رببة

 الي ت ني اجملام  اللغو ة عل  إجرائها؛ ألنها الادفة إىل إحباء اللغة وحتصبدها وتدمب ها وحت ثبها.
علبهدا أندواع ال ددون مدر  داب مبدا يف  لدك        ونز د  ،: املرئبة واملسموعة واملقروء وسائ  اإلعالم كافة 7

أو تلو  هددا باألل دداظ ،ك  هدد ه علبهددا مسددؤولبة كددبري  يف نقدداء اللغددة،وال ددروض املسددرحبة ،القصددائ  امُلَغّدددا 
واس  مالا اللغدة ال صدبحة ب قدة    ،وإن ال م  عل  تدقبة ه ه الوسائ  مر املصيلحات األعجمبة ،ال يبلة

 ال ي اس وىل ،ة ال يب ومجالبة  قل  حق ا مر مساح
ال كمدا كاندع يف   ،وه ا حي اج إىل مؤمتر لغوي تكون مقر اُته ملزمًة،عل  ني   قسٍم مر ألسد دا وأقالمدا

 مر دومنا تيبب .       ،مقر اٌت مك وبٌة يف احملاضر اطخ امبة،املؤمترات الي مرت
ةبُ   كدوُن عرضدها   ،بقبة املواد ال  اسبةأو يف ،: سواء  أكانع يف ماد  اللغة ال رببةاملداهج ال  اسبة 4

فضداًل عدر   ،ومصيلحاتها ك لك.وأن  ُ َ  َّ امل لدم لبكدون م حد ث ا بلغدة عرببدة سلبمة     ، مٍ  عرببة صحبحة
 إع اده م لم ا ناجح ا يف اجلوان  الرتبو ة األيرى.

وجتدد    ،ببدة فصدحبة  م نبة وعسكر ة  بدإلزام مد سدببها بالك ابدة بلغدة عر      قبام مؤسسات ال ولة كافة 5
 األل اظ غري ال رببة يف يياباتها ومدشو اتها كافة.

وببان أن  لدك ُ َ د   واجب دا    ،الس  ماا اللغدة ال رببدة ال صدبحة    قبام مؤسسات اجمل م  امل ني بال وعبة 6
 وإنسانبًّا.،وثقافبًّا،ووطدبًّا،د دبًّا

وال عو  إىل إقامدة ال جم دات    ،ن تاباتواال،والصداعبة،والز اعبة،الصحبةم اب ة نشرات ال وعبة  3
وك ا عل  مر ،ُمَ َجدَِّبًة األل اظ غري ال رببة ،وملصقاتها بلغة عرببة فصبحة،واملؤمترات بأن  تكون مدشو اتها

أن  كدون لده حدنن مدر ال  ا دة ب ددون اللغدة         ،وغريهدا  ،  وىل إع اد هد ه الدشدرات والالف دات واجلد ا  ات    
 وأسالببها. ،وقواع  ك اب ها،ال رببة
وإجيداد البد       ،وال ولبد   ،كما مر عرضها  كال  ر د    اإلفاد  مما ت م   به اللغة ال رببة مر ق  ات  1

 الي نرف  ،والرتمجة إىل غري  لك مر السب  اللغو ة،بالدحع واال  قاق
 



 
 اللغة واحلضا   

 

79 

واملصديلحات ب قدة مدر    ووض  األل اظ امل رب  عر امل اني ،بها لغ دا لَدُحّ  مر ان شا  األل اظ غري ال رببة
 وموافق ه صبغ ال رببة وقواع ها الصرفبة. ،ومجاله،وموسبقاه،حبُ  نوُع الل ن ودالل ه

وب وجبددده   ،تأيددد  ببددد  اجلمبددد  برفددد  وحددددان وبدددوعي تدددام     ،إنددددا ةاجدددة إىل محلدددة لغو دددة كربى    
واكبددة احلبددا   قدد  تها علدد  م ،وإبانة مجالا،وإضدداء  الير دد  للكدداِتِبني بهدد ه اللغددة املق سددة     ،موضوعي
 ونوعها وع دها.،مهما كان حجمها،وأن ن  ك عظم ها يف تولب  امل ردات،احلضا  ة

 والدجاح يف مس انا طخ مة لغ دا لغة القر ن الكر م.،وال وفب ،اَلله َنسأُا الس اَد  

 املراجع واملصادر
  القر ن الكر م

ة والدظدددام ال ددداملي اجل  ددد   د.عبددد  الغ دددو   واألل بدددة ال ال دددة  األ ددد  ولوجبا والرتببددد ،الرتببدددة املقا نة 0
 م.  1111دا  ال كر ال ربي    0و ير ر  ط،عبود
 م. 0131ال ابع وامل حوا  علي أمح  س ب )أدونبس(  دا  ال ود   بريوت  لبدان  1
دا  الشدؤون ال قافبدة     4ه( تح.حممد  علدي الدجدا   ط    711اطخصائ   أبو ال  ح ع مان بدر جدين )ت   7

 م. 0111اد ال امة  بغ 
 م.0113ال  اسات اللغو ة يف ال راق  ال ك و  عب  اجلبا  ج  ر القزا   دا  اليلب ة  بريوت  4
ه(  تح.حممددد  حسدددر حممددد  حسدددر 711سدددّر صدددداعة اإلعدددراب  أبدددو ال ددد ح ع مدددان بدددر جدددين )ت  5

 م.1111ه  0410دا  الك   ال لمبة  بريوت  لبدان  0ومبشا كة أمح     ي  حاته عامر  ط ،إمساعب 
ال رببة وال ح    )اجتاهات ال ألبف اللغوي يف ال راق(  سلسدلة املوسدوعة الصدغري   الد ك و  حممد         6

 م.0111عب  امليل  البكاء  طب  دا  الشؤون ال قافبة ال امة  و ا   ال قافة واإلعالم  بغ اد  ال راق 
ود.إبدراهبم السدامرائي  دا     ،تح.د.مهد ي املتزومدي    (ه035ال ني  اطخلب  بر أمح  ال راهب ي )ت 3

 م.0114احلر ة لليباعة  اجلمهو  ة ال راقبة  بغ اد  
ه(  تح.مصدي    471فقه اللغة وسّر ال رببة  أبو مدصو  عب  امللكنب حمم  بر إمساعبد  ال  دالن )ت    1
القداهر   وأوالده مبصدر   ،ميب ة مصي   البابي احللدن   1وعب  احل بن  لن  ط،وإبراهبم األببا ي،السقا

 م.0154ه  0737
 م. 0130كالم ال رب )مر قضا ا اللغة ال رببة(  د. حسر ظاظا  دا  امل ا ف مبصر  القاهر   1

دا  احلدد       0مراج ددة وتصددحبح خنبددة مددر األسددات    ط    (ه300لسددان ال ددرب  ابددر مدظددو  )ت   01
 م.1117ه  0411القاهر  
 م.0167دا  امل ا ف  القاهر    1س ران  طاللغة واجمل م  ) أي ومدهج(  د. حممود ال 00
 م.0133لغوّ ات  د.عب ه عب  ال ز ز قلقبله  مك بة األهلو املصر ة  القاهر    01
ومشكلة ال رببة ال صر ة  ال ك و  مصي   جواد  ميب ة ال اني  بغد اد  ،املباح  اللغو ة يف ال راق  01
 م.0165ه    0715
ه  0411ه(  دا  الرسدالة  الكو دع   666كر بر عب  القاد  الدرا ي  )ت خم ا  الصحاح  حمم  بر أبي ب 07
 م.0111

 ددرح وضددبط   (ه100املزهددر يف علددوم اللغددة وأنواعهددا عبدد  الددرمحر جددالا الدد  ر السددبوطي)ت    04 
وحممد  أبدو ال ضد  إبدراهبم  دا  إحبداء الك د        ،وعلي حممد  البجادي ،وتصحبح: حمم  أمحد  جداد املدوىل   

 ي احللن و ركاه )د.ت(.ال رببة  عبس  الباب
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دا  ال لم للمال ني    0ود.مبشاا عاصي  ط  ،امل جم امل ص  يف اللغة واألدب  د.إمب  ب      قوب 05
 م.0113بريوت  لبدان 

 ه 0413امل جم امل هرس ألل اظ القر ن الكر م  حمم  فؤاد عب  الباقي  إ ران   06
هر   طبد  املركدز ال ربدي لل قافدة وال لدوم  بدريوت لبددان        امل جم الدوجبز  جممد  اللغدة ال رببدة يف القدا      03

 )د.ت(. 
وحممد    ،وحام  عب  القاد ،وأمح  حسر الز ات،امل جم الوسبط  قام بإيراجه:إبراهبم مصي   01

 07158ه  قمري 0413علي الدّجا   ميب ة باقري )دا  ال عو (  طهران إ ران 
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