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ب لقد كان الهدف من إنشاء المعجم قدیما ألجل جمع اللغة، أو ألجل حمایتها من تسرّ 
غریب ولیس من قبل فیه اللغة، وما خرج عنهلذي تُ د من البدایة الزمن ادّ فحُ حن إلیها،الل

تمیل إلى كّل أصبحت إذ نفسه في وقتنا هذاء المعاجمالهدف من إنشایبق لكن لم العربیة.
ما هو وظیفي من األلفاظ؛ خدمة لمستعمل اللغة بمختلف فئاته المستهدفة.

:)lexique(المعجممفهوم-1

وقعت في كالم )مجَ عَ ("اعلم أّن یقول ابن جني: )مجَ عَ (المعنى الّلغوي لكلمة -أ
اإلبهام واإلخفاء وضد البیان واإلفصاح. فالعجمة: الُحبسة في الّلسان. ومن ذلك رجل العرب

مي: غیر العرب م والعجَ نان كالمهما. والعجَ أعجم وامرأة عجماء، إذا كان ال یفصحان وال یبیّ 
النعاس علیه، والعجماء البهیمة لعدم إبانتهم أصال. واستعجم القراءة لم یقدر علیها لغلبة

عن جاب سائلها تعجم الرجل: سكت، واستعجمت الدار ها ال توّضح ما في نفسها، واسألنّ 
د الوضوح، وٕاّنما تدل على ضح من استعمال مشتقات كلمة عجم، أّنها ال تفی. یتّ 1"سكتت

األساس التیسیر مشتقاتها؟ والمعروف أّن هدفهفكیف یكون المعجم من الغموض 
واعلم أّن أعجمت وزنه أفعلت، وأفعلت هذه وٕان كانت في "ویقول ابن جني أیضاوالتسهیل. 

ة، فقد تأتي أفعلت غالب أمرها تأتي لإلثبات واإلیجاب نحو أكرمت زیدا؛ أي أوجبت له الكرام
وذلك نحو أشكیت زیدا؛ أي أزلت له ما یشكوه، وكذلك قولنا أیضا بمعنى السلب والنفي 

یكون المعجم إلزالة العجمة والغموض.. وبذلك2"أعجمت الكتاب أي أزلت عنه استعجامه
جمع المعجم معاجم ومعجمات. ویُ 

ولم یكن الّلغویون أّول من استخدم لفظ معجم، وٕاّنما سبقهم إلى ذلك رجال الحدیث 
الذي یجمع أسماء الصحابة و فقد أطلقوا كلمة معجم على الكتاب المرّتب هجائیا، ،3النبوي

بة كان أّول من أطلق لفظة معجم، وصفا ألحد كتبه المرتّ یقال إّن البخاري "ورواة الحدیث و

، ، دار القلم1993. دمشق: 2أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة اإلعراب، تح حسن هنداوي، ط-1
.40، ص1ج
.40نفسه، صصدرالم-2
، مكتبة لبنان ناشرون 1994. لبنان:2بین الماضي والحاضر،طعدنان الخطیب، المعجم العربيینظر -3

.34-30ص
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. أّما اللغویون القدماء فلم یستعملوا لفظ معجم، ولم یطلقوه على 1"على حروف المعجم
لعین، وذاك الجمهرة وٕاّنما كانوا یختارون لكّل منها اسما خاصا، فهذا ا،مجموعاتهم الّلغویة

أّما إطالقنا لَلفظ معجم على هذه الكتب فإطالق متأخر..وآخر الصحاح

استعماالت العصر الحدیث إطالق لفظ: من )قاموس(مرادفة لكلمة )عجمالمَ (كلمة -
القاموس على أّي معجم سواء كان باللغة العربیة، أو بأّي لغة أجنبیة، أو مزدوج اللغة و

، ومرجع هذا المعنى الذي 2"أو معظمهلفظ القاموس في اللغة هو قعر البحر، أو وسطه "
أّلف الفیروزآباديأّن عالما من علماء القرن الثامن الهجري، وهو ،أُلصق بلفظ قاموس

"قد حّقق معجما سّماه القاموس المحیط، وهو وصف للمعجم، بأّنه بحر واسع أو عمیق. و
هذا المعجم على مع كثرة تردد اسمو ، وصار مرجعا لكّل باحث.رةشهمعجم الفیروزآبادي

وصار ُیطلق 3"ه بهذا المعنىو ظّن بعضهم أّنه مرادف لكلمة معجم، فاستعمل،ألسنة الباحثین
)معجم(استخدامأقّر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة لفظ القاموس على أّي معجم. كما أنّ 

إطالق واعتبر ،اني كلمة قاموس في معجمه الوسیط) وذكره ضمن معقاموس(للداللة على
لفظ قاموس على أّي معجم من قبیل المجاز، أو التوسع في االستخدام.

كتاب یضم أكبر عدد هو "المعجم أو القاموستعریف إنّ :المعجم بالمعنى العلمي- ب
ممكن من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسیر معانیها، على أن تكون المفردات أو المواد 

إما بحروف الهجاء، أو حسب المواضیع، والمعجم الكامل هو بة ترتیبا خاصا، الّلغویة مرتّ 
مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها، وطریقة نطقها، وشواهد ،كل كلمة في اللغةالذي یضمّ 

ومن خالل هذا التعریف یتبّین لنا أّنه ال یفّرق بین القاموس ، 4"تبّین مواضع استعمالها
.والمعجم

.32عدنان الخطیب، المعجم العربي بین الماضي والحاضر، ص -1
مادة ، دار صادر 1990. بیروت: 1عرب، طأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان ال-2

قمس.
.161، عالم الكتب، ص1987. القاهرة، 6رب، طأحمد مختار عمر، البحث الّلغوي عند الع-3
.9لمالیین، صالعلم ل، دار1972. بیروت: 2إمیل یعقوب، المعاجم الّلغویة بدایتها وتطورها، ط-4
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ویعّرفه )Lexique(معجم هو ما یقابل في الفرنسیةلولقد ورد في المعاجم األجنبیة: ا
یدل المعجم كمصطلح لساني "كالتالي) Jean Dubois(قاموس الّلسانیات لجون دوبوا

نة للسان جماعة بشریة أو نشاط علمي أو نشاط متكلم عام على مجموع الوحدات المكوّ 
في الّلسانیات الحدیثة لمصطلح معجم یرى أّن "إبراهیم بن مرادفي حین أنّ 1"ما...

غویة المشتمل مفهومین. األّول عام. وهو رصید المفردات المشترك بین أفراد الجماعة اللّ 
و بهذا المفهوم معّبر عّما على ما تحّصل لها من تجربتها في الكون من مفردات دالة، وه

مدّونة . والمفهوم الثاني خاص، ویعني الجماعة الّلغویة) Compétence(قدرةیسمى ال
المفردات المعجمیة في كتاب، مرتّبة ومعّرفة بنوع ما من الترتیب والتعریف، وقد تكون 

نة مفردات مؤلف من المؤلفین، مثل معجم الجاحظ، أو مفردات اللغة في فترة وَّ دَ المفردات المُ 
من الفترات، مثل معجم الطب، وقد یكون الكتاب ذا منحى استیعابي، ُیراد به جمع ما 

. فهو 2ع المؤّلف جمعه من مفردات اللغة، التي ُعرفت في االستعمال مثل لسان العرباستطا
بذلك یحمل مفهومین: ما هو معنوي وعام مشترك، وما هو مجّسد ومدّون في مؤّلف. 

اشتق )Lexique(مصطلح المعجم: إنّ المصطلحات ذات العالقة بمصطلح معجم-
اشتق )Le dictionnaire(ومصطلح القاموس) La lexicologie(منه مصطلح المعجمیة

المعجم ُیعّد في الدرس الّلساني أساسا ). و"Dictionnairique(منه مصطلح القاموسیة
قیام األّول على دراسة "المعجم والقاموس) هو (ما یمّیز العلمین ظاهریاو . 3"هوّیة نظریة

ل استنباط قوانین عامة معجم اللغات الطبیعیة في مستویي المنجز والممكن معا؛ من أج
) وقیام الثاني La lexicologie(للمعجم واقتراح نظمنة له. وهذه وظیفة المعجمیة النظریة

غیة الوصول على الوصف التجریبي للمعجم. والسعي إلى معالجة هذه النظمنة وتدقیقها بُ 

1- Jean Dubois et autres, Dictionnaire linguistique, Paris : 1973, Larousse, 
p297. 

 ویطلق الفاسي الفهري على هذا المفهوم مصطلح المعجم الذهني، وهو مجموع المفردات التي تتكّون في
11ذهن الفرد، ویشترك فیها مع أفراد مجتمعه. ضمن حوار أجریناه مع األستاذ الفاسي الفهري، بتاریخ 

بالمجلس األعلى للغة العربیة، الجزائر.2012أفریل 
، 1994-1993مجلة المعجمیة التونسیة، تونس: " مقّدمة لنظریة المعجم"دإبراهیم بن مراینظر -2

.30، 29، ص10- 9جمعیة المعجمیة، ع
3 - Aïno Niklas- Salminen, La lexicologie, Paris : 1997, Armand Colin, p 25. 
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أو ما La lexicographie("1(إلى القاموس األمثل، وهو ما تتكفل به المعجمیة الصناعیة
هو فن تحریر وٕانشاء . و الجانب التطبیقي للمعجمیة النظریةیسمى بصناعة المعاجم أو

وتصنیف وطباعة المعاجم، یقوم بتحدید معالم تطبیق المعارف المستنبطة من العلوم الروافد
علم الداللة وعلم - علم التراكیب-علم الصرف-علم تأصیل الكلمات- علم المفردات(

ویكّیفها لتكون وثیقة حاملة لمعارف متنوعة، بحسب ما یقتضیه الهدف التربوي المصطلح). 
التي تمثل المداخل ،الذي یحّدده المعجمي من عمله أثناء الوصف الّداللي للقائمة االسمیة

حة وما یمكن أن یتفرع عنها من وظائف ،المعجمیة المتبوعة بالتحدیدات والشواهد الموضِّ
للقاموس، مهمة الصناعة المعجمیة، التي وبذلك یكون اإلنجاز الفعلي2داللیة لغویة أخرى.

تُنشىء وتصّنف وتطبع ما اّتفق علیه في المعجمیة النظریة. إّال أّن المعجمیة التطبیقیة 
ق بحث ائإیجاد طر إلىفي عصر المعاجم اإللكترونیة، همة الترتیب والطبع تجاوزت مَ 

خل، وذلك بالتعاون مع الحاسوبیین، وكذا رفق المدوبرامج لحوسبة كل المعلومات التي ت
اللسانیین.

كانت في الغالب تقتصر على الفهم إّن وظیفة المعجم قدیما،وظیفة المعجم:-2
في كّل أنواع ، وتعّد هذه الوظیفة حقیقة أساسأي شرح معنى كلمة غامضة أو غریبة

المعاجم في القدیم وفي العصر الحدیث، أّما المعاجم المعاصرة، وبخاصة تلك الموّجهة إلى 
غات األخرى، غیر اللغة األم، فهي تسعى إلى تحقیق وظائف أخرى زیادة على الناطقین باللّ 

ویده وظیفة الفهم وهي وظیفة إكساب المتعّلم القدرة على التعبیر أو اإلنشاء، ووظیفة تع
یمكن تحدید وظیفة الثقافیة والمعرفیة. إذ على الجوانباطالعهعلى التعّلم الذاتي ووظیفة 

المعجم في:

شرح الكلمة وبیان معناها أو معانیها، إّما في العصر الحدیث فقط، أو معانیها عبر "-
العصور؛

بیان كیفیة نطق الكلمة؛-

.30إبراهیم بن مراد، مسائل في المعجم، ص -1
ابن حویلي األخضر، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث الّلساني والنظریات التربویة ینظر -2

.72، دار هومة،  ص 2010الحدیثة، الجزائر: 
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بیان كیفیة كتابة الكلمة؛-

الصرفیة للكلمة؛تحدید الوظیفة-

بیان درجة اللفظ في االستعمال، ومستواه في سلم التنوعات اللهجیة؛-

، والنبر باختصار هو إعطاء بروز معین ألحد مقاطع 1"تحدید مكان النبر في الكلمة-
ال وذلك ألّنه ، غیر واردالنبر في اللغة العربیة الفصحىاطع األخرى. و الكلمة دون المق

وهذه بعض من وظائف المعجم..من مقطع إلى مقطع إلى تغییر المعنىیؤدي انتقاله 

یجب أن تتوفر في المعجم الّلغوي جوانب جدیدةأّن هناكمحمود فهمي حجازيویرى
العام المعاصر، وتتمّثل في:

التدقیق في معاني الكلمة بهدف  صیاغة تعریفات أكثر وضوحا؛"-

یاقات حّیة؛إضافة إمكانات استخدام الكلمات في س-

إعطاء معلومات عن اإلمكانات النحویة الستخدام الكلمة؛-

إعطاء مزید من االهتمام للتطور التاریخي للمفردات من حیث الداللة واالستخدام؛-

التدقیق في تأصیل المفردات؛-

إضافة الكلمات الجدیدة المستحدثة التي دخلت االستخدام العام؛-

والجداول اإلیضاحیة؛إضافة الخرائط والرسوم-

تحدیث المالحق المعرفیة المصاحبة للمعجم؛-

إعادة عرض موجز لقواعد اإلمالء؛ -

.166، عالم الكتب، ص 1987. القاهرة: 6أحمد مختار عمر، البحث الّلغوي عند العرب، ط-1
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وهذه الجوانب .1"عمل مزید من التنظیم والترتیب الطباعي بهدف الوضوح القرائي-
إكسابوظیفةأيالغرض منها هو تحقیق ما هو وظیفي؛ في المعجم المعاصر، الجدیدة 
. إّال والمعرفیةالثقافیةالجوانبعلىاطالعهووظیفةاإلنشاء،أوالتعبیرعلىالقدرةالمتعّلم

افتقارها إلى مختلف هذه الجوانب، سواء من حیث أّن المالحظ في معاجمنا المعاصرة هو
المصادر التي تعتمدها في مدونة المعجم، أو من حیث المعلومات التي ترفق المدخل داخل 

صل المدخل (بسبب وال ذكر ألومات صوتیة وصرفیة ونحویة وداللیة، المعجم، من معل
وكذلك عدم وجود تحدیث لمعلومات المعجم، وٕانشاء طبعات جدیدة االفتقار للمعجم التاریخي) 

منقحة. 

غویة العربیة من المعلوم بالضرورة أّن المعاجم اللّ المعجم العربي األساسي:-3
ه للمثقفین لتحقیق تعّدد أهدافها وتنوع فئاتها. فمن معجم موجّ واألجنبیة لم تكن لتتعدد لوال 

ه للمتعلمین من أبناء اللغة أو أهداف عامة أو خاصة، لغویة أو موسوعیة، إلى آخر موجّ 
االعتماد ،غیرهم من الناطقین باللغات األخرى. وكان السائد لدى المعجمّیین العرب وغیرهم

في تلبیة حاجات غیر الناطقین األصلیین باللغة. ،اللغةعلى المعاجم الثنائیة أو المتعددة 

ولقد بدأت فكرة صنع معجم عربي خاص لغیر الناطقین بالعربیة بشكل جّدي، حین 
العربیة حالیا بوصفها لغة عالمیة انتبه العلماء لالنتشار السریع الذي تحظى به اللغة 

غة؛ لمساعدة المتعلمین على اختالف من الصعب تصنیف معاجم عربیة ثنائیة اللّ هوأدركوا أنّ 
لغاتهم وتنوع مستویاتهم، فاقترحوا تصنیف معجم عربي أحادي اللغة، یخدم الناطقین بغیر 
العربیة ویضع حاجاتهم وقدراتهم في الحسبان، ونتج عن ذلك تصنیف المنظمة العربیة 

معجم المعجم العربي األساسي هو وهذا للتربیة والثقافة والعلوم للمعجم العربي األساسي.
، وشارك أساتذة كبار 1989بتونس سنة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم إنجازمن 

وهو من نوع المجلداتفي تنسیقه. لدول العربیة في تألیفه، وعلي القاسميمن مختلف ا

مجلة مجمع اللغة العربیة، " جمات العامةاتجاهات معاصرة في صناعة المع"محمود فهمي حجازي -1
.142، ص 98، مجمع اللغة العربیة، ع2003القاهرة: 



14 

غالف رة لوهذه صو 1صفحة.1347. وعدد صفحاته 17×24الورقیة بغالف كرتوني حجم 
هذا المعجم العربي األساسي.

، ندبت المنظمة له نخبة مختارة من يهذا المعجم العربي حصیلة جهد جماععدّ یُ و 
غة من مشرق الوطن العربي ومن مغربه، ممن فقهوا اللّ ،ین وعلماء اللغة العربیةالمعجمیّ 

واقتدار من العلماء العرب د العربیة وسبروا أغوارها، واستكنهوا أسرارها وخدموها بتجرّ 
وممن جمعوا إلى ذلك ممارسة تربویة، وقد ،ین في الوطن العربي، وفي خارجهالمعجمیّ 

ق عمل، لكتابة المعجم، ولمراجعته وللتنسیق بین رَ باشروا هذا العمل الجماعي، في فِ 
ة موضوعاته، ثم لتحریره متكامالً، ولمراجعته مرة أخرى مراجعة شاملة عن طریق أساتذ

ولكن بعد جهد ومراجعة كبیرین.2متخصصین، حتى استقام في هیئته هذه.

خصائص المعجم العربي األساسي من حیث الفئة المستهدفة: -3-1

ص للناطقین باللغة المخصّ بین المعجم العربياأساساهناك فرقأّن "علي القاسميأّكد
األخرى، من حیث الهدف والمحتوى ص للناطقین باللغات والمعجم العربي المخصّ ،العربیة

ال تصلح لخدمة هذا ،غویة... وٕاّن المعاجم العربیة قدیمها وحدیثهاوأسلوب عرض المادة اللّ 

.19/11/2012تاریخ اإلنزال:.www.neelwafurat.comالمعجم العربي األساسي-1
وقع نفسه.المینظر -2
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. وهذا طبعا الختالف الجانب الّلغوي والحضاري لدى كّل من 1"النوع من مستعملي المعجم
الناطقین بالّلغة العربیة والناطقین بالّلغات األخرى. والفرق بین المعجم المخصص للناطقین 
بالعربیة، والمعجم المخّصص لغیرهم، فرق یحتّمه الفرق بین نوعین من القراء هما: 

ذین النوعین من القراء على االختالف بین هو بالعربیة، وغیر الناطقین بها.الناطقون 
لغوي وحضاري، فِمن الناحیة الّلغویة، أِلف الناطقون بالعربیة نظامها الصوتي "وجهین

أدائها عینهم علىوالصرفي واإلعرابي والداللي، وأصبحت لهم قدرة نسمیها بالسلیقة، تُ 
ُههم صعوبة نطق الوحدات ابِ أّما غیر الناطقین بالعربیة، فتججّنبهم أخطاء العجمة  وتُ 

وال یعرفون الصوتیة، التي لم تتعود على أدائها أعضاء النطق؛ لعدم وجودها في لغتهم، 
بمعاني األوزان الصرفیة العربیة وزهم اإلحساس ومن ناحیة أخرى یعُ بالسلیقة مواضع النبر.

ّمع للناطقین بالعربیة. ولهم ُعّدة محدودة من المفردات ال ترقى إلى الثروة الّلغویة التي تتج
ومن الناحیة الحضاریة فإّن الحضارة العربیة اإلسالمیة تختلف بدرجات متفاوتة عن 

. وذلك هو االختالف 2"حضارات غیر الناطقین بالعربیة من حیث مظاهرها الفكریة والمادیة
بها. وهكذا غوي والحضاري بالنسبة للناطقین باللغة العربیة وغیر الناطقین في الوجهین اللّ 

ة عبء أكبر مقارنة یقع على المعجم األحادي اللغة الموّجه لغیر الناطقین باللغة العربیّ 
بالمعجم المخصص للناطقین باللغة العربیة. 

كّل معجم إّن خصائص المعجم العربي األساسي من حیث الجمع والوضع:-3-2
ن في مفهومهما الجمع والوضع مصطلحان یشمال یخضع لجمع ووضع في تألیفه. و"

الّلغوي المتجّمع للمؤلف المعجمي المسائل المتصلة بالمدّونة المعجمیة؛ أي الرصید 
هو ،على مدّونةقائماوالجمع باعتباره3"وبالمنهج الذي ُیعتمد في تخریج ذلك الرصید

مجموع المصادر التي یعتمدها المعجمي لجمع مادة قاموسه، وعلى ضوئها یتحدد موقفه من 

مجلة اللسان العربي، الرباط: "ماذا نتوخى في المعجم العربي للناطقین باللغات األخرى"علي القاسمي-1
.113، ص 20، مكتب تنسیق التعریب، ع 1983

، مكتبة لبنان ناشرون، 2003. لبنان: 1علي القاسمي، المعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق، ط-2
.115-114ص

.70ص، دار الغرب اإلسالمي، 1993. بیروت: 1إبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص، ط-3
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نة. أّما الوضع فقائم على الترتیب وّ دَ المستویات الّلغویة التي یختار أن یدرجها ضمن المُ 
والتعریف.

مة في مفهوم الجمع : من األسس المتحكّ قضیة الجمع في المعجم العربي األساسي-1
خالل تكییف خطابه بحسب المتلقین وعي المعجمي برسالة القاموس من،وطبیعته

ورد في مقدمته أّنه "یروض العربیة الحیة ویذّلل م العربي األساسي، كمافالمتلقي في المعج
صعابها لغیر الناطقین بها ممن تقدموا في دراستها...ومع هذا فإّن هذا الهدف الذي رمت 
إلیه المنظمة ال یحول دون أن یكون هذا المعجم نافعا للعرب أنفسهم، فاللغة العربیة واحدة 

فرسالته حینئذ أشمل، والبّد من أن یكون أكثر جرأة على التجدید . 1ألهلها ولغیر أهلها"
ومواكبة الحداثة اعتمادا على أّن المتلقي المفترض لهذا القاموس، ممن یتعّلم العربیة، من 

أهلها ومن غیر أهلها.

إّن من أهم المسائل المتصلة بالجمع هي: المصادر التي یعتمدها المعجمي في جمع 
غویة.وثانیتها هي المستویات اللّ نته مدوّ 

ولة التي یجمع : وُیقصد بالمصادر النصوص المكتوبة، أو المقُ مصادر الجمع1-1
ترجع إلى طبیعة ،منها المعجمي مادة قاموسه، وحدود هذه المصادر من حیث الكّم والكیف

الرسالة التي یهدف القاموس إلى تبلیغها، والجمع في القاموس ُیفترض أن یكون قائما على 
الخصائص التالیة:

مالحقة جمیع األشكال المكتوبة لّلغة المدروسة قصد تحلیلها قاموسیا إلى وحدات "-
معجمیة؛

تعلیم؛االرتباط بتطور المجتمع ووسائله في اإلنتاج والمعرفة وال-

اعتماد مفهوم المدّونة حتى تكون المفردات المجّمعة في هذا النوع من القوامیس -
هي جمیع الكلمات التي یمكن أن نعثر علیها في نصوص بعینها محّددة زمانا ومكانا؛

.9-8ص ، األساسيالمعجم العربي مقدمة-1
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أو اعتماد مبدأ االستعمال، فإّن ما یتوّلد عن المدّونة قد یصطدم بمفهوم الفصاحة-
ه الخصائص ذواعتماد هوهي الیوم من أعسر قضایا الجمع.1ت اللغویة"ما ُیعرف بالمستویا

في صناعة القاموس ضرورة؛ خدمة للمتعلم خاصة، وذلك في بحثه عن معاني الكلمات 
المتداولة سواء في محیطه المدرسي، أو االجتماعي.

: كانت مصادر الجمع في هذا المعجم * مصادر الجمع في المعجم العربي األساسي
خاصة مجامع اللغة العربیة، والجامعات ومراكز البحوث بباالستعانة بالمؤسسات العربیة، و 

قصد وضع قاموس یستفید من مستحدثات التقنیة والحضارة اإلنسانیة بما یمّكن "العلمیة؛ 
األّمة العربیة من المعاصرة المبدعة، عن طریق تعریب لغة العلوم وترجمة المراجع العلمیة 

ال یورد إّال ما هو هو "كن المعجم العربي األساسي، عند حدیثه عن الجدید ل2"الكبرى
معروف شائع، أو هو جدیر بأن ُیعرف من مفردات اللغة الحّیة الجاریة على ألسنة العلماء 
واألدباء والمثقفین والصحفیین وأقالمهم، والمبسوطة في المؤلفات والبحوث والدراسات 

القدیم، وذكر هذا دلیل على أّن اللغة المعتمدة في المعجم، جرأة في التخلص من 3"العربیة
للكثیر من المستحدث والمتداول، وتحقیق لما هو وظیفي. 

: كان ُینظر إلى العربیة في النظرة الكالسیكیة، أّنها المستویات اللغویة -1-2
وى الفصیح وحده، وعربیة عصر االحتجاج) وهي قائمة على المست(عربیتان: عربیة فصحى

الفصحى لیست من اهتمامات القاموس بعد عصر االحتجاج إلى الیوم) وغیر (غیر فصحى
4ألّنها قائمة على ثالثة مستویات ُتصّنف بمقیاس الفصاحة، إلى موّلد وعامي وأعجمي

فمجموع المستویات اللغویة حینئذ أربعة:

اللغة العربیة الفصحى، المحّددة بعصر الفصیح: وهو األلفاظ المأخوذة من متن -
االحتجاج دون أن یلحقها تغییر في األصوات أو في البنیة أو في الداللة.

، 2011.األردن: 1الحبیب النصراوي، قاموس العربیة من مقاییس الفصاحة إلى ضغوط الحداثة، ط-1
.5عالم الكتب، ص

.7مقّدمة المعجم العربي األساسي، ص-2
.9المرجع نفسه، ص-3
.98، 86المختص، صإبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي ُینظر -4
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الموّلد: وهو ما ُأحِدث في العربیة من ألفاظ عامة، ومصطلحات وفق قواعد التولید -
فیها وذلك بعد عصر االحتجاج الّلغوي إلى الیوم.

ة عن العربي الفصیح، أو الموّلد سواء في األصوات أو العامي: وهو ما حّرفه العام-
في األبنیة، أو في الداللة، حتى تنُوسي أصله. وهو الغالب المستعمل في المقول.

ة مصدر وحدات معجمیة أجنبیة عنها األعجمي: وهو اقتراض لغة مورد من لغ-
یمكن ألّي لغة أن تخلص منه.تّتخذ لها حّیزا في النظام الّلغوي الجدید الذي انتقلت إلیه، وال

إّن هذه المستویات قائمة إذن في اللغة العربیة منذ القدیم، وهي من طبیعة جمیع 
المستویات األخرى ت الحضاریة التي تعتمد من جهة الفصیح لتثبیت دعائم فكرها، و غااللّ 

لتعایش حاجات التطور.

لم "ء في مقدمة المعجم: لقد جاغویة في المعجم العربي األساسي*المستویات اللّ 
ة واستعملها رجال التي دخلت الحیا،یستكنف من إیراد الكلمات الموّلدة والمعّربة والدخیلة

همل وأقّرتها المجامع الّلغویة، على أّنه یتجنب الحوشي والغریب ویتنّكب المُ ،الفكر والثقافة
. وهذا المنهج المتوخى في الجمع قائم على محاولة االستجابة 1"والمهجور من األلفاظ

تیسیر العربیة لغیر لضغوط الواقع الّلغوي. كما أّن هذا القاموس وظیفته األولى، هي 
یضم كثیرا من مجاالت المعرفة، كالدین واآلداب والعلوم والفنون "فهو لذلك الناطقین بها 

في الوطن العربي الكبیر، مع إشارات ة المستعملةواألعالم، من خالل اللغة الفصیحة الحیّ 
. وبذلك یستنتج عن الجمع في هذا 2"في بعض المواضع إلى استعماالت قطریة خاصة

المعجم، أّنه یسعى إلى وصف العربیة الحدیثة؛ قصد تیسیر استخدام القاموس، وجعله فعال 
أداة مطواعة للمتعّلم والباحث والمستفید عامة. 

: كما أشرنا سابقا أّن الوضع یقوم على وضع في المعجم العربي األساسيقضیة ال-2
الترتیب والتعریف في المعجم.

.9ّدمة المعجم العربي األساسي، صمق-1
.10صالمرجع نفسه،-2
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: شغلت المقدمة الّلغویة في المعجم العربي التعریف في المعجم العربي األساسي-أ
) صفحة 45(غیر الناطقین بالعربیة) خمسة وأربعینبوصفه معجما خاصا ل(األساسي

المعلومات النحویة والصرفیة واإلمالئیة، وغیر ذلك من المعلومات الّلغویة واشتملت على 
التي تُعین مستخدم المعجم وُتذكره بالمعلومات الّلغویة األّولیة عن اللغة العربیة.

:وهي المعلومات التي نجدها في بعض مداخل المعجم والتي المعلومات الكتابیة
وكذلك 1"هاذا- الرحمان، هذا- جدت، مثل الرحمنعلى الصور الكتابیة للكلمة إن و "تنص 

َأسمنت، وهذا لمعرفة الوجوه الكتابیة المختلفة للكلمة - بیجامة، وإِسمنت- مثل بجامة
الواحدة.
مستعمله على نطق الكلمة نطقا یساعد المعجم : إنّ المعلومات اإلمالئیة الصوتیة

أدى ارتفاع أهمیة اللغة المحكیة أو "كما،صحیحا، وذلك بضبط كّل كلمة بالشكل الكامل
المنطوقة إلى تفاقم الحاجة إلى المعلومات المتعلقة بطریقة التلفظ في المعجمات؛ ألّن 
الكلمة المنطوقة أصبحت هي األخرى بالغة األهمیة في عصر الهاتف والتلفاز والسینما... 

وكذلك یجب اإلشارة إلى ما كانت 2"المحامي)- محامٍ (بما في ذلك الشّدة والتنوین وعدمه
اثنان) إّال أّنه أحیانا تعجز الكتابة اإلمالئیة - ابن- اسم(همزته وصلیة أو قطعیة في مثل

عن تمثیل اللغة العربیة كما ینطقها أبناؤها، حتى وٕان تّم ضبط كّل كلمة بالشكل التام، وذلك 
قت بكسر في مثل قولنا بسم اهللا سبكلمة اهللا إذا تخفیف(في مثل الترقیق والتفخیم مثال

مثل راح لمجاورته وتفخیمها إذا سبقت بفتح في مثل قال اهللا، وتفخیم حرف الراء في 
المعجم یحتاج إلى في مثل كلمة ریم بسبب مجاورته للكسرة. ولذلك فللفتحة، وتخفیفه

، 20مجلة اللسان العربي، ع " ماذا نتوخى في المعجم العربي للناطقین باللغات األخرى"علي القاسمي-1
.114ص 

أو األمثلة التوضیحیة لكل مدخل،لقد تّم صنع شریط كاسیت یحتوي على كافة مداخل المعجم والشواهد
مسّجلة بأصوات عربیة مدّربة على النطق الصحیح؛ ألّن التسجیالت الصوتیة هي التي تقّدم للمستمع اللغة 
العربیة كما ینطقها أبناؤها، وال یكفي الشكل التام والمعلومات الصوتیة النظریة عن حرف أو صوت؛ لمعرفة 

بحث جي عبد الرزاق، إشكالیة التعریف في المعاجم العربیة الحدیثة، النطق الصحیح للكلمة. علي أبو ال
.139هـ، جامعة الملك سعود، ص 1432ماجستیر، ال
، 20مجلة اللسان العربي، ع " ماذا نتوخى في المعجم العربي للناطقین باللغات األخرى"علي القاسمي-2

.114ص 
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بفضل رغم أّن اللغة العربیة یعّبر فیها المكتوب عن كّل منطوق، "التسجیل الصوتي
وذلك ألّن الناطق بغیر العربیة یحتاج إلى تسجیلها صوتیا؛ لمعرفة كیفیة النطق 1"حركاتها

بأصواتها.   
ُیقدمالمعجم الموّجه للناطقین باللغات األخرى: إنّ المعلومات الصرفیة والنحویة

على ضبط مثل ما إذا كانت الكلمة فعال ثالثیا، نّص "أمام كل مدخل صرفیة ونحویة معلومات 
ونّص على نوع الفعل من حیث اللزوم والتعدیة، وٕاذا كانت ،عینه في الماضي والمضارع

بیان مصدر وال یهمل.2"ذكر ما ُیجمع علیه من جموع التكسیر،الكلمة اسما مفردا مثال
وبخاصة مصدر الفعل المعتّل الذي الشّك في صعوبة ضبط ظواهره، حتى على الفعل 

-بینا، بان - یبین-قیال، بان- یقیل- قوال، قال-یقول- قال(المتخصص أحیانا مثل
بونا)-یبون

:بتعیین داللة الكلمة وتحدید معناها ال یكتفي المعجم الحدیث إنّ المعلومات الداللیة
لى مرادفات الكلمة زیادة في اإلیضاح، فُیشیر إواسطة تعریفها فقط، وٕاّنما كذلك یوفر ب

وتتفق معها في ،بغیرها من الكلمات التي تختلف عنها مادة ومدخالیربطها ومضاداتها، و 
إضافة إلى استعماالتها الحقیقیة، والمعاني ،الحقل الداللي... وكذلك المعاني المجازیة

ونمثّل لذلك ما ورد في المعجم العربي األساسي في 3الهامشیة إضافة إلى المعاني المركزیة.
السبع أو الطیر الجارح، ویستعمل مجازا في سیاق ما یضر برثن) مثال، مخلب(تعریف مدخل

من العلل أو الظروف االجتماعیة" براثن الجوع والجهل" و" براثن االستعمار" وهذه المعاني 
المجازیة المضافة خدمة للناطقین باللغات األخرى

:یزّود المعجم العربي المخصص للناطقینالمعلومات الخاصة باالستعمال واألسلوب
باللغات األخرى مستعملیه بالمعلومات الخاصة باستعمال الكلمات، فإذا كانت الكلمة قدیمة 

ها مستهجنا أو محظورا یشیر المعجمولم تُعد مستعملة في اللغة المعاصرة أو كان استعمال

2-Taib baccouche "Norme grammaticale et description linguistique: Le cas 
de l’arabe"  revue de language, Paris: 2007, n 167, p34 

،20ع ،مجلة اللسان العربي" ماذا نتوخى في المعجم العربي للناطقین باللغات األخرى"القاسميعلي-2
.114ص 
.115ص ،ینظر المرجع نفسه3 - 
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إلى ذلك؛ لئال یأخذ القارئ باستعمالها في أحادیثه فیقع في خطأ؛ بسبب النقص في 
د ما إذا كانت الكلمة شائعة أو نادرة . مثل أن یرِ 1ب توفرها في ذلك المعجمالمعلومات الواج

دارجة محظورة مجازیة... وغیرها. 
:للناطقین باللغات األخرى إّن المعجم العربي المخصصالمعلومات الموسوعیة

یشتمل على المعلومات الموسوعیة، بحیث تتضمن مداخله مالمح الحضارة العربیة "
عناصرها، وما یتصل بها من أسماء األعالم، واألماكن واألحداث والتقالید اإلسالمیة و 

لمیة وعناوین األعمال األدبیة والفكریة والمعتقدات والتنظیمات الحكومیة والمؤسسات العِ 
. كما ورد في مقدمة المعجم العربي األساسي، أّن للمعجم " سمة موسوعیة محددة 2"الكبرى

طائفة كبیرة من أسماء األعالم، كأسماء القارات والبلدان والمدن ... ویتعّرض في إیجاز إلى
وهذا ألّن إیراد هذه المواد الموسوعیة 3واألنهار وأسماء النابغین في التاریخ العربي..."

تعین الناطقین بغیر العربیة على إدراك النسق الثقافي والتاریخي للغة العربیة، والذي ال شّك 
غوي. ومن الناحیة الحضاریة نجد أّن الحضارة العربیة إلدراك النسق اللّ أّن إدراكه مساعد 

اإلسالمیة تختلف بدرجات عن حضارات غیر الناطقین بالعربیة من حیث مظاهرها الفكریة 
والمادیة.

ونخلص إلى أّن هذه الخصائص الرئیسة التي تمّیز المعجم العربي للناطقین بالّلغات 
عن االختالف بین الصنف الناطق األصلي باللغة ةتجمن شمول ووضوح؛ نااألخرى

والصنف غیر الناطق األصلي بها من القرّاء، سواء من الجانب الّلغوي أو الحضاري، حیث 
غة من الناحیة اللغویة، ال یواجهون مشاكل كبیرة مع أنظمتها إّن الناطقین األصلیین باللّ 

ا عندهم من السلیقة الّلغویة التي تُعینهم الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والداللیة، بحكم م
فتواجههم صعوبة في الوحدات ،أّما غیر الناطقین األصلیین بالعربیة،سن أداءعلى أدائها حُ 

الصرفیة، وال یعرفون بالسلیقة مواضع التفخیم والترقیق والنبر مثال. 

،20عالعربي،اللسانمجلة" األخرىباللغاتللناطقینالعربيالمعجمفينتوخىماذا"القاسميعلي-1
.115ص 

.115ص،المرجع نفسه-2
.9مقدمة المعجم العربي األساسي، ص -3
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المعجم العربي : نشیر إلى أّن ترتیب مداخل الترتیب في المعجم العربي األساسي- ب
كان وفق الترتیب األلفبائي، أّما ما تتأّلف منه المداخل فترتیبها جذري؛ كونه األساسي

أفضل ترتیب مناسب للغات االشتقاقیة كاللغة العربیة، وتتمثل فائدته في تجمیع شمل العائلة "
یساعد . یعني أّنه1"اللفظیة في مدخل واحد، مما یجعل التعریفات أقصر وأیسر على الفهم

على توضیح العالقات الصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیة بین مفردات الحقل االشتقاقي 
الواحد، مما یساعد المستعمل على فهم المعلومات وتذكرها. ولكن الصعوبة في هذا الترتیب 
الجذري هو أّن كثیرا من المتعلمین وغیر المتخصصین، ال یستطیعون استخالص الجذر من 

من الكلمات المعّربة ال جذر لها ّن كثیراإ"التي یبحثون عن معناها في المعجم، والكلمة 
وكّل هذا یشّكل 2"سنتمتر، رادار...)(فیضطرون إلى إدراجها في المعجم ألفبائیا، مثل

صعوبة لمستعمل المعجم غیر المتمّكن من العربیة ونظامها الصرفي. ولهذا ُینصح بترتیب 
مداخل المعجم المخصص للمتعلمین من الناطقین باللغات األخرى ترتیبا ألفبائیا، ووضع 

الجذر الذي اشتق منه المدخل بین قوسین.

لمعجم العربي األساسي، یبّین لنا وبذلك نخلص إلى أّن ركني الجمع والوضع في ا
السعي إلى تغطیة ما یبدو ضروریا من االستعماالت الّلغویة قدیمها وحدیثها؛ وذلك خدمة 

لغیر الناطقین بالعربیة، وحتى الناطقین بها.

:مفهوم الحضارة-4

وجاله، وبادى بالعداوة جاهر فبادى الشيء أظهره": ورد في لسان العربالحضارة لغة-
… وأبدى األمر أظهره، وتبدى أي ظهر أو خرج إلى البادیة وأقام فیها وصار بدویًا. بها

والبادیة اسم لألرض التي ال حضر فیها، وٕاذا خرج الناس من الحضر إلى المراعي في 
والحضارة اإلقامة في ". والحضارة تقف على النقیض من البداوة3"الصحاري قیل: قد َبَدوا

میت بذلك ة والحاضرة خالف البادیة، وهي المدن والقرى والریف، سُ والحضر والحضر ،الحضر

.31ص ین النظریة والتطبیق،علي القاسمي، المعجمیة العربیة ب-1
.31، ص المرجع نفسه-2
باب بدا.، لسان العرب،بن منظورا-3
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وبذلك نفهم أّن .1"ألّن أهلها حضروا األمصار، ومساكن الدیار التي یكون لهم بها قرار
البداوة هي االنتقال إلى البادیة، والحضارة اإلقامة في الحضر.

قي العلمي واألدبي مظاهر الرُ ورد في المعجم الوسیط "الحضارة:الحضارة اصطالحا-
بمعنى أن الحضارة تتحقق بالتقدم في .2"واالجتماعي، والحضر تشمل المدن والقرى والریف

أّما ابن خلدون فیرىالجانب العلمي أو المادي، وكذلك في الجانب االجتماعي أو األخالقي.
ائع التي ُتؤّنق من الحضارة هي التفّنن في الترف واستجادة أحواله، والكلف بالصن"أنّ 

س أو المباني أو الفرش أو اآلنیة أصنافه وسائر فنونه، كالصنائع المهّیئة للمطابخ أو المالب
ّن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم إ". ویضیف3"ولسائر أحوال المنزل

الضروري وعوائدهم. وال شك أّن الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق علیه؛ ألنّ 
وفي موضع 4."أصل والكمالي فرع ناشئ عنه. فالبدو أصل للمدن والحضر وسابق علیهما

فطور الدولة من أّولها "آخر یشیر كذلك إلى أّن البداوة أصل وسابقة للحضارة في قوله
رورة، لضرورة تبعیة الّرفه بداوة... فصار طور الحضارة في الملك یتبع طور البداوة ض

أّن البداوة أسبق في الوجود من الحضارة .یعني5"للملك

الحضارة في مفهومها العام هي ثمرة كّل جهد یقوم به اإلنسان نخلص إلى أّن وبذلك 
اة مستقرة متقدمة رقیا ُینشىء حی،لتحسین ظروف حیاته، وهي رقي في كّل مجاالت الحیاة

للحضارة.كما أّن البدو أصل وسابق في شتى مناحیها، المادیة والروحیة.

ن الذین بحثوا في ألفاظوعند الرجوع إلى ما كتبه الّلغویماهیة األلفاظ الحضاریة:-5
بصورة )ألفاظ الحضارة(صعوبة االتفاق على تحدید ماهیةبقولونالحضارة، نجد أّنهم ی

غویة وقد تكون إبراهیم مدكور "ألفاظ الحضارة ضرب آخر من المصطلحات اللّ دقیقة؛ إذ یقول
هذا ؛ 6معالجتها أعسر من معالجة المصطلح العلمّي، واإلجماع علیها لیس باألمر الهّین"

أحمد كما أنّ یعني أّن هناك صعوبة في تناول ألفاظ الحضارة، وعدم االتفاق على ماهیتها. 
ولیس من السهل الیسیر تحدید األلفاظ الحضاریة في قوله "أیضابذلكیعترفمطلوب

باب حضر.العرب،لسانمنظور،ابن-1
.181مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، ص-2
.137، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ص 2004. لبنان: 1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ط-3
.137ص ،المرجع نفسه-4
.186المرجع نفسه، ص -5
.1946-1945لمجمع اللغة العربیة، القاهرة:12إبراهیم مدكور، تصدیر محاضرة الدورة -6
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واالقتصادیة واالجتماعیة والفنیة، وقد سیاسیةالفنون األدبیة والعلوم الوحصرها، فهي تشمل 
تشمل ما یستعمله اإلنسان من أدوات لتحقیق أغراضه المختلفة. ولعّل االتفاق على 
المصطلحات العلمیة ووضعها أیسر من االتفاق على األلفاظ الحضاریة ووضعها لما في 

فهذا اعتراف آخر بصعوبة االتفاق على .1ضارة"ذلك من اختالف وجهات النظر في فهم الح
ولقد ُاعتمد في تحدید ماهیة ماهیة ألفاظ الحضارة، وحصرها، مقارنة بالمصطلحات العلمیة. 

ألفاظ الحضارة معیاران هما:

سعى بعض اللغویین إلى تحدید ماهیة األلفاظ الحضاریة انطالقا من معیار الشیوع:-
محمود تیمور وهو من رّواد البحث في ألفاظ في الحیاة العامة، ومنهماوشیوعهاتداوله

الحضارة، فقد عّرف الّلفظ الحضاري بأّنه "اللفظ الذي یشیع على أوسع نطاق في محیط 
الجمهور العام لتسمیة أسباب الحیاة في البیت والسوق، فهو قاسم مشترك أعظم في كل 

العلوم البحتة والعلوم االجتماعیة واإلنسانیة والفنون المعرفة والثقافة والصناعة والتجارة و 
واآلداب، ذلك أّن قیام الجمهور في التعبیر عن حیاته وبیئته وعالقاته بما حوله وبمن حوله 

. فالمعیار األساس هنا هو شیوع اللفظ على أوسع 2یستمد عناصره من كّل علم وفن ومعرفة"
الحضاریة فلیس معیارا ألّنها تنتمي إلى جمیع فروع نطاق، أّما مجال اختصاص األلفاظ 

المعرفة.

: ینطلق بعض الّلغویین لتحدید ماهیة ألفاظ معیار االستعمال في الحیاة العامة-
الحضارة من ربط تلك األلفاظ باستعمال اإلنسان لها في حیاته العامة، ولیس على شیوع 

رئیس عبد الكریم خلیفةام. وفي هذا یقولاللفظ وانتقاله من المعجم الخاص إلى المعجم الع
مجمع اللغة األردني" ونحن عندما نتحدث عن ألفاظ الحضارة في مشروعنا المعجمي في 
الوقت الحاضر فإّنما نعني جمیع األلفاظ التي یستعملها اإلنسان العربي في حیاته العامة

لیة وأثاث وما یتعلق من مأكل ومشرب وملبوسات وما یتعلق بها، ومن منزل وأدوات منز 
وكذلك أسماء األماكن العامة والخاصة وما یتعّلق بها، والمكاتب وأجهزتهابشؤون البیت

والمواد المستعملة ،والحرف وأنواع المهن والصناعات وأدواتها،والمركبات وما یتعّلق بها

. 05، ص1998المجمع العلمي العراقي، ألفاظ حضاریة، دط. بغداد: -1
، مكتب تنسیق التعریب، 1982مجلة الّلسان العربي، الرباط:"1981ألفاظ الحضارة لعام "محمود تیمور-2

.406ص1الجزء09المجلد 
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ومجاالت الترویح فیها وكذلك ما یتعّلق بالتربیة الریاضیة وأنشطتها، وجوانب الحیاة الفنیة، 
والزینة ویتعدى هذا المدلول التعبیر عن األدوات واألشیاء المادیة، إلى التعبیر عن الحیاة 

والذوق الجمالي في التعامل بین ،الثقافیة العامة التي تنّم عن الحس الحضاري واالجتماعي
1وفي لغة مختلف وسائل االتصاالت الجماهیریة"،األفراد والجماعات في حیاتهم الیومیة

، من مأكل ومشرب ستعمله اإلنسان في حیاته الیومیةیعني أّن ألفاظ الحضارة هي كل ما ی
وملبس، وكّل ما یتعّلق بالصناعات واألنشطة التي یمارسها یومیا، سواء العلمیة منها أو 

الثقافیة الترفیهیة.

ة أعسر من معالجة المصطلح جة األلفاظ الحضاریأّن معالأیضا علي القاسميویرى
؛ ویقصد من ذلك توسیع معنى 2"كونها لفظا عاما ولفظا خاصا، ولفظا عاما خاصا"العلمي

هذا ویجري على األلسنة واألقالم ثالثة مصطلحات اللفظ وتضییقه في مجال االستعمال. 
.الحیاة الیومیة وألفاظ الحضارةت للتعبیر عن مفهوم واحد، هي كلمات الحیاة العامة وكلما

غیر أّن هذا المصطلح األخیر، هو أكثر استعماال لدى المهتمین بقضایا المفردات العربیة، 
ا كان إّال أّنها ألفاظ حضاریة في فترة من الفترات التاریخیة، أو في عصر من العصور إذ

واالجتماعي في مظاهر الرقي العلمي والفني واألدبيالمقصود من كلمة حضارة هو "
أو عّبر عنه بكیفیة أخرىفلو ُأضیفت إلیه كلمة الجدیدة (مظاهر الرقي الجدیدة)3الحضر"

حدث في األلفاظ الحضاریة، في مقابل المصطلحات العلمیة وّلد أو المُ كأن یكون مثال المُ 
والتقنیة لزال االلتباس، أّما مصطلحات الحیاة العامة، وكلمات الحیاة الیومیة، فیوِحیان إلى 
كّل ألفاظ اللغة التي یشترك في استعمالها معظم الناس، سواء كانت جدیدة أم قدیمة، بینما 

غالبا ما تكون أسماء تدّل و ى اللغة من األلفاظ الجدیدة، ُیقصد بألفاظ الحضارة ما ُیضاف إل

،1989: مجلة مجمع اللغة العربیة، القاهرة" المعجم العربي الموحد أللفاظ الحضارة"عبد الكریم خلیفة- 1
.82، ص 55ع
عن موقع "هل هي كلمات عادیة أم مصطلحات تقنیة)(ماهیة ألفاظ الحضارة"علي القاسمي-2

www.wata.cc :2012- 11-06تاریخ اإلنزال.
، مجمع اللغة العربیة، باب الحاء.2004. القاهرة: 4القاهري، المعجم الوسیط، طمجمع اللغة العربیة -3
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. وهذا نتیجة لما توّصل إلیه التطور العلمي بصورة عامة والتطور 1على معان محسوسة
التقني والصناعي بصورة خاصة، من مفاهیم تكون لها صبغة عملیة في حیاة األفراد، لذا 

معظم الناطقین بلغة ذلك المجتمع الهاتنتشر هذه المفاهیم في المجتمع، ویشترك في استعم
لكن بكیفیات متفاوتة . أّما عبارة اللفظ الحضاري هو اللفظ الذي یشیع على أوسع نطاق في 

غویة العربیة الحالیة، سواء المنطوق منها أو الجمهور العام، فال تناسب في رأینا البیئة اللّ 
ق أوسع في جمیع اللهجات العربیة.ستبعد أن یشیع لفظ حضاري على نطاالمكتوب؛ ألّنه یُ 

كانوا على وعي كامل بأبعاده ألفاظ الحضارة ) (اغوا هذا المصطلحإّن الرواد الذین ص
یقولوا كلمات أو مصطلحات ومضامینه، فقد استعملوا كلمات في غایة الدقة، فهم لم 

ألّن اللفظ اسم عام ینضوي تحته الكلمة والمصطلح معا. ولّما كانت ألفاظ الحضارة ؛الحضارة
لشیوع المفاهیم التي تدّل علیها هي مصطلحات علمیة شاع استعمالها في الحیاة العامة

وأصبحت تلك المصطلحات في ِعداد اللغة العامة المكّونة من كلمات، أو في طریقها لتصبح
كونها تشتمل .2"ألفاظ التي تدل على الكلمة والمصطلح معا"اختاروا كلمةكذلك، فإّن الرواد 

على اللفظ العام، وعلى اللفظ الخاص. 

ألصل أسماء منجزات ذات وجود ماديخالصة القول، إّن ألفاظ الحضارة هي في او 
ولة على نطاق ضّیق بین المتخصصین تجّسد ثقافة المجتمع، وكانت تلك األسماء متدا

رة في المعجم الخاص، ولكّنها شاعت في االستعمال في الحیاة الیومّیة، وأخذت ومنحص
األسماء الدالة على النظریات "ونشیر إلى أّن تنتقل من المعجم الخاص إلى المعجم العام.

العلمیة، والمذاهب الفكریة التي أنتجت تلك المنجزات المادیة، هي من ألفاظ الثقافة، وال 
من نجوم ،لفاظ الحضارة، ومن ناحیة أخرى فإّن أسماء مكّونات الكونینطبق علیها اسم أ

هي ألفاظ الطبیعة، وال تنتمي إلى ألفاظ وحیوانات ونباتات وغیرها، وأسماء أعضاء الجسم
. وبهذا التحدید یكون المعیار في تحدید ألفاظ الحضارة، أن یكون اللفظ اسما 3"الحضارة

الطاهر میلة، األلفاظ الحضاریة في العربیة بین الوضع واالستعمال، أطروحة الدكتوراه، الجزائر: ینظر -1
.84، ص2001

، مكتبة لبنان 2008. بیروت: 1علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظریة وتطبیقاته العملیة، ط-2
.78ناشرون، ص

.87المرجع نفسه، ص -3



27 

یع هذا اللفظ في ولیس الثقافة وال الطبیعة، وأن یشلمنجز مادي، من منجزات الحضارة،
االستعمال العام، حتى إّن مجمع القاهرة في تصنیفه أللفاظ الحضارة، قام بتمییزها عن 

معجمه "معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون".الفنون، وذلك في مصطلحات 

ن باعتماد هذا في اختیاري أللفاظ الحضارة من المعجم العربي األساسي، كاأّما
المفهوم الذي یحّدد اللفظ الحضاري في كّل مجسد مادي، یعّبر عن جدید في الصناعة 
والتقنیة؛ وبخاصة التي ظهرت في عصرنا المعاصر؛ وذلك ألّن األلفاظ المعنویة المجّردة ال 

ونمّثل لذلك بعملیة التبرید مثال تعّبر عن حضارة أو زمان معّین، بعكس الشيء المادي، 
فهذه العملیة موجودة في البدو وفي الحضارة، وفي كّل األزمنة، لكن جهاز التبرید، أو لفظ 

الحضارة الثّالجة كمجّسد مادي، نجده في حضارة محّددة زمانا ومكانا. 
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في اللغة العربیةطرائق التولید: ثانيالفصلال

:التولید من داخل اللغة-أ

الصوتيالتولید -1

التولید الصرفي-2

التولید الداللي-3

التولید من خارج اللغة:- ب

االقتراض:-

المعّرب- 1

الدخیل- 2
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إّن تشّكل األلفاظ الجدیدة في اللغة یعود إلى عوامل، منها ما یتصل بطبیعة اللغة 
نفسها من حیث هي كائن یقبل التطور كسائر الكائنات والموجودات األخرى، السیما أّنها 

ه، فتنحط النحطاطه، وترقى برقّیه اتصاال مباشرا، فهي تتأثر بما یتأثر بباإلنسانتتصل 
وكّل مستحدث من المفاهیم والمواد ،الحاجة إلى التعبیر عن كّل موجودومنها كذلك عامل 

وهذا البّد من بذل جهد في سبیله، وال بّد من تصرف في اللغة، واستغالل ما تتوفر علیه من 
خواص ووسائل اإلنماء الّلغوي، التي تجعلها قابلة الحتضان ألفاظ جدیدة، وصبغها بصبغتها 

یة والطبیعیة في خلق هذه المفردات الجدیدة.باإلضافة إلى عامل العفو 

إلثراء اللغة العربیة باأللفاظ الجدیدة،اعتمد اللغویون العرب المحدثون في مسعاهم
للتعبیر عن مستحدثات الحضارة، ومبتكراتها الجدیدة، طرائق شتى، فلقد اشتقوا وعّربوا 

إّال أّن یدة على سبیل المجاز. فأكسبوها دالالت جد،وترجموا ونحتوا وأحیوا ألفاظا قدیمة
وسائل التولید وتنمیة العربیة) (أغلب الدارسین المحدثین جمعوها في باب واحد من باب"

. یعني أّن هناك خلطا في 1"دون إخضاعها ألي تراتبیة تحّدد نسب مردودیته، ودرجة مرونتها
المحدثون والمختصون في تناول طرائق التولید.  وفي بحثي هذا أوردتها مصّنفة كما تناولها 

المعجمیة وفي دراسة طرائق التولید. ولكن قبل ذلك أورد مفهوم التولید أّوال.

Néologieالتولید:مفهوم-

: بما أّن هذا المصطلح حدیث الوضع، لم یأت شرح معناه الّلغوي التولید لغة-أ
في المعاجم اللغویة العربیة القدیمة، فهو مرتبط بآخر ما توّصلت إلیه النظریات الّلسانیة 

باالنجلیزیة Neologyالغربیة الحدیثة من مفاهیم، فقد وضع مقابل المصطلح األجنبي 
إحداث مفردات جدیدة "، ومعناهفي اللغة العربیة2بالفرنسیة مصطلح " تولید"Néologieو

ظاهرة لغویة ". وجاء تعریف ظاهرة التولید في المعاجم اللغویة الغربیة على أّنها 3"في اللغة

. فاس: 1خالد الیعبودي، آلیات تولید المصطلح وبناء المعاجم الّلسانیة الثنائیة والمتعددة اللغات، ط-1
.62بعد الحداثة، ص، منشورات دار ما2006

المعجم الموّحد لمصطلحات المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ومكتب تنسیق التعریب، -2
.93، ص 1989عربي، دط. تونس:–ي فرنس-الّلسانیات، انجلیزي

.818، دار اآلداب، ص 2004. لبنان: 33عربي، ط–سهیل إدریس، المنهل، قاموس فرنسي -3
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بمعنى أّن التولید هنا تجاوز مفهوم إحداث المفردات .1"تعني باستعمال الكلمات الجدیدة
الجدیدة إلى استعمالها.

: جاء في تعریف التولید اصطالحا عند اللسانیین الغربیین التولید اصطالحا- ب
الظاهرة الّلغویة التي تدرس الوحدات المعجمیة الجدیدة في أّي لغة "في معجم اللسانیات، أّنه 

 Néologie، وتولید داللي Néologie de formeن: تولید صوري والتولید نوعامن اللغات

de sens"2 یتم إبداع كلمات أو وحدات معجمیة جدیدة الصوري والداللي، في كال النوعین و
في أّي لغة من الّلغات.

غة. ولكن عندما یظهر غة على المفاهیم التي یتداولها الناطقون بتلك اللّ ألفاظ اللّ تدلّ 
ن اللغة قادرة على إیجاد لفظ یعّبر عن ذلك المفهوم. إمفهوم جدید لم یكن معروفا من قبل، ف

ت موّلدة بدافع كلماوهذه ال،ذلك اللفظ باسم التولید أو الوضعویصطلح على عملیة إیجاد 
أحیانا اسم الُمحَدثة.یهاویطلق عل،الضرورةو الحاجة 

ضمن غوي یدرس اللغویون المحدثون في الشرق والغرب على السواء ظاهرة التولید اللّ 
3ویتعرضون لها بوجه خاص عندما یدرسون تطور الداللة ونموها،دراستهم لداللة األلفاظ

مناهج وآراء اشترك فیها اللغویون وغیر اللغویین، كما اختلف ،هم في ذلك الدرسول
اللغویون فیما بینهم في النظر إلى ماهیة الداللة والمعنى وتطورهما حسب اختالف المدارس 

واختیار ین الیوم هو تجاوز عقبات التولیدّن هاجس الّلغویكما أ4كل منهم.التي ینتمي إلیها
:بعةمصطلحات جدیدة متفق علیها. ومن طرائق التولید المتّ الصیغ القیاسیة؛ لوضع ألفاظ و 

:ما یليالتولید من داخل اللغة، والتولید من خارج اللغة، والتي سنتعرض لها بالشرح فی

1 38- dictionnaires et Recueils de Correspondance, Français – Anglais(CD) 
2 - Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, France :1989, 
Larousse, p 334. 

151-145، مكتبة األنجلو المصري، ص1948. القاهرة: 5إبراهیم أنیس، داللة األلفاظ، طینظر -3
محمد سعران، علم اللغة مقدمة للقارىء العربي، دط. بیروت: دت، دار النهضة العربیة، ینظر-4

.341-283ص
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غة العربیة لتولید وحدات معجمیة جدیدة تولیدا : توّظف اللّ التولید من داخل اللغة-أ 
تتفاوت أهمیة، وهي التولید الصوتي والتولید الصرفي و قواعد لغویة من داخل اللغة ؛ أيذاتیا

والتولید الداللي.

لوا إلى وصفها وصفا توصّ و ،د اهتم القدامى بتطور األصوات: لقالتولید الصوتي-1
التقلیباتمنلضرباألصواتأخضعأن) ـه392ت(جنيبابناألمربلغإذ.دقیقا

االشتقاق"وسماهالتولیدیة،اللغةبطاقةفألحقهالخلیل،بتقلیباتالشبیهةاالفتراضیة
ل ألن األصوات تمثّ و قدیم.األصواتفيالتولیدبظاهرةاالهتمامأنّ یثبتماوهو"  األكبر

یمكن صغیرافصیح. ذلك أن الخطأ وٕان كان غویة من أجل إجادة الكالم الأقوى الشروط اللّ 
بصلة تطور األصوات القدامىاهتمو ،لخطاب إلى شيء غریب أو غیر مقبولأن یحّول ا

وكذلك بتأثیر التعامل بین ،الحروف في المخارج أو في الصفاتبالعالقة المتبادلة بین
في )ـه911ت(وأشار إلى ذلك السیوطي،ي توسیع رصید العربیة من األلفاظاألصوات ف

ولیس لمجرد إّن القرب في الصفة أو في المخرج شرط أساسي في التطور الصوتي، "قوله 
؛ هذا یعني أّن استبدال الحروف داخل الكلمات لیس لمجرد االستبدال 1"تعویض حرف بآخر

جدیدة تّم استبدال أحد أصواتها بصوت یقاربه صوتي؛ أي كلمةفقط، ولكن هو تطور
وقفوالكن اللغویین العرب. اصوتیلكلمة جدیدة تولیدا تولید مخرجا أو صفة؛ فهو بالتالي

األشكالتلكمردّ أنّ نوْ ویرَ األعجمي،عنالفصیحتمییزبهدفالصوتیةالظواهرعند
.اللهجاتاختالفهو الصوتیة

إّن علماءنا المحدثین یرون في معالجتهم لألشكال الصوتیة، مصدرا ثریا للتولید 
بسبب تأثر األصوات ؛المعجمي باعتبار األصوات وحدات تمییزیة یمكن أن توّلد دواال جدیدة

وال یقصد بذلك استحداث أصوات في،ء النطق بها في سلسلة من األصواتببعضها أثنا
اللغات نظاما مغلقا. وٕانما المقصود ل في كلّ فاألصوات تمثّ ،الكالم لم یكن لها وجود قبل ذلك

صد به تولید نفهم أّن التولید الصوتي ال یق. 2"ما یطرأ علیها من تغّیرات أثناء النطق بها"

.المكتبة الشاملة)(عبد الرحمن جالل الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة، باب معرفة اإلبدال، -1
الكتب،عالم2010: األردن. دطالحدیثة،العربیةالصحافةفيالّلغويالتولیدالحبیب النصراوي،-2

.269صالحدیث،
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رات لألصوات داخل الكلمة، من إبدال أصوات جدیدة، وٕاّنما تولید كلمات جدیدة ناتجة عن تغیّ 
قد و .1"استبدل صوت بآخر ظهر في اللغة دال جدیدإذا"ه نوتماثل وتباین وقلب. یعني أ
بدو تما الداللة الجدیدة هيو وأحیانا تبقى الداللة نفسها.یكون أحیانا ذا داللة جدیدة

في التولید المعجمي. ساساأل

وفیما یلي أنواع التولید الصوتي:

Assimilation: _ التماثل1

وهو تأثر األصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثرا یؤدي إلى التقارب في الصفة أو في 
ابن عنها غات. وقد تحدث المخرج؛ تحقیقا لالنسجام الصوتي. وهو ظاهرة شائعة في كل اللّ 

. كما 2"تقریب الحرف من الحرف وٕادناؤه منه من غیر إدغام یكون هناك"هي عنده ف،جني
الحرف الذي یضاَرع به حرف من موضعه والحِرف "أشار إلیه سیبویه عندما تحدث عن 

الذي یضارع به ذلك الحرف ولیس من موضعه، كالصاد والشین إذا تلتهما الدال، ألحق بهما 
ال یتناول المخرج؛ ألّن المخرج في كّل األحوال مقارب وال نوع من اإلدغام یتناول الصفة و 

إذن عملیة استبدال صوت بصوت فهي،3"یتغّیر ومثال ذلك: مصدر/ مزدر، األجدر/ أشدر
. وال ویكون إّما بتأثیر الصوت األّول في الثاني، أو بتأثیر الصوت الثاني في األّولآخر

... أصل المخرج، وفي ذلك یقول ابن جني "فيیمكن أن یقع التماثل بین أصوات متباعدة 
القلب في الحروف، إّنما هو في ما تقارب منها، ومثال ذلك، الدال والطاء الذال والظاء والثاء 

لتیسیر النطق ؛ وهذا میل 4"والهمزة والهاء والمیم والنون وغیر ذلك مما تدانت مخارجه
واالقتصاد في الجهد، أو هو رغبة من المتكلم فحسب.

1 - André Martinet, Eléments de linguistique générale, 4 éd. Paris :1998, 
Armand colin, p 32-33. 

.151، ص2ابن جني، الخصائص، ج-2
1988. القاهرة:3م محمد هارون، طأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه، الكتاب، تح عبد السال-3

.477، ص4مكتبة الخانجي، ج
.197، ص 1ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ج-4



33 

Mutation_ اإلبدال: 2

. إذ یقول ابن فارسهو تطور طبیعي في أصوات كل اللغات، وهو في العربیة معروف
، وفرسههَ ه ومدَ حَ یقولون مدَ و من سنن العرب إبدال الحروف وٕاقامة بعضها مكان البعض، "
المتقاربین في نزوع الصوتین "كما أّنه یعني1". وهو كثیر مشهور أّلف فیه العلماءفنٌ ورِ فلٌ رِ 

اعتبرت كتب وقد2"المخرج أو في الصفة، إال أن یعّوض أحدهما اآلخر في الكلمة الواحدة.
في حین أّن المحدثین یرون في ذلك تولید . العامة خطأ یجب تجنبهاللحن ما استحدثه

عیّنة الدراسةتخدمها المتكلمون. وقد ورد في لكلمات جدیدة ناتجة عن عادات لغویة یس
الذي تّم فیه إبدال حرف )ةقَ صْ لَ (، وهوبدالباإلوتیالفظ حضاري موّلد تولیدا ص)سنرىكما(

الصفات، فكالهما من أصوات الصفیر، ولهما نتیجة تقارب في)ةقَ زْ لَ (الصاد زایا فأصبح 
.واحدمخرج

Dissimilation_ التباین:3

متماثلین في كلمة واحدة یعمد إلى صوتین "وهو المعروف بقانون المخالفة الذي 
أو ومتتابعین بالتضعیف، فیغّیر أحدهما إلى آخر یغلب أن یكون من أصوات العّلة الطویلة،

مثل تقعور بدل تقّعر 3"وهي الالم والمیم والنون والرّاء)(من األصوات المتوسطة المائعة
ذلكفسر القدامىقد ولفهو إذن بعكس المماثلة الذي یعمد التقریب بین صوتین مختلفین.

هذا باب "بعنوان ) باب في الكتاب ـه180(بكراهیة اجتماع حرفین من جنس واحد، ولسبویه
ما شّد فأبدل مكان الالم الیاء لكراهیة التضعیف ولیس بمطّرد. وذلك قولك تسّریت وتضّنیت 

ألّنهم أرادوا حرفا أخّف علیهم منها. والتفسیر لما حدث من تطور في هذه 4"وتقّصیت.

. 1فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها، طأبو الحسین أحمد بن -1
.154، دار الكتب العلمیة، ص 1997بیروت: 

ینظر السیوطي، المزهر، باب اإلبدال.-2
، مكتبة الخانجي، 1983. القاهرة: 1رمضان عبد التواب، التطور الّلغوي مظاهره وعلله وقوانینه، ط-3

.37ص
.424، ص4سیبویه، الكتاب، ج-4



34 

األصوات؛ لكراهیة التماثل وتتالي أصوات وقع تعویض أحده الكلمات وفق قاعدة التباین أنّ 
من مخارج متشابهة.

Métathèse_ القلب المكاني:4

على الذوق وهو تقدیم بعض أصوات الكلمة على بعض؛ لصعوبة تتابعها األصلي 
بدال من تكرار الحركة النطقیة مرتین "الّلغوي، وقد یفسر بنظریة السهولة والتیسیر، ف

معرفة (. وقد خصص السیوطي لهذا الباب فصال سّماه1"یقتصر على تبادل مكان الحركتین
ل ابن فارس: من سنن العرب القلب... جبذ وجذب وبكل ولبك اق"القلب) استشهد فیه ب

اب الحروف التي قلبت... وفطس وطفس وكذلك یقول ابن درید في الجمهرة: بولزج ولجز 
أمثلة ، كما ورد في كتاب" تقویم اللسان" 2"صاعقة وصاقعة، عمیق ومعیقربض ورضب

وهو الغلیظ، لجزحطب "، وكذلك مثال 3"أرعني سمعك والعامة تقول أعرني سمعك"منها:
. وظاهرة القلب هذه ألماكن الحروف، نجدها في 4"والعامة یقدمون الزاي ویقولون حطب زجل

اللغة المنطوقة فقط دون المكتوبة، والحال نفسه بالنسبة للظواهر الصوتیة السالفة الذكر
للیسر واالقتصاد، وتجنبا للثقل. منهمألّنها ظواهر صوتیة یغلط فیها العامة، أو میال

وفیما یلي تمثیل لظواهر التولید الصوتي:

التولید الصوتي

التماثل                      اإلبدال                     التباین                   القلب

.89رمضان عبد التواب، التطور الّلغوي، ص -1
.باب اإلبدالالسیوطي، المزهر،-2
. القاهرة: دت، دار 2عبد العزیز مطر، ط:أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تقویم الّلسان، تح-3

. 73المعارف، ص
.93المرجع نفسه، ص-4
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أو اإلبدال أو التباین أو القلبنخلص إلى أّن التولید الصوتي یكون عن طریق التماثل
؛ لغرض تصویب ما تلحن فیه العامة یون القدماءوهذه الظواهر اللغویة قد تناولها اللغو 

وتمییز الفصیح عن األعجمي. على عكس اللسانیین المحدثین والمعاصرین، الذین یرون 
في معالجتهم لألشكال الصوتیة مصدرا لتولید وحدات معجمیة جدیدة، فهي من القوانین 

سنوات األخیرة لظهور نظریة المهمة التي ُعني بها الّلسانیون المحدثون، والتي مّهدت في ال
؛ وذلك ألّن التولید الصوتي من طرائق 1جدیدة في المعجم، وهي " الفونولوجیا المعجمیة"

التولید التي تسهم في التنمیة الّلغویة.

_ التولید الصرفي:2

للبنیة الصرفیة و نا،ل تولید األبنیة في لغة ما ممكیخلق نظام الّلغة المنهاج الذي یجع
، إذ ال بّد لكّل مفردة إضافة إلى تألیفها الصوتي من بنیة كبیرةأهمیة في اللغة العربیة 
رات البنیة وما یلحق الكلمة من زوائد، ال یقف عند الوجه الشكلي وتغیّ صرفیة تتنزل فیها،

ن أهمیة التولید للمفردة، بل هو یشترك بطریقة غیر مباشرة في تغییر الداللة. ومن هنا نتبیّ 
مة اعتمادا أّن هذه المقدرة لیست مطلقة، بل هي منظّ صرفي في توسیع رصید اللغة. غیرال

وبذلك یمكن اعتبار أّن األبنیة الصرفیة تحاول وصف القواعد التي تتحكم في على القیاس.
البنیة الداخلیة للكلمة، وكذا بوصف األشكال المختلفة التي تأخذها الكلمات حسب األوزان 

اهر التولید الصرفي هي االشتقاق والنحت والتركیب واالختصار، والتي الصرفیة. ومظ
سنتعرض لها اآلن بالشرح.

مصدر مأخوذ من الفعل شقق، ولقد جاء في معجم الصحاح في اللغة االشتقاق:-1
الشق نصف الشيء... والشّق أیضا الشقیق، یقال هو أخي وشّق نفسي... والشقة "والعلوم: 

وجاء أیضا "وهذا شقیق هذا إذا انشق الشيء بنصفین 2"أو خشبةشظیة تشّظى من لوح 
فهو من الشقة والشقیق، ومنه نفهم أّن ثمة عالقة تجمع 3فكل واحد منهما شقیق اآلخر"

، جمعیة 1994-1993مجلة المعجمیة التونسیة، تونس: " لنظریة المعجممقدمة "إبراهیم بن مراد-1
.61، ص10-9المعجمیة، ع

، دار الحضارة العربیة، مادة شقق.1974. بیروت: 1عبد اهللا العالیلي، الصحاح في اللغة والعلوم، ط-2
المرجع نفسه.-3
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والمقصود 1في مختار الصحاح: "واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه"و بین شیئین.
.بالحرف في هذا السیاق الكلمة

بعة وهي:وأنواع االشتقاق أر 

االشتقاق أخذ صیغة من أخرى مع "هـ)911ت (یقول السیوطي:االشتقاق الصغیر-
اتفاقهما معنى ومادة أصلیة، وهیئة تركیب لها لیدل بالثانیة على معنى األصل بزیادة 

ال یكون المشتق منه كالمشتق في المعنى، بل یكون الثاني حامال لزیادة بمعنى أن 2مفیدة"
األّول، كأن تقول عامل بالنسبة لـ عمل، وكلما تعددت الصیغ المشتقة حصلنا ال تكون في 

على معان جدیدة، كـمعمول وتعامل، ومعاملة، واستعمل...وغیرها.

كأن تأخذ أصال من األصول هـ) یعّرف هذا االشتقاق الصغیر" 392ت (وابن جني
س ل م) فإّنك تأخذ (فتجمع بین معانیه، وٕان اختلفت صیغه ومبانیه، وذلك كتركیبفتتقراه

هذا و 3منه السالمة في تصرفه نحو سلم ویسلم وسالم وسلمان وسلمى والسالمة والسلیم..."
ل، واسم المفعول، والصفة ما یتصل بالمشتقات كاسم الفاعل، واسم المفعوأيالنوع

كان، وصیغة المبالغة، والماضي والمضارع واألمر، وكذا اسم واسمي الزمان والمالمشبهة
أو ما یسمى االشتقاق )وهو النوع المعتمد في تولید األلفاظ الجدیدة في اللغة(اآللة

األلفاظ الجدیدة والمصطلحات العلمیة عددا كبیرا من، إّال أنّ عّدوه صغیراهمأنّ رغم األصغر،
، ولقد ُعرفت العربیة بأّنها لغة االشتقاق، وقابلیتها للنمو بهذه توّلد بفضلهعلى اختالفها 

الطریقة تسمح لها بتولید كلمات جدیدة، وهو ما ساعد على توسیع رصیدها من األلفاظ 
هي:فاألنواع األخرى من االشتقاق أّما عنالعامة والمصطلحات. 

حرف من حروفها مع : وهو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغییر فياالشتقاق الكبیر-
وعادة ما یكون بین الحرفین السراط والصراط، تشابه بینهما في المعنى. مثل: قضم وخضم، 

كما رأینا في التولید الصوتي عن -تماثل في المخارج والصفات و المبّدل والمبّدل منه تقارب 

، دار الكتاب الحدیث، 1993كویت . ال1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط-1
مادة شقى

.المكتبة الشاملة)(باب المعّربعلوم اللغة وأنواعها، فيالسیوطي، المزهر -2
.134، ص2ابن جني، الخصائص، ج-3
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أللفاظ تساقب ا(كثیرة حول هذا االشتقاق في بابوابن جني قد أبدى مالحظات- اإلبدال
TUV  Wلتصاقب المعاني) وفي هذا الصدد یقول" وهذا باب واسع من ذلك قوله تعالى

[ Z Y X\] :معنىفي فهذاوتقلقهم،تزعجهم أي. ٨٣مریم
كأّنهم خّصوا هذا المعنى والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنیین، و ،تهزهم هزا
ألّنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهّز؛ ألّنك قد تهز ماال بالهمزة 

م یضع لهذا االشتقاق اسما على وابن جني ل1بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك."
اني" أي تقارب الحروف في ، بل أدخله تحت باب سّماه" تساقب األلفاظ لتصاقب المعحدى

ناهما؛ أي الحرفان المتقاربان یستعمل أحدهما مكان اآلخر، حیث دل على تقارب معكلمتین ی
یهما مع اختالف مدلولي نالحظ في تقارب الحروف تقارب في المعنى العام، ویكون مشتركا ف

ة تشترك مع الهز في المعنى العام واألّز معناه اإلزعاج واالقالق، فإّن هذه الكلمالكلمتین 
ى هذا المعنى.ولكن مع ذلك أّز أكثر داللة عل

وهذا النوع من االشتقاق أقرب إلى أن یكون ظاهرة صوتیة من أن یكون ظاهرة اشتقاقیة. 

وأّما "بر أطلقها ابن جني، وعّرفه بقولهوتسمیة االشتقاق األك:االشتقاق األكبر-
ه وعلى تقالیبه الستة االشتقاق األكبر، فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثیة، فتعقد علی

علیه، وٕان تباعد شيء صرف من كل واحد منهاتتجتمع التراكیب الستة، وما یمعنى واحدا
شتقاقیون ذلك في التركیب ه، كما یفعل االیلإرّد بلطف الصنعة والتأویل من ذلك عنه

ست كلمات ها، لتتكونأن تأخذ الكلمة الثالثیة، وتقوم بتغییر مكان حروفبمعنى 2"الواحد
وضرب ابن جني مثال مختلفة شكال ومتشابهة في المعنى العام، ومنها المهمل والمستعمل. 

جبرت العظم والفقیر) () الذي یدل على القوة والشدة ومنهارَ بَ جَ (تقلیب األصل"على ذلك في 
واشتدت دته، فقویت مّنته رجل مجّرب) إذا جرسته األمور ونجّ (إذا قّویتهما وشددت منهما و

غیرمة للكلبالنسبةنفسهوالحال3"األبجر والُبجرة) وهو القوّي السّرة... إلخ.(وشكیمته
الریاضیاتفيبالتوفیقاتیسمىماأوالریاضیة،القاعدةهذهنطّبقأنیكفيإذالثالثیة،

.146، ص 2ابن جني، الخصائص، ج-1
.134، ص لمصدر نفسها-2
.135نفسه، صصدرلما-3
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لكن هذا النوع من االشتقاق .التقلیباتهذهبفضلالكلماتمنالمناسبالعددعلىلنتحّصل
لیس كل تقلیب صوتي یّولد لنا لیس معتمدا في اللغة، السیما لدى الّلغویین المعاصرین، إذ 

یتقّبلها الذوق واالستعمال.جدیدةات كلم

ما كبیرا لعملیة لقد أولى المجمع اهتماموقف مجمع اللغة العربیة من االشتقاق:-
أیضا عن ، كما ورد 1شتقاق منهابشرط أن تسمح باال،یتم تولیدهااشتقاق األسماء التي 

قد تضاعفت في اأهمیتهأنّ أهم آلیات تولید األلفاظ، و أّنها تعتبر "منعملیة االشتقاق
مقارنة من آلیات التولید التي تعتمدها اللغة العربیة أكثرفهي بذلك2"العصر الحاضر

نها لغة اشتقاقیة.إقیل عنها وبخاصة في العصر الحدیث، لذاباآللیات األخرى، 

إذا توصلنا إلى اشتقاق مواد لغویة كثیرة من مادة واحدة، كان ذلك طریقا إلى إنماء ف
اللغة من حیث مفرداتها، مع العلم أن االشتقاق أنواع، وأن كل نوع یمثل طریقة من طرائق 

أسماء الزمان ثم إن العرب اشتقت من األسماء غیر المصادر، ومن المصادر، ومن ،الوضع
قة االشتقاق من طاقتها والمكان ومن أسماء العدد وأسماء األعیان، فإذا أفرغت طری

، واالرتجال، فما مدى مجازفهناك طرائق أخرى، هناك الترجمة والتعریب، وكذلك الالتولیدیة
شرعیة هذه الوسائل و مقبولیتها وقدرتها على أداء الوظیفة؟ وهل كان اعتمادها من قبل 

نراه حین سنعرض سأخرى؟ هذا مانیل طریقة ما عجمعین كلها دون تمییز، أم تّم تفضالم
واحدة واحدة، بعدما رأینا طریقة االشتقاق.هذه الطرائق

مجلة الّلسانیات، الجزائر: " العلمي في الوضع أم في االستعمالمشكلة المصطلح "عیدصالح بلینظر -1
.80، ص 8، مركز البحوث العلمیة والتقنیة لترقیة اللغة العربیة، ع2003

.282صالح بلعید، محاضرات في قضایا اللغة العربیة، دط. الجزائر: دت، دار الهدى، ص-2
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وقبل ذلك ال بأس أن نلّخص أنواع االشتقاق في الشكل التالي:

أنواع االشتقاق

االشتقاق الصغیر          االشتقاق الكبیر          االشتقاق األكبر        

: النحت لغةویسمى أیضا االشتقاق الكّبار، وهو طریقة من طرائق التولید، النحت:-2
ن ح ت) الواقع في كالم العرب، جاء في المصباح المنیر"... ونحت الخشبة أیضا(من
لنجر في هذا القول هو معنى فا1الِمنحات) بالكسر وهي القدوم"(نحتا): نجرها، واآللة(

ن ح ت) فقد ورد ما یلي" (وهذا یؤكده ما جاء في أساس البالغة بخصوص مادةالنحت
عود نحیت ومنحوت وهذه نحاتة العود وفي یده المنحت والمنحات، وانتحت من الخشبة ما 

ففي هذه العبارة األخیرة معنى القطع واألخذ، وجاء في القاموس المحیط" ... 2یكفي الوقود"
إضافة إلى ما جاء من كالم المعجمیین السلفیین، زید 3نحته...براه... وبرد نحت: خالص"

نحت) في المعجم (هنا معنى الخلوص، ولقد جاءت هذه المعاني ومعاني أخرى غیرها لكلمة
أخذها ورّكبها من كلمتین أو كلمات، یقال: بسمل، إذا قال: بسم الوسیط، ففیه:"... الكلمة

وهذا هو المعنى الذي نرید الحدیث عنه في هذا المقام، الحدیث عن 4اهللا الرحمن الرحیم..."
تشكیل الكلمة بإدماج كلمتین أو أكثر.

غویین من یتحفظ من عملیة النحت في اللغة العربیة، ومنهم من یرفض تماماومن اللّ 
القبول بهذه الطریقة لتولید األلفاظ الجدیدة، وقدیما لم یكن الجدل حاصال حول مسألة وقوع 
الكلمات المنحوتة في الكالم العربي أو عدمه؛ كونها قد تحقق وجودها، إذ یحصرها ابن 

، المكتبة العصریة، مادة ن ح ت.2007بیروت: أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر، -1
، دار الفكر، مادة ن ح ت.2000أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، لبنان: -2
، دار الحضارة 1974مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دط، لبنان: -3

.165العربیة، ص 
العربیة المصري، مادة نحت.، مجمع اللغة2004القاهرة: .4المعجم الوسیط، طمجمع اللغة العربیة،-4
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لیتضح أّن القضیة لم تكن بدعة ؛ فارس في ما فوق ثالثة أحرف من الكلمات العربیة
صبحي الصالح دراسة حول األلفاظ ولقد أعدّ ،ن في اللغة العربیةابتدعها المعاصرو

المنحوتة في الكالم العربي الفصیح، فوجد ثالث مائة كلمة منحوتة، وقد أراد بهذه الدراسة 
ّن المنحوتات في الكالم العربي قلیل جدا، ال یتجاوز الستین "إنفي الزعم الذي یقول ب

اعتماد النحت یؤدي أحیانا إلى أّما حدیثا فإّن ، قدیماتالنحثبوت وورود هذا عن 1."لفظة
حروف انسجاموغموضا لعدمالصرف؛ناحیةمنالعربیةواألوزانالصیغعلىالحفاظعدم

اعتمادإلىسعتكثیرةمحاوالتنّ إإذ.النحتفيكبیردخلللذوقأنّ كماالكلمة المنحوتة
الكلمة مثلمن فهمهالعسرمتالحقةمقاطعلجمعدائماتستجبلمالعربیة،فيالنحت

طائرة(منالمنحوتةبحقیقتهامسبقةمعرفةإلىالمتكلماستندإذاإالّ ) ةلَ قَ وْ جَ مُ (المنحوتة
الداللة ناحیةمنغموضإلىالعربیةفيیؤديآلیااستخدامافاستخدامه) الجویةالقوات

" المجتمعاتفيالسیرورةلهوتكتباألسماعفيیخفمختزلمنحوتلفظكللیس"و
التيالعصریة،التعابیرتتقبلهاالأنیمكنللمنحوتات،والمخبريالتقنيالفرضأنّ بمعنى

.الذوققانونیحكمها

ابالت للسوابق محاوالت مجمع القاهرة في استیعاب المصطلح الجدید؛ بإیجاد مقإّال أنّ 
الحمیدة التي بذلها المجمع للفوز بمقترحات تخص النحت تشهد بالجهود "واللواحق األوربیة

تّم وهذا النظام الذي2."والمنحوتات، وذلك بوضع نظام عربي من الصیغ واألشكال لمواجهتها
الذي یرى أّن كّل ما زاد عن الثالثي فهو ،كان باعتماد نظریة النحت البن فارسوضعه 

تعریبفیما یخصمنحوت، وكما جعل لهذه الزیادات معان، فعل أیضا مجمع القاهرة، وذلك
العربیة.إلىالعلمیةالمصطلحاتلنقلتسهیالاألجنبیة؛واللواحق السوابق

ة العربیةستحداث األلفاظ في اللغومع أّنه تّم االتفاق على قبول النحت كوسیلة ال
م، إّال أّن مكتب تنسیق 1965م و 1964الحادیة والثالثین، بین ةوذلك في مؤتمر الدور 

لم یهتم به المكتب نظرا "صالح بلعید: النحتي هذاالتعریب لم یهتم بالنحت، ویقول ف

.258، دار العلم للمالیین، ص 2000، لبنان:13صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ط-1
، دار المعارف للطباعة والنشر، 1989محمد رشاد الحمزاوي، نظریة النحت العربیة، دط. تونس: -2

.125ص
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أّن عنصري الخصوصیة اللغة العربیة، التي ال تقبل كثیرا من الكلمات المنحوتة، كم
، وهذا یؤكد أّن استحداث األلفاظ وتولیدها في اللغة 1"االشتقاق والمجاز یغنیان عن النحت

وهل ؟دة في الممارسة الیومیةلّ العربیة هي مهمة المجمعیین. لكن هل نجد هذه األلفاظ الموَ 
؟تلقى القبول إن كانت منحوتات غریبة وثقیلة

إذا كان النحت هو دمج لفظین أو أكثر في كلمة واحدة جدیدة ال تتمثل التركیب:-3
نة للفظ الجدید بعض وّ كَ فیها جمیع حروف األلفاظ المكّونة لها؛ أي تفقد العناصر المُ 

بحیث تصبحان وحدة معجمیة ؛ضّم كلمة إلى أخرى"ّن التركیب هو إوصوائتها فصوامتها
ركبة الجدیدة بجمیع صوامتهاتان المكّونتان للكلمة المُ واحدة ذات مفهوم واحد، وتحتفظ الكلم

وقد یتأّلف االسم المركب ،مثل اسم العلم عبد اهللا المكّون من الكلمتین عبد واهللاوصوائتها
صفة عامة التركیب وسیلة لغویة وب.2من أكثر من كلمة واحدة مثل جمهوریة مصر العربیة"

وأنواع التركیب ثالثة، وهي نة له. األلفاظ المكوّ هم في تولید األلفاظ وتحتفظ بمعاني تس
.والتركیب اإلضافي، والتركیب اإلسناديكیب المزجيالتر 

. مثل الربط 3"ضم كلمتان إلى بعضهما لتصبحا كلمة واحدة"وهو : التركیب المزجي-أ
ال - االسم واألداة: غیر المنتهيبین سوق تجاري. والربط -بین االسم واالسم: البرمائي

ویختلف هذا النوع من التركیب عن النحت في أّن الكلمتین األصلیتین المكّونتین سلكي.
للتركیب المزجي، ال یفقدان شیئا من صوامتهما وصوائتهما. لكن في النحت كما أشرنا تفقد 

حوتة بعضا من صوامتها وصوائتها.الكلمة المن

بموجب ذلك تراكیب من تؤدي اإلضافة دور التعریف، وتتكونالتركیب اإلضافي:- ب
كلمتین فتكون مركبة مثل: رائد فضاء. أو مركبة من أكثر من كلمتین فتكون معّقدة مثل: 

لضم التركیب اإلضافي طریقة "الشبكات تحت األرضیة، فرن تفریخ الدجاج. وبذلك یكون 

بلعید، محاضرات في اللغة العربیة، دط. الجزائر: دت، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ص صالح -1
15.

.449علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظریة وتطبیقاته العملیة، ص -2
.451، ص المرجع نفسه-3
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الدراسة . ومن األلفاظ الحضاریة الواردة في عّینة 1"كلمات باإلضافة؛ لتشكیل معنى معّینا
والتي جاءت هیئتها على التركیب اإلضافي، نذكر: جواز السفر، مجفف الشعر، مفتاح 

النور.

من كلمتین تربطهما مرّكبهو "التركیب الالتركیب اإلسنادي إنّ : التركیب اإلسنادي-ج
عالقة إسنادیة یقوم هذا التركیب بدور الوحدة المعجمیة الجدیدة، المعّبرة عن مفهوم أو 

وما یالحظ هو 2"التلوث البیئي.-األمن الغذائي-أو شيء مادي مثل: المّد اإلسالميحدث 
تعتمد هذا یعسر على العربیة أحیانا إیجاد مفردات بسیطة أو موّلدات مفردة؛حینماأّنه

التركیب اإلسنادي للتعبیر عن المفهوم.

المرّكب من لفظین أو یتأّلف االسم "ذا النوع من التركیب: في هالتركیب الوصفي-د
3فظ كّل لفظ في التركیب باستقالله"أكثر ویكون اللفظ الثاني وما بعده وصفا لألّول، ویحت

ویستخدم التركیب الوصفي بكثرة في صوغ المصطلحات العلمیة والتقنیة الحدیثة، مثل آلة 
في عینة حاسبة، كبل معدني. أّما عن األلفاظ الحضاریة التي تّم تركیبها تركیبا وصفیا

الدراسة فهي: قدر كاتمة، ومكنسة كهربائیة.

كما هي مبینة في الشكل التالي: وبذلك یكون أنواع التركیب

أنواع التركیب

التركیب الوصفيالتركیب اإلسنادي       التركیب المزجي       التركیب اإلضافي 

.327ص في الصحافة العربیة الحدیثة،الحبیب النصراوي، التولید الّلغوي -1
.328لمرجع نفسه، ص ا-2
.451، 450علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظریة وتطبیقاته العملیة، ص-3
واللذان أشار إلیهما علي القاسمي) من (نشیر إلى أّننا أقصینا التركیب العددي، وكذا التركیب االتباعي

تولید األلفاظ الحضاریة، التي أنواع التركیب؛ وذلك ألنهما في اعتقادنا لیست من الطرائق التي تسهم في
.451نحن بصدد معالجتها. ُینظر علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظریة وتطبیقاته العلمیة، ص
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العلوم وكذلك الحیاة االجتماعیةبة في میادینركّ ظهور التسمیات المُ إّن :االختصار-4
ذكر الحروف األوائل لمركب من سلسلة من "یتمّثل في الذيأدى إلى ظهور االختصار 

تشذیب االستعمال لكلمات طویلة، وهو ما یؤدي إلى أو ،المكونات؛ قصد خلق كلمة واحدة
هذا عن .automobileبدلauto وtélévisionبدلtélé. فیقال: 1"تولید تنویعات جدیدة

لم تطّور هذه الظاهرة الصرفیة إّال قلیال، وهي في الغالب فلعربیة اأّما اللغة .اللغات األوربیة
إّن "ثّم بنسبة قلیلة جدا، فمتأثرة في ذلك بالمنوال األعجمي، فهي وٕان استخدمت المختصرات 

وذلك ألّن ، 2"ة الواحدة كما هو في اللغات األعجمیةخصائصها ال تسمح لها باقتضاب المفرد
هذه األخیرة لغة سلسلیة؛ تعتمد اللواصق في تولید الكلمات الجدیدة، على عكس العربیة 

وٕاّن أهم .للتعبیر عن مفهوم جدیداالشتقاقیة التي تعتمد التحویالت الداخلیة للكلمة؛ 
بنیتهاوهو ما یستدعي تغییر ،الكلمةاالختصار هو كثرة استعمال هذا الدواعي لحصول 

إّن بعض هذه المختصرات أصبحت تعامل معاملة الكلمة "بل لتكون أیسر في االستعمال
أي الرئیس المدیر العامالر م ع) (في مثلي إضافة ال التعریففونمّثل لذلك 3"البسیطة.

أّما فیما یخص مدونتنا فلم نعثر اّتصلت بر م ع).(وتدخل علیه أیضا حروف الجر في مثل
) (tramرامعلى أّي لفظ حضاري، تّم تولیده باالختصار، اللهّم إّال لفظ أعجمي واحد وهو تَ 

سیر بالكهرباء على قضبان حدیدیة.الذي یعني مركبة ت)tramway(اختصارا لترامواي

التطور من ناحیةة التي یقتضیها نخلص إلى أّن أبنیة العربیة نامیة بحسب الحاج
الصرفي یعتمد أساسا على قاعدة انیة، وٕاّن التولیدوخصائص اللغة العربیة من ناحیة ث

عها المجمعیون)وهي الطریقة التي یشجّ (االشتقاق وهي قاعدة جوهریة في اللغة العربیة
وتطویر یناسب احتیاجات متكلمیها ،وقد مثّل مبدأ القیاس فیها مصدرا ثریا للتولید

المعاصرین. كما یمكن اعتبار قاعدة التركیب مظهرا مهما من مظاهر تطور العربیة في 
صعوبة مجاراة العربیة لطرائق النحت على عكس التولید بالنحت، أین تكونالعصر الحدیث، 

الختصار، فال وكذلك الغموض وعدم مالءمة الذوق في أحیان كثیرة. أّما عن ااألعجمیة،

.329علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظریة وتطبیقاته العملیة، ص -1
.329المرجع نفسه، ص -2

3-Hjelmslev louis, le langage, trad: Fr, par AJ Greimas, P2aris : 1966 , Les 
Editions de minuit, p83- 87. 
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تسمح خصائص اللغة العربیة باقتضاب المفردة الواحدة، مثلما هو الحال في اللغات 
وبذلك یمكن تلخیص طرائق التولید الصرفي كما في الشكل األعجمیة، فنادرا ما تعتمده.

التالي:

التولید الصرفي

االشتقاق              النحت               التركیب           االختصار 

التولید الداللي:-3

إحدى طرائق التولید من داخل اللغة، ویعّرفها الحبیب التولید الّدالليتعتبر طریقة
التولید الّداللي یتمثل في إسناد مدلول جدید إلى دال قائم في اللغة بقوله" صراويالن

ومستعمل، فهو إذن االنتقال بدوال عن مدلوالتها األصلیة التي كانت مقترنة بها إلى دالالت 
فظهور أشیاء ومفاهیم جدیدة یؤدي إلى ظهور 1"مستحدثة ترتبط بها ارتباطا حادثا جدیدا

أسماء جدیدة، كما أّن تقدم النشاط العلمي والتقني من نتائجه تولید مصطلحات جدیدة 
.المستحدثة والتقنیات الجدیدةتناسب الوظائف

الرجوع إلى مخزونها الخاص؛ فتستغّله عن ببیة تستفید في تولیدها الداللياللغة العر ف
اللجوء دات قد حدثت باستغالل رصید اللغة القدیم، عوضدرایة. فإّن النسبة الكبیرة من المولَّ 

إثراء الرصید التقلیدي دون خلق أبعاد داللیة جدیدة قادرة على تُ فإلى تولید دوال جدیدة، 
ثبت أّن معاجم العربیة تضم عشرات آالف من الكلمات في التولید تغییر بنیته. و قد أُ 

ما منها لم یعد مستعمال، فإّن أّي كلمة من هذا الرصید تعتبر هِ الداللي، ومع أّن جزءا مُ 
االستنجاد تعید االضطرار إلىصحیحة وقابلة لالستعمال، بمجرد ظهور حاجات اجتماعیة 

وى قواعد تولید الدالالت أّن التولید الداللي كان وال یزال من أق"ویذكر إبراهیم بن مراد .بها
سمیات المستحدثة.تولید التفي كبرىأهمیة یعني أّن للتولید الداللي؛2الجدیدة"

.335الحبیب النصراوي، التولید الّلغوي في الصحافة العربیة الحدیثة، ص-1
.157، دار الغرب اإلسالمي، ص1997. بیروت: 1إبراهیم بن مراد، مقّدمة لنظریة المعجم، ط-2
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: المجاز والترجمة الحرفیة أو النسخ.صنفانالتولید الدالليمظاهرو 

في لسان العرب: "...والمجازة طریق إذا قطعت عن طریقة التولید هذه ورد المجاز:-1
وفي القاموس المحیط "... والمجاز الطریق إذا قطع من أحد 1من أحد طرفیه إلى اآلخر"

ولهذا المفهوم محل عند ،و یفید االنتقال من موضع إلى آخروه2جانبیه إلى اآلخر"
الحدیث عن الداللة االصطالحیة لكلمة مجاز. 

في االصطالح: هذا اللفظ معهود لدى البالغیین ویسمى المجاز البالغي "الذي یعمد 
إبراهیم أنیسیضیفلما فیه من الخیال الذي یناسب اللغة األدبیة، و 3إلیه أهل الفن واألدب"

لكن لیس هذا هو المقصود في هذا المقام، بل ،4"ها األدباءعملیة تصویریة یلجأ إلی": أّنه
والمعنى الجدید للكلمة خارج ،نهتم به هو الحدیث عن داللة المعنى القدیمالمجاز الذيإّن 

وهذا ما یمكن استخالصه من كالم ابن فارس حین قال "... ونقلت من اللغة ألفاظ التركیب
أي ؛فقوله من مواضع إلى مواضع أخر5من مواضع إلى مواضع أخر... فعفى اآلخر األول"

صارت تدل على دالالت جدیدة بعدما كانت تدل في القدیم على دالالت مغایرة، وقوله: فعفى 
ال ،متكلمون یستعملون هذه األلفاظ للداللة على معانیها الجدیدةأي صار ال؛األخر األول

.على ما كانت تستعمل له من معان قدیمة

د الداللي في العربیة منذ القدیمالمجاز قاعدة مهمة من قواعد التولیوبذلك نجد أنّ 
وقد ظهرت أهمیته مع ظهور األلفاظ اإلسالمیة والعلوم الدینیة، وقد استطاع العرب أن 

سندوا من خالله المعاني الجدیدة إلى األلفاظ القدیمة في االستعمال، وهو ما جعل ابن جني یُ 

ابن منظور، لسان العرب، مادة ج و ز.-1
مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة ج و ز.-2
.162، مكتبة األنجلو المصریة، ص 1972إبراهیم أنیس، داللة األلفاظ، دط. القاهرة: -3
.162المرجع نفسه، ص-4
وتبني مجاز) للمجال البالغي، (وحول هذا المصطلح، یقترح األستاذ صالح بلعید إمكانیة ترك لفظ

التطور الداللي، والتولید الداللي، والنقل) ما (االصطالحات التي وردت عند الّلغویین، وعلماء الداللة، مثل
دام األمر یتعّلق بالداللة، وانتقال اللفظ من داللة إلى أخرى كالهما حقیقیتان. ینظر صالح بلعید، في قضایا 

.118مطبوعات الجامعیة، ص، دیوان ال1995فقه اللغة العربیة، دط. الجزائر: 
مصطفى الشویمي، :أبو الحسن أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، تح-5

.78، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، ص 1963دط. بیروت: 
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ذلك أّن تجدد النشاط اإلنساني ال 1واعلم أّن أكثر اللغة مع تأمله مجاز ال حقیقة""یقول
من ةطریقو ة،قاعدة تولیدیكبل تعتمد المجازاللغة دائما في شكل ألفاظ جدیدة، تبرزه 

الطرائق الهامة في إثراء اللغة وسد الحاجة، وأوجه النقص في ألفاظها وتراكیبها، وباب 
وترجع أهمیة المجاز أیضا إلى أّنه یمثل 2المجاز فیها واسع وفیه مجال لتنمیة العربیة.

بخالف التولید الشكلي الذي یتطلب إحداث دوال - النظام الّلغوي الواحدغالبا انتقاال داخل 
من دوال إلى دوال أخرى في نفس لوالتر ألّنه یقوم باالنتقال بالمدفالمجاز أیس- جدیدة

النظام. وفي العصر الحدیث نالحظ أّن التقنیات الجدیدة ال تعّبر عنها دائما بكلمات جدیدة بل 
ا الفنیة شدیدة الصلة بالعلوم والتقنیة من الرصید القدیم، من مثل: غالبا ما نستعیر ألفاظه

إّن هذه الكلمات قدیمة، لكنها عرفت تحّوال داللیا ، فقطار، قاطرة، سیارة، هاتف...وغیرها
عملت تبعا لذلك في مفاهیم مستحدثة ومجاالت داللیة ال عالقة بفضل هذه الخاصیة، واستُ 

دا على المجاز، وهكذا یخلق المجاز صورا جدیدة بوسائل لغویة لها بدالالتها األصلیة، اعتما
قدیمة، وفیه تتحد القیمتان الداللیتان الحقیقة والمجاز بطریقة خفیة. ولیس القصد األصلي 
من هذه االستعماالت إثارة الحاسة الفنیة، بل قد دعت إلیه حاجة اللغة إلى إصالحات جدیدة 

.وتسمیات آلالت ومبتكرات

تغّیر المعنى):(التولید الدالليمظاهر-1

: ویتم ذلك بتعمیم معنى اللفظ، وتوسیع مجال داللته، وهي الحالة توسیع المعنى-أ
لمعنى من معنى التي یطلق فیها اسم ذو معنى خاص للداللة على معنى عام، فیتم نقل ا

الكلمة أكثر أن یصبح عدد ما تشیر إلیه "كما یعني توسیع المعنى،خاص إلى معنى عام
یعني أّنه بعد أن كان مجال داللة 3من السابق، أو یصبح مجال استعمالها أوسع من قبل"
ومن أمثلة ذلك، إطالق كلمة مندیل ،اللفظ ضیقا، یتوسع  تعمیم المعنى لیشمل مجاال أكبر

، في حین تعني المنشفة قطعة قماش ینّشف بها 4على كل من المنشفة والمندیل والِمحرمة

.442، ص2ابن جني، الخصائص، ج -1
.109العربیة، ص، دار النهضة1985. بیروت:2حلمي خلیل، الموّلد في العربیة، ط-2
.243، عالم الكتب، ص1998. القاهرة: 5أحمد مختار عمر، علم الداللة، ط-3
ماجستیر في بحث، ملیكة قشي، الرصید اللغوي المغربي الوظیفي وكیفیة تعلیمه في المدرسة الجزائریة-4

.172، ص2008علوم اللسان والتبلیغ الّلغوي، الجزائر: 
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الوجه والیدان، والمندیل منشفة یمسح بها األیادي بعد األكل، أّما الِمحرمة فهي نسیج من 
. بینما 1قطن أو حریر أو نحوهما مرّبع الشكل غالبا یمسح به العرق أو الماء أو یتمخظ فیه

فسیر توسیع هذا المعنى أو تعمیمه یعّمم استعمال كلمة مندیل لكّل ما ُیمسح به، ویمكن ت
مثل كلمة الموسم التي تخصصت في و نتیجة إسقاط لبعض المالمح التمییزیة لكل كلمة.أّنه 

األصل للزراعة، وأصبحت الیوم أكثر الكلمات اتساعا: موسم سیاحي، موسم ریاضي، موسم 
دراسي. 

دقتها وتتجه تدریجیا إلى أن تصبح ضیق،الكلمات التي تستعمل في شكل وبذلك تفقد 
لح في نفس الوقت لدى أفراد آخرین من المجتمع للتعبیر عن أشیاء عامة، ألن الكلمة تص
ع.فیقع استخدامها بشكل موسّ ، أخرى نسبیا متشابهة

: وهو العملیة العكسیة لعملیة تعمیم المعنى الخاص، إذ یتّم تضییق المعنى- ب
السابق یشمل مجاال داللیا واسعا تخصیص المعنى العام، بتضییق مجال معنى كان في 

فیخصص للداللة على مجال أضیق، أي أّن تخصیص المعنى العام هو" تحویل الداللة من 
وعّرفه بعضهم بأّنه تحدید معاني المعنى الجزئي، أو تضییق مجالها.المعنى الكّلي إلى
لیه یعني أن اللفظ یدّل في البدایة على معنى عام مطلق، ثّم تضاف إ2الكلمات وتقلیلها"

حتى یخصص مجال داللته، ویضیق، ویصبح یدّل على زه عن غیرهصفة تمییزیة، تمیّ 
الحقل: فهو لدى عامة الناس یعني األرض كلمةومن أمثلة ذلكمجال معّین ومحدد.

ن أالصالحة للزراعة ولكنه یطلق لدى فئات علمیة متخصصة، على مجاالت أخرى خاصة، ك
یقال: حقل بترولي، حقل ثقافي. 

نقُل معنى اللفظ من معناه األصلي : والمراد به انتقال مجال الداللةنقل المعنى أو -ج
إلى معنى مجاور له، مستقل عنه في مجال الداللة، و"یتم هذا االنتقال عندما یتعادل 
المعنیان، أو إذا كان ال یختلفان من جهة العموم والخصوص... وانتقال المعنى یتضمن 

، وعلى هذا 3لى الكّل، المجاز المرسل بوجه عام"طرائق شتى: االستعارة، إطالق البعض ع

.1196-1182-313ص،ینظر المعجم العربي األساسي-1
.245أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص-2
.247ص،  المرجع نفسه-3
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كون المعنى القدیم أوسع أو أضیق من ؛یكون الفرق بین هذا النوع والنوعین السابقین
وكونه مساویا له في النوع الحالي. ومن أمثلة نقل معنى الجدید في النوعین السابقین؛ال

الذي ُیصنع للمسافر وهي في المعنى نذكر مثال كلمة السفرة التي كانت تعني الطعام 
االستعمال الحدیث: المائدة وما علیها من الطعام. 

ما ُیعرف باسم انحطاط المعنى أو ابتذاله، وعكسه رقي "المعنىومن أشكال انتقال
ّط، أو ، یعني أّن اللفظ یفقد قّوته من جراء االستعمال والتداول بین الناس فینح1"المعنى

طول الید) التي استعملت في الحدیث الشریف (ومن أمثلة ذلك نذكرتقوى داللته فیرقى.
للداللة عن السخاء والجود، في حین یستعملها الناس الیوم للداللة على السرقة، هذا عن 

ت تعني الشخص رسول) باللغة العربیة كان(أّما عن رقّیها، فنذكر كلمة.انحطاط الداللة
أصبحت ذات داللة سامیة.المحمدیة، وبعد الرسالة الذي ُیرسل في مهمة

وبذلك یكون توسیع المعنى وتضییقه ونقله من مظاهر التولید الداللي، التي تسهم في 
غوي یؤدي أحیانا إلى ما تنمیة الثروة اللغویة، رغم أّن هذا النوع من التولید، أو التطور اللّ 
إّال أّن التطور االجتماعي یسمى بالمشترك الّلفظي؛ لداللة لفظ واحد على معنیین مختلفین،

والثقافي وظهور الحاجة لمسمیات للمبتكرات، یلجأ إلیه المجمعیون والموهوبون؛ لسد 
الثغرات المعجمیة.

في الكلمةمتعلق باستخدامفإّنهتعمیم التولید الداللي، فیما یخص الونخلص إلى أّن 
یقها أو تخصیص الداللة أي بألفاظ اللغة العامة، في حین أّن تضیالوسط االجتماعي؛

أّما نقل داللة الكلمة فمتعّلق بتغییر متعلق بتطور العلوم وبمصطلحات أصحاب التخصصات.
یة؛ بتحریك دوالها لتنزاح عن قدرة اللغة على إنجاز تحّوالت داللوتلك هيمجال استعمالها.

سیلة توّلد األلفاظ والمجاز و مدلوالت مستحدثة.إلىالمثبتة في المواضعة العامةلوالتهامد
الجدیدة باعتماد اللغة ذاتها، وتجنب االقتراض الحقیقي، وكذا تجنب اللغة كثرة الدوال.

.248، صالداللةعلمعمر،مختارأحمد-1
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)le calque(النسخ):(الترجمة الحرفیة-2

ویقال ترجم كالمه إذا ُفسر بلسان آخر، ومنه ترجمان، والجمع "ورد في لسان العرب
أّما المعجم الوسیط فقد تعرض له بقوله" ترجم الكالم: بّینه ووّضحه، وترجم كالم 1التراجم"
ویفهم من المعاني التي أوردها المعجمان للكلمة 2نقله من لغة إلى أخرى"-عنه- غیره، و

أّنها تعني التفسیر والتوضیح، وهو أوسع من معناها المصطلح علیه الیوم.

اقتراض، یتم فیه ترجمة ") بأّنها النسخ(لترجمة الحرفیةإبراهیم بن مرّاد فیعّرف اأّما
ب) ویقتصر فیها على نقل (أ) إلى اللغة(ركبة من اللغةالوحدات المعجمیة البسیطة، أو المُ 

. 3"ب)(أ) إلى اللغة المورد(وحدة المعجمیة من اللغة المصدرولي أو معنى الالوجه المدل
نقل كلمة أو أكثر من لغة ما إلى لغة أخرى بترجمة داللتها بمعنى أّن الترجمة الحرفیة هي

تنقل بالترجمة الحرفیة أو النسخ "وإلى اللغة المقتِرضة، ولیس بنقل لفظها نقال مباشرا. 
الوحدات المعجمیة البسیطة والتعابیر التحلیلیة المكونة لتراكیب جاهزة ومستقرة في اللغة

ابعة من تجارب خاصة بمجموعة لغویة دون غیرهاعلى خالف التراكیب االصطالحیة الن
تعطي الكلمة التي تحمل المعنى المقتَرض ألّن ترجمتها 4"والمستعصیة على الترجمة الحرفیة

وذلكداللة مخالفة أو مناقضة لداللتها في اللغة التي تستعمل فیها؛ أي اللغة المقتَرضة. 
أن لكل لغة بنیة داللیة خاصة بهاّن لكل لغة طریقتها في تصور الكون، وهذا معناه أل 

ترجمة بعض بوهذه البنیة تعكس التمایز والتطابق الذي تظهره ثقافة المجتمع. ونمّثل لذلك 
 laالمفاهیم التي تعّبر عن ثقافة مجتمع معین، كقول: الخبر أثلج صدري ترجمة أو مقابل لـ 

nouvelle ma réchauffer le cœur  ونالحظ من خالل هذا المثال أّن لكل مجتمع ،

رج م).(ابن منظور، لسان العرب، مادة-1
ت ر ج م)(مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مادة-2

3 - Ibrahim ben mrad,"le rôle du calque sémantique dans la formation des 
nouveaux termes et concepts  " revue de la lexicologie, Tunis, 2004, n 20, p 
59. 

ضمن أعمال ندوة حول "المقترض في القوامیس العامة بین الغربة واالندماج"زكیة السائح دحماني، -4
، المجلس األعلى للغة 2012، الجزائر: 2012أفریل 12-11-10أیام " معةالتعدد الّلساني واللغة الجا"

المقال قید النشر). (العربیة،ع خ 
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زة للعالم الخارجي، فینتج تغّیر في المفاهیم. فنحن أمام ضرب من یة ورؤیة ممنظرة خاص
تهجین اللفظ أو تهجیره من موطنه، وهو ما یخلق أحیانا صورا ذهنیة ال تتماشى والعقلیة 

أي تختلف عن عاداتنا وثقافتنا. ؛العربیة

التأثر ، و ظهور دالالت غریبة عن العربیةونالحظ أّن الترجمة الحرفیة أّدت إلى 
بخصائص اللغة المقرضة كقولنا: ارتفاع حاد في األسعار؛ أي زیادة كبیرة في األسعار إلى 

ول : حرق للمراحل أي سرعة التحمثال، و augmentation aigueدرجة األلم مقابل:
وكذلك سیولة نقدیة بمعنى توفر المال في البنوك bruler les étapesاالجتماعي مقابل: 

ب منسوخة قادرة على شّد انتباه السامعاكیر تبمعنى أّنه ُیؤتى بargent liquideمقابل
الترجمة الحرفیة التي ُینقل فیها مفهوم المصطلح الحرفي بمعناه "وذلك هو ما یحدث في 

أعطت العربیة مصطلحات كثیرة قد ُوّلدت ، إّال أّن هذه الترجمة الحرفیة،1"األصلياللغوّي 
باالعتماد على العربیة ذاتها.

فالترجمة الحرفیةاأللفاظ العلمیة والتقنیة المستحدثة، برصید العربیة اءر وٕاضافة إلى إث
إّال عكس في الحقیقة حرص العرب على إقحام التجارب اإلنسانیة الجدیدة في قوالب لغتهم، ت

لي بسبب مشاكل الترادف واالشتراكاالضطراب الدال أّن هذه الترجمة الحرفیة تؤدي أحیانا إلى
نتج عن هذا التداخل لیمن ناحیة، وعدم االهتداء إلى توحید المعجم العربي من ناحیة ثانیة، 

توضیحیةتفرض اتخاذ إجراءات ،بین المفاهیم المتعارضة وفوضى داللیةاعجمي خلطالم
المعارف وتنّوعها مُ ردف الكلمة العربیة بمقابلها في إحدى اللغات األعجمیة) فتقدُ تُ كأن (

تستدعي كلّها تأثیرا مباشرا في المعجم، عن طریق تسمیة األشیاء ،وتطور اإلنسان
. والمفاهیم الجدیدة

غات في خلق األلفاظ التي غات األعجمیة، وأسبقیة هذه اللّ صلة العربیة باللّ نّ ثّم إ
لیة الثانیة أي الترجمة الحرفیةیحتاج إلیها االستعمال، نّمى الحاجة إلى قاعدة التولید الدال 

وهي قاعدة كانت قد غلبت في القدیم في مجاالت العلوم خاصة، لكنها الیوم امتدت كذلك إلى 
.ظ اللغة العامة، وأصبحت قاعدة مهمة من قواعد التولید الداللي في العربیة الحدیثةألفا

.94، دار الغرب اإلسالمي، ص1993. بیروت: 1إبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص، ط-1
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وهذه المظاهر الداللیة الحدیثة ال تخالف قوانین التطور الداللي التي عرفتها العربیة في 
القدیم، و أسست علیها نشاطها التولیدي خالل مختلف مراحل تطورها، سواء كان ذلك في 

ُتدرج حقیقة بأن تنتسب إلى اللغة العربیة و "امة أو المصطلحات. وهي بذلك ألفاظ اللغة الع
؛ أي أقّرت بمظاهر 1"وهو ما عمل على تطبیقه مجمع اللغة العربیة بالقاهرةفي معجمها

دات الداللیة الحدیثة.كثیرة من المولّ 

الترجمة بونخلص إلى أّن التولید الداللي یكون بالمجاز؛ بأخذ الدال دون المدلول. أ
؛ أي بأخذ المدلول دون الدال. والتمییز بینهما یكون باعتماد مصدر المعنى المسند الحرفیة

إلى الدال القائم في االستعمال، فمصدره في الترجمة أجنبي؛ ألّنه مقترض بترجمة وحدة 
معجمیة، في حین یكون مصدر المعنى في المجاز نشأ عن تطور داللي داخلي استند إلى 

قاعدة من قواعد التولید وكالهما 2داللیة كالمشابهة والجزئیة والكلیة والسببیة و...عالقات
غّذت العربیة بعدد كبیر من المصطلحات العلمیة خاصة، في الماضي التيالداللي القدیمة 

كلمات أو تعابیر على لریق للحد من االقتراض الصریح وفي الحاضر كذلك، وهي الط
المنوال األجنبي، ولكن باستعمال عناصر لغویة محلیة خالصة. 

ویمكن تمثیل التولید الداللي كما یلي:

التولید الداللي

الترجمة الحرفیة)(التولید بالمجاز                     التولید بالنسخ

نقل المدلول دون الدالنقل الدال دون المدلول        

.358ص، الحدیثةالعربیةالصحافةفيالّلغويالتولیدالنصراوي،الحبیب-1
، 2001-2000تونس: ،مجلة المعجمیة التونسیة" الدالليفي مفهوم االقتراض "فتحي جمیلینظر -2

.218-215، ص17-16جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، ع



52 

التولید باالقتراض:-3

أثّرت الحضارة الغربیة الحدیثة تأثیرا كبیرا في العالم، ومنه العالم العربي، إذ بدأت تنتقل 
مفاهیمها العلمیة والفكریة والثقافیة، وكذلك منتجاتها الصناعیة إلى أقطاره، ومنه إلى اللغة 

اللغة بألفاظها األجنبیة، أدى إلى عدم القدرة على التي تدخل أّن حجم المفاهیمالعربیة، إالّ 
فتّم التعبیر عنها بألفاظ مقترضة، أو باالقتراض.التحكم في سبل انتقال هذه المفاهیم، 

اقترضت منه "في اللغة االستالف، نقول: من معاني االقتراض تعریف االقتراض: -
تعارة اس"أّما في االصطالح فیتحقق ببمعنى أخذت منه شیئا. .1"كما نقول: استلفت منه

وُوِصف باالقتراض الحقیقي؛ ألّنه ضروري واع یعمد إلیه .وجهي الدلیل من لغة أجنبیة
التي مستعمل اللغة؛ لحاجته إلیه؛ وقصد ملء خانات شاغرة من األلفاظ العامة والخاصة 

حقیقي أیضا ألّنه یمثل قاعدة لغویة قائمة لیس لها ما یناسبها آنیا في لغة األم. وهو 
بذاتها؛ لتولید الوحدات المعجمیة وتطویر الرصید. ویتطلب انفتاح نظام اللغة اآلخذة على 

. بمعنى أّنه یتم االقتراض بإدخال 2أنظمة لغویة أخرى إدخال تغییرات على األلفاظ المقترضة"
وعدم القدرة على العربیة؛ للحاجة الماسةلى اللغة المفاهیم الحضاریة، بألفاظها األجنبیة إ

یؤدي إلى ظهور أنماط أحیانا االقتراض أنّ مواكبة التقدم التكنولوجي باللغة الفصحى. إالّ 
غریبة من المفردات المقترضة، ولهذا غالبا ما تصحب الدخیل معالجات صوتیة وصرفیة 

یمكن تقسیم اوانطالقا من هذ.قصد إدماجه في نظام اللغة المقترضة، ما أمكن ذلك؛خاصة
:المقترضات إلى

ضرب ُأدمج في نظام العربیة فألحق بأبنیتها الصرفیة فصار َمقیسا على نمط صیغي -
عربي معلوم، وهو المعروف بالمعّرب.

، دار الفكر، 2000أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البالغة، لبنان: -1
.502ص

مقال قید النشر."میس العامة بین الغربة واالندماجالمقترض في القوا"مانيزكیة السائح دح-2
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ضرب لم یدمج في نظام اللغة، وهو ما استعصى على نظامها الصرفي فلم یلحق -
فیة بحسب نمط صیغي معلوم في العربیة، وهذا الضرب بأبنیتها أي لم ُتقیّس ببنیته الصر 

یطلق علیه الدخیل.

:المعّرب)(تعریبال-1

بضم الراء) مصدران صیغا (: التعریب والتعّرب)ریبُ عْ التَ (غویة لمصطلح الداللة اللّ -
بضم عین الفعل) والمصدر عروبة (على وزني تفعیل وتفّعل من الفعل الثالثي عُرب

بمعنى تعلیم عّرب. وورد التعریب أیضاوالمعّرب بهیئة اسم المفعول المشتق من الفعل
العربیة لشخص من األشخاص، ورادفته العربیة بكلمة إعراب، ونتیجة ذلك ورد لفظ مْعرب 

ویقصد به إصالح .2"تهذیب المنطق من اللحن"، كما حمل اللفظ أیضا معنى 1بمعنى معّرب
تلحن فیه، وجعله خاضعا لقوانین وألوزان اللغة العربیة.و ما تنطق به العامة

هـ) 540ت (عّرف الجوالیقيعند القدامى:)برَّ عَ المُ (لمفهوم الداللة االصطالحیة-
ونطق به القرآن المجید، وورد في كلمت به العرب من الكالم األعجمي المعّرب بأّنه" ما ت

والصحابة والتابعین وذكرته العرب في أشعارها - صلى اهللا علیه وسلم- أخبار الرسول
هو ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة "بقولهفقد عّرفه السیوطي أّما3وأخبارها"

أن تتفوه به العرب وقال الجوهري في الصحاح: تعریب االسم األعجمي .لمعاٍن في غیر لغتها
بمعنى أّن المعّرب هو لفظ غیر عربي، ونطقت به العرب على طریقتها. إّال . 4"على منهاجها

ذلك كثیرا في كالمهم، ومن أمثلتهویذكرون ب عند األقدمین یسمى أیضا دخیال أّن المعرّ 
عّرب ... ویطلق على الم"وقول السیوطي5"والجرم: الحر، فارسي معّرب... وهو دخیل"

ویمكن التمییز في هذه التعریفات: أّن بعضها اشترطت خضوع اللفظ األعجمي .6"دخیل

ابن منظور، لسان العرب، مادة عرب.ینظر -1
الفیروز آبادي، القاموس المحیط.-2
.91، دار القلم، ص1990أبو منصور الجوالیقي، المعّرب، تح ف عبد الرحیم، دط. دمشق: -3
.المكتبة الشاملة)(المزهر، باب معرفة المعّربالسیوطي، جالل الدین -4
ج ر م).(ابن منظور، لسان العرب، مادة-5
.المكتبة الشاملة)(باب معرفة المعّربجالل الدین السیوطي، المزهر، -6
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عجمیة د المعّرب في صورته األتقبل أن یرِ و وتعریفات أخرى ال تشترط التغییر لنسق العربیة،
كما ورد عند السیوطي.

الداللة االصطالحیة لمفهوم المعّرب عند المحدثین:-

هو اللفظ األجنبي الذي غّیره العرب الوسیط حول تعریف المعّرب "لمعجم ورد في ا
ما ُیطلق عادة على لفظ المعّرب ب "عبد العلي الودغیريوحّدد1بالنقص والزیادة أو القلب"

غات األجنبیة، فوقع تداوله واستعماله، سواء خضع ما دخل اللغة العربیة من ألفاظ اللّ 
. إّال أّن 2"على بناء من أبنیتها، أم لم یخضع ولم یقسلقوانین العرب في كالمها، وقیس 

في اللغة العربیة: یسمي الدخیل حد وافياعبد الو فهناك خلطا في تسمیات المصطلحات،
یراد بالدخیل األجنبي ما دخل العربیة من مفردات أجنبیة لد:ب والموّ المعرّ الدخیل األجنبيب

في جاهلیتهم وٕاسالمهم، وما استعمله من جاء سواء في ذلك ما استعمله العرب الفصحاء
ویطلق على القسم األول من الدخیل األجنبي وهو ما استعمله فصحاء بعدهم من المولدین.

وهو ما استعمله المولدون من ألفاظ أعجمیة ،ب) وعلى القسم الثاني منهالمعرّ (العرب اسم
ّن ما تّم استعماله من قبل فصحاء بمعنى أ.3داألعجمي المولّ فصحاء العرب اسملم یعرْبها

ودون تعریبه فهو الموّلد العرب بعد تعریبه هو المعّرب، وما استعمله غیر فصحاء العرب، 
أي الدخیل، وكان تمییزه لمفهوم هذین المصطلحین باعتماد الزمن؛ أي عصر األعجمي 

عّرب والدخیل ه لمفهوم مصطلحي المحلمي خلیل في تفسیر تجاج، وما بعده. إّال أنّ االح
، سواء قبل عصر االحتجاج أم بعده المعّرب فیما اقترضته العربیة من األلفاظ األجنبیة"جعل 

بشرط أن یخضع هذا المعّرب ألبنیة العربیة وأوزانها، وجعل الدخیل فیما اقترضته العربیة من 

مجمع اللغة العربیة القاهري، المعجم الوسیط، مادة عرب.-1
ضمن وقائع الندوة التي نظمتها "العربي التاریخيقضیة الفصاحة في القاموس "عبد العلي الودغیري،-2

.189، ببیت الحكمة، قرطاج، ص1989نوفمبر17-14جمعیة المعجمیة التونسیة، أیام 
 قد اصطلح المحدثون من الباحثین على أن العرب الفصحاء هم عرب البدو من جزیرة العرب إلى أواسط و

القرن الثاني الهجري _ ویسمون هذه العصور بعصور القرن الرابع الهجري، وعرب األمصار إلى نهایة 
وأن المولدین هم من عدا هؤالء ولو كانوا من أصول عربیة.، االحتجاج

.153، نهضة مصر، ص1997. القاهرة: 1علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، طینظر -3
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أن یخضع ، یعني أّن المعّرب یجب1"األلفاظ األجنبیة من دون تغییر، أو بتغییر طفیف
ى كذلك، وٕاال فهو دخیل.سمَّ ألوزان العربیة لیُ 

ونلّخص تحدید المصطلحات الّدالة على مفهوم" أعجمي" كما یلي:

المعّرب: هو الكلمة األجنبیة المستعملة في متن العربیة المقیسة على وزن من "-
أوزانها، وغیر المقیسة علیها كذلك.

خرى إلى العربیة، والذي حافظ على شكله، ولم الدخیل: هو اللفظ الوارد من لغات أ-
یخضع للمیزان الصرفي العربي، وال للقوانین الصوتیة العربیة.

المحدث: هو اللفظ أو المصطلح الذي استعمله الموّلدون بعد عصر االحتجاج، بعد -
إحداث تغییر في داللته، أو أصواته أو صیغته الصرفیة.

بیة التي لتي تعرّضت للتغییر، أو هو الكلمة غیر العر الموّلد: هو الكلمة العربیة ا-
وعلى الرغم مما ُعرف في ضبط لمفهوم هذه المصطلحات، مع .2دخلت متن اللغة العربیة"

المتأخرین من الّلغویین لم یسلموا بدورهم من الخلط بین "شرحها شرحا مسهبا، فإّن 
المعیار الزمني، وذلك لعدم توّفر . كما یصعب تحدیدهما باعتماد3"مفهومي المعّرب والدخیل

المعجم التاریخ الذي یسّجل زمن ولوج اللفظ األجنبي إلى متن العربیة.

لكن كیف مّیز العرب القدامى العجمي المعّرب عن العربي الفصیح؟

عند العرب القدامى الذین كانوا عرف عجمة االسم ب: تُ عالمات العجمة أو المعرّ -
 :بوجود عالمات منهایقترضون من اللغات القدیمة كالفارسیة والیونانیة والهندیة وغیرها، 

.202حلمي خلیل، الموّلد في العربیة، ص-1
الدعوة ، كلیة2002. طرابلس: 1ر مجامع اللغة العربیة في التعریب، طإبراهیم الحاج یوسف، دو ینظر -2

. 55-43اإلسالمیة، ص
، دار النهضة العربیة للطباعة 1976حسن ظاظا، كالم العرب: من قضایا اللغة العربیة، دط. بیروت: -3

.72والنشر، ص
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مخالفة الكلمة لألوزان العربیة: وذلك بأن یخرج االسم عن أوزان األسماء العربیة، "-
نحو إْبِریسم؛ 

أن یكون أوله نون ثم راء: نحو: نرجس؛ -

آخره زایًا بعد دال: نحو: مهندز؛ أن یكون-

أن یجتمع في الكلمة الصاد والجیم: نحو: الصولجان، -

 .أن یجتمع في الكلمة الجیم والقاف: نحو: المنجنیق-

خلو الكلمة الرباعیة أو الخماسیة من أحرف الذالقة: وسمیت بذلك _  لخروج -
وهي مجموعة في .لشفةبعضها من ذلق اللسان _ أي طرفه _ وخروج بعضها من ذلق ا

ُمرَّ بنفل) فإنه متى كان اللفظ عربیًا فال بد أن یكون فیه شيء منها نحو: سفرجل، (قولك:
فإذا جاءك مثال خماسي، أو رباعي بغیر حرف أو حرفین من أحرف الذالقة فاعلم أنه لیس 

عفجش) (من كالمهم  مثل:

 .اجتماع الباء، والتاء، والسین: مثل: بستان-

 .اع الجیم والطاء: نحو: الطاجن، والطیجناجتم-

 .یندر اجتماع الراء مع الالم إال في ألفاظ محصورة: مثل: ورل-

 .ال یوجد في كالم العرب دال بعدها ذال إال قلیل: ولذلك أبى البصریون أن یقال بغداذ-

مجيء الشین بعد الالم: قال ابن سیدة في المحكم: لیس في كالم العرب شین بعد -
وجمیع هذه .1"الم في كلمة عربیة محضة؛ الشینات كلها في كالم العرب قبل الالمات

إذا لم تتوفر أدلة "أم أعجمیة، وكانتننا من معرفة أصالة الكلمة عربیةالعالمات تمكّ 
أي من خالل احتكاك 2"الوزن) یمكن اللجوء إلى معطیات حضاریة(صوتیة أو بنائیة

باب ما یعرف من المعّرب.،للجوالبقيمن الكالم األعجمي ینظر المعّرب-1
، مكتب 1990مجلة اللسان العربي، الرباط: " المعّرب والدخیل في اللغة العربیة"مناف مهدي الموسوي-2

.117. ص 40تنسیق التعریب، ع
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التأثیر والتأثر، ودخول ألفاظ جدیدة إلى اللغات المحتكة، فإذا الشعوب واختالطها یحدث 
اّتفق لفظان متقاربان لفظا ومعنى في لغتین، وكانت بین تلك اللغتین عالقات متبادلة من 

تجارة أو صناعة أو سیاسة جاز لنا الظن أّن إحداهما اقتبست من األخرى.

منصور الجوالیقييبعّرب ألجاء في كتاب الم:منهجیة التعریب عند القدماء-1-1
اعلم أنهم كثیرًا ما یجترئون على تغییر ي: باب معرفة مذاهب العرب في استعمال األعجمفي 

األسماء األعجمیة إذا استعملوها. فیبدلون الحروف التي لیست من حروفهم إلى أقربها 
كالمهم ما لیس من مخرجًا. وربما أبدلوا ما بعد مخرجه أیضًا واإلبدال الزم؛ لئال یدخل في 

التغییر یكون بإبدال البناء من الكالم الفارسي إلى أبنیة العرب. وهذااو ر حروفهم. وربما غی
دال حركة بحركة، أو إسكان متحركأو زیادة حرف، أو نقصان حرف، أو إلبحرف من حرف

القدماءهذا عن التعریب عند .1و تحریك ساكن. وربما تركوا الحرف على حاله لم یغیروهأ
ولكن ما هي منهجیة التعریب عند وكیفیة إخضاعهم الكلمة األعجمیة ألوزان العربیة.

المعّربة؟المحدثین؟ وما هي شروط اللفظة األعجمیة

: عند االقتراض من اللغات األوربیة الحدیثة شروط األعجمي المعّرب عند المحدثین-
ونها لمقاییس العربیة ولشروط هي:ن في المجامع والمؤسسات اللغویة، یخضعالمختصیفإن

.g- p-vخلو االسم المعّرب من أّي حرف أو صوت غیر عربّي، كحرف -"

التزام البنیة الصوتیة للكلمة العربیة كما أقّرها اللغویون وهي:-

أّال یزید عدد أحرف االسم المعّرب على ثمانیة أحرف.-

وجوب ائتالف هذه األحرف.-

التقاء الساكنین.وجوب خلّوها من -

منع بدئها بساكن.-

.5- 3، صمن الكالم األعجميأبو منصور الجوالیقي، المعّربینظر -1
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1؛"اشتراط اإلیقاع الصرفي لالسم المعّرب، وتجاوز اشتراط مطابقته الوزن العربي-

ألّن األسماء األعجمیة ال توزن أصال. وما نعنیه باإلیقاع الصرفي العربّي هو تتابع حركات 
عربیة. وتلك هي الشروط فیه، وفق نظائر لها في الاالسم المعّرب وسكناته وحروف المّد 

التي یجب أن تتوفر في الكلمة األعجمیة عند تعریبها؛ ألن لكل لغة خصائصها. 

في بدایة عصر النهضة الحدیثة، وبعد تدفق :منهجیة التعریب عند المحدثین-1-2
غویة التحكم في سبل كم هائل من المصطلحات األجنبیة، تحاول المجامع والمؤسسات اللّ 

األلفاظ األجنبیة، بإخضاعها لمقاییس اللغة العربیة، أي تعریبها، وذلك بإتباع انتقال هذه 
والصوامت األعجمیةعریب األصوات منهجیة في ت

: إذا ُبدئ المصطلح األعجمي بصامت أو منهجیة في تعریب األصوات األعجمیة-أ
أكثر فإّنه یعّرب:

إّما بإضافة همزة اعتماد إلى بدایة الكلمة.-"

بتحریك الحرف األّول بحركة تكون من جنس حركة أّول حرف یلي الصامت.أو -

دئ أو بهمزة اعتماد مع تحریك الصامت الثاني حسب حركة الحرف الثالث، إذا بُ -
المصطلح بصامتین متتالیین.

إذا تتابع صامتان داخل المصطلح األعجمي ُیحّرك بحركة من جنس الحرف الثالث.-

طلح حرفان من جنس واحد یعربان بالحرف العربي الموضوع إذا تتابع في المص-
للحرف المتكرر مشّددا.

إذا تتابع في المصطلح المعّرب صوتان لهما نفس المخرج، فإّنه یجوز إلحاق -
ه المنهجیة في تعریب األصوات األعجمیة؛ لكون ذبع هتَ وتُ .2"ثانیهما باألّول تجنبا للثقل

مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق: " المتخصصةالمعّرب والدخیل في المجالت"ممدوح محمد خسارة-1
.952-919، ص4، ج75، مجلد 2000

.329، دار الغرب اإلسالمي، ص1987، بیروت:1إبراهیم بن مراد، دراسات في المعجم العربي، ط-2
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غات األعجمیة، من مثل عدم االبتداء خصائص اللّ خصائص اللغة العربیة تختلف عن
بالساكن، وعدم تتابع صامتان، أو حرفان من الجنس نفسه داخل المصطلح الواحد.

كانت محاولة مجمع اللغة العربیة الثانیة :1منهجیة في تعریب الصوامت األعجمیة- ب
في تعریب الصوامت األعجمیة كما یلي:

النطق العربي الحرف الالتیني
الموافق

النطق العربي الحرف الالتیني
الموافق

J ،ي باأللمانیة
خج  بالفرنسیة،

باإلسبانیة

Qك

CH تش
خ -باالنجلیزیة، ش

باأللمانیة

Tت

PپTHذ- ث
VفWق- و
Cك- سXس- ك-كس-

خ- كز
GNنيZتز-ز

HهGج-غ
KكYو

PHف

فإنه ینطق جیما.i أوeإذا ألحق ب Gنشیر إلى أّن 

.340إبراهیم بن مراد، دراسات في المعجم العربي، ص-1
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السوابق واللواحق:تعریب اللواصق:-1-3

غات التي تقترض منها اللغة العربیة، هي اللغات األوربیة، وهذه األخیرة كما بما أّن اللّ 
نعلم هي لغات مزجیة أو لصقیة؛ أي تحتوي على سوابق ولواحق، على عكس اللغة العربیة 

تعریبها للمصطلحات التي تقترضها اللغة العربیة فياللغة االشتقاقیة، فیا ترى كیف تتعامل 
بأس أن نمّیز بین اللغات االشتقاقیة ركبة من سوابق ولواحق؟ ولكن قبل ذلك ال وتكون مُ 

واللغات اللصقیة.

التي تمیل "كاللغة العربیة، Langues Dérivationnelles: اللغات االشتقاقیة-
مشتق من الجذر طبقا لصیغة صرفیة، أو وزن إلى التعبیر عن المعنى الجدید بلفظ 

عن الشخص ك ت ب) للتعبیر(، مثل اشتقاق كاتب على وزن فاعل من الجذر1"صرفي
واشتقاق مكتب على وزن مفعل من الجذر ذاته، للتعبیر عن مكان الذي یؤدي فعل الكتابة

الكتابة.

كمعظم اللغات األوربیةLangues Agglutinantes: اللغات المزجیة أو اللصقیة-
تمیل إلى التعبیر عن المعنى الجدید بزیادة وحدة صرفیة إلى أّول جذع الكلمة أو "التي 

وسطه أو آخره، فإذا أراد اإلنجلیزي أن یعّبر عن الشخص الذي یؤدي فعل الكتابة، قام 
) writer() یكتب لیكّون الفاعلwrite() إلى آخر كلمةer(بإضافة الزائدة الصرفیة

. یعني أّن اللغات المزجیة تعتمد إلصاق الزوائد لتولید ألفاظ جدیدة، على عكس 2"كاتب
اللغات االشتقاقیة التي تعتمد التحّول الداخلي لبنیة اللفظ، طبقا لصیغة صرفیة معّینة؛ ألجل 

تولید ألفاظ ومستحدثات حضاریة.

وال یعني أّن اللغات االشتقاقیة ال تستخدم الطریقة المزجیة أو اللصقیة، في تولید 
األلفاظ الجدیدة، بل تستخدمها ولكن بصورة أقّل من اللغات المزجیة، كما أّن اللغات المزجیة 
تستعمل االشتقاق في تولید األلفاظ الجدیدة، ولكن بشكل أقل من اللغات االشتقاقیة. إضافة 

.459علي القاسمي، علم المصطلح، ص-1
.459، صفسهالمرجع ن-2
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د األلفاظ كال النوعین من اللغات، االشتقاقیة والمزجیة، یلجأ إلى وسائل أخرى، لتولیإلى أنّ 
فكالهما یستخدم المجاز مثال.الجدیدة

:ویمكن تمثیل اللغات من حیث طرائقها في تولید األلفاظ الجدیدة كما یلي

الّلغات

مزجیةاشتقاقیة

: یطلق على الزوائد التي تمزجها أو تلصقها اللغات المزجیة بجذع اللواصق وأنواعها-
الكلمة، اسم اللواصق، وتقسم من حیث موقعها من الجذع إلى ثالثة أنواع:

یة بالقاهرة بالصدر وجمعه الصدور ویسمیها مجمع اللغة العرب)(Préfixeالسابقة: -أ
) dé(. ومن أمثلتها السابقة1"السابقة وحدة صرفیة تظهر في بدایة الوحدة المعجمیة"و

) وسم أو وضع عالمة إلى عكسهmarquer(بالفرنسیة تغّیر معنى الفعل
)démarquer.أزال العالمة (

الوسطیة الصقة تأتي داخل الكلمة، أو في "وجمعها أواسط، و)  (Infixeالوسطیة:- ب
) یجلس، یتحّول إلى الفعل الماضي sit(، فالفعل المضارع اإلنجلیزي2"معناهاوسطها لتغّیر 

) جلس.sat() إلى وسط الفعل لیصبحa(بإضافة الوسطیة

جمع اللغة العربیة یسّمیها كاسعةكان م) وجمعها لواحق، "(suffixeالالحقة: -ج
. مثل 3"وجمعها كواسع، والالحقة الصقة تلي الجذع، فتكّون كلمة جدیدة ذات داللة جدیدة

) بال endless() نهایة إلىend() باإلنجلیزیة التي تغّیر معنى الكلمةless(الالحقة
نهایة.

.460، ص المصطلحعلمالقاسمي،علي-1
.460المرجع نفسه، ص- 2
.461المرجع نفسه، ص - 3
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هات في معالجة اللواصق إذ:: إّن هناك توجّ كیفیة تعریب اللواصق-

اللواصق إلى العربیة في حین یفّضل بعضهم االحتفاظ بها یمیل بعضهم إلى ترجمة -
في لفظها األجنبي، أي تعریبها.

یذهب بعضهم إلى استخدام النحت في ترجمة المصطلحات التي تشتمل على -
لواصق، وهؤالء ینقسمون إلى قسمین:

) Symétrie(قسم یشترط أن یكون النحت عربیا خالصا، مثال المصطلح الفرنسي
) التناظر. وقسم آخر ال یمانع أن یكون المصطلح العربي Antisymétrie(وعكسهتناظر، 

) أكسید مقابله Oxide(هجینا، بعضه عربي وبعضه اآلخر أجنبي، مثال المصطلح الفرنسي
) ثاني أكسید، فمقابله Bioxide(معّرب أي نقل بلفظه األجنبي. أّما المصطلح الفرنسي

ُأوالهما عربیة والثانیة أجنبیة، ومثل ال مكرونيالعربي هجین مكّون من كلمتین 
)amicron."أین تفقد ال معنى النفي، لتصبح سابقة ثابتة، وكثیرا ما تترجم ب" عدم (

وذهب بعضهم إلى أّن اللغة العربیة تشتمل على بعض اللواصق القدیمة الموروثة -
ء لتأدیة تخصص عند االقتضاعن اللغة العربیة السامیة المشتركة، التي ینبغي أن تستقرأ و 

اللواصق ومعالجتها . وهذه مختلف الطرائق التي اتّبعوها في تعریب1معاني اللواصق األوربیة
تسمیات.لضرورة استیعاب المصطلح الجدید، ومواكبة ما ُیستحدث من 

فكان الحّل بالنسبة للمحدثین فیما یخص تعریب السوابق واللواحق، اقتصر على اقتراح 
حلول جزئیة، كما وضعت المجامع ترجمات نموذجیة ألهم اللواصق اإلنجلیزیة والفرنسیة 

تسهیال لنقل المصطلحات العلمیة إلى العربیة، وهذه أمثلة على دالالت اللواصق: 

A"                 الAposparia   ال جرثومي

   AnالAn axial                         ال محوري

.467، 466ص ینظر علي القاسمي، علم المصطلح،-1
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hyper           فرطhyperfonction  فرط الوظیفة

hypo        نقصhypo fonctionنقص الوظیفة

Auto            ذاتيauto oxydationتأكسد ذاتي

In الinfinitéال نهائي

microصغیرmicroscopeمجهر

mono     أحاديmononuclear1"خلیة أحادیة النواة

ثّم إّن إیجاد مقابالت للسوابق واللواحق، تهدف إلى استیعاب المصطلح الجدید داللیا 
إّال أّن هذه القضیة لیست إلى استیعاب كل اللواحق األوربیة.وصرفیا، والمراد هو الوصول 

نا بعین االعتبار الحلول المقّدمة في هذا الشأن والتي تشهد بالجهود الحمیدة هّینة، إذا أخذْ 
، وذلك بوضع نظام عربي التي بذلها المجمع للفوز بمقترحات تخص النحت والمنحوتات

العربیة بالقاهرة إلى ُوّفق مجمع اللغة "من الصیغ واألشكال لمواجهتها. وعلى هذا األساس 
اقتراح حلول تشمل ما یفوق أربعین صدرا أو سابقة، وثالثین الحقة أو كاسعة، وبالتالي 

. 2"غنمت العربیة المعاصرة ألّول مرة في التاریخ قواعد یمكن اعتمادها نهائیا بعد مؤالفتها
ثة.أي یتآلف الصرف العربي مع مقتضیات المصطلحات العلمیة والتكنولوجیة الحدی

: لقد نّص مجمع اللغة العربیة في قرار موقف مجمع اللغة العربیة من مسألة التعریب-
"یجیز استعمال بعض تعامل بحذر وحیطة، وجاء في قرارهله بشأن مسألة التعریب، أن ی

.480، 467، ص علي القاسمي، علم المصطلح-1
 إّن المنحوتات حسب مقاییس ابن فارس هو كل ما زاد عن الثالثي، بمعنى أّن المقترضات المركبة هي

منحوتة، باعتماد نظریة ابن فارس، وكل السوابق واللواحق هي زیادات، ویعتمد المجمع في ترجمتها طریقة 
.125ت العربیة، صابن فارس في تخصیص معنى لكّل زیادة. ینظر محمد رشاد الحمزاوي، نظریة النح

، دار المعارف للطباعة والنشر، 1998محمد رشاد الحمزاوي، نظریة النحت العربیة، دط. تونس: -2
125ص
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فمن هذا القرار ندرك موقف 1"األلفاظ األعجمیة عند الضرورة على طریقة العرب في تعریبهم
المجمع من التعریب كآلیة لتولید األلفاظ الجدیدة في اللغة العربیة؛ ألن في نص القرار عبارة 

، والدلیل هو الترتیب "عند الضرورة" التي توحي بأن المجمع قد ضّیق في األخذ بهذه الطریقة
ام الوسائل اللغویة في التفاضلي لوسائل تولید المصطلحات، إذ نّصت توصیة على" استخد

بما فیه (تولید المصطلحات العلمیة الجدیدة باألفضلیة طبقا للترتیب التالي: التراث فالتولید
، وهذا األخیر بالعربيَّ أولى وأفضل من المعرّ یعني أّن 2من مجاز واشتقاق وتعریب ونحت)"
؛ أي مجمع القاهرة قد ربط هذه الوسیلة التولیدیةكما أنّ نلجأ إلیه في المیدان العلمي فقط.

بشروط منها حصره في المیدان العلمي، وأّال یمس استعماله أصوات اللغة وصیغها التعریب 
التي یجب المحافظة علیها، وهذا معناه إخضاع األعجمي لقواعد العربیة.

یل ویسبق ولكن ما یالحظ هو التأخر في تعریب المصطلحات، فیشیع المقترض الدخ
ذلك تعدد المجامع؛ فقد تختلف بعض المصطلحات من كو المعّرب إلى االستعمال والتداول، 

فقد تتفق المجامع على "، فقدان التطبیقإلىإضافةمجمع إلى مجمع ومن باحث إلى آخر.
.وكلها عقبات تحول دون استعمال 3"شيء، ثم ال ُیلتزم به، وال یستعمل في الكتابة، والتألیف

المعّرب الذي تبذل المجامع جهودا كبیرة لوضعه، وٕاخضاعه لمقاییس العربیة الفصیحة.

ما انتسب إلى شيء، ولیس "الدخیل في المعنى الّلغوي: هو مصطلح إّن الدخیل:-2
؛ أي أقحم نفسه في قوم ال 4"منه، یقال هو دخیل بني فالن إذا انتسب معهم، ولیس منهم

ینتسب إلیهم. 

أّما المعنى العلمي للدخیل فكما أشرنا فیما سبق: الدخیل هو اللفظ الذي لم یخضع 
ویظل محافظا ،المقترضات ما ال ینصهر في نظام العربیةلمقاییس اللغة العربیة، وكثیر من  

، 1مجلة مجمع اللغة العربیة ، القاهرة: دت، مجمع اللغة العربیة، ج" التعریبقرار"مجمع اللغة العربیة-1
.33ص

مجلة اللسان العربي"هجیات وضع المصطلح العلمي العربيندوة توحید من"مجمع اللغة العربیةینظر -2
.78- 75، ص8، مجمع اللغة العربیة، مجلد1980القاهرة: 

، دار ابن خزیمیة، 2005. السعودیة: 1محمد بن إبراهیم، فقه اللغة مفهومه، موضوعاته، وقضایاه، ط-3
.173ص

.184الزمخشري، أساس البالغة، ص-4
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في باب ما أعربسیبویهعلى عجمته، ولیس هذا غریبا على العربیة في ماضیها، فقد قال 
ا تركوا االسم على حاله، إذا كانت حروفه من حروفهم، كان على بنائهم وربممن األعجمیة "

بت بعض األلفاظ العجمیة وألحقت بعضها وهذا معناه أن العرب كانت قد عرّ 1أو لم یكن"
بأبنیة كالمها ولم تلحق بعضها بها، وتركت ألفاظا أخرى على حالها دون تغییر، بعضها 

علیها.جاء على أبنیتهم وبعضها لم یجئ 

غات األعجمیة اللغة العربیةت اللّ وفي العصر الحدیث تعاظم دور االقتراض، حتى زاحم
نتها من احتالل حیز في الجهاز الصوتي مكّ ،همةوقد استأثرت بمجاالت علمیة وثقافیة مُ 

غات األعجمیة ویرجع ذلك إلى أن األنظمة الصوتیة في اللّ ؛العربي المنطوق والمكتوب أیضا
ولذلك تكثر في المقترضات الحدیثة الحركات التي ال تعرفها ؛نوع كبیر في حركاتهاتتمیز بت

استحداث حروف جدیدةیتم "على التطابق مع اللغات األعجمیةوحرصا ،العربیة الفصحى
التي تظهر في الكتابة أحیانا لتقابل األصوات األعجمیة غیر الموجودة في العربیة أصال أيك
)p-g-vهذا و ، 2"ف بثالث نقاط فوقیة)(ف) بثالث نقاط سفلیة)و- ج-ب() نجد خاصة

غویة مع في مواجهة العالقات اللّ ،دفع مجمع القاهرة إلى البحث عن مقابل عربيما الواقع 
األعجمي في مستوى الكتابة؛ وبخاصة باقتراح صوائت وصوامت جدیدة هي فعال موجودة في 

والتي أشرنا إلیه في منهجیة تعریب (مستوى المنطوق وتظهرها الكتابة بطرق شتى
وهي متصلة بالمحیط ،وقد تعددت في البالد العربیة طرق المواجهةالصوائت والصوامت)

مثل (ضةساني للغات المقرِ ولطبیعة الجهاز اللّ ،االجتماعي والتاریخي والثقافي للمتكلمین
الجیم المصریة التي تختلف عن جیم البلدان العربیة األخرى). 

عالمات الدخیل أیضا إضافة إلى الحروف المستحدثة، نجد عدم خضوع اللفظ ومن
لجذور وأوزان؛ فنجده في الغالب یحافظ على ألبنیة الصرف العربي؛ أي إخضاعهالمقترض

الذي ورد ) outo-strad(ستراد–أوتو التألیف الّصوتي، والنمط التركیبي األعجمیین، مثل:
في مدونتنا كما سنرى.

.304، ص4سیبویه، الكتاب، ج-1
.380الحبیب النصراوي، التولید اللغوي في الصحافة العربیة الحدیثة، ص -2
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الضغط على مقطع معّین) وهي الخاصیة غیر (احتواء الكلمة المقترضة على النبر-
.مثل: كومبیوترالموجودة في اللغة العربیة

غیر قادرة على االنصهار في أي ؛عدم قابلیة بعض الكلمات األعجمیة اإلعراب-
بحركات النظام النحوي العربي، وهي بذلك تظل محافظة على عجمتها، وهي عادة المنتهیة

خرها آعند انتهاء الكلمة بمجموع حركات )، وكذلك nylon(خیشومیة مرتفعة مثل: نیلون
ن األلفاظ المقترضة التي تندرج ضمن إوهكذا فprofesseur(.1(مثل: بروفسورساكن

.الدخیل تظهر عجمتها خاصة في مستوى التألیف الصوتي واألبنیة الصرفیة والنحو

ل لغوي یحدث بحسب قواعد معینة، وهو لذلك التولید باالقتراض تحوّ نّ ونخلص إلى أ
والدلیل هو تضمین المعجم العربي األساسي ینزل في الدرس اللساني الحدیث منزلة مهمة، 

من )ستراد-أوتو(غات، من مثل أسبرین من األلمانیة، وباأللفاظ المقترضة من مختلف اللّ 
نجلیزیة، وغیرها كثیرة. وهذا ألّن المعجم المعاصر یجب وترم وبجامة من اإل ةاللغة اإلیطالی

وللحد من ثري بالمقترضات.-كما نعلم–غوي بصدق، والذي أن یصف واقع االستعمال اللّ 
وجب العودة إلى تراثنا العربي الثرّي والبحث في ، وتأثیرها على لغة الكتابة،هجمة االقتراض

أعماق الرصید المعجمي المشترك الضخم الستنباط المصطلحات المقابلة. وال نقصد بالحد 
القطع مع ظاهرة االقتراض الملزم سواء كان معربا أو دخیال، ولكن نأمل ترشیدها وضبط 

لبحث عن المقابل من داخل اللغة.  حدود لغویة لها حتى ال ننساب وراء عملیة األخذ ونترك ا

.383، صالحدیثةالعربیةالصحافةفياللغويالتولیدالنصراوي،الحبیبینظر -1
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ویمكن تمثیل طریقتا التولید باالقتراض كما یلي:

التولید باالقتراض

المعّرب                                  الدخیل

یخضع ألوزان اللغة العربیة                 ال یخضع ألوزان اللغة العربیة

ختام هذا الفصل ال بأس أن نلّخص طرائق التولید التي عالجناها، سواء من داخل وفي 
اللغة العربیة باأللفاظ اللغة أو من خارجها، فاللغویون العرب اعتمدوا في مسعاهم إلثراء

وللتعبیر عن مستحدثات الحضارة، ومبتكراتها الجدیدة طرائق شتى، فمنها ما كان الجدیدة
التولید الذاتي، وتتمثل في التولید الصوتي، من إبدال وتماثل وتباین من داخل اللغة؛ أي 

وقلب وتولید صرفي یكون إّما باالشتقاق أو التركیب أو النحت أو االختصار، إضافة إلى 
التولید الداللي الذي یكون سواء بالمجاز أو الترجمة الحرفیة. أّما عن التولید من خارج 

إّما بإخضاع اللفظ المقترض ألوزان العربیة؛ أي المعّرب، أو اللغة؛ أي االقتراض الذي یكون
دون إخضاعه لذلك فیكون دخیال.

ویمكن تمثیل طرائق تولید األلفاظ الجدیدة سواء من داخل اللغة أو من خارجها كما في 
الشكل التالي: 
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التولید

من خارج اللغةمن داخل اللغة

تولید داللي                   تولید باالقتراض-تولید صرفي  - تولید صوتي 

المعّرب-المجاز                     -االشتقاق       -التباین       

الدخیل-النسخ                        -النحت          - اإلبدال       

التركیب- التماثل      

االختصار- القلب       
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في المعجم العربي خصائص األلفاظ الحضاریةالفصل الثالث: 
من حیث طرائق تولیدها، ومن حیث حقولها الداللیة.األساسي

تصنیف األلفاظ الحضاریة من حیث حقولها الداللیة.-1
المعجم العربي األساسي:حضاریة في األلفاظ الخصائص-2

من حیث طرائق تولیدها.-أ
من حیث حقولها الداللیة.- ب
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الحدیث عن طرائق تولید األلفاظ بشكل عام في اللغة العربیة، ورأینا مواقف لقد سبق
األلفاظ المستحدثة في هذا البحث ول هذه الطرائق، وما یهمنا منالمجمعیین، وقراراتهم ح

هي األلفاظ الحضاریة المعاصرة والمتداولة خاصة، من حیث خصائص تولیدها من اشتقاق 
بأخذ عّینة منها منوتركیب واختصار ونحت وٕابدال ومجاز وتعریب وغیرها. ولقد قمنا 

المجمع العراقي باعتماد تصنیف إلى حقول داللیةهاتصنیفالمعجم العربي األساسي) ثّم (
لیس إّال ألّنه الموّضح لكل الحقول واالختصاصات، مقارنة بتصنیف محمود أللفاظ الحضارة

كما أّن ما تیمور، الذي جعل كّل الفنون في حقل واحد وكذا تصنیفات المجامع المختلفة،
نا حقل ونشیر ها هنا إلى أّننا أقصیذاتها.تولیدها ولیس الحقول الداللیة یهمنا هو طرائق

الحضاریة من السلوك االجتماعي من مجموعة الحقول الداللیة؛ لكون البحث یتناول األلفاظ 
الممارسات بس حقل السلوك االجتماعي الذي یهتمعلى عكحیث هي منجزات مادیة

االجتماعیة من أقوال وأفعال. 

م العربي المعج(حضاریة التي أخذناها من المدّونةوفیما یلي مجموعة من األلفاظ ال
إّال أّن تصنیف بعض األلفاظ (مصّنفة حسب حقولها الداللیة،بطریقة عشوائیةاألساسي)

ومرفقة یثیر أحیانا خلطا وصعوبة في ضبطها الدقیق؛ لما بین بعضها من تداخل أو تقارب)
بمقابلها األجنبي الفرنسي؛ لكون هذا األخیر متداول أحیانا أكثر من اللفظ العربي الفصیح أو 

ي وصرفي وداللي ، وطبعا مرفقة أیضا بطرائق تولیدها من تولید صوتته المجامعالذي أقرّ 
وتولید باالقتراض، وأیضا صفحة ورودها في المعجم العربي األساسي.

ضاریة من حیث حقولها الداللیة:تصنیف األلفاظ الح-1

ألفاظ الحضارة لحقل اإلعالم واالّتصال:-1

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهالصفحةداللته حسب وروده في المعجم

مكتب لدراسة فن من الفنون كالغناء أستودیو
والرقص والتمثیل.

تولید 87
باالقتراض

Studio 

الصور واألصوات بواسطة جهاز نقل تلفزیون
األمواج الكهربائیة.

تولید202
باالقتراض

Télévision   
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جهاز كهربائي ینقل األصوات من مكان تلفون
إلى آخر.

تولید 202
باالقتراض

Téléphone

وسیلة إلكترونیة ُیقصد بها الكشف رادار
لمسافات بعیدة المدى.

تولید497
باالقتراض

Radar

تولید 1163كهربائي لتكبیر الصوتجهازمیكروفون
باالقتراض

Microphone

تولید 1022آلة تصویر.كامیرا
باالقتراض

Caméra

ألفاظ الحضارة لحقل السینما والمسرح:-2

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهالصفحةداللته حسب وروده في المعجم

مقصورة تخصص للمتفرجین في لوج
المسرح

          Logeتولید باالقتراض1107

دار تعرض فیها األفالم على شاشة سینما
كبیرة أمام المشاهدین.

       Cinémaتولید باالقتراض647

ألفاظ الحضارة لحقل الفنون الجمیلة:-3

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

آلة موسیقیة شعبیة محمولة تصدر عنها أكوردیون
األنغام من منفاخ ومالمس معدنیة.

تولید 100
باالقتراض

Accordéon 

Violonتولید داللي1055آلة طرب وتریة.كمنجة

Guitare/1018آلة طرب ذات أوتارقیثارة
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Hôtelتولید داللي951نزل مفروش إلقامة المسافرین باألجر.فندق

قطع صغیرة ملونة من الرخام یكّون منها فسیفساء
رسوم، تزین أرض البیت أو جدرانه.

تولید934
باالقتراض

Faïence 

ألفاظ الحضارة لحقل التربیة والتعلیم:-4

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب وروده في المعجم

crayonدالليتولید 1006ما ُیكتب به.قلم

حقیبة جلدیة تحفظ فیها األوراق محفظة
والكتب.

      Cartableتولید صرفي333

       Carnetتولید باالقتراض1239كراسة صغیرة تقّید فیه المالحظاتنوتة

كتاب یضم مفردات لغویة مرتبة ترتیبا معجم
معّینا، وشرحا لهذه المفردات.

         Lexiqueتولید صرفي824

livreتولید صرفي1027صحف مؤّلفة مجموعة.كتاب

محل تباع فیه األطعمة والمشروبات كنتین
في المعاهد للتالمیذ، وفي المعسكرات 

للجنود

         Cantineتولید باالقتراض1055

cahierتولید صرفي1035مجموعة من األوراق ُتهیأ للكتابة فیها.كراسة

       Mouilleurتولید صرفي748قارورة فیها صمغ ُیلصق بها الورقصّماغة

bureauتولید صرفي1028طاولة یكتب علیها.مكتب

جدول ألفاظ الحضارة لحقل اإلدارة والمكاتب الرسمیة:-5

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

        Tribunalتولید صرفي342مكان انعقاد هیئة الحكم.محكمة

        Mandatتولید داللي368صك یحّول به المال من جهة إلى أخرى.حوالة
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gendarmerieتولید صرفي409مركز الشرطة أو مكان الخفارة والحراسة.مخفر

     Agrafeuseصرفيتولید 438آلة تشبك األوراق بعضها مع بعض.دّباسة

تولید 481ملف توضع فیه األوراقدوسیه
باالقتراض

Dossier                    

مستند مكتوب ُیستدل به لدعم دین أو وثیقة
حجة.

تولید 1289
باالقتراض

Document    

وثیقة یتعهد فیها الشخص إلى غیره بعمل وكالة
من األعمال، أو مؤسسة تُعنى بشؤون 

تجاریة أو عقاریة.

   Procurationتولید صرفي1331

تولید 912قائمة بالحساب أو المبیعات.فاتورة
باالقتراض

Facture         

 Contributionتولید صرفي963مركز القبض والدفع.َقباضة

    coupe papierتولید صرفي997أداة لفتح الرسائل والصحائف.قّطاعة

الحضارة لحقل الصحة:ألفاظ -6

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

أقراص طبیة تستعمل لتخفیف آالم أسبرین
الصداع والحمى والروماتیزم وغیرها.

تولید 86
باالقتراض

Aspirine       

تولید 198جهاز تقاس به درجة الحرارة.ترمومتر
باالقتراض

Thermomètre 

مركب دهني عالجي ُیدهن به الجرح أو مرهم
یدلك به الجلد، أو تكحل به العین.

تولید 1131
باالقتراض

Pommade     

    Laboratoireتولید صرفي389مكان مجهز ُتجرى فیه التجارب.مختبر

                Drogueتولید صرفي383مادة تسبب فقدان الوعي.مخّدر

میكروسك
وب

أداة ذات عدسات متعددة مكبرة ُتظهر 
األشیاء الدقیقة أكبر كثیرا من حجمها 

تولید 1163
باالقتراض

Microscope 
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الطبیعي.
مستشفى صغیر وعمومي یقتر فیه على مستوصف

الخدمات الطبیة البسیطة.
    Dispensaireتولید صرفي1312

Pansementتولید صرفي775ُیضمد به الجرح أو الكسر.كل ما ضماد

          Cliniqueتولید داللي886مكان یفحص فیه الطبیب مرضاه.عیادة

      Pharmacieتولید داللي759محل حیث ترّكب األدویة وتباع.صیدلیة

قطعة من قماش أو نحوها فیها دواء لزقة
توضع على موضع األلم في الجسم 

لتخفیفه.

        Sparadrapتولید صوتي1083

جدول ألفاظ الحضارة لحقل الزراعة والري والثروة الحیوانیة والبیطرة:-7

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

 Incubatriceتولید صرفي924مكان التفریخ.مفرخة

زجاجیة تربى فیها النباتات غرفة دفیئة
وتدفأ صناعیا.

      Bâcheتولید صرفي454

       Laiterieتولید صرفي1071مصنع األلبان.ملبنة

آلة یستخرج بها الماء ونحوه من مضخة
باطن األرض باالمتصاص والدفع.

 Pampe a eauتولید صرفي766

جدول ألفاظ الحضارة لحقل المواصالت:-8

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

-أوتو
ستراد

طریق عریضة ثنائیة االتجاه، 
یسمح فیها بتجاوز السرعة 

المحددة.

     Autorouteتولید باالقتراض118

         Batterieباالقتراضتولید 161حاشدة أو مجمعة تستعمل في بطاریة
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تولید الطاقة الكهربائیة.
مركبة تسیر بالكهرباء على ترام

قضبان حدیدیة لنقل الركاب في 
المدن.

             Tramباالقتراضتولید169

جهاز كالحجرة یكون في البنایات مصعد
العالیة، یصعد بالناس ویهبط بقوة 

الكهرباء.

     Ascenseurتولید صرفي735

تستخدم في نقل الناس عربة آلیة سیارة
أو البضاعة.

       Voitureتولید داللي659

آلة توقف أو تبطئ السیارة أو كّباحة
نحوها. 

           Freinتولید صرفي1023

سائل غلیظ قابل لالشتعال یتخّلف مازوت
بعد استقطار الزیوت األخرى من 

البترول.

        Mazoutتولید باالقتراض1114

مادة كالغاز أو النفط تتوّلد وقود
باحتراقها طاقة حراریة.

     Carburantتولید صرفي1326

جهاز لقیاس الكمیة المستهلكة عّداد
من الماء أو الكهرباء. 

      Compteurتولید صرفي825

Guidonتولید صرفي1013ما ُتقاد به اآلالت المتحركة.مقود

لحقل السیاسة:جدول ألفاظ الحضارة -9

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

جواز 
السفر

وثیقة تمنحها الدولة إلثبات 
الشخصیة عند الرغبة في السفر 

إلى الخارج.

 Passeportتولید صرفي289

تولید 1009مقر إدارة القنصلقنصلیة
باالقتراض

Consulat        
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جدول ألفاظ الحضارة لحقل البیت:-10

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

 réfrigérateurتولید صرفي217جهاز للتبرید وحفظ الطعام.ثالجة

إناء عازل یحفظ ما یحویه رمستِ 
بدرجة حرارته، ساخنا كان أو 

باردا.

تولید198
باالقتراض

Thermos      

   Presse-fruitتولید صرفي844آلة عصر الفواكه.عّصارة

          Salièreتولید صرفي1149ما ُیجعل فیه ملح الطعام.مملحة

إناء ُیغلى فیه الماء وغیره من غّالیة
السوائل.

        Casseroleتولید صرفي901

قدر 
كاتمة

للطبخ محكم التغطیة وعاء 
إلنضاج الطعام بسرعة.

         Cocotteتولید صرفي980

       Eplucheurتولید صرفي987آلة تقشر بها الثمار ونحوها.مقشرة

مفتاح 
النور

زر یضغط علیه إلشعال الضوء 
أو إطفائه.

 interrupteurتولید صرفي915

مجفف 
الشعر

 séchoirصرفيتولید 253آلة تجفیف الشعر

أداة من المعدن ذات حجر وزناد وّالعة
تشعل بالبنزین أو الغاز.

           Briquetتولید صرفي1332

جهاز تدیره القوة الكهربائیة مكّیف
لخفض الحرارة صیفا أو رفعها 

شتاء

 climatiseurتولید داللي1063

مصباح صغیر یترك مضیئا طوال سّهارة
اللیل.

      Veilleuseصرفيتولید649

      Machine à laverتولید صرفي893آلة تغسیل الثیاب أو األواني.غّسالة
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صندوق الطرد الذي یكسح ما في سیفون
المرحاض.

تولید 661
باالقتراض

Siphon        

أداة یستعان بها على ُلبس لّباسة
الحذاء.

  Chausse-piedتولید صرفي1070

أریكة منّجدة تتسع ألكثر من كنبة
شخص.

       Fauteuilتولید صرفي1055

مكنسة 
كهربائیة

جهاز به مروحة وفرشة دّوارة 
للكنس وامتصاص األتربة 

ونحوها.

  Balai-électriqueتولید صرفي1056

جدول ألفاظ الحضارة لحقل المالبس:-11

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

تولید 131حّلة من قطعتین تلبس في البیت.بجامة
باالقتراض

Pyjama        

رداء یوضع على المنكبین ویلّف شال
على الصدر.

تولید 810
باالقتراض

Châle         

       Chapeauتولید صرفي964غطاء للرأس من القطنقبعة

الحضارة لحقل الریاضة والشباب:جدول ألفاظ-12

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب وروده في المعجماللفظ
تولید 86ملعب إستاد

باالقتراض
Stade         

 Chronomètre àتولید صرفي825في الریاضة)(جهاز یستعمل للعدّ معداد
déclic    

         Filetتولید صرفي553ما ترمى إلیه السهام، وما تصّوب مرمى
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الهدف)(إلیه الكرة

جدول األلفاظ الحضاریة لحقل األطعمة واألشربة:-13

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب وروده في المعجم

أقراص هشة تصنع من دقیق بسكویت
والسمن.القمح والسكر 

تولید155
باالقتراض

Biscuit       

شراب حلو مشبع بغاز ثاني غازوزة
أكسید الكربون، وله طعم خاص.

تولید 892
باالقتراض

Gazeuse      

لحم یوضع في سفود دوار ینضج شاورمة
على وهج النار.

تولید 665
باالقتراض

Shaw arma  

شراب ُمسكر ُیّتخذ من عصیر نبیذ
التمر.العنب أو

                Vinتولید صرفي1168

تولید 1023لحم مقّطع ُیشوى على الجمر.كباب
باالقتراض

Kebab          

جدول األلفاظ الحضاریة لحقل األنواء الجویة:-14

اللفظ 
الحضاري 

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم

یقّرب األشیاء البعیدة، منظار تلسكوب
ویستعمل لرصد األنواء الجویة.

تولید 201
باالقتراض

Télescope      

مبنى تعّین فیه حركات الكواكب مرصد
وأحوال الطقس.

                 Aguetsتولید صرفي527

جهاز لقیاس ارتفاع المطر ممطار
الساقط في مكان ما.

  Pluviomètreتولید صرفي1141
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جدول األلفاظ الحضاریة لحقل االقتصاد:-15

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهصفحة الداللته حسب وروده في المعجم

تولید177المصرفبنك
باالقتراض

Banque       

سوق تعقد فیها الصفقات التجاریة بورصة
وأسعار األسهم المالیة.

تولید 184
باالقتراض

Bourse         

أمر صادر إلى مصرف من شیك
شخص له حساب فیه یكلفه بدفع 

مبلغ من النقود.

تولید 714
باالقتراض

Chèque        

جدول األلفاظ الحضاریة لحقل الحرف:-16

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب وروده في المعجم

یستعملها المساحون آلة دقیقة زواةمِ 
لقیاس الزوایا والتخطیط والتسویة.

       Equerreتولید صرفي595

أداة ملساء من خشب أو غیره سیعةمَ 
یستعملها البّناء لدلك الطین 

وتسویته.

        Truelleتولید صرفي660

مكان الصبغ وتنظیف المالبس َمصبغة
وكّیها.

 Crapaudineتولید صرفي719

 Arsenal/179مستودع األسلحة.ترسانة

جدول األلفاظ الحضاریة لحقل الثقافة واألدب:-17

اللفظ 
الحضاري

مقابله األجنبيطریقة تولیدهةالصفحداللته حسب ما ورد في المعجم
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رسالة علمیة یكتبها الطالب أطروحة
للحصول على درجة الماجستیر 

أو الدكتوراه

  Thèseتولید صرفي789

مكان بیع الكتب واألدوات مكتبة
المكتبیة، أو مكان عمومي 

للمطالعة واستعارة الكتب.

  Bibliothèqueتولید صرفي1028

دفتر صغیر تقید فیه المذكرات مفكرة
واألعمال الیومیة والمواعید.

        Agendaتولید صرفي947

صحیفة عامة أو متخصصة في مجّلة
فن من الفنون، وهي دوریة.

  Magazineتولید داللي256

طرائق التولید:خصائص األلفاظ الحضاریة من حیث-2

وجدنا نسب التولید ،من خالل اإلحصاءات لطرائق التولید أللفاظ الحضارة في كل حقل
هي موّضحة في كما لداللي والتولید باالقتراضفي كل من التولید الصوتي وكذا الصرفي وا

الجدول:

التولید باالقتراضالتولید الدالليالتولید الصرفيالتولید الصوتيطریقة التولید

النسبة 
المئویة

1.02%54.08%8.16%36.74%

كما یلي: بأعمدة بیانیة ویمكن تمثیل هذه النتائج 
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كما یمكن تمثیل طرائق تولید ألفاظ الحضارة التي اخترناها كعینة الدراسة على دائرة 
:كما یلينسبیة
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التولید الصوتي التولید الصرفي التولید الداللي التولید باالقتراض
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التولید باالقتراض
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المدّونة أعاله:و لطرائق التولید ل علیها تحلیل النتائج المحصّ -

قبل الشروع في تحلیل النتائج المحّصل علیها من خالل اإلحصاءات التي قمنا بها 
فیما یخص طرائق التولید، سواء من داخل اللغة أو من خارجها، نشیر إلى أّنه تّم إقصاء 

لعربي األساسي عربي، كما ورد في المعجم اوالذي أصلهترسانة)(فظین حضاریین وهمال
قیثارة)(اها بالدراسة. وكذلك لفظ، ولیس بطرائق التولید التي تناولناعتباطاألّنه تّم تولیده

من أصله"الروس الصغیر) أّن ( petit larousseمعجم األجنبيالذي ورد عن أصله في ال
األصل العربي لبعض الكلمات االسبانیة حولولكن في بحث أحد األستاذة 1اللغة االسبانیة"

ه إلى عدم وطبعا هذا الخلط مردّ . 2"من أصل عربيقیثارة)("یورد هذا اللفظ الحضارينجد أّنه
التي تنتمي إلى اللغة الذي یورد أصول كّل الكلمات؛للغة العربیةوجود المعجم التاریخي

ولیس لهذا السبب تّم إقصاء هذا اللفظ، بل ألّنه تّم وضعه اعتباطا، ولیس بطرائق . العربیة
التولید التي ذكرناها. 

:تحلیل نتائج طرائق التولید المحّصل علیها-

نالحظ من خالل نتائج اإلحصاءات أّن نسبة التولید الصوتي صغیرة جدا، وتكاد تكون 
تّم تولیده تولیدا صوتیا. الذي ة) قَ زْ لَ (واحد ووحیدنة كما الحظنا ورد لفظمنعدمة. ففي العیّ 

وهذه النسبة مرّدها إلى أّن التولید الصوتي، من تماثل وٕابدال وتباین وقلب یحدث في لغة 
وبدأ االهتمام به مؤخرا؛ باعتباره التعامل الیومي خاصة؛ أي في المنطوق، ال في المكتوب، 

.عامة، كما كان ُینظر إلیها القدامىالفیها لحنتولیست أخطاءوسیلة إلثراء اللغة، 

سانیة أو الصورة ُیقصد باالعتباطیة العالقة بین الدال والمدلول غیر المبّررة منطقیا؛ أي أّن العالمة الل
وحول ذلك ُینظرالسمعیة للكلمة ومفهومها تّم وضعها اعتباطا.

Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, Paris : 1980 , Payot,

première partie : principes généraux 
1-Dictionnaire le petit larousse, 2010, larousse (C D)  
2 -  Boualem Benhamouda, l’origine arabe exacte de certains mots 
espagnols, Alger : 1991 édition dar el oumma, p93. 
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األخرى فهي تمّثل أكبر نسبة مقارنة بالنسب،أّما فیما یخص نسبة التولید الصرفي
وهذا راجع إلى أّن التولید الصرفي یكون باالشتقاق بأنواعه، والنحت والتركیب واالختصار. 

لتولید؛ وبخاصة االشتقاق إلثراء وكما نعلم أّن المجامع والمؤسسات تعتمد هذا النوع من ا
للتعبیر ،غیر سلسلیة) تعتمد االشتقاق من الجذر(وتنمیة اللغة العربیة؛ كونها لغة اشتقاقیة

على عكس عن معاني مختلفة كاسم الفاعل واسم المفعول، واسم المكان واسم اآللة وغیرها،
من سوابق ولواحق، لتولید غات األوربیة السلسلیة أو المزجیة التي تعتمد اللواصق، اللّ 

األلفاظ الجدیدة.

8.16النسخ، فهي تمثل وعن نسبة التولید الداللي أي المجاز والترجمة الحرفیة أو

مجاز كما أشرنا في الجانب النظري (ص بمعنى أّنها لیست نسبة كبیرة، رغم أّن المن المائة
علمي العربي" یمثل وحسب ما نصت علیه "ندوة توحید منهجیات وضع المصطلح ال)58

المرتبة الثانیة في الترتیب التفاضلي لوسائل التولید، بعد التراث العربي واستحیاء ما استعمل 
من مصطلحات عربیة صالحة لالستعمال الحدیث؛ وربما تعود هذه النسبة القلیلة في ،منه

نها المعجم في یدوّ التي األلفاظهذا النوع من التولید؛ إلى كون االستعمال هو الذي یفرض
أّن هذا المعجم یتناول لغة المعاصرة والمتداولة. مداخله؛ مع العلم

ل نسبة معتبرة، وهذا یرجع أّما عن التولید من خارج اللغة؛ أي التولید باالقتراض فیمثّ 
:أنّ إلى أسباب هي

؛ وهذا األلفاظ الحضاریة المقترضة والواردة في العّینة أغلبها متداولة باللفظ األجنبي-
یتناول لغة المعاصرة ولغة االستعمال - كما أشار في مقدمته–المعجم العربي األساسي 

، وهي ألفاظ معّربة وأخرى دخیلة. كما أّن المعجم موّجه إلى فئة مستهدفةمنالیومي 
اللغة العربیة، وٕاّن أغلب متعلمي العربیة من غیر بغیر نالمتقدمون في التعلیم الناطقو

بها ملّمون في الغالب بإحدى اللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة. ولهذه األسباب مثّلت الناطقین 
نسبة التولید باالقتراض نسبة معتبرة.
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، هو المعجم في العربیة وفي غیرها من اللغاتالمعجم المثالي"ومن الطبیعي أن یكون 
یسّجل المستعمل ؛ بمعنى أن 1"الذي یعّبر بصدق عن واقع اللغة، ویسّجل واقع المقترضات

جوء إلى التواتر وكثرة على المعجمي الل"من الرصید الّلغوي القدیم والحدیث. كما أّنه 
لیستجیب لرغبات الجزء األكبر من القراء والمستعملین، المحتملین للمعجم االستعمال

.، وهذا التغلیب لمبدإ االستعمال والشیوع؛ ألجل الحد من الغموض وتحقیق التواصل2"المنجز

:التولیدمن حیث خصائصالنتائجتحلیل- 2-1

التولید الصوتي:-1

القلب المكانيالتباینالتماثلاإلبدالطریقة التولید
%0%0%0%1.02النسبة المئویة

ضاري، أّن الخاصیة الوحیدة التي تّم بها تولید اللفظ الحفي هذا الجدول، كما نالحظ 
التي وردت في الحقل الداللي المتعّلق بالصحة.لزقة)(هي خاصیة اإلبدال في لفظة

وهذه النسبة مرّدها إلى أّن التولید یعني أّن نسبة التولید الصوتي تكاد تكون منعدمة، 
في لغة التعامل الیومي خاصة؛ أي في من تماثل وٕابدال وتباین وقلب یكونالصوتي، 
ما صار المعجم یصف اللغة كما لغة المكتوب، إّال مؤخرا عندفيونادرا ما تظهرالمنطوق، 

هي في واقع االستعمال. 

مجلة المعجمیة التونسیة، " منزلة اللفظ األعجمي في المعجم العربي الحدیث"هالل بن حسین-1
.268، ص10-9، جمعیة المعجمیة، ع1994-1993تونس:

2- Maria Teresa cabré, La terminologie théorie, méthode et applications, 
Canada: 1998, Armand colin, p79. 
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التولید الصرفي:-2

االختصارالتركیبالنحتاالشتقاقالتولیدطریقة
%0%9.43%0%90.57النسبة المئویة

نالحظ في الجدول الخاص بطریقة التولید الصرفي أّن: النسبة الكبیرة تمّثلها خاصیة 
االشتقاق؛ وهذا طبعا ألّن اللغة العربیة لغة اشتقاقیة؛ واالشتقاق هو األكثر اعتمادا في تولید 
األلفاظ الحضاریة والمصطلحات، وفي التنمیة الّلغویة، وتلیها نسبة التولید بالتركیب، وهي 

حینماة قلیلة؛ إذ تمثّله خمسة ألفاظ حضاریة فقط، وردت في عّینة الدراسة. وذلك ألّنه نسب
-النوع من التولیدتعتمد هذا فیعسر على العربیة إیجاد مفردات بسیطة أو موّلدات مفردة؛

للتعبیر عن المفهوم.- التركیبأي 

النحت واالختصار، فكما نالحظ أّن نسبة التولید بهما وفیما یخص التولید بطریقتي
منعدمة؛ وذلك ألّن طریقة التولید بالنحت ال تعمل بها المجامع الّلغویة؛ ألّنها غالبا ما تؤدي 
إلى تولید ألفاظ غریبة وغیر مفهومة، وال یتقبلها الذوق واالستعمال. أّما طریقة التولید 

عدمة، هو أّن االختصار شائع في لغة التعامل الیومي، میال باالختصار فمرّد هذه النسبة المن
الشفرات اللغویة (لالقتصاد الّلغوي من قبل المتكلمین، أو عند استعمال لغة تواصل معّینة

مثال) لدى مجموعة المتكلمین، والتي ال یفهمها غیر تلك الجماعة. وهذا طبعا لم نجده في 
م) الدخیل الذي رَ تْ (واحد وهوحضارياللهم إّال لفظ األلفاظ الحضاریة)نقصد في (المكتوب

.ترامواي)(ورد اختصارا للفظ 

التولید الداللي:-3

الترجمةالمجازطریقة التولید
%50%50النسبة المئویة

إّن نسبة التولید الداللي متساویة في كّل من طریقتا التولید بالمجاز والترجمة، وهذا 
التولید الثانیة التي تُعتمد بعد االعتماد على التراث، وذلك حسب ألّن المجاز هو طریقة 
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. أّما عن الترجمة فهي 1األفضلیة واألولیة في طرائق التولید التي أقّرتها المجامع الّلغویة
واأللفاظ الحضاریة مصطلحات وكلمات). (ضروریة في ترجمة المصطلحات العلمیة خاصة

ت أو تعابیر على المنوال األجنبيبنسخ كلما،الصریحالطریق للحد من االقتراض وكالهما
، سواء من حیث المعنى أو من حیث المبنى.ولكن باستعمال عناصر لغویة محلیة خالصة

التولید باالقتراض:-4

الدخیلالتعریبطریقة التولید
%62.16%37.84النسبة المئویة

الدخیل، أّنه یمّثل النسبة الكبرى إّن ما ُیالحظ في نسب التولید باالقتراض، فیما یخص
ستعمال الیومي یكثر فیها مقارنة بنسبة التولید بالتعریب أو المعّرب؛ وذلك ألّن لغة اال

الذي یعّبر به عن التطور والتكنولوجیا. والمعجم العربي األساسي كما ورد في الدخیل
مقدمته، أّنه یتناول لغة المعاصرة ولغة االستعمال الیومي.

الت بین العربیة وحقیقة الصِ ،إّن المعجم یجب أن یكون معّبرا عن واقع اللغةثمّ و 
فلو بقینا ندّون في المعاجم، األلفاظ الفصیحة فقط، ألصبحت غیر "غات. "وغیرها من الل

یة للمعاني المتداولة في المجتمع مختلفة عن المعاجم القدیمة، لذلك یجب إعطاء األسبق
اللذین یبحثون عن معاني وبخاصة لدى فئة المتعلمین المبتدئین،؛2"حیث یكثر البحث عنها

أّما المعاني القدیمة الكلمات التي یسمعونها في وسائل اإلعالم مثال، أو في الشارع وغیره.
فهي غالبا ما تكون من اهتمام الخاصة، سواء لمعرفة تطور معاني الكلمات، أو لفهمها عند 

قراءة النصوص القدیمة.

ات لدى المتعلمین استغالال ناجعا كّل عملیة تعلیمیة تفترض استغالل المكتسبكما أنّ 
ة المقترضة ولّما كان ُیفترض أّن الناطقین بغیر العربیة یعرفون كثیرا من األلفاظ األعجمی

العربي،اللسانمجلة" العربيالعلميالمصطلحوضعمنهجیاتتوحیدندوة"العربیةاللغةمجمعینظر -1
.78-75ص،8مجلدالعربیة،اللغةمجمع،1980: القاهرة

، مركز البحث 2010، الجزائر: 16مجلة الّلسانیات، ع" مواصفات المعجم المدرسي"الطاهر میلة-2
.20العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة، ص
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سان العربي، أّما غویة المخصوصة مفید في تنمیة معارفهم باللّ ٕاّن استغالل تلك الحصیلة اللّ "و 
د، باإلضافة إلى أّن من أسباب ففیه نوع من التشدّ ،فحسبأللفاظ العربیة الخالصةاعتماد ا

نعمد إلى أسباب التیسیر فندّعمهاالتوجیه اإلیجابي لتحبیب أولئك المتعلمین في العربیة أن 
الموّجه للناطقین بغیر بمعنى أن نضّمن هذا المعجم .1"وٕالى أسباب التعسیر فنتخلص منها

؛ كونهم یتقنون اللغات األجنبیة، كما أّن ذلك سیحّبب وییسر لفاظ المقترضةاأل اللغة العربیة 
العملیة التعلیمة لهذه الفئة المستهدفة.

هذا عن نسبة الدخیل. أّما نسبة المعّرب فیمّثل أیضا نسبة معتبرة، ولكن أقل من نسبة 
قع إخضاعها ألوزان اللغة العربیة سبة التي كانت دخیلة و الدخیل؛ هذا یعني أّن هذه الن

تحاول تقریب األلفاظ المقترضة من ،ویدّل هذا على أّن المجامع الّلغویة والهیئات المسؤولة
اللغات األجنبیة إلى مقاییس اللغة العربیة، والمعّربات أیضا متداولة بكثرة في لغة االستعمال 

الیومي.

به عند اللغویین العربومعموالاكان وارد،األلفاظ األعجمیةم باء المعجغنكما أّن إ
على صیغ عربیة، أو شبیهة بالعربیة... أّما ورثاء لسان العرب جعلوهاغیر أّنهم 

ات الناقصة فیه من لغات المعاصرون فنرى فیهم نفورا مفرطا من إغنائه باقتباس الكلم
فعسى أن نقتدي برحابة عقل العرب األقدمین وبغیرتهم الَفطنة على لغتهم، فُنغنیها األعاجم "

نفرغها على مثالهم في قوالب الصیغ العربیة بقدر و عجمیة األكلمات البآالف -كما فعلوا-
. فهو یقصد بذلك أّن االقتراض عالج ناجع للعوز والفقر من حیث التسمیات 2"اإلمكان

للمستحدثات الجدیدة. 

ض بین اللغات ظاهرة لغویة صحّیة طبیعیة كونیة، ال تمّثل تهدیدا للغة ار تقثّم إّن اال
ول سواء إّن طبیعة العالقات بین الدّ كما ".اآلخذة شریطة تحقیق التوازن ودون إسراف

غوي، ونسبة التجاریة أو الثقافیة أو السیاسیة وغیرها، هي التي تتحكم في االقتراض اللّ 

صابر حباشة في رّده عن استفسار حول المعجم العربي المعاصر، عبر صفحة التواصل االجتماعي-1
)facebook :2013-08-19) بتاریخ.
.286، المكتبة الشرقیة، ص 1986: . بیروت4الیاسوعي، غرائب اللغة العربیة، طرفائیل نخلة -2
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وهذا .1"حّكم فیه مدة االحتكاك بین هذه الدول، وكذا أهمیة األلفاظ المقترضةاالقتراض تت
االقتراض غیر الضروري، مثل "نجد التكنولوجیة. إّال أّننا العلوم و مثل ما یتعّلق بمصطلحات فی

 foot التي لها مقابالت في الفرنسیة، فلماذا نقول living roomو footballاأللفاظ 

Ball ونحن نستطیع قولballe au pied ولماذا نقول living room ونحن نستطیع قول
salle de séjour"2 استعمال األلفاظ المحلیة أي الفرنسیة یجعل أّن . إّن ذلك مرّده إلى

في موقف ارتباك؛ فاالستعمال یفرض التقلید واالنبهار بكل ما هو مقترض الفرنسي المتكّلم 
دمة والبلدان التي تحتّل مكانة مرموقة.من لغات الشعوب المتق

یجب اإلیمان بالتطور "طاهر میلةوفي ذلك یقولوالحال نفسه بالنسبة للدول العربیة، 
بمعنى أن 3"الطبیعي للغات، ومن ثّم ضرورة مخاطبة الناس بما یفهمون، وٕالى ما یمیلون

یشیع وُیتداول به في المجتمع.ماوهونحّدث غیرنا بما یفهمون،

یجب أن نترك المجتمع یعّبر بلغاته، فهو الذي خولة طالب اإلبراهیمي فتقول أّنهأّما
وتضیف أّن اللغة تتغیر وتتطور بحكم أّنها ..الفراغ من حیث األلفاظ والمصطلحات.یسدّ 

تعیش في المجتمع، وهذا األخیر هو الذي یفرز ویغربل ویختار ما یدخل القاموس، وما 
لذین یّدعون أنهم من  ینبغي أو ال یمكن سجن اللغة في قوانین. والیخرج منه ویذهب، وال

هم في الحقیقة ال یخدمون اللغة العربیة، ألّن علماء اللغة یرون أّنه ال وجود حرّاس اللغة
للغة صافیة لم تقترض من لغات أخرى، فاالقتراض شيء طبیعي، حتى إّن بعض الكلمات 

ستوعبها اللغة، وتصیر من صلبها، ولم یعد أحد یفّكر التي نقترضها تدخل في القاموس، وت
هو إذن المصدر األهم للمفردات ف. كونها اندمجت في لغة االستعمال الیومي.4في أصلها

ویصفون بالتالي المصطلحات من فهم اللذین یعرفون حاجاتهمللغة جمهور المستعملین 
ولظواهر االستعمال قوانین مالإّن اللغة وضع واستعثّم ة عفویة تلقاء أنفسهم، وبكیفی

وكیفیات خاصة، فیجب مراعاة ما تمیل إلیه طباعهم، ویستخفونه ویستحسنونه... والقوانین 

1- Aïno Niklas- Salminen, La lexicologie, Paris:1997, Armand Colin, p 51. 
2- ibid, p84.

.306الطاهر میلة، األلفاظ الحضاریة في العربیة بین الوضع واالستعمال، ص-3
ُبثت) عتبات(األولىبالقناةإذاعیةحصةضمن" الجزائرفيالعربیةاللغة"اإلبراهیمي،طالبخولةینظر -4

.زواال15:00الساعةعلى. 2012-10-05: بتاریخ
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ویشیع شیوعا واسعا... ویحاول األخصائیون الكشف ي تجعل من اللفظ یسیر بین الناس الت
یة بالدرجة وهل من منكر أّن اللغة ظاهرة اجتماعن أسرار هذه الظواهر االجتماعیة "ع

زیولوجیة وغیرها من األسباب ییجب النظر في األسباب النفسیة والفأّنه بمعنى1"األولى؟
وٕالى االنبهار بلغة الدولة المتقدمة، رغم لمستعملین للغة، إلى تأدیات خاصة التي تدفع ا

وجود تسمیات لما یریدون التعبیر عنه باللغة المحلیة.

من حیث حقولها الداللیة:خصائص األلفاظ الحضاریة- 2-2

التولید التولید الدالليالتولید الصرفيالتولید الصوتيالحقول الداللیة
باالقتراض

اإلعالم 
واالتصال

0%0%0%100%

%100%0%0%0السینما والمسرح

%50%50%0%0الفنون الجمیلة

%22.22%11.11%66.66%0التربیة والتعلیم

%30%10%60%0اإلدارة

%36.36%18.18%36.36%9.09الصحة

%0%0%100%0الزراعة والري

%40%10%50%0المواصالت

%50%0%50%0السیاسة

%11.76%5.88%82.35%0البیت

%66.66%0%33.33%0المالبس

%33.33%0%66.66%0الریاضة

األطعمة 
واألشربة

0%20%0%80%

%33.33%0%66.66%0األنواء الجویة

%100%0%0%0االقتصاد

رات ، منشو 2007عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في الّلسانیات العربیة، دط. الجزائر: -1
. 384، ص1المجمع الجزائري، ج 
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%0%0%100%0رفالحِ 

%0%25%75%0الثقافة واألدب

نالحظ من خالل نتائج هذا الجدول ما یلي:

تولیدا تولیده أّنه ورد لفظ حضاري واحد تّم ،التولید الصوتي: كما أشرنا سابقا-
أّنه وسیلة  تولید نظر إلیه علىالصوتي كان ال یُ صوتیا، وذلك في حقل الصحة؛ ألّن التولید 

بل هو أغالط تلحن فیها العامة، وصار االهتمام به مؤخرا فقط، عند تدوین أللفاظ اللغة
تواتر األلفاظ واستعماالتها الیومیة، تعّد أحد "المعجم لما هو موجود في االستعمال، كما أّن 

؛ وهذا بالضبط ما تعتمده المعاجم 1"المعجماتیةالمعاییر األساسیة المعتمدة في المنهجیة 
األجنبیة والفرنسیة منها باألخص، التي نجدها لم تتردد في إدخال ألفاظ أجنبیة دخیلة على 

لغاتها، وقد أضحت جزءا منها.

رف تمّثل التولید الصرفي: نالحظ أّنه في كّل من حقل الزراعة والري، وكذا حقل الحِ -
؛ بمعنى أّن كّل األلفاظ التي وردت في هذین الحقلین تّم %100نسبة التولید الصرفي 

تولیدها إّما باالشتقاق أو بالتركیب. كما نالحظ أّن نسبة التولید الصرفي مرتفعة في حقل 
تربیة والتعلیم، والثقافة واألدب ، ونسب معتبرة في كّل من حقل ال%82.35البیت؛ إذ تمّثل 

لریاضة.وكذا حقل األنواء الجویة وحقل ا

ویمكن تفسیر ارتفاع نسب التولید الصرفي في حقول داللیة دون غیرها؛ بأّن األلفاظ 
الحضاریة التي تنتمي إلى هذه الحقول تكون أغلبها من ألفاظ اللغة العامة، وتكون متداولة 

غویة والباحثین اللغویین، إلى محاولة بكثرة؛ فتلجأ المجامع اللغویة، وكذا المؤسسات اللّ 
ماد طریقة التولید الصرفي كطریقة من طرائق التولید من داخل اللغة، وباألخص التولید اعت

كون اللغة العربیة لغة اشتقاقیة.؛ باالشتقاق

-منهجیته وأسسه العلمیة في أفق تحویله إلى معجم إلكتروني-المعجم العربي"الغني أبو العزمعبد -1
، مجمع 2008أكتوبر16- 12ضمن فعالیات مؤتمر التعریب الحادي عشر المنعقد في "معجم الغني نموذجا

.24اللغة العربیة األردني، ص
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التولید الداللي: نالحظ أّن نسبة التولید الداللي قلیلة جدا، أو منعدمة في جمیع -
%50نسبة متوسطة؛ أي الحقول الداللیة، عدا في حقل الفنون الجمیلة، الذي یمّثل 

أّن التولید الداللي من مجاز وترجمة قلیال ما ُیعتمد في تولید ألفاظ ،ویمكن تفسیر ذلك
الحضارة. 

في كّل من حقل اإلعالم التولید باالقتراض: نالحظ أّن نسبة التولید باالقتراض-
. أّما في %100أي وحقل السینما والمسرح، وكذا حقل االقتصاد تمّثل نسبة كّلیة؛ واالتصال

كّل من حقل المالبس، وحقل األطعمة واألشربة، فتمّثل نسبة كبیرة ومعتبرة. في حین أّن 
نسبة االقتراض متوسطة في حقل السیاسة وفي حقل المواصالت. أّما في بقیة الحقول 

قلیلة ومتقاربة. عدا حقل الزراعة والري، وحقلالتولید باالقتراض الداللیة األخرى فنسبة 
الحرف وكذا حقل الثقافة واألدب، أین تنعدم نسبة التولید باالقتراض.

ویمكن تفسیر ارتفاع نسب التولید باالقتراض في حقول دون غیرها؛ كونها حقول 
تتناول لغة االختصاص، واأللفاظ الحضاریة التي تنتمي إلى هذه الحقول یتداولها أهل 

مثال ذلك اللغة (ألقوى واألعلى مكانةوأصحاب ذلك االختصاص . كما أّن لغة البلد ا
اإلنجلیزیة في عصرنا الراهن) في حقل من الحقول سواء في  االقتصادي أو السیاسي أو 
الثقافي هي التي تهیمن على لغة الضعیف مكانة، فتظهر ألفاظها المقترضة مكان األلفاظ 

الحضاریة المحلیة.

بمنزلة اللفظ األعجمي، إذ إن لضعف غوي صلة للمجاالت الداللیة في المعجم اللّ إّن 
لغوي أو أكثر على غیره، واللفظ ىمجال داللي أو قوته في المعجم صلة بغلبة مستو 

وهو بدون شك أهم منزلة في بعض المجاالت "األعجمي یمّثل في حّد ذاته مستوى لغویا، 
للفظ األعجمي ز ایظهر فیها تمیّ و الداللیة التي یظهر فیها تأثر العرب بغیرهم من األمم، 

أیضا، وٕاّن غلبة مجاالت داللیة على أخرى في المعجم مؤثرة في قّوة منزلة اللفظ األعجمي 
. والمعجم یجب أن یستجیب لمقاییس المعجمیة الحدیثة بما في ذلك االستقراء 1"أو ضعفها

المنهجي للغة المستعملة وتسجیلها في المعجم. والمعجمیون على یقین أّن أهم الوسائل 

، 10-9ع مجلة المعجمیة التونسیة، " ياللفظ األعجمي في المعجم العربمنزلة"هالل بن حسین- 1
.244ص
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فاظ األعجمیة التي أقّرها المجمع تطویر اللغة وتنمیتها وتوسیع دائرتها هو إثبات األلل
وجرت بها أقالمهم.ضاها األدباء فتحركت بها ألسنتهموارت

نخلص من خالل تحلیلنا لطرائق التولید، أّن التولید الصرفي یمّثل أكبر نسبة مئویة 
ك نسبة االشتقاق المرتفعة كما رأینا؛ وذلك راجع مقارنة بطرائق التولید األخرى، ویعّبر عن ذل

عتمد االشتقاق بكثرة في تولید التسمیات لأللفاظ اللغة العربیة لغة اشتقاقیة؛ أي یُ إلى أّن 
لك ألّن المقترضات متداولة بكثرة باالقتراض المعتبرة؛ وذالمستحدثة. وتلیها نسبة التولید 

لناطقین ؛ وبخاصة أّنه موّجه للمقترضاتخله بهذه اوالمعجم بطبیعة الحال یدّون ویضّمن مدا
لة مقارنة بطرائق التولید األخرى اللغة العربیة. أّما نسبة التولید الداللي فهي قلیغیر ب

وتي الذي تكاد تكون نسبته ویمثّله التولید بالمجاز، والتولید بالترجمة. وأخیرا التولید الص
یما یسمى  بالفونولوجیا ل اللغویین حدیثا فقط، فوالذي أصبح االهتمام به من قبمنعدمة 

كونه یسهم في التولید اللّغوي، على عكس نظرة القدماء في دراستهم لظواهر المعجمیة 
تصنیف اإلبدال والقلب والتباین والتماثل، على أّنها لحن وأخطاء یلحن فیها العامة. أّما

مثله غلبة التولید الصرفي الذي یُ ظهرفیُ ،من حیث حقولها الداللیةاأللفاظ الحضاریة
ا عامة الناس من بیت وملبس ومأكل االشتقاق خاصة، في الحقول الداللیة التي یتداوله

في حین یغلب التولید باالقتراض في الحقول الداللیة التي تتناول جانب االختصاص من حقل 
، والتي تفرض الضرورة اقتراضها.والسینماالصحة، 
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بع: تحلیل عّینة من األلفاظ الحضاریة المعاصرة الفصل الرا
من حیث خصائص تولیدها.

التولید الصوتي: -1

ة).قَ زْ اللفظ الحضاري (لَ اإلبدال: -

التولید الصرفي:-2

).ةالَ سَّ غَ االشتقاق: اللفظ الحضاري (- 2-1

)رِ فَ السَّ وازُ (جَ التركیب اإلضافي: اللفظ الحضاري-أالتركیب: - 2-2

)ةٌ یَ ائِ بَ رَ هْ كَ ةٌ سَ نَ كْ مِ (الحضارياللفظ: الوصفيالتركیب-ب

التولید الداللي: -3

).مٌ لَ قَ المجاز: اللفظ الحضاري (- 3-1

).رفیة: اللفظ الحضاري (ُمَكیِّفالترجمة الح- 3-2

التولید باالقتراض: -4

ون).یُ زْ فِ لْ المعّرب: اللفظ الحضاري (تِ - 4-1

الدخیل: اللفظ الحضاري (ْتَرْمواي).- 4-2

إّن مجموعة األلفاظ الحضاریة المعاصرة التي وقع اختیارنا علیها؛ ألجل دراستها 
من حیث خصائص تولیدها، كان وفقا لطرائق تولیدها؛ بمعنى أّننا نرید دراسة كل ظاهرة 
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أو كل خاصیة تولید، من خالل لفظ حضاري معاصر ومتداول، تّم تولیده بطریقة من 
طرائق التولید المذكورة، سواء من داخل اللغة أو من خارجها، ونوردها مرتبة كما جاءت 
في الجانب النظري. والنقاط التي تناولناها بالدراسة عند تحلیلنا لأللفاظ الحضاریة من 

حیث خصائص تولیدها هي:

حسب ما ورد في المعجم العربي األساسي؛ ألّن اللفظ قد یكون داللة اللفظ الحضاري-
حامال لمعاني أخرى، وقد تكون قدیمة أو حدیثة.

المعاجم القدیمة ان عربیا أم دخیال، وفي ذلك اعتمدنا: أي إن كأصل اللفظ الحضاري-
البن فارس؛ كونه المعجم الذي یورد أصول كّل الكلمات، وكذلك )مقاییس اللغة(من مثل

ن مقترضا من اللغات القدیمة البن منظور. أّما إذا كان معّربا أو م)لسان العرب(معجم
) لرینهارتتكملة المعاجم العربیة(للجوالیقي، أومن الكالم األعجمي)المعّرب(اعتمدنا

 Supplément aux(في معجمه) Reinhardt Dozy()1883-1920(دوزي

dictionnaires arabes( ُدونها أغلب المعاجم. ألّنهما یوردان األلفاظ المعّربة، والتي لم ت
قاموسن اللغات األوربیة الحدیثة، اعتمدناوفي حالة ما إذا كان اللفظ الحضاري مقترضا م

)Etymologique du français(من تألیف)Jaqueline Picoche ( قاموس "ألنه
أو اعتمدنا1"اإلیتیمولوجیا یوّضح أصل الكلمات وتاریخها، وكذا حقیقة وطبیعة المسمیات...

) في Oxford(أو قاموس)، الذي یذكر تواریخ ظهور األلفاظ وأصلها.Le robert(قاموس
حالة ما إذا كان أصل اللفظ الحضاري من اللغة اإلنجلیزیة. 

دخیل بأّن اللفظ األصیل یعلن عن أصله العربي ویمكن تمییز اللفظ األصیل عن ال
باشتقاقاته المتعددة، وبصیغه العربیة المتعددة، رغم أّن الفصحاء من العرب القدماء تعاملوا 
مع كثیر من األلفاظ األعجمیة بعد تعریبها معاملة اللفظ األصیل، حین قاسوه على كالمهم، 

من األلفاظ األعجمیة قبل التعریب كان في صورة أّن كثیرا "فأعربوه واشتقوا منه أفعاال. كما 

1 - Pierre Guiraud, L’étymologie, éd 3. Paris : 1972, Presses universitaires 
de France, p15. 
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، فتدخل ضمن العربیة الفصیحة. 1"موافقة ألوزان العربیة، ویتمتع بجمال الجرس والفصاحة
ومما ُیؤسف له حقا أّن العربیة لم تتوفر على معجم تاریخي لأللفاظ. إذ یجب العودة إلى 

النظر في ثنایا المعاجم القدیمة؛ لمعرفة أصل اللفظ.

: نورد كل الُبنى التي یمكن اشتقاقها من ذلك اللفظ، سواء بنیة اللفظ الحضاري-
الفعلیة منها أو االسمیة. والتي وردت في مختلف المعاجم القدیمة والحدیثة.

یخضع اللفظ الحضاري المقترض أو الدخیل إلى إبدال في الحروف التكییف الصوتي:-
لغة العربیة، وحتى الحركات. وذلك ألجل إدخاله في في حالة ما إذا كانت غیر موجودة في ال

نظام ومقاییس اللغة العربیة.

: ویقصد به المعاني األخرى التي یمكن أن یحملها اللفظ مقابل اللفظ الحضاري-
الحضاري خارج المعجم العربي األساسي، أو المعاني األخرى ألصله، والتي یوردها طبعا ابن 

، كما یمكن أن نجدها في سیاقات أخرى.فارس في معجمه مقاییس اللغة

كتوراه، الجزائر: دأطروحةبن حویلي میدني، دراسة بعض ألفاظ الحضارة في ضوء علم الداللة، -1
.232، ص1990
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تحلیل عّینة من األلفاظ الحضاریة المعاصرة من حیث خصائص تولیدها:-

التولید الصوتي: -1

إّن اللفظ الحضاري الوحید الذي تّم تولیده تولیدا صوتیا كما رأینا في الفصل الثاني هو 
لفظ لزقة. وهذا تحلیل لخاصیة تولیده: 

:)ةقَ زْ لَ (اللفظ الحضاري -

قطعة من قماش أو نحوها فیها دواء توضع على موضع األلم في داللة اللفظ الحضاري:-
الجسم لتخفیفه.

لزق الشيء بالشيء یلزق لزوقا: كلصق ": ورد في لسان العرب: أصل اللفظ الحضاري-أ
. كما ورد في معجم 1"والّلزوقوالتزق التزاقا، وعن أبي منصور الجوالیقي: ُیقال له الّلصوق 

 Supplément() في معجمه تكملة المعاجم العربیةReinhardt Dozy(دوزيرینهارت

aux dictionnaires arabes:("الجّل عند الحراثین خالف ِلزقة مثل لصقة، واللزقة من
للفظ أّن أصل هذا ا، هذا یعني 2"فیقولون لّزق أي اللزقة، وشّور أي أتى الشّوارالشوار

لیس بعربي، كونه ورد عند الجوالیقي، كما أشار إلى ذلك ابن منظور في لزقة )(الحضاري
لسان العرب، وكما ورد أیضا في معجم دوزي، الذي یتضمن كل األلفاظ والمفردات المعّربة 

والدخیلة إلى اللغة العربیة، ولم تدّونها المعاجم اللغویة القدیمة.

بنیة اللفظ الحضاري:- ب
، أّما في 3"الّلزوق والالزوق، والّلصوق": ُیشتق من لفظ لزقة: األسماء البنیة االسمیة-

اللزاق: لزاق الذهب، واللّزیق: الحلزون "قاموس" قطر المحیط" فقد وردت األسماء التالیة: 

العرب، مادة ل ز قن منظور، لسان اب-1

2- Reinhardt Dozy, Supplément aux Dictionnaires arabes, Beyrouth:1968, 
librairie de Liban place Riad solh, T2 , P533. 

ابن منظور، لسان العرب، مادة ل ز ق.-3
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البحري واللزیقى: الرطوبة، والُلزیقا: ما ینبت صبیحة المطر في أصول الحجارة، والملّزق: 
. وهذا دلیل على أّن اللفظ لزقة، مادته غنیة من الناحیة 1"لیس بالمحكم وال الوثیقالشيء

االشتقاقیة.
كلصق والتزق التزاقایلزق": ُیشتق من اللفظ الحضاري لزقة األفعال: البنیة الفعلیة-

نفسها وهي تقریبا ، 2"لصق ولزق ولسق، وألزقه كألصقه، وألزقه به غیره، والزقه كالصقهو 
. 3"والتزقلسوقا بمعنى لزق وألزق–لسق "لویس معلوف: عال التي وردت في منجد األف

كما نالحظ تحمل معنى اللصق.وكل األفعال المشتقة

اإلبدال الصوتي:-ج

إّن أي لفظ حضاري یدخل اللغة العربیة، ُیخضع إلبدال الحروف والحركات غیر 
اعلم أّنهم كثیرا ما یجترئون على تغییر الموجودة فیها وفي ذلك یقول أبو منصور الجوالیقي" 

األسماء األعجمیة إذا استعملوها، فیبدلون الحروف التي لیست من حروفهم إلى أقربها 
مخرجا، وربما أبدلوا ما بُعد مخرجه أیضا، واإلبدال الزم؛ لئال یدخلوا في كالمهم ما لیس من 

بدال حرف الصاد بحرف الزاي فیه إلزقة) تمّ (وفي تعریب هذا اللفظ الحضاري4حروفهم"
هو أّن وهذا لتقارب الصفات، فكالهما من أصوات الصفیر، ولهما نفس المخرج، والفرق فقط 

لحنجرة، فیحّرك الوترین الصوتیین الزاي صوت رخو مجهور، وللنطق به یندفع الهواء مارا با
اللسان بالثنایا ثم یأخذ مجراه في الحلق والفم حتى یصل إلى المخرج، وهو التقاء أّول

السفلى أو العلیا، ما یشّكل مجرى ضّیقا جدا یندفع خالله الهواء، فیحدث ذلك الصفیر 
الصاد .أّما 5العالي، هذا إلى اقتراب األسنان العلیا من السفلى في حالة النطق بهذا الصوت

وهو أحد أصوات اإلطباق، فعند النطق به یكون اللسان مقعرا مهموسرخوصوتفهو 
طبقا على الحنك األعلى، مع تصّعد أقصى اللسان وطرفه نحو الحنك، ككل األصوات من

، مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح،1869بطرس البستاني، قاموس قطر المحیط، دط. بیروت: -1
.1941ص

ابن منظور، لسان العرب، مادة ل ز ق.-2
.720لویس معلوف، المنجد في اللغة واألعالم، ص-3
.54أبو منصور الجوالیقي، المعّرب من الكالم األعجمي، ص-4
.68إبراهیم أنیس، األصوات اللغویة، دط. مصر: دت، مكتبة نهضة مصر، صینظر -5
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. فكالهما إذن من أصوات الصفیر؛ ألّن مجرى هذه األصوات یضیق جدا عند 1المطبقة
لقد تّم اختیار صوت الزاي في تكوین هذا و مخرجهم، فیحدث عند النطق بهما صفیرا عالیا. 

اللغة تمیل في تطورها نحو السهولة "لمفخمة. كما أّن اللفظ الحضاري؛ تجنبا الصاد ا
والتیسیر فتحاول التخلص من األصوات العسیرة وتستبدل بها أصواتا أخرى ال تتطلب مجهودا 

،  ولكن 3"من سنن العرب إبدال الحروف وٕاقامة بعضها مكان بعض"كما أّن .2"عضلیا كبیرا
مة، وال یدخل في العربیة العاكان ذلك على مستوى المنطوق فقط، فهو من أغالط

به من الفصیحة، أو في المكتوب. إّال حدیثا عندما صار المكتوب یعكس المتداول والمنطوق 
قبل األفراد والجماعات.

التولید الصرفي:-2

إّن التولید الصرفي یكون إّما باالشتقاق أو التركیب أو النحت، أو االختصار، كما رأینا 
ا أّن تحلیلنا للعّینة بّین أّن نسبة التولید لطریقتا التولید بالنحت في الجانب النظري. وبم

سنتناول فقط تولیده بهاتین الطریقتین. ف) أي ال وجود ألّي لفظ حضاري تمّ %0(واالختصار
خصائص التولید األخرى؛ أي االشتقاق والتركیب بما فیه من تركیب إضافي، وتركیب وصفي.

االشتقاق:- 2-1

: )ةالَ سَّ غَ (اللفظ الحضاري -

: الغّسالة آلة تغسیل الثیاب أو األواني.داللة اللفظ الحضاري-

غسل: الغین والسین والالم أصل صحیح یدّل على ": ورد في مقاییس اللغة: أصله-أ
، وهذا 1"غسل الشيء یغسله غسال"، كما ورد الفظ في لسان العرب: 4"تطهیر الشيء وتنقیته

أّن أصل هذا اللفظ الحضاري عربي.كاف للقول 

.69، صاللغویةاألصواتأنیس،إبراهیمینظر -1
.50، دار المعارف، ص1967. القاهرة: 1رمضان عبد التواب، لحن العامة والتطور اللغوي، ط-2
.300، دار الكتب، فصل في اإلبدال، ص 1954. القاهرة: 3أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة، ط-3
، 4ت، دار الجیل ، مجل ، بیروت: د1أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، مج -4

.424ص
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:بنیته االسمیة والفعلیة- ب

الُغسل، والغسول ما ُیغسل به ": ُیشتق من األصل غسل األسماء: االسمیةالبنیة -
. أما في لسان 2"الرأس من ِخطمي أو غیره، والِغسلین ما ُیغسل من أبدان الكفار في النار

شيء مغسول وغسیل، والجمع غسلى وغسالء "العرب فقد وردت األبنیة االسمیة التالیة:
وغسالى، ومغَسل ومغِسل الموتى موضع غسلهم، والغسول: الماء الذي ُیغتسل به، وكذلك 
المغتسل: الموضع الذي ُیغتسل فیه، وتصغیره ُمغیسل، والجمع مغاسل ومغاسیل، والِغسلة ما 

الشيء، وُغسالة الثوب ما تجعله المرأة في شعرها عند االمتشاط. والمغِسل: ما ُغسل فیه
. أّما في المعجم الوسیط جاء 3"خرج منه بالغسل والِغسلین: ما ُیغسل من الثوب ونحوه

الغاسول عشب حولي ینبت في صحاري مصر. والَمغسلة المكان العام لغسل "األسماء: 
ذر .وتلك هي األبنیة االسمیة التي تّم اشتقاقها من األصل أو الج4"المالبس أو تنظیفها

غسل.

، وفي لسان العرب: 5"غسلت الشيء غسالفي مقاییس اللغة ورد ":الفعلیةالبنیة -
.6"غسل الشيء یغسله غسال وٌغسال"

واغتسل بالماء: غسل بدنه "غّسل األعضاء: بالغ في غسلهاوفي المعجم الوسیط: 
سواء في األبنیة االسمیة، أو غسل غنیة من الناحیة االشتقاقیة. وبهذا نقول أّن المادة7"به

الفعلیة.

ابن منظور، لسان العرب، مادة غ س ل.-1
.424، ص4ابن فارس، مقاییس اللغة، مجل -2
ابن منظور، لسان العرب، مادة غ س ل.-3
.653مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص-4
.424، ص4ابن فارس، مقاییس اللغة، مجل -5
مادة غ س ل.ابن منظور، لسان العرب، -6
.653مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص-7
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غسل اهللا َحویتك أي إثمك ": ورد في لسان العرب: مقابله من األخوات العربیة-ج
وفي المعجم . 1"وغسل الرجل الناقة أي أكثر ِضرابها، وغسله بالسوط بمعنى ضربه فأوجعه

ضاف لمعنى التنظیف . وكّلها أصول أخرى تُ 2"الغّسالة: امرأة حرفتها غسل الثیابالوسیط "
والتطهیر الذي یحمله األصل غسل.

غّسالة) عربي؛ كون أصله وارد في معجم مقاییس اللغة، وكذا (إّن اللفظ الحضاري
لسان العرب. ونالحظ أّن مادته غنیة من الناحیة االشتقاقیة. وبما أّنه عربي، ومادته غنیة 

مثل ثّالجة وقّداحة (غّسالة على وزن فّعالةمن الناحیة االشتقاقیة، فإّنه یجوز تولید صیغة 
وفتّاحة و...) للداللة على اسم اآللة التي تقوم بعملیة غسل الثیاب واألواني. كما یجوز 

تولید اسم اآللة ذاتها، على وزن َمفعلة؛ أي َمغسلة كما ورد في المعجم الوسیط.

التركیب:- 2-2

: التركیب اإلضافي-أ

:)سفرجواز ال(الحضاريلفظال-

: وثیقة تمنحها الدولة إلثبات الشخصیة عند الرغبة في السفر إلى الخارجداللته-

جوز: الجیم والواو والزاء أصالن أحدهما قطع "عربي إذ ورد في مقاییس اللغة: أصله:-أ
.واألصل الذي یحمل معنى الجواز الذي نقصده هو أصل قطع 3"الشيء، واآلخر وسط الشيء

جوز: جزت الطریق "كما ورد في لسان العرب: جزت الموضع: سرت فیه،، بمعنىالشيء
.وبذلك نقول: بما أّن الجذر موجود ووارد في كّل من مقاییس اللغة 4"وجاز الموضع جوزا

البن فارس، وكذا في لسان العرب البن منظور، فهذا دلیل على أّن أصل اللفظ جواز عربي.

:بنیته الفعلیة واالسمیة- ب

ابن منظور، لسان العرب، مادة غ س ل.-1
.653مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص-2
.494، ص1ابن فارس، مقاییس اللغة، مج -3
ابن منظور، لسان العرب، مادة ج و ز.-4
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الماء الجواز: ": إّن األسماء التي تّم اشتقاقها من الجذر جوز هي: االسمیةالبنیة-
االجتیاز: السلوك، والمجتاز: وفي لسان العرب "،1"الذي ُیسقاه المال من الماشیة والحرث

. لمجیز: العبد المأذون في التجارةوا،والجواز: صك المسافرمجتاب الطریق وُمجیزه.
ز من البیت: الخشبة التي تحمل خشب البیت، والجمع أجوزة والجائزة: العطیة. والجائ

. وفي 3"عبرنا مجازة النهر، وهي الجسرأّما في أساس البالغة للزمخشري فورد ". 2"وجوزان
صیته عند جواز السفر: وثیقة تمنحها الدولة ألحد رعایاها، إلثبات شخالمعجم الوسیط جاء "

هذا عن األبنیة االسمیة التي اشتقت من الجذر 4"وُیجمع أجِوزة.رغبته السفر إلى الخارج 
جوز.

أجزته: خّلفته ": إّن البنى الفعلیة التي ُأخذت من األصل جوز هي: البنیة الفعلیة-
وفي ،5"واستجزت فالنا فأجازني، إذا أسقاك ماء ألرضك أو ماشیتك،وأجزته نفذتهوقطعته

وأجاز غیره به وجاوزه ِجوازا وأجازه جزت الطریق وجاز الموضع. وجاز "وز: جلسان العرب
وأجازه: خّلفه وقطعه، وأجازه: أنفذه. وجاوز الموضع ِجوازا: بمعنى وجازه: سار فیه وسلكه

، أي أجزته. وتجاوز اهللا زت الشيء إلى غیره وتجاوزتهوجاو ، جزته. وأجاز له البیع: أمضاه
أما الزمخشري یضیف 6."عنه أي عفا. وتجاوز عن الشيء: أغضى، وتجاوز فیه: أفرط

وتلك هي .7"تجّوز في الصالة: ترّخص فیها، وتجّوز في أخذ الدراهم إذا جّوزها ولم یردها"
االشتقاقات التي وردت عن األصل جوز.

كلمة جوز أصالن ": ورد في معجم مقاییس اللغة أّن مقابله في األخوات العربیة-ج
، والجوزاء: الشاة یبیض وسطها سطهاألصل الثاني هو وسط الشيء، فجوز كّل شيء و 

.494، ص1ابن فارس، مقاییس اللغة، مج -1
ابن منظور، لسان العرب، مادة ج و ز.-2
الزمخشري، أساس البالغة، باب الجیم.-3
.147مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص -4
.494، ص1ابن فارس، مقاییس اللغة، مج -5
ابن منظور، لسان العرب، مادة ج و ز.-6
الزمخشري، أساس البالغة، باب الجیم.-7
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. وهي المعاني 1"والجوزاء نجم، قال قوم: سمیت بها ألّنها تعترض جوز السماء؛ أي وسطها
األخرى للفظ جوز.

إّن هذا اللفظ العربي األصل، والغني من حیث البنیة االشتقاقیة، تّم إضافة كلمة السفر 
بالتركیب اإلضافي.إلیه لتولید اللفظ الحضاري جواز السفر؛ أي 

التركیب الوصفي: - ب

:)ةیَ ائِ بَ هرَ ة كَ سَ كنَ مِ (اللفظ الحضاري -

: جهاز به مروحة وفرشاة للكنس وامتصاص األتربة ونحوها.داللة اللفظ الحضاري-

كنس الكاف والنون والسین أصالن "في معجم مقاییس اللغةعربي، إذ جاءأصله:-أ
هو سْفر التراب عن وجه وكنس البیت شيء، وهو كشفه،صحیحان: أحدهما یدل على سْفر 

وكون الجذر . 3"الكنس: كسح الُقمام عن وجه األرض".بینما ورد في لسان العرب 2"أرضه
وارد في هذین المعجمین فذلك یعني أّن أصله عربي.

بنیة اللفظ الحضاري:- ب

آلة المكنسة: "إّن األسماء التي یمكن بناءها من الجذر كنس هي: :البنیة االسمیة-
مكنسة: ما ُكنس به، والجمع ال"أّما في لسان العرب ورد: .4"الكنس والُكناسة: ما ُیكنس

بینما في المعجم الوسیط .5"كنیسة الیهود جمعها كنائس، وكذلك والُكناسة ما ُكنسمكانس
ائها. والكّناس من حرفته الكنس. والكنیس: متعبد الیهود الكّناسة: القمامة وموضع إلق"جاء: 

. وتلك هي األبنیة 6"، والمكنسة: آلة الكنس جمعها مكانسوالكنیسة: متعبد الیهود والنصارى
االسمیة التي تّم اشتقاقها من كنس بمعنى السْفر.

.494، ص1اللغة، مج ابن فارس، مقاییس -1
.141، ص5، مج المرجع نفسه-2
ابن منظور، لسان العرب، مادة ك ن س.-3
.141، ص5ابن فارس، مقاییس اللغة، مج -4
ابن منظور، لسان العرب، مادة ك ن س.-5
.800مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص -6
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لموضع كنس ا": إّن األفعال التي یمكن بناءها من الجذر كنس هي: البنیة الفعلیة-
مّروا بهم فكنسوهم أي استأصلوهم، وكنس في وجه فالن: استهزأ "وُیقال ،1"بالضمیكُنُسه

وتلك هي األبنیة الفعلیة التي یمكن اشتقاقها من الجذر .2"به، ویقال كنس أنفه مستهزئا
كنس، الذي یدل على األصل األّول، والذي یحمل معنى السْفر أو الكسح.

كما جاء في ستخفاءاالاألصل اآلخر یدل على إّن :عربیةمقابله في األخوات ال-ج
الِكناس: بیت الضبي، والكانس: الضبي یدخل في ِكناسه، ": ومنهمقاییس اللغة البن فارس،

في لسان العرب . و 3"والُكّنس: الكواكب تكنس في بروجها كما تدخل الظباء في ِكناسها
فیه من الحّر وهو الِكناس، والجمع الَمكِنس: مولج الوحش من الضباء والبقر تستكن"

رت في مجاریها، ثم انصرفت كنست النجوم تكنس كنوسا: استمو ،أكنسة وُكنس وُكنسات
. هذا عّما ورد في المعاجم القدیمة. بینما یضیف المعجم الوسیط أبنیة أخرى وهي: 4"راجعة

ُكّنس، والجواري النجوم كنوس: استمرت في مجاریها ثّم انصرفت راجعة؛ فهي كانسة جمع "
الضبي والِكناس: مولج في الشجر یأوي إلیهاكب السّیارة، أو هي النجوم كلهاالكنّس: الكو 

الوحش من الضباء والبقر في والَمكنس والِكناس یأوي إلیهلیستتر جمعه ُكنس وأكنسة.
. وتلك هي المعاني األخرى التي یحملها األصل الثاني للجذر كنس.5"الحر

لفظ الحضاري: مكنسة كهربائیة، فقد تّم فقط وصف هذه اآللة التي تقوم ولتولید ال
بعملیة امتصاص األتربة ونحوها، والتي تشتغل بالكهرباء، بالتعبیر عن ذلك بالتركیب 
الوصفي: مكنسة كهربائیة؛ أي بإضافة الصفة إلى اسم اآللة المشتق من الفعل كنس، على 

الحدیثة التي تشتغل بالطاقة الكهربائیة، وبتقنیة وزن مفعلة للداللة على وسیلة الكنس 
وهذا التركیب الوصفي  من طرائق التولید المعتمدة في ترجمة األلفاظ األجنبیة خاصة.

خاصة. 

ابن منظور، لسان العرب، مادة ك ن س.-1
.800اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص مجمع -2
.141، ص5ابن فارس، مقاییس اللغة، مج -3
ابن منظور، لسان العرب، مادة ك ن س.-4
.800مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص -5
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التولید الداللي:-3

إّن التولید الداللي یكون إّما بتغییر المعنى دون المبنى؛ أي بتغییر المدلول دون 
یكون بتغییر الدال دون المدلول؛ أي االقتراض الداللي، وهي الدال، وهو المجاز. وٕاّما 

الترجمة.

المجاز:- 3-1

: )مٌ لَ قَ (اللفظ الحضاري -

: ما ُیكتب به.داللة اللفظ الحضاري-

قلم القاف والالم والمیم أصل صحیح یدّل على "مقاییس اللغةورد في معجم: أصله-أ
والقلم: ، القلم الذي یكتب به"كما جاء في لسان العرب: .1"تسویة شيء عند بریه وٕاصالحه

غرائب اللغة العربیةفي. بینما ورد2"الّزلم. والقلم: السهم الذي ُیحال بین القوم في القمار
في حین أّنه أُدرج في فصل " األسماء .3"الیونانیةkalamosالقلم بمعنى القصب، وأصله "

للثعالبي. وبذلك ه اللغة وسر العربیةفقفي كتاب4ة"التي فارسیتها منسیة وعربیتها محكی
من اللغات القدیمة، ثّم دخل العربیة وأصبح منها قلم)(أّن أصل هذا اللفظ الحضارينفهم

لكون صورته موافقة لألوزان العربیة، ویتمتع بجمال الجرس والفصاحة.

البنیة االسمیة والفعلیة:- ب

القّالمة: ما یسقط من الظفر "هي قلم) (من األصلألسماء التي جاءت: إّن ااالسمیة-
قلم جمعه أقالم ". بینما جاء في لسان العرب: 5"هو مقلوم األظفاروُیقال للضعیف: مإذا ُقلّ 

.15ابن فارس، مقاییس اللغة، ص -1
ابن منظور، لسان العرب، مادة ق ل م.-2
.267ائب اللغة العربیة، ص رفائیل نخلة الیسوعي، غر -3
مصطفى :، دار الكتب، تح1954. القاهرة: 3أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وسر العربیة، ط-4

.255صالسقا،
.15ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ص -5
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وألقوا "فیضیفأّما الزمخشري .1وِقالم. والمقلمة: وعاء األقالم. والقالمة اسم ما ُقطع منه
شتقت من أصل اللفظ الحضارياألبنیة االسمیة التي اوتلك هي . 2"أقالمهم: أجالوا أزالمهم

كما جاء في المعاجم القدیمة.قلم) (

في لسان العرب و ،3"قّلمت الُظفر وقّلمتهجاء في مقاییس اللغة ": الفعلیةاألبنیة -
، یعني 4"قّلمت الشيء: بریته. وقّلم الظفر والحافر والعود یقّلمه قْلما وقّلمه: قطعه بالقلمین"

قابل لالشتقاق من حیث البنیة الفعلیة.لم) ق(األصلأّن 

مقابله في األخوات العربیة: -ج

القلم ما ُیكتب به جمعه "قلم) وهي: (لقد جاء في المعجم الوسیط معاني أخرى لألصل
وجّف القلم: ُقضي األمر وأُبرم. وقد ُأطلق القلم عند الكاتبین على الخّط، فقالوا یكتب ،أقالم

قال قلم الُكتاب، وقلم بالقلم النسخي، وفي اصطالح الدواوین قسم من أقسام الدیوان، یُ 
یل على سّنه إّال وقلم المستخدمین، وقلم الحبر: قلم مداده مخزون فیه، ال یسالمحضرین
وجمیعها معاني أخرى . 5"وقلم الرصاص قلم سّنه من الجرافیك ال مداد لهة بهوقت الكتاب
واستحدثت منذ زمن لیس بالبعید.للفظ قلم 

قلم) من حیث أصله، أّنه انتقل من (وبذلك نقول عن خصائص هذا اللفظ الحضاري
لمادة اللغات القدیمة إلى العربیة، وأصبح منها. أي هو عربي. كما أّنه غني من حیث ا

االشتقاقیة سواء البنیة الفعلیة أو البنیة االسمیة. أّما فیما یخص المعاني التي جاءت في 
نى یختلف تماما عن المعقلم) فنالحظ أّنه(اللفظ الحضاريتعریفالمعاجم الحدیثة حول 

؛ إذ كان القلم قدیما یحمل معنى كّل ما ُیقّلم منه، أو یتمالذي یحمله في المعاجم القدیمة
تسویته وبریه. في حین یحمل معنى آخر، إضافة إلى المعنى السابق، فهو وسیلة للخط 

والكتابة؛ بمعنى أّنه تّم تولیده بالمجاز. 

ابن منظور، لسان العرب، مادة ق ل م.-1
، باب القاف.2الزمخشري، أساس البالغة، ج-2
.15معجم مقاییس اللغة، ص ابن فارس، -3
ابن منظور، لسان العرب، مادة ق ل م.-4
.858، ص ع اللغة العربیة، المعجم الوسیطمجم-5
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الترجمة:- 3-2

:)فٌ یِّ كَ مُ (اللفظ الحضاري -

: جهاز تدیره القوة الكهربائیة لخض الحرارة صیفا، أو رفعها داللة اللفظ الحضاري-
شتاء.

المنحوت، فیجب )Climatiseur(هذا اللفظ الحضاري مترجم عن لفظ: كونأصله-أ
كلمةأصل"البحث عن أصله في اللغات األجنبیة. ففي معجم الروس الصغیر ورد أّن 

)clima (كما أشار إلى ذلك في 2"1961تاریخ ظهور هذا اللفظ في سنة "، وكان 1"یونانیة
وبعدها تّم نقله إلى اللغة العربیة، عن طریق الترجمة. إّال أّن )Le petit robert(معجم

، یعني 3"كّیفه قطعه"مكّیف) ورد أصله في كالم العرب قدیما، ویقال: (هذا اللفظ الحضاري
أّنه ورد بلفظه ال بمعناه الحدیث.

البنیة االسمیة والفعلیة:- ب

، ومنه 4له كیفیة معّینة"كّیف الشيء... جعل جاء في المعجم الوسیط "االسمیة:-
أیضا التكییف. وُیجمع المكّیف مكّیفات.

یمكن اشتقاق األفعال كّیف یكّیف تكییفا من اللفظ الحضاري مكّیف.الفعلیة:-

: رغم أّن أصل اللفظ الحضاري وارد في كالم العرب كیفیة انتقال مدلوله إلى العربیة-ج
، وتّم وضعه 5"فظ مكّیف بمعناها الحدیث موّلدالل"القدامى، إّال أنه یفید معنى القطع، ف

1-Larousse, Dictionnaire le petit  Larousse, Paris : 2010, p213. 
2-Paul robert, Le petit robert 1, Paris : 1990, p325. 

المحیط، مادة ك ي ف.الفیروز آبادي، القاموس -3
.807مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص-4
.807، صالمرجع نفسه-5
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حدیثا بترجمته، أي بنقل مدلولها فقط إلى اللغة العربیة، واعتماد الدال أو األصل الموجود 
في اللغة العربیة، وهو الفعل كّیف.

ویكون تركیب اللفظ الحضاري مكّیف المترجم إلى اللغة العربیة، تركیبا وصفیا بإضافة 
كیل اسم للجهاز وهو مكّیف هوائي، وهو المعتمد غالبا في ترجمة أسماء الصفة هوائي لتش

بعض المصطلحات الدالة على اسم اآللة. 

التولید باالقتراض: -4

إّن التولید باالقتراض هو تولید من خارج اللغة، فإذا ُأخضع اللفظ المقترض ألوزان 
اللغة العربیة، وبقي دون تغییر نومقاییس اللغة العربیة، فهو معّرب، وٕاذا لم ُیخضع ألوزا

فهو دخیل.

المعّرب:- 4-1
:)ونزیُ فِ لِ تِ (اللفظ الحضاري-
جهاز نقل الصور واألصوات بواسطة األمواج الكهربائیة.هو داللة اللفظ:-

: إّن هذا اللفظ الحضاري مأخوذ من اللغة األجنبیة؛ أي مقترض. والدلیل على أصله-أ
ذلك ال أثر لجذره أو أصله في المعاجم األوربیة القدیمة، ماعدا الحدیثة منها. وقد ورد في 

) têlos(من اللغة الیونانیة)Télé(ةأصل السابق"قاموس ایتیمولوجیا اللغة الفرنسیة: أّن 
)أيvision(بعد) أّما االسم المنحوت أو المركب من هذه السابقة وكلمةعن (الذي یعني

)Télévisionسنة "وبالتحدید في . 1"قد كان تاریخ ظهوره في القرن العشرین) ف
أصلها "أّن غرائب اللغة العربیةفي كتابهرفائیل نخلة الیسوعيك أورد وكذل2"1913
أو دخیلة ولیست عربیة.؛ یعني أنها مقترضة3"فرنسیة

بنیة اللفظ الحضاري:- ب

1- Jaqueline Picoche, Dictionnaire Etymologique du français, Paris : 1992, 
Le robert, p 483. 
2-Paul robert, Le petit robert 1, Paris : 1990, p1935

.283، المكتبة الشرقیة، ص 1986. بیروت: 4غرائب اللغة العربیة، طرفائیل نخلة الیسوعي،-3
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إّن اللفظ الحضاري المقترض تلفزیون، ُبني منه االسم المعّرب على :البنیة االسمیة-
وهو تلفاز، الذي جاء في المعجم العربي األساسي مع اللفظ المقترض تلفزیون. وزن مفعال

في العربیة من المصادر التي جاءت ُبني منه االسم المعّرب تلفزة، التي تشبه كلمات"وكذا 
على وزن تفعلة بكسر العین من مثل تجربة تكملة وتنقیة، والتي تّم اختیارها لهذه اآللة 

. كما یأتي لفظ تلفزیون معّرفا باأللف والالم أي التلفزیون، ویجمع 1"الجدیدة في تونس
س الصغیر وردوفي معجم الرو التلفزیونات. وكذا ُیبنى منه اسم المفعول متلفز.

في عصرنا هذا.بكثرة ُیتداول نجدهالذيو T.V-Télé   "2المختصر
ترض تلفزیون وهي: تلفز ویتلفز : لقد تّم اشتقاق أفعال من اللفظ المقالبنیة الفعلیة-

؛ بمعنى أّنه تُبّث فیه 3"مقیاس االندماج األمثل"وهذه المعالجة االشتقاقیة تمّثل بال مراء، 
من جدید في اللغة العربیة.الحیاة 
: بعد اقتراض اللفظ الحضاري تلفزیون، تّم فیه إبدال على مستوى التكییف الصوتي-ج

الحروف، وكذا على مستوى الحركات؛ ألجل إدماجه في نظام اللغة العربیة.
ف). وال () غیر الموجود في العربیة بالحرفv(فعلى مستوى الحروف تّم إبدال حرف

، أّما على مستوى 4") صوت مجهورv(الفاء صوت مهموس، ونظیره"فرق بینهما، إّال أّن 
و) () في اللغة الفرنسیة، بصوت لین طویلon(المصّوت الخیشوميالحركات فقد تّم إبدال

ن) فهي الحركة الطویلة التي یقربها هذا المصّوت، كما أّنه تسهل قراءته بهذه (ونون
ویلة.الحركة الط

وبذلك نقول إّن هذا اللفظ الحضاري تلفزیون المقترض، أصله من اللغة الفرنسیة، وقد 
ة اشتقاقیة، وكذا في مستوى الجمع وتّمت معالجته معالجُأخضع لمقاییس اللغة العربیة.

یعتبر مقیاس اندماج أكبر، یدّل على أّن الدخیل قدیم في اللغة، وكثیر التواتر في "فذلك 

، مكتبة لبنان ناشرون، 2000. بیروت: 1إبراهیم السامرائي، معجم ودراسة في العربیة المعاصرة، ط-1
.101ص

2-Larousse, Dictionnaire le petit  Larousse, Paris: 2010, p 998. 
، جمعیة المعجمیة العربیة 1987مجلة المعجمیة، تونس: " الدخیلإشكالیة اندماج"الطّیب بكوش -3

.51، ص 3التونسیة، ع 
.188براهیم أنیس، األصوات اللغویة، صإ-4



109 

.كما تّم إبدال على مستوى الحروف، وكذا الحركات؛ لجعله یدخل في النظام العام 1"العربیة
التعریب االقتباسي (نجد أّن سیبویه ُیجیزوحول ذلكللغة العربیة وتسري علیه قواعده.

ألوزان اللغة العربیة. بینما الجوهري یقول دون تغییر أو إخضاعدخیالالصوتي) أي یبقى
التعریب االقتباسي الصیاغي) مثلما یفعل (ترضة ألوزان العربیة؛ أيبإخضاع الكلمة المق

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة. ومزیة  تعریب الجوهري هو إمكان االشتقاق من اللفظ المعّرب 
بویه؛ الذي یشترط عدم رّد یمتلفز... وكل هذا ال یتأتى مع تعریب س-یتلفز- فنقول: تلفز

، فذلك یؤدي إلى تكاثر الكلمات 2على مناهج اللغة العربیة وأوزانهاالكلمة الدخیلة إلى معّربة 
والصیغ المتباینة في لغتنا الفصحى، وتخرج على تمادي ،األعجمیة ذات األوزان المختلفة
األیام بذلك عن صورتها وشكلها.

ون أفعال وأسماء، رغم أّنه معّرب كما أّنه ُیشتق من هذا اللفظ الحضاري تلفزی
محال أن یشتق ال یخلو أن یُشتق من لفظ عربي أو عجمي مثله، و ألّنه ال ُیشتق "والمعّرب

منها من األخرى مواضعة العجمي من العربي، أو العربي منه؛ ألن اللغات ال تشتق الواحدة 
كانت في األصل أو إلهاما، وٕاّنما ُیشتق في اللغة الواحدة بعضها من بعض؛ ألّن االشتقاق 

ومن اشتق من األعجمي المعّرب من العربي، كان كمن اّدعى أّن الطیر من ِنتاج وتولید... 
وسبب هذه االستحالة التي تحّدث عنها السیوطي، تعود إلى اختالف النظام 3الحوت"

لم یأخذوا بهذه -في القدیم والحدیث-الصرفي للغات. إّال أّننا نجد أّن معظم المعجمیین العرب
هیمنة االشتقاق واقعا وٕاجراء على ذهن الّلغوي العربي الذي فهذا مظهر من مظاهر النظریة.

ُیخضع اللفظ األعجمي إلى سنن النظام االشتقاقي للغة العربیة، وافترض له أصال، وأضاف 
له زوائد، متحّدیا بذلك قانون اللغویین األقدمین، القاضي بعدم جواز اشتقاق اللفظ العربي 

من العجمي.

.50، ص 3مجلة المعجمیة، ع " إشكالیة اندماج الدخیل"الطیب بكوش -1
اللسان العربي، الرباط: مجلة" اللغة العربیة في مواجهة التعریب"إدریس بن الحسن العلمي ینظر -2

.156، 155، ص 34مكتب تنسیق التعریب، ع 1990
.المكتبة الشاملةجالل الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، باب معرفة المعّرب،-3
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في هذه الحالة، أي االشتقاق من اللفظ المقترض، والذي لم والسؤال الذي یطرح نفسه 
من الجذر نحو الكلمة، أم العكس من في االشتقاق االتجاهإذا كان ُیبن على جذر، هو عّما 

نشتق الجذر؟الكلمة

قد یعّزز اللفظ األعجمي المعّرب رأي القائلین إّن الجذر لیس له حقیقة لغویة، فابتداعه 
ضعه؛ لیدخل في النظام العام، فتسري علیه قواعده، ألّنه إن لم یفعل ذلك نوع من التسویة لو 

ظّل خارج النظام غریبا عنه. وحین یدخل اللفظ الغریب ویخضع للنظام الّلغوي، ویؤسس 
أسرة تضیع المسافة بینه وبین اللفظ العربي األصیل، ویصبح في ضمیر الجماعة اللغویة 

. وال یغّیر شیئا في هذه المسألة 1كغیره من ألفاظ اللغةلفظا عربیا أصیال، مبنیا على جذر
أن یسّجل المعجم أصل اللفظ المعّرب، وأن ینص على عجمته. 

الدخیل:- 4-2

:)tram(مرَ تَ اللفظ الحضاري -

م رَ تَ ": )Oxford(: لقد جاء في قاموس اإلنجلیزیة أكسفوردأصل اللفظ الحضاري-أ
tram) كهربائیة، والترمواي) هي مركبة  تسیر بطاقة(tramway) هي السكك الحدیدیة

  le petit(، بینما في قاموس الفرنسیة الروس الصغیر2"التي تسیر علیها مركبة الترم

larousse ( أصل كلمة ترمواي من اللغة االنجلیزیة، والترم هو اختصار "أّن جاء
ظهور كلمةا، ف"سنةرهمإلى تاریخ ظهو )le petit robert(. ویشیر معجم3"للترمواي

؛ یعني أّن ظهور السكك 4"1829ظهور الترم كان في ، بینما سنة1818الترمواي كان في 
الحدیدیة كان أسبق من ظهور المركبة التي تسیر علیها، وهو المعقول. كما أورد لویس 

مجلة المعجمیة، جمعیة المعجمیة العربیة بتونس، " في الوضع واالشتقاق والداللة"حسن حمزة ینظر -1
) ضمن وقائع الندوة العلمیة الدولیة الخامسة التي نظمتها جمعیة المعجمیة، 2003-2002، 19-18ع (

.91. ص2002ماي 5-2تونس 
2-AS Hornby, Oxford Advanced, Learer’s dictionary of current English, fifth 
edition, editor Jonathan crowther, Oxford university press, p1268. 
3 - Larousse, Dictionnaire le petit  Larousse, Paris : 2010, p1025.  
4 - Paul robert, Le petit robert 1, Paris : 1990, p1999. 
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. أّما 1"ترم) بمعنى الحافلة الكهربائیة، أو القطار الكهربائي("معلوف في منجد اللغة واألعالم
وبذلك نقول عن أصل هذا اللفظ .2"دخیل"ترمواي لفظ أشار إلى أنها فالمعجم الوسیط

ترم) أّنه دخیل من اللغات األوربیة الحدیثة، وبالذات من اللغة اإلنجلیزیة.(الحضاري

ترم) دخیل، ولم یخضع (: بما أّن هذا اللفظ الحضاريالبنیة االسمیة والفعلیة- ب
العربیة، فال یمكن االشتقاق منه سواء األبنیة الفعلیة أو االسمیة. وتلك هي لمقاییس اللغة 

الخاصیة المعتمدة قدیما للتمییز بین العربي والدخیل.

ترم) لم یطرأ علیه أي تغییر  (: نالحظ أّن هذا اللفظ الحضاريالتكییف الصوتي-ج
ا ربیة ال ُیبتدأ بالساكن، إّنمأّنه في اللغة العمن حیث الحروف ولكن من حیث الحركات، وبما

تلك هي خاصیة األلفاظ األجنبیة، تّم تحریك الحرف األّول بحركة من جنس حركة أّول حرف 
، ما عدا تغییر في لغته األصلیةكما ظل على صورته یعني أّن هذا الصنف من الدخیل یلیه؛ 

حركة الصامت األّول.

اللغة اإلنجلیزیة، ولم یطرأ علیه أّي ترم) دخیل من (وبذلك نقول إّن اللفظ الحضاري
فهو من األصناف على مستوى الحركات.صوتي، سواء على مستوى الحروف، إالّ تكییف

هة مناسبة لتحویلإما لعدم وجود صیغة صرفیالمستعصیة على االندماج في اللغة العربیة، 
ة.والشغف باللغة األجنبیالرغبة في ذلك أو ه،أو عدم القدرة على تغییر 

بالبحث أّوال عن أصل نخلص إلى أّن البحث في خصائص األلفاظ الحضاریة، یكون 
اللفظ الحضاري؛ أي إن كان عربیا أم دخیال، وفي ذلك نعتمد المعاجم القدیمة من مقاییس 
اللغة البن فارس، ومعجم لسان العرب البن منظور. أّما إذا كان معّربا أو من مقترضا من 

ورد األلفاظ اللغات القدیمة نعتمد المعّرب من الكالم األعجمي للجوالیقي، أو الكتب التي تُ 
المعّربة. وفي حالة ما إذا كان اللفظ الحضاري مقترضا من اللغات األوربیة الحدیثة، فنبحث 
عن أصله في معاجم االیتیمولوجیا للغات األجنبیة. ثم ندرس بنیة اللفظ الحضاري؛ بذكر كل 

وردت في الُبنى التي یمكن اشتقاقها من ذلك اللفظ، سواء الفعلیة منها أو االسمیة. والتي

.61لویس معلوف، المنجد في اللغة واألعالم، ص -1
.84مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص -2
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مختلف المعاجم القدیمة والحدیثة. وبعدها نتناول ظاهرة التكییف الصوتي، التي یخضع لها 
اللفظ الحضاري المقترض أو الدخیل من إبدال في الحروف، وحتى الحركات، في حالة ما إذا 
كانت غیر موجودة في اللغة العربیة، وذلك ألجل إدخاله في نظام ومقاییس اللغة العربیة. 

خیرا ننظر في مقابالت اللفظ الحضاري، ویقصد بها المعاني األخرى، التي یمكن أن یحملها وأ
اللفظ الحضاري خارج تلك التي وردت في المعجم العربي األساسي.

وكخالصة عامة حول موضوع بحثنا، نقول إّن األلفاظ الحضاریة التي تمّثل كّل منجز 
اختیارنا من مدّونة المعجم العربي األساسي  مادي من منجزات الحضارة، والتي وقع علیها

التولید الصرفيوبخاصة األلفاظ الحضاریة المعاصرة والمتداولة، كانت أغلب طرائق تولیدها 
ویمّثله االشتقاق خاصة؛ وذلك لكون اللغة العربیة لغة اشتقاقیة، والالفت لالنتباه هو ارتفاع 

ّجه للناطقین بغیر اللغة العربیة لى أّن المعجم مو نسبة طرائق التولید باالقتراض؛ ومرّد ذلك إ
كما أّن المقترضات منتشرة بكثرة في لغة االستعمال الیومي، والتي أصبحت المعاجم 
المعاصرة تقوم بتدوینها. كما أّنه تّم اعتماد طریقة التولید الصوتي، والتي كان ُینظر إلیها 

ة المعاصرة من حیث خصائص على أنّها أخطاء ترتكبها العامة. وفي دراستنا أللفاظ الحضار 
جدنا أّن البحث في ذلك یستوجب العودة إلى أصلها؛ أي إن كانت عربیة األصل أم و تولیدها 

غیر عربیة، ثّم النظر في إمكانیة االشتقاق منها، وبعدها التكییف الصوتي الذي یطرأ على 
األلفاظ المقترضة من إبدال في الحروف والحركات. وٕان كان عربیة نبحث عن المعاني 

ها غیر التي وردت في المعجم العربي األساسي.األخرى التي یمكن أن تحمل
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إّن العرب في حاجة إلى معاجم جدیدة، بمواد جدیدة تفي بمتطلبات مختلف :خاتمة
والمعجم العربي األساسي، واحد من المحاوالت في الصناعة المعجمیة، وفق العلوم والفنون، 

وقد المستعملة وتسجیلها في المعجم.غةاللّ استقراء المعجمیة الحدیثة، بما في ذلك مقاییس
أللفاظ الحضاریة المعجم العربي األساسي، من حیث انا في هذا البحث بدراسة یْ عنَ 

على عّینة األلفاظ الحضاریة المعاصرة، والمتداولة بین وقد أقمنا دراستنا ،وخصائص تولیدها
توّصلنا إلى جملة من المالحظات یمكن حصرها فیما یلي: فالمستعملین.

في طرائق تولید األلفاظ الحضاریة ،ّن التولید الصرفي یمّثل أكبر نسبة مئویةإ-
مقارنة بطرائق التولید األخرى، ویعّبر عن في المعجم العربي األساسي، المعاصرة التي وردت 

.ّن اللغة العربیة لغة اشتقاقیة؛ وذلك راجع إلى أنسبة االشتقاق المرتفعةذلك 

؛ وذلك ألّن نسبة معتبرةتمّثل في طرائق التولید نسبة التولید باالقتراض إنّ -
بهذه المقترضات ضّمن مداخله لة بكثرة، والمعجم بطبیعة الحال دّون و المقترضات متداو 
ة.ه لغیر الناطقین باللغة العربیة، المتقنین للغات األجنبیوبخاصة أّنه موجّ 

األخرى، ویمّثله التولید بالمجازقلیلة مقارنة بطرائق التولید نسبة التولید الدالليإّن -
والتولید بالترجمة. 

في عتمد إطالقا، في تولید األلفاظ الحضاریة لم تُ إّن هناك من طرائق التولید التي-
ت ال تعمل بها المجامع وذلك ألّن طریقة التولید بالنحالمعجم العربي األساسي، وهي النحت؛ 

ألّنها غالبا ما تؤدي إلى تولید ألفاظ غریبة وغیر مفهومة، وال یتقبلها الذوق الّلغویة 
لم تعتمد كذلك طریقة التولید باالختصار، في تولید األلفاظ الحضاریة؛ ومرّد و واالستعمال. 

غوي من قبل قتصاد اللّ ذلك هو أّن االختصار شائع في لغة التعامل الیومي، میال لال
في اختصار غیر األلفاظ الحضاریة، أو ألّن ذوق ومیول المستعملین یكونربما و المتكلمین 

ألّنه یكثر في األلفاظ األجنبیة، على العكس في اللغة العربیة، التي ال تسمح خصائصها 
بتجزئة المفردات.
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بنسبة تكاد تكون ن اعتماد التولید الصوتي كطریقة تولید أللفاظ الحضارة؛ ولكإّن -
یما یسمى  بالفونولوجیا المعجمیة أصبح االهتمام به من قبل اللغویین حدیثا فقط، فمنعدمة

غة االستعمال الیومي خاصة، ولغة االستعمال في لیظهركونه یسهم في التولید الّلغوي، و
عتمد في الجمع بالنسبة للمعجم. الیومي أصبحت حالیا، إحدى المستویات التي تُ 

ظهر غلبة التولید الصرفي یُ إّن تصنیف األلفاظ الحضاریة من حیث حقولها الداللیة، -
تعكس الحضارة العربیة من حرف الذي یمثله االشتقاق خاصة، في الحقول الداللیة التي

یظهر فیها في حین یغلب التولید باالقتراض في الحقول الداللیة التي وأدب وبیت.وزراعة 
واألعلى مكانة، من مثل االعالم واالتصال، السینما والمسرح واالقتصاد  لغة البلد األقوى 

وحتى في األطعمة واألشربة، وهذا دلیل على تأثر العرب بلغات غیرهم، كما یعكس الصلة 
.بین اللغات

الواقع الحقیقي لالستعمال الّلغوي المعجم العربي األساسي هو محاولة لوصف -
ال اللفظ األجنبي في الوطن العربي بكثافة، وربما یكون جزءا الذي تبرز فیه ظاهرة استعم

عند رغبة المستعمل للغة من الحل في نهایة أزمة استعمال اللغة العربیة؛ وذلك بالنزول
والخضوع لسنن تتعّلق باللغة عامة.،العربیة

حول المعجم العربي األساسي:نقدمها حاتمقتر وهذه 

وبا والوالیات المتحدة المؤسسات المعجمیة في أور معمول به في اعتماد ما هو -
بإصدار الطََّبعة تلَو األخرى، تحدیثا لمادته ومحتواه بشكل دائم ومستمر، ولمواكبة األمریكیة

عرفته العربیة من وذلك لما التطور اللغوي بالزیادة والنقص والتصحیح والتهذیب والمراجعة. 
التي شهد خاللها العالُم كلُّه تحوالت كبیرة على كل ،نمو وتطور سریعین في العقود األخیرة

، وظهور عصر تراعات ووسائط االتصال والتقنیاتخاصة في الصناعات واالخبالمستویات، و 
كلَّ ما ، و اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي والَعوَلمة، وما صاحبهما من أدوات وآلیات

والتي یجب مواكبتها ت وتراكیب جدیدة، یستجد من ألفاظ حضاریة واصطالحات علمیة وعبارا
المعاجم.لتلبیة حاجة مستخدميكل مستمر؛بش
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أو المحدثات اللفظیة العربیة مرصد للمولداتغوي بصدق، بإنشاءاستقراء الواقع اللّ -
في الصحافة والتألیف والتدریس ،ل ما یظهر منها بمختلف أرجاء الوطن العربيوتسجی

إلى المجامع ومؤلفي المعاجم؛ فتسد به ثغرات كثیرة معانیه، وٕاحالتهمساره، وضبط تتبع و 
العربي اإلنسانعملیا بما یجعلها في خدمة ،ماثلة في معاجمنا، وتثري به لغتنا ثراء وظیفیا

وتنمیته الشاملة المنشودة.

جم بالتسجیل الصوتي، ویكون ذلك بصنع قرص مضغوطادعم هذا النوع من المع-
)CDلة بأصوات أو األمثلة لكّل مدخل مسجّ ،لى كافة مداخل المعجم والشواهد) یحتوي ع

بة على النطق الصحیح، وبذلك یكون في غنى عن المعلومات الّلغویة النظریة درّ عربیة مُ 
صوتیة كانت أو صرفیة أو نحویة؛ ألّنها ال تحقق فائدة في حسن النطق بالصوت.

توضیح؛ بتقدیم المقابالت األجنبیة التعریف بعض األسماء المستعصیة عندعم-
ملّمون في الغالب بإحدى اللغتین،ّن أغلب متعّلمي العربیة من غیر الناطقین بهاأل 
نجلیزیة والفرنسیة).اال (
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