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Abstract  

 

Throughout history, the Arabic language interacted with other languages, affected 

them, was influenced by them due to religious, political, scientific, cultural, 

geographic, and economic circumstances. Therefore, this natural interaction caused 

several inter-linguistics phenomena. The "loan words" was one of them. This study 

investigates various factors that affected the loan words phenomenon in the Arabic 

language through history. The descriptive and analytical approaches were applied.  

The study considers that the "loan words" in the Arabic language continued to be 

influenced by several factors before and after Islam. The expansion of the Islamic 

country expanded the phenomenon due to the interaction with other civilizations. 

Arabs lend vocabularies for new things and concepts they recognized out of the 

Bedouin environment through non-Arab traders, prisoners, slaves, and new Muslims. 

On the other hand, non-Arabs borrowed Arabic religious and scientific vocabularies 

from Arabic because of the religious holiness and political influence of the Arabic 

language. In balance, loaning words could weaken the target language if it used with 

no rules or conditions. However, it also strengthens the language and incapable it 

to struggle existence along with the history by helping in prosperity and development. 
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 ملخص البحث  

لعلم  تفاعلت اللغة العربية على مر ِّ اترخيها ابللغات اليت احتكَّت هبا فأثَّرت فيها وأتثَّرت هبا، ومتازجت معها حبكم الدين والسياسة وا

لغوي نتيجًة طبيعية هلذا التفاعل. وقد تطرَّق البحث للعوامل  والثقافة واجلغرافيا واحلركة التجارية. فكانت ظاهرُة االقرتاض واإلقراض ال

بيَّة ظلَّت بني اإلقراض  املتعد ِّدة املؤث ِّرة على االقرتاض اللغوي يف العربية، ُمتَّبًعا املنهج الوصفيَّ والتَّحليلي ، وتوصَّل البحث إىل أنَّ قوَة العر 

قبَل اإلسالم وبعده، وزاد من ذلك التأثري انتشاُر العرب يف األرض وات ِّساع رقعة الدَّولة  واالقرتاض اللغوي  تتأثَّر  هبذه البيئات العديدة،  

لغات  اإلسالميَّة جغرافيًّا، فاختلط العرُب ابلعجم، وواجهوا احلضارات، ووجدوا فيها ما مل يعهدوه يف بيئة البادية، فأخذوا يقرتضون من ال

لمني األعاجم والتُّج ار واألسرى واجلواري، ويف املقابل أقبل العجم على االقرتاض من  األخرى اليت دخلت ضمن دولتهم عن طريق املس

ينية والعلميَّة وغريها،  ينية وقوَّهتا الس ياسيَّة مقرتضني األلفاظ الد  فاالقرتاض اللغوي قد ُيضعِّف اللغة ويشت ِّتها إن    اللغة العربيَّة لقداستها الد 

ه ظاهرٌة طبيعيَّة صحيَّة إذ يُعني اللغة يف صراعها الوجودي  عرب الت اريخ ويـََهُب هلا الث راء والنَّماء إذا ما  أُطلق دون قيٍد أو ضابط، ولكنَّ 

 م عمله. وضعت ضوابط لغوية تنظ ِّ 

 االقرتاض اللغوي ، التطو ر اللغوي ، الت فاعل اللغوي ، التَّعريب.  الكلمات املفتاحية: 

 املقدمة 1.2

خلق هللا اإلنســــان وعلَّمه البيان، وجعل من الناو اــــعواًب وقبافل لتعارم، وجعل من الفته اختالم األلســــنة واأللوان، فصــــار  

كـل قوم يطو ِّرون لغتهم وينتشــــــــــــــرون يف األرض، فتتالقك اللغـات وتظـلُّ كـل لغـة يف أتثري وأتثر، كـأتـا كـافن حي يؤث ِّر ويـتأثر، وينتشــــــــــــــر  

ــراع ــر، ويدخل يف صـــ ات لغوية، فيهزم اترة وينتصـــــر اترة، فتعمل فيه عوامل الزمن فتنصـــــقل اللغات وتزداد قوة وعراقة كلما مرَّت  وينحســـ

بتجارب ومراحل لغوية، ومن اللغات من هي فتيَّة اـابة قوية اكتملت عناصـرها اللغوية ونضـج أدهبا وانتشـرت يف أصـقاع األرض، ومنها  

 ة ومل ينضج أدهبا وحنوها، ومنها من هرمت وبلغت من الكرب عتيًّا فماتت وانقرضت.ما هي صغرية يف املهد مل تكتمل كلغة اتم
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وهي ظاهرة    هو أن أتخذ إحدى اللـغات كلمـة ليســــــــــــــت منهـا من لـغة أخرى، فـتدخلهـا يف اســــــــــــــتعمـاهلا اللغوي،  واالقرتاض اللغوي 

قانون اجتماعي إنساين،  وهو  تبادل التأثري والتأثر بني اللغات    إذ إتا جزء منجليَّة صارت من سنن هللا يف أرضه فال جمال ملشك ٍِّك فيها  

ن  كما أ ،  (315 .2004)الصاحل    "دثون أدلة ال حتصىانية أقام عليها فقهاء اللغة احملوإن اقرتاض بعض اللغات من بعض ظاهرة إنس"

األدلة العقلية اجملردة عليها أقوى من أدلتها الواقعية، فكيف للغة أن تنمو وتواكب ركافب احلضـارة وهي قابعة يف خدرها وخيمتها وسـط  

ــ"   الضـحراء دون أن تل  ما تفرضـه عليه حاجاهتا احلياتية اليومية  ا ما تدعو احلاجة إىل ألفاظ اللغات األجنبية فيقرتض منها ما  كثريً فـــــــــــــ

ــامن    "متس احلاجة إليه حيًنا وما ال حاجة إليه حيًنا الخر ــيلة "من،  (92. 1989)الضــــ ــؤولة عن  و اللغة    وهو يعد وســــ ــافل املســــ الوســــ

 .(109. 1978)أنيس وتطورها، وال تقل قدرًا عن القياو واالاتقاق وال سيما من حيث األلفاظ. 

ــطلك )االقرتاض اللغوي    ( "ليس إال من قبيل التجوُّز، أو جماراة الصـــــــــطال  اللغويني احملدثني،  ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن مصـــــــ

ــتعارة، بل ينت ــتعار منها تلك األلفاظ املسـ ــتعرية ال حترم اللغة املسـ ا اعناه الدقيق، ذلك ألن اللغة املسـ ــً فع هبا  فليس اقرتاض األلفاظ اقرتاضـ

وال ميكن أن يعد    (109. 1978)أنيس  ن ألفاظ اللغات األخرى."  كال اللغتني، وليســــــــت اللغة املســــــــتعرية مكالبة برد ما اقرتضــــــــته م

ا امــد فليس  ــة لغــة تتطور ابنعزاهلــا عن اللغــات األخرى، أو من خالل "حتنيطهــا" حفــاظـًـا  احملــهو من    بــل  ،االقرتاض اللغوي أمرًا معيبــً

مقدرة لغة ما على متث ل الكالم األجن  تعد مزية وخصــيصــة هلا إذا هي صــاغتها على أوزاتا، وأنزلته على أحكامها وجعلته  عليها! ألن "

(،  وقد اختلفت الراء اللغويني العرب القدامى واحملدثون حول هذه 314. 2004جزًءا ال يتجزَّأ من عناصـــــــــر التعبري فيها." )الصـــــــــاحل  

(، ولكن هذه الظاهرة تظل أمرًا جربفًّ وطبيعيًّا خارًجا عن ســــــيطرة األفراد  2007بول والتوســــــط )راجع: عيد  الظاهرة ما بني الرفض والق

ــانية، فهي مجيًعا تتبادل التأثر والتأثري، وهي مجيًعا تٌقرض غريها  واجلماعات يف مجيع اللغات، و"العربية ليســــــــت بدًعا من اللغات اإلنســــــ

 (314. 2004بعضها ببعض على أي وجه، وأبي سبب، وألي غاية. )الصاحل  وتقرتض منها، مىت جتاورت أو اتصل

ما نقل يف كالم العربية  وقد وردت يف كتب اللغويني العرب مصــــــطلحات عدة ذات عالقة، مثل: املولَّد والدخيل واملعرَّب، فاملولَّد " 

ــتشـــهاد ــر االسـ ــاء عصـ ــتشـــهاد  شـــمل كل ما  وهو "ي  (14. 1990)اجلواليقي    "بعد انقضـ ــر االسـ ــاء عصـ أحدث من الكلمات بعد انقضـ

)اجلواليقي    ســــــواء أكان ذلك عن طريق النقل من اللغات األعجمية أم االاــــــتقاق من معرب أم االاــــــتقاق من كلمة عربية أم االرجتال.

ته العرب على(15. 1990 ت فيه    ، واملعرَّب هو ما دخل اللغة العربية من اللغات األخرى يف عصــــــور االســــــتشــــــهاد وصــــــريَّ أوزاتا وغريَّ

من املعرب، فيطلق على كل ما دخل يف اللغة العربية من    ب والدخيل هو أن الدخيل أعمُّ ويبدو أن الفرق بني املعرَّ فصـــار كاجلزء منها، "
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اللغات األعجمية ســـواء أكان ذلك يف عصـــر االســـتشـــهاد أم بعده، وســـواء خضـــع عند التعريب لألبنية العربية أم مل خيضـــع. وســـواء كان  

ــفاء العليل فيما يف كالم العرب من الدخيل" فذلنكرة أم علًما... ولذلك مس   ــمل املعرب واملولد واألعجمي.ى اخلفاجي كتابه "اـ   ك يشـ

  "كثريا من اـلدخـيل ظـل دخياًل مل يعرَّب مـنه إال القليل وـقد عرَّـبت العربـية كثريًا من األلـفاظ األعجمـية ولكنَّ "  (17.  1990)اجلواليقي  

 وصار مستعماًل يف العربية كاجلزء منها إىل يومنا هذا. (137. 2005)التوجني 

ــعار اجلاهليني القدماء،  وإن كان مصــــــــطلك )االقرتاض  اللغوي( مصــــــــطلًحا حديثًا فرن الظاهرة قدمية يف اللغة العربية، فقد وردت يف أاــــــ

 (13. 1990اجلواليقي راجع: ) ونزل هبا القرالن الكرمي، وحتدَّث هبا الن  حممد صلى هللا عليه وسلم

  كـابن دريـد واألزخري واجلوهري وابن منظور والفريوز"  معــامجهم،وحـاول أصــــــــــــــحــاب املعــاجم أن يشــــــــــــــريوا إىل األلفــاظ املعربـة يف   

عقـد ابن دريـد اباًب  ، وأاـــــــــــــــار عـدد من العلمـاء إىل هـذه الظـاهرة وعقـدوا هلـا أبوااًب يف مؤلفـاهتم، فقـد "(21. 1990)اجلواليقي  "أابدي

ا يف اجلزء الثالث من اجلمهرة لذكر املعرابت ومساه: "ابب ما تكلمت به العرب من كالم العجم حىت صــــــــــارت كاللغة". وكذلك  خاصــــــــــً

 (21. 1990)اجلواليقي عقد ابن قتيبة اباًب يف أدب الكاتب ومس اه: "ما تكلم به العامة من الكالم األعجمي".

س ظاهرة لغوية وحســـــــب، بل هو ظاهرة اجتماعية ثقافية اترخيية تتأثر  ملة من العوامل، وتســـــــاعد يف  افها  واالقرتاض اللغوي لي   

ــية والدينية والعلمية والثقافية واالجتماعية واجلغرافية واللغوية وغريها، وهذا البحث يعرض لبعض هذه  ــياســــــــ بيئات عدة، منها البيئة الســــــــ

 البيئات.

 مشكلة البحث 1.3

البحث حماولة لتســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء على اللغة العربية وهي تتأثر  ملة من البيئات اللغوية املختلفة ما بني اإلقراض واالقرتاض،  هذا  

ظاهرة االقرتاض اللغوي ظاهرة لغوية اجتماعية، خلقت منذ نشــــأة اللغة األوىل، واا أن اللغة كافن حي خيضــــع لتأثري العوامل والبيئات،  ف

لظاهرة االقرتاض اللغوي تتأثر ابلبيئة اليت حوهلا، وينعكس هذا التأثري على املفردات واأللفاظ أثناء انتقاهلا من لغة    عفرن اللغة حني ختض

ألخرى، فما مدى أتثري هذه البيئات على ظاهرة االقرتاض اللغوي من خالل تتبعها اترخييًّا  ويرى كثريون أن اللغة إذا كانت صــــــــــــــاحبة  

من أســباب قوهتا اللغوية واحلضــارية على اإلطالق، فهل أوز أن نربط بني قوة اللغة وقوة أصــحاهبا على أرض   ســيادة وســلطة فرنَّ ذلك
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ــنة لغوية كونية، فهل امكانه أن يضـــــع هلا أنظمة حتكم  ــتطيع أن مينع ظاهرة "االقرتاض اللغوي" ذلك أتا ســـ ــان ال يســـ الواقع  إن اإلنســـ

 طوير ثروهتا اللغوية يف الن واحد.سريها، يف سبيل احملافظة على اللغة وت

 منهج البحث 1.4

إن هللا عز وجل حني خلق الناو وأرسل إليهم الرسل جعل لكل أمة من األمم ارًعا بي ًِّنا ينظم حياهتا وحيد ِّد خطواهتا فال تتعثر  

ْنُكْم اِّ " تعاىل:    لقوله   يف طريقها لبلوغ أهدافها يف دينها ودنياها، مصداقاً  َهاَجاً"  لُِّكل ِّ َجَعْلَنا مِّ نـْ والبحث العلمي من    .(  48)املافدة:  ْرَعًة َومِّ

حلوهلا،    ويربهن على  املشاكل،  وحيد ِّد  احلقافق  أوىل أمور احلياة حاجًة إىل املنهاج والطريقة والدليل املرادِّ إىل الصواب، ذلك أنه يكشف

العلوم     يف  ووظيفة املنهج  هدفه،  إىل  للوصول  الباحث  يعتمدها  اليت  الطريقة  هو  واملنهج   فيبىن عليه مصري أمة، وهو مبتدأ النهضة ومنتهاها،

  على   ميكن  حىت  حدوثها  إىل   وتؤدي  عامة   بصفة  واإلنسانية  االجتماعية واللغوية  الظواهر   تنظم  اليت  املبادئ  استكشام  االجتماعية  اللغوية 

 . فيها  والتحكم نتافجها وضبطها   تفسريها ضوفها 

 . الوصفي والتارخيي والتحليلي املناهج اآلتية:   أن تسلك هذا البحث وقد حاولت الباحثة يف

 املنهج الوصفي:  .1

مع الرتكيز    بعض مظاهر التأثر بظاهرة االقرتاض اللغوي حديثًا وقدميًا،وصف    يف   استخدام املنهج الوصفي   حاولت الباحثة 

ل أسباب أتثري البيئات املختلفة يف  بغية اإلفادة منها يف عملية حتلي  اللغوية ووصف األمثلة والشواهد    ، املفردات واأللفاظ اللغوية على  

أو مشكلٍة    أبنه" أحد أاكال التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرةٍ   املنهج الوصفي  ؛ وميكن تعريفظاهرة االقرتاض اللغوي 

) عن طريق مجع بياانٍت ومعلوماٍت مقننٍة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقةِّ"  حمددٍة وتصويرها كميًّا 

 ( . 324. 2000ملحم 

 املنهج التحليلي  .2

  عن   اإلجابة  إىل  ويوصله  فيه،  التحكم  مث  ومن  املوضوع  ُصلب  يف  واالندماج  التعمق  من  الباحث  مُيكن  حيث   ،تفسرييةً   اللةً   يُعد هذا املنهج

  فكار )نغالقها  ا  فيفك   الفهم   على  املنغلقة   األفكار   إىل   ويعمد   غموضها   فيزيل   األمر   أول   يف   غامضة   له   تبدو  اليت   واالستفسارات   األسئلة 
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الباحثة توظيفه يف هذا البحث من خالل حتليل أسباب أتثري البيئات املتعددة على ظاهرة االقرتاض اللغوي، وحتليل  حاولت  . و ( 42.  1983

 أثرها على اقرتاض العربية وإقراضها للمفردات اللغوية. 

 البيئات املؤثرة على ظاهرة االقرتاض اللغوي 1.5

 البيئة الدينية السياسية 1.5.1

ــلطتها  إن اللغة احلاكمة هي    ــية أو بسـ ــياسـ ــتطيع أحيااًن أن تفرض اللغة ال بقوهتا السـ ــان، إذ تسـ ــبية على اإلنسـ ــلطة نسـ ذات سـ

الدينية، فالرتغيب يف تعلُّم لغة ما الرتباطات عقديَّة يزيد ، بالاــــك، من املســــاحة اللغوية الفعلية للغة صــــاحبة الدين، ولذلك انتشــــرت  

صــراعات مع لغات البلدان املفتوحة فتأثرت هبا وعرَّبت منها واقرتضــت، فكان ذلك ســبًبا  العربية مع انتشــار اإلســالم بعد أن دخلت يف  

الشعوبية فشلت   من أسباب قوهتا وتوسُّعها من جهة، وكان للبيئة الدينية اإلسالمية سبب يف إضفاء القداسة على اللغة العربية، حىت أن

كان من العوامل احلامسة أن الطبقات املتميزة يف الســــــــلطة الســــــــياســــــــية ضــــــــدَّها، "و يف حرهبا على اللغة العربية، الجتماع العاملني الدين و 

وفًّ للطبقة السـافدة العليا، إذ أخذت عنها مثلها األعلى غاجملتمع اإلسـالمي األوسـط إ ا أحرزت رقيها االجتماعي منذ أجيال اجاراهتا ل

ا، بعد أن حقَّق هلا ســقود الدولة األموية املســاواة الكاملة للعنصــر العر .  يف الثقافة العربية ال لغاية قصــرية األمد، بل متســكت هبا أي ضــً

)فيك    "بل إن حىت الشـعوبيني الذين ادَّعوا تفوق الشـعوب غري العربية مل يسـتطيعوا أن ينقصـوا اـيًئا من مكانة العربية وقيامها مثاًل أعلى.

ــر احلكم،  (59. 1980 ــافت إليها  اقرتضـــــت اللغة  الرتكي العثماين ويف عصـــ ــيًدا  بًتا يف "  العربية من الرتكية وأضـــ كلمات غري قليلة رصـــ

، وعربة أو عربية  kommerkionالثروة اللغوية احلديثة. ويدخل فيها كلمات مثل: مجرك )يف مصر(، كمرك )يف سورف(، من الرتكية  

، وكلمات كثرية    corbo، واــــــــــربة من الرتكية  humbara، من من الفارســــــــــية  kumbara، وقنبلة من الرتكية  arabaمن الرتكية  

مث انتقلت العربية إىل مرحلة جديدة من مراحل    ،(44. 2002)فيشــــــــــــــر    ثمانيون من املادى اللفظية للغة العربية.عصــــــــــــــاغها العلماء ال

ــ"   "ســــيما الفرنســــية واإلجنليزية حملَّ التأثري الرتكي تدرأيًّا. حلَّ أتثري اللغات األوروبية وال   ارور القرن التاســــع عشــــراالقرتاض اللغوي، فــــــــــــــــ

 .(44. 2002)فيشر 

ا  ومل تكن الســلطة الســياســية والدينية دافما ســبًبا يف قوة اللغة، بل كان أحيااًن ســبًبا لتفكُّكها وتفرعها إىل هلجات تزداد اتســاًعا يومً  

أن ألســــارى احلرب والســــباف دورًا مهمًّا يف اقتحام مفردات    كماوزفدة مســــاحة االختالم يف العامي ات املنتشــــرة بني األقاليم،    بعد يوم،
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ــ" كان يرد على الكوفة ســيل من التجار والصــن اع وغريهم، ســرعان ما كوَّنوا مع أســارى احلرب، الكثريي  اللغة العربية يف عقر دارها،  فــــــــــــــ

، وهبذا كانت    (28. 1980)فيك    " الفارســــــي، أغلبية الســــــكان، فصــــــارت لغة التفاهم الســــــافدة هي الفارســــــية.  العدد، ذوي األصــــــل

وقد كشـــــــف اجلاح    مقاييس النصـــــــر واهلزمية يف الصـــــــراعات اللغوية ال تتفق ابلضـــــــرورة مع الصـــــــراعات واملعارك التقليدية على األرض،

ــية(  النقاب عن مدى أتثري هذه اللغة ــادة العرب، اا أورده من ألفاظ معرَّبة يف هلجة الكوفة، فهو يذكر أنَّ الكوفيني    يف لغة  )الفارســـ الســـ

يار بداًل من قِّث اء، ابَذروج بداًل من احلَوك )البقلة احلمقاء، الرجلة(.. وإذا كانت كل ســــــــوق ابلكوفة تســــــــمى وازار، فرن هذا خيقولون:  

الفارســــــية احلديثة( يدل على التاريخ البعيد القدمي الســــــتعمال األلفاظ الفارســــــية.  النطق املطابق للفارســــــية القدمية )على عكس ابزار يف  

  (28. 1980)فيك 

ا  ومل  يكن أتثري األســـرى الفرو مقتصـــرًا على العراق وحســـب، بل انتقل إىل احلجاز، موطن اللفة العربية وَمنشـــئها، "  واجلاح  أيضــً

ــيـة ا ا ملـا ذكره كـان املـدهو الـذي الح  التـأثري اللغوي للجـاليـة الفـارســــــــــــ يون  نلقـدميـة يف املـدينـة على مـا حوهلـا من البلـدان العربيـة، وطبقـً

َطرنج، و زوز بداًل من  صـــو ؛ أ ــَ رَتَنج بداًل من اـ ــْ ْربِّز( بداًل من بطيخ.. وَأاـ ــية )املعربة إىل خِّ ــتعملون كلمة: َخْربُوز الفارسـ   ي هزيليسـ

ــاء كان هلنَّ جور ال يقلُّ أجية عن دور الرجال، بل لعل دورهنَّ كان  (29. 1980)فيك   ــرى، فالنســـــ ، و ة أتثري الخر مهم هلؤالء األســـــ

بســــــبب اجلواري والســــــراري "نشــــــأ، حىت يف بيوت الســــــادة العظام من العرب، جيل بني أمهات كثريات من غري العربيات. وكان فأكرب،  

يف العالـقات اللقوـية، ـفرذا كـاـنت األجنبـيات اعـتدن اـلدخول إىل حرم اـلدوافر العـاف، وإذا كـاـنت هـذه  الـبدَّ أن يرتك ذـلك اثرًا بعـيد املـدى

ا يف خدمتها ورعاية اــــــــــؤوتا الدنيا، فال جرم أن أتخذ الشــــــــــبيبة النااــــــــــئة   حتت أتثري هذه -الدوافر العليا تعتمد على غري العرب أيضــــــــــً

ارور الزمن ازداد عدد و ،  (33. 1980)فيك    م الدارجة اليت كانت غريبة عن العربية.اـىت اخلصـافص اللغوية من لغة التفاه  -العالقات

كان االقرتاض اللغوي يزداد كمًّا وكيًفا مع تطور القرون والعصـــــــــــــور؛ فقد ازداد عدد الدخيل يف العربية  األســـــــــــــرى من األمم األخرى، و"

ية والرومية والروســـية والصـــقلبية وغري ذلك من الشـــعوب اليت دخلت األرض ابزدفد العبيد واألســـرى الصـــليبيني واملماليك من األمم املغول

 .(2009)التوجني  العربية من الفرجنة ابسم احلروب الصليبية.

  البيئة اجلغرافية 1.5.2
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اجملاورة، وكلما انتشــرت الفتوحات اإلســالمية واتســعت رقعة الدولة، وزادت مســاحة حدودها وابلتات زاد احتكاكها مع لغات الشــعوب  

كلما توغلنا يف قلب اجلزيرة قلَّ الدخيل وانعدم  ابتعد الفاحتون عن اجلزيرة العربية ازدادت نســبة العجمة واالقرتاض اللغوي يف ألفاظهم، "و 

لعر  مل يكن أد ، رغم أن ا(2005)التوجني    "واندرًا ما وجدان ااعرًا أعرابيًّا عاش يف قلب الصحراء استخدم لفظًا دخياًل إال ما ندر.

ا يف اســـــتخدام اللغة املعرَّبة اا يتناســـــب مع قواعد العربية " ومهما كانت اللغة واســـــعة فرتا تظل حمتاجة إىل جاراهتا، ومل يكن العر   أبســـــً

ــتخدم لفظة دخيلة. بل إن اجلاهلي  ــة حني يسـ ــاضـ ــرب ا  -املعتز بلغته    -حُيسُّ بغضـ ــتخدم الدخيل ويعر ِّبه، ويرحب بتسـ ملفردات  كان يسـ

اهـا أحـيااًن ليؤدي هبـا معىن دقيقـًا طلـبه ــ  وكـان للبيـئة الـبدوـية أثر يف عـدم اقرتاض العرب    (، 2009)التوجني    األعجمـية، كمـا كـان يتقصــــــــــــ

تشــري إىل غزارة غري الثروة اللغوية العربية خاصــة  "  وتلك  البدوية العربية البيئة يف املفردات زارةألفاظًا تتعلق حبياهتم الصــحراوية ومفرداهتا فغ

عادية وقِّدم، فهي تبني الكثرة النااــــــئة عن ضــــــرورات حياة البدو يف مســــــميات ظواهر الطبيعة، كما أتا حافظت راتبة حياة البدو على 

ــيلة يف العربية إىل حد كبري ــر    املعاين األصـ   ذكر فيه أوصـــام اإلبل  ،وقد ألف األصـــمعي كتااًب مس اه "كتاب اإلبل"  .(29. 2002)فيشـ

"الَعْكرُة: اخلمسـون إىل السـتني إىل السـبعني، واهلَْجمُة:  وأمساءها يف أعدادها املختلفة، وأدواءها، وسـريها، وألواتا، وأصـواهتا، فقال مثاًل:  

ْعلود
َ
ت اليت  ، وال اكَّ أن هذا يدل على أثر البيئة البدوية يف تنوع هذه املفردا(126هــــــــــ.  1424  )األصمعي"املافُة، وما داانها قال امل

ف حياته اليومية يف   كله أنفليس من املعقول بعد هذا  تعدُّ ابملئات،   ــ ِّ يقرتض العر  ألفاظًا ال حاجة له هبا فوق "ترم ألفاظه" اليت توصـ

وجودة يف أغلب األلفاظ األعجميَّة )املعرَّبة والدخيلة( اليت أثبتت يف صلب اللغة العربية هي لكلمات ذات معاٍن غري مبيئته البدوية، فــــــ"

 (.277 .2007)عيد  العربية، أو خلفة النطق هبا وحلسن وقعها على األمساع.

اليت دعت إليها الضـــــــــرورة امللحَّة، وذلك حني تتميز بيئة  "  واللغة العربية اقرتضـــــــــت كثريًا من األلفاظ اليت دفعتها إليها احلاجة،

احليوان، أو حني تنفرد تلك البيئة انتاج صـــــــــــنف معني من املأكوالت أو من البيئات وحدها بنوع خا  من األاـــــــــــجار أو األزهار أو 

املشـــــروابت. ويف هذه احلالة حني تقع أمة من األمم على هذا الشـــــيء اخلا  وتســـــتجلبه إىل بالدها، يفد إليها مصـــــاحًبا للفظه اخلا  

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   (121.  1978  )أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس"  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

ت االحتكـاك اللغوي من خالل القوافـل التجـارـية، قـبل الفتوحـات وبعـدهـا، ظهرت مـناخـات  فبـازدفد الرقعـة اجلغرافـية وازدفد مســـــــــــــــاحـا  

ــان العر  من قبل، ــة  فكانت "  وبيئات زراعية مل يعرفها اإلنســ ــتقة من    الرامية األصــــل،  ابلزراعةأكثر الكلمات العربية القدمية املختصــ )مشــ

: وهي اســم ســورية يف العربانية(، ألن األعراب كانوا حيتقرون الزراعة، فضــاًل عن كون بالدهم األصــلية، أي اــبه جزيرة العرب، فقرية  الرام
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، فأصـــــبحت العربية أكثر قوة واتســـــاًعا بتلك  (170 .1986)اليســـــوعي  جدًّا ابحليواانت والنبااتت. مل يكن فيها قدميًا دجاج وال إوز.  

،  اعىن الربتقــال    orangeرنج حتولــت إىلقرتضــــــــــــــتهــا، مث انتقلــت بعض هــذه املفردات إىل اللغــات األخرى، مثــل: "اناملفردات اليت ا

ــية أما ابإلجنليزية فهي    abrtcotالربقوق كانت اعىن املشـــــــــــمح واخلول، فتحولت إىلو    apricotللمشـــــــــــمح فقط،" هذا ابلفرنســـــــــ

 (130 .1986)اليسوعي 

ــواحيلية الكثري من األلفاظ  اإلســـالمية إىل إفريقيا "مع امتداد الفتوحات  و  اقرتضـــت اللغات اإلفريقية وعلى وجه اخلصـــو  السـ

ــواها كنوع خا  من األاـــــــــجار، أو  ــباب ودوافع عديدة منها احلاجة غى ذلك اللف  الذي تتميز به البيئة العربية دون ســـــــ العربية ألســـــــ

وكان الختالم املنال كذلك أثر على االقرتاض اللغوي، فاللغة املاليو يف اــــــــرق    (35.   2005)ســــــــويد  احليوان، أو األلبســــــــة وغريها.

 saljiو  saljuكلميت  الســــيا تقع على خط االســــتواء واملنال حار ماطر طول العام، فهم ال يعايشــــون الثلوج، ولذلك اقرتضــــت املاليوية

يف الكلمتني جا من أثر احلركات اإلعرابية   (i( و)uالصـــوافت )  من كلمة "ثلج" العربية، ودخلت الكلمتان قاموو املاليو، وال خيفى أنَّ 

أخذهتا من اللغة الصـــينية حني اـــاع   teaكلمة  العربية الضـــمة للرفع والكســـرة للجر. وهذا ما أمر طبيعي حيدث مع مجيع اللغات فــــــــــــــــــ"

اللغة املكســـــــيكية، ففي بالد املكســـــــيك تكثر  من  ،  chocolateوكلمة  ،  من اللغة العربية  coffeeوكلمة  ،  اـــــــرب الشـــــــاي يف أورواب

ــيكوالتة. ــنع الشـ ــية كلمة "فمسني"    زراعة الكاكاو ومنه تصـ ــيمبانزي"  ،  jasmineومن الفارسـ )أنيس  ومن لغات وســـط أفريقيا كلمة "اـ

1978 .121) 

 البيئة احلضارية 1.5.3

كلمات  "  يضـــــيفوا إىل لغتهمو   ليواجهوا احلضـــــارات العريقة من حوهلم،خرج العرب الفاحتون من حياهتم البدافية البســـــيطة يف البادية   

ــتعـارهتم يف مثـل هـذه  تتطلبهـا مظـاهر احليـاة واملـدنيـة لـدى األمم العريقـة اليت كـانـت تتـاخم احلـدود العربيـة كـالفرو واليوانن. أي أن اســــــــــــ

يدي عهد بعلم اإلدارة وســـــــــياســـــــــة الدولة،  ، وكان العرب جد(124. 1978  أنيس)  احلاالت كانت اســـــــــتعارة ضـــــــــرورة وحاجة ملحَّة.

)فيشـــــر  "  واقرتضـــــت كلمات أجنبية يف جماالت اإلدارة واـــــؤون اجليح بوجه خا ، "الفرو من اإلدارة ألفاظ بعض يقرتضـــــون  فأخذوا

ــارة الفرو أثر كبري على املفردات العربية فقد كانوا "  ،  (39. 2002 ــعوب العامل، ذوي ثقافة  وكان حلضـــــــ أعلى جدًّا من  من أمدن اـــــــ

ــيقى. فال بدع أن يكون   ــوير امللون واملوســ ــيما النحت والتصــ ثقافة العرب، وقد نبغ مئات منهم يف العلوم واآلداب والفنون اجلميلة، والســ
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  ." فاحتو بالدهم قد اقتبســـــوا حصـــــة وافرة من التمدن واقرتضـــــوا من الكلمات الفارســـــية أكثر  ا اقرتضـــــوه من ســـــافر اللغات عدا اآلرامية 

 .(214 .1986)اليسوعي 

( أثر اليواننـية يف لغـة اإلدارة يف A. Grohmanعـا  أ. جرومـان )وأخـذ العرب عن اليوانن بعض ألفـاظ اإلدارة كـذـلك، "وـقد  

كن العرب  ، ول(39.  2002)فيشــــر    "إليناة اليت وصــــلت  يمصــــر اليت ســــجلت بشــــكل أفضــــل من أي مكان الخر بســــبب الو فق الربد

هوية اعىن كنه واليوم اعىن اـــــخصـــــية. وجود  "مثل:    اقرتضـــــوا تلك األلفاظ أخضـــــعوها ملوازين لغتهم وخلعوا عليها عباءهتم العربية،حني 

(to einai( وموجود  )to on( وعدم وكلي )to don..واليوم اعىن معهد علمي وكمية وكيفية )" (42. 2002)فيشر. 

ــالمية، وكان أول األمرانتقل الورق إىل العامل الدولة  و   ــنوع من القماش أو اخلرق الذي ع"  اإلســــــــ ــرى  الورق املصــــــــ رم عن طريق أســــــــ

  ka:gdi العامل العر .. وقد أطلق يف العصــــــر العباســــــي على الورق لف  )كاغد( اليت ترجع إىل الكلمة الصــــــغدية  يفاحلرب الصــــــينيني  

 ق الذي طرأ عليهم.، فاقرتضوا اللف  )كاغد( ليعربوا به عن الور (43. 2002)فيشر 

 الثقافية والعلميةالبيئة  1.5.4

  وقد مثَّل  ،(320. 2004)الصاحل    "من املعلوم ان أكثر األلفاظ اليت احتاج العرب إىل تعريبها هي ألفاظ احلضارة والعلوم والفنون"  إن

عربية  احتكاك العرب الثقايف ابألمم اجملاورة، قبل اإلســــالم وبعده، فرصــــة إلثراء اللغة العربية وتوجيه دف ات قواميســــها خارج إطار اجلزيرة ال

 .2002)فيشر   واضحة عن عالقة العرب الثقافية بثقافات الشعوب اجملاورة  م صورةً الثروة اللغوية يف القرالن الكرمي تقد ِّ "  الضيق، فكانت

بة غزيرة، دخلت من لغات الثقافة احمليطة مثل العربية  ألفاظ دخيلة ومعرَّ "، كما أنَّ الشـــــــعر العر ، قبل اإلســـــــالم وبعده، مل خيل من(37

ــية ومن اليواننية والالتينية. ــر  اجلنوبية واألثيوبية واآلرامية، واإليرانية، ومن خالل اآلرامية أو الفارسـ   وال يكاد يفلت  ،(32.  2002)فيشـ

ذلك أن األلفاظ املقرتضــــة اقتحمت على العرب جوانب حياهتم مجيعها، والشــــاعر يعرب عن   اــــاعر واحٌد من ظاهرة االقرتاض اللغوي،

الذي ااــتهر   املتن وحىت لدى اــاعر مثل  واقع قومه وحياهتم، ويســتخدم ألفاظهم ومفرداهتم، فكيف يصــفها دون أن يقع يف الدخيل  "

ــتق ــلوب ال ميكن جتاهل التأثري األجن ، مثل التأثري البيزنطي أبلفاظ مثل: دمســــ ــكه ابلنماذج القدمية يف األســــ ــر    "بتمســــ . 2002)فيشــــ

، ومن الطبيعي أن حياول الشـــــــــعراء اجلاد ون االقرتاب أكثر من الفصـــــــــاحة واالبتعاد عن ( )والدمســـــــــتق لقب لقافد اجليح البيزنطي(42

أن اعراء الرجز النذاك يعكسون الوضع اللغوي بشكل جيد نسبيًّا، فالنسبة املئوية  "  األاعار الرمسية خاصة، ومن الطبيعي أيًضا  املولد يف
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ــبيًّا ــر  "للكلمات املعربة لديهم أعلى نســـــــ ــعراء الذين ينطمون على حبور ،  (39. 2002)فيشـــــــ فالرج ازون أقرب إىل عامة الناو من الشـــــــ

هم ابلتات أقرب إىل عامي ة اللغة وإىل األلفاظ املقرتضة اجلديدة، ولكن املثري للدهشة هو أنَّ قصافد بعض الشعراء  الشعر الشعر اجلادَّة، و 

جرير والفرزدق اللذين أقاما ابلعراق زمًنا طوياًل تشـــــريان إىل عدد مثري    األمويني حديثي العهد بعصـــــور االســـــتشـــــهاد اللغوي مثل قصـــــافد

، ولعل ذلك  (39. 2002)فيشـــــــر    اإليرانية واآلرامية من احملتمل أتا أخذت من لغة معاصـــــــريهما.  للدهشـــــــة من كلمات مقرتضـــــــة من

يرجع إىل أتما علمان من أعالم اعر النقافض املوجَّه بشكل رفيسي إىل مجهور العامة الذين يعيشون يف العراق وهم على خط ِّ املواجهة  

 للغوية والرصانة اليت تتمتع هبا نقافض جرير والفرزدق.املباار للفرو، وذلك ال يعين التقليل من القوة ا

ا، ا من ألفـاظ األمـة األكثر علمـً وـقد حـدث هـذا ـقدميـًا وال يزال    ومن الطبيعي يف البيـئة العلمـية أن تقرتض لغـة األمـة األـقل علمـً

ــيقية  فقد "حيدث إىل اليوم، يف كل األمم على مدار الزمان وحدود املكان  ــتعارت اإلجنليزية من اإليطالية بعض املصــــــــطلحات املوســــــ اســــــ

ــرق  و   (121. 1978  أنيس)  piano, allegro, sopranoمثل: ــلمني قبلة للعلم يؤمُّها أهل املشـــــــ واملغرب  ملا كانت بالد املســـــــ

   Algebra،القلوي  Alkali،  الكحول    alcohol  اقتبســــــت اللغات األوروبية بعض املصــــــطلحات العلمية من اللغة العربية مثل:"

  .. مثـــلنـــدجمـــت يف أكثر لغـــات أوروبـــة أمســـاء جنوم مقتبســــــــــــــــة من العربيـــةكمـــا "ا"  (121.  1978  أنيس)الصــــــــــــــفر     zero،  اجلرب

ــيـة:   Alfardاـلدبَران،   Aldebaranإبط اجلوزاء،    Betelgeuse النســــــــــــــر الواقع،   vegaالنســــــــــــــر الطـافر،   altairالفرنســــــــــــ

عرى.  Siriuusاجلوزاء،رِّجل   Rigelالفرد،  .(142 .1986)اليسوعي  الشِّ

ــارة، انعكســــــــت دفة االقرتاض اللغوي، فبعد احتالل  ول  ــور األخرية عن ركب احلضــــــ ــر  كن حني أتخر العرب يف العصــــــ انبليون ملصــــــ

مضـــــادة تدعو إىل    حركةأدَّت كثرة ذلك الغريب املهد ِّد لكيان اللغة العربية إىل قيام  ، وبداية النهضـــــة اليت أســـــســـــها حممد علي "1798

صـوات تتعاىل ابلدعوة إىل  ، وبدأت األ(239.  1980)فيك    اسـتحضـار املاضـي العظيم وإحياء تليد احلضـارة والثقافة من الرتاث القدمي

 قية اللغوية فيما يعرم ابحملافظني.التن

  ، وقد عنيت تلك املدارو ابلرتمجة والتعريب،مدرسـة األلسـن يف مصـر ومدارو اإلرسـاليات الدينية يف سـورية ولبنانمث ظهرت  

مؤلف من أهم نقل الطهطاوي هو وتالميذه إىل العربية أكثر من ألفي مؤلف.. وترمجوا يف عصـــر حممد علي وما بعده أكثر من مافيت  و"

 (52. 1998)الزركان  ."الكتب الطبية والطبيعية، ومل يعرب مثل هذا العدد من قبل
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ــنية يف األعمال الكيمياوية"  كتابومن بني تلك الكتب   وهو من أاـــهر أطباء    ،(Dr. Brownفه براون )ألَّ   ،"اجلواهر السـ

وهي اـثاـبة  "  ،"لشــــــــــــــر  اآلالت العلمـية الواردة يف هـذا الكتـابب اليت أنشـــــــــــــــأهـا حممـد علي،  وأحلق ابجلزء األخري ذيال  طـمـدرســـــــــــــــة ال

مصــطلحات مرتبة على حروم املعجم، ففي هذا امللحق أمساء كثري من اآلالت ما زالت تســتعمل حىت اآلن يف كتب الكيمياء احلديثة:  

 1998)الزركان  رق ولف واملخبار و املراــــــــك.."  مثل: األنبوبة واألنبيق والبودقة واجلفنة وجهاز تعيني الوزن النوعي للهواء والغازات ودو 

فالعناصر    ،مع حتوير بسـيط كرضـافة أل التعريف مثاًل   العربية  دخلتو   ،بعض الكلمات مت اقرتاضـها من لغتها األصـلية كما هي ،  (28.  

ا نقليًّا فقط كان و   (29،30  .1998: الزركان  أنظر مثاًل )  .الطبيعية كلها تقريبا اقرتضــــــــــــــتها العربية دون ترمجة حقيقية بل كان اقرتاضــــــــــــــً

اا أتيك هلم من االطالع  "  يصـححوتاالكتب العلمية و   علماء األزهر الشـريف يقفون جنًبا إىل جنٍب مع علماء مدرسـة األلسـن، حيررون

الطبيـة األجنبيـة. أمـا   قـد أمـد وا املرتمجني اـا يعينهم يف اختيـار األلفـاظ العربيـة اليت تقـابـل املصــــــــــــــطلحـاتو على املؤلفـات العربيـة القـدميـة،  

 (57.  1998)الزركان  ."املصطلحات اليت مل أدوا هلا مرادفًا عربيًّا فقد وضعوا هلا مصطلحات جديدة مشتقة من األلفاظ األجنبية

ا يتقدم  وهكذا عادت العربية إىل دور املتلقي لأللفاظ العلمية املقرتضــــة أو على األقل يف دور املرتجم املعر ِّب، بعد أن كانت    ُمْقرضــــً

صـفوم العلم والفكر، وهذا هو العدل كل العدل، فلكل جمتهد نصـيب، والعر  املنصـف ال يرتضـي أن تتقدَّم لغة قومه املتأخرين علميًّا  

ففي  اللغات ترتبط أبقوامها  على لغة "أعدافه" املتقدمني علميًّا، بل يســــــــعى لتقدم أمته لتســــــــتحق لغته الرفدة كما كانت من قبل، ألن "

 ضـــعفهم ضـــعف هلا، وحمنة العربية املعاصـــرة من حمنة أهلها، فالتخلف احلضـــاري ألهل اللغة العربية جعل العر  عاجزًا يفقوهتم قوة هلا، و 

 (94)خالطي. "عن التعبري عن هذا الطوفان احلضاري من املخرتعات اجلديدة

 البيئة التجارية1.5.5 

ا على النقل واالرحتال، لذا كان التجار ســفراء ثقافيني ألقوامهم،    ، ويعتمد أســاســً التجارة نشــاد إنســاين قبل أن يكون نشــاطًا جتارفًّ

ــلمني،   ــالم بعد أن عرفته من التجار املســ ــيا اليت اعتنقت اإلســ ــرق الســ ينقلون أفكارهم ومعتقداهتم، وخري دليل على ذلك دول جنوب اــ

، فهي تؤث ِّر وتـتأثر يف حل ِّهـا وترحـاهلـا، وحني كـان التجـار األعـاجم يقبلون ببضـــــــــــــــافعهم إىل العـامل اإلســــــــــــــالمي، كـاـنت واللغـة وعـاء الفكر

ــية أو غري عربية للتعبري عن نفس  املفردات اللغوية تتالقك وتـُْقرتض،   ــل كلمات فارســــ ــتعار العرب مع كلمة "احلرير" العربية الأصــــ فقد اســــ

عن تلك الفروق الداللية بعض جتار مكة  ن كانوا يســتوردون األقمشــة    ق والدمقس.... وراا كان املســؤولاملعىن مثل: الديباج واإلســترب 
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( 122. 1978  أنيس)  احلريرية من بالد الفرو فحاولوا أن يضـفوا على بضـافعهم صـفات خاصـة ليسـت يف احلرير اعناه لعام املألوم.

كثريا ما يعتمد بعض أصــــــحاب الشــــــركات واملصــــــانع إىل  "وبضــــــافعهم واختيار األمساء،  ذلك أن التجار يعمدون دافًما إىل تغيري إطاللة  

اقتباو كلمات أجنبية خيلعوتا على بضـــــافعهم أو مصـــــنوعاهتم رغبة يف الدعاية واإلعالن عنها، وثقة منهم أن مجهور الناو يقبلون عادة 

 (.122. 1978أنيس )" على كل غري يف مظهره أو ُمسم اه

اســــــة للمفردات املقرتضــــــة، وأدر ابلتاجر احلاذق أن حيســــــن اختيار اســــــم منتجه ليتناســــــب مع الثقافة اللغوية  ئة  والبي  التجارية حســــــ 

( مل تلَق رواًجا واســـــــًعا حني بيعت يف األســـــــواق املاليزية، ذلك أنَّ الطفل املاليزي حني ينطقها  Barbieللوســـــــط املســـــــتهلك، فالدمية )

( اليت تعين )اخلنزير( ابللغة املاليزية، وهو اسـم ينفر منه  babiالضـعيف، لسـكونه وسـط الكلمة، فينطقها قريبة من )سـُيسـقط حرم الراء  

ت إحدى الشركات الكورية اسم أحد منتجاهتا، وهو معجون لتنظيف   املاليزيون الرتباطه ابحملرمات وفق اريعتهم اإلسالمية. وكذلك غريَّ

فكيف يباع  ( اليت تعين األدران واألوسـال ابملاليزية،  Darkieقه يف األسـواق املاليزية ألنه حيمل اسـم )األسـنان، بعد أن فشـلت يف تسـوي

 (Daki  فقامت الشركة بعد ذلك بتغيري امسها إىل )منتج للنظافة حيمل امسًا ذا داللة عكسية للمستهلك

ا جتارفًّ ضـــخًما  تدًّا بقدر ما تتســـع له اجلغرافيا،  وقد كان الرقعة اإلســـالمية املمتدة من أقصـــى الشـــرق إىل أقصـــى الغرب ســـوقً 

وكان التجار املســــــــــلمون وغري املســــــــــلمني م العرب واملولدين والعجم يتنقلون فيه حاملني مؤث ِّراهتم اللغوية، من التجار    التجارية، بيئة ويف

ــي يقرتض األلفاظ ويتعد اها أ ــوق لغوي افرتاضــــــ ــوق ســــــ ــرتين، وكان اوازاة هذا الســــــ حيااًن إىل الدالالت، وال تنفك عوامل "التعرية  واملشــــــ

 واختلفتا صواتً  اتفقتا كلمتان تتالقى فحني الصويت، العامل أحياانً  يتدخلاللغوية" تفعل فعلها يف األلفاظ فتحو ِّرها وحتذم وتضيف، ف

ــياق خارج إحداجا داللة كانت لو حىت األخرى على إحداجا داللة تنعكس املعىن، يف  لكلمة حدث كما ، التجارية املفردات ســــ

ــية فهي "اعىن نســــيج من قطن خشــــن قد تطورت فيها الكام فأصــــبحت قافًا فشــــاهبت الكلمة العربية "قماش" اعىن   )كماش( الفارســ

  وجات.أراذل الناو وما وقع على األرض من فتات األاياء، ومتاع البيت، فأصبحت هذه الكلمة العربية ذات داللة جديدة على املنس

ويف ذلك الســـوق اســـتوردت كثري من األلفاظ األعجمية املعرَّبة منها والدخيلة، كما صـــد ِّرت ألفاظ أخرى ،  (63. 2000)عبد التواب  

اعىن نوع نســـــيج ســـــخيف من    mousselineااـــــتقت منهمن ذلك مثاًل، يف بيئة مدينة املوصـــــل الشـــــهرية يف العراق "  ،إىل األعاجم

 (131 .1986)اليسوعي  "احلرير، كان األوروبيون يشرتونه من املوصل.القطن أو الصوم أو 
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 أثر البيئة اللغوية 1.5.6

ــر، فلكل لغة أنظمة     ــة فرتا ال جتد الطريق  هدة أمامها للدخول بيسـ حني تنتقل املفردة اللغوية من اللغة األم إىل اللغة املقرتِّضـ

صـــــــوتية وصـــــــرفية حتكم ســـــــري الكلمات فيها، والبد للكلمات املقرتضـــــــة ان ختضـــــــع لتلك األنظمة أواًل قبل أن تعرتم هبا اللغة اجلديدة 

ينطقوتا    influenza، ففي العربية مثاًل ال يلتقي ســــــــــاكنان إال يف الخر الكلمة، لذا نرى العرب حني ينطقون  كمفردة يف قواميســــــــــها

ــافت ) ــافة صـ ــرة بعد )iاضـ ــامتان )  ي(، فيقولون )إنفf( كسـ ــامت  L( و)Fلونزا( لكيال أتمع الصـ ــا صتون بصـ ــبب أيضـ (، وهم هلذا السـ

ــامتني متتابعني، مثل:  يوافق صـــــوت اهلمزة يف أول الكلمات األعجمية ال ــتوب( و)إبليز(،  stop  pleaseيت تبدأ بصـــ ، فينطقوتا )إســـ

ا االختالم يف قواعد النرب حســب اللغة   كعادة لغتهم يف إثبات نطق جزة الوصــل عند االبتداء، منًعا اللتقاء الســاكنني. ومن ذلك أيضــً

. 2000)راجع: عبد التواب  ان الناطق هبا إىل لســـان الغريب عنها  أو اللهجة، فتختلف موســـيقى الكلمة الداخلية أثناء انتقاهلا من لســـ

كانت الكلمة  ، إىل غري ذلك من العمليات اليت جتري للمفردة اللغوية لتتأقلم مع اللغة اجلديدة، يف سياق "التطبيع اللغوي"، فقد "(60

أطرافها، وتبدل بعض حروفها، ويغري موضــــع النرب    األعجمية اليت يشــــيع اســــتعماهلا لدى العرب القدماء أتخذ النســــج العر  فيقتص من

،  ( 125. 1978)أنيس    "منها حىت تصـبك على صـورة اـبيهة ابلكلمات العربية، وتلك هي اليت مساها علماء العربية فيما بعد ابملعرَّب

قرار اجملمع اللغوي ونصه: "أيز اجملمع أن تستعمل بعض األلفاظ األعجمية    وابالعتماد على هذه الشرود ُأْصدِّر قرار جممع اللغة العربية

، ويف طريق املفردة للدخول إىل اللغة قد تضـــــــــــام إليها دالالت  (132. 1978أنيس  )"  عند الضـــــــــــرورة على طريقة العرب يف تعريبهم

 ( 154. 1989 الضامن) "تقاهلا من لغة إىل لغةوكثريا ما يتغري مدلول الكلمة على أثر انجديدة أو تسقط منها بعض دالالهتا، "

 اخلامتة       1.6

ويف ختام البحث، يبدو أن ظاهرة االقرتاض اللغوي سيٌف ذو حدَّين، يضعف اللغة ويشتتها إن أُطلق دون قيد أو ضابطـــــــــــــــ،  

 الباحثة إىل النتافج التالية:ويكون سبًبا لثرافها ال تنمو دونه إذا ما وضعت له القوانني اللغوية اليت تنظم عمله، وقد توصلت 

قوة اللغة كما  يف انتشار  اللغة ال يرتبط دافًما بسلطة أصحاهبا وقوهتم على األرض، فهذه القوة السياسية قد تكون سبًبا  .1

 . قد تكون سبًبا يف ضعفها 

 األعاجم على تعلمها. البيئة الدينية اليت انتشرت يف ظالهلا اللغة العربية كانت سبًبا من أسباب قوهتا وإقبال  .2
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 وارور الزمن.  واجلغرايف  االقرتاض اللغوي يزداد ابزدفد مساحات االحتكاك الثقايف  .3

لغات  إىل ال  ألفاظ أخرى صدير كثري من األلفاظ إىل العربية، وت يف البيئة التجارية يف استرياد  ساهم "السوق اللغوي"   .4

 األخرى.

وكلما توغلوا يف قلب اجلزيرة قل    ادت نسبة االقرتاض اللغوي يف ألفاظهم، كلما ابتعد الفاحتون عن اجلزيرة العربية ازد .5

 . اللف  املقرتض

ظاهرة االقرتاض اللغوي انتشرت قبل اإلسالم وبعده ومل أد العر  األصيل حرًجا يف ذلك إذا ما "خضعت" تلك   .6

 . األلفاظ  ملقاييس لغته وألصواهتا

 . ت إليها احلاجة، مثل: ألفاظ العلم واحلضارة والزراعة اقرتضت العربية كثريا من األلفاظ اليت دع .7

 . اآلراميون والفرو واليوانن كانوا من أكثر األمم احتكاًكا ابلعرب، ومن أكثرها أتثريًا على اللغة العربية  .8

، وعدم  الشعر العر  تعكس مدى التأثري الثقايف الذي تعرض له العرب و  القرالن الكرمي ظاهرة االقرتاض اللغوي يف .9

 معارضتهم للتعريب. 

وحني أتخر العرب يف العصور  األمة األقل علًما تقرتض األلفاظ من األمة املتفوقة علميًّا يف البيئة العلمية والثقافية،   .10

 ة االقرتاض اللغوي العلمي. األخرية عن ركب احلضارة، انعكست دفَّ 

أمساء منتجاهتم بدقة لتتناسب مع الثقافة اللغوية    البيئة التجارية حس اسة للمفردات املقرتضة، والتجار حياولون اختيار .11

 للمستهلكني 

 غالًبا ما تتغيري املفردات أثناء انتقاهلا بني اللغات، صوتيًّا وصرفيًّا، فتخضع لقوانني اللغة املقرتِّضة  .12

املتقدمني علميًّا، بل يسعى لتقدم أمته  العر  املنصِّف ال يرتضي أن تتقدَّم لغة قومه املتأخرين علميًّا على لغة "أعدافه"  .13

 لتستحق لغته الرفدة كما كانت من قبل. 
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 املصادر واملراجع.1.8

. دمشق: دار البشافر للطباعة  1هــ. كتاب اإلبل. حتقيق: د. حامت صاحل الضامن. د1424(.  216األصمعي، عبد امللك بن قريب )

 والنشر.

 . القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.6. دمن أسرار العربية. 1978أنيس، إبراهيم. 

 . بريوت: لبنان انارون.املعجم الذه  يف الدخيل على العر . 2009التوجني، حممد. 

 ، دار املعرفة.املعرب والدخيل يف اللغة العربية والداهبا. 2005التوجني، حممد. 

. حتقيق م.عبد الرحيم. دمشق:  1. داملعرب من الكالم األعجمي على حروم املعجم.  1990هـ(.  540اجلواليقي، أمحد موهوب )

 دار القلم.

 56-14محادي، مثىن نعيم. األلفاظ الدخيلة يف وصف الفت اجلنة يف القرالن الكرمي. جملة مداد اآلداب العدد الثالث 

 104-93، 12ة املعاصرة بني الطمو  والتحدي. جملة كلية الرتبية  امعة واسط، العدد خالطي، حممد مزعل. اللغة العربي

 . دمشق: احتاد الكتاب العرب.اجلهود اللغوية يف املصطلك العلمي احلديث. 1998الزركان، حممد علي. 

 .1. دالسواحيلية اللغة والتاريخ. 2005سويد، عبد هللا عبد احلميد. 

 . بريوت: دار العلم للماليني.16. ددراسات يف فقه اللغة. 2004الصاحل، صبحي.  

 ، املوصل: مطابع التعليم  العات.علم اللغة . 1989الضامن، حامت. 

 . القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.2. حلن العامة واخلطأ اللغوي. د2000عبد التواب، رمضان. 

 .مطبعة أكدال . الرابد:2د .يف املنهجية واحلوار .1983 فكار، رادي.

 . العربية دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب. ت:رمضان عبد التواب. اإلسكندرية: مكتبة اخلاجني.1980فك: يوهان. 

 . ت: سعيد حبريي. القاهرة: مؤسسة املختار للنشر والتوزيع.1. األساو يف فقه اللغة العربية. د2002فيشر، فولفديرتيح. 

مواقف اللغويني العرب من ظاهرة االقرتاض اللغوي. جملة جامعة القدو املفتوحة لألحباث والدراسات، العدد التاسع، اباد  عيد، جالل.  

2007  .263-282 
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