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االقتراض اللغوي في أدب الجاحظ بين
داللة التأصيل واإلهمال
د .فتـوح محمود
جامعـة الشلف
ملضمت:
ّ
حٗض اللغت حؿغ الخىانل والخفاهم
بحن الكٗىب ،فهي ملُاؽ جلضم ول أمت
ومهضع ول جىحه ،وجغحمان ول مجخم٘ ،وهي
جخأزغ في ول ٖهغ لىخاج اإلاجخم٘ الظي جىلض
فُه ،ومً َّزم فلِـ غغٍبا أن جخضازل
لهجاتها ،وجهُبغ بمهُلخاث أحىبُت
ُ
مفغصاتها
وصزُلت ٖنها ،هما كض جبلى فيها
ألانُلت وجىضزغ أزغي بفٗل الخُىع والىمى
الظي جسً٘ له الخُاة الٗهغٍت ومخُلباتها.
وئن اللغت الٗغبُت مً بحن هظه اللغاث
التي قهضث ؾىت الاخخيان اللغىي والخالكذ
بحن اإلافغصاث ،غحر أن هظه اللغت الكغٍفت
جخمحز بىٓام ميسجم مخماؾً ٌكض بًٗه
بًٗا ،بدُث ججغي فيها ألالفاّ ٖلى وؿم
زام في ماصتها وجغهُبها ،وئن صزىٌ اليلمت
الغغٍبت ئلى اللغت الٗغبُت قبُه بضزىٌ
الغغٍب في الٗغب والخداكه باخضي كباةلهم،
فاليل ٌٗلم أهه أحىبي ولىً ؾىت الخأزغ
والخأزحر ال ًمىً ئبٗاصه ،وبالخالي ال هجض زمت
لغت جسلى مً ألفاّ صزُلت ٖليها أحىبُت
ٖنها ،بل "ئن بٌٗ اللغاث جدخىي ولماث
غغٍبت جىىف ٖلى ما فيها مً مفغصاث أنُلت
أزُلت ،واللغت الاهجلحزًت التي فخدذ الباب ٖلى
مهغاُٖه لالكتراى مً اللغت الالجُيُت وما
ّ
جفغٕ ٖنها مً لغاث ختى كُل ئن ما بها مً
ألفاّ أحىبُت باث ًغبى ٖلى ههف اللغت"(.)1
وٖلُه فلض واهذ مؿألت جضازل
ألالؿً البكغٍت ومىيىٕ الخأزغ والخأزحر مً
اإلاىايُ٘ التي جضاعؾها الٗلماء في ّ
ول اللغاث

كضًما وخضًثا ،ألن هظا الخباصٌ اإلاٗغفي بحن
اللغاث والكٗىب كاهىن احخماعي ؾاع في
اإلاجخمٗاث اللضًمت والخضًثت ٖلى خض ؾىاء،
واكتراى اللغاث بًٗها مً بٌٗ ْاهغة
ئوؿاهُت مٗغوفت ،فاللغت واةً حي جإزغ وجخأزغ
وجخُىع وجخغحر ،فترمؼ بظلً ئلى ؾىت الخالكذ
الخًاعي بحن ألامم ،وفي خالت اوٗضام ألازظ
والُٗاء بحن اللغاث ؤلاوؿاهُت اٖخبرث اللغت
ٖىضةظ مً اللغاث اإلاُخت .أما اللغت الٗغبُت
فهي ٖىـ طلً ،كض واهذ أبغػ هظه اللغاث،
خُث"الخلى الٗغب كبل ؤلاؾالم بكٗىب
كغٍبت منهم والكٗىب الؿامُت أو بُٗضة
والفغؽ والغوم ،ولىً الخلاءهم هظا وان
مدضوصا يُلا وهظلً في لغتهم ،فمٗامالتهم
الخجاعٍت مدضوصة ًٖ َغٍم اللىافل
باإليافت ئلى ٖامل الاٖتزاػ بالىفـ والاٖخلاص
بسؿت آلازغًٍ ،ولهظا واهذ ألالفاّ الضزُلت
في الٗهغ الجاهلي مدضوصة طاث صالالث
ماصًت...أما بٗض ؤلاؾالم فلض الخلذ الٗغبُت
بغحرها الخلاء أَىٌ أمض وأوؾ٘ أفم وأهثر
جضازل ،الخلذ بالفاعؾُت والؿغٍاهُت
والُىهاهُت واللبُُت والبربغٍت ،ولىً حمُ٘
أؾباب اللىة والغلبت واهذ ئلى حاهبها
باإليافت ئلى بىائها اللىي اإلادىم وما جًم
مً ماصة غؼٍغة والؾُما في اإلاٗىىٍاث ،وهي
لغت الىخاب اإلاجزٌ والغؾالت اإلاىدكغة في
ّ
وألامت الخاهمت ،فياهذ
أَغاف ألاعى
الىدُجت اهلغاى بٌٗ اللغاث وخلىٌ
الٗغبُت مدلها في البالص التي جم اؾخٗغابها
وهمل ؤلاؾالم والٗغاق والكام"(.)2
وكض أناب الٗغبُت بٌٗ الخأزحر مً
اللغاث أزغي والفاعؾُت( )3التي اهخللذ منها
ألفاّ حضًضة جخٗلم باإلادؿىؾاث واإلااصًاث،
وكلُل منها مً الُىهاهُت والترهُت والهىضًت
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وغحرها ،وهظه اإلافغصاث ألاحىبُت أُٖاها
ٖلماء الٗغبُت حٗغٍبا .واإلاخدب٘ لهظه اللغت ًجض
أن الضزُل مً الفاعؾُت عاح٘ ئلى ٖىامل
ّ
أهمها الجىاع
مىيىُٖت بضعحت أولى،
ّ
وحؿغب مٗالم
الجغغافي وجغحمت الٗلىم
الخًاعة ئليها.
ّ
وبالخالي فلض أزغث الفاعؾُت في الٗغبُت
ّ
هٓغا ئلى أن بالص فاعؽ قهضث خًاعة هبحرة
ّ
جدؿغب ألفاّ
كبل ؤلاؾالم ،ومً الُبُعي أن
الخًاعة ئلى لغت البضاوة وجىضعج فيها
ّ
أن ّ
ول خًاعة جلىم ٖلى
وجهللها وجثريها.وبما
ّ
النهًت الٗلمُت ،فان بالص فاعؽ قهضث
جُىعا ٖلمُا ّ
ّ
أق٘ ٖلى الٗغب الظًً اهبهغوا به
ّ
الؾُما بٗض اهدكاع ؤلاؾالم وجُلٗهم ئلى
ّ
الخًاعة وحُٗكهم ئلى الٗلىم ،فيان مً
الُبُعي أن ٌؿٗىا ئلى جغحمت الٗلىم ،ووان
باب الترحمت هى الظي قغٕ لالكتراى وفخذ
له الباب ٖلي مهغاُٖهُ ،
فىحض لىن مً الىثر
لم ٌٗهضه الٗغب (هخب) بلغت ٖغبُت ،قاعن في
جأؾِؿه ٖلماء ٖغب مؿلمىن وغحر مؿلمحن
مً مسخلف ألاكُاع التي غؼاها ؤلاؾالم.
وهظا ما هجضه في الٗهغ الخضًث،
بدُث ٖىضما ًٓهغ مهُلح حضًض ٌُٗبر ًٖ
مفهىم أو ُمسترٕ في لغت مً اللغاث ،فاهه كض
ًيخلل ئلى لغت أزغي ال ًجض أهلها لفٓا ٌٗبر
َ
اإلاسترٕ ،فُلغيىن
ًٖ طلً اإلافهىم أو
اللفٔ الجضًض مً لغت أحىبُت لفاةضة لغتهم،
وال ًلخهغ الاكتراى اللغىي ٖلى ألالفاّ
فدؿب ،وئهما ٌكخمل حمُ٘ اإلاؿخىٍاث
اللغىٍت :الهىجُت واللفُٓت والهغفُت
وؤلاٖغابُت ،ومً ألامثلت ٖلى طلً ٖالمت اإلاثنى
في الٗغبُت (ـان) التي اكتريها بٌٗ لغاث
الكٗىب ؤلاؾالمُت والترهُت والبكخىٍت،
واؾخسضمتها ٖالمت للجم٘ ،ألن اإلاثنى هى حم٘

في اللغاث الهىضو أعوبُت ،فهي ال حٗغف ئال
اإلافغص والجم٘ وال جىحض نُغت اإلاثنى فيها(.)4
ّ
الخُىع ٖلى اللغت ئلى
وكض اوٗىـ هظا
ّ
صعحت أن مىيىٕ الاكتراى أنبذ مىيىٖا
ّ
ًمـ هىٍت الكٗىب ُوٍىظع بمساوف جالش ي
ُ ّ
ّ
غوج لها بٌٗ
اللغاث في ْل الٗىإلات التي ج ِ
الكٗىب التي حؿعي ئلى الؿُُغة الؿُاؾُت
ٖلي الٗالم والتي جغٍض أن جُغح زلافت ما بلغت
ّ
مُٗىت تهُمً ٖلى الفىغ ؤلاوؿاوي وحؿُُغ
ٖلي الخًاعة الىىهُت ،وهى ما بضأها وكاهضه
الُىم ٖلى الكبىت الٗىىبىجُت ،فمً ال ًجُض
ّ
الخُىع،
اللغت الاهجلحزًت ال ًمىىه أن ًىاهب
بل ئن هظا الخُىع كض فغى هفؿه ٖلى ّ
ول
لغاث الٗالم وبضأ ًدخل مىاك٘ ّ
هامت فيها.
ّ ّ
ًدبحن أن الاكتراى بحن ألالؿً
هىظا
البكغٍت ال ًسً٘ للىاهحن مدضصة أو للىاٖض
ّ
مُٗىت ،ئهما هى ش يء يغوعي في خُاة ّ
ول
اللغاث ،وهى ًسً٘ لىٓغٍت اإلادالث ،فمثلما
ّ
ّ
ّ
أزغث الفاعؾُت في الٗغبُت؛ فان الٗغبُت أزغث
ّ
بضوعها في الفاعؾُت ،وبسانت إلاا اٖخىم أهل
فاعؽ ؤلاؾالم ايُغوا ئلى الاكتراى آلالي مً
الٗغبُت ٖىضما واحهىا صزىٌ مهُلخاث
صًيُت لم ٌٗهضوها مثل ألفاّ :نالة ،نُام،
نضكت ،ػواةّ ،
حجَ ،هاعة ،يىء ،نُام،
ئًمان ،هفغ ...هظه اإلاهُلخاث وحضث
مدالث قاغغة في اللغت الفاعؾُت فاخخلتها
وؾغٖان ما ّ
جلبلها حهاػ اللغت الفاعؾُت
وهًمها وأصعحها في صوعجه ،هظا ئيافت ئلى
جأزحر الفىغ ؤلاؾالمي في ؾلىن الكٗىب
ؤلاؾالمُت ،وجلً هي حضلُت الخأزغ والخأزحر في
ألالؿىت البكغٍت.
أوال :مفهىم الاكتراى:
أ -لغت :أزظ اإلاغء قِئا مً امغب غحره
ليي ًيخف٘ به زم ًغصه ئلُه ،حاء في اإلاهباح
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اإلاىحر":اللغى ما حُُٗه غحرن مً اإلااٌ
لخلًاه ،والجم٘ كغوى مثل فلـ فلىؽ،
وهى اؾم مً أكغيخه ماال اكترايا،
واؾخلغىَ :لب اللغى ،واكترى:
أزظه"(.)5
ب -انُالخا":هى ئصزاٌ أو اؾخٗاعة
ألفاّ أو غحره مً لغت ئلى أزغي ،وكض
اؾخٗمل أهل اللغاث لفٔ (الاكتراى
 ،")borrowingوالىلل والاؾخٗاعة ،emprunt
والاصزاٌ  ،innovationوأَللىا ٖلى ألالفاّ
التي أصزلىها في لغتهم  ،loan-wordsأما
الٗغب فلض أَللىا ٖلى ٖملُت هلل ألالفاّ
واؾخٗاعتها لفٔ (الخٗغٍب) ،وٖلى ألالفاّ
ّ
اإلاٗغبت)( ،)6هما جُغق
اإلالتريت (ألالفاّ
اللؿاهُىن اإلاٗانغون ئلى اإلاهُلح مً وحهت
الخضازل ( )interferenceبحن اللغاث
الُبُُٗت في مؿخىٍاث مخٗضصة (نىجُت
ونغفُت ومعجمُت وجغهُبُت وصاللُت
وأؾلىبُت).
وَٗض الاكتراى اللغىي أخض وؾاةل
الىي٘ اللغىي اإلاهُلخي ومً بحن َغاةم
همى اللغت وجُىعها ،فهى مثل الاقخلاق
واللُاؽ والىدذ والاعججاٌ ،وبه جىدؿب
اللغت الجضًض مً اإلافغصاث.
ولىً ما هي ألاؾباب الخلُلُت التي
أصث بضزىٌ هظا الجضًض في اللغت الٗغبُت ؟
ًمىىىا أن جلخُو أهم الٗىامل
اإلاإصًت ئلى الخأزغ بالىالم ألاعجمي فُما ًلي:
 ئن الاخخيان اإلااصي والثلافيوالؿُاس ي بالكٗىب ألازغي ،هى الظي أصي
بٓهىع ألفاّ ومهُلخاث جلىُت حضًضة
مخضاولت بمُاصًً الٗلىم ألاحىبُت ،وبمجاالث
مخىىٖت مً أصب وفلؿفت وصًاهت ...ال ٖهض
للٗغب بها مً كبل.

 زفت بٌٗ ألالفاّ ألاحىبُت فيالىُم ،ملاعهت بمٗىاها في اللغت الٗغبُت.
 الخفازغ بالىفـ إلاً ًىُم باأللفاّألاعجمُت في بٌٗ اإلاجخمٗاث الٗغبُت،
باٖخباعها لغاث عاةضة في الخًاعة ،ختى ًدضص
اهخماةه الاحخماعي ئلى َبلت الىسبت.
 مداولت الخٗبحر ًٖ بٌٗ الخهىعاثواإلاسترٖاث الخضًثت بمهُلخاث ال وحىص لها
في اإلاعجم الٗغبي.
وٖلى الغغم مً أن الاكتراى ْاهغة
لغىٍت ٖاإلاُت ال جياص حؿخغني ٖنها لغت أي أمت،
فان زمت مساَغ جىجم ًٖ هظه الٓاهغة في
الٗغبُت ،وهي مساَغ جؼٖؼٕ زىابتها اللغىٍت
وتهضص بيُتها الٗامت ،وٍمىً أن هظهغ أهمها
فُما ًلي(:)7
 يُإ اللُمت الخٗبحرًت للجظع الٗغبي ئعبان اإلاعجمُت الٗغبُت ،وطلًباصزاٌ حظوع حضًضة ًهٗب جهيُفها في
ئَاعها الظي ٌٗخمض ٖلى هٓام ألاؾغ اللغىٍت
اإلاإلفت مً الجظع واقخلاكاجه.
 غمىى مٗنى اإلالترى في معجماجىا،وطلً أن وايُٗه ًٓىىن أهه مٗغوف للجمُ٘
هما هى مٗغوف مخضاوٌ فُما بُتهم ،ولظا فهم
ًىخفىن بظهغه ،وهظا الظهغ ال ًىحي لللاعب
بأي صاللت ،مثل طلً مٗغباث اإلاجم٘ الٗغاقي
(بغام) للمهُلح ألاحىبي ( )brassالضاٌ ٖلى
حؼء مً آلت الاختراق الضازلي.
 نٗىبت يبِ اللفٔ اإلاٗغب ،ألنمباصب الخٗغٍب يىابِ جلغٍبُت أهثر منها
كىاٖض صكُلت.
 زغق اللىاٖض الهغفُت الٗغبُت. -ػٍاصة اإلاكترن اللفٓي.
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 اصٖاء الخأنُل وا لخمدل في حٗلُلهٖلى الىلٌُ مً اججاه اصٖاء الخٗغٍب بال
ؾبب كىي ملخ٘.
 تهضًض اللغت الٗغبُت وجًُِ٘زهاةهها ،بدُث ال ًغي هفغ مً اإلاٗغبحن
واللغىٍحن مؿىغا للخىف مً هثرة اإلاٗغباث،
وحجتهم في طلً أن ألالفاّ هثرث أو كلذ
لِؿذ مً ملىماث اللغت.
زاهُا :جدضًض اإلاهُلخاث الضالت ٖلى مفهىم
ألاعجمي:
ئن جدضًض اإلاهُلخاث أمغ هام في
مجاٌ البدث الٗلمي ،ألهه الىؾُلت التي مً
زاللها ٌؿخُُ٘ الباخث الىنىٌ ئلى جدضًض
اإلافاهُم التي ًىاككها ،ومً زم ئلى الىنىٌ
لضعحت أصق مً صعحاث الفهم ،ومٗلىم أن
اإلاهُلخاث في مجاٌ الخلل اللؿاوي جخلاعب
أخُاها وجخضازل في بٌٗ آزغ ،ومً طلً ما
هجضه في اإلاهُلخاث الضالت ٖلى اللفٔ
ألاعجمي الظي وك٘ فُه زلِ بحن الٗلماء
ّ
(اإلاٗغب)
مىظ أػٌ كضًم ،فىجض مثال مهُلح
ومهُلح (الضزُل) ،ففغٍم عاصف بحن
اإلاهُلخحن وأُٖى لهما مٗنى واخض ،وفغٍم
آزغ ّمحز بُنهما بالىٓغ ئلى بيُت اللفٔ ألاعجمي
اإلالترى.
وم٘ الخضازل في اإلاهُلح صفٗىا هظا
الالخباؽ في جدضًض اإلافاهُم ئلى حغص
اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت في جغار ٖلماةىا
اللغىٍحن للضاللت ٖلى ألاعجمي ،م٘ جىيُذ
مٗنى ليل مهُلح ٖلى خضا ،ومً أهم هظه
َّ
َّ
و(اإلاٗغب)،
اإلاهُلخاث( :اإلاىلض)( ،اإلادضر)،
َّ
و(الضزُل) ،و(اإلابخضٕ).
وفي مداولت الؾخسالم اإلاٗنى الٗام
الظي ًخفم ٖلُه مٗٓم الباخثحن الٗغب

اللضامى ليل مهُلح مً هظه اإلاهُلخاث،
ؾىضعج حٗغٍفاتهم ٖلى الىدى آلاحي:
َّ
اإلاىلض :هى اللفٔ اإلالترى
.1
مً اللغاث ألازغي هدُجت مسالُت الٗغب
لغحرهم ففؿضث اللغت ،وزانت التي ْهغث
بٗض ٖهغ الاؾدكهاص ،الظي ًيخهي خىالي
مىخهف اللغن الثاوي الهجغي ،وبالخالي
َّ
ؾمُذ :ألفاّ (مىلضة) ،أو هما كاٌ
الؿُىَي":هى ما أخضزه اإلاىلضون الظًً ال
ًُدخج بألفاْهم"(.)8
ّ
وَٗض أبى مىهىع الجىاللي( )9أبغػ
اللغىٍحن الظًً وْفىا هظا اإلاهُلح لدؿمُت
اليلماث اإلالتريت مً اللغاث ألاحىبُت
والىاعصة في اللغآن الىغٍم أو في الكٗغ
الجاهلي واللغت الٗغبُت ٖامت ،أما كبله
ؾِبىٍه فِؿخٗمل في مهىفه (الىخاب)()10
للضاللت ٖلى اللفٔ ألاعجمي اإلاهُلح اإلابني
اإلاٗغب) ،هىْ :
للمجهىٌ مً ( ّ
(أٖغب).
اإلادضر :هى اللفٔ الظي
.2
ّ
اؾخٗمله اإلاىلضون بٗض ٖهغ الاخخجاج،
وَؿخسضم مجم٘ اللغت الٗغبُت باللاهغة
ولمت ُ(مدضزت) لىنف "اللفٔ الظي
اؾخٗمله اإلادضزىن في الٗهغ الخضًث ،وقإ
في لغت الٗامت"(.)11
َّ
اإلاٗغب :هى اللفٔ الظي
.3
اكتريخه اللغت الٗغبُت ًٖ غحرها مً اللغاث
ألاحىبُت ،وأزًٗخه لىٓامها الهغفي
والهىحي ًٖ َغٍم ؤلابضاٌ أو الؼٍاصة
والىلهان ،وهظا ما ًُلم ٖلُه في الظاةلت
الٗغبُت بالخٗغٍب ،واإلالهىص "بخٗغٍب الاؾم
ألاعجمي :أن َّ
جخفىه به الٗغب ٖلى مىاهجها.
ُ
جلىٌ َّ
الٗغب ،وأٖغبخه أًًا"(.)12
ٖغبخه
َّ
الضزُل :هى اللفٔ الظي
.4
جلتريه اللغت الٗغبُت ًٖ غحرها مً اللغاث
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صون أن جسًٗه لىٓامها الهىحي والهغفي،
ومً أمثلت طلً في الٗغبُت اإلاٗانغة،
(جلفىن)،
(عاصًى)،
لفٓت(:جلُفؼٍىن)،
(فاهـ)...
وَٗىص الفًل في ئقاٖت هظا اإلاهُلح
ٖىض الباخثحن وجدبٗه في الىالم الٗغبي لكهاب
الضًً الخفاجي (ث1069هـ) في هخابه( :قفاء
الغلُل فُما في هالم الٗغب مً الضزُل).
وٖلى الغغم مً الخدضًض الضكُم
للمهُلخاث لضي ٖلماء الترار ،فان
اللغىٍحن اإلاخأزغًٍ لم ٌؿلمىا مً الخلِ بحن
مفهىمي(:اإلاٗغب) و(الضزُل) ،فايافت
للجىاللي والخفاجي هجض الؿُىَي أًًا
ًلىًٌُ":لم ٖلى ّ
اإلاٗغب صزُل ،وهثحرا ما ًل٘
طلً في هخاب الٗحن والجمهغة وغحرهما"(،)13
هما ؾلِ في هظا البـ بٌٗ اإلادضزحن(،)14
مما خضا ببٌٗ الباخثحن في الٗهغ الغاهً
ئلى الضٖىة ئلى يغوعة الخفغٍم بحن اإلافهىمحن
طاهغا أن "اللفٓت ألاحىبُت التي اؾخٗملها
الٗغب الظًً ًدخج بىالمهم حٗخبر مً اإلاٗغب
ختى ولى لم جىً مً خُث بىائها ووػنها
الهغفي مما ًضزل في أبيُت هالم الٗغب ،أما
ما صزل بٗض طلً فاهه ٌٗخبر مً الضزُل،
الظي حغي ٖلى ألالؿىت وألاكالم مؿخٗاعا
مً اللغاث ألاحىبُت لخاحت الخٗبحر ئلُه"(،)15
وٖلُه فان :الضزُل َبلا لهظا الغأي أٖم مً
فيل ّ
اإلاٗغبّ ،
ّ
مٗغب صزُل ،ولِـ ول صزُل
ّ
مٗغب(.)16
زالثا :الاكتراى ٖىض الجاخٔ:
ٌُ ّ
ٗض أبى ٖثمان ٖمغو بً بدغ
الجاخٔ مً أٖٓم بلغاء الٗهغ الٗباس ي،
وأهثرهم جهيُفا في الٗلىم الٗغبُت حمٗذ
بحن عواًت أهل الىلل وصعاًت أهل الٗلل ،وكض
امخاػ ًٖ غحره في ٖلمه بخغلُبه الفىغ ،فازخاع

ؤلابضإ ٖلى الخللُض ،وأٖلى مً قأن الٗلل،
ئيافت ئلى طلً أهه وان مىؾىُٖا في الفىغ،
وكض أفاص مً الخُىع الٗلمي واهفخاح الٗلماء
ٖلى قتى اإلاٗاعف التي اهخللذ ئلى اللؿان
ّ
الٗغبي ،فألف هخبه ٖلى ول ما وان ًجغي
صازل مجخمٗه.
و ّ
َٗض هظلً -فُما وٗلم -أهه مً أواةل
مً ٖىىا بىثحر مً اللًاًا اللغىٍت في اللغت
الٗغبُت في وكذ مبىغ ،ئط سجلذ لىا مإلفاجه
الٗضًض مً اإلاٗاعف واإلاكاعب اللغىٍت،
ٌؿخُُ٘ أي باخث وان أن ٌغغف مىه فىغة
ُ
حكفي غلُله وجثري ٖلله ،وبسانت ما أخضر
في الٗغبُت مً ألفاّ ٖامت ومهُلخاث بٗض
ٖهغ الاخخجاج اللغىي ئلى الُىم ،وهى ما
ٌٗغف الُىم باإلاغخلت التي ججاوػ فيها مخيلمىا
الٗغبُت ألفاّ البضاوة واخخُاحاتها للخٗبحر
ًٖ واك٘ خًاعي حضًض هدُجت جضازل
اللغاث والثلافاث ،فًاكذ اللغت وْهغث
مٗها ألفاّ ومهُلخاث حمت حضًضة جفي
ُ
بغغيهم في ول الٗلىم فُىٖذ للخىلُض،
وأنبذ ما ٌؿمى الُىم في اللؿاهُاث الخضًثت
بـاالكتراى اللغىي ألاعجمي.
وكض خضصث اإلاجام٘ اللغىٍت الٗغبُت
والهُئاث ألاواصًمُت بٌٗ اللىاٖض ألاؾاؾُت
في حٗغٍب اإلاهُلح ،وزانت في اكتراى
اإلاهُلح بُٗىه ،ئال ٖىض العجؼ الخام ًٖ
ئًجاص اإلالابل الٗغبي( ،)17بكغٍ أن ًىىن
الاكتراى مغخلُا لخحن ئًجاص اإلالابل الٗغبي،
وَؿدثنى مً طلً أؾماء الٗلماء والىٓغٍاث،
فحراعى جدىٍغها بما ًخفم م٘ الهُاغت
الٗغبُت ما أمىً ،والضاللت ٖلى الاؾم
والىٓغٍت في هفـ الىكذ .وهىا البض مً
ؤلاقاعة ئلى أن زمت ألفاْا ملتريت مىظ اللضم
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صزلذ في الٗغبُت ختى ًهٗب جمُحزها مً
ألالفاّ الٗغبُت(.)18
وفي زًم هظه ألافياع والغؤي ،هل
أزغث ألالفاّ الضزُلت ٖلى فىغ الجاخٔ
اللغىي أم وان ًىْفها لخاحت اإلاجخم٘ في
الٗهغ الٗباس ي؟ وهل اكترى ألفاْا
ومهُلخاث لفاةضة لغىٍت أم لخاحت مٗلىمت
وؾِ البِئت التي وان ٌِٗكها آهظان؟
أزغ ألالفاّ الضزُلت ٖلى اللغت
-1
الٗغبُت في ٖهغه:
للض وفضث مهُلخاث حضًضة في
ٖهغ الجاخٔ ،وجىكف ٖضص هبحر منها الهخفاء
الخاحت ئليها ،هدُجت الخغهت اللغىٍت
الخدضًثُت الىاؾٗت التي قهضها الٗهغ
الٗباس ي ،أي أزىاء جضازل الغوافض ؤلاؾالمُت
ٖلى ازخالف مىىهاتها في منهل زلافي واخض هى
اللغت الٗغبُت ،الؾُما م٘ اػصهاع خغهتي
الترحمت زم ؤلاوكاء الٗلمي ،وكض الخمـ
الجاخٔ هفؿه هظه الٓاهغة التي هثرث في
ّ
ٖهغه خُث ًلىٌ":جغن الىاؽ مما وان
مؿخٗمال في الجاهلُت أمىعا هثحرة ،فمً طلً
َ
ُ
حؿمُتهم للخغاج ئجاوة ،وهلىلهم للغقىة وإلاا
ْ
ُ
ًأزظه ُّ
لُان:الخمالن واإلاىـ...وهما جغهىا
الؿ
ْ
ْ
أن ًلىلىا :أو َٗ ْم نباخا وأو َٗ ْم ْالما ،وناعوا
وهُف
أنبدخم؟،
ًلىلىن:هُف
أمؿِخم؟.)19("...
وهدُجت لىثرة اإلاهُلخاث
الضزُلت هجضه ًلخبـ ٖلُه ألامغ -
أخُاها -خُث ًلىٌ":كاٌ الُٗث
الكاٖغ»:ئوي وهللا ما أعؾل الىالم
كًِبا زكِبا ،وما أعٍض أن أزُب
ّ
ًىم الخفل ئال بالباةذ اإلادىً « ،زم
ّ
ّ
ٖلم الجاخٔ »:وهىذ أًْ أن مدىً
ولمت مىلضة .)20("«..وهظا صلُل ٖلى

وعوص حم هاةل مً اإلاهُلخاث
الضزُلت ٖلى لغتهم الفهخى ،واإلاخدب٘
في مإلفاجه ٌٗثر ٖلى عنُض مهم مً
ألالفاّ التي اكتريها الٗغب مً
اللغاث ألاعجمُت ،زانت مً
الفاعؾُت التي أزظث منها حؿمُت
ألاصواث وألاَٗمت واإلافاهُم وألاقُاء...
التي لم ٌٗغفها الٗغب مً كبل ،ونغح
الجاخٔ خلُلت هالمه في اإلاهُلخاث
الجضًضة واإلاىلضة في ٖهغهّ ،
وعص حظوع
طلً ئلى مغخلت ْهىع ؤلاؾالم ،وكض
ونف هلل ؤلاؾالم مضلىالث ألفاّ
مً مجاٌ ئلى مجاٌ آزغ،
بلىله":خالذ أخىاٌ ووسخذ صًاهاث،
فيان أن أنبذ أللفاّ اإلاإمً واإلاؿلم
ّ
والؼواة ..مضلىالث غحر جلً
واإلاىافم
التي واهذ لها كبل ؤلاؾالم ،هما ْهغث
انُالخاث وحؿمُاث لم ًىً له في
لغت الٗغب اؾم ،مثل :الٗغى،
والجىهغ ،وأٌـ ولِـ ،والبُالن
ّ
واله ّ
والهاطًت ُ
ىٍت واإلااهُت،
والخالش ي،
21
وأقباه طلً"( ).
وول هظا هاجج ًٖ الاخخيان الثلافي
والخاحت ئلى الترحمت اإلابيُت ٖلى ٖالكت الخأزغ
والخأزحر م٘ بلُت اللغاث اإلاجاوعة لها ،وبالخالي
ًإصي ئلى الخضازل اللغىي في اللؿان الىاخض
وفي الٗغبُت بىحه زام ،أو هما ًلىٌ
ّ
الجاخٔ :أن" ُجضزل ُّ
الًُم
ول واخضة منها
ٖلى ناخبتها" ( ،) 22وجىُْف الجاخٔ
ّ
الًُم« للضاللت ٖلى أن الخضازل
إلاهُلح »
اللغىي في اللؿان الىاخض ًإصي ئلى ُ
العجمت
وجالش ي اللغت ألانلُت ،أو هما كاٌ ابً
زلضون":فمً زالِ العجم أهثر واهذ لغخه
ًٖ اللؿان ألانلي أبٗض...فٗلى ملضاع ما

340

2018

ٌؿمٗىهه مً العجم ّ
وٍغبىن ٖلُه ًبٗضون
ًٖ اإلالىت ألاولى"(.)23
وئن اؾخٗماٌ الٗغب اللضامى
إلاهُلح »:الخضازل اللغىي «( )24هى ُٖىه في
الضعاؾاث الخضًثت وفي اللؿاهُاث زهىنا،
جدذ اؾم»:الاكتراى« .
وئطا وان الاكتراى مً اللغاث ألاحىبُت
ملخهغا ٖىض بٌٗ الضاعؾحن ٖلى ألالفاّ
فدؿب ،فان هظا ال ٌٗني أن الاكتراى لم
ًىً في اإلاٗاوي ،بل هىان "َغٍلان ممىىان،
فاما أن جأزظ اللغت اإلالتريت اليلمت
وجسًٗها للىاهُنها الهُغُت والهىجُت ،وفي
جلً الخالت ًىىن ٖىضها ولمت ملتريت ،وئما
أن جترحم اللغت اإلالتريت وخضاث اليلمت
اإلالتريت ،جغحمت خغفُت ئلى ولمت وَىُت ،وفي
جلً الخالت ًىىن ٖىضها جغحمت ملتريت،
فاليلمت الاهجلحزًت )expression( :مأزىطة
مً اليلمت الالجُيُت ( )expressioفهي لظلً
ولمت ملتريت ،أما اليلمت ألاإلااهُت فهي جغحمت
ملتريت بمٗنى اليلمت الالجُيُت"(.)25
ولالكتراى ٖضة نىع قاٖذ في
الٗهغ الخاليً ،مىً جلخُهها ٖلى الىدى
الخالي:
أوال :ئصزاٌ اللفٓت ألاعجمُت
بهىعتها التي وعصث ٖليها في لغتها ألام،
وهخابتها بدغوف ٖغبُت ،وْهغث مثل هظه
الهىعة م٘ بضاًاث الٗمل اللغىي الٗغبي
الخضًث ،وْهغث هدُجت طلً مهُلخاث
ًهٗب كبىلها في الٗغبُت ،هدى مهُلح
»هىحُخى صًياعث« ،و»ألاؾُلىغغاف«.
زاهُا :جغحمت حؼء مً الترهُب اإلاىىن
للمهُلح واكتراى حؼء آزغ مىه ،هدى
ازخُاع مهُلح وخضاث »فىهُماجُت« ،في
ملابل ».«phonematicunits

زالثا :ازخُاع ملابالث ٖغبُت
للمهُلخاث ألاحىبُت ،وهخابت اإلاهُلخاث
ألاحىبُت ئػاءها بدغوف ٖغبُت ،وكض ًىخب
اإلاهُلح بجاهب طلً بلغت ألام ،هدى:
الفىهُدًُ».«phonetique
عابٗا :جغحمت حظع اليلمت م٘ بلاء
الهُغت ألاحىبُت ٖلى خالها ،هدى :نىجُم
ونغفُم ونىفُم ،وَؿميها بٌٗ الضاعؾحن
بُغٍلت الخهجحن ،هدى جغحمت )phoneme(:ئلى
الجؼةُت ألاولى اإلاغهبت مً «phon» :بمٗنى:
الهىث ،ومً الالخم «eme» :بـهىجُم(.)26
ئن اكتراى اإلاهُلخاث في ٖهغ
الجاخٔ وان مغجبُا أؾاؾا باللغت الفاعؾُت
في مسخلف اإلاجاالث ؾىاء أوان زلافُا أم
احخماُٖا ،...ولىً هظا ال ٌٗني اكخهاعه ٖليها
فلِ ،بل اؾخٗمل هظلً الُىهاهُت
والؿغٍاهُت وغحرها مً اللغاث ،ووان جىُْفه
لها هدُجت الخاحت اإلالخت لها أو مىاػاة اإلالاٌ
للملام ،وهظلً خغنه والتزامه لىاكٗه الظي
ال ًغٍض الخفغٍِ فيها.
ومً هىا حاءث هظه اللغاءة البؿُُت
مسجلت في طلً أهم اإلاهُلخاث اإلالتريت في
مإلفاجه م٘ جمُحز ما بُنها فُما هى ما طهغ
أنله وما غفل ٖنها.
الجاهب الخُبُلي:
-2
ئهىا في هظه الجؼةُت هخدضر ٖما
اؾخٗمله الجاخٔ مً الضزُل ألاعجمي في
مإلفاجه بهىعة مسخهغة م٘ طهغ اإلاهضع
ألانلي وجدضًض ألانل ألاعجمي.
أ -الاكتراى في اإلاهُلخاث ألاعجمُت صون
جدضًض أنىلها:
للض أغفل الجاخٔ طهغ بٌٗ
ّ
اإلاٗغبت اإلاؿخٗملت في
ألانىٌ للمهُلخاث
مإلفاجهٖ ،لى الغغم مً أهه وان ٖلى وعي جام
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باألنىٌ الؿامُت التي جىضعج فيها الٗغبُت،
ولٗل هظا ما أقاع ئلُه ئبغاهُم الؿامغاتي
خحن كاٌ":ئن اللغىٍحن ألاكضمُحن لم ًىىهىا
واف بأنىٌ ما ّ
مٗغب ،فلض ٖغفىا
ٖلى ٖلم ٍ
ّ
ما هى مكهىع مىه فظهغوا مثال أن »َؿذ
ّ
اإلاٗغب ،وألانل
«و»صؾذ« » ،فغهض« مً
فاعس ي ،غحر أنهم جسبُىا في ألفاّ هثحرة
ّ
فؼٖمىا مثال أن »هىِؿت«مً أنل فاعس ي ،زم
ٖضلىا ًٖ طلً فلالىا :أو مً أنل عومي..
وهظا هثحر لضي ابً الجىاللي في هخابه
اإلاٗغب« الظي طهغ أنىٌ ّ
» ّ
اإلاٗغب فأحى بما ال
ًلغه الٗلم"( ،)27وهظا صاللت ٖلى هلو في
الخأنُل اللغىي ،أي ئعحإ اإلافغصة ئلى
أنىلها اإلاكخلت منها أو اإلالخبؿت ٖنها ،وبىحه
زام في ألالفاّ التي ّ
ٖضوها غحر ٖغبُت،
فأَللىا ٖليها جلً الدؿمُت الٗامت
الغامًت ،وهي» :الضزُل« أو »ألاعجمي«،
وهى اإلاهُلح الظي ًغاصف »غحر الٗغبي«(.)28
وٍمىً لىا أن هخدب٘ بٌٗ
اإلاهُلخاث التي لم ًظهغ لها الجاخٔ
أنىلها ألاعجمُت فُما ًلي:
-1ئقىىج :للض أباح الجاخٔ لىفؿه
أن ٌؿخٗمل اليلم الٗامي الظي قإ في
أًامه ،ولٗل طلً وان بؿبب أن اليلمت
الٗامُت مفُضة ،فال ًمىً أن حغني ٖنها ولمت
فهُدت ،أو لٗل الفهُدت جفخلغ ئلى ولمت
جإصي ما جإصًه جلً اليلمت الٗامُت( .)29وهظا
ما هلمؿه في هظه اللفٓت ،مً كىله":وما وان
مً اللغاَِؿف للُغاػ..وان مً كُ٘
الخكب فلألوافحن..وما وان مً كُ٘ الخغق
فللخىاهحر ...وما وان مً ئقىىج فهى مجمىٕ
للبىاء"(.)30
وهظه اليلمت هما ؾبم الظهغ،
ئنها"ٖامُت وجفُض حملت الدجاعة التي جىثر في

مسلفاث البىاء ،والتي ٌؿخفاص منها في خكى
الجضاع بحن وحهُه ،وما ػاٌ الٗغاكُىن
ٌٗغفىن هظه اليلمت وما حٗىُه ،وهي عبما
صزلذ في أصبهم الكٗبي ،ففي اإلاثل« :الُابىن
هام وؤلاقىىً -ؤلاقىىج -كام» ،وهى مثل
ًًغب في الخاٌ التي ًىىن فيها الغأي والخىم
بُض الؿىكت الجهالء ،في خحن ال كُمت ألهل
الغأي أو الٗلل" ( ،) 31وحاء في قغح
اإلادلُلحن ،أن ولمت :ئقىىج :غحر ٖغبُت،
ومٗىاها بالالجُيُت :كُ٘ الدجاعة الهغحرة
والخص ى ،وٍظهغ اللامىؽ اإلادُِ ولؿان
َ
":ز ْكبخان ٌُ َ
غم ُؼ بهما
الٗغب في ماصة )صهم(
ْ َْ
ُ
32
َ
الؿاق ،فاعؾِخه :أقىىجت"( ).
ُ
-2أقىان :كىله":وان في غضاة ول حمٗت
ًدمل مٗه مىضًال فُه حغصكان ،وكُ٘ لخم
ُ
ؾغهباج..ونغة فيها..أقىان ،) 33("..حاء في
ُ
الىؾُِ":ألاقىان:شجغ مً الفهُلت
ّ
الغ ّ
ّ
الغملُتٌ ،ؿخٗمل
مغامُتً ،ىبذ في ألاعى
هى أو ُ
عماصه في غؿل الثُاب وألاًضي" وٍظهغ
الؿُىَي أهه فاعس ي ّ
مٗغب(.)34
ْ -3
الباًىحرً :لىٌ في ونف نُض الُُىع":وئطا
مغ باللغي والٗمغان ؾلِ.وئطا ؾلِ أزظ
ْ
ُ ّ
َّ
بالباًىحر واللفاٖت وا ِإلاللف وبالخضبُم
ُّ
وبالضقار وعمى أًًا ُ
بالجالهم ،وبغحر طلً
مً أؾباب الهُض"( ،)35وهي في ألانل ولمت
فاعؾُت مغهبت مًْ :
باي ،وهى هىٕ مً الُحر
ٌؿمى بالٗغبُت بىهت ،ومً هحر :ومٗىاه
ّ
ومدهال للفٓحن :حالب البىهت.وٍغاص
حاطب،
بظلً مهُضة(.)36
ُ
الهمً :لىٌ":وئطا مغ باللغي والٗمغان
-4الج ِ
ُّ
ْ
بالباًىحر واللفاٖت
ؾلِ.وئطا ؾلِ أزظ
ْ
َّ
ُّ
وا ِإلاللف وبالخضبُم وبالضقار وعمى أًًا
ُ
الهم ،وبغحر طلً مً أؾباب
بالج ِ
الهُض"( ،)37كاٌ الجىاللي":فاعس ي ّ
مٗغب )
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حالهم( ،والىاخضة )حالهلت( ،وكاٌ ألاب
ِ
هسلت :حالهم ،مٗىاها :بىضق ًغمي ،مىىهت مً
) ُح ْله:هبت غؼٌ( "(.)38
َ
الخىان":والخىان مً حؼٖت وال ِغًاع نُني
ِ -5
َ
َ
َ
ْ
مل َّم٘ أوزلىجُت ه ُْ ّ
ماهُت ،وألالىان َُبت
ِ
ِ
ّ
والخىان بىؿغ
قهُت ،وغظًت كضًت،)39("..
ِ
ّ
ويمها :اإلااةضة ًىي٘ ٖليها الُٗام،
الخاء
وطهب الجىاللي ئلى أن اليلمت فاعؾُت
مٗغبت(.)40
-6الؿغاوٍلً :لىٌ" :وال حٗغفىن ألاكبُت وال
ّ
الؿغاوٍالث ،وال حٗلُم الؿُىف وال الُبىٌ
وال البىىص ،وال الخجافُف وال الجىاقً،)41(...
ّ
والؿغواٌ :أنلها في الفاعؾُت :قلىاع(.)42
وإلاا صزلذ الٗغبُت خضر لها كلب مياوي بحن
الالم والغاء ،فهاعث اليلمت :قغواٌ ،زم
جدىلذ الكحن الفاعؾُت ئلى ؾحن في الٗغبُت،
فؿاعث :ؾغواٌ( ،)43وويٗذ في اإلاٗاحم
الٗغبُت في اإلااصة الثالزُت :ؾغٌ ،وكض اقخلىا
منها :ؾغو ٌََ ،
مؿ ْغ َوٌُ ،
وم َؿ ْغ َوٌ ،ومً طلً
كىٌ طو ّ
الغمت(:)44
َ َ َّ
الث َ
جغي
ضخاةه َبها
ىع ًَمش ي عاحٗا ِمً
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
مث َل َمش ي الهب ّ
رػي اإلا َؿ ْغو ٌِ
ِ
ِ
ّ
ّ
-7الك ّبىًٍ :لىٌ":واقتري مغة قبىَت ،وهى
ّ
آزغ":الكبىٍ
ببغضاص"( ،)45وكاٌ في ميان
والبغل :وئن أمها بغٍت وأباها بدغ ّي"(،)46وهى
يغب مً أحىص الؿمً َٗما وأعفٗه زمىا.
واليلمت ّ
ٖضها الجىاللي ّ
مٗغبت(.)47
ّ
-8الُغاػً :لىٌ":وما وان مً اللغاَِـ
ّ
فللُغاػ ...وما وان مً كُ٘ الخكب
فلألوافحن ..وما وان مً كُ٘ الخغق
فللخىاهحر..وما وان مً ئقىىج فهى مجمىٕ
ّ
للبىاء ،) 48("..والُغاػ أنلها في الفاعؾُت:
جغاػ( ،)49وإلاا صزلذ الٗغبُت جدىٌ فيها نىث
الخاء اإلاهمىؽ ئلى نىث الُاء قضًض الجهغ،

جبٗا للاهىن اإلامازلت ًٖ َغٍم جأزحر مضبغ
حؼتي مخهل ،فالغاء نىث مجهىع ،والخاء
نىث مهمىؽ ،فأزغ نىث الغاء فُه وخىله
ئلى نىث مجهىع مثله ،ووان أكغب ألانىاث
مسغحا مً الخاء هى الُاء ،فخدىلذ الخاء ئلى
َاء( ،)50ومً قىاهض اؾخٗماٌ الٗغب لهظه
اللفٓت ،كىٌ خؿان بً زابذ(:)51
ُ
َ ُُ
ُ ُ
ُ
أخؿاب ُهم ق ّم ألاهىف
حىه هغٍمت
ِبٌُ الى ِ
ّ
الُغاػ ّ
ألاو ٌِ
مً
ِ
ّ
ٌُٗلم خؿً ْاْا ٖلى هظه اليلمت
بلىله":الُغاػ له في الٗغبُت مٗىُان:أخضهما
الخُغٍؼ :وهى فً مً فىىن الخُاَت،أنله
مً الفٗل (صعػ) بمٗنى زاٍ باإلبغة ،ومً
الٗغبُت صزل الفٗل ئلى الفاعؾُت ،ال الٗىـ
هما ًًٓ بٌٗ اللغىٍحن ،ومىه حاء لفٔ
فاعس ي هى )صعػي( ،أي :زُاٍ ،الظي أنبذ
ّ
في الٗامُت )ج ْغػي ( .أما اإلاٗنى الثاوي :ليلمت
َغاػ :فهى الُغٍلت والخُت ،وهى مً ولمت
(جغاػ) الفاعؾُت التي مٗىاها اإلاؿخىي واإلاحزان
والهُئت"(.)52
ّ
ّ
-9الهاونً :لىٌ":وٍضٕ صق الثىب ،والضق في
الهاون واإلاىداػ"( ،)53وفي هظه اليلمت ًلىٌ
الجىاللي :انها أعجمُت ّ
مٗغبت(.)54
-10وكىاعً :لىٌ":في قغهه ٖلى الؿيان أن
ًىىن له عور الضابت ،وبٗغ الكاة ،ووكىاع
ُ
الٗلىفت..وأال ًسغحىا هؿاخت"(.)55
وكض حٗضصث اإلاهُلخاث ألاعجمُت
التي وعصث في مإلفاجه صون أن ًظهغ أنىلها
ألاعجمُت ،وهدً ال ًمىىىا في هظا البدث
البؿُِ أن وؿخىفي ول ما طهغه في مإلفاجه،
وما حاء في هظه الضعاؾت ما هى ئال غٌُ مً
فٌُ ،ولىً ًمىً لىا ؤلاقاعة ئلى بٌٗ منها
إلاً أعاص الاؾتزاصة ،ومً طلً مهُلح:
الباعححن ،البربىض ،بغهيان ،بهِ ،جبلُا،
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الجغصكان ،الجغصبُل ،الخب ،زاجىن،
الخكياع ،الخِكت،الضعٍاحت ،صاعنُني،
الؼهىعي ،الؿاج ،ؾغهىي ،الكهىم،
نىلجان ،الُبرػص ،الُىماع ،فالىطكا،
الفاهُظ ،اللباء ،اليامش ،الىمىؿىص ،...وغحرها
هثحر.
ب -الاكتراى في اإلاهُلخاث ألاعجمُت م٘
جدضًض أنىلها:
ومً أبغػ اإلاهُلخاث الضزُلت
التي اكتريها وصونها في مإلفاجه وخضص أنىلها
ألاعجمُت ًمىً أن وؿغص بًٗا منها فُما ًلي:
-1أؾغؽً :لىٌ":واإلاجىس ي ًؼٖم أن ألاعى
أخض ألاعوان التي جيبني ألاهىإ الخمؿت ٖليها
بؼٖمهم:البرؾاؽ ،والبرماؽ ،وابغصؽ ،وواعؽ
ّ
،وخغٍغة آمً ،وبًٗهم ًجٗل الٗىالم ؾخت،
وٍؼٍض أؾغؽ ،ولظلً ال ًضفىىن
مىجاهم.)56("..
-2أقترهجً :لىٌ":أال جغي أن أهل اإلاضًىت إلاا
هؼٌ فيهم هاؽ مً الفغؽ مً كضًم ّ
الضهغ
ٖللىا بألفاّ مً ألفاْهم ،ولظلً
ٌؿمىن..الكُغهج :ألاقترهج ،في غحر طلً مً
ألاؾماء"(.)57
-3الباًٌ :لىٌ":وهظلً أهل الىىفت فانهم
باٌْ ،
ٌؿمىن ا ِإلاسخاة ْ
وباٌ بالفاعؾُت"(.)58
-4البرماؽً:لىٌ":واإلاجىس ي ًؼٖم أن ألاعى
أخض ألاعوان التي جيبني ألاهىإ الخمؿت ٖليها
بؼٖمهم:البرؾاؽ ،والبرماؽ.)59("...،
-5الخغبؼً :لىٌ":أال جغي أن أهل اإلاضًىت إلاا
هؼٌ فيهم هاؽ مً الفغؽ مً كضًم ّ
الضهغ
ٖللىا بألفاّ مً ألفاْهم ،ولظلً ٌؿمىن
البُُش الخغبؼ"(.)60
-6أهغمًً :لىٌ":وجؼٖم اإلااحىؽ أن أهغمً :
وهى ئبلِـ ،إلاا حلـ في مجلؿه أوٌ الضهغ

ّ
الكغ...واهذ الٗٓاة آزغ مً
لُلؿم
خًغ.)61("..
-7بكىىعً :لىٌ":وؤلاوؿان عصيء الابهاع
باللُل ،والظي ال ًبهغ منهم باللُل حؿمُه
الفغؽ :بكىىع ،وجأوٍله أهه أٖمى
باللُل،ولِـ له في لغت الٗغب اؾم ،أهثر مً
أهه ًلاٌ إلاً ال ًبهغ باللُل هضًض ،ما ؾىٗذ
ئال بهظا"(.)62
-8الجهاع ؾىنً :لىٌ":وأهل البهغة ئطا
الخلذ أعب٘ َغق ٌؿمىنها مغبٗت ،وَؿميها
أهل الىىفت الجهاع ؾىن ،والجهاع ؾىن
بالفاعؾُت"(.)63
-9واعؽً :لىٌ":واإلاجىس ي ًؼٖم أن ألاعى
أخض ألاعوان التي جيبني ألاهىإ الخمؿت ٖليها
بؼٖمهم :البرؾاؽ ،والبرماؽ ،وابغصؽ،
وواعؽ.)64("...،
-10واومافً :لىٌ":والبسذ هي يأن ؤلابل،
منها الجماػاث ،والجىامِـ هي يأن البلغ،
ًلاٌ :الجامىؽ بالفاعؾُت :واوماف"(.)65
 -11واػاعً :لىٌ ":وَؿمىن الؿىق
والؿىٍلت )واػاع( ،و الىاػاع بالفاعؾُت"(.)66
ْ -12وٍظيً :لىٌ ":وَؿمىن اإلاجظوم ْوٍظي
بالفاعؾُت"(.)67
وهظلً جىثر اإلاهُلخاث ألاعجمُت
التي عجذ بها مإلفاجه وطهغ أنىلها
ألاعجمُت ولم ٌؿٗفىا الخٔ لظهغها هيل في
هظا البدث -ألن طلً ًخُلب صعاؾت لىخضها-
 ،ولىً ًمىً لىا في هظا اإلالام أن وكحر ئلى
بٌٗ منها لالؾتزاصة ،منها :ابغصؽ،
ألاػاصمغصًت ،اقترمىن ،الباطوعج ،الباهىان،
البزؾخىج ،الخُاع ،باعمان ،بلغم ،جاعصاصو،
عوػؾهغ هاع ،قتروا وبلىً...،وغحر طلً هثحر.
وفي زاجمت هظا البدث هلىٌ :ئن
الاكتراى اللغىي هى ئخضي وؾاةل الىي٘
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اللغىي واإلاهُلخي الظي كىامه جباصٌ الخأزغ
والخأزحر بحن اللغاث والكٗىب ،ألن طلً كاهىن
احخماعي ؾاعث ٖلُه الكٗىب اللضًمت
والخضًثت ٖلى الؿىاء.
ّ ّ
وئن الجاخٔ في أصبه كض بحن أن
اؾخٗماٌ اإلاهُلح اإلالترى في أوؾاٍ
اإلاجخمٗاث الضاةمت الاخخيان فُما بُنها هى
الظي ّ
ًدضص خُاة ألالفاّ واهضعاحها في اللغت،
وهٓغا لظلً لم ججض مداوالث اللغىٍحن الٗغب
هفٗا في الخض مً ْاهغة الاكتراى؛ ألن اللغت
أصاة جىانل ،والخىانل زاي٘ لالؾخٗماٌ،
والاؾخٗماٌ هى الظي ًُضزل اللفٔ اإلالترى
في صوعة اللغت ليهًمه حهاػها ّ
وٍىُفه لُضزل
في صاةغة اللغت اإلاىُىكت واإلاىخىبت.
الهىامل:
 -1ؾمُذ أبى مٗلي:حٗغٍب ألالفاّ واإلاهُلخاث
وأزغه في اللغت وألاصب مً الٗهغ الجاهلي ختى نهاًت
اللغن الغاب٘ الهجغي ،وػاعة الثلافت ،اإلاملىت ألاعصهُت
الهاقمُتٖ ،مان ألاعصن،صٍ،2003،م.41
 -2مجض مدمض الباهحر البراػي :فله اللغت الٗغبُت ،صاع
خضالويٖ ،مان الاعصن،1987 ،1ٍ،م.91-90
ً-3ىٓغٖ:لي ٖبض الىاخض وافي :فله اللغت ،نهًت
مهغ2005 ،4ٍ ،م،م.181
ً-4ىٓغٖ:لي اللاؾميٖ:لم اإلاهُلح أؾؿه الىٓغٍت
وجُبُلاجه الٗملُت ،م.413
 -5أخمض بً مدمض بً ٖلي الفُىمي اإلالغي:اإلاهباح
اإلاىحر ،صاع الخضًث ،اللاهغة مهغ،1،2000ٍ،
م.296
 -6ؾمُذ أبى ٖلي :حٗغٍب ألالفاّ واإلاهُلخاث وأزغه
في اللغت وألاصب،م.41
ً -7ىٓغ :ممضوح زؿاعة :مساَغ الاكتراى اللغىي
ٖلى الٗغبُت ،م 25وما ًليها.
 -8اإلاؼهغ في ٖلىم اللغت وأهىاٖها ،ج ،1م.304
ً -9ىٓغ هخابه:اإلاٗغب مً الىالم ألاعجمي ٖلى خغوف
العجم،م.07
ً -10ىٓغ :الىخاب ،جدلُم ٖبض الؿالم مدمض هاعون،
ٖالم الىخب ،بحروث لبىان ،1983ٍ ،ج،234،620/3

ج .305_303/4مجم٘ اللغت الٗغبُت :اإلاجم٘
الىؾُِ ،ئزغاج ئبغاهُم أهِـ وٖبض الخلُم مىخهغ
وُُٖت الهىالخي ومدمض زلف هللا ،مجم٘ اللغت
الٗغبُت ،اللاهغة،1972 ،2ٍ ،ماصة (ٖغب).
 -11مجم٘ اللغت الٗغبُت :اإلاجم٘ الىؾُِ ،ئزغاج
ئبغاهُم أهِـ وٖبض الخلُم مىخهغ وُُٖت الهىالخي
ومدمض زلف هللا ،مجم٘ اللغت الٗغبُت ،اللاهغة،
ٍ،1972 ،2ماصة (ٖغب).
 -12اؾماُٖل بً خماص الجىهغي :الصخاح ،جدلُم
أخمض ٖبض الغفىع ُٖاع ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث
لبىان ،1990 ،4ٍ ،ماصة (ٖغب).
 -13اإلاؼهغ:ج ،1م.269
ً -14ىٓغ :بىبى مؿٗض :أزغ الضزُل ٖلى الٗغبُت
الفهخى في ٖهغ الاخخجاج ،ميكىعاث وػاعة الثلافت
وؤلاعقاص اللىمي ،صمكم ؾىعٍا ،م.25-23
 -15خؿً ْاْا:هالم الٗغب مً كًاًا اللغت
الٗغبُت ،صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،بحروث
لبىان ،م.72
 -16مدمض ُٖض :اإلآاهغ الُاعةت ٖلى الفهخىٖ ،الم
الىخب ،اللاهغة مهغ ،1980ٍ ،م.04
ً -17ىٓغ:أخمض مُلىب :بدىر لغىٍت ،صاع الفىغ،
ٖمان ألاعصن ،1987 ،1ٍ،م.222
ً -18ىٓغ:مهُفى َاهغ خُاصعة :مً كًاًا اإلاهُلح
اللغىي الٗغبي ،الىخاب الثالث ،م.24
ً -19ىٓغ:الخُىان،جدلُم مدمض ٖبض الؿالم هاعون،
صاع الجُل بحروث لبىان،صٍ،1996،ج.328-327/1
 -20البُان والخبحن ،جدلُم مدمض ٖبض الؿالم
هاعون ،صاع الجُل ،بحروث لبىان ،ج.42/1
 -21اإلاهضع هفؿه،ج ،1م.140-139
 -22هفؿه ،ج.284/1
-23اإلالضمت ،صاع الجُل ،بحروث لبىان ،صٍ ،صث،
م.558
 -24مً أمثاٌ :الؿُىَي :اإلاؼهغ في ٖلىم اللغت
وأهىاٖها،ج .262/1وابً حني :الخهاةو،جدلُم
مدمض ٖلي الىجاع ،صاع الىخاب الٗغبي،بحروث
لبىان،صٍ ،صث،ج.374/1
 -25عمًان ٖبض الخىاب:فهىٌ في فله الٗغبُت،
مىخبت الخاهجي باللاهغة1999 ،6ٍ ،م،م.365-364
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ً-26ىٓغ:مهُفى َاهغ خُاصعة:مً كًاًا اإلاهُلح
اللغىي الٗغبي ،الىخاب ألاوٌٖ ،الم الىخاب
الخضًث،اعبض الاعصن ،2003 ،1ٍ،م.118-117
 -27ابغاهُم الؿامغاتي :معجم وصعاؾت في الٗغبُت
اإلاٗانغة ،مىخبت لبىان هاقغون،1ٍ ،
2000م،م.88-87
ً-28ىٓغ ملضمتَ :ه باكغ :مً جغازىا اللغىي اللضًم
ما ٌؿمى في الٗغبُت بالضزُل ،مىخبت لبىان هاقغون،
بحروث لبىان.2001 ،1ٍ ،م(:ح)
-29ئبغاهُم الؿامغاتي :الخىملت للمٗاحم الٗغبُت مً
ألالفاّ الٗباؾُت ،م.08
 -30البسالء ،جدلُم أخمض الٗىامغي وٖلى الجاعم،
صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث لبىان ،ج.47/2
 -31ئبغاهُم الؿامغاتي :الخىملت للمٗاحم الٗغبُت مً
ألالفاّ الٗباؾُت ،م.08
ً -32ىٓغ :الفحروػآباصي :اللامىؽ اإلادُِ ،جلضًم
مدمض ٖبض الغخمً اإلاغٖكلي،صاع ئخُاء الترار مىت
اإلاىغمت ،مإؾؿت الخاعٍش الٗغبي ،بحروث لبىان،1ٍ ،
 ،1997ج ،2ماصة(صهم) ،م .1175ابً مىٓىع:
لؿان الٗغب ،صاع ناصع ،بحروث لبىان ،1ٍ ،صث،
مج ،5ماصة(صهم) ،م316
 -33اإلاهضع هفؿه ،ج.56/1
 -34الؿُىَي :اإلاؼهغ في ٖلىم اللغت وأهىاٖها،
ج،1م.279
 -35الخُىان،ج.219-218/3
 -36عقُض ٖبض الخمُض الللاوي :ألفاّ الخُاة
الاحخماُٖت في هخاباث الجاخٔ صعاؾت في الخُىع
الضاللي للٗغبُت ،صاع اإلاٗغفت الاؾىىضعٍت،صٍ،
1991م ،م.278
 -37الخُىان،ج.219-218/3
 -38الجىالليّ :
اإلاٗغب ،م.144
 -39البسالء:ج.55/1
ّ --40
اإلاٗغب ،م.144
 -41البسالء:ج.18/3
ً -42ىٓغ:الجىاللي:اإلاٗغب،م .07،196وأصي
قحر:ألالفاّ الفاعؾُت اإلاٗغبت ،صاع الٗغب للبؿخاوي،
اللاهغة ،1988 ،2ٍ ،م.88

 -43عحب ٖبض الجىاص ئبغاهُم :الاكتراى اإلاعجمي مً
الفاعؾُت ئلى الٗغبُت في يىء الضعؽ اللغىي
الخضًث ،صاع اللاهغة ،مهغ،2002 ،1ٍ،م.50
 -44صًىاهه ،قغح وحٗلُم ػهحر فخذ هللا ،صاع فخذ
ألابدار ،2009 ،1ٍ ،م.425
 -45البسالء:ج.78/1
 -46الخُىان،ج.395/6
ّ -47
اإلاٗغب،م.255
 -48البسالء،ج.47/2
ً -49ىٓغ :الجىاللي :اإلاٗغب ،م .224-223وأصي
قحر :ألالفاّ الفاعؾُت اإلاٗغبت ،م.112
 -50عحب ٖبض الجىاص ئبغاهُم :الاكتراى اإلاعجمي مً
الفاعؾُت ئلى الٗغبُت في يىء الضعؽ اللغىي
الخضًث،م.47-46
 -51صًىاهه ،جدلُم ٖبض هللا ؾجره ،صاع اإلاٗغفت ،بحروث
لبىان ،2006 ،1ٍ ،م.195
 -52الؿامُىن ولغاتهم ،صاع الللم ،صمكم ؾىعٍا،
الضاع الؿامُت ،بحروث لبىان ،1990 ٍ ،م-127
.128
 -53البسالء،ج.84/2
ّ -54
اإلاٗغب،م.394
 -55البسالء:ج.145/1
 -56الخُىان،ج.540-539/3
 -57البُان والخبُحن ،ج.20-19/1
-58اإلاهضع هفؿه ،ج.19/1
 -59ابغاهُم الؿامغاتي :مً معجم الجاخٔ ،بغضاص،
ٍ1982م ،م.276وٍىٓغ مإلفاجه.
 -60الخُىان،ج.540-539/3
 -61البُان والخبُحن،ج.19/1
 -62الخُىان،ج.560/6
-63البُان والخبُحن،ج،1م.20
 -64البُان والخبُحن،ج.20/1
 -65الخُىان،ج.540-539/3
 -66البُان والخبُحن،ج.20/1
 -67اإلاهضع هفؿه،،ج.20/1
كاةمت اإلاهاصع واإلاغاح٘:
 -1اإلاهاصع:
-الجاخٔ (ث255هـ):
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 -1البسالء ،جدلُم أخمض الٗىامغي وٖلى الجاعم ،صاع
الىخب الٗلمُت ،بحروث لبىان.
 -2البُان والخبحن ،جدلُم مدمض ٖبض الؿالم هاعون،
صاع الجُل ،بحروث لبىان.
 -3الخُىان،جدلُم مدمض ٖبض الؿالم هاعون ،صاع
الجُل بحروث لبىان ،صٍ.1996 ،
 -2اإلاغاح٘:
 -4ئبغاهُم الؿامغاتي :ئبغاهُم الؿامغاتي :الخىملت
للمٗاحم الٗغبُت مً ألالفاّ الٗباؾُت ،وػاعة
الثلافت والكباب وآلازاع ،اإلاملىت ألاعصهُت،1ٍ ،
.1986
 -5ئبغاهُم الؿامغاتي :معجم وصعاؾت في الٗغبُت
اإلاٗانغة ،مىخبت لبىان هاقغون2000 ،1ٍ ،م.
 -6ئبغاهُم الؿامغاتي :مً معجم الجاخٔ ،بغضاص
الٗغاق1982ٍ ،م.
 -7أخمض بً ٖلي الفُىمي اإلالغي :اإلاهباح اإلاىحر ،صاع
الخضًث ،اللاهغة مهغ.2000 ،1ٍ ،
 -8أخمض مُلىب :بدىر لغىٍت ،صاع الفىغٖ ،مان
ألاعصن.1987 ،1ٍ،
 -9أصي قحر :ألالفاّ الفاعؾُت اإلاٗغبت ،صاع الٗغب
للبؿخاوي ،اللاهغة.1988 ،2ٍ ،
 -10بىبى مؿٗض :أزغ الضزُل ٖلى الٗغبُت الفهخى في
ٖهغ الاخخجاج ،ميكىعاث وػاعة الثلافت وؤلاعقاص
اللىمي ،صمكم ؾىعٍا.
 -11ابً حني :الخهاةو ،جدلُم مدمض ٖلي الىجاع،
صاع الىخاب الٗغبي ،بحروث لبىان ،صٍ ،صث.
 -12الجىاللي :اإلاٗغب مً الىالم ألاعجمي ٖلى خغوف
العجم ،جدلُم فٖ .بض الغخُم ،صاع الللم صمكم
ؾىعٍا.1990ٍ ،
 -13الجىهغي :الصخاح ،جدلُم أخمض ٖبض الغفىع
ُٖاع ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث لبىان.1990 ،4ٍ ،
 -14خؿان بً زابذ ألاههاعي :الضًىان ،جدلُم ٖبض
هللا ؾجره ،صاع اإلاٗغفت ،بحروث لبىان.2006 ،1ٍ ،
 -15خؿً ْاْا :الؿامُىن ولغاتهم ،صاع الللم،
صمكم ؾىعٍا ،الضاع الؿامُت ،بحروث لبىانٍ ،
.1990
-16خؿً ْاْا :هالم الٗغب مً كًاًا اللغت
الٗغبُت ،صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،بحروث
لبىان.

 -17ابً زلضون :اإلالضمت ،صاع الجُل ،بحروث لبىان،
صٍ ،صث.
 -18طو الغمت :الضًىان ،قغح وحٗلُم ػهحر فخذ هللا ،صاع
فخذ ألابدار.2009 ،1ٍ ،
 -19عحب ٖبض الجىاص ئبغاهُم :الاكتراى اإلاعجمي مً
الفاعؾُت ئلى الٗغبُت في يىء الضعؽ اللغىي
الخضًث ،صاع اللاهغة ،مهغ.2002 ،1ٍ ،
 -20عقُض ٖبض الخمُض الللاوي :ألفاّ الخُاة
الاحخماُٖت في هخاباث الجاخٔ صعاؾت في الخُىع
الضاللي للٗغبُت ،صاع اإلاٗغفت ؤلاؾىىضعٍت ،صٍ،
1991م.
 -21عمًان ٖبض الخىاب :فهىٌ في فله الٗغبُت،
مىخبت الخاهجي باللاهغة1999 ،6ٍ ،م.
 -22ؾمُذ أبى مٗلي:حٗغٍب ألالفاّ واإلاهُلخاث
وأزغه في اللغت وألاصب مً الٗهغ الجاهلي ختى نهاًت
اللغن الغاب٘ الهجغي ،وػاعة الثلافت ،اإلاملىت ألاعصهُت
الهاقمُتٖ ،مان ألاعصن،صٍ.2003 ،
 -23ؾِبىٍه :الىخاب ،جدلُم ٖبض الؿالم مدمض
هاعونٖ ،الم الىخب ،بحروث لبىان.1983ٍ ،
 -24الؿُىَي :اإلاؼهغ في ٖلىم اللغت وأهىاٖها،جدلُم
مدمض أخمض حاص اإلاىلى بً ،وٖلى مدمض البجاوي،
ومدمض أبى الفًل ئبغاهُم ،اإلاىخبت الٗهغٍت ،نُضا
بحروث.1986 ،
َ -25ه باكغ :مً جغازىا اللغىي اللضًم ما ٌؿمى في
الٗغبُت بالضزُل ،مىخبت لبىان هاقغون ،بحروث
لبىان.2001 ،1ٍ ،
ٖ -26لي ٖبض الىاخض وافي :فله اللغت ،نهًت مهغ،
ٍ2005 ،4م.
ٖ -27لي اللاؾميٖ :لم اإلاهُلح أؾؿه الىٓغٍت
وجُبُلاجه الٗملُت ،مىخبت لبىان هاقغون ،بحروث
لبىان.2008، 1ٍ،
 -28الفحروػآباصي :اللامىؽ اإلادُِ ،جلضًم مدمض
ٖبض الغخمً اإلاغٖكلي،صاع ئخُاء الترار مىت اإلاىغمت،
مإؾؿت الخاعٍش الٗغبي ،بحروث لبىان،1997 ،1ٍ ،
ج.2
-29مجض مدمض الباهحر البراػي :فله اللغت الٗغبُت ،صاع
خضالويٖ ،مان الاعصن.1987 ،1ٍ ،
 -30مجم٘ اللغت الٗغبُت :اإلاجم٘ الىؾُِ ،ئزغاج
ئبغاهُم أهِـ وٖبض الخلُم مىخهغ وُُٖت الهىالخي
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ومدمض زلف هللا ،مجم٘ اللغت الٗغبُت ،اللاهغة،
ٍ.1972 ،2
-31مدمض ُٖض :اإلآاهغ الُاعةت ٖلى الفهخىٖ ،الم
الىخب ،اللاهغة مهغ.1980ٍ ،
-32مهُفى َاهغ خُاصعة  :مً كًاًا اإلاهُلح
اللغىي الٗغبي،الىخاب ألاوٌٖ،الم الىخاب
الخضًث،اعبض ألاعصن.2003 ،1ٍ،
 -33مهُفى َاهغ خُاصعة :مً كًاًا اإلاهُلح
اللغىي الٗغبي،الىخاب الثالثٖ،الم الىخاب
الخضًث،اعبض ألاعصن.2003 ،1ٍ،
 -34ممضوح زؿاعة :مساَغ الاكتراى اللغىي ٖلى
الٗغبُت ،مجلت الخٗغٍب ،اإلاغهؼ الٗغبي للخٗغٍب
ولترحمت والخألُف واليكغ ،صمكم ؾىعٍاً ،ىهُى
.1999
 -35ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،صاع ناصع ،بحروث
لبىان ،1ٍ ،صث ،مج.5
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