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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك

العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

التي تطرحها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور 

لكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت المؤتمر العالمي للقرآن ا

  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 

الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها لعدد من المحطات، التي تأتي في 

جنة مختصة، ومن ثم مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر ل

تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )ب (
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ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محتويات 

هذا المجلد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع موقعاً حسناً عند القراء 

  .    اك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيقفذ
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� اN ا�@&��� O�'� ر آ��ل:EآOا�  


�تأ��Eذ :Sرك ا���Uا������� ����� – ا�� ��	
إ��  

 )�O��2 iX ا�Oرا��ت ا�����

 

 

 

 

��O	�:  

ة القرآن الكريم، وأن اهللا تعالى أنزله يشكك مصدر من المصادر في عربيلم 

بلسان عربي مبين، فتلك مسألة محسومة عند جميع اللغويين في جميع العصور، 

لكن قضية فرعية في هذا المضمار شغلت بال بعض اللغويين والفقهاء والنحاة، ال 

تلك هي قضية األلفاظ .  منهم، فكتبوا عنها، وتفرقت آراؤهم حولهاسيما القدامى

.ر العربية في القرآن الكريمغي  

لقد استحوذت تلك القضية على اهتمام عدد معتبر من اللغويين، فانقسموا 

حيالها إلى ثالثة فرق، األول ينكر أي وجود أللفاظ غير عربية في القرآن 
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أما الفريق الثالث فيحاول . الكريم، والثاني يرى إمكانية وجودها فيه بال شروط

.ن السابقينالتوفيق بين الفريقي  

 في ضوء علم اللغة الحديث، هذه القضيةتهدف هذه الورقة إلى تناول 

وذلك لمعرفة أي تلك اآلراء، التي انقسمت حولها، أدقّ في فهم وتفسير تلك 

وذلك أن تلك اآلراء . القضية التي تندرج ضمن ظاهرة االقتراض بين اللغات

 دة منعزلة ال تتطور، أو أنهاتعكس وجهين، هما أن اللغة العربية إما لغة جام

.ثّر وتتأثر بما حولها من لغاتلغة مثل اللغات األخرى منفتحة تؤ  

ولكي تحقق هذه الورقة ما تهدف إليه، فإنها ستستعرض بالمناقشة والتحليل المحاور 

:التالية  

.األلفاظ غير العربية في اللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم: أوال  

اختالف اآلراء حول األلفاظ غير العربية في القرآن  منطلقات :ثانيا

.الكريم  

. قابلية تأثير اللغات على بعضها البعض:ثالثا  

.اللغة العربية تتأثر باللغات قديما وحديثا: رابعا  
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مناقشة قضية األلفاظ غير العربية في القرآن الكريم في ضوء علم : خامسا
.  الحديثاللغة  
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jً$: أو�ا�� ��f ظ�I�Bا�
��:�� �� ا���S ا���$�� k+0 )�ول ا�	��ن ا�  

من ( تقبال لظاهرة االقتراض- مثل غيرها من لغات البشر-أظهرت العربية
وما كان لها أن تتخلف في هذا المضمار، . ال سيما اقتراض األلفاظ) لغات أخرى

وقد كان للعرب متحدثي هذه اللغة اتصاالت واحتكاكات قديمة مع شعوب العالم 
وتلك كانت . ولهم، من فرس، ومن روم، ومن شعوب شرق إفريقيامن ح

كما . ضرورات ملحة تمليها حركة التجارة، وانتقال العرب في حلهم وترحالهم
كانت لهم اتصاالت موثقة بالحضارات التي كانت سائدة في ذلك الوقت كحضارة 
.الفرس  

في أول ويبدو أن اللغة العربية كانت لغة طبع وسليقة بين متحدثيها 
األمر، وذلك عندما كان اختالط العرب بغيرهم من األمم محدودا، وظلت اللغة 
الفصحى هي لغة التخاطب في كل شؤون الحياة، وظلت أيضا هي لغة األدب 

ن أصحاب هذه اللغة من لغتهم كما يرى عودة خليل أبو ونظرا لتمكّ. بكل فنونه
ة على إخضاع بعض األلفاظ فإنهم كانوا قادرين في البداي) ٦٣: ١٩٨٥( عودة

.الوافدة مع جيرانهم إلى الصيغ والقوانين اللغوية التي تحكم لغتهم العربية  

أن االتصاالت بين العرب  )١٤: ١٩٣٨( ويفهم من آرثر جيفري
ومملكة الساسانيين بفارس كانت قبل شروق شمس اإلسالم بقليل، فمملكة 

انت لفترة طويلة تحت التأثير العرب المتمركزة في الحيرة على نهر الفرات ك
بل إن دولة الحيرة التي كانت تقع على الحدود بين بالد العرب . الفارسي
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 -العرب نيابة عن أكاسرة الفرس والتي كان يحكمها ملوك ،وبالد فارس
  في كل جوانب الحياة فيهاالواضحأثير الفارسي تميزت بوجود الطابع أو الت

كانت هذه الدولة، وفقا آلرثر جيفري وقد ). ٩: ١٩٩٤عائشة الترابي (
)١٤: ١٩٣٤ (المباشر الذي دخلت من خالله الثقافة الفارسية إلى الباب 

أما . كما كانت بعض القبائل العربية تحت التأثير الفارسي مباشرة. العرب
 فقد كان يعج بالنشاطات األدبية التي ،بالط اللخميين بالحيرة قبل اإلسالم

 التي تجلت ،انت لهم جميعا عالقة قوية بالثقافة الفارسيةيقودها شعراء عرب ك
وانعكست في امتالء أشعارهم باأللفاظ الفارسية، ومن هؤالء الشعراء عدي بن 
زيد، واألعشى ميمون بن قيس، والمتلمس، وطرفة بن العبد، والحارث بن 

 وكل).  بعد قليل لهذه األلفاظسنذكر أمثلة(حلزة، وعمرو بن كلثوم، وغيرهم
هذا يشي بأن العالقة بين العرب والفرس قد تطورت تطورا ملحوظا قبيل 
.اإلسالم  

 ولم يكن األثر الفارسي على بالد العرب قاصرا فقط على المناطق
 وإنما هناك أثر واضح يدل على وجود المجاورة بينهما كمنطقة العراق،

 وغير ذلك الفرس بمكة، والمدينة، وجدة، وفي مدن البحرين، وعمان، واليمن،
عائشة (من أنحاء ومناطق الجزيرة العربية، وإن كان حجم هذا الوجود قليال 

).١٤ : ١٩٣٨، وآرثر جيفري٩: ١٩٩٤الترابي  
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حين يشير إلى ) ٢٥٩: ١٩٩٩( ويلخص هذا األمر رمضان عبد التواب
أنه كان هذا دأب العرب في جاهليتهم، تجري على ألسنتهم بعض األلفاظ التي 

ها من لغات األمم المجاورة لهم، بعد أن ينفخوا فيها من روحهم يحتاجون إلي
 ويتلقفها الشعراء منهم، فيدخلونها في أشعارهم وأرجازهم؛ فهذا هو ،العربية

اليرندج، والديابوذ، وإستار، : األعشى ميمون بن قيس، يكثر في شعره ذكر
واإلسفنط، والبستان، والبوصي، والبرجان، والجلسان، والبنفسج، 

اإلبريقن : كما يشيع في شعر عدي بن زيد ذكر. والمرزجوش، وغير ذلك
.والجؤذر، والخوان، والدخدار، والمرزبان، وغير ذلك  

العصر  ذكره عبارة عن ألفاظ فارسية اقترضتها العربية في ما تمإن 
دست، ونرجس، ونمارق ، :  على شاكلة إليها ألفاظالجاهلي، ويمكن إضافة 

.وزرابي  

إلى أن اللغة العربية سلكت مسلك  )١٠٣: ت.د( راهيم أنيسيخلص إبو
ثيرة، ولم يجد غيرها من اللغات، فاقترضت قبل اإلسالم وبعده ألفاظا أجنبية ك

. ذا غضاضة أو ضيرا بلغتهم التي أحبوها واعتزوا بهاالعرب القدماء في ه
 التي  إلى تلك- في أغلب الحاالت-وكانوا في اقتراضهم لتلك األلفاظ يعمدون

تعبر عن أمور غير مألوفة في شبه الجزيرة، من أزهار وطيور وخمور 
وأدوات منزلية، وغير ذلك من كلمات تتطلبها مظاهر الحضارة والمدنية لدى 
.األمم العريقة، التي كانت تتاخم الحدود العربية كالفرس واليونان  
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بأن األعشى هو أشهر من عرف ) ١٠٣: ت.د( ويضيف إبراهيم أنيس
 مثل من تلك األلفاظ األعجمية في شعره،ن شعراء الجاهلية باقتباس الكثير بي

:قوله  

iعليه ديابوذ تسربل تحته       أرندج إسكاف يخالط عظلما  

:وقوله  

iiزوجة بماء زالل الخـمر العــتيق من اإلسفنط ممـوكأن  

:وقوله  

iiiلنا جلسان حولها وبنفسج     وسيسنبر والمرزجوش منمنما  

قول إن األلفاظ الفارسية المقترضة في العربية في فترة ما قبيل ويمكن ال
كانت قليلة متواضعة تتصل ببعض ما كان العرب ) الجاهلية(اإلسالم 

يستجلبونه في قوافلهم التجارية من األشياء التي لم تكن عندهم، ومما كانوا 
تدل يشاهدونه في بالد فارس مما ال عهد لهم به، وكل ذلك محصور في ألفاظ 

.على أشياء مادية ال على أمور معنوية  

وقد طال األمد على كثير من هذه األلفاظ في الجاهلية، وألف الناس 
استعمالها، وصارت جزءا من لغتهم، وربما نسوا أصلها في كثير من األحيان، 
وجاء القرآن الكريم، فأنزله اهللا تعالى بهذه اللغة العربية، التي أصبح بعض 
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ماتها، فجاء فيه شيء من تلك األلفاظ، التي عربها القوم  مقوهذا المعرب من
).٢٦٠-٢٦٩: ١٩٩٩رمضان عبد التواب ( من لغات األمم األخرى  

ها العربية من لغات أخرى في تترض أمر، فإن الكلمات التي افمهما يكن من
 باألعجمية، وتارة وتارة، والتي كانت تسمى تارة بالدخيلة االعصور التي تلته

 لم ينكر -)مع اختالف داللة المصطلح عند البعض(ربة وغيرها من األسماءالمع
وجودها أحد، على األقل وجود بعضها، بل استدعى األمر وضع مؤلفات عنها، 

 في كتابه المشهور) هـ٥٤٠ت(كما فعل الجواليقي" المعرب من الكالم األعجمي 
 القاهرة، دار الكتب ، الذي حققه أحمد محمد شاكر، وطبع في"على حروف المعجم

.هـ١٣٦٠  

 في محور األلفاظ غير العربية في اللغة ج مما تم استعراضهتتننس
:العربية قبل نزول القرآن الكريم اآلتي  

منعـزلين قبـل    أن العـرب، متحدثو اللغة العــربية، لـم يكونـوا       :أوال
 من المستشرقين، بل كانوا على اتصال بمن اإلسـالم، كما زعم بعض

 األمم التي تجاورهم عن طـريق التجارة، وعـن طريـق           حولهم من 
.إقامتهم وترددهم على بعض المدن المتاخمة لهم  

 أن العربية في العصر الجاهلي، انطالقا من ذلك االتـصال، سـلكت             :ثانيا
مسلك غيرها من اللغات فاقترضت ألفاظا عديدة تعبر عن أمور غيـر        
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وات منزليـة،   مور وأد مألوفة في شبه الجزيرة، من أزهار وطيور وخ       
 مظاهر الحضارة والمدنية لدى األمـم       وغير ذلك من كلمات تقتضيها    

.العريقة، التي كانت تتاخم الحدود العربية كالفرس واليونان  

 أننا لم نسمع من ينكر وجود ألفاظ مقترضة فـي عربيـة العـصر               :رابعا
الجاهلي، ألن ورودها في بعض شـعراء الجاهليـة، مـن أصـحاب      

بل تطور  .  يقف دليال واضحا على حقيقة وجودها      - كاألعشى المعلقات
.األمر الحقا للتأليف في بابها  

ن عربية العصر الجاهلي شهد ء على ذلك يمكن القول باطمئنان، إوبنا
معجمها استقبال ألفاظ من لغات أخرى، فهل في القرآن الكريم ألفاظ غير 

أن معجمها اقترض ألفاظا عربية، وقد نزل بهذه اللغة، التي باتفاق الجميع 
.عديدة من لغات األمم التي احتك بها العرب؟  

 

�ً�(�l :�
��:�#�n	�ت ا�EKف اmراء Q:ل ا�I�Bظ �f� ا���$�� �� ا�	��ن ا�  

استمرت اللغة العربية بعد بزوغ فجر اإلسالم، ونزول القرآن الكريم 
� (على سيد المرسلين من لغات  استمرت في اقتراض األلفاظ من حولها )

وكان نتيجة ذلك ورود كثير من . التصال واالحتكاك بهاا التي زاد ،الشعوب
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األلفاظ األعجمية في شعر بعض الشعراء اإلسالميين كالفرزدق وجرير 
.واألخطل، ثم زادت نسبة ورودها في شعر العباسيين  

) ١٠٤: ت.د( وقد زادت تلك األلفاظ األعجمية، وفقا إلبراهيم أنيس
ة على يدي العلماء، الذين لم يكونوا من أصل عربي، فقد ألفوا زيادة كبير

 وحشدوا فيها قدرا ،بالعربية كتبا ورسائل علمية حول الحيوان والنبات والطب
. كبيرا من تلك األلفاظ، على نحو ما فعل الفارابي والرازي وابن سينا وغيرهم

ي ذكر الكثير ولما بدأ أصحاب المعاجم تصنيف معاجمهم، حاولوا جهدهم تحاش
من تلك األلفاظ األعجمية، ولكن المتأخرين منهم كالفيروزبادي شحن قاموسه 
بعدد كبير جدا من تلك األلفاظ، مما عيب عليه، وعد بمثابة الوصمة في 
.معجمه  

نهاية القرن الثاني الهجري، حتى أصبحت الغالبية ما إن جاءت و
 مثار جدل -ي القرآن الكريمالعظمى من تلك األلفاظ، ال سيما ما ورد منها ف

. بمختلف تخصصاتهمواسع بين العلماء  

وقبل استعراض هذا الجدل ال بد من اإلشارة إلى أن السلف الصالح من 
ب، فقد روي عن ابن عباس ومجاهد الصحابة والتابعين كان يدرك أمر المعر
 من غير لسان العرب، اأنه) من القرآن(وعكرمة وغيرهم، في أحرف كثيرة 

 .مثل سجيل، المشكاة، واليم، والطور، وأباريق، وإستبرق، وغير ذلك
).١/٢٦٨، والمزهر ٥المعرب للجواليقي، ص(  
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 في كتابه) ٤١-١: ١٩٣٤ :آرثر جيفري(خص : The Foreign Vocabulary 

of the "Quran" جدل العلماء حول ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ أعجمية،  
في ) ٣٦٣-٣٦٠: ١٩٩٩: عبد التواب( األمر رمضان كما خص جدلهم حول هذا

) ١٠٥-١٠٣: ت. د(، كما تناول إبراهيم أنيس "فصول في فقه العربية"كتابه 
وكان من جملة .  ببعض الفقرات المهمة"أسرار اللغة من "القضية نفسها في كتابه

:ما أورده األخيران  

���m�u�v�w�x: أن قول اهللا سبحانه وتعالى، في القرآن الكـريم         :أوالً
y�z�{�l )٣: الزخرف �m��u�����t��s، وقوله تعالى ) 

��vl )١٩٥: الشعراء(  جعل طائفة من مفكري اإلسالم، تذهب إلى - 
إنكار وقوع المعرب في كتاب اهللا، فهذا أبو عبيدة معمر بن المثنـى،             

من زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية، فقد أعظم على اهللا            :" يقول
).٣٦٠: ١٩٩٩ :ضان عبد التوابرم( "القول  

إن اهللا عز وجل ال     :"  قال ، الذي ومن تلك الطائفة أبو بكر بن األنباري      
الـواردة فـي   ( ، لمن فسر كلمة ِصـرهن "يخاطب العرب بلغة العجم     

).٣٦٠:نفسه(معنى قطِّع أجنحتهن، بلغة النبط ب) القرآن الكريم  

لنحاة، الذين اختلفوا حـول     كم تبنى هذا الرأي عدد من الفقهاء واللغويين وا        
االحتجاج بالقرآن الكريم بقراءاته المتواتر منها الذي أجمعت عليه األمـة،           
والشاذ الذي اختلفت عليه، ولكن على الرغم من اخـتالفهم إال أن الجميـع              
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مجمعون على أن القرآن الكريم مصدر من أهم مصادر اللغة والنحو، وأنه            
للغة، كما أنه ليس في كتاب اهللا شـيء بغيـر     ال يأتي بالقليل وال الشاذ من ا      
 m�u�v�w�x��y�z�{�l: لغة العرب، لقوله تعـالى    
).٦٤-٦٣: هـ١٤١٨ :حياة عقاب ()٣: الزخرف(  

 أن القائلين بإمكان وقوع األلفاظ األعجمية في القرآن اعتمدوا على ما            :ثانياً
سـجيل ومـشكاة    :" مة من أن أمثـال    روى ابن عباس ومجاهد وعكر    

من غير لـسان العـرب، ويـرى        ". لطورستبرق واليم وا  ق وإ وأباري
صحاب هذا الرأي أن ابن عباس وصاحبيه أعلم بالتأويل مـن أبـي             أ

).١٠٤: ت. د:إبراهيم إنيس( عبيدة  

أن بعض المتأخرين من العلماء حاول التوفيق بين الرأيين، وظهر لهم           : ثالثاً
 جاءت في القـرآن   أن ال خالف بينهما، ونادوا بأن تلك الكلمات التي          

 ووصفت باألعجمية، إنما هي ألفاظ اقتبسها العرب القدماء من          الكريم
لغات أجنبية، وصقلوها وهذبوا صورتها ثم شاعت في كالمهـم قبـل            

ن عنصرا من عناصـر اللغـة        جاء اإلسالم وجدها تكو    ااإلسالم، فلم 
فمثلها مثـل   . العربية، ووجدوا الناس ال يكادون يشعرون بعجمة فيها       

لذا تعد مـن اللـسان      . الكلمات العربية التي كانت تجري على ألسنتهم      
العربي، غير أنها على حسب أصلها البعيد أعجمية، ومستمدة من لغة           

).١٠٤: ت. د:إبراهيم أنيس( أجنبية  
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ومن أصحاب التوفيق بين الرأيين أبو عبيد القاسم بن سـالم، وابـن             

ل أعجمية، لكن اسـتعملتها     عطية اللذان قاال بأن تلك األلفاظ في األص       

: رمـضان عبـد التـواب     ( العرب وعربتها، فهي عربية بهذا الوجه     

٣٦١-٣٦٠: ١٩٩٩.(  

الذي ينكر وقوع المعرب     (أما في العصر الحديث فيتبنى رأي أبوعبيدة      

 فيقود حملة على مـن يقـول بوقـوع          ، أحمد شاكر  )في القرآن الكريم  

المعتـدلون مـنهم الـذين       وال يعجبه حتى     ،المعرب في القرآن الكريم   

يقولون إنها عربية في هذه الحالة أعجمية في األصل، وأنها قد تكـون             

).٢٧٨: ١٩٥٤ :آرثر جيفري(  عربيةرأعجمية فتعربها العرب فتصي  

وعليه نستنتج مما تم استعراضه في محور منطلقـات اخـتالف اآلراء            
: اآلتي-حول األلفاظ غير العربية في القرآن الكريم  

ن اللغة العربية استمرت بعد بزوغ فجر اإلسـالم ونـزول القـرآن             أ: )١

 في اقتراض ألفاظ من لغات األمم التي احتك بها العرب، وقـد       -الكريم

.ظهر ذلك جليا في شعر الشعراء اإلسالميين  
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 أن هناك انقساما واضحا بين العلماء بمختلف مشاربهم حـول وجـود             ):٢

إذ انقسموا إلى ثالثة فرق، أولهـا       . ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم     

يرى وجود هذه األلفاظ، والثاني ينكر وجودها تماما، والثالث يحـاول           

التوفيق بين الرأيين بالقول إن أصلها القديم أعجمي، لكنهـا تعربـت،            

.فأصبحت ضمن األلفاظ العربية  

أن  فإن الفريق األول يبدو أنه يؤمن ب-إذا استثنينا الفريق الثالث التوفيقي  
وتَقتِرض من غيرها،   . ثر في غيرها وتتأثر   لغة العربية، مثل بقية اللغات، تؤ     ال

أما الفريق الثاني، فيبدو أنه تمسك بالمعنى       . ويقترض منها، وأنها لغة منفتحة    
.الظاهري لبعض اآليات القرآنية، فجعل من اللغة العربية لغة جامدة منعزلة  

يجمع بينهما جامع، فال مناص مـن       وبما أن الفريقين يتبنيان موقفين ال       
قبل المناقـشة   و. مناقشة موقفيهما في ضوء علم اللغة الحديث الستجالء األمر        

ال بد من تناول موضوعين على قدر من األهمية، أولهما قابلية تأثير اللغـات              
.وثانيها اللغة العربية تتأثر باللغات األخرى قديما وحديثا. على بعضها البعض  

�ًG��l :�$�0o�+ا� �p&�$ 1�2 ت�Sا�� ��lq� ��ّ:  

. حسم اللغويون قديما مسألة قابلية اللغات للتأثير على بعضها الـبعض          
وعدوا هذا التأثير من األمور الطبيعية، انطالقا من صعوبة، وربما استحالة أن 
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تظل لغة من اللغات المتحدثة على وجه البسيطة بمأمن من االحتكاك والتساكن         
ت أخرى، ال سيما أن التعددية اللغوية هي سمة العـالم قـديما             مع لغة أو لغا   

.وحديثا  

ومع القول بحتمية تطور اللغة، أية لغة، عبر العصور، فإن هذا التطور            
فقط، ) المنطلق من اللغة نفسها( ال يمكن تصور حدوثه بواسطة العامل الداخلي 

ـ            ا لرمـضان   ألن تطور اللغة المستمر، في معزل عن كل تأثير خارجي، وفق
، يعد أمرا مثاليا، ال يكاد يتحقق في أية لغة، بـل            )٣٥٨: ١٩٩٩: عبدالتواب(

على العكس من ذلك، فإن األثر الذي يقع على لغة ما من لغات مجاورة لهـا،      
كثيرا ما يلعب دورا مهما في التطور اللغوي، وذلـك ألن احتكـاك اللغـات               
.ضرورة طبيعية  

غوية، باإلشارة إلى أهم النواحي التي      هذا، وقد حفلت بعض الدراسات الل     
: عبد الواحد وافي  ( يظهر فيها  تأثير اللغات على بعضها البعض، فهذا علي           

يذهب إلى أن أهم ناحية يظهر فيها تأثر اللغات ببعضها البعض           ) ٢٥٣:ت. د
، ففي هذه الناحية على األخص، كمـا يـرى،          بالمفرداتهي الناحية المتعلقة    

ويـضرب  . دل بين اللغات، ويكثر اقتباسها بعضها من بعض       تنشط حركة التبا  
لهذه الناحية، عددا من األمثلـة      )  ٢٥٦-٢٥٥: ت. د: علي عبدالواحد وافي  (

: حيث يشير إلى أن اللغة العربية أخذت عددا من المفردات من الفارسية مثـل   
الكوز واإلبريق والطست والخوان والطبق والخز والديباج والسندس والياقوت         
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: كما انتقل عدد من الكلمات العربية إلى اللغات األوربية مثل         . إلخ... الكعكو
...  sugar، والسكر syrup، والشرابSaffron، والزعفران lemonالليمون 
.إلخ  

ومن النواحي التي يظهر فيها التأثير غير جانب المفردات، التي عادة ما          
د االقتـراض، وفقـا      قد يكون هناك اقتراض في المعاني كذلك، فعن        -تقترض

، هناك طريقان ممكنان، فإما أن تأخـذ        )٣٥٨: ١٩٩٩( لرمضان عبد التواب  
اللغة المقتِرضة الكلمة وتخضعها لقوانينها الصيغية والصوتية، وفي هذه الحالة     

وإما أن تترجم اللغة المقترضة وحـدات الكلمـة         . يكون عندنا كلمة مقترضة   
، وفي هذه الحالة يكون عندنا ترجمة       المقترضة ترجمة حرفية إلى كلمة وطنية     

 بعـض   – مـثال    – وقد سربت الترجمة المقترضة إلـى العربيـة       . مقترضة
ولعب " ،  "الرماد في العيون  : "  التي يأتي ضمنها   األساليب والتعبيرات األجنبية  

جعـل  " ، وغير ذلك، مثل     )١٨٨: ١٩٨٩عبد الغفار حامد هالل   "( دورا مهما   
يضرب تحت الحزام   " ، و "عاد بنا إلى المربع األول    "، و "بيضه في سلة واحدة     

 ." 

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن التأثر بين اللغات ال يكتفي بناحيتي             
المفردات، واألساليب والتعبيرات، وإنما يتجاوز ذلك إلى منطقة حساسة فـي           

.تراكيب الجملة وأسلوبهااللغة، أال وهي   
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 نجـد أن    –تراكيب الجملة وأسلوبها   جانب   –وإذا استثنينا الجانب األخير   
            ،الدراسات اللغوية الحديثة تعالج مسألة التأثير بين اللغات، في الغالب األعـم
 .borrowingفي إطار ما يسمى في علم اللغة االجتماعي بظاهرة االقتراض 

borrowingواالقتراض  ظاهرة لغوية مشتركة ال تكاد تخلو منها لغة أو  
ثون لهم أدنى اتصال أواحتكاك مع متحدثي لغة أو لهجة          لهجة ما دام لها متحد    

أخرى، ويدل تاريخ البحث في اللغات على أنه ال توجد لغة تخلو تماما مـن               
النغكر ( هذه الظاهرة  Langacker ١٨٠ :١٩٧٣.(  

مان لهما صلة وطيدة    ولظاهرة االقتراض أنواع عديدة، منها نوعان  مه       
اظ ، وهما اقتراض  األلفبموضوع ورقتنا loan word وهو في أبسط صورة ،

مـاريو بـي     (" يطلق ويراد به اللفظ المقترض أو المتبنى من لغة أخـرى          "   

Pei ويعد اقتراض األلفاظ أكثر أنواع االقتراض انتشارا بين          ).١٥٣: ١٩٦٦
اللغات، فاإلنجليزية مثال اقترضت من العربية عددا معتبرا من األلفاظ، منها            
alkali ، و )يميائيملح ك " (القلي " ghoul ،  )يسطو على جثث المـوتى    " (غول "
safariو كما اقترضت لغات إفريقية عديدة . إلخ"... جماعة  السفر"أو " رحلة  "

ومـن  . ألفاظا ذات صلة بالدين اإلسالمي والتجارة وغيرهما من اللغة العربية         
: ذلك أن اللغة السواحيلية اقترضت من العربية ألفاظا ال حصر لهـا، منهـا             

halali "، و "الحالل"  sala "، و "صالة  "  nabii "و،  "نبي "" mali "، و "مال"  rahisi " 
ومن ذلك أيضا لغة الهوسا التي اقترضـت ألفاظـا          . إلخ"... سهل"و" رخيص"
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": عديدة، منها  azumi "، و "صـوم ""  mizani "، و "ميـزان ""  laima ،  "خيمـة "" 
"و harafi "، و"حرف""  milki .إلخ"... ملك""   

 من أنواع االقتراض فيسمى باالقتراض عن طريق الترجمة          أما النوع الثاني  
loan translation أو Calques الترجمة الحرفيـة  "، والذي يعني في أبسط صورة 

الهدفللكلمات األجنبية المعقدة إلى اللغة  target language ) "   هيربيـرت شـيندل
Schendl  ٥٧: ٢٠٠١.(  

ترجـمة مـا ذكـره     ومن األمثـلة التي تبين االقتراض عن طـريق ال       
Schendlهيـربيـرت شـيندل    إن التـركيبين    : حين يقول ) الصفحة نفسها ( 
، مثال، هما اقتراض عن  Wolkenkratzer، واأللماني grate – ceilالفرنسي 
وما ". ناطحة سحاب"  Sky scraperطريق الترجمة من التركيب اإلنجليزي 
Langackerأشار إليه  النغكـر       ـ   ) ١٨٠: ١٩٧٣(  إن التعبيـر    : الحـين ق
: اإلنجليزي "that goes without saying" ، مثال، "مما هو معلوم بالضرورة "

"Ça va sans dire"هو ترجمة حرفية من التعبير الفرنسي  وما أشار إليـه  . 
إن التركيب الفرنـسي     : حين قال ) ١٦٤-١٦٣: ١٩٨٧( أيضا إستيفان أولمان  

haut –parleur سـتعمال اإلنجليـزي    مـن اال –عنده صورة طبق األصل  loud 

speaker  "ر الصوتوحين قال، ... ، وهو مكون من عناصر فرنسية خالصة"مكب
تصبح فـي  " رجل الشارع " man- in – the – streetأيضا، إن العبارة اإلنجليزية 
homme de la  rueالفرنسية  .كاقتراض عن طريقة الترجمة   
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ط في هذا العـصر،     والحق أن جانب االقتراض عن طريق الترجمة نش       
ألن االختالط والتبادل اللغوي بين األمم يفوق ما كان عليه الحال في الماضي، 
نسبة لسرعة االتصال والتواصل اللذين يسرتهما تقانة هذا العصر، التي جعلت        

ولقد قامت اللغة العربية المعاصرة بـاقتراض نـشط   . من العالم أشبه  بالقرية 
فرة ا، وللتعبير عن مفـاهيم لـم تكـن متـو          عن طريق الترجمة لسد الحاجة    

.ألصحابها  

يالحظ هنا أننا لم نركز على سرد معلومات مفصلة عن قابلية اللغـات             
إلخ، طمعا في أن    … للتأثير على بعضها البعض، من حيث األسباب والدوافع       

تتاح فرصة مستقبال لتناولها، غير أننا ال بد أن نشير إلى أن اللغة التي تحظى               
ير على اللغات األخرى عبر التاريخ، غالبا ما ترتبط بحضارة متفوقـة،            بالتأث

، يعد من أهم الدوافع التي civilization supremacyفداعي التفوق الحضاري 
تجعل من لغة معينة ذات مكانة محببة عند متحدثي لغة معينة، وبسبب ذلك ال              
.يجدون حرجا في أن تتأثر لغتهم بها  

 في محور قابلية تأثير اللغات ببعـضها      استعراضه يستنتج مما تم  وعليه  
: اآلتي-البعض  

 أن مسألة تأثير اللغات على بعضها البعض أمر محسوم لغويا، تدعمه            :أوالً
وأن اللغة المتأثَر بها عادة ما تكون مرتبطة        . الشواهد اللغوية المتعددة  

بتفوق حضاري.  
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 بعضها البعض هو مجـال       أن أهم مجال يظهر فيه تأثير اللغات على        :ثانياً
.المفردات، وذلك لسهولة اقتراضها  

 أن تأثير اللغات على بعضها البعض يشمل في بعض األحايين مجـال             :ثالثاً
كما يشمل  . األساليب والتعبيرات، التي تتأتّى نتاجا للترجمة المقترضة      

. وهو جانب التراكيب،جانبا حساسا في اللغة  

 لغات العالم المتحدثة في أنحاء مختلفـة      وبما أن اللغة العربية واحدة من     
من البسيطة، فهل ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من اللغات تأثيرا وتأثرا، 

.ثر وال تتأثر؟استثناء تؤأم أنها لغة   


�G: را$�ً�OQو ��
O0 ى�KBت ا�S���$ �lqE� ��$�ا�� �Sا��:  

يرها من اللغات   ة العربية مثل غ   نهدف من هذا العنوان إلى تبيين أن اللغ       
. أما تأثيرها على غيرها فقد تمت اإلشارة إلى بعضه من قبـل           . ثر وتتأثر تؤ

وأما تأثرها بغيرها فسنفرد له شيئا من التفاصيل ألهميته في هذا المـضمار،             
على أن يكون هناك إفراد لتأثير قديم تمثله اللغة الفارسية، وتأثير حديث تمثله             
.اللغة اإلنجليزية  

�Sا�� �lqر�����Iا� �S���$ ��$�ا�� :  

عرفنا في الجزء المتقدم من هذه الورقة أن العـرب، لم يكونوا منعزلين       
قبل اإلسـالم، بل كانوا على اتصال بمن حولهم من األمم التي تجاورهم عن             
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طـريق التجارة، وعن طريق إقامتهم وترددهم على بعض المدن المتاخمـة           
 أن اقترضت لغـتهم العربيـة       الحتكاك، وا وقد ترتب على ذلك التجاور    . لهم

ألفاظا عديدة تعبر عن أمور غير مألوفة في شبه الجزيرة، من أزهار وطيور             
 مظـاهر الحـضارة     تقتـضيها وخمور وأدوات منزلية، وغير ذلك من كلمات      

والمدنية لدى األمم العريقة، التي كانت تتـاخم الحـدود العربيـة كـالفرس              
.واليونان  

 التقى العرب بالفرس التقاء أطول أمدا، وأوسع أفقا،         أما بعد اإلسالم فقد   
وأكثر تداخال، وغني عن الذكر أن دائرة االتصال بين العرب والفرس أثنـاء             
حركة الفتح اإلسالمي زادت من عمق الروابط بينهما، ال سيما وأن من نتائج             

وال .  آنذاك ال يخلو من أسير حرب فارسـي        حروب الفتح أن كّل بيت عربي     
شك أن هؤالء األسرى حملوا معهم الكثير من مظاهر الحضارة الفارسية إلى            
.المجتمعات العربية  

ولعل أول ما تأثر به العرب عند الفرس أثناء وبعد عـصر الفتوحـات              
  النظم السياسية واإلدارية، وفي هذا المضمار يرى شوقي ضـيف          –اإلسالمية

أن الفرس قد بلغوا مرتبة عالية قبـل الفتوحـات اإلسـالمية            ) ١٩: ب ت أ  (
لبالدهم في تنظيم شؤون الحكم، حتى لنرى أن العرب بعد فـتحهم لـديارهم              

فقد روى الـرواة أن     . يسارعون إلى التأثر بهم في التنظيم اإلداري والسياسي       
يع سيدنا عمر بن الخطاب اتخذ ديوان العطاء، وديوان الجنـد مقتـديا بـصن             
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وكانت فكرة الديوان األصل الذي تأسست عليه اإلدارة الحكوميـة    . الساسانيين
هذا، باإلضافة إلى أن سيدنا عمر ارتـضى لوالتـه فـي            . للخالفة اإلسالمية 

 الذين كـان  ،الشرق أن يستعينوا في جميع الخراج بنفس عمال الفرس القدامى        
 بالدهاقين لخبرتهم   يستعين بهم الساسانيون في جمع الضرائب، وهم المسمون       

وبذلك استمرت فـي أيـدي هـؤالء      . التامة بكل الشؤون المتصلة بهذا الجمع     
الدهاقنة سجالت الخراج اإلسالمي، فظلوا يكتبونهـا بالفارسـية حتـى أمـر      
.عبدالملك بن مروان بتعريبها في العراق  

أما األلفاظ الفارسية التي اقترضتها العربية في هذا العصر فقـد ذكـر             
ممزوجة معها ما اقتـرض فـي       ) ٢٠١: ١٩٦٦( عبد الرحمن أيوب     بعضها

كوز، وإبريق، وطشت، وطبـق،     (: العصر الجاهلي لتداخل العصرين، وهي    
وقصعة، وديباج، وإبرسيم، وسندس، وإستبرق، وياقوت، وفيـروز، وكعـك،          
وفلفل، وقرفه، وزنجبيل، ونرجس، وياسمين، ومـسك، وعنبـر، وكـافور،           

.) ولوز، وخندقوصندل، وقرنفل، وجوز،  

وإذا توغلنا في عصر بني أمية نجد أن الكوفة والبصرة، أهم مـصرين             
 تصطرع فيهمـا اللغـة العربيـة        -عربيين على الجهة المتاخمة لبالد فارس     

والفارسية، وغيرهما من اللغات المستخدمة في تلك األنحاء، بل نجد أن اللغة            
 مما أدى إلى أن تبـادر       الفارسية كانت منتشرة وسط سكان البصرة والكوفة؛      
عرفت فيمـا بعـد باسـم       (المدينتان إلى وضع قواعد للعربية تميز كل مدينة         
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شوقي " (بالموالي" ، حتى ال يضّل من سموا       )مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة   
ولم يقف الحال عند هذا الحد، فقد استمرت عـادة          ). ١١٧: ضيف ب ت ب     

ن، إذ كانوا يحشون أشـعارهم العربيـة    الشعراء التي رأيناها في بالط اللخميي     
ومن هؤالء الشعراء يزيد بن مفرع،      . ببعض األلفاظ الفارسية في هذا العصر     

.والطرماح، وحمزة بن بيض، والعرجي، وغيرهم  

ومن أمثلة الشعر العربي األموي الذي تضمن ألفاظـا فارسـية، قـول             
:)iv(مصعب بن بيض  

ا        عليبنفجسا وقضيت رأيتك في المنام شتت خز 
 ديني

فصدق يا فدتك النفس رؤيا        رأتها في المنام لديك 
 عيني

وقول العرجي:  

أماطت كساء الخز عن حر وجهها       وأدنت على 
 الخدين بردا مهلهال

:وقول اآلخر  
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لعمرك ما الديباج خرقت وحده        ولكنما خرقت جلد 
 المهلّب

الخـز، والبنفـسج،    :  األلفاظ الفارسية التالية   ويالحظ أن األبيات السابقة حوت    

.والديباج  

ويمكن تلخيص األثر الفارسي على العرب في عصر بني أميـة فيمـا             
، وهو أن األثر الفارسي فـي هـذه         )٨ : ١٩٨٨(ذهب إليه أحمد فؤاد متولي      

الفترة كان على النطاق الرسمي أقوى وأمعن، إذ إن اللغة الفارسـية كانـت              
، وأدق في العبارة الديوانية؛ ألنها لسان حال دولة أعرق فـي            أغزر في المادة  

.الحضارة، وأسبق في التنظيم السياسي واإلداري  

 فسنجد أن العرب قد تحضروا وامتزجـوا        -وإذا انتقلنا إلى العصر العباسي    
امتزاجا قويا بالشعوب التي حولهم بالمصاهرة والمعاشرة والوالء، ونقلوا عن هذه           

من نظمها وآدابها، خاصة عن الفرس الذين نـصروا العباسـيين           الشعوب كثيرا   
ومعروف أن الدولـة العباسـية      . وظاهروهم إلى أن تم الغلب لهم على بني أمية        

قامت على أكتاف الفرس؛ مما أدى فيما بعد إلى أن يكون هنـاك إسـراف فـي                 
ا هنا في   ويهمن(االقتباس في شتى مناحي الحياة منهم، بل والتكلف في النقل عنهم            

، حتى ليصف الجاحظ دولة بني      )الغالب االقتراض اللغوي الذي سيتضح بعد قليل      
العباس بأنها عجمية خرسانية، وحتى ليسمي جرجي زيدان العصر العباسي األول           

).١٢ : ١٩٨٧حسين عطوان "(العصر الفارسي "   
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هذا، ولعل أهم الجوانب التي كان للفرس أثر كبير فيهـا هـي الحيـاة               
، فاالتصال الذي تم بين العرب والفرس،       )العباسي(تماعية في هذا العصر     االج

 -واالختالط بينهما سواء في جزيرة العرب وغيرها أو في بالد فارس نفـسها   
فقد لبسوا المالبس الحريريـة الفـاخرة       . كان له أثره العميق في حياة العرب      

باج، ولبسوا البردعة وغيرها، التي أتت إليهم من بالد فارس كالخز والقز والدي 
كما أكلوا األطعمة الفارسية التي لم تكن لديهم        ... والقلنسوة والجوخ والسروال  

بها معرفة من قبل كالكعك، والكبـاب، والخـشاف، والجـزر، والباذنجـان،            
 والدواوين وفرشوها بالريـاش     وبنوا القصور الضخمة واألواوين   ... والزالبية
كما نـرجح أن    ). ١٠ : ١٩٩٤ائشة الترابي   ع... (ها بالجواري والقيان  ومألو

تكون هناك ألفاظ متفرقة اقترضت في هـذا العـصر كالنـشادر، والتنبـاك،           
يـك، دو، سـي،     (والالرنجة، والبلهوان، والبخت، والبندر، وألفاظ الطاولـة        

.وغيرها) جهار، بيش، شيش  

 ومما ال شك فيه أن ألفاظ الحياة االجتماعيـة الماديـة كأسـماء األطعمـة         
 قـد   -)التي ذكرنا طائفة منها قبيل قليـل      (واألشربة واألدوات والمالبس وغيرها     

. دخلت إلى العربية بنفس ألفاظها الفارسية، وأصبحت تجري على لسان العباسيين          
أن العرب  ) ٩٢: ب ت أ  (، كما يخبرنا شوقي ضيف      )العباسي(ويميز هذا العصر    

 علـى ألفـاظ     تيرها؛ ألنها سيطر  أنفسهم كانوا يقبلون على تعلم الفارسية، وتطو      
حياتهم االجتماعية، بل تعدت ذلك إلى أن تدور في مجالس العرب، حتى لنـرى              

وإذا صـح هـذا    . األصمعي العربي القح يفهم ما يجري على لسان بعض الفرس         
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الخبر عن األصمعي ففيه إشارة واضحة إلى أن الفارسية كانت تشيع على ألـسنة           
ولم يسلم من ذلـك الـشعراء،    . ة لبغداد والكوفة والبصرة   كثيرين في الحياة اليومي   

وهناك بعـض   . العتابي التغلبي الذي اشتهر بإيراده أللفاظ فارسية في شعره        : مثل
شوقي ضـيف  (الشعراء ممن كان يورد ألفاظا فارسية على جهة التظرف والتفكّه       

).١٢٣: ب ت ب  

:خر الذي حوى ألفاظا فارسية قول اآلالعباسيومن الشعر   

رقّ الهواء برقة قدامــه          فغدون برقا للزمان 
 األسـعد

فكأن دجلة طيلسان أبيض          والجسر فيها كالطراز 
 األسود

:وقول التي غنت للمعتصم الخليفة العباسي  

وارقه     هدوء النجم أرجحنت ـيف تعتريني طـلزينب ط
 لواحقه

 أنمــاطه إذا ما بساط الهوى مدت وقربت      للذاته
  )v(ونمـارقه
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طيلـسان، وطـراز،    : فاأللفاظ الفارسية التي حوتها هذه األبيات، هـي       
.واألنماط، والنمارق  

ويمكن القول إن العصر العباسي، الذي هو عصر ليس للعرب فيه مـن             
 –سيادة، وال سلطان إال سيادة األسرة الحاكمة، أما بعد ذلك فكل شيء للفرس            

ين العرب والفرس إلى أوجها، وقد أتاح هذا فرصة         فقد وصلت فيه العالقات ب    
كبيرة ألن تقترض العربية ألفاظا كثيرة من اللغة الفارسية، ال سيما فيما يتعلق             
بمجال األزهار والرياحين واألطعمة واألشربة، ال سيما بعد أن استغل الفرس           
نفوذهم في هذا العصر، وبما قدموا من الحركة العلميـة  والترجمـة ونقـل               

ويظهر في هذا العصر استثمار واسع للكلمات       . فكارهم ومعتقداتهم ودياناتهم  أ
.التي اقترضت في العصر الجاهلي، وعصر صدر اإلسالم، والعصر األموي  

�
���C(ا� �S���$ ��$�ا�� �Sا�� �lq�:  

بمجيء عصر النهضة واكبت اللغة العربية مستجدات العصر، وأظهرت        
عما استحدث فيه، كما كان العهد بها، فنشأت لغـة       القدرة على التطّور للتعبير     

عربية معاصرة حافظت على خصائص الفصحى األساسية من صحة التراكيب 
النحوية وسالمة األبنية الصرفية واألداء الصوتي، غير أنها تأثرت منذ بـدء            

فـي مقـدمتها    ( عصر النهضة إلى اليوم عبر طرق عديدة باللغات األوربيـة         
اقترضت منها ألفاظا عديدة ال سيما األلفاظ المتعلقـة بـشؤون           ، ف )اإلنجليزية
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، كما تأثرت بها في     إلخ...اإلدارة والعلوم والنشاطات المستحدثة واالختراعات    
.جوانب أخرى سيتم ذكرها الحقا  

ولمتابعة هذا األمر فإنه في البدء ال بد من القول إن بداية النهضة العربيـة               
 كانت باكورة اللقاء العربي بالحـضارة       -د علي الحديثة في مصر في عهد  محم      

الحديثة والعلم الحديث، وظهرت في هذا اللقاء مشكلة التعبير باللغة العربية عـن             
، غيـر أن    )١٦: ١٩٩٨محمود فهمي حجازي    (الحضارة األوربية والعلم الوافد     

يذهب إلى أن صلة العربية باإلنجليزية بدأت       ) ٢٨٢: ١٩٨٦(عبد الصبور شاهين    
 منتصف القرن الحادي عشر الميالدي ولمدة خمسة قرون على األقـل بعـد              في

ات األصول العربية يـصل     وذلك، مدلّال على ذلك بوجود قدر كبير من الكلمات ذ         
بها بعض الباحثين إلى بضع مئات، دخلت إلى اإلنجليزية مباشرة، أو بالواسـطة،     

يدة عن تـأثير العربيـة      ومشيرا إلى أن البعض يظن أن اللغة اإلنجليزية كانت بع         
فيها، ألن الجزر البريطانية كانت بمنأى عن موجة الفتح العربي لجنوب أوربـا،             
وحوض البحر المتوسط، ولكن الغزو العلمي العربي لم يترك مكانا فـي أوربـا              
.دون أن يبلغه  

والعكس بالعكس، فإن عصرنا الحالي يشهد بأن الغزو العلمي الغربـي،           
وقـد  . نجليزية، لم يترك مكانا في العـالم دون أن يبلغـه  وفي مقدمته لغته اإل 

. استفادت اللغة اإلنجليزية من الغزو، فصارت اللغة األكثر انتـشارا، عالميـا        
وكل ما يجري في هذا العالم يجد تسجيله في هذه اللغـة، وتعبيـره العلمـي                
.واإلعالمي  
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كثـره  اجهه العربية أ  ومن هنا كان طوفان المصطلحات العلمية الذي تو       
  ويأتي موقف العالم الناطق بالعربية، كما يرى عبد الصبور شـاهين           .إنجليزيا

، من هذا الواقع، فهو يتعامل معـه، كمـا يتعامـل الطالـب              )٣٠٨: ١٩٨٦(
لقد أصبح عالم اللغة اإلنجليزية هـو معهـدنا،         . المتواضع مع أستاذه العبقري   

غريب أن نجد طـابع     ومقصد بعثاتنا، ومصدر أدواتنا الحضارية، وليس من ال       
. من بالد الصيناللغة اإلنجليزية على كل منتج حضاري حتى ولو كان  

 هما يكن من أمر، ونحن نناقش تأثر اللغة العربية باللغة اإلنجليزيـة،           م
فر ما  انكاد نزعم بأنه ليس هناك عالقة اتصال مباشر بينهما، بمعنى أنه لم يتو            

 في أماكن محـددة وأزمنـة   إلنجليزيةيجمع بين متحدثي اللغة العربية واللغة ا      
 فيما وقـع    محددة تسمح بوجود ظاهرة اقتراض كثيف بين اللغتين، على األقلّ         

بين أيدينا من مصادر ومراجع في هذا المضمار، وذلك على الرغم من ِقـدم              
وعلى الرغم من مرور أكثر ، ابتعاث عدد معتبر من الطالب العرب إلى أوربا     

وربيين من فرنسيين وأيطاليين وأمريكيين عددا مـن        من قرنين على إنشاء األ    
.المدارس في بعض الدول العربية التي كانت تدرس موادها باللغات األجنبية  

إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا بعد أن يتم استبعاد عالقة االشتراك في    
األولى إفريقية آسـيوية، والثانيـة هنديـة        (األصول بين العربية واإلنجليزية   

واستبعاد عالقة االتصال المباشر بينهما، ما الذي يبرر وجود أثر على ) ةأوربي
 اللغة العربية من ِقبل اللغة اإلنجليزية؟
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 إال عالقة االتصال    بق من عالقة بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية       لم ت 
غير المباشر، وهي عالقة ال تتم بين متحدثي اللغتين المعنيتين مباشرة، وإنما            

 عبر وسائط متعددة، يأتي في مقدمتها التقاليد األدبية، من شعر وقـصص             تتم
.ورواية، وغيرها  

ولما كان أثر اللغة اإلنجليزية وغيرها من اللغات األوربية على اللغـة            
العربية بعد عصر النهضة وما يزال يتأتّى عبر أسلوب بعض الكتّاب، الـذين             

 ومن جاء بعدهما إلى يوم النـاس        تأثروا بالثقافة األوربية كالعقاد وطه حسين     
. فإنه قد أضيف إلى ذلك عنصر جديد قوي التأثير–هذا  

) ١٢٥-١٢٤: ١٩٩١(  يحدثنا عبد العزيـز شـرف      وعن هذا العنصر،  
 وال سيما بعد نهضة اإلعالم وتزايد       –حين يشير إلى أنه ولما كان من المتعذر       

ذلك كانت كل لغـة      أن تظل لغة ما بمأمن من االحتكاك بلغة أخرى، ل          –تداوله
على أن أكبر عوامل . من لغات العالم عرضة للتطور المطرد عن هذا الطريق

االحتكاك تتمثل في وكاالت األنباء العالمية التي تقدم خدمات إعالمية ضخمة،           
ويمتد توزيعها في مدى بعيد، لما تملكه من تسهيالت في وسـائل االتـصال              
.واإلرسال ونحو ذلك  

 بترجمة البرقيات   ألنباء أثرها في اللغة العربية تأثراً     وقد كان لوكاالت ا   
إن  ":اإلخبارية، فنجد األفعال األجنبية تتسرب إلى اللغة العربية، ومثال ذلـك          

     �
� ا�t+�د    ) يشكّل (OUQ ا�C#:د ا�E�آ�� OQ 1�2ود �:رuا 1�2 ه�nK ."  وفعـل
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 هو ترجمة حرفية دخلت لغة الصحافة والـسياسة واسـتقرت فيهـا           ) يشكّل(
وه#�tI0 �tت ?��tIX آ+�t�ة �Pt          : "ومن ذلك قول بعض الصحفيين    . استقرارا تاماً 

: وقـول آخـر  .  بذلك عن معنى الغرابة أو التعجب    ، معبراً "���2ت ا�pIE�jم 
: المرجع نفسه( "���ن �2ّ� أن أ`v أ�2��t� O�$ ���l �� �$�H2 هutا ا���tم             "

١٢٥.(  

 أتاحـت فرصـة      قـد   األنباء وخلص عبدالعزيز شرف إلى أن وكاالت     
، ولم يكن   )ومنها اإلنجليزية بالطبع  (بين اللغة العربية وبعض اللغات      االحتكاك  

تأثيرها بالمفردات فحسب، وإنما انتقـل التـأثير إلـى القواعـد واألسـاليب              
).المرجع نفسه، الصفحة نفسها(كذلك  

إن تأثر اللغة العربية المعاصرة باإلنجليزية عبر وكاالت األنباء العالمية          
.لدليل واضح على عالقة االتصال غير المباشرة بين اللغتين  

يستنبط من هذا االستعراض أن تأثير اللغة اإلنجليزية على اللغة العربية           
 تم، في الغالب، عن طريق عالقة غير مباشرة         -منذ عصر النهضة حتى اليوم    

قد تـأثر  و. إلخ... بين اللغتين، قوامها التقاليد األدبية، من شعر وقصة ورواية     
. كبار كتّاب العربية بتلك التقاليد في أساليبهم، التي لقيت حظها من االنتـشار            

 ساهمت في نشر كثير من األلفاظ        التي   وقوامها كذلك وكاالت األنباء العالمية    
.واألساليب األجنبية على العربية، وقد وجدت حظها أيضا من االنتشار  
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يزية على اللغة العربية المعاصرة،     فيما يلي سنقوم بتناول أثر اللغة اإلنجل      
.على مستوى األلفاظ  

 أذنت بدخول مرحلة جديدة     ١٧٩٨بقدوم حملة نابليون على مصر سنة       
في العالم العربي وعالقته بأوربا،  فإدخال النظم الغربية الذي بدأ علـى يـد               
محمد علي، وإقامة المدارس والمعاهد على النمط األوربي وتغديتها بالعلمـاء           

ربيين، وإرسال الشباب المصري إلى الجامعات األوربية، وتأسيس مطبعة         األو
للدولة، وإصدار صحيفة رسمية، وإنشاء مكاتب للترجمة، تقوم بنقل عـدد ال            
يحصى من المؤلفات األوربية في شتى أنواع العلوم والفنون إلـى العربيـة،             

 فـي مـصر      –تيسيرا لتناولها في العالم العربي، كّل ذلك عاد على العربيـة          
، ومما يشهد على ذلك تلـك       ...  بآثار بعيدة المدى في التأثير     –باديء ذي بدء  

أوال من الفرنسية واإليطالية، وأخيرا من      : األلفاظ الدخيلة من اللغات األوربية    
).٢٣٩: ١٩٨٠يوهان فك ( اإلنجليزية  

لقـد كـان    ): ٢٠: ١٩٩١( وفي هذا المجال يقول أحمد محمـد قـدور        
ات األجنبية في هذا العصر أثر كبير في النشاط اللغـوي، فقـد             التصالنا باللغ 

شهدت بدايات االتصال كثرة األلفاظ الدخيلة من اللغات األوربيـة، ال سـيما             
.األلفاظ المتعلقة بأمور اإلدارة والعلوم والنشاطات المستحدثة واالختراعات  

ي مجال  ال يبالغ المرء إذا تحدث ف     ): ١٤٩: ٢٠٠٥(كما يقول شتيفان فيلد     
فقد كان الكتّاب   . الثروة اللغوية العربية الحديثة عن تغيير جوهري للغة العربية        
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والعلماء والصحفيون الذين يكتبون بالعربية أن تخلقوا ثروة لغوية يـستخدمونها           
وكان الـسؤال الـذي طـرح       . أداة مناسبة للتعبير عن مفاهيم العصر الحديث      

كيف يمكن أو ينبغي للمرء أن يكتب       : باستمرار صراحة أوضمنا هو نفسه دائما     
وتعـد  : بالعربية اآلن المفهوم في لغة من اللغات األوربية؟ ويضيف فيلد قـائال           

الثروة اللغوية تبعا لذلك ضخمة للغاية، فقد استعيرت مفردات غير قليلـة فـي              
فـي   (سـينما : شكلها الصوتي األجنبي بوصفها مفردات محض أجنبية، مثـل        

cinemaالفرنسية   في الفرنـسية     (ديمقراطيةو،  ) democratie ودمجـت     ). 
: مفردات أخرى في بنية الجذر في العربية، ويمكن أن تسمى كلمات دخيلة، مثل            

في الفرنسية (بنك banque (فيلم، و) في الفرنسية filme  (   مع صـيغ الجمـع
المرجـع  (المنطوقة المعتادة في غير ذلك في المفردات العربية بنوك أو أفـالم             

).الصفحة نفسهانفسه،   

ومن جانب آخر فقد شغلت العربية المعاصرة بقضية المصطلح العلمي          
الذي تحتاجه للوفاء بمطلوبات الحياة المعاصرة التي كثر فيها اإلنتاج المعاصر 

فـي  فما كان من العربيـة      . في المجاالت العلمية والتقنية وتعدد التخصصات     
 من اللغات األوربية عمومـا،      حيان إال أن تقترض تلك المصطلحات     أغلب األ 

.ومن اللغة اإلنجليزية على وجه الخصوص  

     الجدول التالي يقدم نماذج من األلفاظ اإلنجليزية المـستخدمة فـي           
:اللغة العربية المعاصرة  



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

 

 اإلنجليزية العربية اإلنجليزية العربية

 soap صابون aspirin أسبرين

 saloon صالون atlas أطلس

 sodium صوديوم powder  بدرة

 fax فاكس platin بالتين

 flash فالش benzine بنزين

 volt فولت penicillin بنسلين

 vitamin فيتامين bank بنك

 video فيديو taxi تاكسي

 virus فيروس tragedy تراجيديا

 carbon  كربون telegraph تلغراف

 crystal كريستال telephone تلفون
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وميدياك diploma دبلوم  comedy 

 workshop ورشة studio ستديو

ســـوبر 
 ماركت

supermarket 

 

يتضح من الجدول السابق، الذي يستعرض عددا من األلفاظ اإلنجليزية           
 أن هذه األلفاظ تعكس حقوال دالليـة        -المقترضة  في اللغة العربية المعاصرة     

ثـة، وحقـل    مختلفة، منها حقل المفاهيم والمصطلحات، وحقل األدوات الحدي       
وفي الغالب تـم اقتـراض هـذه     . إلخ... المنتوجات والمصنوعات المعاصرة  

 .lexical gapاأللفاظ لسد ما يسمى بالفراغ اللفظي 

 في محور اللغة العربية تتأثر باللغـات        نستنبط مما تم استعراضه   وعليه  
: اآلتي-قديما وحديثا  

، وما تاله من عـصور،       أن اللغة العربية تأثرت، منذ العصر الجاهلي       :أوالً
باللغة الفارسية إذ اقترضت منها ألفاظا كثيرة، ال سيما فيمـا يتعلـق             

ويقف العصر العباسي . بمجال األزهار والرياحين واألطعمة واألشربة 
في مقدمة تلك العصور، حيث استغل الفرس نفوذهم في هذا العصر،           

اتهم وما قدموا من حركة علمية  وترجمة ونقـل ألفكـارهم ومعتقـد            
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كما يظهـر  .  في نقل كثير من األلفاظ الفارسية إلى العربية -ودياناتهم
في هذا العصر استثمار واسع للكلمات التي اقترضت فـي العـصر            
.الجاهلي، وعصر صدر اإلسالم، والعصر األموي  

ال سيما في مجال اقتـراض      ( أن اللغة العربية تأثرت باللغة اإلنجليزية      :ثانياً
وقد تم هذا التأثير، فـي      . عصر النهضة حتى اليوم   ة  بدايمنذ  ) األلفاظ

الغالب، عن طريق عالقة غير مباشرة بين اللغتين، قوامها تقاليد أدبية           
وقد تأثر كبار كتّاب    . إلخ... للغة اإلنجليزية، من شعر وقصة ورواية     

. العربية بتلك التقاليد في أساليبهم، التي لقيت حظهـا مـن االنتـشار            
 ساهمت في نشر كثير مـن        فقد االت األنباء العالمية  وقوامها كذلك وك  

األلفاظ واألساليب األجنبية على العربية، وقد وجدت حظها أيضا من          
.االنتشار  

 تعكس حقوال   - أن األلفاظ اإلنجليزية المقترضة في اللغة العربية المعاصرة        :اًثالث
لحديثـة،  داللية مختلفة، منها حقل المفاهيم والمصطلحات، وحقل األدوات ا        

وفي الغالب تم اقتراض    . إلخ... وحقل المنتوجات والمصنوعات المعاصرة   
 .lexical gapهذه األلفاظ لسد ما يسمى بالفراغ اللفظي 

وانطالقا من ذلك يمكن القول إن اللغة العربية كغيرها من اللغات، أثرت      
، )كالفارسـية (في غيرها، كما تأثرت، وهذا شيء طبيعـي، باللغـات قـديما           
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وهي بذلك تبرهن على أنها لغة منفتحـة مرنـة غيـر            ). كاإلنجليزية(وحديثا
.جامدة  

 

�ً)��K :        �Sا�� �� �w#� P:ر �2
����U0�# 0&�� ا�I�Bظ �f� ا���$�� �� ا�	��ن ا�
F
O'ا�:  

 حـول    لآلخـر  ذكرنا من قبل أن هناك فريقين، لكّل منهما رأي مخالف         
يم، وقد أجلنا مناقشتهما ريثما نقوم      قضية األلفاظ غير العربية في القرآن الكر      

بدراسة موضوعين على قدر من األهمية، أولهما قابلية تأثير اللغـات علـى             
وقد . وثانيها اللغة العربية تتأثر باللغات األخرى قديما وحديثا       . بعضها البعض 

كان الهدف من دراسة الموضوعين الوقوف على رأي علم اللغة الحديث فـي             
وهل ينطبق ذلك التأثير على جميـع       . ت على بعضها البعض   عملية تأثير اللغا  

.اللغات، بما فيها اللغة العربية  

:فيما يلي نقوم بمناقشة الرأيين، المشار إليهما  

jًأو :�
���� و0:ع ا����ب �� ا�	��ن ا�#
: ا��أي ا�uي   

بقيادة أبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي بكر بن األنباري، باإلضافة إلى            
:" وحجة أبي عبيدة قول اهللا سبحانه وتعالى      . الفقهاء واللغويين والنحاة  عدد من   

وحجة أبي بكر بـن     ". بلسان عربي مبين  "، وقوله تعالى  "إنا جعلناه قرآنا عربيا   
بينما حجة الفقهاء   ". أن اهللا عز وجل ال يخاطب العرب بلغة العجم        :" األنباري



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  ا$"#�"�� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

القليل وال الشاذ من اللغة، كمـا       أن القرآن الكريم ال يأتي ب     :" واللغويين والنحاة 
".أنه ليس في كتاب اهللا شيء بغير لغة العرب  

إن هذا الرأي يفهم من أصحابه أنهم ال يؤمنون بتـأثر اللغـة العربيـة               
باللغات األخرى، وقد ثبت بما ال يدع مجاال للشك أن اللغة العربيـة تـأثرت               

ال سـيما   ( اإلسالمبلغات الشعوب واألمم التي كانت تجاور العرب قبل وبعد          
بل إن هذا التأثر، خصوصا على مستوى اقتراض األلفاظ، أقر          ) اللغة الفارسية 

.به الصحابة والتابعون  

أما فيما يخص الحجج التي ارتكزوا عليها، ال سيما ما وردت في آيات             
 فإن تأويلها عندهم لم يقر به ابن        -محددة في القرآن الكريم تمت اإلشارة إليها      

أن ابـن   "إلى  ) ١٠٤: ت.د( اهد وعكرمة، وقد أشار إبراهيم أنيس     عباس ومج 
. ، أشهر من عرف بهذا الـرأي      "عباس وصاحبيه أعلم بالتأويل من أبي عبيدة      

هذا، إضافة إلى أن بعض تالميذ أبي عبيدة، وعلى رأسهم أبو عبيد القاسم بن              
رأي سالم، لم يكونوا على رأي أستاذهم، حين وازنوا بين رأي أبي عبيـدة و             

).٣٦٠: ١٩٩٩رمضان عبد التواب( السلف الصالح في هذا المجال  

مهما يكن من أمر، فإن الرأي الذي ينكر وجود المعرب في القـرآن ال              
علم اللغة الحديث، الذي يذهب إلى قابليـة تـأثر اللغـات            ما جاء ب  يتوافق مع   

لهـا  ببعضها البعض، وأن اللغة أية لغة ال تكون بمنجاة من التـأثر مـا دام                
كما أن دراسات فـي علـم اللغـة         . متحدثون لهم أدنى اتصال بلغات أخرى     
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الحديث، أكدت أن اللغة العربية، كغيرها من اللغات، تأثرت بلغات وأثرت في            
.  أخرى  

��(�l :�
����)�� و0:ع ا�I�Bظ ا���ّ�$� �� ا�	��ن ا��y$ ل:	
:ا��أي ا�uي   

ومجاهد وعكرمة، من    ومن يقف خلفه اعتمد على ما روى ابن عباس          
، من غيـر لـسان   "سجيل ومشكاة وأباريق واستبرق واليم والطور :" أن أمثال 

العرب، وقد تمت اإلشارة، قبل قليل، إلى أن ابن عبـاس وصـاحبيه أعلـم               
.بالتأويل من أبي عبيدة  

إن هذا الرأي، الذي يقف معه الصحابة والتابعون، ومن يوافقون علـى            
عباس ومجاهد وعكرمة، بعكس أصـحاب الـرأي        تأويل اآليات من قبل ابن      

 إن هذا الرأي يعبر عن انفتاح اللغـة    -األول، الذين يقفون عند معناها الظاهر     
علم اللغة الحديث، الذي يقر بقابلية ما جاء به العربية، وهي عملية تتماشى مع     

. ر والتـأثير  ناء عرضة للتأث  تأثر اللغات ببعضها البعض، وأن اللغات بال استث       
ا تتماشى مع حقيقة أن اللغة العربية، كغيرها من اللغات، أثبتت الدراسـات             كم

.أنها أثرت في لغات وتأثرت بلغات، وهذا أمر طبيعي  
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�z�K:  

قضية ":  ذات صلة بعنوان الورقة    حاورنخلص مما تم استعراضه من م     
 نخلـص   -" الكريم في ضوء علم اللغة الحديث      ناأللفاظ غير العربية في القرآ    

:لىإ  

 أن العـرب، متحدثو اللغة العـربية، لم يكونوا منعزلين قبل اإلســالم،            :أوالً
كما زعم بعض من المستشرقين، بل كانوا على اتصال بمن حولهم مـن             
األمم التي تجاورهم عن طـريق التجارة، وعن طريق إقامتهم وترددهم          

نطالقـا  وأن لغتهم في العصر الجاهلي، ا     . على بعض المدن المتاخمة لهم    
من ذلك االتصال، سلكت مسلك غيرها من اللغات، فاقترضـت ألفاظـا            
عديدة تعبر عن أمور غير مألوفة في شبه الجزيرة، من أزهار وطيـور             

وقد وردت في بعض شعر الشعراء      . وخمور وأدوات منزلية، وغير ذلك    
.الجاهليين، من أصحاب المعلقات كاألعشى  

 -عد بزوغ فجر اإلسالم ونزول القرآن الكريم       أن اللغة العربية استمرت ب     :ثانياً
في اقتراض ألفاظ من لغات األمم التي احتك بها العرب، وقد ظهر ذلـك              

وأن هناك انقساما واضحا بين العلماء      . جليا في شعر الشعراء اإلسالميين    
ـ          إذ . رآن الكـريم  بمختلف مشاربهم حول وجود ألفاظ غير عربية في الق

لها يرى وجود هذه األلفاظ، والثـاني ينكـر          فرق، أو  انقسموا إلى ثالث  
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وجودها تماما، والثالث يحاول التوفيق بين الرأيين بالقول إن أصلها القديم           
.أعجمي، لكنها تعربت، فأصبحت ضمن األلفاظ العربية  

 أن مسألة تأثير اللغات على بعضها البعض أمر محسوم لغويـا، تدعمـه              :ثالثاً
 اللغة المتأثَر بها عادة ما تكـون مرتبطـة          وأن. الشواهد اللغوية المتعددة  

 وأن أهم مجال يظهر فيه تأثير اللغات علـى بعـضها           . بتفوق حضاري
كما يشمل أحيانـا    . البعض هو مجال المفردات، وذلك لسهولة اقتراضها      

.مجال األساليب والتعبيرات، والتراكيب  

 باللغـة   -لجاهلي أن اللغة العربية تأثرت، في العصور التي تلت العصر ا          :رابعاً
الفارسية إذ اقترضت منها ألفاظا كثيرة، ال سيما فيمـا يتعلـق بمجـال              

ويقف العـصر العباسـي فـي       . األزهار والرياحين واألطعمة واألشربة   
مقدمة تلك العصور، حيث استغل الفرس نفوذهم في هذا العـصر، ومـا           

 -همقدموا من حركة علمية  وترجمة ونقل ألفكارهم ومعتقداتهم وديانـات          
كما يظهر في هذا العصر     . في نقل كثير من األلفاظ الفارسية إلى العربية       

استثمار واسع للكلمات التي اقترضت في العصر الجاهلي، وعصر صدر          
.اإلسالم، والعصر األموي  

ال سيما في مجال اقتـراض      ( أن اللغة العربية تأثرت باللغة اإلنجليزية        :خامساً
وقد تم هذا التأثير، في الغالـب،       . اليوممنذ عصر النهضة حتى     ) األلفاظ

عن طريق عالقة غير مباشرة بين اللغتين، قوامها تقاليـد أدبيـة للغـة              
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وقد تأثر كبار كتّاب العربية     . إلخ... اإلنجليزية، من شعر وقصة ورواية    
التـي  وقوامها كذلك وكاالت األنباء العالميـة       . بتلك التقاليد في أساليبهم   
وأن . من األلفاظ واألساليب األجنبية على العربية     ساهمت في نشر كثير     

 تعكس حقـوال    -األلفاظ اإلنجليزية المقترضة في اللغة العربية المعاصرة      
داللية مختلفة، منها حقل المفاهيم والمصطلحات، وحقل األدوات الحديثة،         

وفـي الغالـب تـم      . إلخ... وحقل المنتوجات والمصنوعات المعاصرة   
ظ لسد ما يسمى بالفراغ اللفظي اقتراض هذه األلفا lexical gap. 

 أن الرأيين اللذين، ينكر أحدهما وقوع المعرب في القرأن الكريم، ويقـول   :سادساً
 يعكسان نظرتين مختلفتين للغة التي نزل بهـا         -الثاني بإمكانية وقوعه فيه   

ة القرآن الكريم، فالرأي األول  يفهم من أصحابه أنهم ال يؤمنون بتأثر اللغ            
العربية باللغات األخرى، وقد ثبت بما ال يدع مجاال للشك أن اللغة العربية             
. تأثرت بلغات الشعوب واألمم التي كانت تجاور العرب قبل وبعد اإلسالم          
وعلى ذلك فإن هذا الرأي ال يتوافق مع ما جاء به علم اللغة الحديث، الذي               

لغة أية لغة ال تكـون      يذهب إلى قابلية تأثر اللغات ببعضها البعض، وأن ال        
كمـا  . بمنجاة من التأثر ما دام لها متحدثون لهم أدنى اتصال بلغات أخرى           

أن دراسات في علم اللغة الحديث، أكدت أن اللغة العربية، كغيرهـا مـن              
أما الرأي الثاني، الـذي يقـول       .  اللغات، تأثرت بلغات وأثرت في أخرى     
  فيعبر عن انفتاح اللغـة       -الكريمبإمكانية وقوع األلفاظ المعربة في القرآن       

ثر في غيرها وتتأثر بغيرها، وهي عملية تتماشى مع مـا           ، وأنها تؤ  العربية
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جاء به علم اللغة الحديث، الذي يقر بقابلية تأثر اللغات ببعضها الـبعض،             
كما تتماشى مع حقيقـة أن      . وأن اللغات بال استثناء عرضة للتأثير والتأثير      

 من اللغات، أثبتت الدراسات أنها أثرت فـي لغـات           اللغة العربية، كغيرها  
. وتأثرت بلغات، وهذا أمر طبيعي  
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vا��در و��H�:  

 أوالً: مصادر ومراجع بالعربية:

 .من أسرار اللغة، القاهرة، مكتبة األنجلوالمصرية): ت.د(إبراهيم أنيس  -

، العدد )السعودية( الفيصل مجلة، "تأثير اللغة العربية في اللغة التركية): "١٩٨٨(أحمد فؤاد متولي  -
)١٤٠.(  
العربية الفصحى المعاصرة، دراسة في تطورها الداللي من ):  ١٩٩١(أحمد محمد قدور  -

 . شركة الطباعة والنشر واإلشهار: ، الدار العربية للكتاب، تونسخالل شعر األخطل الصغير

ي، ومقدمة ابن عطية، ، مقدمة كتاب المبانمقدمتان في علوم القرآن): ١٩٥٤(آرثر جيفري  -
 .القاهرة

مكتبة : كمال محمد بشر، القاهرة: ، ترجمةدور الكلمة في اللغة): ١٩٨٧(إستيفان أولمان  -
  .الشباب

دار : ، بيروتمقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األول): ١٩٨٧(حسين عطوان  -
 .الجيل

مطابع : حياته وأراؤه، مكةأبو الخطاب األخفش الكبير، ): ١٤١٨(حياة مصطفى محمد عقاب  -
 . البركاتي

  .مكتبة الخانجي: ، القاهرةفصول في فقه العربية ): ١٩٩٩( رمضان عبدالتواب  -
دراسات في العربية، ، "لغة الكتابة العربية في العصر الحاضر): "٢٠٠٥(شتيفان فيلد  -

، )١٥٧ -١٤٣(ص .  عالقاتها بأخواتها الساميات– لهجاتها– مراحلها التاريخية-أصولها
 .مكتبة اآلداب: سعيد حسن بحيري، القاهرة: ترجمة

 .دار المعارف: ، القاهرةتاريخ األدب العربي، العصر العباسي األول): ب ت أ(شوقي ضيف  -

 .دار المعارف: ، القاهرة الفن ومذاهبه في الشعر العربي):ب ت ب"          "  ( -
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،  وأثرها على الحضارة اإلسالميةصناعة النسيج الفارسي): ١٩٩٤(عائشة يوسف الترابي  -
 .أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة الخرطوم

 .دار الطباعة القومية: ، القاهرةالتطور اللغوي): ١٩٦٦(عبد الرحمن أيوب  -

دار االعتصام للطبع والنشر : ، القاهرةالعربية لغة العلوم والتقنية): ١٩٨٦(عبد الصبور شاهين  -
 .والتوزيع

 .دار الجيل: ، بيروتاللغة العربية والفكر المستقبلي): ١٩٩١(عبد العزيز شرف الدين  -

 .مطبعة الجبالوي: ، القاهرةعلم اللغة بين القديم والحديث): ١٩٨٩(عبد الغفار حامد هالل  -

 .دار نهضة مصر للطبع والنشر: ، القاهرةعلم اللغة): ت .د(علي عبدالواحد وافي  -

، التطور اللغوي بين لغة الشعر ولغة القرآن، دراسة مقارنة): ١٩٨٥(عودة خليل أبو عودة  -
 .مكتبة المنار:  الزرقاء-األردن

، قضايا ومشكالت: اللغة العربية في العصر الحديث): ١٩٩٨(محمود فهمي حجازي  -
 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة

رمضان عبد : ، ترجمةت واألساليبالعربية دراسات في اللغة واللهجا): ١٩٨٠(يوهان فك  -
 .مكتبة الخانجي: التواب، القاهرة

 ثانياً: مصادر ومراجع باإلنجليزية:

- Langacker, R.W.(1973): Language and Its Structure: Some Fundamental 

Linguistic Concepts , New York: Harcourt, Brace and world , INC. 

- Pei, Mario(1966): Glossary of Linguistic Terminology, New York: Anchor Books. 

- Schendl, Herbert(2001): Historical Linguistics , Oxford: Oxford University Press. 

- Jeffery, A. (1938): The Foreign Vocabulary of the Gur’an, Oriental Institute, 

Baroda. 
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-i العلظم نوع من الشجر يخضب بـه      . األرندج جلد أسود  .  ثوب ينسج على نيرين    الديابوذ .
 ).في البيت كلمتان أعجميتان(

-ii اإلسفنط أعجمية هي اسم من أسماء الخمر.  
-iii في البيت أربع ألفاظ أعجمية ألنواع مختلفة من األزهار. 

-iv                ١٩٩٤( ما يختص بأمثلة الشعر األموي هنا اعتمدنا على ما أوردته عائـشة الترابـي – 
المقتبسة، غالبـا، مـن     ) ٧٧ -٧٢(المرجع نفسه   : ولمزيد من األمثلة، انظر   ). ٧٤ -٧٢

األغاني ألبي الفرج األصفهاني .  
v-  المرجـع نفـسه    :، ولمزيد من األمثلة راجـع       )١٠٠ - ٩٨ : ١٩٩٤( الترابي    انظر عائسة

  . والتي اقتبست أمثلته كلها من األغاني ألبي الفرج األصفهاني) ١٠١ -٩٦(


