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اتــة أم السامیـة العربیــاللغ

قالیم العربیة منذ الربع الخالي إلى الشام ھي منبثق الحضارات السامیة التي كیفت أ إن الجزیرة 
الھالل الخصیب وما وراءه اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا ولذلك یمكن القول بأن العرب البائدة األرامیة التي 

قبائل إبراھیم الخلیل ھم العرب األصلیون الذین وضعوا لجمیع ومنھم ترجع إلى إرم بن سام بن نوح 
لف الثانیة قبل المیالد إلى جنوب العراق الشعوب السامیة لغتھم العربیة األم وقد نزحوا حوالي أوائل األ

 لم یرد في )أي بیت اهللا العتیق(واستقروا في مناطق بابل وارتباط الخلیل بجزیرة العرب و بالحجاز 
.القرآن وحده بل أبرزتھ الكشوف األثریة واللسنیات المقارنة حول الھجرات السامیة

یة خاصة والعربیة عامة، ویرى المؤرخون وقد اعتمدنا في دراستنا ھذه على المصادر  اإلنجلیز
العرب أن األرامیین من أصل واحد مع العرب البائدة أو العرب العاربة ویؤكد ذلك ما ورد من أن الملك 

 یشیر في كتاباتھ إلى أن حزائیل ملك العریبي أي العرب جاء  )م. ق625-668(األشوري اسرحدون 
ن والعرب من عنصر یكر الدكتور ھومیل أن األرامی وحزائل اسم أرامي وقد ذ1ىخاضعا إلى نینو

.2واحد
 تغلغلت اللغة األرامیة فیما بین النھرین وفارس ووادي النیل وآسیا الصغرى وشمال جزیرة وقد

ومصر  وفارس العرب حتى حدود الحجاز وبقیت اللغة الرسمیة طوال قرون قبل المیالد في بابل وأشور  
ألرجح وقد قامت األرامیة محل الكنعانیة وظلت اللغة السائدة في القرن والشام وبھا كتب اإلنجیل على ا

ھذه النظریة مؤكدا سیادة اللغة 3 األستاذ دایرنجرحیث أخذت العربیة تحل محلھا وعزز.م.السابع ق
"العبیرو"األرامیة من مصر إلى آسیا الصغرى إلى الھند وقد أبرز كروھمان عالقة األرامیین وقبائل 

:قائال بالعرب 
زیرة العرب وھو على األرجح مصطلح مرادف مع  أن العنصر البدوي في شبھ جومن المؤكد"

تسمیة  أرام وعبیرو وخبیرو وجد في األصل في المنطقة التي تمتد بین سوریة وبالد مابین النھرین والتي 
".4تعد أقدم مركز للسامیین

بیة تتكلم كلھا لغة واحدة ھي العربیة األصلیة القبائل العربیة التي نزحت من الجزیرة العروكانت 
ات احتفظت بخصائصھا وسمیت باللھجات أو اللغات السامیة تمییزا لھا عن اللغات جت إلى لھعالتي تفر

اآلریة والطورانیة ومن ممیزات اللغة السامیة أصولھا الثالثیة األحرف واشتقاقھا الناتج عن مجرد تغییر 
.الحركات

یب بعد الحفریات والكشوف األثریة أن عصر إبراھیم الخلیل وھو بدایة األلف یعد ھنالك رولم 
ھو عصر عربي لغتھ ھي السامیة العربیة )القرن التاسع عشر قبل المیالد(الرابعة قبل العصر الحاضر 

العرب عن سلسلة من الھجرات نقلت الكنعانیین األم فقد انبثق الجفاف الشدید الذي اكتسح شبھ جزیرة 
یقیین لفنیقیین والعمورین العمالقة منذ أزید من ألف عام قبل عصر الخلیل نقلت الكنعانیین و الفنوا

ص الدكتور أحمد سوسة  في ھذه 5والعمورین العمالقة منذ أزید من ألف عام قبل عصر الخلیل وقد لخ
ى مجموعات ھي المعطیات مبرزا تفرعات اللغة السامیة العربیة األم إلى لھجات قسمھا اللسنیون إل

العموریة (السامیة الغربیة بعناصرھا الكنعانیة والفینیقیة والمؤابیة والعبرانیة والسامیة الغربیة الشمالیة 
وأخیرا لھجات جنوبي الجزیرة العربیة وھي )األكدیة البابلیة واألشوریة(والسامیة الشرقیة )واألرامیة

ریة والذي یدل داللة واضحة في نظر الكثیر من خبراء اللغة المعینیة والسبئیة واألثیوبیة والعربیة واألمھ

1 Rogers, Cunéiforme Paralleles etc… p 353.
2 F.Hommel, « The Ancient Hebrew Tradition » p.202.

.كتائب التقالید العبریة القدیمة 
.حثھ عن تاریخ العرب أن األرامیین ھم أسالف العرببوالحظ كروھمان أیضا في 

3 Encyclopedia of Islam N.E. p.524.
)524 الطبعة الجدیدة، ص –میة دائرة المعارف اإلسال(

4 D. Diringer the Alphabet 1943 p.253.
5 Grohman, « The Arabs », the Encyclopedia of Islam, New .Ed. 525.
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واللسنیات على أن العربیة ھي اللغة األصلیة أي لغة بدو الجزیرة العربیة مازالت إلى اآلن أقرب كل 
.اللھجات المذكورة إلى اللغة السامیة األم 

عرب الذین انتقلوا من وتعتبر ھجرة األكدیین نحو الفرات في العراق أقدم من ھجرات السامیین ال
الجزیرة العربیة إلى ضفاف الفرات وقد نزحت جماعات أخرى من جزیرة العرب إلى وادي النیل في 
حدود األلف الرابعة قبل المیالد ویقال بأنھا حملت معھا حضارة أرقى من حضارة مصر وھي التي جاءت  

الكنعانیة وعمموا لغتھم مطبوعة ل الكتابة  التي یكون أصلھا عربیا مث1بفن التحنیط والكتابة الھروغلیفیة
 منھا صورة ألسرة عربیة مھاجرة من 2بالطابع العربي كما یتجلى ذلك من النقوش المصریة القدیمة

إمبراطوریةوھي ثاني (جزیرة العرب والعموریون العمالقة ھم الذین أسسوا اإلمبراطوریة البابلیة القدیمة 
 سنة بین 42منتشرین في الشام ومن بینھم ملوكھم زحوا من جزیرة العرب أن ن بعد ) وقبلھا األكدیةسامیة
. وھو صاحب التشریع المشھور الذي یقال بأنھ وضع أصالة  باللغة العربیةم. ق1750، 1792

األشوریون ثاني إمبراطوریة سامیة اتجھ الكنعانیون والعموریون واألرامیون واألكدیون وأقام 
قبائل أخرى الشام والعراق ومصر مستھدفا بعضھم الفرات واتجھت إلى دجلة والھكسوس واألدریون نحو 

أو أوائل األلف الثالثة قبل المیالد شمالي العراق على یمین دجلة فأسست حوالي أواخر األلف الرابعة 
مدینة أشور وھي عاصمة إمارة صغیرة على نسق المدن األكدیة جنوبي العراق وقد تكلم األشوریون بلغة 

لغتھم األشوریة وینتھي حكم cunéiformeیة قریبة من لغة األكدیین جنوبا وكتبوا بالخط المسماري سام
(م. ق1595أشور القدیمة في نھایة مملكة بابل القدیمة عام  تكونت خالل ھذه الفترة إمبراطوریة سامیة .

عربي وعیالم والخلیج ال ومصر ھط ومن ضمنھ آسیا الصغرى وسواحل إیجسضمت مجموع الشرق األو
وقد اھتم األشوریون بالفنون الجمیلة واألدب وتركوا في خزانة الكتب .م. ق612وقد سقطت نینوى عام

 الذي أخضع مصر كلھا لحكمھ، وقد عثر ).م. ق626-669(ألواح الطین التي أنشأھا الملك أشور بانیال 
. ألف رقیم حضاري في الحفائر حفظت في المتحف البریطاني25على نحو 

 العراق وقد أسسوا يأصلھم إلى شواطئ الخلیج العربي جنوبفیرجع )األرامیون(الكلدانیون أما 
 الحادیة عشرة وكان لھم  سنة بعد سقوط نینوى وسمیت ساللة بابل73رابع إمبراطوریة سامیة دامت 

 ساعة 24ضلع في تقویة علم  الفلك وھم أول من جزأ الواحد الصحیح إلى ستین وقسموا الیوم إلى 
التقاویم  الفلكیة العالمیة وعنھم أخذ والساعة إلى ستین دقیقة والدقیقة إلى ستین ثانیة ووضعوا أول 

.فیثاغورس كما برعوا في فن التطریز ورسم الصور علیھ
وسبى الیھود إلى الذي قضى على مملكة یھودا )م.ق562-605(وأعظم ملوكھم نبو ختنصر 

.3 بدأ التأثیر العربي على بابل وما وراءھابابل وفي ھذا العصر بالذات
الھجائیة األلفبائیة وعنھم نقلھا الفینیقیون ثم اقتبسھا من والكنعانیون العرب ھم مخترعوا الحروف 

ھؤالء منذ منتصف القرن المیالدي اإلغریقیون والالتین وكتابات اللھجة الكنعانیة القدیمة ھي حلقة 
وبین المسماریة )نة من خمسمائة صورة تكتب من الجھات األربعالمكو(الوصل بین الھیروغلیفیة 

واألبجدیة السینائیة وھذه األبجدیة ھي التي تفرعت عنھا أبجدیات منھا الفینیقیة والقرطاجیة والبونیة 
اإلفریقي في ھذه المجموعة العربیة ألن اللغة البونیة واللیبیة واألرامیة والنبطیة والعبریة ویندرج الشمال 

Langue punique ھي اللھجة الدارجة إلى الیوم في المغرب العربي وقد عثر على رخامة في البرازیل
 وھي 4الدكتور البرازیلي ادیلونیتو وضمنھا كتابھ األنطروبولوجیةأشار إلیھا .م. ق125تحمل تاریخ 

 لھجة تونس خاصة مكتوبة باللغة البونیة التي قورنت مع ترجمتھا العربیة فلوحظ أنھا ال تختلف عن
ض كنعان وجدوا قبیلة كنعانیة یتزعمھا نبي  ودارجة إفریقیا الشمالیة عامة وعندما دخل الموسویون أر

.5كنعاني یدعى بلعام ینشر فكرة التوحید ویتمتع بمكانة روحیة سامیة

(العرب والیھود في التاریخ " في كتابھ 1 ).1972طبعة وزارة اإلعالم العراقیة "
).26 ص 1 جيلعربتاریخ الجنس ا( الدكتور محمد عزة دروزة 2
(اللسان العربي"في العدد الثالث من "الفكر الصوفي وأصولھ"راجع بحثنا 3 )م1965ھــ 1385"
(تقویم المنصور " أشار إلیھا األستاذ توفیق المدني في مجلة 4 ( ـھ1348العدد الثالث عام " راجع بحثنا في مجلة اللسان العربي عدد )
ص 1384–3 ). م1965 
.22اإلصحاح5
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Marinusوقد ألف مارینوس الصوري  of Tyre كتابا في الجغرافیا ووضع خارطة للعالم عام 
في الجغرافیا  أنھ كان أول كاتب 1تستند إلى معلومات جغرافیة فینیقیة ویرى رولنسونللمیالد كانت 120

اتخذ الطریقة العلمیة الریاضیة في صنع الخرائط المستندة إلى خطوط الطول والعرض وعلیھ ارتكز 
:بطلیموس 

.2وكان القرطاجیون مثل الفینقیین یعرفون بالكنعانیین
الجزیرة العربیة األنباط وھم قبائل بدویة انتشرت منذ القرن السادس قبل  وآخر من ھاجر من 

المیالد شرقي مملكة األردن الحالیة واقتبسوا  من األرامیین ثقافتھم وتأثروا بلغتھم حتى غلبت األرامیة  
علیھم ولھجتھم ھي التي تطورت منھا لغة القرآن كما أن خطھم ھو خط كتبة الوحي وھو القلم النبطي 

.المقتبس من القلم األرامي القدیم
وھكذا یمكن القول بأن السامیین عرب ولغتھم التي ھي اللغة األم اللغة العربیة والنصوص كلھا 

.مجمعة على ھذه الحقیقة، أما العبریة فھي لھجة سامیة متأخرة
بل المیالد بستة وقد تأكد من جھة أخرى  أن الیھود ھم بقایا یھودا الذین نقلھم نبوختنصر إلى بابل ق

موسى ووصایاه العشر ألنھا قرون وقد تكلم الموسویون في األصول الھیروغلیفیة التي دونت بھا شریعة 
كانت لغة بالط فرعون حیث تربى موسى ولم یعثر لحد اآلن على أي أثر لھذه الشریعة الموسویة األصیلة  

مقتبسة من األرامیة یرجع تاریخ ھذه التوراة ألن التوراة المتداولة الیوم لیست سوى ترجمة عبریة مشوھة 
المتداولة الیوم لیست سوى ترجمة عبریة مشوھة مقتبسة من األرامیة یرجع تاریخ ھذه التوراة الیھودیة 

موسى بثمانمائة سنة على أن یونس التي ال عالقة لھا بتوراة موسى إلى عھد األسر البابلي بعد ظھور
 نینوى في القرن التاسع قبل المیالد فكان ذلك انطالقة أولى من أھلأرسل إلى مائة ألف أو یزیدون 

ض األشوریین .للموسویة في أر
 ال تمثل توراة أن التوراة الحالیة"موسى والتوراة األصیلة"في كتابھ 3ویرى العالم الیھودي سیلفر

من التوراة األصلیة لم یكن موسى وحتى الوصایا العشر التي یكاد یجمع العلماء أنھا الشيء الوحید المتبقي 
.بكمالھا وعلى ھیئتھا الحالیة كالتي أتى بھا موسى

التشویھ في ھذه التوراة المزیفة اشتمالھا على شرائع وتقالید وطقوس دینیة مقتبسة من وظاھرة 
استنادا إلى )ووتر من(الشرائع الكنعانیة والبابلیة وخاصة شریعة حمورابي كما أبرز ذلك البروفسور  

حقیقات أركیولوجیة على أن مزامیر داود نفسھا مشوھة وكذلك كل ما ورد في العھد القدیم لغلبة الطابع  ت
الكنعاني العربي علیھ حتى من حیث اللغة إذ لم تترجم إلى العبریة مدرجة في التوراة إال في عصور    

 سوى اقتباس من األرامیة االحقة فاللغة العبریة لم تكن إذن من أصول اللھجات السامیة بل لیست ھي نفسھ
.حفظت لنا كثیرا من مظاھر الحضارة الكنعانیة العربیة

عبرنوا كل ما اقتبسوه من  أن األحبار J.L.Bernardوقد أكد الكاتب الفرنسي جان لوي برنار  
)شلما نصر(تواریخ األقطار التي جاسوا خاللھا ومنھا سلیمان الذي لم یكن یھودیا وإنما كان أشوریا وھو 

 الصداقة مع ملكة سبأ العربیة بل أكد بروكلمن أن –كما یؤكد برنار –ولو كان سلیمان یھودیا الستحالت 
.ھؤالء الیھود قد تعمدوا إقصاء الكنعانیین من جدول أنساب سام أي من الساللة السامیة

ب وكان ویرى بعضھم أن اسم یھوه إلھ الیھود ھو اسم أحد آلھة البدو الشمالیین في جزیرة العر
الكنعاني ملك أورشلیم یدین بالتوحید كما كانت لغة داود وسلیمان ھي الكنعانیة العربیة التي اقتبسھا 
الموسویون من بني كنعان بعد دخولھم أرض فلسطین فكانت ھذه المعطیات الكنعانیة لغة وحضارة ھي 

أستاذ جامعة )مندنھول(ول قوام التراث العربي وفي ضمنھ العبریة شفة كنعان أي لسان كنعان كما یق
قد "خبیرو"أو "عبیرو"نفسھا ومثلھا "عبري"میسیسغان األمریكیة بنقل الدكتور سوسة على أن كلمة 

وردت في الكتابات القدیمة وكان یراد بالعبریین القبائل البدویة العربیة وبذلك یوجھ وصف إبراھیم الخلیل 

1 Rawlinson – Phoenicia p 404, 548.
2 Univ.Jewih (Encyclopedia Vol. 2p.651).
3 A.H.Silver « Moses and the original Torath » N.V. 1961.

.8 ص1969"األسس التاریخیة للعقیدة الیھودیة"وقد أشار الدكتور أحمد سوسة أیضا إلى مرجع آخر ھو 
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 من أن استعمال كلمة 1 ورد في دائرة المعارف البریطانیة في التوراة بالعبراني ویؤكد ھذه الحقیقة ما
 على أنھ تم العثور على كتابة من عھد متأخرعبري بمعنى یھودي یرجع إلى الحاخامیین بفلسطین في عھد 

"الھكسوس ب  في عھده سمیت فیھا بقایا   Exodeوھو فرعون الذي وقع الخروج )رمسیس الثاني(
ئل العربیة البدویة وھي التسمیة التي عرف بھا الھكسوس عند المصریین والمقصود ھنا القبا"العبریو

وإسرائیل نفسھا كلمة كنعانیة عربیة أطلقت على موضع في فلسطین وأشارت إلیھا في ھذا السیاق كتابات 
ض فلسطین الكنعانیة العربیة ھي مھاجر لحفدة یعقوب بن إسحاق بن  مصریة  قبل بعثة سیدنا إبراھیم وأر

.یم اغتربوا إلیھا نازحین من حاران أو حران الحالیةإبراھ
على سبیل وكثیر من التعابیر واألسماء التي یظن أنھا عبریة األصل في الحقیقة عربیة نذكر منھا 

التي وردت في الكتابات الكنعانیة أي رسائل العمارنة في القرن )أي القدس(المثال فقط تسمیة أورشلیم 
وقبل ظھور العبریة ومدوناتھا ومنھا )أي قبل عصر موسى بنحو مائتي سنة (الخامس عشر قبل المیالد

أورشلیم  بأزید من ألف عام وقد ورد ذكرھا عبر الشعر الجاھلي في شكل )ال توراة موسى(توراة الیھود 
.2كما اعترفت التوراة نفسھا في نص صریح بعدم وجود أیة صلة بین الیھود وھذه المدینة

ري قدیم ال صلة لھ بالعبریة وال بالعبریین وقد ورد ذلك بخصوص أحد اسم مص"موسى"و
كما أن الكاھن )م. ق1546-1580(وھو مؤسس الساللة الثانیة عشرة " موسى–آح "فراعنة مصر باسم 

(تحوطمس الثالث(مصر المشھورة في عھد  صمة اع)ممفیس(األعلى لمدینة  كان .)م. ق1479-1447)
.3"بتاج موسى"یدعى 

:ننشر فیما یلي بعض النصوص التي تشھد بعروبة السامیین و
.4 أن جمیع السامیین عربSprengerفقد أكد سبرنجر 

(تاریخ فلسطین"وقال األستاذ أولمستید في كتابھ  :36ص" أن البدو العرب كانوا أول من تكلم )
للغات السامیة على حقیقتھا باللغة السامیة وإذا أردنا أن نتفھم الخصائص األصلیة لھذه المجموعة من ا

جزیرة العرب ألن ھؤالء وحدھم فعلینا أن نتوجھ إلى العربي ابن البادیة السوریة الذي یجوب شمال 
وقد أیده المستشرق عبد اهللا فیلبي "حافظوا على العادات والتقالید القدیمة دون أن یطرأ علیھا أي تغییر 

"ال حیث ق"تاریخ العرب قبیل اإلسالم"في كتابھ  إن اللغة العربیة التي یعترف الخبراء في كونھا أقرب :
من جمیع اللغات السامیة إلى اللغة األم األصلیة التي اشتقت منھا جمیع اللغات ھي على أغلب االحتماالت 

".أقدم لغة في العالم مازالت حیة حتى یومنا ھذا 
(ب قبل اإلسالمالمفصل في تاریخ العر"وقد الحظ الدكتور جواد علي في كتابھ  )225 ص 1ج"

ین ترى أن اللغة العربیة على حداثة عھدھا بالنسبة إلى اللغات السامیة األخرى قأن جماعة من المستشر
ھي أنسب اللغات السامیة الباقیة للدراسة ألنھا لغة لم تختلط كثیرا باللغات األخرى فبقیت في مواطنھا 

.لسامیة القدیمةالمعزولة أصفى من غیرھا محافظة على خواص ا
(تاریخ العرب قبیل اإلسالم"في كتابھ )فیلبي(وقال  "9 ص 1947اإلسكندریة " : إنني أعتبر )
ھي الوطن األصلي لھذا الجنس من البشر المعروف اآلن باسم )ومن ضمنھا الیمن(الجنوبیة بالد العرب 

 ثم الحظ أنھم ھاجروا بسبب الجفاف "السامیین وھو یمتاز عن سائر الشعوب بلغتھ المعروفة باسم العربیة 
 ألف سنة نحو الشمال إلى 35 القدیم الذي یبدأ قبل يالذي ظھرت بوادره بعد العصر وھو العصر الحجر 

.أطراف الھالل الخصیب
ن الیمن وعدن أ"مالحظا )ھنري فیلد(فیلبي خبیر أنثروبولوجي آخر ھو الدكتور وأید األستاذ 

5000 و 7000وھو العصر الحجري الحدیث المحدد بین ( العصر النیولوثي كانتا مأھولتین بالسكان في
ھاجر منھم إلى عمان والخلیج وآخر إلى الصومال وكینیا وتنجانیقا وفریق ثالث إلى نجران وسیناء )م.ق

.وفلسطین

.279 ص 11 ج 1965 طبعة 1
).مقدمة كتابھ المذكور( الدكتور أحمد سوسة 2
(دیانة مصر القدیمة"أدولف ارمان 3 ".المقدمة"نقال عن كتاب العرب والیھود في التاریخ )314-29الترجمة العربیة ص "
.13العرب والحضارة ص " الدكتور علي حسني الخربوطي 4
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أن القمح والشعیر والجاموس والمعز والضأن والماشیة )شوینفرت(وقد الحظ الرحالة األلماني 
.1ت في حالتھا البدة في الیمن وبالد العرب القدیمة قبل أن تستأنس في مصر والعراقوجد

العربیة وأثرھا لدى الغربیین
لسنا في حاجة إلى بیان الدور الذي لعبتھ اللغة العربیة في العصر الجاھلي كأداة للتخاطب 

ن نراجع موسوعات اللغة لنلمس وكمصدر لصقل التعابیر عن أدق اإلحساسات وأرق العواطف إذ یكفي أ
ذلك الثراء الذي عز نظیره في معظم لغات العالم ولعل من مظاھر ھذا الثراء تدرجھا من القوة إلى       
الضعف من خالل شتى االعتبارات وكذلك تدرج األسماء لنفس المسمیات في مئات التعابیر تبعا ألدق 

س حق الدرس إلى اآلن وتنطوي على كنوز تكشف مجالي المیز وال تزال ھذه الموسوعات اللغویة لم تدر
.المجامع اللغویة مع األیام مدى ارتباطھا بالمعاني الجدیدة واتساقھا مع مولدات الفكر الحدیث 

على أن في مصنفات الفنون والعلوم الریاضیة واألدبیة والفلسفیة والقانونیة ذخیرة لغویة كانت 
والتعبیر عن أعمق النظریات الفنیة یوم كانت الحضارة العربیة في ھي القوام األساسي للتفاھم بین العلماء 

 أن تتصفح كتابا علمیا أو فلسفیا لتدرك مدى ھذه القوة وتلك السعة الخارقة، ففي  عنفوان ازدھارھا ویكفي
.شاسعة ال یتوقف حسن استغاللھا إال على مدى ضالعتنا في فقھ اللغة"مقدرات"العربیة إذن 

انبثقت حركة فكریة واسعة أذكت جامعات  "األولالھجري   منذ أواخر القرن  والكل یعلم أنھ
 السریانیة وال الفارسیة وال –"المعجزة العربیة" كما یقول مؤلف –ولم تستفد من ھذه الحركة "الشرق

 ما الیونانیة وإنما استفاد منھا شعب عاش لحد ذلك التاریخ خارج حدود العالم المتمدن ولم یكن في الظاھر
یحدوه إلى االضطالع بالدور الخطیر الذي قام بھ مع ذلك في تاریخ الحضارة وھذا الشعب ھو الشعب      

".العربي
كانت العربیة لغة أدب وشعر منذ أعرق عصور الجاھلیة ولكن سرعة انتشارھا ترجع في نظر 

اإلسالم أكثر منھا إلى تي جنتھا من لإلى الثمار المادیة والروحیة ا"المعجزة العربیة"فنتیجو مؤلف .م
القرار الذي اتخذه األمویون بجعل العربیة إجباریة في الوثائق الرسمیة وخالل القرن الثاني الھجري بدأ 

وتمخض ھذا االنحالل عن أكبر فوضى في اللغات "انحالل مراكز الثقافة الیونانیة في الشرق األدنى 
یین والھنود تتحلل من ترائھا الخاص لتعتنق على فقد بدأت شعوب عریقة في الحضارة كالمصر"واألدیان

".معتقداتھم وأعرافھم وعوائدھم"إثر احتكاكھا بالعرب 
ولكن نفوذ أتباع "ت العرب في النواحي التي احتلتھا فومنذ ذلك العھد ظھرت شعوب أخرى خل

التي دخلوھا من وآسیا ففي جمیع نواحي إفریقیا )جورج ریفوار(كما یقول ".محمد ظل الزبا لم یتغیر
 في األعماق إلى األبد ولم یستطع فاتحون جدد استقصاء دین العرب ذالغرب إلى الھند تغلغل ذلك النفو   

أن العربیة أمست في فارس اللغة الرسمیة واتخذھا الشعراء أنفسھم  اداة   )فنتیجو.م(وقد أكد "ولغتھم 
ض في حین ظلت اللجھة   الجبل وقد استمر نفوذ العربیة في القرون مستعملة في)البھلویة(لصیاغة القری

ھي لغة الثقافة عند الھندوس والتي یعتبر نصف التي )األوردیة(التالیة بل صارت العنصر الجوھري في 
عادوا "لعا في العربیة ضعند اإلغریق والذي كان مت)ھومیروس(الذي ھو عند الفرس بمثابة )الشاھنامة(

فإن معظم المصنفات العلمیة ظلت تحرر بالعربیة "ر المیالدي بالفارسیةیقرضون  الشعر منذ القرن العاش
.وغالب مؤلفات ابن سینا)موسوعة الرازي الطبیة(مثل 

(حضارة العرب"في كتابھ )كوستاف لوبون(وقد أوضح  ص " أن العربیة )473الطبعة الفرنسیة 
خلفت تماما اللھجات التي كانت مستعملة  أصبحت اللغة العالمیة في جمیع األقطار التي دخلھا العرب حیث  

.11 ص 1960قاھرة ، ال"أثر العرب في الحضارة األوروبیة " العقاد 1
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ووقع نفس الحادث كذلك في فارس مدة طویلة  ...في تلك البالد كالسریانیة والیونانیة والقبطیة والبربریة 
بأن الفرس )174ص (ورغم انبعاث الفارسیة بقیت العربیة لغة جمیع المثقفین وقد  أكد جوستاف أیضا 

.العلوم والدینیات والتاریخ في مصنفات عربیة)لتاسع عشرأي أواخر القرن ا(یدرسون الیوم 
ھذا وقد عربت أھم المصنفات الیونانیة في عھد الخلفاء العباسیین حیث انكب العرب على دراسة   

وقد خضعت اللغة العربیة "فاق الحماس الذي أظھرتھ أوربا في عھد االنبعاث"اآلداب األجنبیة بحماس 
جورج ( فانتشرت في مجموع أنحاء آسیا واستأصلت نھائیا اللھجات القدیمة لمقتضیات اإلصالح الجدید

وقد قضت العربیة حتى على الالتینیة السیما في شبھ الجزیرة اإلیبریة  ")وجوه اإلسالم"ریفوار في كتابھ 
وھو من رجال القرن التاسع  المیالدي بجھل )الفارو(حیث ندد الكاتب المسیحي )إسبانیا واألندلس(
"واطنیھ بالالتینیة فقال م إن المسیحیین یتملون بقراءة القصائد وروائع الخیال العربیة ویدرسون :

مصنفات علماء الكالم المسلمین ال بقصد تفنیدھا بل من أجل التمرن على األسلوب الصحیح األنیق في 
دب العربي فھم یقرأون العربیة وجمیع الفتیان المسیحیین المبرزین ال یعرفون سوى اللغة العربیة واأل

الكتب العربیة ویدرسونھا بكامل الحرارة ویتھافتون على اقتناء المكاتب الضخمة مھما كلفھم ذلك من ثمن 
لقد نسي المسیحیون !ما أعظم األلم ...ویعلنون على المأل حیثما وجدوا أن األدب العربي شيء بدیع 

ف یحسن تحریر رسالة بالالتینیة إلى صدیق لھ، أما باللغة حتى لغتھم الدینیة وال تكاد تجد واحدا بین األل
العربیة فإنك تجد أفواجا من الناس یحذقون التعبیر بھذه اللغة بكامل األناقة بل إنھم یقرضون من الشعر 

مقتطفات من كتاب )لیفي بروفنصل(مایفوق من الوجھة الفنیة أشعار العرب أنفسھم وقد نقل األستاذ 
".حضارة العرب في إسبانیا" حول الفارو في كتابھ

(تاریخ مسلمي اسبانیا"في كتابھ  )ادوزي(وقد أكد المؤرخ   أن أھل الذوق من  )317 ص1ج"
. یكتبون بلغة العرب الفاتحیناارواألسباب بھرتھم نضاعة األدب العربي واحتقروا البالغة الالتینیة وص

أن العربیة ظلت أداة الثقافة    "یدالوسي موزار أیبس دوطول"نقل دوزي عن صاحب كتاب وقد 
ض القرى اإلسبانیة العربیة كلغة لھا إلى   1570والفكر في إسبانیا إلى عام   ففي ناحیة بلنسیة استعملت بع

عقدا في موضوع البیوع محررا )1151(أوائل القرن التاسع عشر وقد جمع أحد أساتذة كلیة مدرید  
". یستعملونھا في األندلسبالعربیة كنموذج للعقود  التي كان اإلسبان

الذي كتب منذ نحو القرن تاریخ العرب في إسبانیا أن ینوه بثراء اللغة "فیادو"ولم یفت المؤرخ 
 كانوا – وھي الیوم جنة البرتغال –)شلب(العربیة الخارق وشاعریة العرب الفیاضة حتى إن معظم سكان 

.كانوا شعراء أنھم كلھم )دوزي(بل یؤكد )القزویني(شعراء في نظر 
إن اللغة العربیة التي بلغت مبلغا كبیرا من المرونة والثروة في العھد الجاھلي أدركت في القرن  

روعة النثر الفني العربي )زكي مبارك(الھجري أي في عنفوان العصر العباسي أوج كمالھا وقد وصف 
ا أغنى وأبسط وأقوى وأرق اللغة العربیة في ذلك العصر بأنھ)فیكتور بیرار(ووصف في ھذا القرن 

ض بسحر الخیال وعجیب  وأمتن وأكثر اللھجات اإلنسانیة مرونة وروعة فھي كنز یزخر بالمفاتن ویفی
 وھو شيء ال نظیر لھ عند  –وأعجب ما في األمر "المجاز رقیق الحاشیة مھذب الجوانب رائع التصویر

منھم استمد "وجھابذة النثر العربي  جبلة وطبعا"  أن البدو كانوا  ھم سدنة ھذه الذخائر  -الشعوب األخرى 
ض .كل الشعراء ثراءھم اللغوي وعبقریتھم في القری

إن نفوذ اللغة العربیة أصبح بعید المدى حتى إن جانبا من أوربا الجنوبیة أیقن بأن العربیة ھي 
ن رجال الكنیسة  أ أوضح أیضايالذ)جورج ریفوار(كما یقول "واآلداباألداة الوحیدة لنقل العلوم "

وجد "جان سیفیل"اضطروا إلى تعریب مجموعاتھم القانونیة لتسھیل قراءتھا في الكنائس اإلسبانیة وأن 
.1"نفسھ مضطرا إلى أن یحرر بالعربیة معارض الكتب المقدسة لیفھمھ الناس

 في  أن للعربیة إثارة مھمة)174ص (في حضارة العرب )جوستاف لوبون(أما في فرنسا فقد أكد 
 ناحیتي أوفیرني ولیموزان زاخرة باأللفاظ عن حق ان لھجة "سدیو"فرنسا نفسھا وقد الحظ المؤرخ 

.العربیة وأن األعالم تتسم في كل مكان بالطابع العربي

 منذ القرن العاشر المیالدي تبنى الیھود لغة الفاتحین  العرب كلغة علمیة في إفریقیا وغیرھا  ویجدر أن نذكر الحبر یھودا بن قریش لما یمتاز بھ 1
).454كودار ص (في فقھ اللغة المقارن والذي وجھھ في ذلك العھد إلى بیعة فاس 
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 كال من –وكان من الطبیعي أن یزود العرب الذین كانوا قادة المتوسط منذ القرن الثامن المیالدي 
.م مصطلحات الجیش واإلدارة والصید والعلوم وغیرھا بمعظ–فرنسا وإیطالیا 

یتسربل باألزیاء الشرقیة )روجیر النرمندي(نفس التأثیر في صقلیة حیث كان الملك وقد لوحظ 
 ونقوده یحمل الكتابة العربیة والنرماندیة وقد ھویرقم جبتھ الرسمیة بالحروف العربیة وكان كل من خاتم

 لغة – كما یقول األستاذ فنتیجو –فقد صارت العربیة " العربیة وبالجملة كان أمیرا ل صقلیة متضلعا في
".دولیة للتجارة والعلوم

أما نسبة ھذا التأثیر فقد ذكر بعض الباحثین أن المفردات العربیة التي دخلت إلى اإلسبانیة تقدر    
األب (ربیة وقد صنف بربع محتویات القاموس اإلسباني بینما دخلت إلى البرتغالیة ثالثة آالف كلمة ع 

بسھا تجمع فیھ الكلمات التي اق)1789(الذي ولد في دمشق من أبوین عربیین قاموسا عام )ساسا باتیستا
صحیفة كما ألف دوزي وانجلمان قاموسا للكلمات البرتغال من العربیة وھذا القاموس یقع في مائة وستین 

 مكتبة االسكوریال معاجم عربیة یونانیة وعربیة عربیة وتوجد فيلاإلسبانیة والبرتغالیة المشتقة من ا
وقد كان للمغرب حظھ )474-166حضارة العرب ص (التینیة وعربیة إسبانیة صنفھا علماء مسلمون 

أما البرتغالیون الذین في ھذا التأثیر اللغوي على األندلس الذي استمر حكمھ لھا نحوا من ثالثة قرون 
أن الجالیة التي كانت )273ص (في كتابھ عن تاریخ المغرب )ریبیشافرو (عاشوا في المغرب فقد ذكر 

بالمغرب في القرن السادس عشر كانت تتراسل بعربیة حشوھا تعابیر مغربیة وتكتب مراسالتھا بالحروف 
.العربیة

وھناك لغات أخرى كالمالطیة اقتبست معظم مفرداتھا من العربیة وقد أمكن  استماعنا في العقود 
خطاب فاھت بھ شخصیة مالطیة رسمیة لم یعسر فھمھ على المستمعین السیما وأن اللھجة األخیرة ل

المالطیة تتجانس مع لھجات  المغرب العربي ومعلوم أن الكثیر من اللھجات تتقارب في العالم العربي  
1 في البرازیل اللغة الكنعانیة كما یتجلى ذلك من دراسة الكتابات التي عثر علیھاإلىنظرا النتسابھا جمیعا 

"472ص (وقد أكد جوستاف لوبون  ن العربیة من أكثر اللغات انسجاما فھي وإن كانت تحتوي على أ)
والجزائریة غیر أن ھذه اللھجات ال تختلف فیما بینھا إال عدة لھجات كالشامیة والحجازیة والمصریة 

یفھمون كلمة من اللھجات المستعملة  سكان قریة في شمال  فرنسا ال أنبینما نالحظ إذ بفوارق جد طفیفة 
وقد "في قرى الجنوب نرى سكان شمالي المغرب األقصى یتفاھمون بسھولة مع سكان مصر والحجاز

".بأن كل من عرف إحدى ھذه اللھجات فھم سائرھا بدنون عناء)بوركارد(قال الرحالة 
خ الھجري بعد انتھاء وقد استكشفت في صقلیة لوحة مسیحیة محررة بالعربیة ومؤرخة بالتاری

.االحتالل العربي بستین سنة
واللغة اإلغریقیة نفسھا اقتبست الشيء الكثیر من العربیة غیر أن المقتسبات اتخذت شكلیة یعسر 

.معھا إرجاعھا إلى األصل  العربي
ومعلوم أن الجامعة األوربیة كانت عامال مھما في ذیوع اللغة العربیة التي أصبحت في العصور   

 م 1207سطى لغة الفلسفة والطب ومختلف العلوم والفنون بل أصبحت  لغة دولیة للحضارة ففي عام الو
لوحظ وجود معھد في جنوب أوربا لتعلیم اللغة العربیة ثم نظم المجمع المسیحي العالمي بعد ذلك تعلیمھا  

ر اھتمت أوربا في أوربا وذلك بإحداث كراسي في كبریات الجامعات الغربیة وفي القرن السابع عش
 قررت حكومة السوید تعلیم العربیة في 1632الشمالیة اھتماما خاصا بتدریس اللغة  العربیة ونشرھا ففي 

بالدھا ومنذ ذلك انصرفت السوید إلى طبع ونشر المصنفات اإلسالمیة وبدأت روسیا تعتني بالدراسات  
جھ إلى الشرق خمسة من الطلبة الذي و)البطرس األكبر(الشرقیة والعربیة على الخصوص في عھد 

 أحدث قسم 1816إجباریة اللغة العربیة وفي عام )كاترینا( قررت الملكة 1769الروسیین وفي عام 
.اللغات السامیة في جامعة بتروكراد

 من العربیة نحو المیدان العلمي فدخلت إلى اللغات األوروبیة كثیر من  أورباوقد اتجھ اقتباس 
 حسب لیفي  –كسیر والجبر واللوغریتم وقد استمد اإلسبان ثل الكحول واإلالمصطلحات العربیة م

نس انتقلت مصطلحات العلوم ا معظم أسماء الریاحین واألزھار من العربیة ومن جبال البر–بروفنصال 

".اللسان العربي"ني من مجلة راجع بحثنا في العدد الثا1



9

الطبیعیة إلى فرنسا مثل البرقوق والیاسمین والقطن والزعفران ومجموعة مصطلحات الري تقریبا ھي 
المعماریة  عربي كما تحمل الحلي في إسبانیا أسماء عربیة ویتجلى نفس التأثیر في الھندسة كذلك من أصل

وبالجملة فقد استمدت إسبانیا وبواسطتھا أمریكا الالتینیة من اللغة العربیة الشيء الكثیر من مقوماتھا 
.اللغویة ثقافیا واقتصادیا واجتماعیا

بیر العربیة التي تغلغلت بكیفیة مدھشة في لغة روما لم وقد الحظ عالم إیطالي كبیر أن معظم التعا
.تنقل عن طریق التوسع االستعماري ولكن بفضل إشعاع اإلسالم الثقافي

ص بالكنیسة تأثر إلى حد بعید بالطابع العربي فقد اعترف  البارون (بل إن اإلصالح الخا
علم المسیحیة منھاجا في التفكیر وھو مسیحي متحمس بأن اإلسالم "مفكرو اإلسالم" مؤلف )كارادوفو

الفلسفي ھو ثمرة عبقریة أبنائھ الطبیعیة وأن مفكري اإلسالم نظموا لغة الفلسفة الكالمیة التي استعملتھا 
 مع –المسیحیة فاستطاعت بذلك استكمال عقیدتھا جوھرا وتعبیرا وھذه ظاھرة بارزة السیما إذا اعتبرنا  

 الفلسفة اإلسالمیة في تكوین علم الكالم خالل القرون الوسطى  مدى مساھمة–"وجوه اإلسالم"مؤلف 
والدور  الذي قام بھ في ذلك كل من ابن سینا وابن رشد وما كان لھما من تأثیر على أشھر مفكري 

.المسیحیة
وإذا كان قد قدر للعرب أن یقوموا بدور ما في عصر الجاھلیة فإنما كان ذلك عن طریق اللغة التي 

"تاریخ اللغات السامیة"في كتابھ )فولفنسن(نصر في حیاة العرب وقد دعا كانت أنصع ع
اللغات السامیة لإلقتناع بعظمة أجدادھم وبالدور الذي قاموا   المشارقة المتكلمین بلغة الضاد إلى درس فقھ

اع العربي لم یھدفوا إال أن المستشرقین الذین نددوا بالعروبة واإلشع"أكدبھ في حضارة العالم القدیم ثم 
".لغایات دینیة واستعماریة

"وقد عبر األستاذ ماسینیون عن نفس الفكرة قائال  إن المنھاج العلمي قد انطلق أول ما انطلق   :
".األوروبیةباللغة العربیة ومن خالل العربیة في الحضارة 

"ثم قال   تضفي سربال الفتوة على أنإن العربیة استطاعت بقیمتھا الجدلیة والنفسیة والصوفیة :
تھا متخ أفي القرن السابع عشر المیالدي ذھنیة أوربا التي"ألف لیلة ولیلة"التفكیر الغربي كما أنعشت 
".أساطیر اإلغریق والرومان

"وصفھ الرائع قائال )ماسینیون(ثم یواصل  إن اللغة العربیة أداة خالصة لنقل بدائع الفكر في :
استمرار حیاة اللغة العربیة دولیا لھو العنصر الجوھري للسالم بین األمم في  المیدان الدولي وإن 

".المستقبل
ولتحلیل الدور الذي یجب أن یضطلع بھ العالم العربي وخاصة المغرب لصون وتطویر ھذه 

العلمي وخلق المصطلح المكاسب نحاول أن نستجلي كیف ساھم المغرب واألندلس بحظ وافر في الكشف 
Carra(ر بلغة القرآن عن ھذا الكشف عندما استعرضنا ما كتبھ كارادوفو الذي یعب De Vaux( في 

الذي لقن الغربیین منھجا في التفكیر الفلسفي ونظم لغة الفلسفة )ابن رشد(حول "مفكرو اإلسالم "
في )محجة اإلسال(الكالمیة التي استعملتھا المسیحیة مستكمال في المغرب واألندلس ما بدأه الغزالي 

القرطبي المراكشي الذي كان المعلق األول ألرسطو ھو الذي اكتشف الدورة )ابن رشد(الشرق على أن 
William)ویلیام ھارفي(الدمویة الكبرى قبل  Harvey وقبل أن یتعرف ابن النفیس المصري على سر 

الشریف ( ھو بسبتة عالم مغربي آخرالدورة الدمویة الصغرى أي الرئویة وظھر في نفس الوقت 
 عام بعد ألفالذي قدمھ الغربیون كأستاذ ألوربا في الجغرافیة لم تعرف االنسانیة مثلھ طوال )اإلدریسي
.صاحب المجسطي ...Ptoléméeبطلیموس 

الذي یھمنا اآلن ھو إبراز مدى مشاركة المغرب في مجال حیوي ھو وضع أسس  ولكن الشيء 
ثقت في ھذا المجال كانت عن طریق العالم یحیى بن   ب حركة انأول إذ القانون الدولي ومبادئ الفقھ المقارن

یحیى اللیثي الذي ولد وتربى بطنجة وتتلمذ لإلمام مالك فكان أول من نقل الفقھ المالكي إلى قرطبة حیث 
تولى منصب قاضي القضاة عامال على نشر روائع الفكر القانوني المالكي في ربوع األندلس اقتباسا من 

من قرطبة المغرب التي تركزت بعد ذلك في عھد المرابطین بزعامة أبي عمران الفاسي وانطالقا   تجربة 
عاصمة الفكر في األندلس امتد اإلشعاع إلى مجموع أوربا ولكن قسما من ھذا اإلشعاع انتقل مباشرة من 

 الھجري أي وأصبح لھا دور جامعي منذ القرن الرابع) ـھ245(فاس حیث تأسست جامعة القرویین عام 
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العاشر المیالدي حیث زارھا وربما درس في رحابھا أحد علماء الكالم األوروبیین وھو جیربیر 
Gerbert d’Auriac  باسم سلفیتر الثاني )م999( الذي تولى منصب البابویة عامSylvestre II وھو 

chiffresالذي نقل من فاس إلى أوربا األرقام العربیة  arabesالي المنتشر في العالم غیر  في شكلھا الح
العربي والذي اقتبس اسمھ من الصفر وھو من اكتشاف العرب ومن ھذه األرقام انطلق البحث العلمي في 

Marcelجمیع مجاالتھ ومجالیھ وقد تحدث صدیقنا العالمة مارسیل بوازار  Boisard انسیة ( في كتابھ
(اإلسالم (Humanisme de l’Islam(لع بھ الفقھ اإلسالمي ال في بلورة القانون عن الدور الذي اضط

العمومي والدولي فحسب بل في نشر األخالق والعادات اإلسالمیة ومصطلحاتھا التقلیدیة التي تحرف 
بعضھا مع الحفاظ على جذوره كما سنرى في بحث ملحق على أن القانون التجاري نفسھ بما ینطوي علیھ 

حریة البحار منذ القرن الثاني عشر المیالدي وكان للموحدین دور من قواعد قد برز من خالل انتشار مبدأ 
یة خاصة شلییفعال في ذلك حیث وضعوا المبادئ األساسیة لھذه الھیكلة وحاربوا القرصنة بإحداثھم م

أي البحر األبیض المتوسط مما حدا )البحر العربي(الذي كان الموحدون فیھ سادة  بتأمین البحار في الوقت 
قطعھ األربعمائة أول أسطول في بإلى االستنجاد باألسطول المغربي الذي كان )ین األیوبيصالح الد(

 وقد تبلور التأثیر  اإلسالمي فعال في ) الشمالیةإفریقیاكما یقول أندري جولیان في كتابھ تاریخ (المتوسط 
وضعت باللغة  للبحر كما قنصلیة)م1340/ ـھ741(المعاھدات التجاریة حیث تأسست باألندلس عام 

العربیة مدونة للتقالید والمبادئ المالحیة تجمعت فیھا نصوص ظھرت منذ القرن الحادي عشر المیالدي  
فبرزت مبادئ جدیدة كعدم المسؤولیة الجماعیة التي لم )برشلونة(أي في عھد الموحدین وقد تم ذلك في 

Masماس الطري (لك وقد نص على ذ)حرب القرم(تعرف إال خالل القرن التاسع عشر بعد  Latrie(
وقد قام الیھود )رة وزر أخرىازوال تزر و(من خالل معاھدة أبرمھا الموحدون انطالقا من اآلیة الشریفة 

ص التلمود وقد اقتبس  )الفونس التاسع(بدور كبیر في تسھیل نشر ھذه المبادئ التي أدرجوھا في نصو
من عدد كبیر من المصادر العربیة وھو الذي جدد   م 1272 الغرب عام وإمبراطورالحكیم ملك قشتالة 

Las( وحرر أول مدونة قانونیة في أوروبا Salamancaجامعة سالمانكا  siete Partidas( نشرت
Gregorioبتعالیق التینیة من طرف  Lopez وقد استمدھا من قانون )1829مدرید ( في ثالثة مجلدات

Frederikوقام قبلھ فریدیریك الثاني )م1280/ ـھ679 عام إلىالراجع (باألندلس )الوالیات( II ملك 
من تالمیذه وقد اقتبس )م1274نابولي عام ( بتأسیس جامعة 1250 جرمانیا عام وإمبراطورصقلیة 

ھذا مناھج عربیة كالضرائب المباشرة والھیاكل العسكریة والرسوم الجمركیة فأصبح نموذجا )فریدیریك(
ھذا قد خالط علماء الكالم وتأثر بھم وأثر ھو اآلخر )طوماس األكویني(لفیلسوف تھ أوربا كلھا وكان اذاحت

على أن ھذه المبادئ التي تعتبر .)م1270()لویس القدیس( أو )لویس التاسع(في صدیقھ ملك فرنسا 
)كایي( العلوي بالمغرب حیث أبرز األستاذ  جوھریة في الحقل الدولي قد تعززت بعد ذلك في العھد     

Caillé طابع الخلق )المعاھدات والمراسیم في عھد السلطان سیدي محمد بن عبد اهللا( في كتابھ حول
واإلبداع لكثیر من المبادئ التي اندرجت بفضل سلطان المغرب في مدونات القانون  العمومي الدولي  

.بأوربا والتي نجد لبعضھا صدى في المصطلح العربي
 على ما یتمتع بھ 1951المقارن الذي انعقد في سابع یولیوز وقد أجمع المؤتمر الدولي للقانون 

الفقھ اإلسالمي من بعد عالمي وعلى صالحیتھ لكل عصر ومصر یتواءم وجمیع الظروف والحاالت مما 
یجعلھ كفیال باالستجابة لكل حاجات العصر الحدیث كما الحظ قبلھ مؤتمر الھاي للقانون الدولي المقارن  

 الماضي تعتبر أحد أصول التشریع يإلسالمي شریعة حیة أصیلة ال مثیل لھا ف أن الفقھ ا1937عام 
 حیث شارك رجاالت القانون من العالم أجمع –)1392/1972(الدولي وأخیرا عبر مؤتمر الریاض عام 

األستاذ في جامعة )ماك برید( عن إعجابھم بالشریعة اإلسالمیة ومبادئ حقوق اإلنسان وأصدر رئیسھا –
 إنافة المبادئ القرآنیة على التصریح الدولي لحقوق – سابقا ایرلندا ووزیر خارجیة Dublinدوبالن
.اإلنسان

Bernardوقد الحظ الفیلسوف اإلنجلیزي بیرنار شو  Show أن مركز الثقل القانوني سینتقل من 
الثورة الفرنسیة  مبادئ ن أR.Briffault كما أكد العالم اإلنجلیزي روبیر بریفولت شرقالالغرب إلى 

.والدستور األمریكي لم تكن من صنع الغربیین بل كانت من وحي وإلھام القرآن المقدس
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دور المغرب في بلورة لغة الضاد
 أثرت في  عن دور المغرب في بلورة لغة الضاد وعن عامیة المغرب التيا یجب أن نتساءلنوھ

ن القول انطالقا من تنظیرات میدانیة بأنھا أقرب لي والتي یمكاالمصطلح اإلسباني والمصطلح البرتغ
.اللھجات العربیة الى الفصحى

منظرین بین فصحى "األصول العربیة واألجنبیة للعامیة المغربیة"فقد نشرنا دراسة واسعة عن 
وقد ركزنا خاصة )الخلیج العربي-مصر-لبنان-سوریا(العامیات في كثیر من األقالیم واألقطار العربیة 

ت األمثلة للداللة على أصالة آالمقارنة بین اللھجة الدارجة في المغرب واللغة الفصیحة وضربنا معلى 
عامیتنا وقد عثرنا في كتب اللغة القدیمة بعد صدور ذلك البحث على عدد كبیر من المفردات التي حرفتھا     

سان الجاھلي الذي عدل العامیة تحریفا یسیرا والتي ترجع الى صلب الفصحى وبعضھا بائد من أعماق الل
عن استعمالھ في العصر الحاضر وزدنا تركیزا لھذه الفكرة بضرب مثل حي باللھجة الرائجة في ناحیة 

الواقعة على أبواب عاصمة الرباط مما یدل على أن الدخیل في العامیة المغربیة كان قلیال إذا     )زعیر(
ارسیة وفي العھود األخیرة من اإلسبانیة استثنینا مجموعات ضئیلة انتقلت عن طریق الفصحى من الف

والفرنسیة وقد قمنا بمحاولة جریئة استھدفنا بھا استخالص بعض القواعد التي درجت علیھا اللھجة العامیة 
ص سوریا وإذا  المغربیة في جوالتھا قیاسا على الفصحى وعلى بعض العامیات في البالد العربیة وباألخ

لتي وصلت إلیھا محرفة عن أصلھا العربي وجدناھا اقرب في بنیتھا استعرضنا المفردات األندلسیة ا
عجائب "عن )كرد علي(رجة المغرب فالدخیل فیھا قلیل وقد تحدث األستاذ الكبیر اوشكلھا من د

" فقال 1"اللھجات لعل الدخیل فیھا قلیل كان نادرا في أرض األندلس ألن األمویین توخوا الوحدة في كل :
"إلى أن قال"شيء وكانت اللھجة األندلسیة من أجمل اللھجات نقلھا أھلھا بعد الجالء إلى البالد التي      :

مراكش والجزائر وتونس ومصر والشام ولعلھا كانت لقربھا من الفصحى أشبھ بلھجات الیمن :نزلوھا 
".والحجاز واألندلس استعملت ألفاظا فصیحة ما استعملھا العراق ومصر والشام

راتنا على لھجتي المغرب واألندلس لنلمس من خالل ھذه المقارنات كیف أن لھجة وقد ركزنا تنظی
"لحن العوام"المغرب كانت أقرب إلى الفصحى منذ القرن الرابع الھجري وكان مصدر بحثنا كتاب    

وقد صدر ھذا ) ـھ379- ـھ 316(للعالمة اللغوي الكبیر أبي بكر محمد بن حسن ابن مذحج الزبیدي 
بإشراف الدكتور رمضان عبد التواب أستاذ اآلداب   "لحن العامة"في سلسلة كتب )1964ام ع(الكتاب 

.بجامعة عین شمس
ص الشام وھو من تالمیذ أبي علي القالي البغدادي في  أوالزبیدي ھذا إشبیلي  ندلسي أصلھ من حم

یل بن سیده والد علي بن ومن تالمیذ الزبیدي إسماع"لحن العوام "اللغة والشعر روى عنھ كثیرا في كتابھ 
(طبقات ابن شبھة"وقد وصف الزبیدي في كل من "المخصص"سیده المشھور صاحب   والوافي )2/37"

اللغة واإلعراب  بإمام 2كما لقبھ الفتح بن خاقان"شیخ اللغة والعربیة باألندلس"بأنھ )3/251(بالوفیات 
أحفظ أھل زمانھ "4وھو أیضا في نظر الثعالبي"أوحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة" ـب 3وابن خلكان

"5وقد لخص المقري ھذه اإلنظار كلھا بقولھ "لإلعراب والفقھ واللغة والمعاني والنوادر وھو في المغرب  :
".بمنزلة ابن درید في المشرق

ص ونجتزئ اآلن بذكر أربعة كتب مخطوطة في دار  وقد كتب الكثیر في أخطاء العوام والخوا
:ریة منھا الكتب المص

.1953 عام 128 ص 7 مجلة مجمع اللغة العربیة ج 1
.53/23 مطمح األنفس 2
.1/514وفیات األعیان 3
.1/409یتیمة الدھر 4
.24/5نفح الطیب 5
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ص للقاسم بن علي الحریري  -1 ص في أوھا م الخوا مع تكملتھا ) ـھ516(درة الغوا
). ـھ540(ألبي منصور الجوالیقي 

.مرتبة على حروف المعجم) ـھ911(رسالة في أغالط العوام للسیوطي -2
معجم () ـھ940(التنبیھ على غلط الجاھل والنبیھ البن كمال باشا أحمد بن سلیمان -3

.) لغة348رقم 
وصدر كامال بإشراف المجمع العلمي العربي ببغداد كما سبق أن "تقویم العربي -4

(اللسان العربي"نشرنا في  المغرب "دراسة حول العامیة في )العدد الثاني"
كإنشاد الضوال وإرشاد  "استعرضنا المصنفات المغربیة في ھذا المجال "واألندلس 

ا الزبیدي في كتابھ بالنسبة للقرن الرابع الذي  ویتضح من مائة مثال أوردھ1"السؤال
 أن الكثیر من ألفاظ العامیة –ھو العصر الفني في حقب تطور اللغة العربیة 

 من الدارجة األندلسیة– بنیة وشكال –المغربیة أقرب إلى اللسان الفصیح 

:وھاكم ھذه األمثلة 
).15ص (والصواب إبزیم ..بزیم للحدیدة التي تكون في طرف حزام السرج أو المنطقة -1

).20(والصواب جشیش ..دشیش -2
).31(والصواب ذبابة ..یقولون لواحد الذبان ذبانة -3
ض خرشف -4 ).37ص (ف شوالصواب حر..یقولون للنبت الكثیر الشوك المنبسط باألر
).48ص(یقولون لشجر یكون في الجبال عرعار والصواب عرعر -5
وھو المستعمل عندنا بالمغرب األقصى )52ص (ه والصواب حنأ ید..یقولون حنن یده -6

.وبذلك یكون المغرب ھنا أقرب إلى الفصحى من األندلس
(الضم(والصواب فوة )..بالفتح(ویقولون للنبت الذي یصبغ بھ الثیاب فوة -7 (63ص) مثل )

).المغرب
(بالفتح(قرنفل والصواب ..قرنفل بضم الراء -8 ).64ص )
.وھو المستعمل بالمغرب)65ص (واب ذاھل والص..یقولون فالن مذھول -9

.)67ص (والصواب كلیة ....لواحد الكلي كلوة ویقولون -10
ص (والصواب حق ..ویقولون للظرف الذي توضع فیھ أفاویھ العطر وأصناف الحلي حكة -11

68) ).حك بالمغرب)
).69ص (والصواب المجذاف ..ویقولون مقداف السفینة -12
(بالتحریك(والصواب حلفة ..تخذ منھ الحبال ویقولون حلفة للنبت الذي ی-13 ).70ص )
).75ص (سیطلویقولون لإلناء المتخذ من الصفر سطل والصواب -14
والصواب .. ویقولون للحدیدة التي یقطع بھا ویحلق موس ویعودون فیجمعونھا أمواسا -15

).78ص (موسى 
)بكسر الالم(واب سلف والص..فالن إذا تزوجا أختین )بتسكین الالم(ویقولون فالن سلف -16

(وھو المستعمل بالمغرب( ).81ص )
).83ص (والصواب لم أفعل ھذا بعد ..ویقولون لم أفعل ھذا بمعنى حتى اآلن -17
..بالفتح(ویقولون لریحانة طیبة الریح نعنع -18 ).87ص (والصواب نعنع بضم النونین )
(بوھو المستعمل بالمغر(والصواب الخامل  ..ویقولون فالن مخمول-19 ).88ص)
والصواب سفرجل بالفتح ولیس في الكالم الخماسي )..أي الجیم(ویقولون سفرجل فیضمون -20

(89ص (الصحیح شيء على مثال فعال  ).والفتح الفصیح ھو لغة المغرب)
(بالفتح(والصواب كدس ..ویقولون للصبرة من الطعام وغیره كدس بالضم-21 یسكن )

(بالمغرب ).90ص )

. بلحن العامة82ص )بغیة الدعاة(سماء السیوطي في 1
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ض األصم-22 )المستعمل بالمغرب(والصواب لبان )..بفتح الالم(اغ المجلوبة لوبان ویقولون لبع
).93ص (

ص بالتخفیف -23 (كما في المغرب(دید شوالصواب حمص بالت..ویقولون حم ).94ص )
ض الفؤوس التي یقطع بھا الخشب شقور بالشین-24 ).97ص (والصواب صاقور ..ویقولون لبع
).99ص  (دفلى والصواب ..ن لضرب من الشجر دفلة وویقول-25
(مثل ما في المغرب(والصواب قدوم ..ویقولون قادوم-26 .)100ص )
(بالتحریك(والصواب حنش ..ویقولون للحیة حنش فیسكنون -27 (102ص ) بفتح النون في )

).المغرب
والصواب جنة یجمع على جنان ..ویقولون للبستان الذي یحظر علیھ جنان ویجمعونھ أجنة-28

).111ص (ولیس الجنان بواحد 
والصواب مقعد بالضم )..بالفتح( ویقولون لمن یقعد عن المشي والقیام من علة أو خلقة مقعد -29

(وھو المستعمل بالمغرب( ).112ص )
).115ص (والصواب خباز ..ویقولون للنبت الذي یشبھ الخطمى خبیز-30
(بالفتح(والصواب خلخال ..ویقولون خلخال بكسر أولھ-31 (116ص) ).مثل مافي المغرب)
(117ص(والصواب قصعة بالفتح ..لواحد القصاع )بالكسر(یقولون قصعة و-32 مثل )

).المغرب
).125(والصواب نیفق ..یقولون نافق القمیص و-33
ص (والصواب صنوبر على مثل فعولل .. الذي یعصر منھ الزفت صنوبر  للشجرویقولون-34

132.(
كما في ( مقلى بال ھاء والصواب.. للظرف الذي یقلى فیھ الحب وغیره مقالهویقولون-35

(المغرب ).140ص )
(141ص (والصواب شوار .. ویقولون شورة العروس والبیت -36 ھو المستعمل في )

).المغرب
ص .. ویقولون للذي یالط بھ البیوت جبس -37 (144ص (والصواب ج یستعمل المغرب كلمة  )

).كص بدل جص بمعنى البالط المجصص
والصواب  جیار على مثل فعال وھو الصاروخ أیضا .. للذي یالط بھ البیوت جیر ویقولون-38

.145ص ( (
).148ص(والصواب ھیا بالكسر ..وربما قالوا أیا )بالفتح( ویقولون عند االستعجال ھیا -39
(152ص (والصواب كاغد بالدال غیر المعجمة .. ویقولون كاغظ بالظاء المعجمة -40 كاغط )

).بالطاء المشالة بالمغرب
(155ص(والصواب موذح بالذال المعجمة ..ح بالضاد ویقولون صوف موض-41 یقال في )

.المغرب لیقة أي صوفة موذحة بتسكین الذال (
).157ص (والصواب مصیر ثم یجمع على مصران ..ویقولون لواحد المصران مصرانة -42
).162ص (والصواب سكرى .. ویقولون سكرانة یبنونھا على سكران-43
(166ص (اب زاووق والصو.. ویقولون للزئبق زواق-44 ).في المغرب زاواق)
طل إال أن یكون خرج مخرج مجنون ومزكوم وھذا بوالصواب م..ویقولون ھو مبطول الید-45

).169ص (مما یحفظ وال یقاس علیھ 
.171ص(والصواب صومعة ..ویقولون صمعة المسجد ویجمعونھا على صمع-46 (
).174ص(والصواب میضأة بالھمزة .. ویقولون للمطھرة میضة-47
(بالتحریك(والصواب وزغة .. ویقولون لسام أبرص وزغة فیخففون -48 ).179ص)
).185ص (والصواب منكب ..اإلنسان وغیره)بالفتح( ویقولون منكب -49
..بكسر القاف( ویقولون للمدة الخارجة من الجرح قیح -50 (بفتح فسكون(والصواب قیح ) ص )

185.(
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(189ص (اب حداء والصو.. ویقولون لجمع الحداة أحدیة -51 أحدیة للمفرد في المغرب كما )
(189ص (حداء )في الحجاز .وھي فصیحة) (

وال یكون فعال )بالكسر(والصواب صحاب )..بالفتح( ویقولون لجماعة الصاحب صحاب -52
(191ص (جمعا مكسرا إال قولھم شباب لجماعة الشاب  وفي المغرب یسكنون الصاد كما )

).مات غالباھي العادة في بدایة الكل
)193ص (والصواب عروس والجمع عرائس .. ویقولون امرأة عروسة فیلحقون الھاء -53

).عرایس المغرب(
والصواب مخدة بالكسر وھي أعظم من المصدغة .. ویقولون مخدة للتي توضع تحت الخد -54

(تسكین المیم بالمغرب( ).194ص )
ي ال زوج لھا بكرا كانت أو ثیبا والصواب عزبة وھي الت..جاریة عزبا للبكر  ویقولون -55

).201ص (ورجل عزب 
(202ص (والصواب یا مغیث .. ویقولون یاغایث المستغیثین -56 یقال یا غیاث في المغرب   )

).بصیغة المبالغة
 ویقولون بنیقة للقطعة من الشقة تخاط بجانب القمیص والبنیقة لبنة القمیص التي فیھا -57

ص  والواقع أن البنی)213ص (األزرار  قة تطلق كما في التاج على اللبنة  والجربان والدخر
كما تطلق على زمعة الكرم أو السطر من النخل وھو المجاز الذي أخذ بھ المغاربة عندما   
أطلقوا البنیقة على قطعة او غرفة من بیت كبیر وخاصة على المكتب الرسمي في الدوائر  

.المخزنیة
مطر وھو یوم شات والشتاء فصل من فصول السنة  ویقولون نزل الیوم شتاء كثیر یعنون ال-58

).221ص (كالربیع والصیف ولیس بواقع على المطر 
 ویقولون للدینار من الذھب مثقال والمثقال زنة الشيء الذي یثقل بھ ویقال دینار ثاقل إذا كان    -59

.222-221ص (ال ینقص  (
).224ص ( ویقولون  لعود الشراع صار والصاري المالح -60
ص او  ویقولون-61  للتي یعلى بھا السقوف القرامید جمع قرمد والقرمد ما طلي بھ الحائظ من ج

(224ص (جیار   في اللغة  لنفس المسمى األندلسي والقرمودویقولون في المغرب القرمود)
وقد أشار الزبیدي إلى ماذھب إلیھ یعقوب من أن القرمد خزف یطبخ وقال إنھ )ولد الوعل

. المغاربةلیس بصحیح وھو ما أخذ بھ
نیفة الدینوري حوفي النبات ألبي ( إجاص واإلجاص ضرب من المشمش ى ویقولون للكمثر-62

).واإلجاص عند اھل الشام الكمثرى ویسمون اإلجاص المشمش:41 ص 5ج
ص وھي  ص المستعملة في كل من الشام والمغرب أصلھا إجا تعني في ومعلوم أن كلمة إنجا

). أو المعروف غلطا بالخوخ في الشامpruneما یسمى بالفرنسیة (الحقیقة 
)231ص (ویقولون سانیة للخشب تدیره الدابة إذا سنت والسانیة ھي الدابة بعینھا التي تسنو -63

).وتطلق السانیة في المغرب على الجنة التي تسنا(
).227ص ( ویقولون للزق الذي ینفخ بھ الحداد كیر -64
).238ص (ین طرفي یدي اإلنسان ألوسع الخطا والباع ما ب"باع"ویقولون -65
(بكسر المیم( لمعلف آرى ویقولون -66 الدابة )یلتقي المغرب مع الفصحى في ھذا المفھوم)

ویطلقھ المغرب  محرفا إلى  أروى  المعلف   )239ص ( تشد بھ الدابة يواآلرى الحبل الذ
(بالفتح( ).أي مكان العلف)

).240ص ( مطمئن األرض والوادي كل بطن.. الوادي للنھر خاصة قولھم -67
ص (ریحان لآلس خاصة دون سائر  الریاحین والریحان كل نبت طیب الریح  ویقولون -68

241.(
ص ( ویقولون لحاف للغطاء الذي یكون على األسرة خاصة واللحاف ما التحف بھ من ثوب -69

242) ).ویطلق في المغرب على المنجد من السرر)
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والبكور التعجل في جمیع اوقات اللیل والنھار .. ویقولون بكرت إلیك بمعنى غدوت خاصة-70
.245ص ( والواقع ان العرب استعملت البكور بمعنى الخروج غدوة كما في معاجم اللغة )

فتكون عامیة المغرب واألندلس بذلك   )ابن جني(وھو بمعنى التقدم أي وقت من لیل أو نھار 
.فصیحة

).251ص (والصواب  نارنج .. ویقولون آرنج والرنج-71
ص ( ویقولون لضرب من العصافیر براطیل والبراطیل حجارة مستطیلة واحدھا برطیل -72

262.(
 ویقولون طعام ذو بنة إذا كان  ذا طیب ومساغ، والبنة الرائحة الطیبة یقال شراب ذو بنة إذا  -73

).263ص (كان طیب الریح 
(266ص (والصواب حربة بالسكون..لواحد الحراب حربة یفتحون الراءویقولون -74 وھو )

).المستعمل بالمغرب
).267ص (والصواب حلبة .. ویقولون لبعض الحبوب حلبا-75
).268ص ( ویقولون لبعض بسط الصوف حنبل والحنبل الفرو عن الشیباني -76
ص  (والصواب خمنت بالنون من التخمین .. ویقولون خممت الشیسء تخمیما إذا قدرتھ -77

271.(
ن حطب أو حشیش زرب والزرب حفرة تحفر مثل البیت یبنى  ویقولون لما وقي بھ الحائط م-78

).274ص (حولھا 
(274ص (والصواب زرزور .. ویقولون للطائر زرزل بالالم -79 ).كما في المغرب)
).274ص (والصواب زریعة بالتخفیف .. ویقولون زریعة فیشددون -80
..بالفتح( ویقولون للذي یعصر من شجر الصنوبر زفت -81 ص  (الكسر والصواب زفت ب)

275.(
(276ص (والصواب سعیت في األمر .. ویقولون سعوت في األمر -82 ).كما في المغرب)
).282ص (والصواب طول .. ویقولون للحبل الذي یربط بھ الدابة طوال -83
(284ص (والصواب عش .. ویقولون عوش الطائر -84 ).كما في المغرب)
).284ص (ب مغربل والصوا..خل بھ الحنطة غربال نو یقولون للذي ی-85
(287ص (والصواب قطط .. ویقولون لجمع القط قطاطیس -86 (قطوط بالمغرب) القطوس )

).ھو القط بالبربریة
)287ص (والصواب قالع وجمعھ قلوع ..و یقولون قلیع المركب ویجمعونھ على قلوع -87

).كما في المغرب(
 الذي یكون في جوف البیت والقیطون..المسكون قیطون ویقولون للبیت الذي بجانب البیت -88

.)288ص (یتخذ للنساء 
).289ص (والصواب كروم .. ویقولون لجمع الكرم كرمات -89
(290ص (والصواب كراع ..ویقولون كرع الشاة -90 ).كما في المغرب)
).292( والصواب آجر وأجور ..جور  ویقولون للحجر المطبوخ ال-91
(293ص (والصواب لیقة .. فیشددون لقة المداد ویقولون -92 ).كما في المغرب)
).294ص ( ویقولون للذي یصیبھ البالء مجذام والمجذام النافذ في األمور الماضي -93
).294ص (والصواب مرقة ومرق للجمع ..ویقولون مرقة بالتخفیف-94
كمافي المغرب   )297ص (والصواب المكني بفتح المیم ..ویقولون المكنى بأبي فالن -95

).النون مع تشدیدھاالمكني بفتح الكاف وكسر (
)298ص (والصواب أمواه للجمع األقل ومیاه للكثیر  ..لجمع الماء میاة بالتاء  ویقولون -96

).میاه في المغرب(
).298ص (والصواب نفساء .. ویقولون امرأة نفیسة-97
(بتسكینھا(والصواب ھري )..بكسر الراء( ویقولون لبیت الطعام ھري -98 ).299ص )
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ان إلى معصمھ ید والید اسم جامع لألصابع والكف والذراع والعضد  ویقولون لكف اإلنس-99
).301ص (

ومن ھذه األمثلة المائة یتضح ان عامیة المغرب أقرب إلى الفصحى من عامیة األندلس بواحد 
یة عربیة فصیحة في حین ن كلمة مشتركة من بین مائة تتخذ في المغرب ب31حیث إن (وثالثین في المائة 

.)مة األندلسیة كلھا بعیدة عن الفصحىأن المائة كل
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دور األندلس والمغرب في نشر اللغة 
العربیة في القارة األمریكیة

وھنا یمكن اإلشارة إلى دور المغرب واألندلس في نشر اللغة العربیة وخاصة المصطلحات 
.العامیة المشتركة في المنطقة الجنوبیة من القارة االمریكیة

ا والمغاربة خصوصا بالقارة األمریكیة لیست ولیدة الكشف في آخر القرن إن صلة  العرب عموم
الخامس عشر المیالدي عما یسمى بالقارة الجدیدة بل ھي عریقة في التاریخ تمتد جذورھا إلى ما قبل 

)سیبیون(المیالد فقد انتقل الفینیقیون الكنعانیون العرب من الشمال اإلفریقي بعد ھدم القائد الروماني 
إلى مناطق من المحیط األطلنتیكي أدى بھم التطوف حولھا طوال ثالث .م. ق146عام "قرطاج"مدینة ل

سنوات للوصول إلى أمریكا الجنوبیة حیث أسسوا مراكز تجاریة تشھد الحفریات بوجودھا بعد ھذا التاریخ 
 وھي 1اإلدیزلونیتو(ید بقلیل، ویتجلى ذلك بصورة واضحة من الرخامة التي كشفھا الدكتور البرازیلي الس

أي بعد احتالل الرومان لقرطاج عقب نزوح الفینیقیین عنھا بنحو العشرین سنة  .م. ق125تحمل تاریخ 
Langueوھي مكتوبة باللغة البونیة  Punique   حیث توجد عشرات األلفاظ والتراكیب مفرغة في قالب 

، ومعلوم أن اللغة 2لغة وعلم االشتقاقعربي مع تحریف ال یخفى حتى على غیر االختصاصیین في فقھ ال
على طول "قرطاج"البونیة تركزت في المنطقة في أعقاب انتشار الحضارة الفینیقیة انطالقا من مدینة 

ساحل الشمال اإلفریقي غربي البحر األبیض المتوسط وقد بدأت البونیة تختلف تدریجیا عن الفینیقیة  
في )حمیر( التي أثرت وتأثرت ھي األخرى بھجرة أھل الیمن من 3الكنعانیة تحت تأثیر اللغة االمازیغیة

 بحیث 4فترات متوالیة خاصة بین مصامدة األطلس الكبیر وصنھاجة األطلس األوسط وكتامة السھول
.أصبح لألمازیغیة امتداد وتداخل مع األصول العربیة

حیث نشر صورة ) ـھ1343عدد (لألستاذ توفیق المدني "تقویم المنصور"راجع أیضا مجلة /)األنطروبولوجیة(ضمنھا الجزء األول من كتابھ 1
)إیریس-بونس(إلبراھیم ھاجر صدر باإلسبانیة في )كولومبیا(للرخامة وبحثا حول كشف الفینیقیین للبرازیل، كتابا حول وصول الفینیقین إلى 

 الوردي في جغرافیتھ أنھ یوجد وراء الجزر الخالدات جزائر عظیمة وصفھا وصفا ینطبق على وذكر ابن) دمشق10مجلة المعرفة عدد (باألرجنتین 
 محاضرات المجمع العلمي –عبد القادر المغربي (وصف بالد امریكا وابن الوردي عاش في القرن الرابع أي قبل كولمب بأكثر من مائة سنة 

راء المحیط األطلنطیقي أمما من بني آدم وعمرانا وقد عاش  قبل كولمب بثالثة وقد الحظ أن ابن عربي ذكر أن و)33 ص 2العربي بدمشق ج
نقال عن شیخھ األصفھاني قبل كولمب بمائة وخمسین سنة عن احتمال وجود أرض وراء )مسالك األبصار(وتحدث صاحب ).233ص (قرون 

.م1348- ـھ 749المحیط وقد توفي األصفھاني عام 
a) Américain B.C. by prof. Barry Tell (1977).
b) The Came Before Colombus : Africains in the New World by prof. Ivan Sertima (1977). Rutgers

University.
Prof. Tell- Harvard University.

c) Africa and the Discovery of America (3 volumes) by prof. Lea Viner (?) or weiner (1923).
d) Cauvet, les Berbères en Amérique, Alger 1930.

إلى اسم القبیلة البربریة المسیلیة بني برزل أول البرازلة الذین ھاجروا من الجزائر في القرن العاشر المیالدي إلى )برازیل(وھل یرجع اسم 
–واء على التاریخ اإلسالمي في الجزائر أض( وذكر توفیق المدني أنھم أول من اكتشف أمریكا –األندلس ومنھ أیام ملوك الطوائف إلى أمریكا 

)1963 ط باریس 195 المدخل إلى اإلسالم للدكتور محمد حمید ص –1959  القاھرة -محاضرة نادي المؤتمر اإلسالمي 
"ففي الفقرة األولى جملة حررت بالبونیة ھي 2 "ي كما یلي یمكن نقلھا إلى عامیة الشمال اإلفریق"ھذا احنا بني كنعان فرنم حقره حمل : ھذا احنا :

"ومعناھا بالفصحى "بني كنعان من فرانم حملنا الحفرة ومازالت العامیة المغربیة تستعمل إلى  اآلن "ھذا نحن بني كنعان من فرانم تحملنا االحتقار:
.بمعنى نحن وكذلك في أقطار عربیة أخرى كالعراق)احنا(بمعنى احتقار وكلمة )حقرة(كلمة 

نا المرحوم العالمة محمد المختار السوسي األلفاظ الشلحیة العربیة األصل إلى أزید من خسمة آالف في دراسة مقارنة مازالت  أوصل صدیق3
مخطوطة وھي في معظمھا كلمات ظاھرة المصدر العربي الجاھلي تندرج في ضروریات الحیاة البدائیة وتعتبر من أبرز مقومات اللغة في 

تطور الفكر واللغة في المغرب الحدیث "راجع كتابنا (ئة كان البرابرة یستعملونھا منذ اعرق العصور في مخاطباتھم الیومیة المجتمعات البشریة الناش
وتندرج في اللغة الدارجة العربیة مئات الكلمات األمازیغیة والشلحیة بحیث یصعب في الواقع تمییز األصل ألنك قد )26 ص 1969 ط القاھرة –

أكادیمیة المملكة (صل العربي أو األصل األمازیغي كما نجد لدى صدیقنا األستاذ محمد شفیق في معجمھ الجدید الذي نشرتھ تجد ما یبرر األ
ومھما یكن فإن اللغتین تعتبران جزءا من تراثنا الوطني اندمج بعضھ في بعض في ظل اإلسالم ومع ذلك یجب العمل على إحیاء التراث )المغربیة

.نعتز بھاألمازیغي الذي 
عروبة ھذه القبائل رغم إجماع نسابة العرب على ذلك مستندا إلى أن مؤرخي مصر لم یشیروا إلى مرور )ابن حزم( اذكر ابن خلدون  نقال عن 4

رب وكان وھو ممر أقرب إلى المغ)بحر القلزم(النیل وھي دعوى وأھیةن ألن المرور كان من الصحراء الجنوبیة عن طریق )دلتا(الحمیریین من 
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بعدما تسربت .م. ق480وقد بدأت اللغة البونیة تتوغل بعمق في ربوع المغرب االقصى حوالي  
الفینیقیة وظلت البونیة متغلغلة )Lixuxلیكسوس (وھو تاریخ تأسیس مدینة .م. ق1101فلولھا منذ عام 

Saint) أغسطین-سان ( حسب تأكیدات األسقف اإلفریقي –في البادیة المغربیة  Augustin   إلى عھد 
الحضارة الالتینیة التي تطورت في نطاق الفتح اإلسالمي في حین اندرست لغة الرومان باندراس معالم 

محدود لم یتجاوز مثلثا تمتد أضالعھ من طنجة إلى ولیلي إلى شالة مع سلسلة من المدن الرومانیة على  
/ ـھ 595المتوفى عام (الطبیب الفیلسوف )ابن رشد(وقد أعاد التاریخ نفسھ فكان .طول شاطئ المحیط

ض )بالط الموحدین(ة في أول من تحدث عن القارة الجدید)م1199 بمراكش ومنھ انطلقت فكرة وجود أر
 بأنھ لم یشعر بھذا الوجود إال بعد قراءة 1نفس)كریسطوف كولومب(وقد اعترف .یابسة وراء المحیط

 قد  2األمریكیة"نیوزویك"على أن مجلة "في الطب البن رشد في مخطوطتھ الالتینیة)الكلیات(كتائب 
بأربعة قرون )كریسطوف كولومب(أي قبل ) ـھ494أي عام (م  1100قبل عام أكدت أن اعرب انطلقوا 

(أنفا"من  .فرسوا في عدة مواضع على الساحل األمریكي)أي الدار البیضاء الحالیة"
مرسى "الذي غامروا انطالقا من )الفتیة المغررین(وقد حدثنا الشریف اإلدریسي في نزھتھ عن 

ض الجزر النائیة كل ذلك انسیاقا مع ما  في ثبج المحیط ووصلوا"آسفي   أشیع أنذاك خاصة  إلى بع
ض    "المحیط األطلنتیكي"باألندلس من احتواء غرب  على جزر مكثفة تستحیل في نھایة المطاف إلى أر

.یابسة شاسعة
بانتھاء الوجود )م1492(وقد اقترن الكشف عن العالم الجدید آخر القرن الخامس عشر المیالدي   

.ألندلس وطموح اإلسبان إلى التوسع المزدوج في كل من أمریكا وسواحل المغربالعربي با
حسن األحدوثة )أي العاشر الھجري(وقد أصبح المغرب منذ أواخر القرن السادس عشر المیالدي 

مما حدا )معركة وادي المخازن(ذائع الصیت في أمریكا وأوربا، وخاصة إنجلترا إثر انتصاره في 
ى إلى خطب ود السلطان أحمد المنصور السعدي واقتراح احتالل مشترك لدومنیون الھند بریطانیا العظم

المشھورة وقد بلغ ھذا الصیت مبلغا رسم عن األفارقة في المغرب )انطونیو(والمغامرة في قضیة 
إلى )م1616الذي توفي  (وصحرائھ أروع الصور وأمثلھا مما حدا كبار رجاالت الفكر أمثال شكسبیر 

عام ( التي كانت من آخر ما أنتج من مسرحیات Otheloالمغربي "عطیل "ني بھذه المثالیة في روایة التغ
وكانت عوامل القلق الوطني قد حزت في نفوس اإلنجلیز كما تبلورت أخطاء إنجلترا السیاسیة  )م1604

الل فیرجنیا وشجعت احت)م1603التي توفیت عام (Elisabethالسیما في آخر عھد الملكة إلیزابیث 
Virginie إحدى الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد أمسى إلنجلترا ارتباط قوي بالمغرب إبان احتاللھا 

(جبل جارق(لطنجة غیر أنھا اضطرت تحت ضغوط المولى إسماعیل أن تجلو عن المنطقة لتحتل  (
مغرب طوال اربعین سنة وكانت قد تبوأت المقام األول في التبادل االقتصادي مع ال)م1705-ـھ1117

 وفرنسا، وقد حرر حفید المولى إسماعیل السلطان 3م حیث توقفت العالقات بین المغرب 1688ابتداء من 
سیدي محمد بن عبد اهللا مدینة الجدیدة وواصل عالقاتھ الدولیة مع الخارج في أسلوب دولي جدید اعتبر  

قات الصالت التقلیدیة إلى الدول السكندنافیة  وقد تجاوزت ھذه العال4بادرة قیمة في التشریع المعاصر
وإنجلترا والوالیات المتحدة الحدیثة العھد بالتحرر فكان سلطان المغرب المولى محمد بن عبد اهللا ھو أول    
من شجع الحركة التحریریة األمریكیة حیث سارع قبل الجمیع إلى االعتراف باستقالل الوالیات المتحدة 

 سنوات، معاھدة تجارة ومالحة لمدة خمسین سنة مع الوالیات المتحدة وھذه وقد عقد قبل وفاتھ ببضع
.م1832 م قد جددت عام 1716 یولیوز 16المعاھدة المؤرخة ـب 

(الحسن ابن محمد الوزان(ثم القرن العاشر حسب )ابن خرداذبھ(مطروقا إلى القرن الثالث الھجري حسب  الذي رافق )المعروف بلیون اإلفریقي )
 والرقص ومظاھر الشبھ والوحدة القائمة الیوم بین الیمن والمغرب تشھد بصحة ذلك خاصة في میدان الموسیقى.إحدى القوافل في ھذه الطریق 

وقد نشر المؤرخ األلماني )تشلحیت(فرقة فلكلوریة لھجتھا قریبة جدا من )عمان(والھندسة المعماریة واللھجة وقد وردت على المغرب من 
Helfrit كتابا بعنوان " Leالبالد بدون ظل : pays sans ombre"أبرز فیھ مجالي ھذه الوحدة.

Renan: أكد ذلك رونان في كتابھ 1 – Averroès et l’Averroisme, Paris 1923
.1690في عدد أبریل 2
.ومانزغان ھو اإلسم القدیم للجدیدة)مازاكان الجدیدة(عندما نزح البرتغالیون عن البریجة توجھوا إلى البرازیل وأسسوا بھا مدینة سموھا 3
لتي أبرمھا السلطان مع أوربا آنذاك ذاكرا أن السلطان سبق األوربیین  في كتاب ضمنھ مجموعة المعاھدات والوثائق اCailléوصفھ األستاذ كایي 4

.إلى وضع بعض مبادئ القانون الدولي والتشریعات الجدیدة التي أصبحت أساسا للعالئق األممیة في القرن العشرین
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 فیھ أن الھجرات الیھودیة إلى أمریكا قد توالت منذ النفي العام باألندلس ، ولكن ولكن مما الشك
وتأسیس دویلة إسرائیل حیث ھاجرت عائالت یھودیة بصورة فردیة كما تم ذلك منذ استقالل المغرب 

مغربیة بكاملھا إلى كندا والوالیات المتحدة ومازالت ھذه العائالت تحتفظ بعاداتھا المغربیة وتستعمل   
.لھجتھا الدارجة في أحادیثھا المنزلیة

بریة وقد كان للغة العربیة عبر العصور تأثیر قوي من خالل عامیة المغرب واألندلس على الع
الفكر الیھود من التي بدأت تنتشر في أوربا وامریكا مطعمة بالدخیل المغربي حیث لم یستطع رجاالت 

لھذه النظریة ال نرى مناصا من ودعما .فھم الكثیر من نصوصھ إال استعانة باللغة العربیة"دالتلمو"شراح 
نا الحاضر فإذا كانت النبطیة رسم صورة عن تطور ھذا الرصید منذ الفتح اإلسالمي بالمغرب الى عصر

كما یقول األستاذ الكبیر المرحوم عباس محمود العقاد فإن مة یوالعبریة لھجتین من لھجات العرب القد
لیین قد طعموا بعد اإلسالم كثیرا من المعطیات العبریة بعناصر عربیة، فمن المعلوم أن فلوال من  یاإلسرائ

النازحین عن فلسطین ثم بعد ذلك بقرون، عندما تم إجالؤھم من الیھود قد دخلت إلى المغرب مع البربر 
1، وقد انضم عدد منھم إلى الجیش العربي الفاتح بقیادة طارق بن زیاد)ربخی(الجزیرة العربیة إثر وقعة 

خالل زحفھ على األندلس، وتظاھروا في عھد األدارسة العلویین بالحنین إلى مسقط راسھم بالمشرق 
م للعباسیین تلك الرعویة التي لم تكن في الواقع سوى مظھر للفت في عضد الدولة  برعویتھفتشبثوا

 حیث انتقلوا إلى فاس منذ 2اإلسالمیة الناشئة بالمغرب وذلك رغم حمایة األدارسة للیھود طوال قرنین
ابل  متواردین من القیروان ومصر وب- ـھ 188اعتالء المولى  إدریس الثاني أریكة العرش المغربي عام 

وفارس،  وقد انبثقت في القیروان قبل ذلك حركة فكریة تلمودیة ما لبثت أن ازدھرت بفاس في عد   
ن تومرت وخلفاؤه قد شملت بالمرابطین والموحدین وإن كانت حركة التطھیر التي قام بھا المھدي

ض غمار لیین على السواء عدا الجالیة الیھودیة بطنجة التي لم یقدر لھا یالمسلمین واإلسرائ أن تخو
الدسائس المرابطیة مما یدل على ان القمع الموحدي قد اتسم بطابع سیاسي ال أثر فیھ ألي عامل دیني او 

 كما یقول –أصبحت " التي 3مدینة فاس"دلیل الحائرین"ساللي، وقد استوطن موسى بن میمون صاحب 
أشیع أنذاك وقد استعمل الیھود اللغة "ق أكثر بالد المغرب یھودا یختلفون منھا إلى جمیع اآلفا  –-4البكري

على جزر مكثفة تستحیل في نھایة المطاف إلى "المحیط األطلنتیكي"خاصة باألندلس من احتواء غرب 
.أرض یابسة شاسعة

بانتھاء الوجود )م1492(وقد اقترن الكشف عن العالم الجدید آخر القرن الخامس عشر المیالدي   
.بان إلى التوسع المزدوج في كل من أمریكا وسواحل المغربالعربي باألندلس وطموح اإلس

حسن األحدوثة )أي العاشر الھجري(وقد أصبح المغرب منذ أواخر القرن السادس عشر المیالدي 
مما حدا )معركة وادي المخازن(ذائع الصیت في أمریكا وأوربا، وخاصة إنجلترا إثر انتصاره في 

طان أحمد المنصور السعدي واقتراح احتالل مشترك لدومنیون الھند بریطانیا العظمى إلى خطب ود السل
المشھورة وقد بلغ ھذا الصیت مبلغا رسم عن األفارقة في المغرب )انطونیو(والمغامرة في قضیة 

إلى )م1616الذي توفي  (وصحرائھ أروع الصور وأمثلھا مما حدا كبار رجاالت الفكر أمثال شكسبیر 
عام ( التي كانت من آخر ما أنتج من مسرحیات Otheloالمغربي "عطیل "في روایة التغني بھذه المثالیة 

وكانت عوامل القلق الوطني قد حزت في نفوس اإلنجلیز كما تبلورت أخطاء إنجلترا السیاسیة  )م1604
وشجعت احتالل فیرجنیا )م1603التي توفیت عام (Elisabethالسیما في آخر عھد الملكة إلیزابیث 

Virginie إحدى الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد أمسى إلنجلترا ارتباط قوي بالمغرب إبان احتاللھا 
(جبل جارق(لطنجة غیر أنھا اضطرت تحت ضغوط المولى إسماعیل أن تجلو عن المنطقة لتحتل  (

سنة في التبادل االقتصادي مع المغرب طوال اربعین وكانت قد تبوأت المقام األول )م1705-ـھ1117
(أنفا"بأربعة قرون من )كریسطوف كولومب(أي قبل ) ـھ494أي عام (م  1100 عام ابتداء من  أي "

.األمریكيفرسوا في عدة مواضع على الساحل )الدار البیضاء الحالیة

Ner طولیدالو في 1 Hamarp.
Maurice كما اعترف بذلك حبر الجزائر األكبر موریس إیزانبیث 2 Eisenbeth.
Chronique حیث كان یسكن الدار المعروفة بدار المجانة حسب وثیقة یھودیة عثر علیھا بفاس یرجع تاریخھا إلى القرن الرابع عشر المیالدي 3

Semach p 83.
.115 المسالك والممالك ص 4
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مرسى "الذي غامروا انطالقا من )الفتیة المغررین(وقد حدثنا الشریف اإلدریسي في نزھتھ عن 
العربیة في كتاباتھم محیط ووصلوا إلى بعض الجزر النائیة كل ذلك انسیاقا مع ما في ثبج ال"آسفي 

في النحو "سیبویھ" كما أصبح كتاب 1ومحاوراتھم منذ القرن الثالث الھجري في مجموع إفریقیا الشمالیة
. منذ القرن الرابع2منطلقا لتجدید النحو العبري بفاس

ندلس والمغرب وكان لھم الفضل في بعث اللسان العبري  نبغ كثیر من الیھود باألوفي ھذا العصر
 ـھ ، عالم 349–م 960والدراسة التلمودیة ودعم الحركة العلمیة من خالل اللغة العربیة فقد ظھر حوالي  

االعتناء بلغة "محبرت"حاول في معجم شھیر معروف باسم "مناحم بن سروق"یھودي أندلسي ھو 
للدعوة إلى فكرة جریئة ھي وجوب العنایة )بن لبراتادونش (الفاسي فتصدى الحبر )العھد القدیم(

وضرب لذلك مثال بنحو مائتي كلمة عبریة ما"العھد القدیم"بالعبریة واالستعانة بھا في فھم مصطلحات 
وقد حدث منذ ھذا العصر بفاس .وعھم إلى اللغة العربیةجھوا معانیھا لو ال رنك التلمود أن یستألحباركان 
أبا زكریاء یحیى بن داود (حیث نجد )أي أنصار تعریب العبریة(اع بین أنصار التعریب وخصومھ صر

ذكور،  میرحل إلى قرطبة أوائل القرن الحادي عشر المیالدي لالقتباس من آراء مناحم ال)حیوج الفاسي
وقد "قھ اللغة العبریةف"وقد تزعم الحركة الھادفة إلى إحیاء التراث العبري فكان بحق المؤسس األول لعلم 

استطاع بفضل ضالعتھ في اللغة العربیة  تركیز قواعد العبریة التي استكمل نقصھا بالمصطلحات العربیة 
المولود في النصف األول من القرن الحادي عشر والذي ألف كتاب ) الولید مروان بن جناح القرطبيأبو(
مؤلفات "كتاب األصول"واعتمد في "اللمح "كتابھ كما عالج القواعد العبریة في "التقریب والتسھیل"

ص  .في فلسفة أصول الكلمات وتخریجھا التخریج اللغوي السلیم)ابن جني(عربیة كخصائ
التي أصبحت )فافھم(مثل كلمة )یھودا بن تبون(ومن آثار العربیة في اللسان العبري ما الحظھ 

ومتكلمین، ولعل أول من وضع كتبا )متفلسفیم(فلسفة تختم بھا الرسائل والكتب العبریة وصیغ عربیة كمت
3في قواعد اللغة العربیة ھم یھود العراق، كما ان أول من وضع معجما لغویا عبریا ھو الحاخام سعدیا

(فقھ اللغة المقارن"صاحب كتاب "یھودا بن قریش"وقد لفت )م943-892(الفیومي المصري  "
Philologie comparée(إلى وجوب المزید من العنایة بالعربیة، تعزیزا اإلفریقيال  یھود الشمنظر 

"إبراھیمداود بن "لفھم أسرار العبریة والعھد القدیم، ووضع قاموسا عبریا لم یصلنا، بینما وضع معاصره 
یحمل نفس االسم ویتسم بنفس القیمة مع شرح بالعربیة لأللفاظ العبریة "أجرون"الفاسي قاموسا سماه 

یفھم على ن كما سار ابن جناح وخلفھ في تصا4 العربيیستشھد في مؤلفاتھ بالشعر" بن قریشیھودا"وكان 
فادخل في األدب العبري فنا جدیدا لم  "الحریري"مقامات "الحریزي"منوال اللغویین والنحاة العرب وقلد 

یدا من الكتب إلى العبریة عد"تبون"یكن للیھود بھ عھد، وكذلك األمثال العربیة، وقد ترجمت أسرة 
إسحاق بن یعقوب الكوھن الملقب " أما يالعربیة في الفلسفة والطب والریاضیات والقصص الشعب

قرب فاس وتوفي بالوسینة باألندلس )قلعة ابن أحمد(في )م1013- ـھ 404عام الذي ولد(، "بالفاسي
كتب التشریع التلمودي ولھ فلھ شرح  على التلمود في عشرین مجلدا یعتبر من أھم )م1103( ـھ 497عام 
 قرب غرناطة عام Lucene ثالثمائة وعشرون فتوى محررة كلھا بالعربیة وقد أسس بالوسینة أیضا

.م معھدا للدروس العلیا التلمودیة كان الطالب یؤمونھ من كل الجھات1089
یحیین وقد توافد على المغرب من األندلس یھود كثیرون فرارا من اضطھاد رجال التفتیش المس

 ومن انجلترا 1242فعززوا الحركة الفكریة العبریة والتلمودیة ومنھم یھود آخرون طردوا من إیطالیا عام 
 من ھاجر منھم بعد إلى م باإلضافة 1395 م ومن جنوب فرنسا عام 1350 ومن ھولندا عام 1290عام 

1492م ومن إسبانیا عام 1403النفي العام حیث انتقلت إلى المغرب فلول أخرى من فرنسا وإنجلترا عام 
م فانتشرت جالیات یھودیة في السھول والجبال والصحراء المغربیة واستقرت 1496م ومن البرتغال عام 

"Godard"453 ص 2 كودار ج– تاریخ المغرب 1
)218 ص –1960–1959 مؤتم مجمع اللغة العربیة –وث والمحاضرات مجموعة البح(Massignon ماسیلیون 2
 أبو سعید بن یوسف الذي یعتبر واضح الفلسفة الیھودیة في العصور الوسطى، وقد صنف ترجمة عربیة للعھد القدیم واستكمل قانون المیراث 3

.الیھودي مستعینا بالشریعة اإلسالمیة
147 ص 1963 طبعة الجامعة العربیة –تور فؤاد حسنین  علي للدك" محاضرات من االدب العبري 4



21

واتسع في فاس نطاق البیع والمدارس )جنوبي غرب وجدة(عائالت أندلسیة بكاملھا في ناحیة دبدو 
.1التلمودیة

یھود (ن بھا على غرار یھود األندلس حیث انتھى وقد ظل یھود المغرب یدرسون العربیة ویكتبو 
وكذلك شیخ "أنس الغریب"م من تألیف كتابھ بالعربیة 1365الفیلسوف المغربي عام )بن نسیم بن مالك

 الذي نزل عنده أبو عبد اهللا اآلبلى العبدري شیخ ابن خلدون قبل أن یرتحل 2)خلوف المغیلى(التعالیم بفاس 
 تلك صور حیة تبرز الدور الھام الذي قامت بھ المدارس الیھودیة بالمغرب لتعزیز 3إلى ابن البناء بمراكش

العلوم عامة والدراسات التلمودیة خاصة من خالل اللغة العربیة عالوة على دعم اللسان العبري بأصول 
اعتراھا ما العربیة وقواعدھا، وال تزال لغة الیھود إلى اآلن في الحواضر والبوادي المغربیة ھي العربیة، 

.اعترى العامیة من تحریف
 بلغاتھا وخاصة إللمامھم نظرا أورباوإذاك كان الیھود المغاربة قد قاموا بدورھم كصلة وصل مع 

 یستعملونھا إلى آخر القرن الماضي فإن اإلسرائیلیین التي ظل المھاجرون االندلسیون من األسبانیةمنھا 
دلس وفي التأثیر في مھاجراتھم بأمریكا سواء منھا الشمالیة أو إسھامھم كان أقوى في دعم العربیة باألن

 معظمھم من القارة اإلفریقیة ر إلى العنصر اإلسرائیلي یوجد عنصر السود الذین ھاج وباإلضافة.الجنوبیة 
ومن بینھم الصحراویون السمر الذین نقلوا معھم إلى أمریكا عادات المغرب ولھجاتھ، والعنصر الزنجي 

 ضمن ثالثة مالیین مھاجر إلى 1800یكیتین یشكل  نسبة ھامة في المجموع حیث بلغ عام في األمر
األنجلو (أمریكا الجنوبیة حوالي الخمسین في المائة بینما وصلت ثالثة مالیین مھاجر إلى أمریكا الشمالیة 

.4ثلثا واحدا من المجموع)سكسونیة

Yahas( حسبما رواه مؤلف 1 Fes( 1508 بالنسة لعام.
2)Hesperis) . من السنة العبریة5125 م یوافق 1365 وعام )458-402-1952)
.215 ص 2 طبقات الشعراني ج3
Alexذ الكس ھیلي االستا( قبل بضعة أعوام نشر الكاتب االمریكي األسود 4 Haily( روایتھ الضخمة ) جذورRoots( التي یروي فیھا قصة

Kuntaكونتا كنتي (وصول الجنس األسود إلى الوالیات المتحدة األمریكیة ممثلة في قصة اختطاف تجار الرقیق لجد الكاتب االكبر  Kunti( من
ر ألكس ھیلي الذي أمضى اثنتي عشرة سنة في البحث والتنقیب عن حقائق تلك الواقعة في جمھوریة غامبیا في غرب إفریقیا، ویذك)جفوا(قریة 

مدینة موریطانیة ینتمي )كنتا(ینحدر من عائلة موریطانیة قدمت إلى تلك القریة لتعلیمھا اصول الدین االسالمي ومعلوم ان )كنتا(القصة أن جده 
.إلیھا الشیخ المختار الكنتي
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المصطلحات العربیة 
التي انتقلت إلى أمریكا

 یغلب استعمالھا في المغرب ربما انتقل 1ونعزز ھذه النظریات التاریخیة بلمحة من مصطلحات
: منھا األمریكيبعضھا إلى أمریكا وأثر في اللسان اإلنجلیزي 

Abetابط بمعنى سائد-
,Abod)عبود(عابد - abbot
)abuse أي بالرغم عنھ منھبز(معناھا ظلمھ وبغى علیھ ومنھا :أبز بصاحبھ -
)یغلب استعمالھ في المغرب واألندلس(adobe:الطوب ھو اآلجر الشوي -
afreetعفریت - - afrit
albornozالبرنس-
alcoveالقبة-
alfaحلفا-
Allahاهللا-
ambarعنبر-
anclar)مرساة(أنجر -
apacheوباشأ-
arroba)وزن(الربع -
attic)عریق في القدم(عتیق -
bardبردعة-
)belittle مثل be(دة للداللة على الفعل بادئة زائ-
)besiege(عل ف بدل یعلفبیویقال )أي یحیطھا بسیاج(بسیج أي سیج الدار -
(أضاع وأربك في العامیة(ودر - (bewilder(

(الكلمة الفرنسیة(ومنھا  (adirer(
blameلوم-
boor)أراضي البور(البور -
)ة، واآلنسة البائرة التي لم تتزوج كالبضائع البائریستعملاي لم "بار"مادة (-
buse)قبلة(بوس -
buzzغمغمة وطنین استحالت في العامیة المغربیة إلى بزیز:أزیز -
)ع مدورة ومحشوة باللوز المسكرنوھو نوع من الفرنیات تص(cake:كعك-
)camletنسیج من وبر الجمل(:خملة-
cant)الزاویة والركن بالدارجة المغربیة(:قنت-
,cap:قب- cape
capability)یقصد بھا في العامیة المغربیة االستعداد للشيء(:قابلیة-
carafe)آنیة یغرف فیھا(:غراف-
catقط-

اض اللغات االخرى من اللغة العربیة صبوا جل اھتمامھم على المفردات التي اخذتھا تلك اللغات من اللغة العربیة  إن معظم الذین بحثوا اقتر1
الفصیحة فقط في حین أننا نعلم أن االقتراض اللغوي ھو في األساس نتیجة للتمازج الحضاري والتبادل الثقافي واالقتصادي بین الشعوب، وفي ھذا 

یكون للغات العامیة المحكیة نصیب كبیر ودور فعال، ولھذا فإن بحثنا یتناول بصورة رئیسیة األلفاظ العامیة المغربیة التي التمازج وذلك التبادل 
.اقترضتھا اللغة اإلنجلیزیة بطرق مختلفة
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chink)أصلھ شق(شنق -
clot)یقال خلط جلط بالمغرب(:جلطة-
coalقطران- tar
)بالفرنسیةcoffin(قفة -
to)من قطع(قاطع - cut : cutterعلى نوع من المرض یكاد یقطع أیضا العامیة ویطلق في 

 من األلم لتشنج عصبھااألطراف
defendدافع- (to)
)ومنھ الدلوdangledelveوكذلك(دلى -
falseفلس-
أي من أصیب قفز من "مول الفز كیقفز"یقال في العامیة feezeومنھ استفزه)أي فزع(:فز-

.األلمالتأثر أو 
fetchفتش أي بحث - (to)
filth)زبل(فرث -
firring)الفران بالعامیة(فرن -
flare)بالفرنسیةphare(فنار -
)سوط الضرب یستخدم كثیرا في الكتاتیب لمعاقبة التالمیذ(فاق -
flogضرب السوط:فلق -
flor)أي ضوء(نور - (lueur)
flower)نوار بالدراجة(نور -
gallن واھاظأي اعا)غل(غالي -
garble)كثیر االستعمال بالمغرب(:غربل-
)مدخل بالشرق(-
)یستعمل بالمغرب الجمع وھو جنان(:جنة-
.ال یقال حدیقة في المرغب كما یقال ذلك في الشرق)garden(جنینة في الشرق-
)بالفرنسیةgargariser(غرغر -
ghoulالغول-
galssكاس-
glazed)حسب صاحب نفح الطیب بدل الزلیج(لزلیجي -
goodالم ، ظلمةظ-
(إلى اإلمام(قدما - ).جمیل ومستقیم:ومعناھایقال قود بالكاف المعقوفة كما ینطق بھا اإلنجلیزي )
goose)أوز(وز -
guide)باللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة(قاید -
gurgleقرقر-
harsh)أجش وخشن(أحرش -
.زھر اي المخاطرة على الحظتسمیة لعب النرد بالhasardالزھر بالعامیة معناه الحظ-
hewھوى - (abattre)
histاسكت-
hodحوض-
houriحوریة-
howl)عاصفة ھوجاء(ھول -
humھمھم-
idle)عن العمل(عطل - (to)
(باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة(أبلھ - Imbécile)بھل او بھلول ایضا)
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jamجمد وأوقف- (jamed)
jessamineیاسمین -
Jimjam)م ایضاكمك(جمجم -
)بالعامیةkefاسم الحشیش المخدر(الكیف -
)بالفرنسیةchandelle(قندیل -
kimet)تستعمل بكثرة بدل نصیب(قسمة -
antimoine(kohlأثمد(كحل -
landبلد-
lick)لحس(لعق -
limon(lemon(لیمون - , limeوھو المعروف باللیم في المغرب وھو اللیمون الصغیر 
loot( سھم أصابھ أو خربھ الطھ- to(
lute)بالفرنسیةluth(عود -
(بالفرنسیةmagazine)magasinمخزن- وھي الكلمة السائدة بالمغرب واألندلس للتعبیر عن )

مكان الخزن ویعبر بھا في اإلنجلیزیة عن الھري لخزن السالح او مواد الغذاء او التجھیز كما 
)وھي عبارة عن الجریدة او الملجلة الدوریةتطلق على الدوریة لخزن األخبار 

واألندلس على الصوفي او المزید الزاھد)maraboutیطلق في المغرب(مرابط -
marauder)بمعنى نھاب وخطاف(مارد - (maraudeur )
marcher(marchبالفرنسیة (مشى - (to)
ض:مصطبة - ة االستعمال وخاصة كثیركلمة(mastabaمكان للجلوس قلیل االرتفاع من األر

)في الكتاتیب القرآنیة حیث تخصص للتالمیذ النجباء
maeningمعنى-
ناحیة فجیج المغرب ھي مركز زناتة من بني مرین وفیھا األصواف (merino)بنو(مرین -

)على الغنم الناعم الصوفmerinosالناعمة ویطلق لفظ
mettleمثال -
molt)یةیقال أملط بالعام(ملیط من ال شعر لھ -
money)مال(مونة - (munition)
)بالفرنسیةammarrer(moor)الحبل(المر -
muskمسك-
)muster(مسطرة بمعنى عینة یقال لھ مشترة بالعامیة -
(شوه(مثل - (الكلمة الفصحى ھي المستعكلة بالمغرب) (mutilerبالفرنسیة(mutile (to)
)mysterبالفرنسیة(mystryمستور-
nag)تطلق على الفرس(قة نا-
neb)سن(ناب -
)باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة(كثیرة االستعمال بالمغرب واألندلس (noriaناعورة-
oasis)كثرة الواحات في الصحراء المغربیة(واحة -
odeقصیدة-
olla)جرة(قلة -
pelotaلتي لھا نفس الشكلبلوطة كرة بیضویة الشكل مثل البلوط ومنھا في العامیة بلوطة العین ا-
piss)كلمة یدعى بھا الطفل بالمغرب لیبول(بس - (to)
)كثیرة االستعمال ومنھا الفوارات أي المیاه الفائرة المتدفقة(poor)یتدفق (یفول -
rabble)معناھا االضطراب والحشد الغوغائي أي الفتنة(ربلة بالعامیة -
rebec)ندلسھذه اآللة تعرف خاصة بالمغرب واأل(رباب -
(أي أرز(رز - (riceبالفرنسیة(
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) المحتال بالعامیةمعناھا الثائر(الروكي -
rotlرطل-
ص(سلوكي - saluki)كلب القن
scuttle)دلو(سطل -
shame)حشومة بالعامیة(حشمة-
shanckle)غل وصفد وقید(شكال -
shutسقوط- (chute)
siège)حصار(سیاج -
silk)خیط من حریر(سلك -
snare)صفارة أي أحبولة ومنھا صنارة الصید(صنارة -
soup)حساء في المغرب(صبة -
spitسفود-
stow)صنف وصفف(ستف -
التي sugarكان السكر المغربي المصفى یصدر بعد القرن العاشر الھجري إلى إنجلترا (سكر -

)كان بالطھا ینافس البالط الفرنسي في اقتنائھ
swa)صنف(صف - (to)
swabصفى- (to)
منھا طالقة اللسانtalk)طنق(نطق -
tare)ذنب(ذیل )الوزن الفارغ الذي یطرح من المیزان(الطرحة -
tariff)بالفرنسیةtarif(تعریفة -
tazzaطاسة-
thrash)درس الحنطة(الدارس -
tread)الكلمة مستعملة بكثرة في العامیة المغربیة(طارد - (to)
,wanن أي ضعیفونى ونى فھو وا- wane
weirdورد-
whimوھم-
twinتوأم-
valléeومعناه في الحقیقة )جرى في الماءwadiأي سار أو wadeومنھا(وادي -

وھو المكان الذي یجري فیھ النھر وھو االستعمال السائد في العامیة المغربیة
wail)بمعنى النوح واالنتحاب والعویل(ویل - (to)
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اتتداخل اللغ
sémantiqueظھر علم جدید ھم علم الدالالت ومن تداخل ھذه اللغات واقتباس بعضھا من بعض 

ص بالنطقیات(phonétique وھو علم معاني الكلمات وتغیراتھا یستھدف كامتداد لعلم الصوتیات   )الخا
لمة فإذا تعلق أي البحث عن ظواھر اللغة كمجال للتعبیر عن خوالج  الفكر وخاصة صیرورة مفاھیم الك

sémantique بأكثر من لغة في سیاق واحد أصبح عبارة عن دالالتیة مقارنة األمر comparée كما ھو 
الحال في مجموعة المصطلحات المتوالیة التي نقد م كنماذج منھا بین العربیة واإلنجلیزیة ال نقصد منھا 

الء نوعیة التبادل ضمن نظریة الثنائیة  بقدر ما نحاول استجإنجلیزيأمبیان اصل الكلمة ھل ھو عربي 
وذج القتباس متبادل وھنا یسعفنا علم جدید ھو علم ینطلق من فكرة م كنأحیانااللغویة التي قد تتجلى 

 تزامن الكلمة ومجالیھا بمعنى وقوع ھذه الظواھر اللغویة  في عصر من عصور التاریخ في أيالتزامن 
ز جوانب في ھذا العلم تتبلور في الدالالتیة التزامنیة دراسة صیغ األلسن واللھجات وبذلك تبر

sématique synchroniqueتستجلي كل مالھ صلة في عصر من ألنھا1 التي نسمیھا دالالت المباني 
العصور بالرابطة التعبیریة القائمة بین الدال والمدلول اما السیمامانتیك المتعلقة بالتطور الزمني 

sémantique diachronique التغیرات الطارئة على معنى   أو دالالتیة المعاني فإنھا تھدف إلى دراسة
شبكة ھذا الفرع اللفظ من خالل استجالء خاصیة الظواھر اللغویة من حیث تطورھا الزمني وقد اتسعت 

المعرفي للداللیات منذ قرابة نصف قرن بتشعب اھتماماتھ التي أصبحت ال تقتصر على دراسة ألفاظ 
منفصلة عن مؤثراتھا بل صارت تبحث في مجموعات لغویة تتصل بالنحو واالشتقاق معزولة أي 

بارا لظواھر اجتماعیة وبذلك انبثقت نظریة طریفة توالتراكیب اللفظیة بناء على المدركات والمفاھیم واع
بنیة ة التي تعتبر اللغة ھیكال أو ی أي التركیبstructuralismeفي اللسانیات عرفت بالستروكتورالیة 

 مجموعة متراصة النسب دقیقة الروابط یكون التعبیر فیھا مجرد أيالتعابیر مركبة تحدد فیھا الصالت و
تعریف لھذه النسب ولتلك الصالت غیر أن ھذا العلم الجدید لن یؤتي أكلھ على صعید إنساني إال إذا تحرك 

قا من حقیقة تاریخیة ھي أن مثل ھذه بالنسبة للعالقة بین لغتین على األقل أو لغات مختلفة وذلك انطال
الدراسات سوف تظل مشلولة إذا تبلورت في قفص مقفل متجاھلة الروابط التي استوثقت في مختلف  

واللھجات تلك الروابط التي تضفي على علم اللسانیات العصور بین األمم والشعوب واللغات 
Linguistique بین البشر وھكذا ظھر األصلیةاھر الوحدة  شامال ربما اعتبر من أبرز مظإنسانیاطابعا 

Sémantiqueعلم آخر ھو علم الداللیات العامة   générale  الذي یرى في السیمانتیك المرتبطة بلغة من 
اللغات مجرد حالة خاصة بل أصبح اللغویون یشعرون بضرورة عدم االرتكاز في دراسة تطور التراكیب 

ي بلد ما بل أضافوا إلى ذلك عناصر طریفة مختلفة تتصل بشتى  واالشتقاقات على عوامل تختص بلغة ما ف
 أي عمل الشعب ةیالشعبالعوامل االجتماعیة واالقتصادیة والمبادالت بین األمم كما ترتبط بالمالبسات 

الذي یستأصل المترادفات الحوشیة فتظل عاطلة بین دفات المعاجم كما یخلق ویولد وینحت ویصفى 
 اللغة كائن حي تنشأ والئده لتترعرع وتھرم تلقائیا مسایرة مقتضیات التطور ویغربل مبرھنا على أن

.والحاجات المتجددة
 یھتم بتاریخ تطور اللفظ بالنسبة لتاریخ تطور شعب ما منذ حضارتھ أصبحلھذا فإن علم الدالالت 

تصححجتماعیة البدائیة اعتبارا لعالقاتھ مع شعوب أخرى وبذلك أمست كثیر من الظواھر والتطورات اال
ارتكازا على ھذه األسیسة بینما كانت الدراسة المنفصلة لكلمة ما ھي المتحكمة في تكییف معطیات التاریخ 

یختص بدراسة sémiologie2 السماتیة أوجیة ھذا الجانب یھتم بھ علم السیمولووالعالئق البشریة و
 لیس ولید الدراسات الحدیثة بل یرجع  والسمات في المجتمع وھنالك جانب كبیر من ھذا العلماألعراض
-1931باریز (Cratyle سنة حیث الحظ الفیلسوف أفالطون في كتابھ ألفي من أكثرإلىتاریخھ 

 نستعمل ھذا المبنى والمعنى لوجودھما في المصطلح النحوي1
René یرى رونى كینون 2 Cuénon ساسیة للعلم المقدسرموز أ( في كتابھ(Symboles fondamentaux de la science sacrée. Ed,

Gallimard. إن كلمة سیمیاء ال یظھر أنھا  عربیة صرف وأنھا مشتقة من كلمةsemeia الیونانیة بمعنى العالقة ونحن نرى أن الكلمة مشتقة من 
. أیضاsigneبمعنى العالمة واآلیة أي )سیماھم في وجوھھم (السمة العربیة 
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أي(أن الكلمة أداة للتعبیر عن الحقیقة وأن بین الكلمة وحقیقتھا الدالة علیھا )مجموعة الجامعات الفرنسیة
justesseتالؤما طبیعیا دقیقا ) أو االسم والمسمىوالمبنى والمعنىبین الدال والمدلول  naturelleاھذ لف

 ما تبرز في وسط بدائي قطري وھذا ھو ما حدا أولكان اللفظ یعبر عن جوھر األشیاء وكانت الكلمة تبرز 
 للكلمة وھذا األصیلإلى القول بأن المجتمع البدائي الذي یصفھ بالوحشي أو الحوشي ھو المنبع )سقراط(

 بعد الكلمة وقد الحظت ذلك   إلدراك ما یحدو الیوم شعوبا اشتراكیة إلى االنطالق من القاعدة الشعبیة ھو
Louisشخصیا خالل زیارتي للصین الشعبیة ویقول  Méridier) األستاذ في كلیة اآلداب بجامعة باریز(

ن الیونانیة والسنسكریتیة أو أیة لدى تعلیقھ على ھذه الظاھرة أن العلم الحدیث یفسر ذلك بالقرابة القائمة بی 
عالقة  أو أوربیة وقد أشار أفالطون إلى ما تمتاز بھ الحروف من خواص تعبیریة أي ھندیةلغة أخرى 

 للتعبیر عن ظواھر شتى كالحركة والخفة أدواتطبیعیة مع المدلول والكینونة ولذلك كانت ھذه الحروف 
كثیرا من الشبھ بین اللغات انطالقا من ھذه الظاھرة كوریة وغیر ذلك بحیث نجد والطموح والطول وال

.األصلیةاإلنسانیة
 ھذه الظاھرة بإبراز تشابھات A.Guny1وقد وسع احد كبار االختصاصیین في اللھجات وھو 

، ولم یخف أخرىمن جھة )كالعربیة والعبریة(والسامیة )كالمصریة القدیمة(عمیقة بین اللغات الحامیة 
لة التراث الموحد العریق في عھود ما قبل التاریخ  بین العربیة الفصحى ولغة    أصا)33ص (كوني 

وھو شعب من الرعاة الذین جمعتھم وأعراب الجاھلیة روح البداوة ( الیوناني Arcadieالشعب أركادیا    
ندیة أنھ نظرا للمظاھر العامة في مسیرة التطور یمكن القول بأن ثراء اللغة الھ)48ص (ثم أكد )الخالقة

 من مخلفات العھود السحیقة أي أنھ منبثق من ذلك التراث األصیل الذي – نسبیا على األقل – ھو األوربیة
 مؤكدا أن مجالي التشابھ )64ص (، ثم ختم سلسلة دراساتھ الدقیقة "تركتھ المجموعات السامیة والحامیة

امیة حجة حتمیة على وجود وحدة لغویة  والسامیة والحاألوربیةوظة  بین اللھجات الھندیة حوالتواكب المل
.أصیلة

األصواتوال شك أن اإلنسان األول قد انطلق  في نطقھ البدائي من ثنائیات صوتیة ردد فیھا   
الطبیعیة في حروف أصبحت مع الزمن جذورا مشتركة بین المجموعات البشریة المذكورة، وبذلك قد     

 معكوسین انضافت إلیھما في آخر المطاف أو رتیبین نأساسیییكون منطلق الكثیر من األلفاظ من حرفین 
خاصة فتكون ھذه الظاھرة  تخضع لمؤثرات جھویة إقلیمي صدور وكواسع تتسم بطابع أوسوابق ولواحق 

 الشقة بینھا حتى في أبعادمن أسرار االختالف المتزاید بین لھجات ربما كانت متقاربة نوعا ما ثم تناءت 
بالنسبة للغة العربیة ضمن مختلف القبائل منذ العھد الجاھلي فإذا ألقینا نظرة على اإلقلیم الواحد كما وقع 

 والمعاقبات بین الحروف العربیة مثال برز لنا معیار دقیق لھذا التطور بالنسبة للغة العربیة اإلبدالأصناف 
.یة غیر عربأقالیم في أخرىقد تنضبط مقاییسھ الفطریة حتى على لغات ولھجات وھو معیار 

1 Auteur de la Catégorie du duel dans les langues indo- européennes et chamito –sémitiques
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مظاھر وحدة اللغات

نزید أن نستعرض نماذج متواكبة مقتبسة من اللغتین العربیة واإلنجلیزیة الختبار مدى انطباق القاعدة  

في ھذا المجال الضیق ونؤكد ھنا  أن الغرض من بحثنا لیس ھو الداللة على اقتباس ھذه اللغة من تلك        

الوحدة األصلیة بین اللغات ربما تلقي المقارنة بینھا أضواء  بقدر ما یستھدف إبراز سمات حیة لھذه 

.1جدیدة على عناصر تاریخیة حضاریة وفكریة بین األمم والشعوب

A
Aardارض-
Abaعباءة-
abate)خفض وأضعف(اھبط =ھبط -
abbacyدیر عبادة- (abbaye)األصل الكلمة العربیة عبادة
abbe)راھب(عابد -

وقد أثرت ھذا الموضوع في زیارتي لروسیا خالل السبعینات بدعوة من اكادیمیة العلوم بموسكو ممثال الختبار مصداقیة ھذه النظریة بكلمتین ھما 1
أي شعر ( والناصیة –تقابلھا في العربیة كلمتا النور )كج(وكلمة ثانیة مطولة معناھا النور تحتوي على حرفین ھما )فیتتنطق ص(svetصفیت 
ھو الذي جعل الشمس ضیاء (وھو نور الشمس لقولھ تعالى )صیاء(فكان جوابي ان الثانیة أي الحرفین في األولى ھما الصاد والھمزة )الرأس

(والقمر نورا أما الكلمة الثانیة فتقابلھا )جاء على ضي النھار( في حین ان النور یطلق على النور المنعكس في القمر ونحن نقول في المغرب )اآلیة)
.وینطق بھا في المغرب الكجة ومعناھا ما یقص من الشعر)القصة(بل )الناصیة(في العربیة ال كلمة 
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abbot)الكثیر العبادة(عبود abbeyدیر=معبد -
aberration)بھر فالنا قذفھ بالبھتان(بھر -
abet)شجع على الرذیلة(عبث -
abide)یقال أبد أبودا في المكان أقام ومنھ األبد وھو الدھر(أبد -
بل عنصر أبالة وقد أبل أي أحسن سیاسة اإلبل وكانت رمزا عند العرب للكفایة واألھلیة الن اإل-

abilityثراء العرب ویقال الرجل ابل وآبل  – abby
abnegateنكث- (abnégtion))ab’اإلنجلیزیة بائدة ومقابل الكلمة في الفرنسیةفيnégation

.(
abode)مصدر ابد أي اقم(أبود -
(اي اخذ ما یسقط من الحدید عند البرد (برد - abrade)ومنھ معنى حك وكشط)
(منقطع(أبتر - )abruptتفق الكلمتان ت)
)رجل صلت شجاع ماض في الحوائج وھو المستبد(absoluteضلت -
absorbتشرب- (to))ص (امت )تشابھ ثالثة أحرف)
abuseبغى وظلم :أبرز - (to)
)acaridaeقملیات=قرادیات (acaridقراد -
accalim)أعلن =حدث (كلم - (to)
acclimate)منھ اإلقلیم(أقلم - (to)
accredit)أجاز(رأق- (to)
accreditedمعتمد=مقر-
accumulateجمع=أكمل =كمل - (to)ركم
)celluleراجع خلیة (acellularال خلوي -
)cimeبالفرنسیة(acumeقمة-
addأضاف - (to)
adennoidغذي=غداني -
adjournاجل- (to))التعاقب بین الالم والنون في كثیر من اللغات(
adobe)طین یصنع منھ اللبن(طوب -
adulateدال دلوا- (to)
یقال دلوت بفالن إلیك، استشفعت وتقربت تزلف واستشفع-
)ثالثة حروف متشابھة(aestivateیتصیف-
)ینزع نزع الموت =یحتضر (agonizeجنازة-
)لالندھاش أو االستھزاء(ahaآھا-
aid)ساعد(أید - (to)
aim)ددس=صوب =قصد (=أم - (to))ینطق بالكلمة اإلنجلیزیة آم(
alcoolحول ھو االثمد والغول ھو اللفظ الصواب وھوكاقتباس غلط الن الalcoholولحالك-

بالفرنسیة
alcoveقبة -
alembicامبیق=إنبیق -
algolالغول-
,algorismالخوارزمي- (algorithm) نظام العد العربي المنسوب إلى محمد بن موسى

)خوارزميال
)وكذلك مشتقات ھذه الكلمة(alkaliقلي-
all)ینطق بھا أل(كل -
aloe)صبر(الوة -
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)حرف االبتداء(alphaألف-
alphabetااللفباء -
amalgamملغم-
amberعنبر - gris
amble)رھو الفرس وتمھلھ(ھملجة -
,ameerأمیر- amir
amharic)لھجة حبشیة االصل(أمھریة -
amourغرام-
anchorمرساة=نجر َأ-
anilنیلج=نیل-
)رسغ القدم(ankleالكاحل-
ankletخلخال-
antiqueعتیق-
apogee)ذروة(أوج -
apricotبرقوق- (abricot))وھو تسمیة غلط ألنھ یطلق على ثمرة المشمش(
arachnidعنكبوت-
arcade)قوس(عقد -
ardebإالردب-
ark)فلك(عرش -
arrack)مشروب مسكر(عرق -
arroba)وحدة وزن(الرُبْع -
arsenalدار صناعة-
arsenicزرنیخ-
)asceticزھدي(asceticismزھد -
ashamed)خجل(محتشم -
asphaltأسفلت -
assassin)للحشاشین القرامصة في العصور الوسطىسفاك وھو وصف(حشاش -
assessأسس- (to)) أي وضع اسیسةassiseارالضریبة أي نسبة ومقد(
assimilateالطعام بعد ھضمھ(تمثل - (to)(
assise قاعدة–أسیسة -
astrolabeأسطرالب-
atabalطبل-
attarعطر -
atticعتیق-
)ینطق بھ أفال (availأفاد  -
awake)استیقظ(أفاق - (to)
aware)نعم(واع -
azimuthالسمت-
azoth)األزوت عند القدامى(زئبق -
azraelعزرائیل-
azureرق أز-
azuriteالزورد-

B



31

كالم بذئ أي سي كریھbadبذیئ-
من بلد بلدا كان غیر مقرون شعر الحاجبین وھو عبارة عن قلة الشعر في جزء  blad)اصلع(أبلد -

. الوجھأوالرأسمن 
)راتینج عطري(balsamبلسم -
وقد برئ فھو برئ أي خال خالصbare)خلو=عار=أجرد (بري -
barrelبرمیل-
)بعث الطرائد وإثارتھا من مخابعھا لیصیدھا القناص(battueبعث -
berberبربر-
besiegeسیج أحاط بسیاج- (to)
bestirیحرض=یثیر - (to)
)اآلیة(اهللا یبسط الرزق لمن یشاء bestow)وھب=منح (بسط -
)ھبة= منحة –بسطة (-
between)فیما بین (بین -
bide)راجع أبد(أقام - (to)
bit)قطع(بت - (to) األداةویطلق على القاطع من
blackاسود=أبلق -
blackingوقد بلق وبلق بلقا وأبلق وكان في لونھ سواد وبیاض فھو أبلق والبلقة سواد وبیاض -
blameالم یلوم لوما- (to)
ض(أبلق - )زیادة النون للتمییز بین الكلمتین اإلنجلیزیة(blank)أبی
boa)اآلصلة(البواء -
body)جسد(بدن -

C
Cackleقاقت الدجاجة تقوق صوتت - (to)
coffeeقھوة- (cafe)
cageقفص-
caissonكیس-
cakeكعك-
calxكلس-
calcine)جبري(كلسي - (to)
caldronیكلس-
(Chandière))مرجل(caldronقدر -
calix)ھرةالز(كاس -
camelجمل-
cameleerجمال-
camiseقمیص-
camlet)الجملمن وبر (خملة -
campخیم- (to)
camphorكافور-
canalقناة-
(Chandelle)شمعدان- candelabra
candle)شمعة(قندیل -
candied)السكر(مكسو بالقند -
)candyقند(-
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cannabisقنب-
canon)شریعة(قانون -
canonicalقانوني -
canonist)في الفقھ الدیني(رجل قانوني -
cantالزاویة-

D

defendدافع - (to)
degrade)من رتبة(جرد - (to)
degreeدرجة-
degustذاق- (to)
demolishدمر- (to)
deneb)دنب الدجاجة(ذنب -
)الكلمة اإلنجلیزیة بادئة معناھا أدمة أو جلد(dermأدمة-
dewدموع=نداوة =ندى -
differenceفارق-
ferecفرق-
digكد- (to))قلب الكلمة(
dinarدینار-
dingدق- (to))قرع ناقوسا(
diredیدیر- (to)
ditherدثر- (to))معناھا ارتجف فتدثر(
divergence)تشعب واختالف(انفراج -
divineدیني-
dominance)سیطرة(ھیمنة -
)dosبالفرنسیة(dorsumظھر-
encipherصفر =شفر - (to)
endحد-
endermicجلدي =أدمي -
endive)نیة سریا(ھندبا -
enisle)حولھ إلى جزیرة(عزل -
ennobleنبل- (to))صیره نبیال(
)ینطق بھ إینوف(enoughكاف=واف -
ensnare)أوقع فیھا(صنارة - (to)) راجعsnareبمعنى صنارة(
(ینشأ - ensue)یتولد كنتیجة= (to)
entrench)حفر خندقا(خندق - (to))tranchéeبالفرنسیة (
entechأنطك -
equalعدلھ(qual)مستو(عادل - (to)) (égalبالفرنسیة (
) بالفرنسیةera)èreعصر-
escladeتسلق- (to)
)حامیة عسكریة(escortعسكر-
)ethrealأثیري(etherأثیر -
enamenامتحن - (to))examiner(
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E
Elephantفیل-
Elixirاإلكسیر-
(Emeraudeبالفرنسیة(Emeraldزمرد- )كلمة مقلوبة)
Emirأمیر -
empireإمبراطوریة -
)مین =نیم =أل =enamel)elالمینا-
expandبسط- (to)
expertخبر- (to)
eyeعین-

F
faithوفاء-
fakirفقیر -
)fauteومنھا فلتة (faultفلت  -
fealtyوالء- (fidélité)
أي من أصیب قفز من "ول الفز كیقفزم"یقال في العامیة feezeومنھ استفزه )أي فزع(فز -

.التأثر أو االلم 
(feluca))من الفلك(فلوكة - felouque
to)أفسده - fester))یحدث التھابا في الجسم.(
fetchفتش أي بحث - (to)
fez)طربوش(فاس -
fierceمفترس-
 وھي فلیجة النسیج  ھي غشاء دود القرینسج الحریرfilatureفلیجة -
)filsدیةوحدة نق(فلس -
firecrakerفرقع - CIO
filth)زبل(فرث -
firring)الفران بالعامیة( فرن -
fizz)صوت الفورن( ازیز -
)ناریار( ومعناھا ایضا انفجار flare)بالفرنسیةphare( فنار -
)سوط الضرب یستخدم كثیرا في الكتاتیب لمعاقبة التالمیذ( فاق -
)لدجflagella)gellat جلد  -

flaw)شق(فل - (to)
flipقلب - (to))كذلك)الفاء تتعاقب مع القافflopالتي من معانیھا قلب
float)إذا قلبت صارت طاف (طاف  -
float)طوف=فوط =بالقلب تصیر فود (طوفان -
flor)أي ضوء(نور - (lueur)نور (flower )زھر(=(
fluid)سائل =متدفق (فائض -
)ي البورصة تنقلب فیھا األسعار لفترة قصیرةفورة ف(flurryفورة-
) او المھر فطما أو بلغا السنةشھو الجح(foalفلو-
خرف وضعف عقل ومنھ :فند -
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.أي أحمق وقد فند ضعف عقلھfondصفة-
,foolمجنون- foolishوفي العربیة فل عن فالن عقلھfoolery)وشبھھfouبالفرنسیة(
forceفرض- (to))ضادتعاقب الصاد وال(
.ھر الثلمة ینحدر منھا الماء وتصعد منھا السفنن الفرضة من الfordفرضة-
fractureفرك وانفرك - (to)
وكذلك فرق بمعنى فصل ومعناه باإلنجلیزیة وبالفرنسیة انكسر العظم وتمزق وفي العربیة انفرك -

.منكبھ زالت وابلتھ من العضد عن صدفة الكتف أي انفصلت
)م من كل شيء أي قطعة منھ إذا  انفلقالقس(fragmentفرق-
friction)حك(فرك -
fudgeیتفادى- (to))یتحامى ویتوقى(
furred(fourrureثوب مفزى(furفرو-
furnaceفرن- (four)

G
)الكمل=من الجمل (gableجملون -
gall)غل(غالي -
gamble)غامر(قامر -
gammaالجیم -
.garblبالمغرب كثیر االستعمال )نحل(غریل -
galssكاس -
galzeزجج -
jardin)یستعمل بالمغرب الجمع وھو جنان(جنة - garden
.ال یقال حدیقة في المرغب كما یقال ذلك في الشرق)gardin(جنینة في الشرق-
(to))بالفرنسیةgargariser(غرغر - gargle
gazierزجاج -
glaciateجلد- (to))جلیديglacial(
)مقاتل حتى الموت(gladiatorمُجَالد-
)lanceرمح (رافع glanceلمحة=لمح -
glandدةغ-
)ومنھ معنى الزجاج(glassقدح=كاس -
glazes)بدل الزلیج(الزلیجي -
glide)على الجلید غالبا(انزلق - (to)
gloom)قَتُم(أَظْلَم - (to)
gloomyمظلم -
تھاج بغرور مفاخرة وابباإلنجلیزیةیعني gloryغُرور-
glueغراء-
glut)بشره(أكل - (to)
gluttonآكل شَرِه أو نھم-
)good=ظلمة(او ظالم goodجید-
goodقدما  -
gooseوزة=وز -
)حروف مقلوبة(gradدرجة-
graduateمدرج-
gaugeقاس- (to))قائسgauger(
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gauzyالغزي-
gazelleغزال-
gehennaجھنم-
gledجلد- (to))د وضربھم یؤدي الى خصیھم وحرمانھم وإضعافھم وھو معنى الكلمة جلد العبی

)االنجلیزیة
gelid)بارد جدا(جلید -
genderجنس - (genre)
genuis)عفریت(جني - = genie
)ھي إبرة الراعي (geraniumالغرنوقي -
germجرثومة-
gesso)ممزوجة بالغراء(جبس -
ghoulالغول-
gingerزنجبیل -
giraffeزرافة-
grappleكالب-
,grit)برغل(جریش - groat
grottoغار- (grotte))الحرف الثالث من االلفبائیة الیونانیة والجیمي ھو الثالث في الترتیب(
guide(یقود =قاد  guide)دلیل(قائد - (to)(
gulfخلیج -
)gum)gommeصمغ-
gurgleقرقر- (to)
gustذوق- = gout)راجعdegust(
guttaقطرة- (goutte)
gyve)غُل=قَید (صٍفَاد -

H
hade)انحرف(حاد - (to)
haikحایك-
)دارة القمر(haloھالة-
haltلھث- (to))قلب حروف الكلمة(
hamalحمال- = hammal
hamiteالحامي-
handید-
)تعاقب الالم النون(hank)یعلق فیھا الشراع(حلقة -
)بیة الكلب إذا كشر عن أنیابھفي العر(harrier)كلب صید(الھار -
harry)غزا(أغار - (to)
harshخشن=أحرش -
)معناه الحظ بالعامیة وھو أیضا لعب النرد وھو المخاطرة على الخط(hasardزھر-
hedgeحد-
)heliceحلزونیة(helicalحلزوني-
hennéیالحظ أن اإلنجلیزیة أقرب نطقا إلى العربیة بخالف الفرنسیة hennaحناء-
)hériterبالفرنسیة ورث (heritageإرث-
)hew)abattreھوى -
hey)نداء للفت النظر(ھیا -
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)صوت كصوت األفعى(hissھیا من حروف النداء للبعید وأصلھ أیا ھس-
الھس والھسیس الصوت الخفي -
histصھ =اسكت -
hoarse)الصوت(أجس -
hodحوض-
homesick)یحن إلى الوطن(مشوق -
homogonousنس مجا=متجانس -
أو خف الجملhoofحافر الفرس-
hoofedذو حوافر أو أخفاف -
hook)كالب(عقیفة -
)hookedأعقف(-
hopوثب=ھب - (to)
hornقرن -
hornedقرني-
hornyبغیض-
)راجع لوائح التعاقب:تعاقب الفاء والھاء (horseفرس -
horsyفرسي-
host)جمھرة وجمع(حشد -
hot)ج سریع االھتیا(حاد -
hotairھذر-
)حوریة(houri)الجنة(حول -
houdahھودج-
howl)أفزع بصوت أو غیره(ھول - (to))ھول عاصفة ھوجاء(
hub)ثقت وسط البكرة یدور علیھ المحور(قب -
)ھُبوب العاصفة(hubbub)ما فیھ ھرج وصخب(ھبوب -
humھمھم- (to)
humbleوضیع=مھمل -

J
jamedجامد(jamجمد وأوقف- =(
jar)إناء(جرة -
)jasmin)Jessamineیاسمین -
(jaspeبالفرنسیة(jasper)حجر كریم(یشب - )في التاج یشب معرب یسم واألصل من الیونانیة)
jehadجِھاد- = jihad
)أصلھ عربي(jerboaیربوع-
jewelجوھر-
jewelerجوھري-
jimjam)كمكم أیضا(جمجم -
jingleجلجل- (to)
)بالفرنسیة (jinnجني-
jinx)حظ عاثر (نحس -
job)أو دور خاص(واجب -
jokeأضحوكة -
jolt)ضرب بعنف(جلد - (to)
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joshھزأ- (to)
)ذو ورق مرتب زوجا زوجا(jugateزوجي-
julepعطرة مشروب مُعَد من أَعشاب:جُالَب -
jumada)شھر(جمادى -
jungleذغل-

I
idle)عن العمل(عطل -
ض أن إل وقد أل أال و- )Illégalالقانوني (ال =ألال وألیال المری
imageرمز- (to))صور وجسد في تمثال(
)imbécileبھل أو بھلول :باللغتین االنجلیزیة والفرنسیة (أبلھ -
Immergeغمر- (to), immerse (to)
)immigrate)émigrerھاجر-
imأمري - (p) erative
)حث(induceأحدث -
initiateأنسجعلھ ی(آنس =أنس - (to)(

K
karaismالقرائیون- (karaite))الذین یرفضون التلمود منذ القرن الثامن(
karatقیراط- = karaite
keep)منع(كبت - (to)
)ومنھ الكبت(keptفي الماضي-
kef)حشیش=مخدر(كِیف -
kid)صغیر الماعز(جدي -
killقتل - (to)
killerقاتل-
kindle)من القندیل(أضرم - (to)) بالفرنسیةchandelle(
kismet)نصیب(سْمة ِق-
,kitten)قطیطة(قطة - kitty
(تنكر یدعو إلى السخریة(kohlكحل- )antimoine=اثمد :وكحل )
)kohlarbitأبو ركبة (كرنب -
)icily)icyجلیدي-
)إف=إذ  =إذا (ifإذا  -
illمریض=إل -
lac)ضمخ اللك(اللَك -
)lacquer اللكورنیش(-
lagتلكأ - (to)
)laggaredمتلكئ (-
lake)معد منھ(صبغ لكي -
landبلد-
lap)طوى(لف - (to)
lapisالزورد- lazuli)حجر سماوي الزرقة(
lash)بلسان حاد(سلق - (to)
ص - leprosyجذام=بر
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leprousمبروص-
lichen)طحلب(أشنة -
lickلعق- (to)
lilac)ةحقبة عطر:لیلج (لیلك -
limacineحلزوني-
=لیمون- lemon : limonlime
linenكتان -
linguaلغة- (langue)
)lingualلغوي(-
lockأغلق - (to)
)lootto(الطة سھم أصابھ أو خربھ -
loreنور المعرفة-
ص - )في حجم أو رتبة(lossنق
loyalموااله(loyalمُوَاٍل - tjd(
)luthبالفرنسیة (luteعود -
maأم=اما م-

M
(بالفرنسیةmagazine)magasinمخزن- وھي الكلمة السائدة بالمغرب واألندلس للتعبیر عن )

مكان الخزن ویعبر بھا في اإلنجلیزیة عن الھري لخزن السالح او مواد الغذاء او التجھیز كما 
)تطلق على الدوریة لخزن األخبار وھي عبارة عن الجریدة او الملجلة الدوریة

)magian)mageجوسي م-
maker)على سند(الموقع -
ض - maladyمر
 اغتبانmanaمعنى -
) بالفرنسیةmaneuver)manoeuverمناورة -
mangonolمنجنید -
)mannaالذي أنزل علیھ بني اسرائیل(المن -
واألندلس على الصوفي اوالزاھد)maraboutیطلق في المغرب(مرابط -
marauder)بمعنى نھاب وخطاف(مارد - (maraudeur )
marbre بالفرنسیة marbleرخام :مرمر -
marcher(marchبالفرنسیة (مشى - (to)
marsمریخ )marlالسجل (مرن =مرل -
marsمریخ -
masqueمسخ -
mascaradeمسخرة -
massage)دلك(مَسَد -
massageمساد-
massive)ممتلئ ال جوف لھ(مُصْمَت -
ضمكان للجلو:مصطبة - كثیرة االستعمال وخاصة كلمة(mastabaس قلیل االرتفاع من األر

)في الكتاتیب القرآنیة حیث تخصص للتالمیذ النجباء
masticمصصكى-
masticateمضغ- (to)
masticatory)علكة(مضیغة -
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)في الشطرنج(mateالشاه مات -
materialمادي-
matrixمادة -
matterمادة-
meanمعنى -
)meaningدلولم(معنى -
)mesquinerieبالفرنسیة (meeknessمسكنة -
menageمنزل-
meow)صوت الھر(المُواء -
.من الغنم)merinosناحیة فجیح وفیھا أصواف ناعمة علیھا لفظ (merin)بنو(بمرین -
)وتطلق على المھرج(merry)بھیج(مرح -
meshy)ذو عیون شبكیة(مُشَبَك -
meshشبكة-
messiahالمسیج-
meuleمثل -
mile)وحدة قیاس(میل -
(مئدنة(Minaretمنارة- )صومعة بالمغرب)
mineمعدن=مَنجم -
minerمَعدِن -
)Miroirبالفرنسیة(Mirrorمرآة-
Mirth)طرب(مَرَح -
Mite)سوس(عُث -
mixمزج- (to)
mixerمازج-
mizar)نجم(اآلزار -
modulateعدل- (to)
)Mohairأصلھا عربیةنسیج من وبر (مخیر -
moiré)في نسیج(تَمَوج -
molt)یقال أملط بالعامیة(ملیط من ال شعر لھ -
money)مال(مونة - (munition)
)بالفرنسیةammarrer(moor)الحبل(المر -
Monarchملك-
monarchyملكیة-
monitor)مرشد ومحذر(منذر -
mansoon)ریخ موسمیة(موسم -
morbidمرضي-
mosqueمسجد-
mucousمخاطى-
mucusمخاط-
mugساذج=مغفل -
mummyمومیاء-
muscadineعِنَْب مِسْكى-
muscatمسكة-
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musicموسیقى-
muskمسك -
)muster(مسطرة بمعنى عینة یقال لھ مشترة بالعامیة -
)أبكم=أخرس (muteصامت-
mutileمثل - to)(الكلمة الفصحى ھي المستعلكة بالمغرب )شوهmutilerبالفرنسیة (
)mutuelبالفرنسیة (mutualمتبادل-
)mystéreبالفرنسیة (mystryمستور -
myrirhعطر شجر المر :المر -

N
)في علم الفلك(nadirنظیر السمت -
nag)تطلق على الفرس(ناقة -
neb)سن(ناب -
Nagتذمر واشتكى باستمرار:نق - (to)تشكيوالعامة تقول نق الولد إذا أكثر ال
)الیونانیة nardinonوردت في القاموس وأصلھا كلمة(Nardناردین-
neat)ثوب(أنیق -
(Nebیطلق على السن المستدق(ناب - )فلھ نفس المعنىnibراجع)
neckعنق -
nefariousشائن=منقر -
ض - Negateأنكر=نق (to)
negationنقیض -
negusالنجاشي-
nemesis)ضد نعمة(نقمة -
(من یتجود في مطعمھ وملبسھ وأموره(niceنیق- وقد انتاق وتانق النوقة الحذاقة في كل )أنیق)

.شيء
nicetyأناقة-
nimbleنبیل=نبیھ -
وھي في السنسكریتیة السعادة القصوى وھي كلمة صوفیةnirvanaنُور الفناء-
)لقب حكام حیدر أباد(Nizamنظام-
nobleنبیل-
)nobless(نبل -
noosعقد أنشوطة الحبل:نَشِط- (to)
noria)سانیة(ناعورة -
)norm)normeنموذج أو نمط-
Nowتوا-
)تعاقب الالم والنون(Nubلب  -
Nurse)ربى(نشى - (to)
Nurtureتنشئة-

Q
oasis)كثرة الواحات في الصحراء المغربیة(واحة -
oatخرطال =ھرضان -
Oblaleمبلط أي مسطح مستقر مع األرض -
odeصیدةق-
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occupyعلى الشيء(انكب - to(استغرق فیھ زمانا
ochreمغرة-
odd)مفرد(أحد -
od)ھو اهللا(أحد - = odd) صیغة مخففة من لفظةgod(
off)ذھب(انصرف -
okeاألقة وحدة وزن- = oka
olla)جرة(قلة -
ض من الماءOoze)تحلب أو رشح(نز - والنز ما یتحلب من األر
open)فتح(أبان - (to)
opiumأفیون-
originأرومة-
otherآخر-
otter)ثعلب الماء أو كلب الماء(قضاعة -
Ovenفرن-

P
)أو لبد القدم(padلباد-
(palais)بالط- palace
pansyبنفسج-
ض- paradeعر
)فرسخ- parasang)
parrotببغاء-
parsecفرسخ نجمي-
Parvis)أمام كنیسة(بھو -
Peckنقر=بقر - (to)
Peckerنقار =بقار -
pelotaبلوطة كرة بیضویة -
Perturbاضطرب- (to)
Pharosمنار-
Phlegmبلغم-
Phobiaرھاب-
ھلع مرضى من شيء-
Phobicرھابي -
Phyle)قبیلة عند اإلغریق(قبیل -
Pirogueزورق-
Piss)كلمة الدعوة إلى البول(بس -
Pocket)كبح(كبت - (to)
Polluteلوث - (to)
)منھا المیاه الفوارة(poor)یتدفق(یفور -
Preachبشر- (to)

قلب الحروف 
pressعصر- (to)
Pressureعصر-
Prize)ممتاز(بارز -
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Protrusive)ناتئ(بارز -
Proveجرب - (to)
(برأ - =to(Prug
Puleأعزل- (to)
Pulpلب-
Purchase)أو شرى(رشا - (to)
Purdahبردة -
Quintarقنطار-
qualityخلة -
quantumكم-
Quiet)سكن(سكت - (to)
quietenسكن- (to)
quill)عود تخلل بھ األسنان(خالل -
quintalقنطار-
)تشابھ ثالثة حروف(Quizzical)مضحك أو ساخر (ھزلي -
)نصیب أو حصة نسبیة(Quotaقطعة-
qurshقرش-

R
rabato)یاقة(ربطة -
Rabbet)تعشیقة في طرف قطعة (رباط -
rabbiالربان-
(ربل - ومعناھا )من ربل القوم كثر عددھم ونموا(Rabble)حشد القوم وكثرة عددھم:

االضطراب والحشد الغوغائي أي الفتنة
ض - raceرك (to)
rack)حامل(رف -
rack)صفى(روق - (to)
raft)الطوف(الرمث -
rag)أسمال بالیة(خرق -
rapt)جذل(طرب - (to)
الثة حروف متشابھةث:طرب =ربط -
raze)قشط=محا=دمر (غزا - (to)
realm)دنیا(عالم -
)آلة موسیقیة معروفة بالمغرب واألندلس(rebecرباب-
recall)خلع موظف(إقالة -
redمتورد=وردي -
reddenورد- (to)
redeemردم- (to)
)اخضرت بعد یبوسھا الردم معناه اإلصالح والترمیم وقد ردم الكلمة سدھا وردمت الشجرة (-
على طول الشواطئھو الرمل المسترق ویكونreefالرف  -
ومعناه باإلنجلیزیة الحید البحري أي سلسلة الصخور قرب سطح الماء وأصلھ الرصیف وقد نقل (-

)إلى الفرنسیة ومعناه صخور قرب شاطئ البحر
)refléchirبالفرنسیة (reflectفكر-
refuseرفض- (to)
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regressنكص- (to)
rein)سیر اللجام(عنان -
relentالن یلین- (to)
relieve)خفف(لطف - (to)
rely)اعتمد(عول - (to)
renderرد- (to))بمعنى أرجع(
)renegadeمرتد(-
resinراتینج-
resonantرنان-
resonateرن(- (to)(
retعطن- (to))نقع الكتان في الماء لیلین(
rettingالتعطین -
retem)نبةج(الرتم -
)تكسیة من حجارة(revetmentرفد -
)وقد رفد الحائط أسنده والرافدة خشبة السقف تسمیھا العامة الوصلة(-
riceرز-
rigel)أي رجل الجوزاء(رجل الجبار -
rinseغمس- (to)
rode)قضیب(عود -
د المحتالفي اإلنجلیزیة والعامیة المغربیة معناه الرجل المتشرد المتمرrogueالروكي-
roofسقف-
)تساوق الضاد والصاد(rook)في الشطرنج(الرخ -
rotl)نصف كیلو(رطل -
)الكلمة مقلوبة والنون زائدة للتسھیل(roundدور-
rove)الطاء تتعاقب مع الراء(یطوف- (to))من طاف أي جال(
ruddyوردي -

S
sabbathیوم السبت-
,sacكیس- sackحروف مقلوبة 
) بالفرنسیةsaffron)safranالزعفران-
safariرحلة=سفر -
)safeبمعنى محرر من االذى ومضمون(صاف -
sahibسید=صاحب -
sakerصقر-
salaamسالم-
كلمة مولدة ال توجد في المعجمات وال كتب المفردات وھي شائعة في مصر  (salepسحلب-

ولعل سحلب، )خصى الكلب(و )خصى الثعلب(وتوجد في المصادر المذكورة كلمات )والشام
.تصحیف ثعلب

saloop)شراب یعد منھ(سحلب -
)ثمرة یابسة غیر منفتحة عند النضج(samaraثمرة-
)السمومsamielأصلھا تركي وھي ریح (سموم -
santalبالفرنسیة )عطريsandalشجر العود وھو خشب(صندل -
saphenaالصافن ورید في الساق -
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والكلمة األصلیة عبریة حسب البعض أو ھي من السفور أي sapphire)یاقوت أزرق(سفیر -
)اإلشراق واألرجح عند الشھابي أنھا من الالتینیة واألصل یوناني

sarcasmسخریة-
satanشیطان-
sausage)نقانق(شجق -
sayyidسید-
scabجرب-
)مصاب بالجرب(scabbyأجرب-
(échelleبالفرنسیة (سلم - )لیزیة أیضا تسلقومعنى الكلمة اإلنج)
schismانقسام-
scorpio)الفلك( برج العقرب scorpionعقرب-
shatter)كسر=حطم (شطر - (to)
sherbetشربات-
shiaشیعة-
shittimخشب السنط-
)shiveryرجفي (shiverرعشة=رجفة -
)أو أصاب الھدف(shootصاد-
shootشعاع -
shop)من محل تجاري كبیر(شعبة تجاریة -
shovel) جفل- جفر –جرف (جرف-
show)یشوف أي رأى(شاف -
shrillصرخ- (to))الصاد تتعاقب دائما مع الشین(
shroffصراف-
shrub)عصیر(شروب او شراب -
shutشد أو سد أي أغلق- (to)) وقد شد الشيء عقده وأوثقھsib(
sibling)قریب(نسیب -
signوسم(عالمة=سمة - (to)(
) صلت-صمت(صامت -
scothخدش- (to)
scratchجرح- (to)
scrape)من الصریف وھو الصریر(صرف - (to)
screakصرف=صرخ - (to)) خ=ك(
)وباللھجة الشلحیةscruffyبمعنى حقیر وخسیس باإلنجلیزیة(قروفي -
secretسري-
sepiaالسبیدج-
sequim)صبغ یستعمل في الرسم(-
 تركي قدیم نقل إلى العربیة ومنھ إلى اإلنجلیزیةالسكوین نقد ذھبي إیطالي وھو-
sesameسمسم-
sexستة - (six)
shackle)غل وقید(شكال -
)satanبالفرنسیة (shaitanشیطان-
ض أو الخشب(شق - shakyذو شق:شقي shake)صدع في األر
shame)حیاء(حشمة -
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shank)رجل(ساق - (sak)
)الحرفان األوالن(shapeشبح-
shareشارك- (to)
)خیط یشبھ الحریر والسلك في العربیة خیط ینظم فیھ الخرز(silkسلك-
خیط ینظم فیھ الخرز-
silkyحریري=سلكي -
simoonریح السموم =سموم -
sipشف الماء شربھ- (to)) معنى الكلمة اإلنجلیزیة رشف الماء مصھ ورشف اإلناء شرب كل ما

)فیھ
skean,orسكین- skene)اإلنجلیزیة الخنجرویعني ب) )السكین المدیة والموسي)
skeletonھیكل-
sleekصقل- (to)
,sleekاملس=صقیل - slick
soiréeسھرة-
solace)سلوان(سلوى -
الالم تتعاقب مع النونsoldierجندي-
solid)صلب(صلد -
sopصب- (to)ھالكلمة اإلنجلیزیة معناھا غمس شیئا في سائل بدل صب السائل علی
sorb)باإلنجلیزیة امتص(شرب - (to)
soupy)حسائي(صبى soup)حساء(صبة -
spahiالصبایحي -
spanشبر-
sparالصاري -
spatterبدر بمعنى بدد- (to)
speed)سرعة(سباق -
spendبدد- (to))بدد الثروة استھلكھا(
(تعاقب الكاف والالم(spike)سنبلة الزرع(سبل او سنبل - )épiبالفرنسیة )
spitبصق- (to)) صق بالقلب– سبق –سبط (
spoil)نھب(سلب - (to)) سبل-شبل (
spookyشبحي )spookشبح(-
sporeبوغ-
,slickأیضا زلق :ومعناه - slide)انزلق(انساب )مكان(slip (to)
slit)قطع(سلت - (to) مقطوع:سلت الشيء قطعھ واألسلت من قطع أنفھ كلھ مسلوتslot
slushثلج-
smellشم- (to)
smiteصمد- (to))صمده بالعصا ضربھ(
snare)احبولة:فخ (صنارة -
)فھل السین اول الكلمة االنجلیزیة اقتضاب لصغیر ؟(-
صنارة الصیاد قطعة ملتویة من نحاس أو حدید تنشب في حلق الصید-
sneakسرق- (to))ص المتسلل )یقال عن الل
) مقلوبةحروف(sniff)شمة=نشقة (نفس -
snore)غط(شخر - (to)تعاقب الخاء والنون 
 األنف في االستنشاق والشمل كأنھ قال تأنف أي استعماsnuffتنشق األنف -
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sofaأریكة صوف-
soignéأنیق -
stabilizeثبت- (to)
)étableبالفرنسیة(stableاصطبل=إسطبل -
) كدس-سدك  (stackكدس-
) درج-داج (stageدرجة-
)تسھیل تداخل حروفھ من ساق إلى ستالق(stalkساق-
stealاختلس =سرق =استل - (to)
steerثور صغیر -
steeve)صفف(شتف - (to)
)سھل واسع خال من الشجر(steppeسھب-
)ثالثة حروف متشابھة ومتحدة الترتیب(stermصارم-
stigmatic سمتي stigma)ممیزة(سمة -
stir)یحرك(یثیر - (to)
stop رد =صد =سد - (to)
storyأسطورة-
stowصنف=ستف - (to)
strapربط- (to)
strapشریط=رباط -
strickeومثلھ طرق)  في اإلنجلیزیة یرد احیانا للتسھیل ویكون زائداsحرف(streetطریق-

stripe)بالعصا(بمعنى ضرب ورطم وضرب ( (to)وقذیفةstuff(
)stridentبالفرنسیة(stridorصریر -
stump)رطم بحجر(صدم - (to)
sub)وھو یعني في السنسكریتیة ھرم أو قبة شبھ(stupaمصطبة-
ضsubadultفي مثل شبھ البالغ(- )subalternateوشبھ متعاقبsubacid وشبھ حام
sublimeسأم-
submerge)ghغمر- = ge/ غمر-مرغ (
)suddنباتات تعوق المالحة في النیل(سد -
)صبر على االلم والشقاء(sufferanceصبر-
)sugaryسكري(sugarسكر-
بالفرنسیة sultanateسلطنة sultana)زوجة السلطان( سلطانة sultanسلطان-
sumacمادة(السماق - ou sumachتستعمل في الدباغة(
supتجرع=رشف =صب - (to)
surfeit)افراط(فرط -
sustainساند- (to)) بالفرنسیةsoutenir(
swatبالسوطضرب(سوط - (to), swot (to)) )swithقضیب=سوط )
swerveحرف=انحرف - (to)
)تستعمل بھذا المعنى في الھند(syce)الخادم(السائس -
syrup)عصیر فاكھة(شراب -
syrupyشرابي-
tablyنسیج حریر مموج :العتابي -
tableطاولة -
 مسمار دق اي مسترق الطرفtack)دقیق(دق -
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حبال رفع األثقال:باإلنجلیزیة tackleثقل-
,tagرعاع - rag
tailجعل لھ ذیال:ذیلھ tail)ذنب(ذیل - (to)
takeیتخذ:اتخذ - (to)ویطلق ایضا على دخل اي محصول
talcumطلق-
talkنطق- (to)) طلق - لطق  –نطق (
tallطویل -
tamarind)مسھل(الثمر الھندسي -
tambourineطنبور-
)tarryقاري(tarقطران=ر قا-
قد وردت الكلمة العربیة في المفردات وغیرھا    pissenlitبالفرنسیة tarascacumطرخشقون-

وھو نبات یستعمل في الطب ملینا
tarbooshطربوش -
إلى الفرنسیة tara وقد انتقل من االسبانیة واإلیطالیة في شكل  الوزن الفارغ(tareالطرحة-

)tareشكل واالنجلیزیة في 
)حلقة یتعلم علیھا الرمي(targetدریئة-
من التوراةtargumترجمة أرامیة لجزء:ترجومة -
)بالفرنسیةtariff)tarifتعریفة-
tattle)ھذر(ثرثر - (to)
taurineمتعلق بالثور: ثوري taurusبرج الثور-
tazzaكوب:ضاسة -
tea كعكة األتايtea)شاي(أتاي - cakeتاي كوب األtaecup
tearقطرة-
ted)نشر التبن لتجفیفھ(tedتبن - (to)وتبن في الفصحى معناھا جعل التبن في المتبن
)خیمة(tentفسطاط-
term)حد(طرف -
)ثالثة حروف متشابھة وھي ریب (terribleرھیب-
terrorذعر-
thaw)الثلج(ذوب - (to)) ذ=th(
(وفوق ذلك =وبعدئذ (thenإذن - )وفوق ذلك=دئذ وبع)
theoryنظریة-
thickenكثف=ثخن )سیك=سمیك (thickسمیك-
thkcknessثخانةThickenتكثیف=تثخین -
thkcket)دغل=أجمة (أیكة -
thirtyثالثون) ثرد-ثلث (thirdثلث -
thisھذا =ذا -
thoracic)صدرى(زورى -
دف صغیر -
timbalطبلة-
token)عالمة=نموذج (تذكار -
tomatoطماطم-
)ویطلق على نبرة الصوت(tone)طنا وطنینا صوت(طن -
)من ثور(toreroمصارع الثیران-
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tort)أذى(ضرر -
tourney دورهtour)نوبة في العمل(دور -
track)درب(طریق -
trailذیل -
trave)مستعرضة(ة رافد -
trefleبالفرنسیة trefoilنفل-
trek)شق طریقھ(طرق - (to)
trick)فیھ حیلة(طریق -
trivial تافھtrivia)أمور تافھة(توافھ -
troubleاضطراب-
tubiأنبوبي) اوب-أنبوب (tubeأنبوب-
turnأدار یدیر- (to)
twainاثنان-
tweenبین- = between
twin)اثنان(توأم -
)tourبالفرنسیة (twirl)لفة(دورة -

U
)معناه في اإلنجلیزیة وعاء او جرة(urn)حجر منقور للماء(جرن -

V
vacuity)فراغ(فقدان -
,vapourبخار- vaporبخاري vaporific, vapory
varnishورنیش-
)vasteبالفرنسیة (vastفسیح-
vasفس-
varyغیر- (to) مال وانحرف( غیر االتجاهveer (to)( بالفرنسیةvirer
verdureخضرة-
dureضرة-
ve=رة ....ف(vertebraفقارة- ...ra(
 فت الشيء كسره  vetoفت  -
vimھمة-
 ریجل– ریفل virileرجولي-
vi فض  virtueفضیلة- ...t....
visitتفقد - (to)=)زار) vi=د ...ف ) ....t(
vitiation فسادVitiateأفسد  =فسد -
vizierوزیر -
volcanoبركان-
volley)من السھام والكلمات(وابل -

w
wadableواد- or wadeable صفة لواد او نھر خاض في الوادي او الماءwade (to)
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wadiواد-
ض في الماء - wadingطائر مخو bird
wagerأجر =رھان wageأجرة=أجر -
wail)عویل(ویل -
wake)استیقظ(أفاق - (to)
walkولق- (to))ولق في السیر ولقا أسرع(
) ویمشي ویقال تجري بالنسبة للسفینةومعنى الكلمة باإلنجلیزیة یسیر(-
,wanضعیف=وان - wanyونى وبھث وضعف wane (to)
ware)مدرك(واع -
warpورب - (to))باإلنجلیزیة فسد وانحرف وورب بالفصحى وربا فسد فو ورب(
washغسل=رش - (to)
whizیطن=یئز - (to) or whizz (to)
wholeكل -
)واویلتاه(woeویل-
womanامرأة=ام -
)ال یكون اال عند االم ال عند االب(wombرحم-
woodخشب=عود -

Y
yammerیتذمر - (to)
yapینبح- (to)
yawیعوج- (to))ینحرف وینعرج(
yell)صرخ(ویل - (to)
yelp)نباح(صوت الكلب -
yowlیعوي- (to)

Z
zaffreمزیج من أكسید الكوبالت:زعفر -
zaribaزریبة-
zebraزرد-
zenithسمت -
zephyrالریح الحارة تشبیھا بزفیر النار:الزفیر -
)cipherراجع (zeroصفر-
cipherراجع -
)زكزك الشیخ مشى یقارب خطوه ضعفا (zigzagزكزك-
)كما في المفردات ھو صوانات الزرقونیوم الطبیعي(zirconزرقون-
zonedممنطق= مزنر zoneحزام=زنار -
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اللغات مع منھج التحلیلنماذج لوحدة 
 الذي شھر في العربیة او  األجنبيكما اقترحت علینا ونستثني منھا الدخیل فنحن نسرد ھذه النماذج 

وان كان لنا نظر في ذلك قد سبقنا إلیھ صدیقنا العالمة عبد الحق فاضل في سلسلة أبحاثھ القیمة (العكس 
)1حول التأثیل والترسیس

االرتكاز في نظریتنا ھذه على دراسة الحرفین الجذریین في الكلمات   ونؤكد ھنا أنھ یجب 
ض غیر ان الجذر  یكون في الغالب ثنائیا اي أساسیةالمتشابھة واعتبار ضوابط   سنشیر إلیھا عند االستعرا

 إلى حرف أحیانا، وقد ینزل  أحرفیحتوي على حرفین متشابھین، وان كان التماثل قد یصل الى ثالثة 
.واحد

وقد وضعت في القرن الثاني عشر المیالدي netواصلھا (nettoyerظف مثال تقابلھا في الفرنسیة فن
.natirat، كما تقابلھا في الروسیة كلمة )أوصافأي واضح netواقتبست منھا كلمة 

باعتبار أن الطاء في العربیة تتعاقب مع الظاء كقول (والجذر الثنائي في ھذه الكلمات ھو نط 
).شطي المیت وشظي إذا انتفخ فارتفعت قوائمھالعرب 

nat=طن=نظ  = net
 فإنھ یتجلى في مرادف آخر لكلمة نظف وھو صفى التي یقابلھا في  اإلنجلیزیةأما التشابھ مع 

:االنجلیزي 
nettoyer=صفى  = to swab
swa=صف

:ولھذا وجب قبل التنظیر والمقارنة استقصاء المترادفات في كل لغة 
ص حیث نقابل كلمة زفن بكلمة  danserونضرب لھذا مثال آخر بمترادفین عربیین ھما زفن ورق

 على اإلنجلیزیةفي todance في االسبانیة و danzar في الروسیة و tantzewatفي الفرنسیة و 
).ب یكون من السھل إلى األسھللالق( إذ أن ns=ز ن–زن :أساس 

: التعرف على المترادفاتأھمیةازإلبرونورد مثالین آخرین 
طبقا ( فاذا انقلبت نور  lueurو lumière ھي نور یقابلھا في الفرنسیة كلمتان ھما األولىفالكلمة 

).لمبدأ التعاقب بین الالم والنون مثل زجل وزجن واصیالل واصیالن وحالك وحانك
lueur=لور =نور :أصبح

)lucereة وھو یتفق والكلمة الالتینیة الشعبی(
 الروسي على المقابلوبھذه المناسبة الحظ علینا احد المستشرقین الروس ان القاعدة ال تنطبق ھنا  

فعقبنا على ذلك بان لكلمة نور مرادفا ھو ضیاء لقول اهللا )v مع تخفیف حرف svietتنطبق (svetوھو 
(ھو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا"تعالى  :ولھذا صار) حیث القوةوإن كانا یختلفان من"

Siat=صیات =صیاء =ضیاء  = sviet
sie=صى 
 إلحالة ضیاء الشمس أما نور القمر فھو ضیاء الشمس المنعكس األصل كلمة ضیاء ھي أنعلى 

.علیھ
ض ( ص ودح ض ومنا ض الرمانة ومصھا ومنا وقد عاقب العرب الضاد والصاد في مثل م

 في اإلسالمیةاألقطارومازالت كثیر من )اف الناس وتصافوا الخ المذبوح برجلھ ودحصھ اذا حركھ وتض
).آسیا الوسطى تسمى الحوض حوصا

fleurالذي تقابلھ في الفرنسیة كلمة )بفتح النون(اما الكلمة الثانیة فھي زھر  ومرادفھا ھو نور 
 وفي flowerیزیةاإلنجلوفي ) في القرن الثاني عشر المیالديflourأو florالتي كان ینطق بھا (

).florisالتي أعطت (flos وفي الالتینیة florاالسبانیة 

)لثالث والخامس وخاصة منھا العددین ا( راجع مجلة اللسان العربي 1
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ن كلمة عبر فإنھا مؤلفة من العین والباء والراء فإذا اعتبرنا أن الباء تعاقب الالم في ولنأخذ اآل
). وصقعھا أي ضربھااألرضمثل قطع وقطل وصقل بھ (العربیة 

habra( في الفرنسیة و  parler ومنھا prl=برل =لبر :أصبحت الحروف  = habla( في
في حین )abarit في الروسیة والكلمة تختصر gavorit)v=b وفي الالتینیة و parabolaاألسبانیة

toاإلنجلیزیةتساوقت الكلمة  talk طلق =طنق =نطق ( مع مقابل عربي آخر ھو نطقtalk.(
.ومنھا لسان طلق وطالقة اللسان بمعنى فصاحة القول

 في مثل مثلھا طش نظرا للتعاقب بین السین والشین(وترمز الثنائیة الجذریة في حرفي طس 
طش تقابلھا بالفرنسیة ( الى السقوط مع تشتت وتفرق وأحیاناأسدف وأشدف اللیل إذا أظلم الى السقوط  

chuteوباإلنجلیزیةshut down(أصلھا من  وتعتبر لفظة طش في العامیة المغربیة عن ھذا المعنى و
ت في مثل  =س (ومن ذلك شتاء اي مطر ھاطل )ا أمطرت ومن اللشاش وھو الرشاش  1طشت السماء إذ

المتضمنة ـل (salto وفي االسبانیة tetch یقابلھا في الروسیة )النات والناس والتكین والسكینقول العرب 
:sat.( عسر علیھ حصر المادة السیما إذا وال نطیل في ھذا السیاق فإن القلم إذا سار على ھذه الوثیرة

 مالحظا األمثلةھذهقارنا نفس الكلمات مع مرادفاتھا في لغات مختلفة، وقد أید أحد المستشرقین الروس 
 خبراء اللسانیات إلىيان ھذا التساوق بین ھذین الحرفین الجذریین وبین فكرة السقوط والتشتت قد یوح

یة موحدة غیر مدروسة  لحد اآلن في كثیر من اللغات والتي  جذرأصولبفكرة أخرى ھي إمكانیة وجود 
"تتجلى في سعة مدى تقاریع الجذر الثنائي في مثل  أو یصنع مقوسا أو كل ما یعقد  إلىفإنھ یرمز "قب:

:محدودبا مثل 
.)االنجلیزیة(cupola)باالسبانیة(cupula)بالفرنسیة(coupole=قبة 
. باالسبانیةalcoba)روسیة(elcove)واالنجلیزیةبالفرنسیة (alcove=قبو 

).إ(capeloاو copa)ر(chopka)ف(chapeau=قبعة 
: بقیة األمثلة المعروضة علینا فنقول إلىولنشر باقتضاب 

to و  marcharو بالروسیةmarchirovat بالفرنسیة marcherیقابلھا :مشى  march
.باإلنجلیزیة
:لتعقب كالمطاردة مثال  المشي الخاص لأما

toاإلنجلیزیةفقد أعطى في  treadطارد 
)civil و celesteمثل ( في الفرنسیة s=c= أن كأساسعلى coulerسأل یقابلھا في الفرنسیة 

 إذا األمراعتبارا لكون السین تعاقب الصاد في العربیة والصاد تستبدل بالكاف مثل وصب ووكب على 
).ومصھ بمعنىواظب علیھ ومك العظم 

: یصف الغزالةالشاعركما ان قبیلة ربیعة تجعل غالبا الكاف المؤنث شینا كما قال 
سوى أن عظم الساق منش دقیقفعیناش عیناھا وجیدش جیدھا

.باالطلس في المغرب تسمى أیضا إمیلكیل)ومنطقة إمیلشیل()یرید عیناك وجیدك(
asilusو )االسبانیة(asiloو )بالفرنسیة(asileملجأ ومرادفھا معزل وھما یقابالن كلمة -

باالنجلیزیة
,mastic ومنھا تفرعت مصطكا mâcher یقابلھا غمض- mastiquer) أن الصاد تعاقب ومعلوم

ص ومض وحصب وحضب في معنى حطب .)الضاد نحو م
to أو circular و sircouliو )ف(circulerسار یسیر - circulate.
)itcha=إشاء =عشاء (وسیة  بالرpitschaعشاء -
).بالروسیة أیضا(eda=غذاء -
)و(الغائب او )ویاء( في اللغات فقد الحظنا مثال ان تاء الخطاب ونون المتكلمین األفعالأما صیغ -

tuتفعل :الغائب متشابھة كقولك  fais ونفعل nous faisons ویفعل il fait ou ils font) ـی
=i=ilو  في الفرنسیة نحbrillerالخ  .(

: كثیر من اللغاتي والنفي موحدة فاإلیجابكما أن كلمات -
si=ي إ = ya = yes = oui) اضافة (بال في العربیة وھي مفھومsفي االسبانیة (
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=ف(non)أ(no)نا لتعاقب الالم والنون=ال ( (now)إنج= (niet)ر.(
 في costaو )تعاقب الشین والكاف في العربیة كما رأیناوت(côteیقابلھ في الفرنسیة )بمعنى شاطئ(شط 

: الروسیة تقابلھا بالعربیة كلمة بر بنفس المعنى bereg الفرنسیة و bord كلمتي أناالسبانیة في حین 
رف مع تعاقب الیاء والفاء كما =رب =بر ( البر أي إلى الشاطئ وإذا قلبت ھذه اللفظة إلىیقال وصلت 

(1ر من اللغاتھو الحال في كثی Bمثل الروسیة حیث ) = V( تساوقت مع كلمات من مادة أخرى مثل
rive بالفرنسیة و rib باالنجلیزیة و ribera باالسبانیة و ripa2 بالالتینیة.

:بالالتینیة()أ(humilidat)إنج(humility)ف(humilitéخمول  =ھمل =خمل )
humilier)بالالتینیة: (

.الخاء عند الغربیینلعدم وجود 
to في كلمة اإلنجلیزیةالثنائیة في  وتوجد نفس الحروف avalerسیة ن تقابلھا بالفرعبل swallow

val=فل =بل ( = wal.(
العارضة في اللغات )أي اللواحق( ھنا، إما من الصدور أي السوابق أو الكواسع واأللفوالعین 

. الحلق)أو بلل(ولعل بلع في العربیة منحوتة أصال من بل 
من (خرى ھي روق وریق أو تروق أ بین العربیة واالسبانیة یتم بواسطة مادة ق التساوأنونالحظ 

).أ(tragarو )الریق
).cil=سل (sourcilو )شعر الحاجب(cilیقابلھ )أي شعر(سبل -
elبال التعریف في (aguaوباألسبانیةaquaماء یقابلھا بالالتینیة - gua(فرنسیة في تفاریع وبال

aquatiqueالمادة مثل  aquarium إلخ.
agua=4ءاك =3ءاء=ماء :واصلھا - = aque.

ویسمى الماء )خاصة في العامیة المغربیة(في لغة األطفال "میھا"او "وةیم" أن الماء یسمى ومعلوم
boda بالروسیة كما أن كلمة boireمعناھا شرب بالفرنسیة .

major بالفرنسیة و mouiller میھ مشتقة من الماء وھي متساوقة مع لفظةونالحظ أن كلمة
aguar(toأیضایقال (باألسبانیة moistenباإلنجلیزیة.

 في أعطت التي molliareمع لفظة ال تینیة شعبیة ھي mouiller تتشابھ كلمة أخرىومن جھة 
. الفرنسیةmouillerالقرن الحادي عشر المیالدي كلمة 

).إنج(caseو )ر(kacacو )أ(cajaو )ف(guichet او caisseكیس 
)إنج(good)بضمتین(قدما 

یقال ذھب قدما اي سار إلى االمام ال یلوي على شيء وقد دخلت إلى العامیة المغربیة بعد أن    
).الكاف المعقودبینطق بھا (كود =قود =فصارت قد  )ما(حذفت منھا 

بنفس المعنى ولعلھا من كلمة )وزان عمري(رب أیضا كلمة دغري ویستعمل العامة في المغ
(أي خاضعا ذلیال(تباع كقولھم اذھب صاغرا داغرا داغر وتاتي في األ وفیھا معنى السیر الحثیث )المتن)

marcher حیث یقال droitدون التواء ویمكن تشبیھھا بالكلمة الفرنسیة  tout droitاي سار دغري .
 ودر اي أضاعadirer)وھي شبیھة بالعربیة )ف.
دبر من التدبیر یقال دبر األمر اعتنى بھ ونظر في عواقبھ.
 ویقابلھا بالفرنسیةse débrouiller وبالروسیة rasobratsya.
 نافذة=fenêtre)ف( وventana)إ( وwindow)و )إنجfenestra

).بالروسیة(aknoو )بالالتینیة(
).من باب القلب(ذه الكلمات ھو نف أو فن والجذر الثنائي في ھ

 مثل زحف وزحب في العربیة 1
 یالحظ ھنا ان اللغتین االنجلیزیة والالتینیة احتفظتا بالحرفین الجذریین الموجودین في اللغة العربیة 2
 نظرا لتعاقب المیم والھاء والھمزة في العربیة مثل اللمجة واللھجة ال یتعلل بھ من الطعام 3
cacaoثیر من اللھجات والعامیات العربیة فیقال أوأو بمعنى كاوكاو ینطق بالكاف ھمزة في ك4
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األنف ومنھا  1النفسثغرة والنوافذ في الجسم كل سم یوصل إلى وھذه المادة ترمز إلى كل ما لھ 
nez)ف( وnariz)إ( وnose)ومنھا كذلك كلمة  )إنجfendre وكذلك fissure التي نقابلھا بكلمة فج 

.أیضا)الفجوة( ومنھا بینھما والفجة الفرجة بین الجبلینالعربیة حیث یقال فج رجلیھ إذا فتح ما 
fs= ھما فج وھنا یكون الحرفان الجذریان

 خاص كالمدیة إقلیم الموسى والسكین والمدیة والخدمى ألفاظ لمدلول واحد، وقد شھر بعضھا في   
یھھا بكلمة في الیمن ولكن الصفة البارزة فیھا ھي القطع فالموسى ھو القاطع وھي كلمة یمكن تشب

couteau فعل اإلنجلیزالفرنسیة ویستعمل to cut كلمة أخرى للتعبیر عن القطع وإذا حللنا من جھة 
السكین والتكین ومنھ تك الشيء حیث یقال )عند أبي فارس( السین فیھا تبدل من التاء أنسكین مثال نجد 

.إذا قطعھ
 فاذا قلبت النون   nojفي الروسیة ھي   والكلمة المقابلة cut=قط =كت =تك :أعطتوھكذا 

وعاقبت الجیم الشین والسین كما في )برنكقول العرب البمان والبنان ومجر ونجر بمعنى عطش وع(میما 
=نوس =موس =موسى : القول بان أمكن مظلم   أيقول العرب مجدوه ومشدوه ولیل دامج ودامس 

.noj=نوج 
 وفي cochka وفي الروسیة catاإلنجلیزیة وفي chatفي الفرنسیةقط بمعنى ھر یقابلھا -

.gatoاألسبانیة
 على مستوى كلمات المعجم بحیث ألنھاویطول تعداد المتشابھات والمتساوقات في مختلف اللغات 

ض من القاموستكاد تجد في كل صفحة   نماذج حیة لھذا الشبھ وخاصة إذا ما حاولنا استعرا
ض مع تتبع عملیة القلب او المعاقبة و المترادفات في كل لغة ومقارنة   ھذه المترادفات بعضھا ببع

البدل في حروفھا وتبرز ھذه الظاھرة خاصة في الكلمات التي تعبر عن مفاھیم تندرج في بدایة 
 شيء برز مع أو قد عبر بھا منذ ما قبل التاریخ عن فكرة األولاإلنسان یكون أياإلنسانیةالحضارة 

 البدائي في الحیاة وتتصل ھذه المعاني خاصة بالماء اإلنسان تطور أووجود  الإلىاإلنسانبروز 
 واللحوم التي واألسلحة والبقول عشابواألواألواني واآلالت واأللوان والتراب واألرضوالسماء 

 المغارة التي عاش فیھا البشر منذ آالف السنین، وقد عثر في جبل  أوكانت ضمن محتویات الكھف 
figures على ثالثة آالف وخمسمائة صورة األقصىغرب اوكایمدن بالم rupestres  األشیاءلھذه

Massifالبدائیة كما عثر في جبل  Centralبفرنسا على نفس المجموعات .
 المسمیات وقارنا بینھا الحظنا تشابھا مذھال یؤكد كما  إلى ھذهفإذا ما تتبعنا الكلمات التي ترمز 

 نوح تكلموا لغة واحدة تشعبت خالل العصور مع االحتفاظ بنفس الجذر ناءأبقلنا الفكرة القائلة بان 
اإلنسان التي عرفھا األلوان من أو مستقاة من الجسم البشري أمثلةالصوتي فلنقصر الحدیث على 

.األول
كود =كید =جید (couتقابل )اي عنق(وكلمة جید )quel=كل (squeletteفكلمة ھیكل تقابل 

انیة الصفات م یستمد من معالمھ الجثأنإلى ربما اضطر األولاإلنسانأنوبما )cou2=كو =
 كلمة couوالسمات التي تعرض لھ في الخارج ، فإنھ قابل بین الجید وبین انعراجھ فاستخلص من 

coude وكذلك cube و cubitus)كان یعني في الالتینیة الذي نسمیھ الیوم الساعد والذيcoude
 ارتقینا  فإذا. من الجسد كالكعبأخرىأعضاءا االنعراج المصحوب بشكل مكعب یوجد في  ھذأنعلى 

الناشر فوق  في البدایة على العظم أطلقت كلمة كعب أن الحظنا األولاألصلإلىفي سلم االشتقاق 
ر  في القرن الثالث عشأصلھا بالفرنسیة كان cubeالذي یلعب بھ ونجد ان كلمة القدم ثم على العظم 

dé التي معناھا اإلغریقیةkubos وھي مشتقة من كلمة cubusالمیالدي  à jouer   اي كعب اللعب 
اإلنجلیزومازال )إنج(cubicو )أ(cubicoو )ف(cubiqueومن ھنا جاءت صفة مكعب 

).باألسبانیة()cubito( للتعبیر عن الساعدcubitusیستعملون كلمة 

بالكسر (ھذه النوافد او المنافذ لھا اسماء خاصة بالنسبة لكل عضو في الجسد، فاالصران ھما ثقبا االذنین والخنابتان ھما خرقا االنف والطبیجة 1
.ھو االست)وتشدید الباء

أرنك وارنج والقافیة في السعر العربي تتساوق فیھا الیاء والواو في مثل كید وكود والیاء تحول من الواو كالمیزان  الجیم تقلب في العربیة كافا مثل 2
.من وزن والمیعاد من وعد
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 ص یشبھ ).إنج(osseousو )ف(osseuxو )أ(huescoو )ف(osالعصع
).اإلغریقیة(kokkyxو )ف(coccyxوھو یقابل خاصة كلمة 

 عظم عریض في الكتف(مشط( یقابلomoplate) و )واإلنجلیزیةبالفرنسیة
omoplato باالسبانیة و ompplatêباإلغریقیة.

.mote1=مت =الجذر الثنائي ھو مط 
 یقابل )طبق على الركبةعظم من(رضفة بالتحریكrotule والجذر الثنائي فیھما ھو رط 

=rot2.
 اإللیة تقابلilionواilium)ألنھا عبارة عن العجیزة وما یكتنفھا من عظام )حرقفة

.تصل إلى أدنى الخصر
 باطن الجلد التي تلي اللحم(أدمة(  تقابلھاderme وépiderme) دم=dem.(

:اآلتیةنھا الكلمات   فنأخذ ماأللوانأما 
). بالروسیةbyelty و )بااللمانیة(blankو )ف(blanc)أ(blanco=أبیض -1

Briller مثل I=Lألن )bia=بیا (
ولنقارن كذلك ھذه الكلما ت بكلمة أبلج أي ابیض ناصع 

)roux=رقش =شقر (rouxأشقر -2
couleurلون الرماد :رمادي -3 cendre)ندر -رند-رمدendre(
البلق ھو لون یجمع بین البیاض والسواد وھو لون السماء بین الصحو (bleuأبلق -4

 الزھري واألزرقbleu-azurوالغیم واالزرق ھو كذلك اللون السماوي 
Bleu).والالزوردي d’outre-mer ou lapis-lazuli كلمة أن ونحن نرى 

سة من كلمة   مقتبأنھاالتي یقول معجم الروس (azurأزرق تتساوق مع كلمة 
).الزورد العربیة

alezanازعر -5
)bigar=بقع (bigarréمبرقع وأبقع -6
blancثالجي -7 neige) ثلج=neige) نج =لج=neige(
=كالط =ءالط =حالط =حانط (ط اي قانئ، ن یقال احمر حاécarlateحائط-8

calate
ocre كلمة أمغر أیضاوتقابلھ ) اكر-ارك (ocreارتكان -9 rouge

) دبر-ربد (باألحمر منقط diapréاربد -10
)مشق=مقش=بقش (moucheté)اي منقط بالسواد(مرقش ومبرقش ومرقط -11
( روج-ریج ( وكذلك اضریج rougeزرجن وزرجون -12 )rouge=رج)
. ومنھ الجوناء اي الشمسjauneاألصفرخضرة تمیل إلى السواد وھو :جون -13
 اسود قد    أير اي ابل سوداء وفرس اصفر   مثل قولك جماالت صفaubèreفرصأ-14

.aubère ابر –3 اصبر–،  اصفر )اللسان(اصفر ذنبھ وعرفھ 
couleurشدید السواد : غریب أوغرابي -15 de corbeau

)corbeau كرب  -4ارب -عرب -غراب(
حمر قانئأرجواني وأ اي pourpreفرفیر -16
couleurلون الفستق :فستقي -17 de pistache
pistacheبستش –تق بس–فستق -18 5

plat: مت في مد ومط ومنھ ممتد ومنبسط 1
. الضاد تعاقب الطاء كقول العرب ضفر وطفر إذا وثب2
عنى دنا الباء تعاقب الفاء مثل زحف وزحب بم3
.الغین تبدل من الھمزة كالصواب والصغاب لبیض القمل وزئیر الثوب وزغیره كما ان الكاف ینطق بھا ھمزة عند البعض4
. تبدل الشین من القاف كقولك عائق وعانش والقصاب والشصاب5
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) الخضرةإلىالقھبة سواد یضرب بھا (grisأقھب  -19
grisقري –قفي –قھي 

)gr=قغ  =قھ (
)terتر –در  (ضارب الى الغبرة المسوادة (terne:أكدر -20

ض او التراب ومن المفید مقارنة تراب بكلمة ( terreولعل اصلھا  من كدرة االر
ض بكلمة )الفرنسیة( )terreنجلیزیة  االearth وار
ص ( )تر-در -رد –ر

.herseوكذلك محراث بكلمة 
)أي أداة الحرث(

vermeilleقرمزي یقابلھا -21
vermeille– فرمي  –قرمي 

)القاف تعاقبھا مثل افتض واقتض وتفشع وتقشع(
blancابیض شدید ال یلمع كالجبص :أمھق -22 mat) مط–مھ mat(

)الوھس للضرب الشدید بالخفالھاء تعاقب الطاء كقولك الوطس و(
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مظاھر الوحدة والتشابھ بین 
اللسانین العربي والفرنسي

لجذور كل كلمة في اللغات الغربیة وبعض اللھجات : حاولنا في ھذا القسم القیام بدراسة مقارنة 
 ھذه النماذج قواعد    في سبعة أجزاء ویمكن أن نستخلص منLittré"لیتري"السامیة انطالقا من معجم 

Étymologieیرتكز علیھا اإلشتقاق المقارن  comparée وسنرى كیف أن الكثیر من األلفاظ التي ذكر 
أو بعض علماء اإلشتقاق الغربیین أنھا مجھولة األصل او مشكوك في مصدرھا یمكن إرجاعھا "لیتري"

أبحاث في ھذا الموضوع البكر في الى جذور عربیة وھذه الدراسة مجلى واضح لما یمكن أن نحققھ من 
.الحقل العربي بالنسبة للكلمات العربیة التي قد تكون أصوال في  لغات أوربیة أخرى

- A -
1- Abbé  اإلسبانیة و abad الفرنسیة مقتبسة من كلمة Abbéكلمة 

abbad صیغة مبالغة ( البرتغالیة وأصلھا عباد ومعناھا راھب
)بمعنى كثیر العبادة

عابد

2- Abbaye   البرتغالیة ومعناھا عبّادیة أي Abbadia اإلسبانیة و Abadiaه 
معبدیة او محل العبادة وھو الدیر

عبادیة

3- Albus سمك صغیر ابیض یصنع من حرفشھ عطر شرفي ، والكلمة 
ض العربیة ،  مقتبسة من الالتینیة المتأخرة ولعل اصلھا كلمة أبی

 العربیة ، تسربت الى الالتینیة في ألن كثیرا من من األلفاظ
العصور الوسطى

أبیض

4- Abou korn حیوان یوجد في السودان لھ نتوء عظمي في جبھتھ  ابو قِرن
5- Abracadabra یقال ان الكلمة عبریة ذات مغزى سحري مركبة من ثالث كلمات 

وھذه الكلمات الثالث .ھي أب وروح ودمر ، ومعناھا الثالوث 
ض علماء اإلشتقاق من خبراء عربیة ای ضا ویالحظ ان بع

السامیات ینسبون غالبا كلمات الى العربیة دون غیرھا من 
أثر العربیة في اللغة (السامیات كالعربیة ، وسنحقق في قسم آخر

أصالة لغة الضاد كلھجة ھي اقرب الى اللغة األم من )العبریة 
العبریة خالفا لدواعي الیھود

6- Abricot یالحظ وجود ال التعریف (albercoccaكلمة اإلیطالیة ھي ال
 ، واصلھا برقوق albaricoque، واإلسبانیة ھي )العربیة 

(ان اصل الكلمة العربیة نفسھا إغریقي "لیتري"العربیة ویرى 
واإلغریقیة نفسھا اقتبست من )من اللھجة الیونانیة المتأخرة 

Praecoquum الالتینیة ومعناھا Précoce اي مبكار .
ان ھذه الكلمة نموذج غریب النتشار وزیف "لیتري"ویرى 

 ھي الواسطة التي - في نظره-الكلمات ، إذ اللغة العربیة ھنا 
اعادت كلمة التینیة الى اصولھا في اللغات الرومانیة ویالحظ ان 

.مقابلھا العربي الحقیقي ھو مشمشة 

برقوق
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7- Abutilon نبات من فصیلة :سینا او ابوطیلون ھو ابو طیالن عند ابن 
الخبازي یوجد في المناطق الحارة

ابو طیالن

8- Achernar ou
Akarnar

آخر النھر

9- Acheter  البرتغالیة وھي من Achatarالكلمة الفرنسیة مقتبسة من لفظة 
ارجاعھا عن طریق )Diez(كلمة اشترى العربیة ، وقد حاول 

التي ارجعھا الى              "لیتري"كذلك  وad-captareالتمحل الى  
Ad caput

اشترى

10- Acmé مصطلح طبي معناه قمة مرض ، فاصلھا ھو قمة وان كان البعض 
یرجعھا الى اصل یوناني ، على ان كلمة اكمة یمكن ان تكون ھي 

األخرى مصدرا

قمة

11- Acquiescer انھا عربیة معناھا أقر بشيء ، ووافق علیھ ولیس من المحقق 
 التي Acquièreاألصل ، ولكن اذا حذفنا وسط الكلمة تبقى كلمة 

Acquérirنقارنھا وزنا ومعنى بكلمة أقر وكلمة بكلمة 

12- Acromion ھو طرف اسفل الكتف  أخـْـِرم
13- addax )لسان العرب البن منظور(وھو غزال وحشي او ظبي القعید  أدكس
14- Adirer Égarer او Perdreتى في الفرنسیة ومعناھا كلمة غریبة ح

ض "لیتري"واالصل العربي واضح وإن كان  یرى ان االصل غام
ولعل الغموض حتى بالنسبة للعرب راجع لغرابة الكلمة العربیة 

نفسھا ویالحظ انھا تستعمل بنفس المعنى في اللھجة الدارجة 
بالمغرب وسوریا وغیرھما

ودَّر

15- Adjudant
(Ayoudante)

 بمعنى Ayudar من Ayudanteاصلھا اإلسباني ھو كلمة 
Aiderأي أید بالعربیة 

أیّاد ومؤیـِد

16- admirer ( se
merveiller)

وھي من )لھجة بورغونیونیة (Admirari و Admiraiأصلھا 
)جمعھا مرایا(مرآة العربیة ومعناھا نظر الى نفسھ في المرآة 

ستعمال توجد في نصوص القرن الثالث والكلمة الفرنسیة حدیثة اإل
seعشر ، وكان بدیلھا ھو لفظ   merveiller وال شك أن لفترة 

النھضة العربیة في العصور الوسطى أثرا في ادخال كلمات 
 المقابل mirerحضاریة جدیدة الى األلسن األوربیة واألصل ھو 

 إنما ھي بادئة ، تفید اإلتجاه adلمرایا و 

(من مرَایـَا)

17- Aduler
(flatter)

لم یتفق اللسنیون حول أصل وجذر ھذه الكلمة ولعلھا من أدل 
)من الدالل (العربیة 

أدلَّ

18- Affion )opium(مصطلح صیدلي قدیم أصلھ عربي وھو أفیون  أفیون 
19- Agace ,
Agasse (pie)

عقعق:كندش :قندس 

20- Agir سنسكریتیة ولم تستعمل ھذه   ومعناه تحرك في الAgereأصلھ 
ص القرن الرابع عشر المیالدي وقد استعملت  الكلمة إال في نصو

بمعنى دفع ولعلھا من الكلمة العربیة جّر

جّر
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21- Ahan )Diez(ویرى "لیتري"كلمة أصلھا غیر معروف بدقة حسب 
أنھا تولدت بفرنسا ومنھا انتقلت الى اللغات الرومانیة ویظھر أن 

العربیة التي لھا نفس المعنى ھو المجھود "وھن "بكلمة لھا صلة 
suerالمرھق ویقال بالفرنسیة  d'ahan أي عرق من الوھن 

وھو التعب الناتج عن اإلرھاق

وھن

22- Aider  و Aïude اإلسبانیة وكان یقال Ayudaأصل الكلمة الفرنسیة من 
Aider بالفرنسیة وما زال سكان باریس ینطقون بھا ھكذا Aïde

مما یؤكد االصل العربي وھو أیـّد

أیـّد

23- Aimant  بمعنى ألماس وأصلھا في لھجة diamantأنھا من "لیتري"یرى 
  وقد تطورت  في اإلسبانیة Ayman و Aziman"بروفانس"

 ولعل األصل ھو كل من كلمتي عزم وإیمان وھما منبع imanالى 
ة سائدة عند العرب كل محبة وجاذبیة ومغنطة ، وكانت ھذه الفكر

في )ابن القیم الجوزیة(في العصور الوسطى وقد تحدث عنھا  
حیث أكد أن تجاذب األلفاظ یرجع الى الحب "روضة المحبین"

ومعنى ذلك أن الحب ھو أصل جاذبیة ومغنطة العالم وھو ما سماه 
attractionبالجاذبیة الكونیة                            "نیوتن"

universelle

من إیمان )
(العربیة

24- Alambic أن أصلھ إغریقي وأن العرب ھم الذین نقلوه الى "لیتري"ذكر 
العربیة

االنبیق

25- Albotin térébintheمصطلح صیدلي قدیم وأصلھ بطم ومنھ  البُطم
26- Albugo
(blanc)

أبلق أي 
أبیض

27- Alcali القلي
28- Alcarazas كُرّاز العنقومعناه كوز ضیق
29- Alchimie  في Alkimia في بروفانس Alkimiaمرت على مراحل منھا 

 في االیطالیةAlchimiaاالسبانیة و 
السیمیاء

30- Alchimille
(Alkemelieh)

من السیمیاء العربیة وھي نبات اھتم بھ الكیمیائیون العرب لما 
 على وجدوا في الندى المتجمع على أوراقھ من عناصر تساعد

تحویل المعادن الى ذھب

السیمیاء

30- Alcool اقتبس غلطا من كلمة الكحل العربیة التي تعني اإلثمد والواقع ان 
مرادف الكلمة الفرنسیة ھو الغول وھو اللفظ الوارد في القرآن

الغَوْل

32- Alcôve  في كل من االسبانیة والبرتغالیة وقد حاول Alcobaأصلھا 
حتد الكلمة في اشتقاقات ألمانیة البعض البحث عن م

القبة

33- Aldébaran وھو الثور في علم الھیئة (الدّبـَرَان)

34- Alépine نسیج  صوف او حریر من حلب حلبیة
35- Alezan ان اصلھ "لیتري" وقد الحظ alazan باالسبانیة -وصف للفرس 

ة عربي من كلمة الحسن بمعنى الفرس الجمیل ، وقد تكون كلم
الحصان أصال ایضا

الحسن
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36- Alfa الحلفا
37- Alfange  أشار -وتستعمل بنفس الصیغة في كل من االسبانیة والبرتغالیة 

 وقال ان بعض القوامیس Algalieبعد ھذا الى كلمة "لیتري"
نسبتھا الى اصل عربي دون إشارة الى جذرھا ورجّح قول 

Ménageرة ولعلھا من الغلوة   في نسبتھا الى اإلغربقیة المتأخ
العربیة وھي استسبار األغوار والغایات ، فالمغالة ھي سھم یُغلى 

بھ الى اقصى الغایة

الشنجر

38- Algarade  االسبانیة algara وھي مقتبسة عن طریق -الھجوم المفاجئ 
 المتداولة في haraومعناھا جند من الخیالة ولعل كلمة الحارة  

مربط الخیل من ھذا الجذرالدارجة المغربیة بمعنى 

الغارة 

39- Algazelle
(gazelle)

الغزال

40- Algèbre الجبر في العربیة معناه جمع عدة أجزاء منفصلة الجبر 
41- Algénib علم الفلك الجنب
42- Algol  او الزھرة méduseھو "لیتري"الغول عند العرب حسب 

Vénus        وشعر الغول ھو Capillus Veneris
رأس الغول

43- Algorithme نسبة الى محمد بن موسى الخوارزمي واضع ھذا العلم وھو 
ض المعادالت في علم الجبر مخترع بع

الخوارزمي

44- Alidade  وھي آلة لمسح األرض او ھي -أي القسم األعلى من الذراع 
األسطرالب

ِعضادة

45- Alizari ھي عصارة جذر الفوة  ُعصارة 
46- Alizarine وھي مادة صبغیة حمراء تستخرج من عروق نبات الفوة  عصارة 
47- Alkermès عصیر 

القرمز
48- Almadie الى ان اصلھ عربي "لیتري"ھو نوع من الزوارق اإلفریقیة أشار 

من كلمة ماضي ومعناھا الدي یمضي ویمخر عباب الماء ولعل 
أي السریعة اصلھ المُعدیة وقد وردت فس كتب التاریخ ، 

الماضي 

49- Almagra ocreوتعرف ایضا في الفرنسیة ب   rouge  وفي اإلسبانیة ب 
almagra

المغرة 

50- Almanach او روزنامة)أي تقویم المناخ (ومعناھا تقویم  المناخ 
51-
Almicantarat

وھي دائرة وھمیة حول الكرة األرضیة موازیة لألفق ومعناھا 
عل قنطر أي قوَّسالحنایا من ف

المقنطرات

52- Almoude (مكیال) المد 
53- Alouette ھو عصفور من فئة الجواثیم یبني عشھ في السھول، ذكر بعض 

، ونرى "لیتري"  الالتینیة وایدھم alaudaاللسنیین انھ من كلمة 
انھ إمكان مقارنة اللفظ بعلعل العربیة

العلعل

54- Alpha بجدیة العربیة او العبریة ، ومعلوم ان ھو اول حرف في األ
األلفبائیة من اختراع الكنعانیین العرب وھم الفنیقیون وعنھم اخذھا 

اإلغریق ثم الال تین

ألف
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اإلغریق ثم الال تین

55- Alfard ھو نجم من درجة حجمیة ثانیة وصفت بالفرد أي الفرید ألنھا 
تمتاز وحدھا باللمعان في المجموعة

الفـَرْد

56- Alquifoux ف لكلمة الكحل العربیةومعناھا كبریتور الرصاص ھو تحری
Dictionnaire في كتابھ Devicحسب ( étymologique-

)معجم اإلشتقاق 

الكحل

57- Altaïr )Devicحسب (اسم نجم یمیل الى الصفرة من مجموعة العقاب  الطائر
58- Aludel التي  ان الكلمة اسبانیة مقتبسة من مادة أثل العربیة Dozyالحظ 

تفید عملیة للتصعید الكیماوي أي التأثیل وھو تأصیل المادة الصلبة 
وتكریرھا وارجاعھا الى اصلھا بتكیف بخارھا

أثیل

59- Alvarde
Albardin

انھ مقابل لالسباني وھو مأخوذ من مادة برض "لیتري"ذكر 
ض  العربیة للتعبیر عن نوع من النجیلیات یشبھ الحلفاء ، والبرو

ض النبت وھو اول ما یطلع منھ خروج بار

ض بر

60- Amalgame   في اصلھ وتسائل Devicوھو زنبق ممزوج بمعدن آخر وقد شك 
وابرز عنصر فیھ ھو "المجامعة"او "عمل الجماعة"ھل ھو من 

فكرة الجمع والتجمیع 

ملغم 

61- Aman أمان 
62- Amarre حتمل للكلمة ثم بمعنى حبل كأصل م"مر"الى كلمة "لیتري"اشار 

الحظ ان من الطبیعي البحث عن ھدا األصل في لغات الشمال التي 
تنحدر منھا كثیر من مصطلحات البحریة 

ألمـَر

63- Ambler والھملجة سیر الفرس برفع القائمتین األولیین او األخریین معا   ھملج 
64- Ambre  بمعنى عنبرین وھو مصطلح كیماوي ambréineومنھ ایضا 

)منھ %85تمثل (یعبر عن مادة مستخلصة من العنبر الرمادي 
عن طریق الغول اللفلي 

عنبر

65- Ame  لھا anima البروفانسیة وان anmaانھا من "لیتري"الحظ 
 بمعنى تنفس ، وقد anaجذر مقتبس من من السنسكریتیة ھو 

ومعناھا كل ذي "أنام" ولعل لھا صلة بكلمة anemeانقلبت الى 
وبعضھم خصصھا بالناس وھو ابن عباس بال :ح من الثقلین رو

التباس

أنام

66- Amiral أمیر البحر
67- Amnésie alnesieوالكلمة معناھا فقد الذاكرة أي النسیان ؛ ولعل اصلھا 

أي النسیان ؛ ویالحظ ایضا ان أمھ معناعا ایضا نسي وقد ارجع 
بعض اللغویین الكلمة الى اصل اغریقي 

اننسی

68- Amphigouri ومعناه الھدر والكالم المختلف ویظھر انھ لم یكن معروفا في اللغة 
 ،وقد 1778الفرنسیة قبل ان یدرج في قاموس األكادیمیة عام 

ان اصلھ مجھول "لیتري"الحظ 

افتجار 

69- Ana fin وھو آلة من آالت الموسیقى العربیة  النفیر 
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70- Ancre العربیة معناه مرساة السفینة وھو من الدخیل الى  أنجر
71- Ane  االیطالیة ویرى بعض asino االسبانیة الى asnoوقد تقلبت من 

اللسنیین انھا دخلت الى االغریقیة من أتن العبریة ومعناھا السیر 
البطيء خطوة خطوة وھو بعید اذا قیس باالصل العربي الواضح 

الذي ھو مرادف الحمار نفسھ

أتان

72- Angine وكال الكلمتین یمكن ان یكون اصال للكلمة الفرنسیة التي معناھا 
الخـُناق او الذبیحة اللوزیة 

الخنق  او 
داء العنق

73- Anguille الجـِزّي او 
الحَـََنكلیس

74- Anil وھو نبات یصبغ بھ ازرق واصلھ فارسي والنیلة معناھا ایضا 
بالسنسكریتیة االزرق الغامق

النّیل

75- Anoblir والنبیل ذو النجابة والفضل وھو مفھوم كلمة نُبل صـَیّره نبیال
76- Antimoine إِثْمـِد في الالتینیة الحوسیةantimoniumتحول لفظ إثمد الى 
77- Apercevoir aperceber و apercebirوقد تحول عن طریق االسبانیة  

البرتغالیة
أبصر

78- Aphte خرج في جلد الید مآلن ماءوھو الجـُذري او بثر ی النّـفط
79- Aplanir وتستعمل االسبانیة في ھذا الصدد نفس الجذر العربي وھو 

allanar
أالن

80- Aquilin nezیقال أنف أقنى   aquilin أقنى
81- Ara وھي ببغاء برازیلیة كبیرة  أرَة
82- Arac ,
Arack , Arak

وھو شراب مسكر عرق

83- Argousin  االسبانیة ومعناھا الوزیر ویطلق alguazilو تحریف لكلمة ھ
على ضابط الحراسة في سجون المنافي

وزیر

84- Arsenal دار 
الصناعة

85- Arsenic زرنیخ
86- Artichaut  بالبرتغالیة alcachofra باالسبانیة و alcarchofaانقلب الى 

articioccoثم  انحرفت الكلمة االسبانیة مع الزمان الى 
 الفرنسیة ؛ اما االسم الشائع في البالد artichautاالیطالیة و 

فانما ھو تحریف للكلمة الفرنسیة "أرضي شوكي "العربیة وھو 
العربیة االصل، فھو إذن تحریف مركب للكلمة العربیة

الخَرشف  
الخرشُوف

87- Artison صل ان ا"لیتري"وھو اسم عام لدویبات تاكل الخشب ، وقد زعم 
  واالصل artre او arteالكلمة غامض مع  ان اسمھا القدیم ھو 

العربي واضح

أَرضة 

88- Arzel ض الجبھة والقائمتین الخلفیتین وھو حصان ابی أَرجَل
89- Ascète الزاھد
90- Ascite ض وھو مصطلح طبي معناه ماء یجتمع في البطن عن مر السّقُي
91- Asiner تشبھ باالتان استأتن
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92- Assassins شیخ )حسن الصباح (كان الفدائیون یاكلون الحشیش في عھد 
  فسموا بالحشاشینalmontالجبل او قلعة الموت 

الحشاشون

93- Assegal )azagayeفرنسیة  (بربریة االصل وھي رمح رفیع الخشب   زغیة
94- Assiéger mettre:ویقال بالفرنسیة  lesiège (أقام السیاج 

)صرحا
95- Assise أساس
96- Assommer یقال صّم الرجل بحجر ضربھ بھ صّم

97-
Atemadoulet

وھو لقب الوزیر االول في فارس اعتماد 
الدولة 

98- Athanor وھو الفرن التّـنُّور 
99- Aubade )aubeراجع (وھي أغنیة الصباح او بدءالنھار  البدء
100- Aubin albarraniaیوجد في االسبانیة - albarraneo -

albarran
-براني 
اجنبي

101- Aube بیاض الفجر  االسبانیة بمعنى ابیض وابلقalbusوھو من 
102- Aubère outardeوالحُبرة والحُبارى ھي  لونھ شبیھ 

)بالحُبرة (
103- Auberge ومبرك الجمل معناه منزل القافلة ولذلك سمي في االسبانیة 

albergue وباالیطالیةalbergo وبلغة بروفانس alberga
 الفرنسیة hébergerومنھا ایضا كلمة 

محل البرْكة 
 مبرك-

104- Aubergine bringela والبرتغالیون alberengenaوقد سماھا االسبان  الباذنجان

105- Aumône  ومعناھا في almornaاقتبسھا اھل بروفانس بدون تغییر فقالوا 
اء وقد تمرن بمعنى تفضلالعربیة العط

المـَرن

106- Avaler ھذا ھو المعنى القدیم للكلمة الفرنسیة وھو نفس المعنى العربي أفَــل
107- Avanie "ھوان" الى pihanالى االغریقیة وارجعھا "لیتره "نسبھا 

العربیة ، وكانت تطلق على اإلھانات التي یرتكبھا االتراك ضد 
اموالھمبعض المسلمین البتزاز 

الھـَوان

108- Avarie avaria باالسبانیة و averiaالعوار معناھا العیب وقد انقلب الى 
باالیطایة 

العوار 

109- Azazel ان الكلمة عبریة معناھا العزل والفصل وھي عربیة "لیتري"ذكر 
اصالة

العزل

110- Azédarac,
azédarach

اصلھا فارسي ،وھو شجر للتزیین أزدرخت 

111- Azerole وھو شجر احمر الثمار لھ نوى مستدیر الّز ُعرور 
112- Azimut السمت
113- azoth مصطلح كیماوي كان یعتبر مادة أولى للمعادن وھو الزئبق الّز َاوُوق
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114- azur ازرق سماوي الزوردي 

- B -
115- Babouche المكشوفمقتبسة من بابوش الفارسیة ومعناھا الحداء  بابوج

116- Baby ,
bébé

)متن اللغة(البابوس الصبي الرضیع في مھده والببة الولد الصغیر  بابوس

117- Bachelette  الكلمة الفرنسیة الى مصادر منھا لفظة بغي العربیة Diezیرجع 
بمعنى مُومس

بَغِي 

118- Bagasse منھ الى نفس المصدر العربي الذي اقتبست "لیتري"یرجعھا 
الكلمة الفرنسیة السابقة 

بَغِي 

119- baiser )القاموس(فارسي معرب وقد باسھ یبوسھ :البوس التقبیل  باس
120- Balais
(rubis)

البلخش ھو اللعل والالل وھو نوع من الیاقوت االحمر وینسب 
ایضا الى بلخ المجاورة لسمرقند

بَلْخش

121- Baldaquin  ینسب الى بغداد حیث كان یصنع نسیج حریري مطرز ومقصّب
Baldaccoایام العباسیین، واالسم االیطالي لبغداد ھو 

بغدادي

122- Balsamin بلسان او 
بلسام 

123- Balzane ض وسواد مع خط ابیض في "لیتري"حسب  وھو التحجیل أي بیا
قوائم الفرس

بلقاء

124- Bang ou
bangue

فارسي معرب وھو المخدر بـِنج

125- Baraque كلمة افریقیة حسب دوزي تطلق على نوع االخواص الخشبیة ، 
ولعل اصلھا من برك ومبرك الجمال حیث تضرب الخیام

برّاكة

126- Baraterie البرطلة رشوة القاضي ومعناھا بالفرنسیة تدلیس صاحب المركب 
 الى برطلةBaratكلمة "لیتري"وقد ارجع 

برْطلة

127- Barde برْدعة
128- Barge الكلمة الفرنسیة معناھا طوْفیة أي قارب مسطح في شكل طوف 

وجذرھا عربي ومنھ البارج بمعنى المالح الماھر والبارجة أي 
السفینة الحربیة

باِرجة

129- Bargue لعلھا ایضا من نفس المصدر نظرا لاللتباس المحتمل حسب 
bargue و bargeبین "لیتري"

باِرجة

130- Barracan  ومعناھا نسیج كتیم والبركان صدر البعیر Barraganباالسبانیة 
ص ج (وربما كان اصلھا فارسیا معناھا الرفقة  ص 14لمخص  80

(

بّر كان

131- Basane ھو جلد الغنم یستعمل للتجلید وقد انتقل الى الفرنسیة عن طریق 
 االسبانیة والبرتغالیةBadanaكلمة 

بـِطانة
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132- Baume
(balsamier)

مما استدركھ الزبیدي على صاحب القاموس بلسم كجعفر بمعنى 
بیلسان

بَـلْسم

133- Bédouin بدوي
134- Béhen شجر ابیض الزھر یستخرج منھ نوع من الزیت البان
135- Berge bergenالى كلمة "لیتري"معناه جُرف بالفرنسیة وقد ارجعھ 

ي لھ نفس المعنىااللمانیة ومعناھا حصن مع ان االصل العرب
برج و 
حصن

136- Biscuit ابن البیطار"مفردات "و"شفاء الغلیل "ھو خبز یابس حسب  بقسماط
137- Boras وھو ملح الصاغة بُورق
138- Bourgeon بُرعُم

139- Boutargue ض السمك ؛ اقترح    إرجاعھ الى اصل Diezوھو بالعربیة بی
لواقع ان للكلمة العربیة نفس  بمعنى ارتفع واBurjânالماني ھو 

المعنى حیث ان برَج معناھا ظھر وارتفع

بطارخ

- C -
140- cabale یرجعھ االشتقاقیون الى اصل عربي (قـَبـَالة 

)قَــبول
141- Caban  وفي االیطالیة Gabanالى "لیتري"تحرف في االسبانیة حسب 

 ویقلب التنوینین (gabao  وفي البرتغالیة الى gabbanoالى 
)G و  Cبسھولة الى 

عـَباء

142- cabires ض مدن الیونان ھم كبار اآللھة في بع (كُبراء 
)جمع كبیر

143- Câble )تاریخ القاموس(ومعناه القید وھو عربي حسب الزبیدي  كَــبل
144- Cadie جنبة اصلھا من الجزیرة العربیة تزرع بفرنسا في دفیئة ساخنة 

"لیتري"اسم القاخ  وتحمل 
القاض

145- Cafard التي )أي مشرك(العربیة "كافر" الى كلمة Menageارجعھا 
 القطالنیة والبرتغالیةcafreانتقلت الى الفرنسیة عن طریق 

كافر

146- café وتسمى البـُن واصلھا في اللغة الخمر ولعلھا من الخنشبیة وان كان 
ت الى الھند والبرازیلاصل زرعھا في الیمن ومنھا انتقل

قھوة

147- Cage  الالتینیة وال یبعد ان تكون مقتبسة caveaالى "لیتري"ارجعھ 
من كلمة قفص العربیة السیما اذا اعتبر وجود القاف والفاء في 

ص gaviaالمصطلح االسباني البرتغالي الوسیط وھو   ومعنى القف
العربیة اقرب من مفھوم الكھف

ص قف

148- Cairn عناھا المشترك بین الفرسیة والعربیة ھو الجبل الصغیروم قرن
149- Caisse   ھي ایضا من نفس االصل العربي guichetوسنرى ان كلمة 

 الالتینیة بمعنى صندوقcapsaیرى انھا من "لیتري"وان كان 
كیس

150- Cakile والكلمة الفرنسیة من العربیة وھي غیر القافلة بمعنى الھال قاقُـلّي
151- Calame قلم بالالتینیةcalamusوھي  )القاموس(القلم محركة الیراعة 



65

152- Calcaire وھو الصاروج یبنى ویطلى بھ الحائط وقد ورد في شعر العرب كِلس
153- Calebasse  الكلمة الفرنسیة الى لفظ قربة العربي عن طریق Diezارجع 

طالنیة و  القcarabassaجمعھ قربات الذي انتقل الى 
calabaza االسبانیة و  cabaza البرتغالیة و caravazza

وكان العرب یتخذون الدباء او القرع وعاء لخزن .الصقلیة 
المائعات في شكل قرب

جمع (قربة 
)قربات 

154- Calfater قلف السفینة قلفا :الى الكلمة العربیة قلف ، یقال "لیتري"ارجعھا 
)لقاموس(لھا القار خرز الواحھا وجعل في خال

قلف

155- Calibre وھو المعیار قَالب
156- Calme   ھل یمكن Diezان اصلھا مجھول ویتساءل "لیتري"یرى 

  بمعنى caumaارجاعھا الى كلمة من الالتینیة المتأخرة ھي 
الحرارة ونحن نقترح مقارنتھا بكلمة قامة العربیة التي معناھا 

وس شخص االنسان ما دام قائما ؛ حسب اللحیاني في شرح القام
وفیھ مفھوم السكون وكذلك االمر في كلمة اقام اي سكن

قامھ

157- Camelin نسبة (جمل  بالالتینیة camelusواسم الجمل 
..)الى 

158- Camelot  ان angoraویرىھو اصلھ من وبر الجمل اومن وبر الماعز 
scil سمي texierماعز  el kemel

خمل

159- Camisole chemise بعنى camisa او camiseھو تصغیر  ص قُـمـَیـِّ

160- Camocan من كلمة عربیة اصلھا ھي االخرى صیني "دوزي"یستخرجھ 
 أي مقصـّب brocart ومعناھا kinicha و kinchaوھي 

161- Camoufler  ولعل في العبارة العربیة cafoumaالى كلمة "لیتري"ارجعھ 
ر بوضوح ال سیما وانھا تجمع كل الحروف الموجودة مایفید المصد

 االیطالیة camuffareفي الكلمة المقترحة بتقدیم وتاخیر ومنھا 
fouma و camومعنى ذلك الجمع بین 

كّم فمھ

162- Camphre كافور 

163- Candi قَـنَـَـد 
164- Canne والقناة كل عصا مستویة قنا وقناة 
165- Capter ض قب
166- Caracole  استدارة -الى كركر العربیة ومعناه بالفرنسیة "لیتره "ارجعھ 

ودوران ، وھذا المفھوم مضمن في الكلمة العربیة وفي التركیة 
معناھا حلقة سوداء

كَرْكَر

167- Carafe من غرف الماء غرفا اذااخذه بیده والغراف والغرافة ما یغرف بھ غراف
168- Caramel الكلمة الفرنسیة الى كلمتین عربیتین ھما كرة "ريلیت"ارجع 

:ومشلة بمعنى شيء دقیق جلو في شكل كرة ؛ قال االعشى االكبر 
شاو مشل شلول شلشل شوُل**وقد غدوت الى الحانوت یتبعني 

كرة مُشَلّة
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169- Caraque انھ مجھول االصل "لیتري"ویرى .معناه بالفرنسیة باخرة ضخمة 
 الى قرقور Defrémeryن دوزي ودیفرمري ، ویرجعھ كل م

وھي عبارة عن السفینة الطویلة او )جمعھا قراقیر (العربیة 
)قطر المحیط (العظیمة   

قراقیر

170- Carat  ومن العربیة اقتبس Ceratiumیقال ان اصلھا یوناني ثم التیني  
اال سبان والبرتغالیون واالیطالیون 

قیراط

171- Caravane ھا فارسي ومعناھا قافلة مسافرین ومنھا اقتبس اسم مدینة اصل
القیروان

قروان 

172- Carne عَظْمة (قَرن 
(

173- Caroube خروبة  
ثمرة (

)الخروب
174- Carthame راجعھ في المفردات والمعاجم وھو حب المصفر والقرطم أرمیة 

أي عربیة قدیمة 
قِرْطِم

175- Cartilage الى اصل اشتقاقھ المحتمل ولعلھ من غرضوف "لیتري"لم یشر 
ص لین العربیة ومعناھا غضروف وعظم رخ

غُرضُوف

176- Carvi الكلمة الفرنسیة من العربیة وكذلك كل من الكلمتین االسبانیة  
Alcaravia  والبرتغالیة       Alquirivia واالصل االول     

یوناني 

كرویا

177- Casemate ھل حرفت "قاموس االشتقاق "  في كتایھ Devicیتساءل  
العربیة "قصبة"الكلمة الفرسیة عن كلمة 

قصبة 

178- Cave ذكر انھ مقتبس من كلمة   "لیتري"الكھف الغار او المغار اال ان 
Cavus الالتینیة ومعناھا غائر وتقارن ایضا مع قبو العربیة 

كھف

179- Cétrate ou
cétérach

Duیرى دوكانج   gange  ان اصلھ عربي وھو شُتتراق وكذلك  
Devic وھو حشیشة الذھب نبات من السرخن وفصیلة 

البسباجیات

شُتـْراق

180- Chadouf انھا مصریة والفرنسیة من العربیة وھي اداة )مستدرك التاج(في 
لرفع الماء

شادوف

181- Chagrin الیة  و      االیطzigrinoمعناه حزن وكىبة وغم وقد انتقل الى 
sagri   البندقیة  sagrin التركیة 

شَجـَن

182- Chaland   في نسبتھ الى العربیة Devicوھو قارب مسطح وقد عارض  
بینما اقترحھ اشتقاقیون عربیون آخرون 

صَندل

183- Chalef ,
Eléagne

والكلمة الفرنسیة من الكلمة العربیة ویسمى الزیزفون في الشام خِالف

184- Châle شال
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185- Chameau
, cameau ,
camel

جمل 

186- Chamsin ریح في مصر یھب في الربیع خالل خمسین یوما ویسمى 
الخماسین

خمسینیة

187- Chandelle قندیل

188- Chaos خواء  بمعنى تجویفkhaوتوجد في السنسكریتیة كلمة 
189- Charabia لى كل ما ھو مبھم اقتباسا اطالق الغربیین الكلمة ع"دوزي"علل 

نظرا لصعوبة ھذه اللغة والتباسھا وانبھامھا "العربیة"من كلمة  
علیھم ؛ والفرنسیون یصفون المبھمات بانھا صینیة 

chinoiserie

عربیة

190- Chasser Captare  كمصدر اشتقاق كلمة  Diez و Ménageذكر  
لكلمة الفرنسیة ومعناھا قنص وقبض وھتان الكلمتان اقرب الى ا

وربما كانت كلمة قصد ھي ایضا مصدرا محتمال ال سیما وان 
cazador  كلمة  chasseurاالسبان استعملوا مقابل صیاد  
   وحتى الطائرة caçadorكما استعمل البرتغالیون لفظة  

   ھي الطائرة القاصدة ، اي التي avionchasseurالمطاردة  
لھا ھدف تطارده 

ص  -قن
ض قب

191- Chat catقد استعمل االنجلیز الكلمة العربیة كماھي فقالوا  قط
192- Châtaigne castanha   والبرتغالیون الى castanaحرفھ االسبان الى قسطل

193- Chaton   بمعنى صندوق ؛ ومعلوم cassa ارجاعھ الى Diezوقد حاول 
صة الى ان الفاء والقاف من حروف البدل والمعاقبة لذلك قلبت ف

قصة فامكن اعتبارھا مصدر الكلمة الفرنسیة

-قـصّة  
فصّة

194- Chemise قمیص

195- Chèque كان معناه في صدر االسالم سند دین صّك
196- Cheville cavilharوقد انتقلت العربیة على ما یحتمل عن طریق 

البرتغالیة لعدم وجود اصل التیني او یوناني قدیم 
كعب

197- Chiffre صفر باالسبانیة والبرتغالیة واالیطالیة cifraویقال 
198- Choc الشق معناه الصدع وھو نوع من الصدم ینتج عنھ شق وكسر فھو 

اقوى من مجرد االصطدام ، اما الصّك واالصطكاك فمعناه الصدم 
واالصطدام

شّق  و صّك

199- Chute حرفت القاف ھاء لعدم وجودھا في لغات غربیة وطسق
200- Cidre ھو عصیر التفاح الحلو وسكر من العبرانیة شكر ومعناھا شربة 

قویة
سُكـَّر
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201- Cierge الى "لیتري"ومعناه بالفرنسیة قندیل من شمع ؛ وقد ارجعھ 
cireus الالتینیة ومعناه شمع 

سِراج 

202- Cime cimaوقد استعمل اھل بروفانس واالسبان واالیطالیون كلمة  
ي شكلھا العربي دون تغییرف

قِمـَّة

203- Cinabre وھو كبریتور الزنبق االحمر المتبلور زنجفـر
204- Ciseau ص العربیة وبعضھ ارجعھا الى     الالتینیة وقد caesusمن ق

(ciacus   وكتبت في الفرنسیة القدیمة  Diezفندھا  
)قصّوص

ص مِق

205- Climat   الالتینیة بمعنى یمیل والى  clinareارجعھا البعض الى  
klimaالیونانیة  

إقلیم

206- Cloche انقلب الجیم كافا معقدة في االلمانیة القدیمة في القرن التاسع 
glocke   وفي االلمانیة الحدیثة gloccaالمیالدي فصارت  

ومعلوم ان الراء كثیرا ما ینطق بھا الما ، ولم تعرف الكلمة اال في 
   ضمن نصوص القرن clocca المتأخرة في شكل  الالتینیة

الثامن المیالدي

جرس

207- Collyre كُحل
208- Compléter
, accomplir

تقارن الكلمتان بدقة الحتمال اقتباس الفرنسیة من العربیة او اقتران 
اصیل بین الالتینیة والعربیة كلغة سامیة أّم ویجدر التعمق في 

جذرین في اللغتین الدراك مصدر األصالةالمقارنة بین مشتقات ال

اكمل

209- Coquille قوْقعة
210- Cor "ونفخ في الصور"ومنھ اآلیة  صُور
211- Corbeau khorab   والعربیة  kâravaھناك تشابھ بین السنسكریتیة   غراب
212- Corne قرن
213- Corvée الالتینیة والكربة العمل الشاق وجمعھا كربات ومنھا الكلمة 

  ثم الفرنسیةcorvadaالمتاخرة  
كُربة

214- Cote    او cotaالكلمة الفرنسیة معناھا الحصة وقد انتقلت عن طریق 
quota االسبانیة ، والقـُطع ما قطع من الشيء او الجزء من   

الشيء والفصل من الكتاب وقد حذفت العین للتسھیل لعدم وجودھا 
في اللغات الغربیة 

قـُطع

215- Côte شّط
216- Coton قُطن   باالسبانیة algodonیقال  
217- Couffe قـُفة   بالالتینیةcophinusیقال 
218- Coupe كوب
219- Couteau ان   "لیتري"وھو السكین وقد قرط الشيء اذا قطّعھ ، والحظ 

culter  الالتینیة لھا صلة بكلمة   keret الزندیة  أي الھندیة 
  بمعنى kartariالوربیة في القرن التاسع عشر ویقال ایضا  ا

قاطع في السنسكریتیة وھي نفسھا تشبھ قرط العربیة التي معناھا 
قطع

قاطع

220- Crambe ذكره الزبیدي في التاج وھو عربي مولد ویستعمل ایضا في العامیة 
التركیة

كرنب
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التركیة
221- Cramoisi ومعناه احمر قانيُُ قرمزي

222- Cribler crubler  و  griblerلذلك اقتبس الغربیون من الكلمتین فقالوا   كربل 
وغربل

223- Crime جُرم
224- Croûte قشریات (  باالیطالیة crosta  باالسبانیة و costraیقال 

crustachés(
قشرة

225- Crustacé crustacé قشري قشریات

226- Cube cubéمكعب  كعب 
227- Cucuphe كوفیة   في الالتینیة المتأخرة وھي شيء یوضع على الراسcufaیقال 

228- Culbuter قلب
229- Cumin  بالعبریة وھي التي یرجع الیھا الغربیون kamonویقال ایضا  

عادة الكلمة الفرنسیة
كمّون 

230- Curcuma اسم الجنس االعجمي من كركم العربیة كما أكد ذلك الشھابي في 
ولھذه الكلمة أشباه في اللغات السامیة "عجم االلفاظ الزراعیة م"

رغم ھذا الوضوح ان اصل الكلمة مجھول"لیتري"وقد زعم 

كُرْكُم

- D -
231- Dague دجھ بالسالح ، جعلھ مدججا أي ألبسھ السالح ، والكلمة الفرنسیة 

"لیتري"تشیر الى نوع من الخناجریتمنطق بھا الرجل وقد اشار 
   البرتغالیة یمكن ان تفید اصال عربیا ، Adagaالى ان صیغة  

  االلمانیة معناھا سیف وقد Degen  ان كلمة  Diezوالحظ 
استعملت منذ القرن الخامس عشر المیالدي ، ولكن مصدر 

االشتقاق یظل في نظره مشكوكا فیھ

دَجَّ

232- Dalle  ومعنى اللفظ معناھا بالفرنسیة قطعة خشب تغطي انابیب الماء
العربي الماء الجاري تحت الصخرة اوبین الشجر كأنھ مغطََّـَى 

Diezحتى ال تصیبھ الشمس ، فھو المجري المغطَّى وقد اشار 
       الى  Adala=dalaالى امكان ارجاع الكلمة االسبانیة 

اصل عربي ھو في نظره دل أي وجھ ، ونالحظ ھنا ان الدلى جمع 
ھ والدلدة الدلو الصغیر والدالیة الناعورة یدیرھا دلو وھو ما یسقي ب

الماء

ضَلل

234- Dame-
jeanne

رحلة الى "   في كتابھ Niebuhrوھي الباطیة ، وقد الحظ 
(الجزیرة العربیة  "Voyage en Arabie)  ص 1ج )

، ان الكلمة دخلت الى اوربا عن طریق )1776 طبعة 171
شرق االدنى  والكلمة فارسیة االصلالتجار الغربیین في ال

دَمْجَانة 

235- Dare الى "لیتري"صیغة اذا كررت كان معناھا حذار حذار ، ولم یشر 
gareراجع  (اصل اشتقاقھا ولعل للكلمة العربیة صلة بھا  

)بالفرنسیة 

!حَذاِر 
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)بالفرنسیة 

236- Dari الكلمة الفرتسیة من ذرة العربیة ذ ُرة
237- Daron بالفرنسیة ، استعمل في العھد االقطاعي ابان "رب الدار"معناه 

ان الكلمة مجھولة "لیتري"النھضة الغربیة ن ومع ذلك الحظ 
االصل

(دَارَََا 
)بالتنوین

238- Datura
metel

ھو جوز ماثل وھو البُقـُم بضم القاف كما عند ابن البیطار ، 
 ، وقد الحظ    من ماثلmetelوكسكر كما في القاموس ؛ وكلمة  

Orbigny ان  )معجم تاریخ الطبیعیات (  فيDatura
تحریف لكلمة عربیة 

مَاثـِل

239- Debab   وھو ذباب كبیر یلسع taonكان العرب یطلقونھ على النعرة  
ص دمھما ، ولسعتھ تقتل الجمل االنسان والحیوان ویمت

ذ ُباب

240- Défendre دافع

241- Degré gradusھ الالتیني ھو   یقال ان اصل دَرَجة
242- Dehait ou
déhé

   معناھا وعد heitالى اصلھا العربي بل اكد ان  "لیتري"لم یشر 
او نذر في اللغة االسكندنافیة القدیمة وال ندري ما ھي العالقة بین 

الكلمتین 

داھیة

243- Denab سمى العرب ھذا النجم ذنب الدجاجة في (ذ َنـَب 
)لكعلم الف

244- Derme تجدر مقارنة الكلمتین  ومعناھما الجلد في اللغتین  أَدَمة
245- Derri ما یزرع أي یبذر تحت التربة وھو نفس المعنى في اللغتین )بذر(ذ َر 
246- Despote یالحظ التقارب بین ثالثة حروف في اللفظتین ، وقد استعملت 

تینیة المتأخرة خالل   في الالdespotusالكلمة االجنبیة وھي  
العصور الوسطى

مستبد

247-
Développer

ض "لیتري"بعد ما ابرز  عدم التاكد من مصدر الكلمة اشار الى بع
ض اللغات وھي قریبة viluppoاالحتماالت كوجود        في بع

   شعر بالعالقة في Diezمن من غلف ومن لف ، السیما وان 
  أي ارتباك luffoو )غلف أي (اللغة االیطالیة بین كلمتي    

وحیرة ، وللكلمة العربیة نفس المعنى وھو اللف اي التغلیف من 
جھة ، واللف والدوران اي الحیرة واالرتباك من جھة اخرى ، 

)دوالب (و )دولب (ولعل لھا صلة بكلمة 

(دولب 
)دوالب

248- Dey وھو لقب والي الجزائر قدیما الداعي
249- Diable      وقد عرفت فرنسا diabolusحرف السین في الالتینیة ویوجد 

adversaire  اعطى معنى aversierمقابال للكلمة  ھو   
 بالكلمةالفرنسیة ما یؤذن aولعل في الحاق البادئة )أي خصم(

  بمعنى إبلیسیةdialôsseباالصل العربي ، وقد استعملت كلمة   

إبلیس
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250- Diamant aimant   الالتینیة اعطت كلمة adamantemیقال بان 
بمعنى مغنطیس اال ان الالتینیة المتأخرة تستعمل لفظة  

adamas للتعبیر عن ھذا المفھوم ولوجود البادئة  a في الكلمة   
الالتینیة وحذفھا في الكلمة الفرنسیة ما یؤذن بانھا غیر اصیلة

الماس

251- Dicamer لصعوبة البدء بالقاف ، فصارت دف رخمت الكلمة العربیة تسھیال 
، ونحن ال نستدل بھذه االمثلة على تاثیل او تاصیل اللفظ العربي 

بقدر ما نستشھد على الوحدة االصیلة بین االغات السامیة من جھة 
، وكل من الیونانیة والالتینیة من جھة اخرى 

قذف

252- Diriger أدار  الالتینیةregereقورنت الكلمة ب  
253- Dis , Diss    ومنھ نوع یعرف بقصب arundoوھو المعروف بجنس  

الجزائر
دیس

254- Divan اصلھ فارسي دیوان
255- Dolichos -
lablab

كلمة مصریة نقلھا االفرنج حدیثا لتسمیة ھذا النوع من النبات من 
الفصیلة القرنیة

لبالب

256- Dos تغالیة واالیطالیة وحتى    في االسبانیة والبرdorsoوتوجد الراء 
   وقد حذفت الراء في الكلمة الفرنسیة وھي dorsumالالتینیة  

"لیتري"ظاھرة تثیر االنتباه كما الحظ ذلك 

ظھر

257- Doum hypheaneوھو المعروف ب   the baîca دَوْم
258- Drogue    وقد ارجع ogue:العنصر البارز في الكلمة ھو عق 

لیز الكلمة الفرنسیة الى    االنكلوساكسونیة ، االشتقاقیون االنج
ولعلھا ھي االخرى من العربیة ال سیما وان العقار مركب كیماوي 

من ابرز ما كشفھ العرب في علم الكیمیاء 

عُـقّـار

- E -
259- Ebahir معناھا بالفرنسیة اندھش وبالعربیة النقطع نفسھ من السعي الشدید ، 

ھشة وھو المعنى المبذول في العامیة ؛ ویقال من الد)مجازا (او 
    من bair  ،  ویرى علماء االشتقاق ان em-bairباالسبانیة 

bach بحیث تصیر انبھر بدون تغییر"لیتري"  حسب

انبھر

260- Eblis إبلیس
261- Eblouir أبلس الرجل وبلس فھو بلس ومُبلس أي تحیر ومن معانیھا 

étourdirو )أي سحر وخلب وفتن (fascinerبالفرنسیة 
وھذه المعاني متساوقة مع مفھوم الحیرة واالنبالس )أذھل ودوخ(

   وھي em-blauzirبكلمة  "بروفانس"، وقد احتفظت لھجة 
لیتره یرى ان اصل الكلمة مجھول"انبلس وان كان 

انبلس

262- Eczéma ض الجلد ببروز نفطات متقار بة بعضھا من وھي النملة ، أي تقب
تقبض االصابع من البرد ، یقال )واحدتھ كزمة (بعض والكزَم  

exzémateuxرجل اكزم  

كزمة
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263- Effarer ھل انتقلت الكلمة الى الفرنسیة عن طریق كلمة بروفانسیة ھي 
esferar من شدة الفزع ، ویرى )اصفرارا(     بمعنى اصفر

ة ، ولعل نفس االشتقاق   الالتینیefferareبعضھم ان اصلھا   
   التي مرت من صیغ عدة ھي effrayerینصب على كلمة   

esfrayar  و   esfraier و   esfreer و   esfroier

من (اصفرَّ 
)الفزع

264-Effriter ومعناھا بالفرنسیة فتت وفرّت الشيء بالعربیة قطّعھ مثل الذر 
ة االحتمال ولم یشر اشتقاقات بعید"لیتري"بمعنى فتتھ ، وقد اورد 

الى أي اصل التیني ، ولو متاخر في الزمن لھذه الكلمة 

فرت

265- Élan انھا "لیتري"الكلمة الفرنسیة معناھا وثب وتحفز واندفاع ، وذكر 
 الھوالندیة و  eland  االلمانیة و  elennمقتبسة من كلمات  

elaind او )نسبة الى بالد الغال(   الغالیةeilonمعناھا      و
chevreuil وھو نوع من االیایل ؛ وقرینة االقتباس ھي سرعة    

االیل في انطالقھ وتحفزه

أیـِّل

266- Éléphant الفیل

267- Elixir    ان الكلمة Fleischer   و  Defrémeryویرى كل  من 
العربیة من الیونانیة

االكسیر

268- Email الكلمة الفرنسیة الى الكلمة Labordeارجع العالم االشتقاقي   
   التي معناھا الملط والمِالط خالفا للعالم malthaالالتینیة  

Diez الذي یرجعھا الى كلمات اخرى اسبانیة وبرتغالیة والمانیة   
الخ ، والمالط كلمة عربیة فصیحة ومعناھا الطین 

ملـْط

269- Émeraude smeraldo   واالیطالیة esmeraldaنقلت االسبانیة  
  على ما یظھر من اللغة العربیة esmeraudaوالبروفانسیة  

مباشرة

زمرد

270- Émir امیر
271-
Emmagasiner

مخزن:magasinراجع  خزن

272-
Emmailloter

حذفت حرف القاف لصعوبتھا في اللغات الغربیة فصار مط 
  وال یوجد أصل maillotوسھلت باضافة الیاء فصارت میط  

  استخالصھا من  Ménageتیني للكلمة الفرنسیة وقد حاول    ال
mallus  بمعنى خیط صوف كما  حاول   Raynouard

  أي سردة وھي عقدة خیط في النسیجmailleارجاعھا الى كلمة  

قمـَّط

273- Enclume اصل الكلمة العربیة فارسي على ما یقال وان كان ذلك لم یتاكد ، 
"سدان" الحدید والعامة في الشرق تقول وھو ما یطرق علیھ

    صارت  incudinemباسقاط احدىالنونین وكذلك في الالتینیة 
incude في البرتغالیة كما صارت في االیطالیة   incudine

C  و S  ومعلوم ان الحرفین ancude   و incudeثم   
   الى cudineینصب علیھما قانون البدل والمعاقبة فتنقلب  

sudineوھي قریبة من  سدان   

سـِندان
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274- Enfant .صارت نفساء ،ونُفس فالن فھو منفوس اذا ولد :نُفست المرأة 
   التي حذفت نونھا فصارت في infansواصل الكلمة الفرنسیة  

enfesاللھجة القدیمة 

منفوس

275- Enginer مد والغم    والغgaîneمعنى الكلمة الفرنسیة أدخل في الغمد وھو  
مصدران معناھما في العربیة الستر واالخفاء تقول غمَّھ او غمَّده 

  في اللھجات الغربیة ، كما ان Gاذا ستره واخفاه ، والغین تلفظ   
gaîne:غن :المیم والنون یتعاقبان فتصیر غم 

غمَّ

276- Ennui ان اصل ھذه الكلمة مشكوك فیھ ویمكن ان نقارن "لیتري"الحظ 
    بكلمة انزعاج العربیة حیث نالحظ ان في ennuiظة  لف

الكلمتین ثالثة حروف متشابھة مع وحدة المعنى ، وھذه الحروف 
اذا اعتبرنا ان لھجة بروفانس  )gاو (ھي االلف والنون والجیم 

enojaوالبرتغالیة  ) في المؤنث enueja  و  enueg(تقول 
    كمصدر اشتقاقي Fauriel  ؛ وقد اقترح   nojaواالیطالیة 

كما اقترح "لیتري"   وعارضھ enochھي  "باسكیة"كلمة 
Diez اقتداء باالشتقاقي   Cabrera   كلمة التینیة ھي   

odium

انزعاج

277-
Ensafraner

وھي من زعفران   نبات سوسي یُطیب بھ بعض انواع المرق 
والحلویات حیث تلون باالصفر

زعفر

278- Eon ن كما في القاموس ، أي الزمن ولھ ایضا معنى المكان ، ویرى الحی
انھ یوناني االصل واصالنھ العربیة ظاھرة وقد انتقل الى "لینره"

aevumالالتینیة في شكل 

األین

279- Eparpiller الكلمة الفرنسیة ال صلة لھا باي لفظ التیني او یوناني وقد انتقلت 
  في epaupillerدة منھا   الیھا بعدما اتخذت قوالب متعد

   في sparpagliare  في اسبانیا  وesparpillarنورمندیا و  
(ایطالیا وكلھا تحتوي على ثالثة احرف اساسیة ھي الباء والعین 

والراء ن وكثیرا ما تنقلب الغین عینا تسھیال في اللغات )او الغین
ھجة فاس ول(الغربیة ، او الراء غینا كما في اللھجة الباریسیة 

على ان المعاقبة واالبدال في العربیة یحیالن التاء الى )بالمغرب
كقولھم (او الغین الى عین )كقول العرب نتع ونبع بمعنى (باء 

او الراء الى الم كقولھم خراعة )الغسر والعسر لالمر الملتاث 
بعْثر ، بغْثر ، بغْبر ، :وخالعة ، وبذلك یكون القلب المحتمل ھكذا 

ولذلك كان معنى البربرة التخلیط وتشتیت الكالم ، .بربْر
ونحن ال نقصد من ھذه الفذلكة اللسنیة ابراز طاھرة اشتقاقیة 

لصالح لغة الضاد بقدر ما نستھدف الكشف عن بعض امكانات 
االقتباس اللغوي بین اللھجات ، ال سیما خالل العصور الوسطى 

ناني او التیني اصیل في خصوص باوربا عند عدم وجود ضغط یو
الكلمة المعنیة

بعثر

280- Érable    وما قاربھا ومعلوم ان aiaubاستعملت في اللھجات االوربیة 
القاف تنطق ھمزة عند الغربیین بحیث تصیر قیقب أیأب  ثم أیاب 

   انھا من GrandGagnageوأیوب ، ویرى العالم االشتقاقي 
  على ھذا الراي ولعلھ Diezصدَّق     الالتینیة وقد acerكلمة  

مستبعد لعمق االختالف بین الكلمتین 

قیقب
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281- Escafe    ان في االمكان Devicمعناه بالفرنسیة حذاء او خف وقد اكد 
التفكیر في اشتقاق عربي انطالقا من اسكف واسكاف وسكّاف 

واسكوف وسیكف ومعناھا صانع الخفاف واالحذیة ، اال ان 
الحظ ان التسلیم بعروبة ھذا االصل یستلزم ایضا عروبة "دوفیك"

  االمر الذي ال یوافق علیھ نظرا لوجود escafignonكلمة  
معان متعددة لنفس الكلمة وال شك ان لكل لفظ معاني مختلفة حقیقیة 

او مجازیة في لغة من اللغات بالرغم من كون المعنى االصیل 
في ھذه المادة  ان  "لیتري"یكون مشتقا من لسان اجنبي وقد ذكر 

escafignon   ومعناھا احذیة ، ھي ایضا كلمة  escafilon
    ولیست الكلمة سوى Froissart   حسب  escafillonاو   

جمع إسكاف اي اسكافون او اسكافیون     

إسكاف

282- Essaim examenان الكلمة الفرنسیة راجعة الى لفظة   "لیتري"یقول 
ة وتكون قد انتقلت عن طریق االسبانیة والبرتغالیة الالتینی

assواالیطالیة وغیرھا في شكل    = aysam = axam:
ینطق كس ثم شینا بسھولة وتحذف )x(الخ ، ومعلوم ان الحرف 

الراء تسھیال لصعوبتھا ، كما ان الخاء تنقلب الفا عند الغربیین 
:ستحاالت كما یلي لعدم وجودھا في لھجاتھم وھكذا تتسلسل اال

essaim:أشم او أسن :أشرم :خرشم 

خشْرم

283- Essayer الكلمة الفرنسیة معناھا جرب وقاس وال اصل لھا في الیونانیة وال 
الالتینیة ، وقد انتقلت عن طریق اللغات الثالث الكالسیكیة وھي 

say-assaiar-ensa:االسبانیة والبرتغالیة واالیطالیة  

قاس

284- Estragon "معجم االلفاظ الزراعیة"الكلمة الفرنسیة ، كما یقول الشھابي في 
 بالتینیة النباتیین وھذه من طرخون العربیة التي drakonمن  

  الیونانیة وھي بقلة tarconربما اقتبست ھي نفسھا من كلمة 
زراعیة تؤكل كخضر

طرخون

285- Étable اصطبل
286- Étarque یة معناھا طویل او مرفوع على صاري الشراع أي الكلمة الفرنس

وقد تكون من "لیتري"عمود وھي كلمة مجھولة االصل حسب 
ومعناھا نخلة طویلة او عمود المظلة "طریقة"الكلمة العربیة 

طریقة

287- Étioler الكلمة الفرنسیة معناھا أذوى واذبل بمعنى صفّر النبات وقد حاول 
بثا البحث عن اصلھا ویمكن مقارنتھا بكلمة االشتقاقیون الغربیون ع

أذبل العربیة نظرا لتواكب ثالثة أحرف في الكلمتین

أذبل

288- Ève واواََ)V(في اللغات الغربیة و )ألفا(الحاء ینطق بھا  حواء
- F -

289- Fabrègue ان الكلمة الفرنسیة مقتبسة من لفظة حبق العربیة"لیتري"اكد  حبق

290- Fagarier    بالفرنسیة والكلمة الفرنسیة االولى من clavalierتسمى ایضا  
فاغرة العربیة وقد سماه ابن سینا بذلك وھو من التوابل لھ طعم 

       او    xanthoxylumالفلفل ، ویسمى بالالتینیة   
zanthoxylum

فاغرة
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291- Faible ھا جدیر بان    الالتینیة ومعناflebilisانھا من  "لیتري"یرى 
یبكى علیھ ویمكن مقارنتھا بكلمة فایل العربیة التي تشبھھا وزنا 

ومعنى تقول فالن فائل الرأي ضعیفھ

)فائل(فایل 

292- Faille الفل الكسر او الثلمة في الحجارة وغیرھا وھي معنى الكلمة 
الفرنسیة وكلمة الفلق لھا نفس المعنى ویتاكد ھذا االشتقاق العربي 

falir      االسبانیة و  faillir   او  falirنة مع كلمة بالمقار
   االیطالیةfallireالبرتغالیة  و   

فلَّ

293- Faix  مصدره ھوس ، معناه الحمل والثقل وقد انتقل من البرتغالیة 
feixe  واالیطالیة    faxio و   haz االسبانیة ومعنى ھاس    

 في مشیھ كأنھ یحمل ثقال الرجل بالعربیة ، اعتمد على االرض
والتھوس المشي الثقیل

ھاس

294- Falot fano     باالیطالیة و falo    باالسبانیة  و farolویقال 
Duبلھجة البندقیة ، وقد ارجع  Cange  كلمة     fanot الى   

fanon وھي خالیة من مفھوم )ثنة الفرس(  ومعناھا الغبب والثنة
الضیاء او التألق 

انوسف

295- Falque falcaاكد ان  )دوزي(ان االصل مجھول اال ان "لیتري"الحظ 
االسبانیة مشتقة من الجذر العربي حَلـَّـق ومنھ الحلقة أي ما یحاط 

   ونرى ان الكلمة مقتبسة على االصح من clôtureكالحظیرة  
التي معناھا ایضا استدار ومنھا الفلك أي مدار "فلك"جذر كلمة 

جوم والفلكة أي قطعة من االرض كالحظیرة تستدیر وتحیط بما الن
حولھا

فلك

296- Fanfaron  ان الكلمة الفرنسیة -"لیتري" حسب -الحظ االشتقاقیون الغربیون 
العجول الطیاش )الفیروز ابادي(من فرفار العربیة ومعناھا عند

والمكثار والثرثار

فرفار

297- Faquin    االیطالیة ومعناھا facchinoة من  ان الكلم"لیتري"یرى 
حمال ویستمد اشتقاقھا من كلمة فقیر العربیة نظرا لتباعد الكلمتین 

faquinواالیطالیة وقد نسي ان الكلمة االسبانیة  ھي ایضا   
وان التعاقب عند العرب بین الراء والنون جائز فیقال ضرب 

ثر منھ لغاتذلك ویرى انھ لثقات اك)ابن سیده (وضنب ویؤكد 

فقیر

298- Fardeau ان اصل الكلمة غیر "لیتري"معناه بالفرنسیة حمل وثقل وقد الحظ 
محقق اال ان رجال االشتقاق البرتغالیین یرجعونھا الى كلمة  

العربیة والفرد نصف الحمل وقد تفرد بالشئ اذا تحمل العبأ "فرد"
farderوحده ومنھ كلمة   

 فرد

299- Faute  لھا في الالتینیة وقد استعمل االسبان واالیطالیون ال اصل
   مباشرة faltaوالبرتغالیون كلمة 

فلتة

300- Fêler    الالتینیة كما fissiculare  ارجاع الكلمة الى Diezیحاول 
)التي ھي عربیة (faille  انھا من  Grandgagnageیرى  

فَلَّ

301- Felouque والفلك السفینة فُلك

302- Fêlure ( fêler (راجع كلمة فَلَّ
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303- Fennec كالھما من الفارسیة والفرنسیة من الكلمة المعربة وھو جنس 
حیوان من الكلبیات اللواحم

)فَنـَج(فـَنـَد 

304- Flatter   ومعناه flat ان الكلمة الفرنسیة راجعة الى الجذر  Diezیرى 
ان لھجة بورغینیون  مبسوط وسوي وھو معنى فلطح ال سیما و

aflatarوبروفانس لفظة  )فلطأ(flattaiاستعملت كلمة   
ومعلوم ان االبدال والمعاقبة بین الھمزة والحاء والعین )فلطح (

شيء جار حیث ورد في اللغة لمأ بمعنى لمح أي ابصر وأتكول 
بمعنى عنكول للشمراخ وخُبأة بمعنى خُبعة وبذلك یقع التسلسل 

 فلطع – فلطأ -فلطح :و التالي على النح

فلطح

305- Flegme وھو من اصل یوناني ولعلھ كان في االصل فلغم فاستحال الى بلغم 
عن طریق المعاقبة كقول العرب زحف وزحب 

بلغم

306- Focile ان اصلھ مجھول ومعناه فصل الذراع او الساعد او "لیتري"الحظ 
م ان الفصل من الجسد ھو الكعبرة او ھذه االعضاء نفسھا ومعلو

كل ملتقى عظمین كما ان المفاصل معناھا ایضا االشیاء 
المتراصفة أي نفس االعضاء المفصولة 

فصل

307- Fondic    االسبانیة و  fundagoوقد انتقل الى الفرنسیة عن طریق  
fondaco االیطالیة  

فندق

308- Fou  لشبھ بیدق ان اصلھ عربي من كلمة فیل نظرا"لیتري"ذكر 
الشطرنج الحامل لھذا االسم بصورة الفیل وقد اقتبست االسبانیة 

مع زیادة في االیطالیة  )alfil(والبرتغالیة الكلمة العربیة كما ھي 
)alfido(

في (الفیل 
)الشطرنج

309- Four forn   الالتینیة ویقال   furnusیرى بعض االشتقاقیین انھا من 
  في forno  في االسبانیة و  hornoو  في لھجة بروفانس 

والفرن في العربیة المخبز وھي شامیة معناھا غیر .االیطالیة 
التنور ولعلھ غیر عربي وان كانت كلمة فرني اسما لخبیز غلیظ 

مستدیر مخبوز في الفرن وقد ورد في بعض كالم العرب وخاصة 
شعر ابي خراش الھذكي   

فرن

310- Fourrure fourrerوھي ( تفریة الجبة جعل علیھا فرواََ ومنھا فرى
forraduraویقال لھا باالسبانیة القدیمة )الفرنسیة 

فرو

311- Fracas ان فیھا جذر "لیتري"   باالیطالیة ویقول fracassoوھي  
cassare بمعنى    casser) وھذه الكلمة نفسھا من )فرنسیة

كسر العربیة

فرقعة 

312- Frise ان الكلمة الفرنسیة من إفریز العربیة ومعناھا "دوزي"یرى 
الطنف

إفریز

312- Fucus ذكرھا ابن البیطار محرفة في باب القاف وقد نبھ على ذلك الشھابي 
في معجم االلفاظ الزراعیة فھل اصلھا التیني او اغریقي ؟

فوقس

- G -
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313- Gabare الصید او شباك الصید وقد من معاني الكلمة الفرنسیة صندل 
    و kôbarاستعملت في بعض اللھجات المتأخرة في شكل 

gobar  كما وردت في التینیة العصور الوسطى في شكل   
gabbarus بتضعیف الباء أي تشدیدھا وھي تعني في العربیة   

سراج الصید في اللیل او قوم یجتمعون لجر ما في الشباك من 
الصید

قُـبَّار

314- Gabarit       وقد انتقلت calibreالكلمة الفرنسیة استعملت ایضا في شكل  
galiboاللفظة العربیة دون تغییر الى االسبانیة 

قالِب

315- Gabelle القبالة في العربیة اسم لما یلتزمھ االنسان من عمل ودین وضرائب 
ن الخ ، ولھا نفس المعنى في الفرنسیة ویرجع االشتقاقیون االسبا

  االیطالیة الى اللفظ caballa   االسبانیة و  alcabalaالكلمتین 
على النظریة القائلة بوجود اصل "لیتري"العربي وقد رجح 

gaffel  االنكلوساكسونیة او gafulجرماني یتشكل  في 
االلمانیة وذلك لرجحان التأثیر العربي في جنوب اوربا على غیره 

من التاثیرات

القـَبالة

316- Gadoue الكلمة الفرنسیة معناھا القمامة والزبل الذي یستعمل سمادا واصلھا 
(الذي حاول إرجاعھا الى لھجة فالون "لیتري"مجھول في نظر 

wallon( الرومانیة)godau( او الكلمة االلمانیةkoth
ویمكن مقارنتھا بكلمة كددة العربیة ومعناھا الثقل والكدة ومعناھا 

لمرتع الذي قد أكل أي االزبالبقایا ا

كَدَدَة

317- gaffe العقّافة خشبة في طرفھا انعقاف أي اعوجاج ، وللكلمة الفرنسیة 
  في االسبانیة والبرتغالیة وكثیرا gafaنفس المعنى وقد وردت  

ما تحذف اللھجات االجنبیة احد حرفین متصلین صعبي النطق مثل 
بالقافالعین والقاف فحذفت العین واحتفظ 

عُـقـّافة

318- Gage حذفت الحاء من الكلمة الفرنسیة النعدامھا فیھا وادغمت فصارت 
G) وھذه العملیة تجري حتى في اللغة العربیة تسھیال عن طریق

وبقیت في الفرنسیة )االبدال والمعاقبة فیقال حشط وكشط بمعنى 
  وقد حاول بعض االشتقاقیین ارجاعgage: كج - كز -جز 

  االیطالیة الى كلمة gaggio  االسبانیة  و  gageكلمتي 
vadium الالتینیة المتأخرة او الى االلمانیة   ved

حجز

319- Gaîne    الالتینیة ویظھر vaginaان الكلمة الفرنسیة من  "لیتري"یرى 
لنا انھا من غمد او غم بمعنى غطى واخفى وستر وقد استحالت 

و الحال في العربیة كقولھم عمبر وعنبر ومجر المیم الى نون كما ھ
ونجر  اذا عطش عطشا شدیدا

غمد او غم

320- Galanga العربیة من الفارسیة واالصل سنسكریتي وھي نبات طبي من 
الفصیلة الزنجیلیة

خولنجان

321- Galbe ...ومعناه شكل ھندسي یعطي لمادة كالخشب او الفخار الخ قالب
322 Gamache    ان Devic   ویرى  guêtreة معناھا بالفرنسیة الران الكلم

اصلھا من كلمة غدامس وھي مدینة طرابلسیة مشھورة بجودة 
جلودھا

غدامسي

323- gargariser غرغر



78

324- Garrot ان "لیتري"وھو ما بین العنق والصھوة في الدواب وقد الحظ 
اصلھ مجھول

غارب

325- Gayal  البقریة یوجد خاصة في الھند والتبت وھو حیوان من الفصیلة
والصین

جیھل

326- Gazelle غزال
327- Géhenne Geiaكالعادة الى "لیتري"یرجعھا  hinnom)وادي ھنوم(

العبریة وھو اسم واد قرب بیت المقدس
جھنم 

328- Gelberde الكلمة الفرنسیة تشیر الى نوع من الصلصال المغري ویرى 
   بمعنى اصفر و gelbمن كلمتین المانیتین ھما انھا "لیتري"

erde ض ، ومعلوم ان كلمة جُلب العربیة تفید اللون     بمعنى أر
وخاصة االسود فالجُلب معناه سواد اللیل او لون الدم الیابس 

جُـلْب 
ض االر

329- gelée geladaالكلمة الفرنسیة من العربیة عن طریق لھجتي بروفانس  
gelataوایطالیة 

جَلَد

330- Gêne ص لكلمة  gêneان كلمة "لیتري"الحظ  géhenne    ھي تقلی
ومعناھا الشدة والضیق وجذر ھذه المادة قد یفید في العربیة معنى 

شبیھا ھو السترة والظلمة واللیل والقبر

جھنم 
)ضیق(

331- Genet فارس     االسبانیة ومعناھا جندي gineteالكلمة الفرنسیة من 
من لفظة جند العربیة ، ویرى دوزي انھا من "لیتري"وھي حسب 

كلمة زناتة وھي قبیلة بربریة بالمغرب العربي الكبیر كانت تمد 
االندلس بفرسانھا في عھد الملوك المرینیین الذین ھم من اصل 

زناتي

جُند

332- Genette     االسبانیة djerneythان الكلمة الفرنسیة من "لیتري"یرى 
   العربیة وقد نقل ذلك عن المجلة االسیویة genetaوھي من   

وھي جنس حیوان من الفصیلة الزبادیة )541 ص 1859یدنیھ (
ورتبة اللواحم یطلق علیھا الشھابي اسمي رباح وزُریْقاء ویطلق 

علیھ اسم قط الزباد

جرنیت

333- gengli في الالتینیة ب  وھو نبات من الفصیلة السمسمیة یعرف 
sesamum indicum

جُلجُالن

334- Génie     وھي حدیثة في genioدخل الى االسبانیة واالیطالیة في شكل 
اللغة الفرنسیة

جـِن

335- Gerboise gerbasiaھو جنس حیوان من رتبة القواضم ویقال لھ 
باالسبانیة

یربوع

336- Germe  سھلت بحذف وسطھا وھو الثاء وان لعل الكلمة العربیة الطویلة قد
germenكانت اللفظة الالتینیة ھي  

جرثوم

337- Gerofle ou
Girofle

    وھذه الكلمة نفسھا من cheiranthusویسمى بالالتینیة 
"التاج"و "المفردات"نقال عن )الشھابي(العربیة حسب 

قرنفل

338- Gibecière ومعناه ھمیان وكیس جَْیـب
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339-
Gingembre

زنجبیل

340- Girafe زرافة   بالبرتغالیةgirafaوھي 
341- Gith ou
nielle

    تحریف لكلمة شمیث او شتمیز العربیة githذكر دوزي ان 
ض الیرقان ومعناھا الخُرم او  مر

شمیث

342- givre ومعناه طبقة خفیفة من الجلید ھي عبارة عن تجمد نقیطات ماء 
gerbeن الكلمة الفرنسیة التي تحولت الى الضباب ویظھر ا

القطالنیة ھي من اصل عربي فھذا االصل اذن غیر مشكوك فیھ 
gelicidiumالذي یقترح ارجاعھا الى كلمة   "لیتري"كما یزعم 

الالتینیة ولھا ھي نفسھا عالقة متینة بكلمة جلید العربیة 

صَبَر

343- Gomène
(al-gommal)

   العربیة al-gommalنھا من كلمة  ا"لیتري"ذكر 

344- Gorgée الى اصل التیني او اغریقي واكتفى بسرد صیغ "لیتري"لم یشر 
=gorgiaالكلمة في لھجات بروفانس والبرتغال  وایطالیا  وھي   

gorja = gorga في "غرغر"     ودعا الى المقارنة بمادة
قة بتسلسل اللفظ عال"جرعة"السنسكریتیة ولعل للمصطلح العربي 

    أي gouffre   الالتینیة ومعناھا  gurgesالمذكور ؛ اما لفظة 
لجة فھي مستبعدة 

جَرعة

345- Gossier الكلمة الفرنسیة معناھا باطن الحلقوم والحنجرة أي المغصة او 
ص بالطعام والماء وھو اعتراض الشيء في الحلق  مكان الغص

ل الكلمة مجھول والذي یؤكد ان اص"لیتري"یمنع التنفس والحظ 
(نظریتنا في نسبة الكلمة الصل عربي ھو ان لھجة اللورین 

Lorraine(  تستعمل كلمةgosse في  صیغتھا االصلیة    
  مأل حنجرة بعض gosser(وھي غُصَّة وكذلك اللغة الفرنسیة 

)الدواجن 

غُـصَّة

346- Goudron     بالبرتغالیة و alcatrao  باالسبانیة و alquitranیقال  
catrameباالیطالیة   

قطران

347- Goule غول
348- Gour جمع قارة وھي الجبل الصغیر المنقطع عن الجبال ، والقَرْو 

ض تكاد ال تقطع ، والمقرَى رأس االكمة وتستعمل قارة في  االر
بعض الشمال االفریقي للتل المنقطع في سھل

قـُور

349-Goure  مزیف من غرة فھو غار وھو كلمة عربیة استعملت في وھو عقار
الصیدلة العربیة

غاّر

350- Gourer غرَّ او غَرَر
351- Goutte      في الالتینیة ویظھر gutta   في االسبانیة و gotaیقال 

    حیث یقال  goutterاالصل العربي المحتمل في فعل قطر 
gotarالفرنسیة  في لھجة بروفانس ویسمى المیزاب في 

gouttière وفي االسبانیة    gotera  وفي البرتغالیة   
goteiraولعلھا من قطارة  

قطرة 
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352- Gratter   وفي grattare   وفي االیطالیة gratarیقال في االسبانیة 
     ویمكن مقارنة الكلمة الفرنسیة cratareالالتینیة المتاخرة  

ن تستحیل عن طریق المعاقبة بلفظ كشط العربیة ال سیما وان الشی
واالبدال الى عین فتقول كعط بدل كشط كقولھم شاكسھ وعاكسھ 
على ان العملیة تشمل في اللغة العربیة ثالثة حروف ھي العین 

والغین والراء فتقول العسر والقسر لالمر والرایة والغایة بمعنى ، 
"رطك"ونشیر ھنا الى ان اللھجة المغربیة العامیة تستعمل كلمة 

للتعبیر عن نفس الفكرة ، وھذه اللفظة أصیلة في دارجة المغرب  
غیر دخیلة

كَشَط

353- grège ھو الحریر الخام ویقال لھ ایضا خَّز وقد انتقل الى الفرنسیة عن 
grezzo-greggia-grèzeطریق الكلمات اآلتیة  

ان اصل الكلمة مجھول وقد اضیفت "لیتري"والحظ )باالیطالیة(
)r(الى الكلمة الفرنسیة تسھیال للنطق لتالقي كافین معقوفین

قز

354- Grève معناھا في الفرنسیة ساقیة الزرع وھي من كلمة جورب العربیة 
الى ذلك"لیتري"وقد اشار 

جورب

355- Grève ومعناه مجرى السیل او مجرف النھر أي المكان الذي یجرف الماء 
شتقاق الى أي اصل التیني للكلمةفیھ الحصى ولم یشر رجال اال

جرف

356- Gris والقھبة سواد یضرب الى الخضرة فھو فھي قعي قري  أقھب
357- Group معناه بالفرنسیة صرة نقود وھو مصطلح تجاري كان یستعمل في 

انھ مجھول االصل وھو من "لیتري"العصور الوسطى والحظ 
جراب العربیة ومعناھا وعاء من جلد

جــِراب

358- Grotte ومعناھا في الفصحى الكھف والمغارة وقد اوضحنا ان كلمة 
caverne ان اللفظة "لیتري"     من كھف العربیة ویرى

   الالتینیة على ان ھناك كلمة ھي cryptaالفرنسیة ھي من   
اقرب كمصدر اشتقاق وھي الغوط أي الحفر والبئر الغویطة 

البعیدة القعر

غَوْر او 
غَوْط

359- Guéret ھي حسب المخصص ارض مصلحة لزرع او غرس فرواح
360- Guérilla الكلمة الفرنسیة من االسبانیة وكان االسبان یطلقونھا على كتائب 

حرة من الرجال المغاویر ، والغار والمغارة معناھما الجیش 
العظیم من المغادیر وكذلك المغار والمغارة وسمي المغوار 

   وبالفرنسیة  guerrero   وباالسبانیة  guerreiroبالبرتغالیة  
guerrier

الغار

361- Guichet صیغة لھجویة "لیتري"اعطى (caissierارجع الى كلمة  
)للكلمة الفرنسیة دون اشارة الى االصل 

كیس

362- Guider    باالیطالیة واالصل مشكوك فیھ في guidareاو ھدى ، یقال  
vitan ارجاع الكلمة الى  Diezویقترح    "لیتري"نظر 

   من  ھاد او قاید و guideالغوطیة وھكذا تكون كلمة   
guidonمن مقود   

فاد
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363- Guisarme او رمح مزدوج ، وھو رمح لھ طرفان حادان أي مزدوج ویسمى 
jusarma في لھجة بروفانس  و    guisarma في اللھجة    

كوك فیھان اصلھ مش"لیتري"االیطالیة ویرى 

زوج رُمح

364- Gypse ینقل )تاریخ القاموس(ولعل اصلھا من الیونانیة وان كان الزبیدي 
ص عن كراع ان الجبس الذي یبني بھ ھو الج

جبس

- H -
365- Habzeli مصطلح نباتي من فصیلة المغنولیة تسمى عبنیات فلفل اثیوبیا 

   اال ان hab-el-zelinویعرف عند العرب بحّب الزلم او الزلن  
الزلم المعروف ایضا بحب العزیز نبات ال بذر لھ وال زھر في 

ان "لیتري"حین ان للمنغولیة زھرا وورقا جمیلین ، وقد الحظ 
النبات الذي یشیر الیھ ھذا االسم العربي غیر محدد

حَبَّ الزَّلَـَم

366- Hache  كان الذي یؤكد ان اصل الكلمة الفرنسیة عربي ان اللفظ الذي
   البرتغالیة fachaواسطة في االشتقاق ھو 

فاس

367- Hachich حشیش
368- Haje (وھو االسم العلمي للناشر او الصل  ویعني افعى صغیرة سامة 

)القاموس االشتقاقي لدوفیك
حیة

369-
Hallebarde

حربة   ان الكلمة الفرنسیة من الحربة العربیةSousaیرى 

370- Haras عض علماء االشتقاق الغربیین في ارجاع الكلمة الفرنسیة یشك ب
الى فرس العربیة ال سیما وان كلمة فرس دخلت كما ھي الى 

farius   والى كل من الالتینیة المتاخرة  alharazاالسبانیة  
واالغریقبة الحدیثة ، بل ربما حتى الى الفرنسیة حیث تفید كلمة 

auferantاعتبرنا ان اصل الكلمة عربي واذا .    معنى فارس
    الفرنسیة ومعناھا اتعب وانھك ھي harasserتكون كلمة  

Nicotایضا من نفس المادة كما یؤكد ذلك العالم 

فرس

371- Hasard "لیتري"اقترح االشتقاقیون مصادر ارجعوا الیھا ھذا اللفظ واكد 
ة ھي العربی"زھر"  نسبتھا الى كلمة Mahnان اقتراح العالم 

alاكثر احتماال ال سیما وانھا بأل التعریف في بعض اللغات  
assahal

زھر

372- Héberger     ، وقد احتفظت كثیر من اللغات بأل التعریف aubergeراجع  
       في لھجات بروفانس والبرتغالیة albergarالعربیة فقیل    

الى اللھجة االلمانیة ینسبھا "لیتري"واالسبانیة واالیطالیة وان كان 
    ومعناھا معسكرheribergaالقدیمة  

برك

373- Hégire الھجرة
374- Henné حناء
375- Hère الكلمة الفرنسیة تطلق على الیُعفور وھو صغیر األیّل ویرى 

"ھر"ان اصل الكلمة مجھول وربما كانت الكلمة من "لیتري"
والكلب وغیرھاالعربیة التي تطلق على السنور واالسد 

ھِّر
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376-Herpès ض نقلھ الشھابي عن معجم الدكتور شرف ویسمى  وكذلك ھر
العقبول في الجامعة السوریة او قـُوباء وھو مرض جلدي

ص ھََر

377- Hogner لھا معان في الفرنسیة منھا غنى بین اسنانھ او تذمر او صاح الخ  
 ھن العربیة ان اصل الكلمة مجھول ویظھر ان"لیتري"وقد الحظ 

(لھا صلة بذلك ومعناھا بكى ولعل معناھا االصلي ھو غنى باكیا 
)تحویل الغین في غنى الى ھاء

ھّن

378- Hoqueton alcoto   باالسبانیة و  alcoton، تسمى  ..سترة من قطن 
ھذا الرأي بان "لیتري"بالبرتغالیة وھي من اصل عربي وقد عزز 

 نسیج    لھا معنىauquetonكلمة 

القطن

379- Houle olaالھول كل ما ھو عظیم مفزع والھـُولة كذلك وقد انتقلت الى 
  في اللھجة البروطونیة المتأخرة بمعنى موج houlباالسبانیة ثم  
Jalان اصل الكلمة غیر محقق ویؤید  "لیتري"، وقد الحظ 

  ومعناھا  حفرةhollنسبة الكلمة الى  

ھول

380- Houlque ھو نبات للمرعى ینسب الى الفصیلة النجیلیة ھَلقُس
381- Humide     وفي العربیة اماد الغصن humidusالكلمة الالتینیة ھي   

اجرى فیھ الماء فبلّلھ والمصدر االمادة 
امید

382- Humilité خمول
383- Hydre ھو جنس حیوان حسب القاموس عُدار 
384- Hydrocèle انتفاخ یحصل من تجمع سائل في غال ف "ھابيالش"ھو حسب 

الخصیة الباطن وھو حسب القاموس انفتاق الصفاق ، یقال رجل 
آدر ومأدور

األُدرة 
واألَدَرة

- I -
385- Ictère     وھو رحن یسبب اصفرار jaunisseوھو الیرقان ویسمى  

انھ"لیتري"الجسم نتیجة انصباب المادة الصفراء في الدم ویرى 
مجھول االسم

أراق

386- Ictérique ومعناه مخضر الجسد اخضرار فلح االسنان وھو لون المصاب 
بمرض الصفر او الیرقان

أقْره

387- Ilium ou
Ilion

وھي الحرقفة أي العجیزة وما یكتنفھا من عظام تصل الى ادنى 
الخصر

إِلـْیـَة

388- Immoler لملة أي الرماد والجمر والنار أملّھ اوقعھ في الملل والضجر او في ا
وھو نوع من القتل بالنار ، ومل السھم بالنار عالجھ بھا ، ومل 

حین "لیتري"الشيء بالجمر ادخلھ فیھ وھذه من الكلمات التي ابعد 
     معناھا بالالتینیة حلوى molaنسبتھا الى الالتینیة مؤكدا ان 

الدقیق الن الضحیة تكون مقدمة مع ھذه الحلوى

لأم

389- Isoler    الالتینیة ومعناھا معزول Insulatusانھا من  "لیتري"یرى 
كالجزیرة وسط البحر ولعل االصل العربي واضح وھو معنى 

"لیتري"حقیقي ال یعدل عنھ الى المعنى المجازي الذي یقترحھ 

عزل

- J -
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390- Jarde ھا انتفاخ الفرنسیة من كلمة ایطالیة وھذه من جرد العربیة ومعنا
)الشھابي(عظمي یحصل في عرقوب الفرس 

جرد

391- Jarre جَرّة
392- Jaseran اسم لزرود ینسب للجزائر التي كانت تصنع انواعا جیدة منھا وقد 

  ذلك مالحظا ان الكلمة التي دخلت الى االسبانیة ھي Diezاكد 
Jazarino

جزائري

393- Jasmin یاسمین
394- Jaspe التاج ان الیشب معرب یشم وھي یونانیةفي  یَُشـب
395- Jaune الجون لون ھو عبارة عن خضرة تمیل الى السواد وھو االصفر 

galvusانھا من "لیتري"ومنھ الجوناء أي الشمس ویقول 
الالتینیة

جـَوْن

396- joaillier   في joyel   بمعنى جوھر ویقال  joyauالكلمة الفرنسیة من  
وقد الحظ .  في الالتینیة المتأخرة jocaliaنس واسبانیا و بروفا

  ان المصطلح الالتیني راجع الى Scheler  و Diezكل من 
  یمكن ارجاعھا الى لفظة التینیة joyauاشتقاق زائف وان   

  بمعنى السرورgaudium   من gaudialeصوریة ھي 

جواھري

397- Julep اءشراب من ماء وصمغ یضاف الیھ دو جُالَّب
398- Jupe    في القطالنیة في القرن الثالث عشر aljubaوكان یقال لھا  

   في االیطالیة giubbaالمیالدي و   
جُبّة

- K -
399- kandjar خنجر
400- Kantar قنطار
401- Ketmie وھي نباتات من الفصیلة الخبازیة خِطْـمِي

- L -
402- Ladredi ض وھو مرض الجذام كان یعتبر عند العرب من اخطر ھذا المر

االمراض او االضرار ولذلك نبھ الرسول علیھ السالم الى 
"خطورتھ فقال  ولعل الكلمة "فرَّ من المجذوم فرارك من االسد:

   معناه البھق وھو ladreالفرنسیة من كلمة الضرر العربیة و  
ض في الجسد  بیا

الضرر

403- Laiton فر من الصفر ویعرف بالنحاس االصفر او الشھبان ھو االص
واصل الكلمة الفرنسیة عربي ومعناه خلیط من النحاس والزنك 

)راجع معجمنا في االحجار والمعادن والفلزات(

الالطون

404- Lambris    راجعة الى اصل lambrisیرى بعض االشتقاقیین ان كلمة  
لوحشي ویرى آخرون      أي شجر الكرم اlabruscaالتیني  ھو 

       الالتینیة ولكنھم حاروا في تعلیل وجود ambricesانھ من   
   بمعنى ambreالالم مع التسلیم بان اللفظة الالتینیة ادت الى  

عنبر ونحن نتفق مع ھؤالء على ارجاع الكلمة الفرنسیة الى عنبر 
یا مع التاكید ان الالم منبثقة عن أل التعریف ، فیكون االصل عرب

دون حاجة الى اي تمحل

عنبر
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405- lapin Schelerان اصل الكلمة غیر محقق ویقترح  "لیتري"یرى 
 الالتینیة التي لھا نفس المعنى كما یقترح  lepusنسبتھا الى   

Diez  كلمة   clap ض الطرف عن وجود    مع تاكید ضرورة غ
(  في لھجة فالون   napai  الن وجود صیغة   Cحرف   

wallon( تقوم عائقا دون قبول االقتراحین في حین ان ھذه
    أل lapin  في laالصیغة تؤكد االصل العربي فتكون   

   او  بن ھي مقلوب نب الموجودة في كل من pinالتعریف  و 
  ، اما الراء فھي موجودة في الكلمة الفرنسیة   napaiارنب  و  

lapereau وھو الخرنق  اي صغیر االرنب  

االرنب 
)لـَرْنب(

406- laquais   ومفھومھا Pihanالكلمة الفرنسیة من لقي العربیة حسب   
ص او شيء ویؤكد عروبة الكلمة وجودھا اصالة   االرتباط بشخ

alacayفي كل من االسبانیة والبرتغالیة في صیغة   

اللَّقـِيُّ

407- Laque ou
gomme-laque

قرون الوسطى وھذه اقتبستھا من الكلمة الفرنسیة من التینیة ال
)الشھابي(العربیة والعربیة من الفارسیة والفارسیة من الھندیة 

لَـكَّ

408- Laurier )القاموس(وھو شجر لھ ورق طوال طیب الریح یقع في العَطر 
بانھ جنبة عطریة ذات اوراق ولم یرجعھا )الروس(ویصفھ 

laurariusاال لمصدر التیني وھمي وھو    "لیتري"

الغار

409- Lave    باالیطالیة وال یعرف lavaلوبة ، بمعنى الحمم البركانیة وھي 
لھا مصدر آخر

البة

410- Liard peuplierالكلمة الفرمسیة معناھا الحور االسود  noir)
الى مصدر محقق لھا عدا "لیتري"، ولم یشر )حسب الشھابي

حور العربیة التي یسھل تحلبل صیغ مشتقة ویظھر انھا من لفظة ال
   ھي أل التعریفPطریقة اشتقاقھا مع اعتبار ان 

الحَور

411- Lichen ما یسمى بالحزاز في الشام یعرف باالشنة في مصر ، واالشنة 
كشيء یلتف حول شجر )اللیث(واكدھا )الجوھري(كلمة اھملھا 

 ال )االزھري(البلوط والصنوبر كانھ مقشور من عرق ، غیر ان 
یرى ان الكلمة عربیة االصل ویمكن ان تكون یونانیة 

االشنة

412- Limon    وبالفارسیة   limone    وباالیطالیة limonیقال باالسبانیة  
laimun

لبمون

413- Lisme نوع من الرسوم كانت تؤدى في االیالتین تونس والجزائر عن صید 
المرجان

الزمة

414- Lisser س وال اصل للكلمة في اللسان الالتیني وقد اقترح ملسھ صیره امل
Diez مصدرا جرمانیا ھو   Lise في اللھجة االلمانیة القدیمة     
  في االلمانیة الحدیثة ، ویظھر ان االصل العربي Leiserاو    

واضح وال یقوم وجود المیم عائقا النھ یستبدل احیانا بالالم كما في 
"الحدیث  اي لیس من البر الصیام ..."یام الخ لیس من امبر امص:

وبذلك تتحول كلمة الملس الى اللس...

مّلس
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415- Lotte limon   في االسبانیة ومعناه  lotaاللط معناه اللطخ ویقال  
  وھو معنى اللطخ ویطلق على biueوالوحل  )الغرین او الطمي(

نوع من السمك یسمى اللط ایضا

اللط

416- Louve لفصحى أنثى األسد وفي الفرنسیة الذئبة او انثى الذئب، ھي في ا
lupa   باالسبانیة ویمكن ان تكون من الالتینیة   lobaویقال لھا 

لـَبوة

417- louvet الحوة صفرة الى سواد او شقرة الى سواد لدى الفرس  الحُوَّة
418- Lueur وحالك النور تقلب الى الم طبقا لمبدأ التعاقب كقولك زجل وزجن 

وحانك واصیالل واصیالن فتصیر لـُور
نور

419- Lut )   ومادة لط بمعنى لطخlotte(راجع     لـُط
420- Luth llahut  في االلمانیة و  laute  في البرتغالیة و alaudیقال  

  في االسبانیة laudفي القطالنیة القدیمة و   
العود 

- M -
421- Macabre مقبرة
422- Mâcher وھو اسم شجر لھ صمغ یعلك "مصطكا"وربما ترجع الى كلمة 

واصلھ من الیونانیة ، وھذا االزدواج المحتمل في مصدر االشتقاق 
یستند الى وجود الصیغتین معا في اللھجات القدیمة حیث یقال 

mausî  في لھجة   Wallon  و   )maker)Picard و 
machar ثم mascarیة و     في االسبانmasticar في   

 في كل من االیطالیة و الالتینیة masticareالبرتغالیة و 

مضغ

423- Macramé وھو الحبل المفتول من اكدم االسیر فھو مكدم أي مشدود بالصفاد مُكدَم

424- Macquer   معناھا مدقة macareیقال مشّر الشيء قسمھ وفرقھ ، وكلمة 
:ه وقد استعملت في الصیغ اآلتیة الكتان التي تفرق وتقسم اجزاء

macharفي بروفانس و االسبانیة و    macar في البرتغالیة    
تقارن مع كلمة نشر حیث تقلب المیم (   في االیطالیة macareو 

)نونا

مشَّر

425- Madrague مجموعة شباك لصید سمك التون بالزرب وھو آلة او مخبأ الصیاد مزربة

426- Magzem مخزن
427- Mahaleb وھو نوع من الكرز البري محلب
428- Méhari جمع مھریة وھي ابل منسوبة الى مھرة بن حیدان من عرب الیمن 

سریعة السیر
المھاري

429- Mahonne دخل من العربیة الى التركیة فصار لھ معنى مركب وصندل ماعون
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430- Maille ج والمقاط معناه الحبل الكلمة الفرنسیة معناھا عقدة خیط في النسی
الصغیر الشدید الفتل وقد مقط الحبل اذا فتلھ والقماط ایضا الحبل 
یقمط بھ أي یشد ومنھ اسم الخرقة یقمط بھا الصبي اذا لفت علیھ 

maille   ان  Raynouardوشُّذ بھا في مھده ، ولذلك الحظ  
   في enmailloter  أي قمط   emmailloterمن كلمة  
الفرنسیة

مِقاط

431- Majesté وقد مجده ادا عظمھ ، فالمجادة معناھا العظمة والجالل یقال 
majestad   في   االسبانیة و  magesta  في االیطالیة و     

majestadem

مجادة 

432- Malade
maladie

ض maladieتحولت الراء في مرض    الى الم malade   ومر
ة بمعنى دعارة ، یقال   كما  في قول العرب خراعة وخالع

malad  في  بروفانس و    malato في كل من  االسبانیة و    
malارجاع الكلمة الى  "لیتري"االیطالیة القدیمتین ، ویقترح  

aptus الالتینیة ومعناھا سيء المالءمة 

ض مر

433- Mandille معناه في الفرنسیة معطف صغیر كان یرتدیھ الخدم وسواھم وھو 
     باالسبانیة ، ویرى mandilندیل العربیة ، یقال  من م

  الالتینیة ، mantileان الكلمة العربیة ھي نفسھا  من   "دوزي"
الفیروز (والذي یظھر ھو انھا اصیلة في الفصحى وقد اوردھا 

شارح )الزبیدي(مندیل  ومندل كمنبر ؛ وذكر :بصیغتین )ابادي
وسخ او التنادل وقد تندل وتمندل القاموس انھا من الندل الذي ھو ال

اي تمسح

مندیل 

434- Manne "المن والسلوى"یقال انھا عبریة وھي واردة في القرآن  مَن
435- Mantèque ومعناه بالفرنسیة سمن حیواني كان العرب یستعملونھ مكان الزبدة 

لطبخ االطعمة وقد نتق نتوقا اذا سمن حتى امتأل ، فالنتوق معناه 
   و mantegaسمن او السمنة وقد استعملت في القطالنیة اذن ال

  ؛ ویرى manteiga والبرتغالیة   mantecaاالسبانیة 
ان اصلھا مجھول"لیتري"

مِنْتاق

436- Mantil مِندیل
437- Mantille الكلمة الفرنسیة  معناھا طرحة او وشاح كان یرتدیھ النساء 

اق البرتغالیون الى العربیة  االسبانیات وقد ارجعھا علماء االشتق
    في  البرتغالیة و االسبانیة mantilhaوھي  

مندیلة 

438-
Maquereau

   وقد انتقلت الى scomberیظھر ان اصلھا من الیونانیة 
اللھجات المتفرعة عن طریق الكلمة العربیة التي تحرفت تسھیال 

  و  macria   و macrieuالى قمري ثم مقري فقیل  
maiquerea ان اصلھا مشكوك فیھ"لیتري"  ویرى

أ ُسْقمري

439- Marabout ھو جنس طیر من اللقالیق یعرف بابي سعن والفرنسیة من كلمة 
مرابط العربیة

مرابط

440- Maraud ویرى علماء االشتقاق انھا من "لیتري"اصل الكلمة مجھول عند 
مرد مرودا اذا عتى وعصى وجاوز حد امثالھ

مَارد

441- Maravédis ھي عملة اسبانیة اطلق علیھا اسم المرابطین نسبة للدولة المرابطیة 
التي اسسھا یوسف بن تاشفین

مرابطي
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442-
Marcassite

  او pyriteالكلمة الفرنسیة من مرقشیثا العربیة ومعناھا  
، أي كبریتور الحدید ویقال لھا   "المفردات"بوریطش حسب 
marquezitaرتغالیة   في الب

مَرْقَشیثا

443- Marcher اقترح علماء االشتقاق كثیرا من المصادر المحتملة ، فند مجموعھا 
ض امثلة مستقاة من اللھجات Schelerالعالم      الذي استعر

المستعلة باوربا في القرنین الثاني عشر والثالث عشر فاتضح لھ 
 لم تحاول العربیة اذا"مشى"الول وھلة ان الكلمة االجنبیة من 

ص ومعناھا سبق اي مشیا ال سیما  مقارنتھا بكلمة اخرى ھي مر
ص عند ابن االعرابي ھي الناقة السریعة السیر وان المَرو

مشى

444- Markab Pégaseاسم نجم یعرف بالمركب وھو الفرس االعظم   مركب
445- Marmite marmite   ان   Diezویرى  "لیتري"اصلھا مجھول في نظر 

     االسبانیةا یمكن ارجاعھا حسب العالم   marmitaوكذلك     
Marinaالى مرمد العربیة أي مكان الرماد حیث یشوى اللحم 

مَرمد

446- Marrane صیغة مبالغة من مارن أي فاّر من العدو ، وقد اطلقھا االسبان 
على العرب كذلك وعلى الیھود المسلمانیین فصارت كلمة سب 

 الن الفرار في الحرب یعتبر ابرز مظھر للھوان ، واستھجان
یرى ان ھذا "لیتري"فاالصل العربي للكلمة واضح اذن وان كان 

االصل مجھول

مَرَّان

447- Marri    البروفانسیة التي marir   او marrirالكلمة الفرنسیة من 
    في االیطالیة وھي كلمة عتیقة معناھا marritoاستحالت الى  

تائب ، فكان الرجل الذي یوصم بذلك یكون ممرورا أي غضبان 
مصابا بالمرة تغلب علیھ ویتھیج فیغضب فال یلبث ان یتراجع بعد 

ارجاع الكلمة الى اصل "لیتري"ان تھدأ نوبة مرتھ وقد حاول 
   ومعناھا منع او صیر االمر سُدىmarzjianجرماني  ھو 

ممرور

448- Marteau اھا ضرب ، فالمرثاة ھي المضراب او معن)وفي لغة مرس(مرث 
المطرقة ، ویمكن ان تكون الكلمة الفرنسیة من مطرقة العربیة 

aلوجود اربعة احرف متساوقة في الكلمتین رغم القلب باعتبار ان 
   تقابل الھمزة او القاف ، وقد استحالت الكلمة الى auاو 

martillo باالسبانیة  واالیطالیة و   martaiة فالون و    في لھج
martusفي التینیة العصور الوسطى  

مرث

449- Masque   ان الكلمة الفرنسیة من مسخرة العربیة وقد Mahnذكر العالم  
mascaraانتقلت الى االسبانیة و البرتغالیة في شكل  

مَسْخرة

450- Massacre   أي boucherie  معناھا  massacreان كلمة "لیتري"یؤكد 
ال معنى الرجاع الكلمة الفرنسیة الى اصل جرماني ھو  مجزرة ، ف

metzgern بمعنى نحر او    metzger بمعنى جزار ، ولعل  
ناتج عن كون الكلمة العربیة "لیتري"الخلط الذي حصل في ذھن 

اثرت في االلمانیة القدیمة

مجزرة

451- Masse تھ في تاكید حتى عروب)ابن درید(ألمس بالكسر النحاس وتردد 
وذكر الزبیدي شارح القاموس انھ فارسي ، والكلمة الفرنسیة 

  ان الكلمة من  Diezمعناھا مطرقة ضخمة من المعدن ویرى 
matea الالتینیة  

مِـّس
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452- Masser مَسَّد   ذلك Pihanاصلھا العربي مس وقد اكد  
453- Mastaba ھو قبر فرعوني مستطیل  مصطبة
454- Mat shat الشطرنج یموت فیھا الملك فیقال مصطلح للعبة mat أي   

matto   في االسبانیة و البرتغالیة و  mateمات الشاه وھي  
في االیطالیة

مات

455- Mat معناه بالفرنسیة باھت وغیر المع ،وھو نفس المعنى في أمھق وھو 
ض ولیس نیِّرا المعا الشدید البیا

أَمْھَق

456- Matamore ھ ، فھو مطمور والمكان المطمورة غیر ان طمر الشيء دفن
   الالتینیة بمعنى قتل ، mactareیرى ان اصلھا من "لیتري"

أي سكان موریطانیا من (فالكلمة معناھا في نظره قاتل المورو 
mactar)المسلمین moro

مَطمور

457- Matassins العربیة ومعناھا مقنعون"متوجھون"یرجعھ دوزي الى كلمة  توجھونم

458- Matelas ان االصل عربي ولعلھ مطرقة أي مضربة او ما "لیتري"یرى 
   في لھجة almatracیطرق ویضرب وقد استحالت الى 

  في كل من االسبانیة و البرتغالیة almadraqueبروفانس و  

المُطَرّقة

459- Mâtin   وفي mastinوھو كلب الحراسة في المسكن وھو في االسبانیة 
وھو ادغام كلمة  (mastino وفي االیطالیة mastimبرتغالیة ال

masnadinoفیكون معناه الكلب حارس المسكن)  أي مسكن

مَسْكن

460- Matraque مطرقة  في االسبانیةmatrasیقال لھا  

461- Matras المترس والمتراس ما یستتر بھ من العدو وھو من الترس ومعناه 
ھذا المعنى "لیتري"ل للوقایة ؛ وقد اثبت صفحة من الفوالذ تُحم

  بانھ قضیب حدیدى وبانھ من اسلحة matracaحیث وصف   
  الالتینیة المقتبسة matarisالعصور الوسطى وأرجعھ الى كلمة  

Gauloisمن اللھجة الغولیة   

مِتْرَس

462- Mèche مِشعل   في لھجات بروفانس واسبانیا  والبرتغال mechaیقال 
463- Mérinos ضأن مریني من ساللة مشھورة بنعومة صوفھا وغزارتھ وذلك 

نسبة لبني مرین من المغرب
مریني

464- Mesel صفة الجذمى في العصور الوسطى حیث كانت لھم في المغرب 
ض  االقصى مثال حارات خاصة بھم یعزلون فیھا عن الناس في رب

mosellن    مmeselفظن ان "دوزي"المدینة ؛ وقد وھم 
بمعنى مسلول

معزول 

465- Mesquin وقد اطلق في اسبانیا على الخادم مسكین
466- Meurtre الذي یدل على ان اصل الكلمة عربي ھو ان اللھجة االصلیة التي 

الذي )wallon(اقتبست منھا اللھجات االخرى ھي لسان فالون  
تان    ومنھا اقتبست اللھجmoût و moûdاستعمل كلمتي  

murder  واالنجلیزیة maurthrالقوطیة 

موت
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467- Mezéréon mezereunوھي فارسیة "المفردات"اشار الى الكلمة صاحب 
وھي جنبة للتزیین  

مازریون

468- Mosquée مسجد   باالیطالیة moschea  باالسبانیة و mesquitaیقال 

469- Moucher  والشین كما في قولھم مخ العظم اخرج ما فیھ وتتعاقب الخاء
لطخة،  ولطشة، وبخنقة، وبشنقة، فتصیر مش  ومنھا   

moucher

مخ

470- Mouiller مَیَّھ  بالالتینیة molliare  باالسبانیة و mojarیقال  
471-
Mousseline

موصلي

472- Mousson ھي ریح موسمیة موسم

473- Mozarabe ھم العرب االجانب عن العروبة مستعرب

474- Mucosité mucosusیرجع الفرنسیة الى "لیتري"تقارن الكلمتان وان كان 
الالتینیة ومعناھا مخاطي ، ویظھر ان الالتینیة نفسھا اقتبست من  

mucالسنسكریتیة

مخاط

475- Mudéjar صفة المسلم االسباني بعد سقوط االندلس حیث اصبح مولى 
لالسبان

مدجَّن

476- Muid مُد
478- Musc مسك  في االسبانیة musco في  البرتغالیة و  almiscarیقال  
479- Muscat ص وھو صنف من االعناب لھ طعم خا مسكى 

)ممسك(
480-
Musa=Muse

موز  فما عالقتھ بكلمة موز العربیةmusaاسم الجنس العلمي 

481- Mystère قتراح الى ا"لیتري"ومعناه بالفرنسیة السر واللغز ولم یصل 
مقبول في اصل ھذه الكلمة التي اغفل اصلھا العربي الجلي 

مستور

- N -
482- Nabab من العربیة نواب وھو صفة حاكم اقلیمي من امراء الھند نواب
483- Nabca نبقة
484- Nadir ھو نظیر السمت او سمت القدم في علم الھیئة نظیر
485- Naphte نفط
486- Narcisse لمة من الفارسیة الك نرجیس

487- Natron ھو كربونات الصودیوم نطرون
488- Nems یعرف بنمسیة فرعون  نمس
489- Nénuphar )الشھابي(االسم الفرنسي من العربي أي المعرب قدیما  نینوفْر
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490- Nirvana كلمة صوفیة بوذیة معناھا الفناء المطلق الذي یتبلور في نور 
تسبح الروح في ھذا النور الذي ھو رمز للذات یتجلى في الكون ف

(اهللا نور السماوات واالرض "االلھیة  )اآلیة"

نور الفناء

491- Noblesse نُبل

492- Noria ناعورة
493- Noyau نواة

- O -
494- Oasis یقال انھا كلمة قبطیة اقتبستھا الیونانیة من مصر واحة
495- Occire قت عنقھ أي قتل  ، والوقیصة الفریسة او الجثة وُقص الرجل د

انھا "لیتري"الھامدة ، والكلمة الفرنسیة معناھا ایضا قُتِل ویرى 
   الالتینیة التي لھا نفس المعنىoccidereمن 

وََقص

496- Ocre وھو تراب صلصالي اصفر وتوجد الكلمة في اللغتین الیونانیة 
كلمة في القاموس انھا عربیة والالتینیة ویظھر من غزارة مادة ال

اصیلة

مغرة

497- Oie anserاسمھ العلمي بالالتینیة  وز
498- Oindre onguent   بالفرنسیة -onguetoواالدھان ھي  دھن
499- Omoplate ویقال انھا من الیونانیة  مُشط

500- Onde   في لھجة فالون و onda   وقد استحالت الى  humideراجع 
omba  في لھتي اسبانیا وایطالیا وحتى في السنسكریتیة und

معناھا أمد أي بلیل

أمد

501- Onéreux تقول رجل أنان أي یتحمل التعب والوصب ویطلق االنان عل الثقل 
onus   من  onerosusوالتعب والوصب ؛ ومعلوم ان 

ومعناه الثقل بالالتینیة

أنان

502- Opprimer ثقل تحت عبء او حمل وبرم معناھا ضغط على معناھا بالفرنسیة أ
الجمل والبریم الجیش او الرجل المتھم أي الذي علیھ ضغط ومنھ 

  معناھا premereاالداة المسماة البریمة وحتى في الالتینیة  
presserضغط 

بَرَم

503- Orange   في البرتغالیة وھي laranja  في  االسبانیة و naranjaیقال 
narenjمن الفارسیة  

نارنج

504- Oser audere   في  البرتغالیة و ousar  في االسبانیة و osarیقال 
في  الالتینیة 

جسر

505- Ouater   في huataوضّع الجبھة وضع القطن فیھا لخیاطتھا ، یقال 
 في االنجلیزیة ولیس wad   في الھوالندیة و  vadاالسبانیة و 

لھا مصدر التیني

وضَّع

506- Ouragan مصدر على وزن فعالن من الھرج كقولك ھربا وھربانا ومعناه 
 وفي huracanاإلعصار ، وتوجد الھاء االصلیة في االسبانیة  

hurricaneاالنجلیزیة 

ھرجان

- P -
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507- Patagon واسم عملة اسبانیة )فالندر(اسم عملة قدیمة من الفضة في بالد 
لشبھ مضایق ھرقل في العملة كذلك تساوي ثالثة فرنكات نظرا 

بالنوافذ او الطاقات

ابو طاقة

508- Patard اسم عملة قدیمة  بطاقة
509- Péridot )زبرجد(ان اصل الكلمة مجھول  ؛  وقد یقال إن "لیتري"الحظ 

قلبت تسھیال الى زبرید كقولھم بصرج في بصري وعلج في علي 
ي فصارت وغالجم في غالمي وعشبج في عشي ثم حذفت الزا

peridبرید 

زبرجد 

510- Pilau ,
Pilaf

طعام تركي فارسي من أرز ولحم وتوابل بیالف

511- Piper bétel
(betel)

ولعلھ ھو المقصود بالتانبول "المفردات"ھو تنبول حسب 
وھو نبات فلفلي )القاموس(في )الفیروز ابادي(والتامول عند 

یمضغ 

تانبول

512- Plat   في كل من االسبانیة chato  ویقال platط ومنبسط  ومنھا مبسو
و البرتغالیة اللتین احتفظتا بحرف السین

بسط

513- Pluie pluviaكلمة "لیتري" ھو المطر الھاطل بالعربیة ، ویقترح 
الالتینیة وھو اسم طیر من طیور فصل الشتاء

وَبُل

514- poids
(pens)

   في pesoالى  )سفي لھجة بروفان(pensتحولت من  
  معناھا في الالتینیة pensumاالسبانیة واالیطالیة  ، ولعلھا من  

الشيء الموزون

وزن

515- Poil - وبل -وبر(بمقتضى نفس القاعدة الثالثیة مع تعاقب الراء والالم 
)بول

وبر

516- potiron ان مصدر اشتقاقھ "لیتري"ھو نوع من الفطر الضخم وقد الحظ 
عروف ولكنھ اشار الى ما یلوح من ان معناه الحقیقي ھو غیر م

champignon أي فطر ولم یستحل الى مفھوم الضرع او   
 ان ابن سینا Menageالبداء اال مجازا لقرینة الشبھ ، ویرى   

   وال شك انھ الفطر كما اكد ذلك   alphatieكان یسمي ھذا النوع  
Devic

فُطْر

517- Poulain    في لھجة بروفانس و  polliلمھر ولد الفرس ویقال  الفلو او ا
pollino  في اللسان االسباني وفي االنجلیزي pullus وقد ،  

ارجاع الكلمة الى اصل التیني متأخر أي في "لیتري"حاول 
puellus  وھو ادغام لكلمة  puellusالعصور الوسطى ھو  

ا ھي نفسھا من ومعناھا ابن حیوان وھي قریبة من كلمة فلو ولعلھ
اصل عربي نظرا لكون الجیاد االصیلة في اوربا كانت تستورد من 

بالد العرب

فَلُو

518- poulain كان االسم الفرنسي یطلق في العصور الوسطى وخاصة في القرن 
الثالث عشر المیالدي على فالحي السواحل السوریة وكانوا خلیطا 

االرمن ، ولذلك كانوا من الھجناء او اشباه الھجناء االوربیین و
نكرة یطلق على كل واحد منھم فالن

فُالن
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519- poulie ال یوجد للكلمة اصل التیني عدا التینیة العصور الوسطى ویظھر 
ان استعمالھا كان محدودا من الوجھة الجغرافیة وقد انعكس ذلك 

على منطقة االستعمال التي لم تجاوز جزءا من اوربا الغربیة مثل 
  والمانیا pulley وانجلترا puleggia  وایطالیا poleaاسبانیا 

pullian

بكرة

520- Poussière لم یستطع علماء االشتقاق التوصل الى اصل مقبول لكلمة 
poussière بالرغم من االقتراحات المتعددة التي ساقھا   

ویلوح ان ھذا االصل یمكن ان یكون عربیا وھو لفظة "لیتري"
یل الى بثیر او بسیر طبقا لقواعد االبدال التي تستح"عثیر"

والمعاقبة حیث تتحول العین الى باء كقولھم خنعة وخنبة للریب 
وبقر وعقر  وما ذقت علوسا وبلوسا ؛ ومعلوم من جھة اخرى ان 
دعسھ معناه دعثھ اذا وطئھ كما یقال حُثالة وحسالة ولطث ولطس 

اذا لطخ 

عثیر

521- Poutre ول وھلة البعد الظاھر بین الكلمتین ولكننا اذا قد یستغرب المرء ال
دققنا النظر الحظنا ان الكلمة الفرنسیة معناھا العارضة او الرافدة 

والجائزة وھي الخشبة التي یدعم بھا السقف تزاوجا مع خشبة 
مستطیلة والبغل حیوان متولد من حیوانین مختلفي النوع كالحمار 

غیل ھو التھجین اي حصول لقاح والفرس ، ولذلك كان اإلنقال والتب
hybrideبین نوعین مختلفین ونتیجة اللقاح  تسمى البغل والنقل 

ض poutreولذلك استعملت الكلمة الفرنسیة   قدیما بمعنى بغل عو
    الحدیثة وھي من التینیة القرون الوسطى  jumentكلمة  

puletraیان    بنفس المعنى وقد تعمدنا ضرب ھذا المثل الدقیق لب
ما یستوجبھ احیانا البحث عن اصول بعض الكلمات من ایغال 

وتعمق في جذور بعیدة كل البعد عن التواكب وال یمكن ان یوصم 
ھذا التدقیق بانھ إغراب الن البحث عن الحقیقة او جزء من الحقیقة 

یستلزم استكناه كل االغوار مھما عمقت

بغل

522- Prairie    في pradariaرج والمرعى یقال  الكلمة الفرنسیة معناھا الم
   في prateria   في االسبانیة و  praderiaلھجة بروفانس و  

   في التینیة العصور الوسطى ویقال بان pratariaاالیطالیة و 
prado ومعناه مرج الذي یقال لھ   pré   أي  pratumمنھا   

یستسیغ ال "لیتري"  في االیطالیة ولكن pratoفي االسبانیة و  
ھذا االصل الالتیني الذي ال یدعمھ في نظره ال  شكل  وال معنى 

  غامضا ، اما االصل العربي pratumفیبقى المصدر الالتیني  
المحتمل فھو یشكل جذر مادة تتوفر فیھا كل حروف الكلمة 

االجنبیة مع نفس المعنى الن البارض ھو اول ما تخرج االرض 
ي ال ینبت فیھا الشجر وھي من نبت والبرضة ھي االرض الت

ض المثلى للرعي  االر

بُْرضة

523- Préau   الالتینیة اآلنفة الذكر مصدرا pratumكلمة  "لیتري"یجعل 
   ونحن نقترح لفظة عربیة ھي بھو préauلكلمة اخرى ھي  

التي تعوض بكلمة بغو نظرا لتعاقب الغین والھاء كقولھم ھرھرة 
وغرغرة لزئیر االسد 

بھو

- Q -
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524- Quintal قنطار
525- Quirat قیراط
526- Quitter ض ، ذھب وقد حاول  ارجاع الكلمة "لیتري"قطر قطورا في االر

   من التینیة العصور الوسطى quietareالفرنسیة الى لفظة  
ومعناھا صیره مطمئنا ویظھر ان الكلمات المستعملة في اللھجات 

quitarھرة االقتباس من العربیة وھي  المتفرعة عن  الالتینیة ظا
)ایطالیا الخ (quitareو  )بروفانس واسبانیا(

قطر

- R -
527- Rade الفرضة من البحر محط السفن وھي ثلمة ینحدر منھا الماء وتصعد 

road   في  االسبانیة و   االیطالیة و radaمنھا السفن ویقال  
reidaان الكلمة من السكندنافیة  "ريلیت"في االنجلیزیة ، ویرى 

ومعناھا تجھیز السفن ولم یذكر أي مصدر التیني ومعلوم ان كثیرا 
من المصطلحات البحریة في بعض اللغات الغربیة ھي من اصل 

عربي نظرا لسیادة االسطول العربي في البحر المتوسط خالل 
لیان  العصور الوسطى وخاصة ایام الموحدین حیث اكد اندري جو

A.Julien ان االسطول "تاریخ افریقیا الشمالیة"  في كتابھ
المغربي كان اول اسطول في ھذا البحر الذي اصبح یعرف ببحر 

la:الرضة :الفرضة :العرب وقد انتقلت الى الفرنسیة ھكذا 
rade

الفُرضة

528- Rafle وھو ھي حملة تقوم بھا الشرطة والذي یؤكد ان اصل الكلمة عربي 
الرفع وجود نفس الصیغة مع أل التعریف في االیطالیة   

arraffare وقد اقتصرت لغات اخرى مثل اللھجة السویدیة  
enlever  ومعناھا  raffaوالمیالنیة على النكرة وھي  

الرّجع

529- Raïa رَعیة
530- raisin الحصرم اول العنب مادام أخضر حامضا وقد احتفظت االسبانیة 

وحتى racemo  وكذلك االیطالیة  racimoكلمة نفسھا وھي  بال
 وتغیرت بعض الشيء في لھجة racemusالالتینیة  المتأخرة 

rahim  وفي القطالنیة razimبروفانس 

ِحصرِم

531- Raison الروح لطیفة ربانیة لھا مظاھر وقوى تسمى النفس او القلب او 
ذلك لم یفرق بینھا كثیر ول..العقل او السر او الوعي الباطني الخ

من الفالسفة ومن بینھم فالسفة االسالم كالغزالي اوالفالسفة 
اإللھیون كأفالطون الذي یرى ان الروح تسمى نفسا ھي ذاتھا 

عندما تنحبس في الجسم ، فاذا استعادت حریتھا بموت صاحبھا 
.روح(rahoصارت    فاستحال االسم في لھجة بروفانس الى )

razoالسبانیة الى   وفي اrazon ثم في الفرنسیة   raison اما 
  ومعناھا محدود ratus     الالتینیة فھي من  rationemكلمة  
ومحدد

روح

532- Razzia غزوات   بمعنى غزا أي قام بغزو razzierومنھا  
533- Réalgar سمیت بذلك على ما یظھر الن ھذا الرھج زرنیخ یستخرج من 

لفضةمغاور او مناجم ا
رھج الغار
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534- Rebec ribeba  وفي االیطالیة  arrabilوسمي في البرتغالیة  رباب
535- Récif الرصیف  في االسبانیة  والبرتغالیة arrecifeیقال 
536- Rédif ھو جیش الردیف بالنسبة للجیش النظامي وتستعمل نفس الكلمة 

العربیة في التركیة
ردیف 

537- Réglisse ان الفرنسیة من عرق السوس محورة تحویرا كثیرا)لشھابيا(ذكر  عرق 
السوس

538- Reis ھكذا استعملت كلقب لضباط اتراك رئیس
539- Rendre نحن ال نزعم ان الكلمة الفرنسیة مقتبسة من العربیة حتما كما اننا 

لم نزعم ان الكلمات العربیة التي اقترحناھا في ھذا البحث 
منطلقات قطعیة للتسلسل االشتقاقي بین كمصادر اشتقاق ھي 

اللغات اال ان حیاة اللغة العربیة في بیئات العصور الوسطى باوربا 
كلغة علم وحضارة تجعلنا نمیل الى ادخالھا في حیز التنظیرات 

باللھجات التي سادت خالل ھذه العصور باوربا الغربیة وللقارئ 
احتماال وواقعیة ان  یستخلص من ھذه المقارنات الحلول االكثر 

استنادا الى المقتضیات التاریخیة واالمكانات اللسنیة وامامنا اآلن 
   الفرنسیة التي rendreمثال آخر لھذا النوع یتجلى في كلمة 

   الالتینیة ، redareو  )بروفانس(reddreاقتبست من 
)rendir(  الموجود في القطالنیة واالسبانیة nویالحظ ان حرف  

reddere  لم یكن موجودا في  الالتینیة  rendereیطالیة و اال

رَدَّ

540- Ribes Rheumالحظ العالم ابن البیطار انھا ھي مایعرف ب  ribes ریباس
541- Rider  وھي  من االلمانیة en-ridarالكلمة االسبانیة القدیمة ھي   

   التي استحالت في ga-ridan   أي  Diezالقدیمة حسب  
عند الغربیین )كرد(لمانیة نفسھا الى جعد العربیة التي ینطق بھا اال

وتتعاقب العین والراء في الفصحى فیقال كربش ولعبش اذا بین لین 
قوائمھ للوثوب

جَعَّد 

542- Rigel اسم نجم    ِرجل
543- Risque   بالتینیة العصور risicus  في االیطالیة و resegaیقال  

resega في لھجة بروفانس الحدیثة و  rezegueالوسطى و 
في لھجة میالن وال یوجد اصل التیني قدیم ، ولھذا یمكن اعتبار 

الكلمة العربیة مصدر اشتقاق لھذه المادة

رُزْء 
)رزیة(

544- Riz arroz  بالفارسیة ومن العربیة اقتبست االسبانیة  و البرتغالیة  
وكذلك الفرنسیة 

رُز 

545- Rob ارسیة ھي ما یطبخ من التمر او یخثر من عصیر الثماركلمة ف الرُّب
546-
Roc(roche)

    بلھجة بروفانس  و rocaالكلمة الفرنسیة معناھا الصخر وھي  
rocca بكل من االیطالیة و الالتینیة المتأخرة و     roc في   

لھجة السلت بایرالندا ، وقد حاول بعض علماء االشتقاق ارجاعھا 
وھي اسم البرج في لعبة الشطرنج  غیر ان )رُخ(rocمة  الى كل

   فحاول الرجوع الى Diezالكلمة اقدم من ھذه االخیرة ، وخمن  
  الالتینیة ومعناھا صخر والواقع ان الكلمة العربیة rupesكلمة    

ھي االصل الواضح اذا اعتبرنا ان الركّة ھي ما یركب اي یتضد 
ق بعضویرصف من حجارة بعضھا فو

رَكَّ
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547- Rock "الف لیلة ولیلة "وھو طیر اسطوري تحدثت عمھ  الرُّّخ
548- Roder روَّض بمعنى قرض وقضمrodereوقد وردت الكلمة في الالتینیة 
549- Rogue وھو بیض السمك وكلتا الكلمتین العربیتین یمكن ان تكون مصدرا 

:رُخ(او)رُء(اشتقاق اذا اختصر آخرھا وھو  (rogue علما ، 
بان كثیرا من المصطلحات البحریة في اوربا عربیة االصل ال 

سیما وانھ ال یوجد للكلمة اصل التیني ال في القدیم وال في الحدیث 
وان نفس المادة توجد محرفة في لھجات الشعوب البحریة 

 والمانیا roe وانجلترا rogher  وھوالندا rogenكالدانمارك  
rogn والسوید  rog

سرء او 
بطرخ

550- Romaine وھو میزان القبان الروماني رمانة 

551- Rusma ان الكلمة الفرنسیة من رسم العربیة  ومعناھا "لیتري"یرى 
Devicمحضر كیماوي شرقي من رھج الغار والجیر ، وینكر  

 التركیة khorozma:ھذه النسبة العربیة ویرى انھا من  

رسم

552- Ryott ھذا الصل العربي "لیتري"حو الھند ویبرز ھم فال رعایا
- S -

553- Sacre صـقـر
554- Safari رحلة قنص من سافر سفر
555- Safran الزعفران   في االیطالیة zafferano   في االسبانیة و azafranoیقال 
556- Safre الصفر الجوع والصفرة الجوعة وخلو البطن ورجل مصفور  

وبذلك یمكن ان )بمعنى مصفور( جائع وكذلك صافر ومصفر
ان "لیتري"تكون الكلمة العربیة اصال للكلمة الفرنسیة ویرى 

االصل مجھول

الجوع

557Salamandre "لیتري"الكلمة موجودة في االغریقیة ولكنھا اجنبیة في نظر  سمندل

558- Salep ا ذكره دوزي الى م"معجم االلفاظ الزراعیة"في )الشھابي(اشار 
في معجمھ من ان الكلمة مصحفة من خصي الثعلب ، ثم الحظ انھا 

في نظره من كلمة سحلب وھي مولدة معناھا نشا یستخرج من 
ض االنواع لنبات السحلب أي  orchisعساقل بع

سحلب

559- Salicorne انھ مجھول االصل ثم ذكر ان "لیتري"وھو الحرض وقد ذكر 
salcoranالعرب یسمونھ  

أشنان

560- Sandale )خف(صندل
561- Sandale صندل 

)مركب(
562- Santal tchandanaالفرنسیة من  صندل العربیة وھذه من اصل ھندي  

وھو اسم شجر لھ خشب عطر سمي المندل
صندل

563- Saphène صلفن

564- Sarrasin شرقیون
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565- Savate   الى سبت Souzaعھ  ان اصلھ مجھول ویرج"لیتري"یرى 
العربیة ومعناھا حسب قولھ احتذى أي لبس الحذاء ویلوح لنا ان 
الكلمة المقصودة ھي السّبت وھو الجلد المدبوغ الذي تصنع منھ 

االحذیة ، ولذلك یقال حذاء سبتي

سبت

566- Scille وھي االسم العلمي المعرب "المفردات "إشقیل كلمة وردت في 
من الیونانیة

إشقیل

567- Scorpion    العبریة akarabانھا مقتبسة من السامیة وھي "لیتري"أكد 
وھي ایضا عقرب بالعربیة

عقرب

568- secret العربیة وإما من مادة سكر "سر"الكلمة الفرنسیة مقتبسة إما من 
بمعنییھا االول وھو السكر ضد الصحو أي ستر العقل والثاني وھو 

عنى االخیر سریانیة وقد استعملت السد واالیصاد ، وھي بالم
skarااللمانیة صیغة 

سر 

569- Sélan ou
sélam

باقة ازھار تنسق تنسیقا أخاذا كأنھا ناطقة سالم

570- Séné جنس حنة تستعمل ثماره لالسھالل ویوجد بكثرة في منطقة 
الحرمین بالحجاز، ولذلك یسمى سنا الحرم

سَنا

571- Sente ou
sentier

   في الالتینیة واشار semita   في االسبانیة و sendaیقال 
الى سمت العربیة وھي الطریق والمحجة تقول سمت إذا "لیتري"

لزم السمت أي الطریق

سَمت

572- Serge  و  sergaان اصلھا مشكوك فیھ وھي بین  "لیتري"  الحظ 
sarga و sarja في االسبانیة والبرتغالیة  و القطالنیة ، وقد  

  الالتینیة ومعناھا نسیج حریر serica  الى  Diezرجعھا   ا
  الى سرقة Souzaحیث یخلط الحریر بالصوف كما یرجعھا  

العربیة الواردة في الحدیث الشریف وھي شقة من حریر

سَرَقة

573- Serrer معناھا شد والصّرة ما یصر فیھ وھو نفس )صرر(صَرَّ  أي 
)بروفانس(serrarتي انتقلت من  المعنى في الكلمة الفرنسیة ال

االیطالیة (serrareو  )االسبانیة  و   البرتغالیة(cerrarالى  
serrureومنھا القفل   )

صَرَّ

574- Simoun ریح السموم ریح حارة تھب من قلب افریقیا كالسم  سَموم
575- Sire senhdre  وفي  لھجات اخرى sireیقال في لھجة بروفانس  

  تخفیف من sireان  "لیتري"  ویرى senyorي القطالنیة  وف
 فاذا لخصنا ھذه sendre  او sendraالصیغة االصلیة وھي  

الصیغ كان في مادة االشتقاق االولیة ثالثة احرف ھي السین والیاء 
والدال 

سیر

576- Siroco وھي الریح الشرقیة شرقي
577- Sirop شراب 

)السكر(
578- Sloughi سلوق قریة السلوقي نوع من اجود كالب الصید ولعلھا تنتسب الى

بالیمن وقیل تنسب الى الحبشة
سلوقي

579- Smala وھي مجموعة خیام تعتبر حاضرة متنقلة لرئیس حربي عربي شمل
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580-
Smaragdin

زمردي

581- Soc (de la
charrue)

(سكّة غیرھماالى أي مصدر التیني او إغریقي وال"لیتري"لم یشر  
)المحراث

582- Soda ویقال بانھا من صدع التي تعني مجازا أثّر تأثیرا قویا صودا 
583- Sofa ou
sopha

ومعناھا أریكة وتخت صُفّة

584- Soufi صوفي
585- Soif -souéوقد احتفظت بعض اللھجات القدیمة بھذه الصیغة  soi

ي حین اثرت الالتینیة  سو ، ف- شوة -شھوة :فتسلسلت ھكذا 
sitim  في لھجات بروفانس  set و االسبانیة  sed و البرتغالیة 
sede و االیطالیة sete

شھوة

586- Somme ,
sommeil

sonno و  sono  في االسبانیة وفي البرتغالیة suenoیقال 
   في لھجة soneh   في سلتیة ایرالندا و suainفي االیطالیة و 
أي سنة الن العبریین یلفظون السین (لعبریة شنة بروفانس وفي ا

)شینا 

سِنة

587- Songe  ومعناه بالفرنسیة الحُلُم أي الرؤیا suenoیقال ایضا في االسبانیة 
المنامیة

سِنـَّة

588- Sole الصحن ھو جوف حافر الفرس أي الصحیفة القرنیة االولى من 
لالتینیة ومعناھا   اsoleaالى "لیتري"الحافر وقد ارجعھا 

أخمص او باطن القدم ، فھي في الفصحى أخص وتقلب صحن الى 
صل:صحل 

صحن

589- Sophora االسم العلمي من العربیة وھو جنس شجر للتزیین من القرنیات 
الفراشیة

صفیراء

590- Sorbet وھي جمع شراب شربات
591- Soupe الى اصلھا "لیتري"الصب ما صُّب من طعام ونحوه ولم یشر 

 التي ھي نفسھا suppeالعربي الواضح بل أكد انھا من االلمانیة 
من العربیة

صب

592- Squelette
(squel)

الى كلمة إغریقیة تفید الجفاف وھي من صقل "لیتري"ینسبھا 
العربیة بمعنى ھیكل

صقل

593- Stigmate سمھ

594- Storax ,
styrax

والكلمة یونانیة من "مفرداتال"اصطرك شجر سمي صمغھ المیعة 
اصل سامي أعادھا العرب الى لسانھم

اصطرك

595- Suaeda جُنیبة من السرمقیات توجد بالشام واسم الجنس العلمي من العربیة  سـُویّد
596- Sublimé السلیماني ھو زئبق مصعّد والسلیماني عامة سر قوامھ الزئبق ، 

 تعبیر جدید یرجع لكشف فلعل الكلمة الفرنسیة من العربیة وھو
العرب لعملیات التصعید في الكیمیاء ، وكان یستعمل قدیما بمعنى 

التسامي والتعالي 

سلیماني
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597- Sucre الكلمة سنسكریتیة انتقلت الى الفارسیة والعربیة ومن  العربیة الى 
لغات أوربیة

سكر

598- Sumac لقاموس االسم الفرنسي من سماق العربیة وقد أورد صاحب ا
عبرب وعربرب وعنزب :مرادفات اربعة لھذه الكلمة ھي 

وعُترب  وھي جنس اشجار من البطمیات

سُمّاق

- T -
599- Tabaschir طباشیر 

600- Tabis  وھو نسیج متموج متلمع كان moireیرادف كلمة مُخیّر العربیة 
عاویةیصنع في حي ببغداد یعرف بالعتـّابیة نسبة الى احد اسباط م

عتـَّابیة 

601- Tac حكایة صوت الحجر وسواه طق 
)طقطقة(

602- Talc والفرنسیة من المعربة)تلك(في القاموس الطلق تعریب  طـَلـَق
603- Talisman والكلمة العربیة من الیونانیة طلسم

604- Tamarin اسم الجنس العلمي من ھذا االسم العربي تمر ھندي
605- Tambour    انھ یفضل إرجاع الكلمة  الى Pihanعن "لیتري"نقل وقد 

  وھذه الكلمة نفسھا من طبل thabalمصدر اشتقاق آخر ھو 
العربیة

طنبور

606- Tarbouch من طربوك التركیة طربوش

607- Tare tara(ھو اسقاط من وزن السلعة أي طرح معادل وزن الوعاء 
)باالیطالیة واالسبانیة 

طرح

608- Targe او ترس وھي وقاء معدني او جلدي یتقي بھ المحارب  درقة
609- Tarif تعریفة
610- Tartre ھو رسوب الكدر من الزیت وغیره أسفل االناء دردري
611- Tasse طاسة   في بروفانس وقطالنtassaیقال 
612- Taureau وھو ذكر البقرة ثور
613- Taurides على كاھلھ عدد من الكواكب او النجومنسبة الى الثور الذي یوجد  ثوري

614- Tôle مطل الحدید ضربھ ومده لیطول ولم یذكر لھ علماء االشتقاق 
tôle- الطل -المطل :مصدرا ، وقد انتقلت ھكذا 

المَـطـْل
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615- Tonne ان مادة الطاء والنون موجودة في جمیع اللھجات "لیتري"یرى 
tona  باالضافة الى بروفانس tonnaالجرمانیة ، ففي السوید 

  یرى ان Diez ولكن  tonne  وفي المانیا tunوفي انجلترا 
الكلمة بضاعة مستوردة من الخارج حیث یوجد ایضا في لھجة 

الى حد القول "لیتري"  ویذھب tonna  وایرالندا tunnaالسلت 
بان كل تلك الصیغ لیست على ما یحتمل سوى تغییرات لكلمة 

tinaالتینیة ومعناھا جفنة  او دن ولكن الشيء الذي لم ینتبھ الیھ   ال
ھو ان الطن في العربیة یفید ایضا نوعا من الحجم یتجلى "لیتري"

تلرة في حجم حزمة القصب  وطورا في حجم بدن االنسان ، وعلى 
كل  فھو یعبر عن الجسامة والضخامة وھذه كانت ھي الطریقة 

 الجماد او النبات او الحیوانللتحجیم عند العرب انطالقا من

طَـنَّ

616- Tonner في لھجة )بزیادة الراء(tronar   في الالتینیة و  tonareیقال 
  في البرتغالیة troarاسبانیا وبروفانس و 

طنَّ

617- Tyrsé كلمة ترسة )عبد اللطیف البغدادي(ن ذكر \وھي سلحفاة النیل 
)عن الشھابي(ولعل الفرنسیة منھا 

ترسة

618- troubler  الالتینیة ومعناھا  turba  من troubleان كلمة  "لیتري"ذكر 
tourbe)فالالم في الكلمة الفرنسیة إذن زائدة)خث

اضطرب

619-
Trucheman (
truchmet)

ترجمان

620- Turbith وھو نبات عشبي طبي تـُربَد
621- Tutie توتیاء وھو اكسید الزنك
622- Typhon ھو اعصار استوائي مدمر في بحر الصین والیابان ، وذكر 

taïانھ من طوفان العربیة او من  "لیتري" fongالصینیة 
طوفان

623- tyrannie طغیان
- V -

624- Valet الولي بمعنى مولى أي عبد ولي
625- Vallée وادي  بلھجة بروفانسvallada  باالیطالیة  وvallataیقال  
626- Vapeur  الذي یوجد فیھا kvapor  من Vaporیقول علماء االشتقاق ان 

ثالثة احرف متواكبة مع الكلمة العربیة 
بخار

627- Velour poil الالتینیة نفسھا معناھا vellusو   وَبر
628- Vermeil )kermès(راجع   قرمزي

*****************************************
یفھم منھ نزوع  نحو ابراز "وحدة اللغات"فدلكة ھي مجرد إسھام یلقي بعض الضوء على    وھذه ال

مدى اقتباس ھذه اللغة من تلك ، الن من الصعب ان نوغل في االستنتاج حتى في حالة انكشاف بعض 
.مجالي الشبھ او وحدة المنبع او تكامل المنھجیات اللسنیة في مجموعة من المجموعات اللھجویة

بدال والمعاقبة بین حروف الھجاءاإل
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حروف البدل والمعاقبة الحرف األصلي
ي=و  )1(أ 

ت=ق=ل=ف =م  )2(ب
س=ه=ط=د )3(ت

د =م =ب=ح =ت=س=ش =ذ=ظ )4(ث
م=ب=ق=ح=ج=خ=ت=ش=س=ك=د=ي )5(ج

و=ت=د=ث=ا=س=ك=ه=غ=ح=ج=ع )6(ح
ف=ط=ح=ه=ج=ق=ض=ع=ش=غ=ك=ا )7(خ

ذ=ز=ث=ن=ل=ج=ك=ح=ت=ط )8(د
ن= )9(ر 

ت=ص=س=ث )10(ز 
ص=د=ل=ب=غ=ج=ش=ز=ت )11(س

ض=خ=ع=ج=م=ذ=ق=د=ز=ج=ث=ق=ك )12(ش
ف=خ=د=ج=ظ=س=ط )13(ص

أ=ز=ض=ظ=ب=ط=ص )14(ض
ھـ=ز=ج=ض=ش=ت=ا=ص=د )15(ط

ك=ذ=ت )16(ظ
ن=ك=و=ر=ق=ب=أ=ل=ف )17(ع

ب=ا=ھـ=ج=ر=ع=خ=س )18غ
ك=ق=ش=م=ث )19(ف
)دكاف معقو(ك =ك )20(ق

و=خ=ب=ف=ج=ص=ر=ت=ق )21(ك
ب=ز=ر=ض=ن )22(ل

ھـ=ت=ر=ع=ش=د=و=ب=ن )23(م
ج=س=د=ث=ت=ر=ل )24(ن

س=غ=م=ب=ت=ي=و=ل )25(ـھ
م )26(و
ل )27( ي

:وتحلیل ذلك أن 
)تسھیل الھمزة الساكنة في أرجأتھ وأرجیتھ(األلف المحولة كألف قال وباع .1

)راجع متن اللغة(
إذا ارخى   (وبغیث ولغیث واعتذب واعتذق )حلبھا(ب وشخل الناقة مثل زحف وزحب وشخ.2

)للعمامة عذبتین من خلف
)التھذیب(الت عونبع ونتع وذعالب وذ

)الصاغاني(كطلحت وخبز الذرت في طلحة والذرة عند طيء .3
وجت الكبش أي جسھ)ابن فارس(والسكین وتابوه وتابوت والنات والناس والتكین

 وطئھ والحثالة والحسالة والح والث والب  إذاھ إذا شدخ رأسھ ودعثھ ودعسھ  مثل ثلغھ وشلغ.4
والث أي أقام

ومكث ومكد أي أقام وتبدل )ولطخھ لما یقرب من ھذا المعنى(ولطم ولطث ولطشھ ولطسھ 
رب في لغة خیةالثاء تاء مثنا

وحجل بینھ ) بني تمیمعند(مثل بصرج في بصري وعلج في علي وعشج في عشي وغالمج .5
وأبد وابج وأسدف اللیل وأسجف ودشیشة وجشیشة وارنك وأنج )التاج(وبین كذا أي حیل 

والمجدوه والمشدوه ولیل دامج ودامس أي مظلم والنتفة والنجفة وانتجب وانتخب وسجر 
 مأله  والرجس والركس  وحميء وجمي إذا غضب واجتثھ واقتثھ إذا أي وسكره اإلناء

 ونجث ونبث والمھجل والمھبل للرحم وولج وولب على العمل مرن علیھاستأصلھ
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.زاعمومثل حنشھ عن االمر وعنشھ اذا عطفھ وزاحم .6
خر نشم واجر نشم واحر نشم وسجعت الحمامة وسجحت وھتن الدمع وحتن والدح والدسآو

ولدس ولس وعقبة...وحشط وكشط وویحك وویسك ولمأ ولمح أي أبصر وألح والث ولحس
.محوج ومتوج أي بعدیة وتحسف وتوسف أي تقشر

 مثل صرأ وصرخ.7
)وھو من غریب االبدال عند الخلیل وكذلك تفسأ وتفسخ(

وأكبن وأغبن وأخبن وخط النائم وغط وساخ وساغ
والبخنقة والبشنقة وبخثره وبعثره والضفدع والخبدع

 وصخدتھ الشمس وقصل وخصل  وانتجب الشيء وانتخبھ وأزلج وأزلخ الباب إذا أغلقھ
وصھدتھ إذا أصابتھ بحرھا والحال والخال أي اللواء ولخم ولطم ونقف دماغھ ونقحھ إذا كسره  

فاستخرج مخھ
كقولك ما بالدار دوري او طوري اي احد ومت ومد ولطم وقادحھ وماده اي طاولھ وصدمھ .8

وحكمھ وأجھض وادھض وعدس وعلس وموت دعاف وذعاف ومرد على العمل ومرن ومكث 
.ومكد وتوكد وتوكز

).ابن سیده(ال تجتمع الراء والالم في كالم العرب .9
ن ابن أوھو قلیل في مثل مكدل ومكدر عند االزھري وتبدل من النون مثل ضرب وضنب اال 

.سیده یرى ان ذلك لثغات اكثر منھ لغات
لغة كلب (مثل مزج ومثج وسدل وزدل وصدق وزدق وجاس خالل الدیار وجاز ورسب ورزب .10

)بنو عقیل( والتب لغة في الزب )
خلبھ وخلبسھ بمعنى فتنھ او خلبسھ منحوتة من خلت وخلس مثل .11

وساب الماء وزاب بمعنى )والناس والنات واالكیاس واالكیات وجبس الكبش وجبتھ(
وجاحسھ وجاحشھ بمعنى قاتلھ ودافعھ وتسمیت العطش )بنو كلب(والزقر والصقر جرى

ودامج اي مظلم واسدف واغدق اذا نام وأسدف وأشدف إذا راخى ستوره وتشمیتھ ولیل دامس
.واظلم

وبرد سحت وبحت ولحت اي صادق وساحة الدار وباحتھا وعبق الطیب وعسق وجمد 
ل وصیقل وجمش الماء وجنس كذلك وھنالك قوم من تمیم یقلبون السین صادا كسراط وصراط وسیق

)التاج(وسرق وصرق وسخر وصخر وسخب وصخب 
مثل عانق وعانش (تبدل من كاف الخطاب المؤنثة مثل رأیتك ورأیتش ومن حروف أخرى .12

وثلفھ بالعصا وشلفھ إذا شدخ رأسھ، واحكل الخبر لغة في أشكل وحبذا )والقصاب والشطاب
العمل وخربشھ وشال بذنبھ وشبذا الرجل وزمخ بأنفھ لغة في شمخ والرعدة والرعشة وخربق 

.وذال والھشیم والھشیش والجاسيء والشاسيء وشاكسھ وعاكسھ ولطشھ ولطثھ ولطخھ
) وانتضى وانتشى)لنقش الشعر(ومنتاخ ومنتاش للمنقاش 

ولیس في كالم العرب شین بعد الم ولكن كلھا قبل الالم واستثنى االزھري علوش واللش بمعنى 
.الطرد ورجل لشالش اي خفیف 

وشصي المیت )اللسان(مثل اصاد واصطاد والصراط والسراط والصدغ والصماخ والبصاق .13
).التاج(وشطي إذا انتفخ فارتفعت قوائمھ وشظى المیت وصقر وسقر وزقر 

وسقب وصقب وسخر وسطع الفجر وصطع
ص ومصد  .انملص وانملخ إذا تخلص ونكص ونكفووأصلخ وأجلخ اي اضطجع وم

ص اذا بحث مثل مض الرمانة ومصھا.14  ومالك منھ مناض ومناص ودحض المذبوح برجلھ ودح
(وتصعصعالتراب برجلھ وحركھ وتضافوا على الماء اي تصافوا وتضعضع  وضفر وطفر إذا .

وخبن وخضن بمعنى كف وصرف والبظر والبضر واشتكیت ظھري وضھري وعطت )وثب
بمعنى عدا د إذا عصر حلقھ وضفز وأفز  غصوعطت الحرب اي عضت اللسان وزغد و
.والحصب والحطب والحضب لما توقد بھ النار
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ورطیط ورطيء )مثل مدا الحرف ومطھ ونقط ونقد والجرواط والجرواص لطویل العنق .15
لألحمق وتحطم الزجاج وتحتم وشمخ بأنفھ وطمخ وانقضع وانقطع ولبطھ ولبجھ إذا صرعھ 

 ووخر والوطس والوھس وجلد بھ االرض وھطر الكلب وھزره إذا قتلھ بالخشبة ووخط ووحش
.للضرب الشدید بالخف

ض جلذاء وجلظاء والدعظایة والدعكایة.16 مثل أظلم وار
ض و.17 ةوأثكول وعثكول للشمراخ وخبأ)صفعھا أي ضربھا مثل خوفھ وخوعھ وصقل بھ االر

طلعة وخبعة طلعة، وخنبة وخنعة للریب وعقر وبقر وما ذقت علوسا وبلوسا والعثول والقثول 
 وتوعل الجبل وتوقلھ وكربس وكعبش اذا جمع بین لین قوائمھ للوثوب ونعدل يخللفدم المستر

.ونودل إذا مشى مسترخیا وتعكظ وتوكظ علیھ االمر اي التوى وباع المتاع وباكھ
مثل الصواب والصغاب لبیض القمل، وآما واهللا وغما واهللا وزئبر الثوب وزغبره واسدف .18

بمعنى،ر والغسر لألمر الملتاث والرایة والغایة وأغذف إذا نام وخطر وغطر بیده، والعس
ھ للفرقة من الناس فوالممجط والممغط الخلق المسترخیة في طول ونھض ونغض وھدفة وغد

).اللسان(والزغد والزبد 
ص )فم وفوم وجدف وارف مجد(مثل ثم وثوب وجدث وارث مجد .19 وفلص االمر من یدي ومل

ض واقتض والنكة والنفة لإلبل التي ذھبت أصواتھا  وفذ شذ عن اصحابھ وافتوفدخ وشدخ رأسھ
.من األعیاد وخسف صدره وحسك

مثل اقنة الطائر واكنتھ ودقم في صدره ودكم إذا دفع، وتلفظ الفاء ممزوجة بالكاف وتسمى القاف  .20
).التاج( لغة مشھورة ألھل الیمن ونقل عن ابن خلدون أنھا لغة مضریة يوھالمعقودة 

و مألوك أي مألوق بمعنى مجنون وعصیت وعصیك وألوك وعلوك نحو عربي كح وقح وھ.21
كاسة، ووصب ووكب على شوعلوج، وشقع وشكع إذا جزع من مرض ونحوه والشراسة وال

األمر أي واظب ومك العظم ومصھ، واكھده واجھده وفحص وكحص وكظا وخظا وبظا لحمھ 
.إذا اشتد ، وتھوك وتھور وھو اھوج وأھوك، واستوثر واستكثر

و أصیالل وأصیالن، والطجع في اضطجع وأطراد واضطراد والخالعة والخراعة اي نح.22
بغیث، وتبدل الم والذعارة، وخامل  الذكر وخامنھ وأسود  حالك وحانك وأولع وأوزع بھ ولغیث  

، كما تجعل  )مصیام في السفر  امثل قولھ علیھ السالم لیس من أمبر (التعریف میما في لغة  حمیر  
م ضادا إذا سكنت مثل جلد وجضد من الجالد، وتزاد الالم كما في عبد وعبدل الالم مع الجی

.وطیس وطیسل وھیق وھیقل وبكعھ بالسیف وبلكعھ إذا قطعھ
ما وراتبا أي مقیما ورجب تنحو عمبر وعنبر ومجر ونجر إذا عطش عطشا شدیدا، ومازال را .23

ص اي قارص ودالص و زرقم وشدقم في ازرق االصم واالصب وامصیام في الصیام ودرع الم
واشدق وابنم في ابن وخضرم في اخضر وجلدم في جلد وكوم التراب وكوده، ووطأ المرأة 
ومطأھا وشطأھا اي وطأھا والمصد والعصد ومكد وركد اي أقام وامتشق وامتشن اي اختلس  

مجة  وتقطع والليوماق وداق اي حمق وتمتھ وتعتھ اذا بالغ في الشيء وتھمأ الثوب وتھتأ أي بل
لما یتعلل بھ من الطعامواللھجة 

مثل زحل وزحن وانجانة واجانة وخرنوب وخروب وطنفس وطرفس إذا لبس الثیاب الكثیرة، .24
 من الناس والنقب والثقب األلواحوالفن والفتن للحال والضرب من الشيء وقعند وقفندد للعظیم  

 الدار وابن ومافیھا وابر ونخت لھ وسخت لھ إذا استقصى في القول ونف السویق وسفھ وما في
أي أحد، واستوثن واستوثج واستوثر من المال أي استكثر

مثل ھراق وأراق وھیاك وأیاك والھا واهللا في ال واهللا، وھذه وھذي وھنا وھنھ وطلحة وطلحت .25
.جلھاوھذر المال وبذر  وھرھره ومرمره إذا حركھ والھرھرة والفرغرة لزئیر االسد وھاجلھ وس

ھدهمثل وھده وم.26
وتوجد واو الصلة نحو قف بالدیار التي لم یعفھا القدمو

 في البرقععوواو االشباع كالبرقو
)یا دار میة بالعلیاء فالسندي(تكون زائدة كیاء الصلة للقوافي .27
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 في المصادر والنعوت عند الخلیل كقولك كاذبتھ كیذابا وضاربتھ ضیرابا تباعاإلویاء الترنیم ویاء 
الیاء الفاصلة بین األبنیة كیاء صیقل وبیطارأي كذابا وضرابا و

وتبدل الما كالسادي في السادس والخامي في الخامس 

فأصبحإلیھا الجامعة وضمتھ تھنبتمكتب تنسیق التعریب في الوطن العربي الذي وھذا یبرز دور 
.1968بارا من عام تجزءا منھا اع
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ماذا أعد العالم العربي لتطویر اللغة 
ومواجھة تحدیاتالعربیة 

 القرن الحادي والعشرین ؟
لقد حللنا في الفصول السالفة المكانة السامیة التي بلغتھا اللغة العربیة عبر العصور حیث أصبحت 
لغة العلم والحضارة وردد الكثیر من الغربیین بأنھا المنطلق الصحیح للمصطلح العلمي وللتواصل الدولي 

لم العربي الى ھذا التمجید الذي أدى إلى تنویھ خاصة منذ استفحال السطو في المستقبل وقد استكان العا
 حیث تقاعس عن متابعة الرسالة التي اضطلع بھا سلفنا من رواد الفكر في مختلف  1830االستعماري عام 

العلوم والمعارف مما خلق ھذه الحلقة المفقودة حیث بدأت المجامع والجامعات منذ أوائل القرن العشرین 
فكر في وسائل مناھضة ھذا التخلف الذي أصبح یھدد لغة الضاد إذ اتضح ان الخطر الداھم یوشك أن     ت

ینفذ الى دوالیب الحركیة التقنیة العربیة لتوقف لغتنا عن مسایرة ركب الحضارة وكان المغرب العربي 
الى أدق المجالي اشد المناطق العربیة تضررا فسطت لغة المستعمر الالتیني على كل المرافق وتسربت  

والمجاالت في حیاتنا الوطنیة وكان للشرق العربي تحت سیطرة اإلنجلیز وضع اقل تأزما الن اإلنجلیز 
ض في دوامة مقفلة ظلت لغة الضاد خاللھا      قبضوا على  األزمة االقتصادیة والفكریة وتركوا الشعوب تخو

امھا االستعمار المتواكب بین أجزاء في شبھ حریة تقلصت خطواتھا بسبب الحواجز المصطنعة التي أق
.الوطن العربي 

وھنا شعر  المغرب بعد االستقالل بمدى ھذا الخطر الذي ھدد كیاننا حتى أمست اللغة العربیة في 
صف ثالث ببالدنا بعد الفرنسیة واألسبانیة اللتین طغتا ال على مقوالتنا المتغربة فحسب بل على إحساسنا 

.ومشاعرنا
ى جاللة المرحوم محمد الخامس معززا باألحرار من رجاالت المغرب لیدعو العالم نعم ھنا انبر

ض األول منھ العمل على استفادة المغرب من الشرق العربي  العربي إلى عقد مؤتمر للتعریب كان الغر
الذي ظل یمارس التعلیم في طوریھ االبتدائي والثانوي باللغة العربیة التي تقلصت حصتھا عندنا إلى 

لعشر بل أقل أحیانا في مناھجنا التربویة وكذلك في أجھزتنا اإلداریة وكان المغرب قد شعر من قبل بھذه ا
المناورات الھادفة فعبأ ما تبقى لدیھ من وسائل نضالیة فعزز بنیات جامعتي القرویین وابن یوسف وھیاكل 

ثرت أزید من قرن عاد الشك التعلیم الحر غیر ان المشكل كان اعمق من ذلك الن لغة الضاد التي تع
یالبس إمكان مواصلة تطورھا على النسق الذي كان لھا في الماضي السیما وان اللغة التي فرضھا 
ص فعالیتھا أمام تطور الفكر العلمي  االستعمار على كل مرافق الحیاة القومیة عندنا حدتنا الى الشعور بتناق

.والمصطلح التقني المواكب
 فحاول المغرب األقصى إقناع إخوانھ في الشرق 1961عریب في شھر ابریل انعقد إذن مؤتمر الت

بضرورة إمداده بما لدیھم من اإلمكانات ووسائل لتقلیص الھوة بین شقي العروبة وإنعاش رصیدنا 
المشترك وقوام حیاتنا القومیة وھو لغة الضاد وكان االتفاق إجماعیا بین الدول العربیة انبثق عنھ إنشاء 

لتعریب وضع لھ المؤتمر خطة رصینة لتوحید المصطلح الحضاري والتقني معا فحاول جاھدا منذ مكتب ل
.االنطالقة األولى وضع صیغة موحدة باالتفاق مع الھیئات المھتمة بالتعریب في الوطن العربي 

وقد عقد المكتب لھذه الغایة ندوة خصصت لتوحید المنھجیات المتبعة في ھذه الجھات حضرتھا  
ر من عشرین ھیئة مختصة في العالم العربي مع بعض فقھاء اللغة في العام اإلسالمي وقد دعمت ھذه أكث

الندوة اتجاھات المكتب واختیاراتھ وطرائق عملھ الھادفة الى المساھمة الفعالة في الجھود التي تبذل في 
وتتبع ما تنتھي إلیھ . لمطالبھالوطن العربي للعنایة بقضایا اللغة العربیة، ومواكبتھا للعصر، واستجابتھا

ض  بحوث المجامع اللغویة والعلماء ونشاط األدباء والمترجمین وجمع ذلك وتنسیقھ وتصنیفھ تمھیدا للعر
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على مؤتمرات  التعریب، خصص األول منھا لتأسیس المكتب، واھتم الثاني بتوحید مصطلحات التعلیم 
، كما  وحد المؤتمر الثالث المعاجم )ات، الحیوان، الفیزیاءالكیمیاء، الجیولوجیا، الریاضیات، النب(العلمي 

(التي تھم التعلیم العام التالیة أما )الجغرافیا ، التاریخ، الفلسفة، الفلك، الریاضیات ، الصحة ، االحصاء   )
(الرابع فقد درس مرشروعات معاجم التعلیم المھني والتقني والتعلیم العالي  جارة الطباعة، المیكانیكا، الت:

).، المحاسبة ، النجارة، الكھرباء ، الھندسة المعماریة، النفطیات الجیولوجیا، الحواسب االلكترونیة
واضطلع المكتب بمتابعة تنفیذ مصطلحات ھذه المعاجم وذلك باالتصال المستمر بوزراء التربیة 

 بالمصطلحات الواردة في ھذه والتعلیم  في البالد العربیة وسائر الجھات التي یعنیھا األمر قصد االلتزام
.المعاجم من قبل المدرسین والكتاب والمشتغلین باإلعالم في كل أنحاء الوطن العربي

وكانت مؤتمرات التعریب تعقد مرة على األقل كل ثالث سنوات في إحدى الدول العربیة لدراسة 
كة فیھا باإلضافة إلى ممثلي مشارلل المكتب من أبحاث ومقترحات تتعلق بالتعریب ویدعى ھاما یقدمھ إلی

الحكومات العربیة، ممثلون عن المجامع والجامعات واالتحادات العلمیة والمنظمات والھیئات المختصة، 
المعناة بالموضوعات المعروضة على المؤتمر باإلضافة إلى العلماء اللغویین واالفراد العلمیین وكانت  

لف من سبعة أعضاء على األقل واثني عشر عضوا على بجانب مكتب تنسیق التعریب لجنة استشاریة تتأ
األكثر تمثل فیھا خاصة المجامع واالتحادات تتولى اقتراح خطط عمل المكتب وبرامجھ وتقویم ما یتم 

.إنجازه منھا وتجتمع ھذه اللجنة مرة كل سنة
 لربط وكان للجان التعریب المشكلة في نحو خمسین جامعة عربیة دور فعال في مساعدة المكتب

االتصال بمختلف األقسام العلمیة في ھذه الجامعات وموافاة المكتب بكل ما یتجمع لدیھا من مصطلحات 
في مختلف العلوم والتكنولوجیات، باإلضافة إلى المراسلین في أھم الھیئات العلمیة وفي مختلف الكلیات 

و مالحظات أو توجیھات ولم في الوطن العربي الذین یوافون المكتب بكل ما یعن لھم من مصطلحات أ
ینحصر عمل المكتب ونشاطھ في نطاق العالم العربي بل تعداه إلى ربط العالقات التقنیة وتبادل المعلومات 
العلمیة في میدان المصطلحات مع بعض المؤسسات الدولیة المشابھة أو المھتمة باللغة العربیة وخزن 

في فیینا و )INFOTERM(في جنیف و)ISO(ة المصطلحات في البنوك الدولیة للمصطلحات كمؤسس
)FIT( في فرسوفیا و)SIMENS( في میونیخ و)C.I.L.F( في فرنسا و)INTERPART( في

شتوتجارت ووكالة الربط الدولي في روما وجمعیة الجامعات في باریس والبنك اإلقلیمي للكلمات في كندا،     
 تجمیع المصطلحات العلمیة والتقنیة وتنظیمھا بتنسیق وكل ھذه المنظمات تمتلك بنوكا للكلمات تستخدم في

.مع المكتب فیما یتعلق بالمصطلح العلمي العربي
أما في المغرب العربي فقد أصبح للمكتب روابط وثیقة مع كل من معھد الدراسات واألبحاث 

ل منھا وخاصة للتعریب بالرباط ومعھد اللسانیات بالجزائر ومعھد بورقیبة للغات الحیة بتونس وكان لك
.معھد الرباط دور طالئعي ال یقل عن عمل المجامع

وھذا العمل الجماعي یؤدي حتما إلى تنمیط إجماعي في إطار مؤتمرات التعریب التي تعتبر الھیئة 
التشریعیة في ھذا المجال نظرا إلجماع الحكومات العربیة المسؤولة مع المجامع والجامعات، ذلك 

لمشاركة الفعلیة بإعداد متكاثفة من المتخصصین ال في تلك المؤتمرات فحسب بل اإلجماع المتبلور في ا
في مجموع الندوات التي تدرس ورقات العمل المھیأة من قبل المكتب انطالقا مما نشرتھ وما توافیھ بھ تلك 

علمیة الھیأة وأكبر دلیل على وحدة ھذه الوجھة تبني كل من مجامع عمان وبغداد ودمشق طبع المعاجم ال
.المصدق على مصطلحاتھا في مؤتمرات التعریب

وھذا التنسیق في العمل ال یقف عند حد التنمیط والتوحید بل یظل التواكب مستمرا من خالل لجان 
المتابعة التي تسھر على ضمان حیاة الكلمة الموحدة بتغذیتھا بكل ما یستجد من مفاھیم بتطور العلم عالوة 

مین العلمیة بتقصي جداول وكشوف الدالالت التقنیة التي تتزاید على وثیرة قد على ضرورة استیفاء المضا
تصل یومیا الى عشرات المفردات، فالمجامع إذن تنسق عملھا بدءا بتواصلھا الدوري ضمن اتحاد 
المجامع فیكون عملھا منطلقا رصینا لتنسیق اوسع مع الجامعات عموما ومع االتحادات العلمیة والتقنیة 

د الفیزیائیینن والكیمیاویین والمھندسیین والمنظمات العروبیة المتخصصة في نطاق جامعة الدول كاتحا
العربیة كمنظمات العمل والعلوم اإلداریة واالتحاد البریدي والطیران المدني وغیرھا مما تندرج بإدارتھا 

ا حسما لفوضى المترادفات الطیبة وإسھاماتھا البناءة في بلورة النمط الموحد على نسق یتسع شیئا فشیئ
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وخلل الفراغات وبذلك یمأل المكتب دوریا الخانات المخصصة للغة الضاد في األشرطة المغنطیة داخل 
البنوك العالمیة للمصطلحات الدولیة التي عین مدیر المكتب نائب رئیس بنك منھا تابع للیونسكو وكادت 

.لملیون مصطلحالمصطلحات غیر الموحدة المجمعة في جذاذاتنا تبلغ ا
وقد أتضح لنا منذ  البدایة أن ھذه االنطالقة الجماعیة قد تؤتي أكلھا ال سیما وان ھذا المجال 

ضویا حشویا بل أصبح یتجھ برصانة نحو وضع جھاز والحیوي وھو حقل التنمیط اللغوي  لم یعد ف
لجدید للغتنا كأداة عمل في متكامل یتجنب التكرار والفراغ معا استجابة لدواعي التطور ومقتضى الوضع ا

ھیئة األمم المتحدة وفروعھا في العالم وقد شجعنا ذلك بعد مرور عقدین من السنین على إنشاء مكتب   
التي أصبحت منبرا عروبیا لبلورة اآلراء والنظریات االیجابیة في )اللسان العربي(التعریب مجلتھ وھي 

مة اآلنیة الدولیة تمأل بمصطلحاتھا حواسیب ھذا المجال بل أصبحت  معاجمنا معتمدة في الترج 
.المنظومات األممیة وقد زرنا مقر ھیئة األمم المتحدة بنیویورك والحظنا ذلك بالفعل

لح العلمي التقني في الوطن العربي عمل مواز ھو السعي انطالقا من وحدة طوقد واكب توحید المص
تب مبسطة في قواعد اللغة والنحو وتنمیط  المصطلح في توحید المناھج والكتب الدراسیة مع وضع ك

الطباعة العربیة والعنایة بالكتاب المدرسي والمناھج المقررة وأسلوب التعلیم وكذلك بتوسیع المجال 
الفكري والعاطفي للطفل العربي وتعلیم اللغة العربیة لألجانب اصطدم أحیانا بمعارضات ال ترتكز على 

حیث كانت )1980-1960( في حماس شامل طوال ھذه الفترة  أساس علمي وقد تحرك العالم العربي 
شعوبنا ترنو إلى الوحدة العربیة الكبرى وكل شعرائنا وكتابنا وأرباب الفنون منا یتحدثون عنھا ، وكل  

لو كنا :زعمائنا یتخذونھا أسیسة سیاسیة، وكلما حزبنا أمر أو دھمتنا مصیبة أو اعتدى علینا مستعمر قلنا 
 موقف آخر یرھب العدو ویرضي الصدیق لكن كیف یتم لنا تحقیق ھذه الوحدة أو االتحاد أو متحدین لكان

ض  ما شئتم لھ من تسمیة، إذاك ال نستطیع التفاھم بدقة على ما نرید ونستعمل في قوانیننا مصطلحات تتناق
ت التفاوت فیما في مفاھیمھا فیتناقض معھا مفھوم النص الواحد، ونتحدث بلھجات متباینة تكاد تصبح لغا

بینھا، فنحن ال نختلف على المسمیات والتراكیب فحسب، بل إن نطقنا فیما اتفقنا علیھ یختلف أحیانا اختالفا 
.یظن معھ انھ لغة أخرى

وقد انطلق االستعمار في دسائسھ یشككنا في أصالة كیاننا قالوا بان اللغة العربیة لغة قدیمة 
إن :عصري قاصرة عن مباراة اللغات الحیة في العلوم، وقالو  أصبحت عاجزة عن مجاراة التطور ال

ض الحروف الضروریة في المسمیات العملیة، وقالوا إن  حروفھا ناقصة فنحن ال نستطیع النطق ببع
صعوبتھا حاجز عائق یستلزم شكال ال تتوفر وسائلھ، وقالوا إن الفكر العلمي المعاصر یخلق في كل یوم 

دة فكیف تلحقھ اللغة العربیة ؟ وقالوا غیر ذلك كثیرا بعض ھذا صحیح ولكن عشرات المصطلحات الجدی
نقصان بعض الحروف في اللغة العربیة ال یعیبھا، ولھا أسوة بأقدر اللغات الحیة المعاصرة فھل في لغة 

لتوصل لماذا فعل الغربیون )ق(مثال، وھل في الفرنسیة حرف )ع(او )ح(من لغات العالم الحي حرف 
 النطق بالخاء والطاء والصاد وما شابھھا ؟ اصطلحوا على رسوم معینة وإشارات تضاف الى حروفھم الى

لیلفظوھا كما نلفظھا نحن في العربیة، وكتب المستشریقین والمستعمرین وشراح مخطوطاتنا ومترجمیھا 
 الجدید وطریقة ملیئة بأمثال ذلك، ھل نكون اقل منھم درایة ؟ ومتى تمت الموافقة على الحرف العربي   

شكلھ والمصطلحات الجدیدة في ندوة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، فلن یبقى ھناك عذر لمعتذر 
؟ لقد كان لزمیلنا األستاذ احمد األخضر ضلع في ھذا المجال وغیره اعترفت بھ منظمات دولیة نعم إن 

 واستمرت ساریة في نھجھا تنفي دعواھم نفیا 1919التجربة العلمیة الناجحة التي قامت بھا سوریا عام 
باتا، فقد عربت سوریا التعلیم في جمیع مراحلھ من دور الحضانة حتى نھایة الجامعة وخریجو جمیع 
الفروع من عملیة وریاضیة وطبیة وصیدلیة وھندسیة وزراعیة ال یقلون درایة وعمقا عن زمالئھم في أیة 

.أننا في حاجة إلى ازدواجیة في اللغة نظرا النعدام المصادر عندنادولة راقیة ولكن الواقع المر ھو 
ھذا یبرز دور مكتب تنسیق التعریب في الوطن العربي الذي تبنتھ الجامعة و ضمتھ إلیھا فأصبح جزءا  و 

.1968منھا اعتبارا من عام 
ال حظ ...رصین ة ھادئة انطلقت من مبدأ رإنھ ثوإن إیجاد ھذا المكتب عمل ثوري في حد ذاتھ، 

 وعرف أحیانافوضى التعریب ورأى كیف یوضع للمصطلح الواحد أكثر من مرادف معرب المكتب فیھ 
 من أھم األسباب في ذلك اختالف أثر الثقافات الغربیة في العلماء العرب فبعضھم تأثر بالثقافة الالتینیة   أن
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عراق واألردن ومصر وأن بعض العلماء كسوریا ولبنان والمغرب وبعضھم تأثر بالثقافة السكسونیة كال
 كخریجي األزھر والنجف ودمشق والزیتونة اإلسالمیةعلى حظ كبیر جدا من العربیة ومن الثقافة 

.والقرویین وبعضھم على حظ ضئیل منھا كخریجي المعاھد األجنبیة
ھا في والحظ المكتب كذلك أن مستوى المدارس االبتدائیة في معظم الوطن العربي دون مثیالت

البالد الراقیة، وقام بإحصاء دقیق للمصطلحات والمدركات الواردة في جمیع الكتب المدرسیة وجردھا 
 مجموع مدركاتنا ال یتجاوز ثمان مائة مدرك، بینما یتجمع في ذھن التلمیذ أن عجیبا وھو أمرافاكتشف 
بي یقل عن  مستوى زمیلھ طفل العرك الاومعنى ذلك أن مستوى إدر.1 ألف وخمس مائة مصطلحاألجنبي
 بمقدار النصف ولذلك یعاني تلمیذنا في مالحقة المدركات العلمیة في المدارس الثانویة والجامعیة   األجنبي

.منخفضمعاناة مؤلمة جدا ھي التي جعلت نسبة الناجحین باالمتحانات العامة واالنتقالیة في مستوى 
 العاملین أقدر منھا في القرن أولئك بفضل ن العشریأجل ، إن لغة الضاد صارت في مطلع القرن

 اقتدارا منھا في الربع أكثر في منتصف القرن العشرین أصبحت مقاصد الناطقین بھا ثم إبانةالماضي على 
ض مثال المصطلحات العلمیة والتقنیة والفنیة التي أقرھا مجمع اللغة العربیة األول  منھ ، فحینما نستعر

 ھذا المجمع لعمل أعدھاى تأسیسھ وحینما نمعن النظر في القواعد التي لي مرت عبالقاھرة خالل العقود الت
 لمھمة رجالھ وكفاءاتھم وغیرتھم على وإكباراإعجابا ننحني أنإال ال نملك فإنناالمعربین وسائر اللغویین 

 لعمل  األداةفیر لغتنا القومیة، فإنھا رغم عن قلة الوسائل المتیسرة وعدم تفرغھم للعمل فقد تمكنوا من تو
 وضع المقابل إلىمثلما وفقوا ...التعریب من قواعد للوضع واالشتقاق والنحت والتركیب والجمع إلخ 

.األعجمیةالعربي لكثیر من المصطلحات 
 والجامعة السوریة ضمن مؤتمرات األخرى ھذا المجمع بأعمال المجامع عمالأوقد تعززت 

المزدوجة من أمثال  من الشخصیات العلمیة ذوي الثقافة  أفرادوبأعمالوھیئات علمیة ومھنیة مختلفة 
 معلوف ومصطفى الشھابي وعبد الرحمان الكواكبي وخلیل شیبوب أمینانستاس الكرملي والدكتور 

.فازدادت بذلك ضخامة حصیلة المصطلحات الموضوعة 
ثة یعلوم الحد مجموع مصطلحات الإلىلكن ھذه الحصیلة كلھا لیست سوى غرفة من بحر بالنسبة 

حا جدیدا في كل یوم حسبما ورد في أحد تقاریر منظمة الیونسكو األممیة ھنا   ل مصط50التي تزداد بنحو 
برز مرة أخرى دور مكتب التعریب إذ بعد مصادقة مجلس جامعة الدول العربیة في دور انعقاده العام عام  

اع كامل حول حتمیتھا وشمولیة تبلورت رسالتھ بإجمالتعریب ب ت لمكاألساسي على النظام 1972
 بعد توحید األسبقیاتأصبحتوبذلك مواردھا وضرورة تعزیزھا بمواكبة عروبیة جماعیة لمقرراتھا 

 للمشاریع المختلفة التي ترد علیھ من قوةجانب كبیر من مصطلحات الطورین االبتدائي والثانوي تعطي 
األھمیةوالثقافة والعلوم تلیھا في مرتبة للتربیة )األلكسو(طرف جامعة الدول العربیة ومنظمة 

 التابعة للجامعة العربیة كالمنظمة العربیة للبترول  األجھزة من كتبمالالمشروعات التي ترد مباشرة على 
صفات والمقاییس والمنظمة العربیة للطیران المدني اواالتحاد البریدي العربي والمنظمة العربیة للمو

ة وغیرھا وكثیرا ما كنا نلتقي في ھذه المجالس مع بعض أقطاب الفكر العربي  واتحاد إذاعات الدول العربی
أخرىحمد األخضر غزال وقد برز دور المغرب طالئعیا في ھذه المحافل، ومن جھة أأنا وزمیلي األستاذ 

للتغذیةكانت ترد على المكتب بكیفیة موصولة مشاریع من حكومات الدول العربیة وھیئاتھا العلمیة 
وألقیت محاضرة حول )فیینا( للصحة ومنظمة الطاقة النوویة التي زرتھا في األممیةراعة والمنظمة والز

 عمل رسمیة كأداة العربیة انتظامما توصل إلیھ المكتب في الفیزیاء النوویة فكان لھا اكبر الوقع مما عزز 
مة الخرائطیة العالمیة بكندا  المنظإلى1974 عام أخرىفي المحافل الدولیة العلمیة وقد قدمنا من جھة 

بلغت (وھي اللغات المستعملة في معاجمنا كلھا التي )واإلنجلیزیةالعربیة والفرنسیة (معجما بثالث لغات 
.ودخل في حیز االستعمال االممي)نحوا من مائة معجم صدقت علیھ المنظمة

وحضاري باللغة  مصطلح علمي وتقني 300000وبذلك تم في نھایة السبعینات وضع وتوحید 
ض إلىباإلضافة وذلك األخرىالعربیة ضمن مقابالت اللغات   المعاجم الخاصة التي كنا نمد بھا بع

.للمصطلحات الزراعیة)أكسفورد(المؤسسات الدولیة مثل معجم 

لبحث من جدید حیث تشكلت لجان في عواصم عربیة  سبق لالستاذ احمد االخضر غزال ان قام بإحصاءات موفقة في ھذا الصدد وقد اجرینا ھذا ا1
.خاصة بالقاھرة انكبت على ھذا التمحیص طوال سنة شعرت خاللھا بھذا النقص الفادح 
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وقد واكب ھذا العمل العروبي العام سعي حثیث داخل المغرب انطلق في حماس ولكنھ تعثر بسبب      
األستاذكان أول خطوة لتأیید مكتب التعریب معھد الدراسات والتعریب الذي أسند إلى زمیلنا   االرتجال فقد 

 في الدعوة إلى عقد مؤتمر التعریب وتبلورت الخطوة األول غزال الذي كان لھ الفضل  األخضراحمد 
سھ أیضا أ أر للتعریب نظمھ المعھد الذي كنتأسبوعالثانیة في قیام صاحب الجاللة الحسن الثاني بتدشین 

الذي ارتفع عدد رواده من التعلیم  تعمیم إلى الحاجة الملحة أنألقیت خاللھ محاضرات في الموضوع غیر 
 االستعانة بعرفاء دون إلى بضعة مالیین فانخفض المستوى الضطرار المسؤولین إلىمائتي  ألف 

ون منھج واضح یتواكب مع المستوى وزاد الطین بلة ارتجال في التعریب بدأ في الطور االبتدائي د
 الثانوي غیر المعرب  ي مكانا فألنفسھم للطور الثاني فتخرج تالمیذ معربون في االبتدائي لم یجدوا اإلعداد

 الذین كانوا یشعرون بأن العجز نابع المن اللغة أولئكفأصبح الناس یشكون في فعالیة اللغة العربیة وقلیل 
 حیرة المسؤولین فعقدوا ندوة في  تعریب غیر ممنھج وازدادتإلىالعربیة بل من ارتجالنا وتسابقنا 

واألستاذ محمد شفیق األستاذأمثال تخلو من االرتجال شارك فیھا زمالء األخرىالمعمورة لم تكن ھي 
 الوزیر األول  تعریب صحیح یرتكز على انساق مدروسة وتدخلإلىنالعربي الخطابي وثلة ممن یدعو

ض مخفین ال یطالبون بإنجاز تعریب مرتجلیا القناع المخصآنذاك ش  بل یكثفون من ؤتمرین وكان البع
 حین ولكن مع وضع خطة رصینة یشعر إلى رسمي لمبدأ تعریب متدرج موقوت ولو بإعالنالمسؤولین 

األول التدریس في الطورین أداةن یوضع ما یفسح لھا المجال من جدید لتصبح  آالناس معھا بأن لغة القر
 وزیرا أصبح عز الدین العراقي وكان خبیرا في المكتب عندما األستاذقد شعر آنذاك زمیلنا والثاني و

 المعربة في مختلف شعب األطر العلمي لحلھا فانطلق في تكوین اإلعدادللتربیة بھذه الضرورة وبعقالنیة 
ن السید أیرى البعض  نھایة الطور الثاني وقد إلى في ھذه الشعب بلغ بھ ا متدرجاالعلوم ركز علیھا تعریب

الوزیر لم یفكر في تھیئة اطر التعلیم العالي مما جعل المتخرجین من السلك الثانوي یتعثرون وبعضھم 
 قد 1یتوقف عن الدراسة لعجزه عن متابعة الدراسة في السلك الجامعي بلغة ال یعرفھا وكان المسؤولون

 في الجامعة إجباریة العالي في تنظیم دروس  االستقالل قبل التفكیر في تعریب الثانوي والأولحاولوا 
تلقى فیھا المصطلحات العربیة في العلوم ولكن ھذه الدروس لم تنجح الن اجباریتھا كانت سطحیة لم یكن  

 العالم العربي نفسھا أقطار بعض أنلھا كبیر أثر في تنقیط مجھود الطالب في االمتحانات فتوقفت والواقع 
 والعلوم  االجتماعیة كما وقع في اآلداب بعض مرافقھ خاصة في إالیم الجامعي لم تكن قد عربت من التعل

 فلم یكن المغرب والحالة ھذه لیستطیع وھو أجنبیةالمغرب وظلت مواد العلوم والتكنولوجیا تلقن بلغات 
زة  عاجاألخرى ھي أصبحت اللغة الفرنسیة التي أجنبیة یستبدل باللغة أنمزجي البضاعة في ھذا المجال 

 في ھذا الحقل الحیوي اذ امسى طلبة العلوم في حاجة الى مراجعة المصنفات اإلنجلیزیةعن مواكبة 
الدقیقة في التكنولوجیا بل لم یعد للباحثین الفرنسیین  من الدراسات %70أحیانا التي تضم اإلنجلیزیة

.اإلنجلیزیةة  تصدر باللغدولیة تعززت دراساتھم بنشرات دوریة في صحف علمیة إذاإالصدى 
1966ولذلك كان الشك یخامر بعض الناس في صالحیة اللغة العربیة للتعلیم العالي فأجرینا عام 

تحسیسا )مجلة اللسان العربي (من صدرنا عددا خاصا أاستفتاء طوال سنة كاملة حول ھذه الصالحیة و
أبحاثھم اتسمت واإلسالمي الفكر العربيأقطابإعداده الموضوع وقد ساھم في بأھمیةللفكر العربي 
:ص المشاكل المطروحة مع حلولھا المقترحة فیما یلي خ والمنطقیة ونلوالموضوعیةبطابع الجدیة 

: بكیفیة عامة انتشارھاالمشاكل التي تعترض سیر اللغة العربیة والتي تحد من 
تخلف الدول العربیة العلمي والحضاري.1
.الكتابةصعوبة اللغة العربیة من حیث القواعد و.2
 غیر العربیةاإلسالمیة الدول العربیة نشر اللغة في الخارج وخاصة في الدول إھمال.3
 مختلفة تضایق الفصحىإقلیمیةوجود لغات دارجة .4
ولألجانبألبنائھاة لتعلیم اللغة العربیة حانعدام الطرق والوسائل الصال.5
عدم وجود مراجع عربیة كافیة في نواحي العلوم المختلفة.6
جود تشجیع االبتكار العلمي والتألیف باللغة العربیة في مختلف فروع العلومعدم و.7

.. كنت اشرف على ذلك بصفتي مدیرا لتعلیم العالي والبحث العلمي آنذاك 1
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 العربیةاألقطارعدم تحقیق الوحدة الثقافیة بین .8
 ترتبط بمفاھیم الحریةأصبحتألنھامحاربة الدول االستعماریة اللغة العربیة .9

:الحلول المقترحة 
لھا في مستوى البلدان المتقدمةالعربیة علمیا وثقافیا لجعاالھتمام بنھضة البلدان -
تبسیط قواعد اللغة العربیة في مؤتمر عام لعلماء اللغة-
اھتمام الحكومات العربیة وجامعة الدول العربیة بفتح مراكز ثقافیة عربیة ومعاھد لتعلیم اللغة  -

ة غیر العربیة مع العنایاإلسالمیةاألقطار في مختلف بالد العالم وخاصة في لألجانبالعربیة 
بإعداد المتخصصین في تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا وبتألیف الكتب ووضع البرامج 

 الصالحة لھذا التعلیم وتوسیع التبادل الثقافي والعلمي بین البلدان واألفالم المسجلة واألشرطة
.ألجنبیةااللغاتإلىوأدبنا ونقل كل ما نتوسم فیھ الجدة من فكرنا األخرىالعربیة والبلدان 

جل استعمال الفصحى دون العامیة وتقریب الشقة بین أ من اإلعالمأجھزةتشدید الرقابة على -
.الفصحى والعامیات

.عنایة الدول العربیة بالكتاب المدرسي والمناھج المقررة وبأسلوب التعلیم-
 والتألیف في ث تشجیع ترجمة جمیع المراجع العلمیة الجامعیة إلى اللغة العربیة وتشجیع البح –7-

.مختلف العلوم
 الثقافیة بتوحید المناھج والكتب الدراسیة وإیجاد مجمع عربي لغوي وعلمي موحد مع الوحدةبناء -

.توحید المصطلحات العلمیة بین البلدان العربیة وتنسیق جھود التعریب
ي الدول الحدیثة الستعماریة المضادة لتعلیم اللغة العربیة فااھتمام الدول العربیة بصد التیارات -

.االستقالل

: ما یليإلىوبخصوص صالحیة اللغة العربیة للتدریس الجامعي أدت نتائج االستفتاء  

ة كذلك لتدریس العلوم حنیة وھي صالاحة للتدریس الجامعي للعلوم االنس لاللغة العربیة صا:أوال 
.أجنبیةالحدیثة لكن یلزم في ھذا التدریس االستعانة بلغة 

: ھي األساتذةكل التي تعترض والمشا
عدم وجود المراجع العلمیة وكتب الدراسة باللغة العربیة-1

 العلمیة والتقنیة العربیةاتنقص المصطلح-2
اختالف المصطلحات بین الدول العربیة-3
 والطالب الجامعیین في اللغة العربیةاألساتذةضعف -4
تقصیر الجامعات في میدان البحث العلمي-5
ات وحتى كلیات الجامعة الواحدة على اختیار المناھج والمراجع والكتب عدم تعاون الجامع-6

.الدراسیة

:الحلول المقترحة  
إلىباإلضافةاألجنبیةتكوین المكتبة العلمیة بترجمة الكتب التي تختار للتدریس من المؤلفات -

لمعجم تشجیع حركة تعریب المراجع العلمیة المختارة وعقد حلقات دراسیة جامعة لمشكلة ا
إصدار العلوم على مستوى الدول العربیة مع العمل على وأساتذةالعربي یشترك فیھا فقھاء اللغة 

. ومراكز البحث إلخالجامعاتإلیھا المتخصصة التي تحتاج األداة
.السرعة في عمل تعریب المصطلحات بكیفیة موازیة لسرعة تطور العلم-
إیجادالعربیة واشتراك الجامعات العربیة في  كتب دراسیة جامعیة موحدة بین الدول إصدار-

.المصطلح العلمي المالئم
 لغة إلىاألساتذةإیجاد لجنة جامعیة من ھیئة التدریس تشرف على ترجمة البحوث التي یضعھا -

.عربیة سھلة ومتینة
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.تنسیق الجھود بین مختلف لجان الجامعات ونشر البحوث المترجمة لتعمیم الفائدة-
 الطریقة التي یمكن للعالم العربي أن یتخلص بھا من مشكلة المصطلح     إلىستفتاء وھنا تعرض اال

:العلمي فالحظ ما یلي
. من عقد المؤتمرات العلمیةباإلكثاراختالف المصطلحات ینبغي القضاء علیھ .1
 المجامع كل حسب اختصاصھ ثم أعضاء یضعھا المتخصصون من أنینبغي للمصطلحات  .2

. مع السرعة في عمل تعریب المصطلحاتإلقرارھاویة تعرض على المجامع اللغ
 العربیة للتربیة والثقافة المنظمةأي المصطلحات العربیة تحت إشراف الجامعة العربیة دتوحی.3

ح ضی المجامع الثالثة بالقاھرة ودمشق وبغداد مع تحدید مدلولھا وتو أعضاءوالعلوم وبمعاونة 
)ن بعد ذلك مجمع عماأنضاف(مفھومھا العلمي 

. في تدریسھم وتألیفھمإیاھا لما تقره المجامع اللغویة من المصطلحات وتطبیقھم تذةااألستتبع .4
 الالتینیة كما تقبلھا جمیع اللغات الحیة وضمنھا بألفاظھاقبول المصطلحات العلمیة العالمیة .5

.الروسیة
على المجامع االقتصار على التعریب الحرفي للمصطلحات ذات الطابع الدولي وتوفیر الجھد .6

اللغویة
 للــتألیف في مختلف الفروع متخصصة الكتب العلمیة وإیجاد لجان أمھات من ترجمة اإلكثار.7

جل توحید أ  الجامعات ورجال الصناعة من أساتذةغة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم تضم لبال
.المصطلحات العلمیة

 الصنائع أھل الفصحى مثل مصطلحات  العامیة التي ال یوجد لھا مقابل فياأللفاظإدخال.8
 من العربیة في القرون الوسطى وبعدھا ألفاظا مازالت  أخذت التي األجنبیةواستغالل اللغات 

 انعدمت في اللغة العربیة والتنقیب في مؤلفات القرون الوسطى أن بعد اآلنإلىفیھا حیة 
 كلمات جدیدة عن طریق  المولدة التي تخلو منھا معاجم اللغة ووضعاأللفاظالعربیة عن 

.االشتقاق والتولید وتضمین مفردات قدیمة معاني جدیدة
مھمة التوجیھ والتعمیمبقیام مكتب تنسیق التعریب بالرباط .9

 مكتب  إشرافعقد حلقات على نطاق الوطن العربي لبحث مسألة تجدید اللغة العربیة تحت  .10
.تنسیق التعریب

 لغة  إحالل وفرھا بتضافر الدول العربیة من اجل  تلك بعض الوسائل المستعجلة التي یجب ت
القران المقام االمثل خاصة في التعلیم الجامعي الذي كان لھا في العصور الوسطى كلغة علم 

.وحضارة
 مكتب التعریب مھمة القیام في إلى جامعة الدول العربیة   أسندتوسعیا في تطبیق ھذه التوصیات 
 شخصیا عدة فألقیتاإلنجاز على مناھج ناق مع المسؤولیعواصم العالم العربي باتصاالت لالتف

 على تكوین لجینات في كل قطاع امحاضرات في نحو عشرین جامعة من الخلیج الى الجزائر اثر عملن
 فتأسست ھذه اللجینات أجنبیةعلمي جامعي تتشكل من اختصاصیین مارسوا الدراسة الجامعیة ولو بلغات 

أھمیتھا بعد اتفاق المسؤولین الجامعیین على أخرىتنشیطھا في جامعات عد بوفعال في بعض الجامعات و
 في نظرنا خالل ھذه الفترة األھم فكان أجنبیة من ھذه الجامعات ال یزال یستعمل لغات ا كثیرأنوكنا نعلم 

قة موحدة نحیلھا یفرغھا في بوثنھو تجمیع المصطلحات منتقاة من طرف متخصصین ولو بلغات متعددة ل
 لغة الضاد استمدادا من الواقع المعیش في ھذه الجامعات التي كان بعضھا یستعین حتى باللغة   إلىا جمیع

فيإقلیمیة وكان في ذلك حیاد عن الفصحى وبادرة لخلق لغات عربیة واإلبالغالدارجة المحلیة للتلقین 
لة الوحیدة للحفاظ ھو الوسییكون  تھیئ لغوي عربي جامعي رصین إلىالمجال الجامعي فكانت الدعوة  

إقلیمیة تكون لھجة أنعلى الوحدة العربیة ولیس ھنالك من بأس في االقتباس من اللھجات العامیة بشرط 
 ھذه النقطة الھامة مؤكدین   إلى في بعض المجامع ما تعرضناى الجمیع وكثیرا لواحدة ھي المفروضة ع

 عندنا في عامیة المغرب مما ینطوي على  االستكمالي الوحدوي وكنا نقترح ما یوجد أساسھاالفكرة في 
terre الجامة األرضالدقة مثل كلمة  en jachère ض الدول العربیة التي لم یكن لھا مقابل  ولكن بع

ضة ھي یت بعبارة عامثصالح تشب األلفاظ المستریحة ومثل ھذا نقولھ في عشرات أو المتروكة األر
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 مثل أجنبیةوحدة في العالم العربي عوضا عن كلمات دخیلة   الماألداةالعامیة الصالحة في بالدنا لتكون 
 و لألولى)تبان( المنتشرة االستعمال في حین یستعمل العامي المغربي كلمة slip وسلیب shortشورط 

ص من الروح فأساسللثانیة )تبان قصیف(  والتشبع بروح اإلقلیمیة كل جدید ورھان كل توحید ھو التخل
 آنذاك لغة القرآن كلغة علم إلیھلفنا الصالح في سعیھ نحو تحقیق ما وصلت جماعیة ھي التي أذكت س

.وحضارة
 المملكة المغربیة التي عززت الوضع أكادیمیة ھذه المجموعة المجمعیة  إلىو قد انضافت 

 بتحسیس كل من یھتم -تیحت لھا  أالعروبي في ھذا المجال وقامت بالرغم عن الفترة القلیلة التي 
 وخطورتھ مساھمة في ھذا الحقل لتقدیم الحلول  الناجعة المستعجلة وقد عقدت ندوتین أھمیتھببالموضوع 

 وجود أھمیةعلمیتین حول الحرف العربي وحتمیة تطویره ثم ندوة الثالثة حول الترجمة وال تخفى  
یة وقد  كل المجامع العرب – مغربیة تعادل لجنتھا اللغویة في عملھا المنصب على لغة الضاد   أكادیمیة

إلیھ تدرس بدقة تحلیلیة نقدیة ما توصل أن من الالزم أصبحانضمت الى اتحاد المجامع كعضو عامل لھذا 
 ھذه اللجنة عنایة خاصة ي تولأنالعالم العربي لحد اآلن لننظر ماذا تبقى في جعبة المشاكل لھذا یجب 

مع العربیة مع العمل على اختیار  الحالیین مختصون في العلوم على غرار المجاأعضائھاإلىوان ینضم 
 الزمالء اإلخوان بعض أنمواقیت عمل تناسب الجمیع حتى یكون العمل ھادفا موصوال مجدیا واذكر 

أو ولكن مشاغلھم حدتھم الى االقتصار على العضویة في لجنة اإلطاركانوا متحمسین للعمل في ھذا 
 لي عندما كنا في إحدى ندوات أكد عراقي  العز الدین الفاضل األستاذأخيأن واذكر أخرىلجان 

 أنھ یعتزم التفرغ للغة وقد – في حكومة صاحب الجاللة األولالوزیر  في الخارج وكان آنذاكاألكادیمیة
 لیعزز مع زمالئھ المتخصصین في األوانس وزارة التربیة وقد آن أمنحھا كل جھده عندما كان على ر

.اآلمالبیة التي تعقد على مساھمتھا الفعالة كل مختلف الشعب العلمیة لجنة اللغة العر
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عقالنیة لغة الضاد من أسباب انتشارھا
)بین الترادف والتوارد(

)أمس(إن المفھوم التلقائي ألیة كلمة ینبثق من فحوى ھذه الكلمة نفسھا دون اعتبار محیطھا ككلمة 
 الكلمات أن عن اقرب لیلة مضت غیر التي تعبر)البارحة(الدالة على الیوم الذي قبل یومك وكلمة 

ض المفاھیم فنخلط على مستوى واألشیاء مثل (معنویین بین مدركین األلفاظ قد تلتبس فیھا أحیانا بع
 او بین اشیاء synonyme المعنى يفنتحدث آنذاك عن الترادف وھو االشتراك ف)الخوف والرھبة

)analogie( والخواطر حول مفھومین متقاربین  كاراألف آنذاك بتوارد األمركالسیارة والشاحنة فیتعلق 
 یكون ھذا أنففي خصوص الترادف قد ال نجد لفظین یوصفان بأنھما مترادفان یؤدیان نفس المعنى دون  

مثال تبرز معنى زائدا لدى )ضرغام( كلمة أن تعبر عن النوع في حین أسدالترادف جزئیا فقط فكلمة 
ھو الغلظ )ھزبر( في مادة إضافيالتي ینطوي مبناھا على مفھوم )رھزب(األسد وھو الشدة وكذلك لفظھ 

 تنتمي لنفس الفصیلة أشیاء أي اختالفات دقیقة بین nuances نوع من الشیات أووالضخامة فھي صفات 
 معجما أصدرت ما تكون بالدرج التي یمر منھا اللون في سلم الفروق والتباین وقد أشبھوھذه الشیات 

 المصطلحات لترجمةأجد لونا لم 483یحتوي على )سیةن والفرواإلنجلیزیةالعربیة (لغات  بثالث لأللوان
 لكل لفظ عربي األجنبيرنا الختیار المقابل ر واضطاألخریینالعربیة سوى حوالي ثالثین كلمة باللغتین 

 ال نوالاأل من  نوعإلى تشیر أخریات استعمال كلمتین اثنتین الن كل كلمة عربیة نعتبرھا مترادفة مع إلى
,turquoise: تضم بالفرنسیة مثال الزرقاءاأللوانأصناف صفة مثل بإضافةإالیترجم  bleu

pétrole, bleu marine, bleu roi, bleu ciel, الجاھلیة بكلمة خاصة  عبر فيإذافالشاعر العربي
ص معلى مستوىعن مفھوم فان ھذا المفھوم ال یكون اعتباطیا بل ینطبق  ن المستویات التي تتدرج  خا

 لم نقل إن صعب المنال أصبحاألصیل دقة اللفظ العربي في مفھومھ  إدراكأنفیھا المترادفات على 
 عصر المحدثین أو اللفظ كائن حي یتطور وأن تجمیده في مستوى جاھلي أن اعتبرنا إذامستحیال ال سیما 

علماء اللسان بشيء غیر قلیل من المرونة یتبلور والمولدین قد یعرقل ھذا التطور فلذلك اتسمت اختیارات 
 بل إن قرائن contexte طبقا للسیاق –  ولو عبرنا بغیر اللفظ الموضوع لھ -في تحدید نطاق المفھوم 

 عناصر حیة تصاحب اللفظ وتكیف المفھوم إلىھذا السیاق تطورت ھي نفسھا من قرائن لسانیة صرف 
 اجتماعیة لسانیة أوhistorique)ي السیاق التاریخيوھ(وقد تتسع لتشمل جوانب تاریخیة 

sociolinguistique, تسجل اللھجات في تباینھا تبعا الختالف المجتمعات، فالسیاق اللساني قد یبرز 
 في نطاق أي المكاني لالستعمال أو الزمني اإلطار تباین كلمتین من خالل داللتھما الناتجة عن أوتطابق 

 قد   الموصوف تقدمت  إذا عند سماع الكلمة او وضع الكلمة داخل الجملة، فالصفة  ما تعود الناس تصوره 
.تفید معنى زائدا

ثر كبیر بسبب تمازج  اللغات واللھجات كنتیجة أ لھ الیوم أصبح السیاق االجتماعي اللساني فقد أما
مة الجاھلیة لم تكن  الكلأنحتمیة المتزاج الشعوب والمبادالت المصطلحیة بین األلسن المختلفة، في حین 

 ثم في العصر العباسي ولكن في نطاق عروبي األمويسعت في العصر تتتجاوز حدودا ضیقة ربما ا
 امتداد وانبساط وتشعب بفضل المكانة التي إلى غیر شمولي وقد استحال التقلص المصطلحي إسالمي
ة الیوم حیث انضافت ري وخاصا للغة الضاد منذ العصور الوسطى على الصعید العلمي والحض  أصبحت

الواحدة "مترادفتان" وھكذا تختلف لفظتان أوسعمعطیات جدیدة في حقول سیاسیة واقتصادیة وحضاریة 
 علیھما مفھوما جدیدا تحت تأثیر مقتضیات خاصة، المجتمع معنى وسیاقا في حین یضفي األخرىعن 
إطاركییف االضطالع خارج  في تأثرھا لالختیارات المجتمعیة في بلدان عربیة رائدة أصبحوقد 

ض ما یسمى   باللحن المشھور الذي یفضل على الصواب أحیاناالنوامیس اللسانیة المعھودة وھذا ھو بع
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ض المجامع     على تصویب صیغ شاذة رعایة للتأثیرات اللسانیة - عن حق –المھجور ولذلك انكبت بع
أنلذلك تحتم علینا المقتضیات المعاصرة  حدیثا فأو جزءا قدیما أواالجتماعیة في الوطن العربي كال 

نعجن المصطلح من جدید عجنا یتالءم مع متطلبات العصر وانسیاقا مع مختلف التأثیرات االجتماعیة 
 العلمي إطاره تظل حیة معطاء تكیف المفھوم في أن یجب ةالحركة المعجمیة المعاصراللسانیة في

 الداللیة معا واأللفاظ یجب نستقي منھا الدالالت أوستقي ث فالمراجع التي نیوالتكنولوجي الحضاري الحد
ص    األصلیة جانب المفردة إلىھي مجموع متكامل یضم   اللون الجدید الذي یحدد محتوى المدرك كما یقل

 تفاریعھا وبین الھیكل أو الكلمة في جذرھا أصالةنطاق ثنائي یوفق بین فوضى الترادف السطحي في
 ضلع في عالماإل الحدیث وللصحافة المعاصرة ولمختلف وسائل  فلألدب ور االجتماعي اللساني المتط

امل مفعوال حتمیا في ترصیص تطابق المفرد ومفھومھ و ھذا الھیكل وتغذیتھ ولعل لتواؤم ھذه العإقامة
 المحلیة فھذه أواإلقلیمیة  مستوى فصیح تتقارب فیھ اللھجات إلىوتبسیط الدالالت ورفع اللھجات العامیة 

من التشتت بفضل انتقالھا من مولیة في كینونة المفردة العربیة وحیویتھا ھي التي ستنقذ لغة الضاد الش
 تعبیر محصورة في أداة امتداد عارم على الصعید العالمي السیما وان العربیة لم تعد إلىشمولیة محلیة 

اك في الواقع عامل آخر  في شتى المجاالت وربما كان ھنأممیةأبعادإلى العربي بل تجاوزتھ اإلطار
 الذي قلما  – تأثیر الوعي الباطني السلیم أيیكیف في الخفاء اختیاراتنا وعطاءاتنا وھو العامل النفساني 

ففي ھذا المسار الطبیعي یمكن للمصطلح  – الواعي مھما تكن جنسیتھ اإلنسانتختلف ماھیتھ وروحھ لدى 
 نھمل ولو أنق على نفس الوتیرة ولیس معنى ھذا انھ یجب  یعیش وان یتوالد متواكبا مع مثیلھ الذي انبثأن

ص ونرصن ھذا التراث طبقا لمقأن یلزم وإنمااألصیلكلمة واحدة من معجمنا  ضیات عصرنا ت نرص
ض الذي جعل من لغة الضاد لغة الحضارة والعلم طوال ثمانیة قرون عبر     إغفالدون   ذلك التیار الفیا

ضالبحر  ن الذیاألساسیینسلفنا الصالح قد استطاع بلورة ھذا العطاء فان العاملین  كان وإذا المتوسط األبی
أو شعور ھذا السلف بسمو اصالتھ ورصانة ذاتیتھ مما قلص  أوال في تكییف ذلك وتوجیھھ ھما أسھما

 فقد استعمل األعماق یتجلى في تشبثنا بسطحیات بدل التغلغل في صبحأقص ناستبعد كل إحساس بال
ألنھم كانوا منشغلین ببناء كیان العالم )اریطماتیقا(في شكلھا الدخیل وكذلك كلمة )فیزیقا(السلف  كلمة 

 من ةالشمولیوالعامل الثاني الذي ساعدھم على خلق ھذه . وحضاریا وتكنولوجیاعلما )آنذاك(المعاصر 
 یكن یعرف في بالد   لمبأنھ القول إلى)ابن حزم(اإلمام مما حدا الموسوعيھو فكرھم )لغة الضاد(خالل 

اإلغریقیةأھمھاأخرى جانب العربیة لغات إلى رجلین اثنین بین علمائھا لم یكونا یتقنان األندلس
 ھو وحده الكفیل بخلق لغة تتواكب مع ما انطلق من اإلنسانيوالالتینیة فھذا الطموح الفیاض على الصعید 

 ویفتح لھا آفاقا واسعة لتكون –)ماسینیون(ي  كما یقول المستشرق الفرنس–العربیة ومن خالل العربیة 
 نجعل الیوم في متناول العرب وغیر أن نود اإلطار ففي ھذا األمم لغات السالم والتخاطب بین إحدى

 جھازا یساعدھم على إدراك –العرب ممن شغفھم جمال ھذه اللغة  ورواء ومنطقیة بنیتھا وبساطة ھیكلھا   
 الذي ھو األولتناھیة التي یوفرھا للعربي المعاصر ھذا المقوم الحضاري  المواألبعاد الشاسعة اإلمكانات
.لغة الضاد
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القسم الفرنسي 
واإلنجلیزي

Arabisation rationnelle de L'administration
et de L'enseignement

Le monde arabe tend actuellement vers une arabisation totale de
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l'enseignement, dans toutes ses étapes et ses disciplines. Mais, cela ne signifie
guère une éviction éventuelle des langues étrangères, en tant que langues.
L'universalisme de la science, le développement du réseau intellectuel et
l'ouverture d’horizons nouveaux, dans la vie moderne, incitent à l'intégration
dans nos programmes des langues occidentales, devenues, dans le contexte du
20ème siècle, des impératifs pour l'élaboration de toute entité scientifique et la
concrétisation de toute personnalité individuelle, suffisamment étoffée, pour
s'assimiler efficacement les données et les contingences du monde actuel.

Toute ascension évolutionnelle de l'enseignement de la langue arabe est
certes, un premier atout, susceptible de doter toutes les couches de la nation, de
l'instrument capital, qui constitue un des aspects essentiels de notre civilisation.
Mais, ce véhicule de la pensée doit cadrer, pour être viable, dans l'évolution
universelle qui s'oriente, à pas de géants, vers la technologie.

Les éléments les plus adéquats de la langue, doivent figurer, en termes
concrets, dans un dictionnaire vivant », à la portée de tous, simple, évoquant
clairement toutes les péripéties de la structuration contemporaine. Sa
composition doit tenir compte, exhaustivement, de tous les mots en usage, dans
le monde civilisé, pour toutes les matières. Toute conception, dans ses
dimensions significatives, doit s'identifier avec son sens moderne, tel qu'il se
présente, dans la linguistique occidentale. Un autre dictionnaire analogique»
permettra de repérer les termes propres qui traduisent, avec précision, les
différentes formes de la pensée. Les manuels scolaires, pour l'apprentissage de
cette langue, tiendront compte du fait .qu'ils s'adressent à la génération future,
celle-là même, qui aura entre ses mains, les destinées de la grande Nation Arabe,
devant évoluer dans l'orbite universelle. Une obligation donc s'impose : ces
ouvrages devront être écrits dans une langue scientifique claire, précise et
accessible, d'où l'on bannira les termes recherchés, vagues, d'un emploi ardu.

Cette rationalisation conditionne toute efficience de la langue arabe, qui
a donné ses preuves, en tant que véhicule de pensée, pendant plusieurs siècles.

Mais, là, une question préjudicielle se pose: la langue arabe, dans son
état actuel, est- elle de nature à répondre à toutes les exigences d'une science
(qui se spécialise rigoureusement, chaque jour), elle à suivre la vertigineuse
évolution ? A laquelle on assiste, chez les grandes Puissances, où le
développement de la terminologie technique est fonction de l'élan exceptionnel
des découvertes de l'ère atomique. On peut se demander, avec amertume, dans
quelle mesure, des langues sous- développées seront à même de s'adapter, avec
un minimum de garantie, à cette grande révolution de l'esprit et des méthodes
scientifiques ?
Autrement dit, le Monde Arabe dont les cadres ont été généralement formés en
Occident, et à travers des langues occidentales, pourra- t- il trouver dans la
langue arabe, la pluralité de ces impondérables, qui ont façonné son esprit
occidentalisé ? La réponse à cette question vitale sera- telle influencée, chez
certains, par ce parallélisme intellectuel, qui incite certains grands esprits de
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l'Orient à s'exprimer en arabe, tout en pensant « en langues étrangères » ,ce qui
fausserait fatalement leur concept des choses et leur jugement tout court .
Certes, nombreux sont lès pionniers de l'arabisation, dont le subconscient
technique occidentalisé » crée, déjà, dans leur esprit, une sorte de reconversion
qui leur donnerait l'impression de penser et de s'exprimer, en arabe. Le
bilinguisme ou le multilinguisme joue, donc, chez le savant arabe, ou le simple
étudiant de sciences, le rôle d'équilibration et d'universalisation, qui façonne «
l'esprit scientifique» parfait. Si la langue arabe a pu devenir, avant la
Renaissance de l'Occident, « une langue internationale du commerce et de la
science», comme dit Georges Rivoire dans le « Miracle Arabe» et être aux yeux
d'un orientaliste éminent comme Louis Massignon, « un pur et désintéressé
instrument des découvertes de la pensée», ce fut grâce à ce multilinguisme, qui
amena des auteurs arabes ou arabisants, en plein Moyen Age, à élaborer des
dictionnaires arabe-grec arabe- latin et arabe-espagnol dont des manuscrits se
trouvent encore à l'Escurial, en Espagne. Certains parmi les grands savants
musulmans excellaient, souvent, dans plusieurs langues ; et de ce fait, ils étaient
constamment à jour et aptes à suivre l'évolution des découvertes scientifiques à
l'époque. D'éminents chercheurs européens tel Roger Bacon (père de la science
expérimentale), connaissaient, dit- on, la langue arabe: Albert le Grand
n'enseignait en physique, en chimie et en sciences naturelles, que ce qu'il avait
appris, chez les auteurs musulmans, à travers la langue arabe.

Le système adopté, dans les grandes universités arabes, s'inspire
aujourd'hui de ce bilinguisme. Les revues publiées à la R.A.U par exemple, en
collaboration avec le « Centre National de Recherche» et, sous les auspices du «
Conseil Supérieur des Sciences», sont rédigées, pour une bonne part, en anglais.
Ainsi, le « journal de chimie », «l'Egyptien journal de botanique », le « journal
de géologie », les revues des Faculté de sciences, d'agriculture et autres, où de
nombreuses études sont « présentées en langue anglaise ». Le « guide de
l'Université de Bagdad» (rubrique.. réservée à la faculté de Médecine, 1959-
1960, p. 129), précise que « la langue officielle de l'enseignement est l'arabe, qui
est le véhicule éducatif en médecine légale ; mais, l'anglais est, actuellement, le
seul instrument d'expression, dans les autres matières médicales, étant donné les
difficultés que rencontre aujourd'hui l'enseignement de ces disciplines, en langue
arabe; « néanmoins, ajoute l'auteur du guide universitaire iraquien, les efforts
déployés tendent sérieusement à faire de l'arabe, dans l'avenir, la seule langue
d'interprétation de la pensée scientifique à la « faculté de Médecine». La Syrie,
dont l'effort d’arabisation remonte à l’année 1918, dut recourir à un bilinguisme
mitigé où les professeurs syriens se réfèrent encore constamment aux ouvrages
scientifiques français.

Il est bien entendu que les cycles primaires et secondaires, en Syrie, en
R.A.U.. en Irak et ailleurs, ont été entièrement arabisés, les langues étrangères
n'étant enseignées qu'en tant que langues. Mais, ces pays ont parcouru des stades
progressifs, au cours desquels, ils ont parachevé la formation des cadres
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arabisés, tout en adaptant l'arabe à l'enseignement secondaire de la science.
Le recours à une langue étrangère, pour étoffer, provisoirement, la langue

arabe, est un atout généralisé dans les universités du Proche- Orient, soucieuses,
toutes, de suivre l'évolution de la science, avec les moyens appropriés. Mais, le
Monde Arabe qui essaie de conserver, ainsi,un niveau universitaire, l'alignant
sur l’Occident, entend parfaire sa langue nationale, dans un délai record, pour en
faire un instrument de transmission scientifique, à l'instar. des langues
internationales. Des académies, des facultés, des instituts et organismes
spécialisés coordonnent leurs efforts, pour doter les diverses branches de la
science, d'une terminologie unifiée, qui réponde à toutes les exigences
modernes.

Les Etats arabes qui ont adopté cette politique du bilinguisme, avaient fait
abstraction de toute considération passionnelle, et imposé à leur système
d'enseignement, une planification rationnelle qui s'inspire uniquement des
impératifs de l'heure. Ils assurent, ainsi, une réelle efficience à la langue, appelée
à reconquérir, dans un proche avenir, sa place éminente dans le monde.

D'autres pays arabes, qui manquent encore de cadres et dont le degré
d'initiation à la langue arabe, en tant qu'instrument scientifique, demeure encore
insuffisant, doivent aligner, méthodiquement, leurs efforts sur le processus
concret, adopté par les Etats frères, pour rationaliser l'arabisation et assurer, à
travers l'arabe, une adaptation adéquate ; car toute improvisation dans ce
domaine, risquerait de dévaloriser la haute culture universitaire arabe et
compromettre son progrès scientifique.

Le véhicule arabe, modernisé, doit être repensé, dans un contexte mondial,
qui implique la stricte correspondance d'un terme unique à chaque notion,
compte tenu des nuances, des extensions étymologiques et d'une délimitation
précise et adéquate des contours de chaque mot unifié.

Les travaux académiques du Caire, de Damas, d’Amman et de Bagdad,
ainsi que les élaborations lexicographiques des divers organismes arabes, ont été
recensés par nos services et figurent, dans des fichiers, que nous essayons de
classifier scientifiquement et exhaustivement. Mais, la mise à jour de ce vaste
inventaire nécessite un travail de dépouillement continu, dans toutes les langues,
et, notamment, en arabe, en anglais, et en français, véhicules largement diffusés
dans le monde arabo-islamique. Quand nous constatons l’élan des termes
nouveaux crées quotidiennement et lancés sur le marché technique du monde
moderne, nous pourrons mesurer l'ampleur de la classification préconisée. Mais,
c'est là, une condition sine qua non, dont toute mise à jour rationnelle, demeure
fonction et qui justifie le planning que nous divisons en deux grandes rubriques .

l) les travaux scientifiques ;
2) les moyens techniques d'exécution.
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PLANNING D’ARABISATION
PREMIERE PARTIE

LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

L’élaboration de ces travaux exigent :

A/ Dépouillement des termes arabes et leur classification selon les idées
exprimées :

Personne ne conteste la richesse de la langue arabe. La prolifération des
synonymes de cette langue est inimitable; mais cet élément constitue, parfois, un
facteur de dispersion si on ne tient pas compte de certaines nuances qui
diminuent tout cahot dans ce domaine ; quant aux lacunes terminologiques,
souvent signalées, on ne saurait en dresser un inventaire réel, si on ne
connaissait pas, au préalable les dimensions de notre patrimoine linguistique ; il
résulte, certes, de quelques recensements, fortuits et incomplets, qu'un certain
nombre de notions modernes, dont nos académies s'ingénient à élaborer les
correspondants en arabe, trouvent, déjà, leur expression adéquate, dans des
termes anciens de l'époque antéislamique, omeyade ou abbasside, ainsi que dans
les périodes postérieures.

Certains de ces termes sont épars, dans la masse confuse des compilations
lexicographiques arabes ; l'inexistence de véritables dictionnaires des idées ou
de lexiques analogiques efficients dans la langue arabe, rend notre tâche ardue.
Un recensement exhaustif de toute la terminologie arabe s'impose, donc, afin de
déceler les lacunes réelles.

C'est un travail préalable à toute recherche néologique, qui doit être,
d'autant plus profonde que toute efficience .dans le domaine linguistique
moderne exige une mise à jour constante.

Le nouveau lexique arabe doit donc, être complet, classifié, selon
l'acception du terme, dans un ordre d'idées déterminé; chaque mot sera
clairement et amplement défini avec, en regard, ses correspondants français et
anglais.

Ce travail de longue haleine achevé, le nouveau lexique arabe sera un
véritable miroir qui reflète l'effort colossal et millénaire, déployé par nos
lexicographes, et, dont la continuité doit être assurée, avec constance. Ce sera le
couronnement des oeuvres initiatives du B.P.A, dans le domaine de coordination
et d'unification du patrimoine culturel arabe.

B) Dépouillement des lexiques français et anglais et leur classification
par ordre d'idées.

Mais, le recensement parallèle des dictionnaires modernes français et
arabes constitue un préalable essentiel, qui permettra de comparer le contenu des
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trois lexiques et de combler les lacunes de chacun, par le surplus terminologique
de l'autre. Cette symbiose des langues à l'échelle universelle, est un des mobiles
d'harmonisation de la pensée moderne et de ses dimensions en plan 21e siècle.

C - Constitution d'un fichier général pour les termes modernes adoptés ou
arabisés.

Les termes scientifiques et techniques arabes ou arabisés, correspondant à
toutes les notions modernes, seront réunis, dans un fichier général et classés, par
ordre alphabétique. Déjà, une nomenclature de deux cent mille fiches figurent
dans nos archives, en sciences, en lettres et en arts; dans les trois langues. C'est
la matière de trois lexiques franco-anglo-arabes qui constitueront une référence,
évoquant tout l'effort déployé jusqu'à présent, à l'échelle interarabe. D'autres
lexiques spécialisés seront tirés de ce lexique général par les moyens techniques
appropriés (dont nous parlerons dans la 2e partie de ce planning) et dont
certains, publiés jusqu'ici par le R.P.A, constituent des archétypes, tels le lexique
juridique (tome 1 A et B), les lexiques chimique, mathématique, physique,
touristique, etc... .

Des séminaires et colloques, organisés à l’échelle interarabe, découle une
terminologie technique unifiée que les Etats arabes s'engageront à appliquer
dans leurs pays respectifs.

D) Elaboration d'un lexique général de langue arabe.
L'aboutissement de ce long travail de recensement, de coordination, de mise à
jour et d'unification, sera l'élaboration d'un « lexique général de langue arabe},
qui sera publié, selon les normes suivies, en l'occurrence, par les grands lexiques
modernes}, quant à la classification, l'explication technique de chaque terme et
son adaptation au goût et à la mentalité du 21e siècle.
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DEUXIEME PARTIE
LES MOYENS TECHNIQUES ET

PRATIQUES D'EXECUTION DU PROJET

1- Expert :
- L’exécution des projets de ce vaste planning doit être l'œuvre d’experts

arabes, à raison, pour chaque branche scientifique, d'un minimum de trois
spécialistes, bilingues, connaissant, profondément, la langue arabe et une langue
occidentale, préférence le français et l'anglais. Leur travail aura un cacher
purement technique, consistant dans la collation des termes arabes et étrangers,
l'élaboration d'une définition en trois langues, pour chaque terme ; la
classification devant être effectuée, grâce à des appareils informatiques.

2- Informations :
La réalisation de projets d'une telle envergure nécessiterait la mise sur pied d'un
très grand nombre de savants, de collaborateurs qualifiés, pendant, peut- être,
des dizaines d'années. C'est pourquoi l'usage de moyens s'avère indispensable,
pour assurer le travail de classification et de pointage, dans les plus brefs délais
et dans les meilleures conditions. Nos experts ont exposé aux représentants des
maisons IBM et BULL nos projets et étudié, avec eux, les possibilités
techniques d'une informatisation rationnelle et rapide. Ils s'est avéré qu'on peut
synchroniser tous les travaux que comportent nos projets de façon à exploiter le
travail de base, dans toutes les classifications secondaires, grâce à un fichier
informatisé, qui reflètera le grand répertoire préparé par nos services. Le rôle
que doit jouer celui qui, des deux établissements, prendra le travail en charge,
est le dépouillement de tous les termes du grand Larousse qui seront classés et
informatisés.

Cette classification électronique se fera en double : par ordre alphabétique
et d'après l'objet, c'est-à-dire selon la branche scientifique, littéraire, artistique ou
autre, dans laquelle s'intègre le terme.

Les mots, ainsi classés, seront collationnés avec leurs correspondants
anglais et arabes, fournis par le B.P.A ; correspondants qui seront aussi classés
par ordre alphabétique latin, et arabe. Une seconde série de travaux corollaires
consistera à séparer les termes, déjà arabisés ; de ceux qui ne le sont pas, les
termes arabes ou arabisés unifiés, de ceux qui sont ou adoptés par la majorité
des pays arabes ou qui font encore l'objet de désaccord. Chaque espèce sera
ainsi, placée à part, avec toutes références.

Le B.P.A mettra à la disposition des services tous les termes qu’il aura
dépouillés, dans les dictionnaires, lexiques ou ouvrages linguistiques, en vue de
les classifier, d'abord, selon leur objet, d'après la procédure que nous adopterons
pour l'élaboration du grand lexique analogique arabe précité, et, ensuite, par
ordre alphabétique, dans le but de préparer le lexique arabe moderne.
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Tous nos lexiques spécialisés seront tirés, automatiquement, du fichier
informatisé et livrés à l'impression sans grand changement.

3) Le financement :
Il résulte des premières estimations de la maison IBM que le dépouillement du
grand Larousse nécessitera à lui seul 18 mois de travail. La réalisation de ces
projets est, donc, facteur des crédits que les Etats arabes mettront à la disposition
du BPA, dans le cadre de leurs engagements, conformément aux
recommandations du Congrès d'Arabisation et du Conseil Exécutif du BPA (2e
session 1964).

Par l'élaboration de cette série de lexiques, le BPA tend à renforcer la
langue arabe, à lui assurer un alignement adéquat et continu sur les langues
modernes, et, en faire un véhicule d'expression et de transmission universelles.
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PLANNING D'ARABISATION
DANS LE MONDE ARABE

Réuni du 3 au 7 avril 1961, à Rabat, dans le but de réaliser l'arabisation,
dans toutes les institutions des Pays Arabes, le Congrès d'Arabisation a pris,
entre autres, les résolutions suivantes:

a) Le Congrès décide de s'ériger en un organisme permanent, se
réunissant périodiquement. Il recommande la création au Maroc, sous l'égide de
la Ligue Arabe, d'un Bureau Permanent de l’Arabisation où seront représentés
tous les Pays Arabes. Le but de ce Bureau Permanent est de recueillir et
rechercher les documents relatifs aux recherches des savants et des académies de
langue : arabe, des activités des écrivains, des hommes de lettres et des
traducteurs. Il aura pour tâche de coordiner ces résultats, et les comparer, de
façon à en extraire les matières relatives aux buts de ce Congrès, afin de les
soumettre à l'études des Congrès d'arabisation ultérieurs.

b) Le congrès recommande la création, dans chaque pays arabe, d'une
Commission Nationale de l'Arabisation, qui devra se tenir, au courant de
1'activité des organismes, s'occupant d'arabisation dans les pays intéressés.

Les Commissions Nationales de l'Arabisation, qui seront le trait d'union
entre ces organismes et le Bureau Permanent, présenteront à celui-ci les résultats
scientifiques de leurs pays.

c ) Le Congrès recommande que tous les ouvrages qui paraîtront; dans les
différents pays arabes (que ce soit des ouvrages d'études générales ou des
ouvrages scolaires) ; ainsi, les revues littéraires et scientifiques, seront adressées
gratuitement au Bureau Permanent.

d) Le Congrès souhaite, pour la grande Nation Arabe, la création dans un
proche avenir, d'une Académie Arabe unique, en corrélation avec les Académies
des différents pays arabes. A cette occasion, il recommande la constitution
d'académies, dans les pays qui n'en ont pas encore.

e) Le Congrès recommande la constitution, dans chaque pays arabe, d'un
organisme dont le but consistera à suivre les activités de la traduction de toutes
sortes de livres et d'ouvrages, et à enregistrer tout ce qui sera traduit, ainsi que
de faire parvenir au Bureau Permanent du Congrès, les renseignements pouvant
lui être utiles.

f) Le Congrès décide que sa prochaine réunion périodique se tiendra, à
cette même époque, l'année prochaine, dans une ville arabe, laissant l'initiative
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au Bureau Permanent de l'Arabisation, d'en fixer la date et le lieu.
Le BPA compte parfaire l'élaboration de tous ses lexiques, dans l'espace

de 10 ans. Il a déjà consacré 4 ans, depuis sa création, à la préparation de
diverses branches scientifiques, telles que la chimie, la physique, les
mathématiques, les travaux publics, les sciences juridiques, etc...

Au cours des 6 années suivantes, l’œuvre lexicographique du BPA sera
complétée et mise à jour, par un alignement adéquat de la terminologie arabe, à
la terminologie occidentale moderne.

Inventorier le potentiel actuel de la langue arabe, en combler les lacunes,
mettre sa terminologie scientifique et technique à jour, coordonner, dans ce sens,
les efforts déployés à l'échelle interarabe, tels sont les éléments essentiels du
projet de planification que nous avons présenté à l'opinion universelle, qui
s'intéresse à l'évolution de la langue arabe et. à la mise sur pied d'une procédure
rationnelle et efficiente, devant assurer, dans les meilleures conditions,
l'alignement de la langue du Coran, jadis langue des sciences et de civilisation,
sur les langues modernes.

C'est ainsi que le Monde Arabe, grâce au Bureau Permanent de
l'Arabisation et aux services d'arabisation, relevant des divers départements,
s'acheminera, suivant des planning rationnels vers la réalisation progressive,
mais sûre, de l'arabisation, aussi bien de l'enseignement, dans ses divers cycles,
que de l'administration et des secteurs de la vie moderne. Un de nos objectifs
immédiats est l'élaboration d'un dictionnaire complet, basé sur la recherche des
termes scolaires ; dans le Monde Arabe et certains pays d'Occident. De cette
étude comparative très serrée, naîtra une symbiose qui permettra à la langue
arabe de s'aligner, à ce niveau, suivant un processus rationnel, sur les données du
« livre scolaire occidental », tout en conservant à l'ouvrage scolaire arabe ou
islamio- arabe, un coloris régional. C’est ainsi que le livre scolaire marocain
arabisé, aussi bien celui du maître que celui de l'élève, disposera de tous les
atouts qui en feront un instrument susceptible d'assurer, à la langue l'arabe, un
niveau universel. Des dictionnaires illustrés devront être élaborés, dans un temps
record et mis à la disposition des élèves, dans tous les stades; les écoles seront
dotées, parallèlement, d'une série de tableaux de langage, de leçons de choses et
de toute une gamme de films éducatifs et documentaires, en langue arabe. Dans
le cycle secondaire, le « dictionnaire scientifique» devra, alors, être mis à jour et
unifié; la formation des cadres qui conditionne, au premier plan, toute
arabisation, peut être réalisée, avec un maximum de succès, conformément aux
méthodes les plus modernes, qui garantiront une reconversion totale et une
équilibration sûre du niveau scientifique arabe; dans un contexte universel. Ce
souci d'équilibration linguistique touche, dans les contingences actuelles de l'ère
atomique, divers pays, aussi bien arabes qu'occidentaux. Un effort conjugué est
vivement souhaitable entre tous les pays intéressés.
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Quant à l'arabisation de l'administration, le B.P.A s'ingénie, grâce à la
bonne volonté de divers Ministères, à recenser les termes français, ou anglais en
usage dans l'Administration, en vue de fixer leurs correspondants en arabe, en
liaison avec les pays arabes. Un lexique administratif exhaustif couronnera cet
effort de synthèse, dont bénéficiera le monde d'expression arabe.
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Problèmes d'arabisation de
la science et coordination
des Termes scientifiques

La langue arabe a derrière elle la profonde lacune des quatre siècles
révolus, en plus du vide laissé par un grand nomb1e de (néologismes) dans tous
les domaines de la science et de la technique.

L'évolution rapide des sciences et des techniques a fait surgir des problèmes
de terminologie que même -des pays parmi -les plus développés ont du mal à
résoudre.

Ce problème linguistique, auquel est confronté le monde en général, se
pose avec d'autant plus d'acuité dans le secteur arabe, que celui-ci connaît une
multiplicité de dialectes ,qui aggrava les difficultés et écarte, parfois, toute
possibilité d'adaptation , et, surtout d'unification linguistiques.

Qu'avons- nous donc fait pour sortir de cette impasse qui devient, de plus
en plus, un labyrinthe commun à tous les peuples, qu'ils soient développés ou en
voie de développement ?
Les Arabes se sont, certes, penchés, sur ce problème, afin d'enrichir leur langue

d'une terminologie scientifique appropriée. Mais, cet effort très louable et
fructueux n’émane, souvent que d’initiatives isolées, se contredisant les unes les
autres, et, aboutissant parfois, à une multiplicité de termes, pour recouvrir un
même concept qui, en français ou en anglais, s'exprime par un mot unique.

Cette pluralité terminologique qui est de nature à engendrer la confusion
des synonymes, était signe de richesse linguistique et reflétait une qualité
inhérente à la langue en question. C'est pourquoi les Académies et les
Universités arabes, qui oeuvraient, jadis, individuellement, chacune dans sa tour
d'ivoire, visent aujourd'hui, dans une mesure encore restreinte et avec trop de
lenteur, cependant, à coordonner leurs efforts au sein d’une fédération
académique, appelée à jouer un rôle capital ; celle-ci doit, pour être efficace,
s'atteler collectivement à son travail lexicographique, en cherchant à combler les
lacunes, tout en éliminant les doubles emplois, et les contradictions, car la
langue technique ne peut souffrir la présence de termes vagues et imprécis.

Aussi, la tendance actuelle est-elle de coordonner, de manière appropriée,
le travail des linguistes et les lexicographes, sous l'égide de la Ligue des Etats
Arabes ou de l’Organisation de la Ligue Arabe pour l'éducation, la culture et la
science, (ALECSO). Une première initiative, lancée dès 1960, à partir de
l'Afrique du Nord, visait à renforcer la tendance à l'unification et à la mise à jour
des néologismes, arabes dans la langue technique.

Un congrès d'Arabisation a été convoqué à Rabat, en 1961, avec la
participation de tous les Etats Arabes et de leur Ligue. Ce congrès avait pour but
de coordonner les efforts déployés par les pays arabes, en vue d'unifier la
terminologie scientifique de leur langue, tout en lui assurant une mise à jour
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constante.
Ce travail considérable qui suppose la mise sur pied d'une infrastructure bien
adaptée, a été confié à un Bureau Permanent d'Arabisation (BPA), organisme
interarabe siégeant à Rabat, sous l'égide de la Ligue des Etats Arabes.

Le BPA, malgré le peu de moyens dont il disposait et le peu
d'empressement et d'encouragement dont il fut entouré, s'attacha pieusement à
l'accomplissement de sa mission, suivant un plan précis et rationnel. Après dix
ans de labeur persévérant, ses efforts ont abouti à la publication d'une série de
lexiques techniques trilingues (arabe, français, anglais), élaborés à partir d'un
répertoire linguistique occidental et d'un dépouillement minutieux des richesses
lexicographiques de la langue arabe, notamment dans le domaine scientifique.

Le Bureau d'Arabisation a-t-il réellement décelé l'origine de toutes les
lacunes, de tous les anachronismes de la langue arabe, aussi bien sur le plan
interarabe qu'à l'échelle universelle? Une analyse autocritique rigoureuse
pouvait seule dégager les véritables sources de l'ankylose et de la stagnation de
notre langue, car, pendant longtemps, le monde arabe s'est complu dans l'idée
que sa langue était un instrument de civilisation, un véhicule de la science, au
point de rester aveugle sur les carences et les lacunes que révélaient les besoins
linguistiques de notre temps.

Sans doute la langue arabe est elle devenue une langue de travail aux
Nations Unies, mais ne nous leurrons point : ce pas en avant est surtout,
l'expression d'un choix politique que le Tiers Monde a fait, à partir d'options
floues et mal assurées. Notre langue a, certes, fait ses preuves, au Moyen Age ;
D’éminents orientalistes dignes de foi, comme LOUIS Massignon, considèrent
qu'elle a été l'instrument des communications internationales dans le passé,
qu'elle sera le véhicule de la paix universelle, dans le futur, à l'échelle mondiale,
et qu'elle doit s'imposer, par sa valeur intrinsèque, dans le concert des nations.
Mais, le problème- n'est pas:- pour autant, intégralement résolu; il ne s'agit que
des premiers pas, dans le processus de remise en état, qui doit nous engager,
dans une voie plus sûre, avec les moyens appropriés et surtout avec le concours,
cette fois-ci, de tous les pays arabes.

Cette conscience interarabe, cette foi scientifiquement étayée, sont, à
travers notre langue le sûr garant de l'efficience de notre œuvre, qui est celle de
toute la Nation arabe ; l’unification de la terminologie est donc, une étape dans
le processus d'évolution de la langue arabe; elle doit s'accompagner de
l'unification des programmes et des moyens de recherche universitaire.
L'universalité de la science, la nécessité de se maintenir constamment au niveau
technique des progrès scientifiques et d'assurer, à l'échelle mondiale, des
échanges fructueux, sont autant de critères à prendre en considération, dans
l'élaboration de la terminologie moderne arabe.

Nous devons mettre l'accent sur les modalités d'exécution de notre plan.
Le travail doit s'effectuer, en plusieurs étapes; en premier lieu, il faut

procéder à un dépouillement des termes arabes et des lexiques et dictionnaires
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français et anglais; dans une deuxième étape; on établira un fichier général des
termes adoptés; en dernier lieu, on mettra sur pied un appareil informatique, c'est
–à-dire un computer arabisé.
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القسم اإلنجلیزي

PROBLEMS OF ARABIZATION
lN SCIENCE
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After four countries of Ottoman and Western colonization, the arabic
languge- which is nevertheless regarded by eminent orientalists as having made
possible the first progress of science in the middle East-become rigid and
ossified. AlI efforts to give a new impetus to Arabic and put it on an equal
footing with modem Western languages have so far proved ineffective. The gulf
of four centuries has led to a lack of a large number of neologisms in modern
Arabic only about fifty new terms) in all branches of science and technology.
The author describes a method of solving this problem of communication :

The rapid development of science and technology has raised
terminological problems which even the most highly developed countries are
finding it difficult to solve.

France, for instance, despite the rich potentialities of its vast linguistic
heritage, and despite the work of dozens of specialized 1exicographical bodies,
has been only partly successful, by dint of considereble efforts, in making good
the gaps in the contemporary French vocabulary. Barely half the 18.000 new
concepts brought into use by the discoveries of the atomic age are expressed in
words of French origin.

It is easy to visualize the situation in other Eurpean countries and, even
more so, the problems of developing countries in Aftica, Asia and Latin
America and, in particular, the Arab world, in spite of fact that the exhaustive "
terminology of Arabic left its stamp on technical progress and on the
experimemal sciences throughout the Middle Ages and at the beginning of
modern times".

This is a linguistic problem with which the world in general is
continding but it is particulary acute in Arab countries because of the large
number of dialects. This accentuates the difficulties, and sometimes rules out
any possibility of adapting and, above all, unifying the language.

Filling a serious gap
What have we done to escape from this dead end which is increasingly

becoming a Labyrinth for all nations, whether developed or deyeloping? The
ways and means of adapting the vocabulary increasingly depend on the real
potential of each nation's laboratories and research workers. The national is like
a looking glass reflecting the national research and development effort in the
field of scientific discovery. ln this context, what approach is advocated in the
Arab world to the problem of remedying this serious short-coming, even if on1y
partially?
Arabs have in fact been studying this problem since the beginning of the century
and have tried to provide their language with a suitable scientific terminology.
But this very commendable and productive endeavour has often comme from
isolated conflicting initiatives sometimes giving rise to a wide variety of terms
to express a concept which is rendered by a single word in French or English.



130

Such a multiplicity of terms is likely to lead to confusion, since the existence of
a profusion of synonyms is no longer regarded as a sign of linguistic richness or
as a retlection of the inherent quality of a language. This is why Arab
Academies and Universities which used to work in isolation, in their own ivory
towers, are today trying to co-ordinate their efforts within a single academic,
federation, although progress in this respect is still limited and unduly slow. This
federation will have an essential part to play in modernizing the language and, in
order to be effective, should make a concerted approach, to the work of
lexicography to make good present deficiencies and eliminate duplication and
inconsistency, since technical language admits of no vague or imprecise terms.

The main emphasis ,at present is therefore on co-ordinating the work
done by linguists and lexicographers under the auspices of the league of Arab
States or the Arab Educational Cultural and Scientific Organization (ALECSO).
The first move in this direction, designed to strengthen the trend towards
unification and to up date newly coined Arabic technical terms, was made in
North Africa in 1960. During a visit to the Near East in the same year, King
Mohammad V realized how seriously modem pragmatism would distort our
development if our technical progress in the social and economic spheres did not
bear the stamp of a distinctively Arab spirit mediated through the language of
the Koran, the sacred book of Islam.

Standardization of technical terms.
An Arabization congress was held in Rabat in 1961 and was attended by

all Arab countries and by the League of Arab States. The purpose of the meeting
was to co-ordinate Arab efforts to standardize the scientific terminology of the
language and to keep it up to date. This is a monumental and overwhelming
task, a colossal undertaking calling for vast human and material resources. A
livmg mechanism has to be set in motion and endowed with a new spirit so as to
harmonize the efforts of Arabists and of native speakers of Arabic for the
attainment of pratical results. Such an 'undertaking requires planning based on a
methodical inventory of our linguistic heritage which must be rationally listed,
arranged and classified.

This substantial task, which involves setting up a carefully devised
infrastructure, has devolved upon the Permanent Bureau of Co-ordination of
Arabization in the Arab World (PBA), an inter-Arab organization working under
the auspices of the League of Arab States with its head-quarters in Rabat. Until
1967, a series of difficulties hampered the Bureau's initiatives and achievements,
and for several years it had to make do with very limited staff and equipment.
The PBA's head, who began as Secretary and then became Director-General of
the Bureau, then made a series of visits to Arab States to convince the
authorities of the need for such an organization. At that time, most of these
countries were not convinced, as they are today, that such co-ordination was
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essential. In addition, political or other disagreements continually hampered
such co-operation while the Arab Maghreb was increasingly conscious of the
imperative and urgent necessity of escaping from French influence which might
easily be taken for a form of neo-colonialism.

This major problem was further exacerbated by the steady increase in the
numbers of professional people trained in languages other than Arabic. ln spite
of the slenderness of the PBA's resources and the limited interest and
encouragement which its endeavours received, the Bureau dutifully out its
mission, following a clearly defined and rational plan. After ten years of
unremilling effort a series of trilingual technical glossaries (Arabic, French and
English) was published based on a vocabulary of Western terms and on
meticulous analysis of the lexicographical ressources of Arabic, particulary in
the scientific field.

This involved filing hundreds of thousands of cards in alphabetical order,
which then arranged according to various specialized subjects (see fig. 1); this
card index covers a large number of fields of study relating to all levels of
education as well as to public service and specialized services. It was thus
possible to embark on a comparative study basee on reliable documentation; the
method is being refined and the end in view is becoming more clearly defined.
The Bureau of Arabization is becoming strict and even meticulous in its efforts
to achieve consistency, exhaustiveness and, above all, efficiency. ln the
glossaries it is important not only to avoid duplication and ambiguous
synonyms, but also to fill an immense gap by defining every Arabic technical
term expressing a particular concept, only one such term being used (as in most
Western languages).

13 06- Congédié (Fig. 1)1

مسرح، معزول، مفصول
Dismissed, Discharged, Paid off

We have proceeded by stages, without trying to rush things and, more
particulary paying all due heed to the susceptibilities which sometimes tend to
diminish the cultural contribution of modem civilization. We have embarked
on a first series of volumes comprising terms without illustrations or definitions,
with an index in two languages. The conditions required for the adoption of an
Arabic or Arabized term are : simplicity, clarity, consistency with its English or
French equivalent in a precise context which has no ambiguity or gaps.
Neologisms must suggest the essential elements of the concept they express.

*Pride in one's language
At this stage the question arises as to how far the new glossaries satisfy

modern requirements.

1 Fig 1 : samples of index cardex cards in three languages, with a full explanation un Arabic of the concept of
the terms indicated.
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Has the Bureau of Arabization really identified the source of all the gaps
and anachronisms in Arabic, both on an inter-Arab and on a world level?
Searching critical self- analysis was essential in order to pinpoint the real
reasons for the paralysis and stagnation of our language, especially as the Arab
world has for so long taken it for granted that Arabic is an instrument of
civilization and a vehicle of science, so much so that it has remained blind to the
short- comings and gaps revealed by the linguistic needs of modern times.

During the congress in Rabat to lay the foundations of the PBA, eminent
linguists tried to reply seriously and with complete sincerity to a series of
questions on the purpose of Arabization. The Arabic-speaking Maghreb then
came up against the awesome obstacle of French influence which permeates and
profoundly affects the entire superstructure of Magreb society. Because of the
Maghreb's position on the fringes of the Arab world, it was the only alea
conscious of magnitude and danger or this anachronism. It had to turn to the
Arabic-speaking East as the source of scientific works and textbooks which used
the medium of Arabic to express modern scientific thought and which were in a
number of private schools in the Maghreb.
To co-ordinate and standardize this educational terminology we therefore started
by inventorying the terms used at the primary level, taking as a basis the books
approved by various ministries concerned. In addition to the inventory drawn up
at our headquarters a second list is being compiled in each Arab country
covering, in particular, the scientific subjects taught in primary schools
(arithmetic, object lessons, and so on). Egypt used its vast resources on this task
for a year and made an inventory of the vocabulary of primary education. At the
same time, we analysed officially approved French school books.

The results were fairly similar (7000 to 8000 terms), but with one striking
difference : in the French books each term expresses a single notion, well
defined as to content and scope, whereas the arabic nomenclature comprises
many synonyms, derivatives and variants-all standing for the same notion. An
example is the list of words corresponding to the single French word classe :

صف=فصل =حجرة 
The Frensh book contains almost twice as many concepts as the Arabic

one, so that a child in the Near East studying from Arabic textbooks acquires no
more than half the knowledge absorbed by the French counter-Part. This
situation adversely affects secondary schooling and also over-all level of
university education.

Split in the Arab world :
Scientific research in Arab higher education would be seriously compromised if
university faculties and higher-level institutions ceased to teach in French and
English and, above all, to use bibliographical material in both languages. After a
hasty effort to Arabize its teaching, the Syrian University of Aleppo adopted
English as its teaching language. The less on Eastern student, whose education
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has been mostly in Arabic, knows of foreign languages, the narrower his field of
reference, as very few scientific works are available in Arabic.

It need hardly be said that we are not blaming the Arabic language which,
over the centuries, has given tangible proof of its effectiveness and
potentialities. The main culprit is the Arab world itself, which broke up into two
clans under the pressure of Western imperialism. Admittedly, these two groups
believe themselves to be linguistically close, if not actually united, but in fact
they suffer from divergencies resulting from radical differences between the
different colonialist ideologies and tendencies which have profoundly affected
them and which, in some cases, are exported specifically for the Indigenous
population. This is clear from a simple comparison between the technical
glossary compiled by Damascus University and the one draw up by the Cairo
Academy : in one case there systematic invention of neologisms and, in the
other Arabization- in other words the straightforward adaptation of the foreign
term, both are sometimes incomplete and inconsistent.
Science suffers doubly from this state of affairs : on the one hand, because of the
frequent lack of precision; and, on the other hand, because of the multiplicity of
terms. The artificia1 nature of the divergencies between the two sectors of the
Arab world is clearly exemplified in the differences between the syllabuses
drawn up by the French and British who played a formative role respective1y in
the Arab Maghreb and Machrek regions. Each of the two Arab regions believes
it is putting forward its own ideas based on its own options whereas in fact the
difference of opinion is simply an after-effect of out- dated colonialism. The
Arabic language is the essential basis of our unity, its principal intellectual
Underpinning, and it must be the moving ',spirit behind' any modern
development of the Arab nation, All the other, components of this process are
secondary, Self-critical examination by the Arab world, based on the real
problems we encounter daily in our relations with one another, should pinpoint
the essential technical featuœ:s of the set of problems which we have already
vaguely defined in a purely subjective way.

The problem does, however, have technical dimensions but, in the
confusion of socio-economic revolutions and of their political and military
repercussions, we are hardly aware of their scope and implications. For the past
ten years, questions connected with Arabization have not received the attention
they deserve. Every country or regional group especially in the Maghreb, is
becoming increasingly embroiled in situations which cannot be resolved by
partial or marginal measures. Improvised Arabization congresses cannot provide
a rational basis for a long-term plan based on the princip1es of modern
linguistics. There is a grievous lack of coordination on this matter as a result of
short-comings at regional level although co-ordination is the essential starting-
point for all planning. The ideal achieved by Syrian initiatives in the field of
Arabization suffers from a lack of internal organization.

An effort must be made to approach problems objectively, courageously
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and in an eminently scientific frame of mind. We must avoid systematically
blaming colonialism for the disastrous consequences or our own amateurishness
and defeatism.

*Working out rational approaches
Even colonialists make no attempt to deny that imperialism is an evil in

itself. But the fact remains that French culture, which gained a foothold in the
Arab Maghreb to the disadvantage of our own North African culture, has given
us a certain c1arity and precision of thought. Our wish- to raise Arabic to the
status of a modern language prompted us to make the best use of the prevailing
situation in the West and of the policy advocated for Western languages such as
French or Oriental languages such as Chinese and Japanese) Which have
become regional instruments for spreading science and technology. We
compiled our glossaries in a rational manner adapting them strictly to the
requirements of technology. Scientific terminology is being Arabized, at a rated
in a manner determined by the necessities of our age, the aim being to achieve
precision, c1arity and thoroughness.

With this end in view, the Bureau of Arabization has considerably
enlarged some of its glossaries which are used in the Near East, on the basis of a
constantly expanding range of ideas. The distinguishing features of each
glossary we compile are terminological standardization and simplicity, and our
adaptations take account of the universally accepted scientific meaning. Our
fifty glossaries, a list of which is at your disposal, show the extent of the
progress we have made and the considerable amount that still remains to be
done in order to make the language of the Koran a scientific and technological
language capable of satisfying the requirements of the atomic age.
Arabic has admittedly become a working language of the United Nations but we
must not delude ourselves on this score; this step forward was essentially the
expression of a political choice made the Third World on the basis of ill-defined
and debatable options. Our language most certainly stood the test in the Middle
Ages, and it is the be1ief of eminent orientalists such as Louis Massignon that,
just as it was an instrument of international communication in the past, so, in the
future, it will be the vehicle of universal peace, and that its intrinsic value will
be recognized in the concert of nations. But this does not mean that the problem
is entirely solved; we have only just begun to overhoul our language, on
undertaking which should set us on a more certain course and provide us with
appropriate resources, this time with the collaboration of all Arab countries.

Inter- Arab consciousness, and a faith confirmed by science and mediated
through our language, are the sure guarantees of the efficacy of our work, which
is that of the entire Arab nation. The standardization of terminologies is
therefore a stage in the development of the Arab language; it must be
accompanied by standardization of syllabuses and of facilities for university
research. The universal nature of science, the need to keep constantly abreast of



135

scientific progress and to maintain a fruitful exchange of ideas on a world-wide
scale are criteria which must be borne in mind in drawing up the terminology of
modern Arabic.

*Ways and means of carrying out this work
ln conclusion, we must describe how we are carrying out our plan. The

work has to be done in several stages; first of all, Arabic terms and French and
English glossaries and dictionaries must be examined and analysed; a general
file of the terms adopted will then be prepared and, lastly, a mechanized
information retrieval; system for Arabic will be set up.

- Analysing and classifying arabic terms :
We shall not be able to draw up an accurate inventory of the

terminological gaps in our vocabulary until we have discovered the resources of
our linguistic inheritance as it appears, often in crude from, in ancient glossaries.
Some haphazard and incomplete surveys certainly show that a number of
modem for which our academies are striving to find Arabic terms are already
adequately conveyed by old terms used in pre- Islamic times and during the
Omayyad and Abbasid dynasties and later.

Some of these terms are scattered throughout the confused mass of Arabic
lexicographical compilations; . the lack of suitable Arabic lexicographical
compilations; the lack of suitable arbaic dictionaries of ideas and synonyms
makes our task a hard one. A complete inventory of all Arabic terminology will
therefore have to be made to discover the existing gaps.

The new Arabic dictionary will therefore be complete and classified
according to the accepted meaning of terms in a given subject order; each word
will be clearly and fully defined opposite its French and English equivalents.

Once this long and exacting task is finished, the new Arabic dictionary
will reflect the colossal effort made over the past thousand years by our
lexicographers, which now has to be carried further. This will mark the
culmination of the PBS’s venture to co-ordinate and standarize the Arab cultural
heritage.
- Analysis and classification of French and English dictionaries.

The analysing of modern French and English dictionaries is an essential
preliminary step which will enable the vocabularies of all three languages to be
compared and the gaps in each filled from the terminological resources of the
others.

This partnership of languages on a world scale is one aspect of the
harmonization of modern thought and a crucial factol in the deve lopment of
twentieth- century civilization.

- Card- indexing of Arabic scientific terms.
Arabic or Arabized scientific and technical terms expressing all modern
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concepts will be brought together in a general file and classified in alphabetical
order. Our archives already contain 200.000 cards relating to science, literature
and the arts in the three languages. This is the raw material for three French-
english-Arabic dictionaries which will be dependable works of reference and
material proof of the effort that has been expended at inter-Arab level. The
techniques used to compile other specialized glossaries from this general one
will be described below; the PBA has already published some of these, such as
the legal dictionary (volume 1 and A and B), as well as the chernical,
mathematical ; physics and tourist dictionaries to mention typical examples.

The League of Arab States and ALECSO will organize serninars and
symposia to finalize the technical terminology adopted, which Arab States will
undertake to apply in their respective countries.

- General Arabic- language dictionary
The cu1mination of this long effort of inventorying, co-ordinating, up-

dating and standardizing, will be, the drafting and publication of a general
Arabic- language dictionary prepared along the same lines as major modern
dictionaries, each entry being classified and explained in twentieth century
terms.

*Technical and practical resources

-Experts
This vast undertaking must be carried out by Arab experts; at least three

bilingual specialists with a thorough knowledge of Arabic and one Western
language, preferably French or English, will be required for each branch of
science. Their work will be purely technical in nature and will entail. collating
Arabic and foreign terms and defining each term in the three languages.
Mechanized information systems will be used for classification.

- Data processing
Projects on such a scale call for a very large number of scholars and

qualified collaborators, who might have to work for decades. It is therefore
indispensable to use data processing techniques to enable the work of classifying
arid checking to be carried out as quickly as possible and under the best
conditions. Our experts have explained our projects to representatives of major
specialized firms and have discussed with them the technicalities of carrying
them out rationally and speedily. It emerged that it was possible to synchronize
aIl the required operations so that our basic work can be used in any future
secondary compilations by means of a mechanized file comprising the words on
the major list our services have drawn up. The firm which is to undertake this
work will file all the terms in the big larousse dictionary on magnetic tapes.

There will be two types of electronic classification : one of them
alphabetical and the other by subject, that is to say in terms of the branch of
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science, literature, the arts or other fields in which the term is used. The words
so classified will be collated with their English and Arabic equivalents, provided
by the PBA and they will be arranged in Latin and Arabic alphabetical order. A
second phase of the work will consist in separating terms which have already
been arabized from those which have not, and the standardized Arabic or
Arabized words from those adopted by the majority of Arab countries, but on
which there is still disagreement. Each category will be individually classified
with all the necessary references.

The PBA will pass on all the terms cu1led trom dictionaries, vocabularies
or other publications to data-processing services for classification, first
according to subject, using the procedure we shall adopt to compile the big
Arabic analogue dictionary mentioned above and, secondly, in alphabetical
order with a view to preparing the modern Arabic dictionary, All our specialized
glossaries will be automatically compiled from the file and printed almost as
they stand.

-Financing this undertaking
According to the initial estimates of a specialized firm, it will take eighteen

months to analyse the contents of the big Larousse dictionary. The completion
of these projects will depend on the funds made available to the PBA by Arab
States.

Conclusion
To sum up the main guidelines of our plan are as follows :
- Establishment of lexicological files
-Loading of the cards for each dictionary into its disc file, with intrinsic

checking of the validity of the information recorded; each of the three files
includes all the glossaries compiled for the different specialities.

-Sorting of files by word reference numbers and speciality codes.
-Publishing of extracts for visual checking.
-Checking of the glossaries
-Comparison of the there glossaries to check whether each word has been

translated.
-Identification of words used more than once for the same speciality.
-Identification of words used in several specialities with the same

translation.
-Comparison of the glossaries with general dictionaries to identify words

not found in the dictionaries.
- Updating of glossaries
- Glossaries can be update by:
- Creation of words with their translation codes.
- Changing of the translation codes or the speciality code of an existing
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word.
- Cancellation of words in a given speciality.
- Updating is followed by checking of glossaries, then by subsequent

updatings and checks until the glossaries have been completely revised.
-Various selections
-A certain number of predefined selections will be made, based on general

dictionaries or glossaries, or both.
-Publication of the glossaries
Two forms of publication will be possible:

-One to four copies on ordinary paper.
-One copy on special chemical paper, enabling several hundred copies to

be run off on a special machine.

Lexicological file
-Each file unit comprises the following twelve items :
-A reference number of one to six figures. A code indicating whether the

unit contains one word, a group of words or a commentary.
-A code indicating the speciality.
-The word or group of words, or commentary (thirty-five characters). A

string code; this code can be used only for groups of words or commentaries.
-The code referring to the language of the glossary (English, Arabic or

French).
-The code language of the second language.
Two possible reference numbers in the glossary of the second

language.
-The code of the third language.
-Two possible reference numbers in the glossary of the third language.
-A number representing the organization or person who created the unit in

the file.
-The date of updating.
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