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في العالم سيمينار حول االزدواجية اللغوية 
العربي

المحاضرة الثالثة

2013سبتمبر  15

أخبار وتنبيھات

–جيد جدا –ممتاز –ممتاز جدا : تقديرات الواجب•
).  وھو أقل تقدير» ضعيف«وأحيانا . (جيد

ابدأوا التفكير في أي لھجة تريدون : مشروع اللھجات•
كل مجموعة . دراستھا خالل الفصل الدراسي ومع من

ال يمكن اختيار اللھجة : مالحظة. طالب 3تتكون من 
.  المصرية أو األردنية لھذا المشروع

2

ملخص لمناقشتنا في األسبوع الماضي 

 يتكلمونھاالعرب من أننا ال نعرف اللغة التي كان بالرغم «•
شبه الجزيرة العربية إال أننا نعرف أن شعًبا بدوًيا يشتق في 

اسمه من الجذر الثالثي ع ر ب قد سكن تلك الصحراء، 
وكذلك نعرف أن ھؤالء العرب بداية من القرن الميالدي 

»  .يستخدمون لغة تشبه العربية الفصحىبدأوا األول 

ترجمة محمد الشرقاوي–1997فرستيخ
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ملخص لمناقشتنا في األسبوع الماضي 

عاما قبل  150أقدم نصوص للغة العربية الفصحى تعود إلى •
.  ظھور االسالم

.  نصوص الفصحى الرئيسية ھي قصائد الشعر الجاھلي والقرآن•
كان ھناك لھجات، سماھا . لكن اللغة العربية لم تكن موحدة•

.  الخ... ، طيءمثل لغة تميم، لغة . »لغات«العرب 
باب اختالفات «: البن جني» الخصائص«من أبواب كتاب •

. »اللغات وكلھا حجة
قد علم أن القرآن «: يقول» كشف المعاني«ابن جماعة في كتاب •

».نزل بأفصح لغات العرب وكالمھا
.  أھم اختالف لھجي كان بين لھجة نجد ولھجة الحجاز•
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العالمات اإلعرابية

.  تمتاز الفصحى بالعالمات اإلعرابية•

ماذا : من قراءة الواجب الماضي األولھذا يأخذنا للسؤال •
عن اإلعراب في اللغة  كولغليفھمتم من كالم الدكتور 

العربية في عصر االسالم وما قبل االسالم؟ ھل كان ھناك 
إعراب في ھذه اللغة؟ لماذا؟ لماذا ال؟ 
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انتشار العربية

كيف انتشرت العربية من الجزيرة العربية إلى المناطق •
األخرى؟

78

انتشار العربية

كيف انتشرت العربية من الجزيرة العربية إلى المناطق •
األخرى؟

انشاء –االتصال بالعرب قبل االسالم –انتشار االسالم •
.  الھجرة والتزاوج مع العرب–المدن بعد الفتح االسالمي 

رأي الدكتور في : من القراءة الثانيھذا يأخذنا للسؤال •
، ھل نشأت العاميات العربية الحديثة عن العربية كولغلي

.  الفصحى؟ اشرحوا رأيه
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انتشار العربية

اللغات تتغير عبر التاريخ كما كل : الثالثھذا يأخذنا للسؤال •
، لكن اللغة العربية امتازت بأمرين كولغلييقول الدكتور 

ما ھما ھذان . جعالھا ال تتغير بنفس طريقة اللغات األخرى
األمران؟ 

. الفصحى بقيت دائما اللغة المكتوبة ولغة الدين•

.  اللھجات كانت تطورا طبيعيا للغة المنطوقة•
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االزدواجية اللغوية

أن مصطلح  كولغلييرى الدكتور لماذا : الرابعالسؤال •
ليس دقيقا في وصف الحالة اللغوية في " االزدواجية اللغوية"

؟العالم العربي

مثاال أو مثالين لالزدواجية اللغوية اذكروا : الخامسالسؤال •
.  العربيةمن تجربتكم الشخصية في استخدام اللغة 
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نشوء الفصحى المعاصرة في العصر الحديث

وجود الفصحى المكتوبة مع العامية المنطوقة كان ومازال خاصية •
.  مميزة للمجتمعات العربية

لكن مع حملة نابليون على مصر بدأت مرحلة جديدة في تاريخ •
الفصحى «أو » الفصحى الحديثة«العربية يسميھا البعض بـ 

:  وھذا يأخذنا للسؤال االول في الواجب. »المعاصرة

ما ھو الجدل الذي أحدثته الحملة الفرنسية على مصر بالنسبة للغة •
العربية؟ كيف اختلف المصلحون اللغويون حول ھذا الموضوع؟ ما 

الدور الذي لعبته المجامع اللغوية العربية في ھذا الصدد؟ اذكروا 
  .أسماء بعض ھذه المجامع
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نشوء الفصحى المعاصرة

.  1798الحملة الفرنسية على مصر في •
. حكم محمد علي•
.  ظھور الحاجة إلى ترجمة العلوم والفنون واألفكار االوروبية•
ھل يمكن للغة العربية الفصحى أن تعبر عن : السؤال أصبح•

األشياء واألفكار الجديدة بكلمات وتعبيرات جديدة؟ وكيف؟
:  كان ھناك موقفان•
.ضد تغيير اللغة وضد التأثيرات األجنبية فيھا محافظموقف ‐
ال يرى مشكلة في إضافة كلمات وتراكيب جديدة  ُمجددموقف ‐

. من االحتكاك مع اللغات األخرى
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المجامع اللغوية العربية

ظھرت المجامع اللغوية العربية لتحل ھذه المشكلة، لكنھا •
.  كانت محافظة إلى درجة كبيرة، خاصة في البداية

:أھداف المجامع بصفة عامة كانت•

. اللغة الفصحى من تأثير العاميات» نقاء«الحفاظ على 1.

من تأثير اللغات اللغة الفصحى » نقاء«على الحفاظ 2.
.األجنبية

للمصطلحات الجديدة، خاصة في لغة العلوم،  ترجمات خلق3.
.  وفقا لقواعد اللغة العربية

14

المجامع اللغوية العربية

سياسة المجامع حاولت في البداية تفادي تعريب •
الكلمات األجنبية، واالعتماد على طريقتين لخلق 

:كلمات جديدة
لكلمات قديمة واستخدامھا في سياقات  الداللي التوسيع1.

. حديثة

.  مستخدمين الجذور واألوزان العربية بالقياس االشتقاق2.

15

التوسيع الداللي لكلمات قديمة

:ھذه السياسة نجحت في خلق كلمات ذات معاني جديدة مثل•

سيارة–جريدة –قطار 

كلمات ما كان لھا أن أدت أيضا إلى اختراع السياسة لكن ھذه •
: المحدثونتنتشر ألنھا من جذور ال يعرفھا العرب 

) للتلفون(ارزيز ‐

) للترام(جماز ‐
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االشتقاق بالقياس من الجذور واألوزان العربية

: نرى ذلك في الكلمات الجديدة لـ•
اسم المكان1.

اسم اآللة2.

17

اسم المكان

ُكونِّت على أوزان اسم األماكن الحديثة كثير من اسماء •
: المكان

مطعممكتب:  َمفَعل
مدرسةمكتبة:  َمفَعلة
َمجلِس:  َمفِعل

:كونوا اسم مكان من ھذه الجذور•
←لعب ←دخل 

←غسل ←ركز 
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اسم المكان

ُكونِّت على أوزان اسم األماكن الحديثة كثير من اسماء •
: المكان

مطعممكتب:  َمفَعل
مدرسةمكتبة:  َمفَعلة
َمجلِس:  َمفِعل

:كونوا اسم مكان من ھذه الجذور•
َملَعب← لعب َمدَخل ← دخل 
َمغَسلة ←غسل َمرَكز  ←ركز 
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اسم اآللة

كثير من اسماء المخترعات الحديثة ُكونِّت على أوزان اسم •
:  اآللة

elevator←

broom  ←

key←

20

اسم اآللة

كثير من اسماء المخترعات الحديثة ُكونِّت على أوزان اسم •
:  اآللة

elevator←ِمصَعد: ِمفَعل 

broom  ←كھربائية مكنسة /ِمكَنسة: ِمفَعلة

key←ِمفتاح: ِمفعال

21

اسم اآللة

:  يستخدم ألسماء اآلالتفّعالة/أيضا الوزن فّعال•

fridge  ←

washing‐machine←

blender   ←

can‐opener  ←

22

اسم اآللة

:  يستخدم ألسماء اآلالتفّعالة/أيضا الوزن فّعال•

fridge  ←َثاّلجة

washing‐machine   ←َغّسالة

blender   ←َخاّلط 

can‐opener  ←َفـّتاحة
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النحت

ھو خلق كلمة من كلمتين أو أكثر، وقد استخدم أحيانا  النحت•
.  في ترجمة المصطلحات الجديدة

 كھروضوئي← ياء النسبة + ضوء + كھرباء •
photoelectric

يمكن أيضا تكوين الكلمة بدون تغيير الكلمات المكونة، كما •
:  »المزجي التركيب«فيما يسمى بـ 

capital  رأسمال← مال + رأس •

amphibious  بّرمائي← ياء النسبة + ماء + بّر •

24
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تعدد المصطلحات الجديدة) 1: (مشاكل التعريب

وجود أكثر من مجمع أدي لوجود ترجمات متعددة مما أدى لما •
.  في العالم العربي» فوضى المصطلحات«يسمى بـ 

أيضا العدد الكبير للمصطلحات والوقت الطويل الختيار ترجمات •
لھا أدى إلى استخدام الناس للمصطلحات األجنبية بدال من 

.االنتظار لقرارات المجامع
بة، باإلضافة • بسبب ذلك أصبح للشيء الواحد أكثر من كلمة ُمعرَّ

:  إلى الكلمة األجنبية نفسھا في كثير من األحوال
حافلةباصاوتوبيس 1.
مسرةھاتفتلفون2.
تلفون منقولتلفون جّوالتلفون محمولموبايل3.

25

السوابق واللواحق) 2(: مشاكل التعريب

تعتمد ھناك مشاكل بسبب طبيعة اللغة العربية كلغة ال كانت •
على السوابق واللواحق، بعكس اللغات في كلماتھا كثيرا 

. االوروبية

:  مثال•

•divide  م«يعني ميعني  divided، و»يقسِّ اسم ( ُمقسَّ
). مفعول

بالعربية؟  divisibleكيف نقول : المشكلة•

26

السوابق واللواحق) 2: (مشاكل التعريب

:  المصدر، فنقول+ لـِ + » قاِبل«لحل المشكلة، نستخدم كلمة •
.  »قابل للتقسيم«

؟»indivisible«كيف نقول : لكن اآلن•
  .»للتقسيمغير قابل «ونقول » غير«ھنا نستخدم كلمة •
لترجمة ھذه . »divisibility«لكن مشكلة أخرى تظھر مع •

  قابلية«: المصدر في إضافة+ » قابلية«الكلمة نستخدم االسم 
.  »التقسيم

؟ ال يمكن »indivisibility«كيف نقول : لكن مشكلة أكبر تظھر•
ألنھا كلمة خاصة بالصفات فقط وليس » غير«أن نستخدم 

.  األسماء
»للتقسيم القابلية عدم«. عدم: ھنا نستخدم كلمة أخرى•
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السوابق واللواحق) 2: (مشاكل التعريب

: ترجموا: اآلن•

‐»translatable  «

‐»untranslatable  «

‐»untranslatability«
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logy‐الالحقة 

أسماء العلوم إما اقترضت أو ترجمت باستخدام اإلضافة مع •
:  »علم«كلمة 

علم األحياءالبيولوجيا•
علم النفسالسيكولوجيا•
علم طبقات األرضالجيولوجيا•
علم اإلنساناالنثروبولوجيا•
ما ھي؟. لكن ھذا يؤدي لمشكلة•
.  ؟ ال يمكننا أن نكّون صفة من إضافةbiologicalكيف نقول •
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‐reالسابقة 

].  المصدر+ » إعادة«[أو ] المصدر+ » أعاد«[تترجم إلى •

• Reorganize  تنظيم أعاد

• Reorganization  تنظيم إعادة

• Re‐write 

• Re‐writing 
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‐non‐, in‐, un: السوابق

مع األسماء، » عدم«عادة إلى كلمة  non‐/in‐/unتترجم •
.مع الصفات »ال«وأحيانا » غير«وإلى 

• non‐alignment movement  حركة عدم االنحياز

• political instability  عدم االستقرار السياسي

• inhuman/nonhuman  ال إنساني/غير إنساني

31

)في الفرنسية ‐malأو ( ‐misالسابقة 

مع » سوء«مع األفعال وإلى » أساء«ھذه السابقة تترجم إلى •
. األسماء

• misunderstand  فھم أساء

• misunderstanding  فھم سوء

• mismanage 

• mismanagement 
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‐antiالسابقة 

.»معاٍد لـ«أو » )لـ(مضاد «تترجم ھذه السابقة إلى •

• antibiotic  حيوي مضاد

• anti‐imperialism  لالمبريالية معادٍ 

33

“infra‐” “ultra‐”

لترجمة السوابق في اللغات حروف الجر أيضا، استخدام •
:  األخرى

الحمراء تحتاألشعة 1.

البنفسجية فوقاألشعة 2.
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.ness, ‐ity, ‐ism, etc‐: اللواحق االسمية

كثير من الكلمات التي بھا ھذه اللواحق تترجم كمصدر •
.  صناعي

اسٌم في آخره ياء مشّددة، بعدھا تاء : المصدر الصناعي•
: ، للداللة على ما فيه من الخصائص، مثل]ّية: [مربوطة

. ، فإنھا تدل على خصائص اإلنسان]اإلنسانّية[

الفاشيةالوطنيةالمسئولية
األقدميةالھوّية النازية
األنانية
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القراءة لصف األربعاء

:األربعاءلصف •

.  »اختيار الصديق«بين نصين عن قراءة ومقارنة •

. قراءة نص خبر عن وفاة الكاتب أحمد رجبأيضا •

.  »الذكيةالساعة «لتقرير عن أيضا قراءة •
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