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Abstract:  

The problem of this study Lies on how common is the use of Arabized and exotic words in the 

Middle East newspaper and method of use, this study aims to highlight areas that use Arabized 

and exotic words and disclosure of its inner meanings, highlighting the most famous of these words 

used in the Middle East newspaper, state its implications, expressed the rules of its application, by 

collecting some of the Arabized and exotic words technical terms of fields and searched for in the 

same newspaper, The researcher use in his study the curriculum of inductive and analytical, 

following the method of collection and survey of the words and the meanings and by stating the 

areas they were revealed with its morphological weights, in addition to the comparison between 

the letters of the original language and highlight what has been Arabized, the researcher concluded 

at the end of his studies to many results, including: the possibility of using the rules and regulations 

that approached by the old linguists in Arabizing the non-Arabic words and applied to the words 

of both the audio side or morphological side grammar. 
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 ملخص البحث

املعرّبة والدخيلة يف صحياة الشرق األوسط وطريقة  لاا مدى شيوع استخدام األتكمن إشكالية هذه الدراسة يف 

 ،ن دقائق معانيهاوالكشف ع ،اليت تستخدم األلاا  املعرَّبة والدخيلة احلقول استخدامها، وهتدف هذه الدراسة إىل إبراز

د املعّرب والدخيل عمع إبراز أشهر هذه األلاا  املستخدمة يف جريدة الشرق األوسط، وبيان دالالهتا اخلاصة، وتطبيق قوا

دة ناسها، وقد سلك يف اجلريألاا  التقنية املعرّبة والدخيلة من حيث جماالهتا والبحث عنها بعض عليها، وذلك جبمع 

رودها ستقرائي والتحليلي، متبعا طريقة اجلمع واستقصاء الكلمات وبيان معانيها ومواطن و اال نيحث يف دراسته املنهجالب

ث يف هناية حضافة إىل املقارنة بني حروفها يف لغتها األصلية وإبراز ما مت تعريبه، وقد خلص البمع ذكر أوزاهنا، ابإل

دراسته إىل نتائج كثرية، منها: إمكانية استخدام الضوابط والقواعد اليت هنجها علماء اللغة القدامى يف تعريبهم للكلمات 

 و اجلانب الصريف النحوي.األعجمية وتطبيقها على األلاا  سواء من اجلانب الصويت أ

 املعرب، الدخيل، التقنية، قواعد صحافةالكلما  املفقاحية: 

 :املقدمة

إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغاره، ونعوذ ابهلل من شرور أناسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، 

ا عبده ورسوله.ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حم  مدا

أما بعد؛ فإن اللغة العربية هي أشرف اللغات، هبا نزل كتاب هللا املبني، على أشرف املرسلني؛ لتبيان أصول 

َِمنُي * َعَلى قَ لأِبَك لَِتُكوَن ِمَن الأُمنأِذرِيَن * بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبنيٍ هذا الدين، قال تعاىل: ﴿ ومن علوم . (1)﴾نَ َزَل بِِه الرُّوُح األأ

العربية: علم فقه اللغة، فهو علم شريف، هو الذي يوصل إىل الطريق املقصود ويقرب املعىن املراد؛ لكونه علم يصون 

 اللغة العربية من الاساد، ومن املباحث اليت يتناوهلا علم فقه اللغة املعرب والدخيل.
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 (2)جنبيُل وِمشكاٌة ُسراِدُق مع      * * *      إسقربٍق صلواٌ  ُسيُدٌس طُورُ الز و 

مث تطور استعمال العرب لأللاا  األجنبية يف العصور املتعاقبة؛ أشار إىل ذلك قول عبد القادر املغرب على ماهوم  

قد رَّابا(، أما ما أدخله املولَّدون فكلمة املعّرب، حيث قال: "ما داخل كالم العرب من ألاا  أجنبية قبل اإلسالم )مع

ا(، ومسى ما أدخله احملَدثون ب  )احملَدث أو العامي(" . وهذا يدل على استمرار تطور األلاا  املعرَّبة والدخيلة (3)مساه )ُمَولَّدا

 يف عصر املولَّدين، وفيما بعدهم بزايدة اختالط العرب ابألمم األجنبية. 

   املعرّبة والدخيلة يف اللغة العربية يف هذا العصر: التقدم التكنولوجي من حيث تسهيلومما أدى إىل ازدايد األلاا

ريا األمم األجنبية، حيت صار العرب يستعملون يف كالمهم وتعامالهتم كثوغريهم من  املواصالت واالتصاالت بني العرب

وعات سلاا  األجنبّية إىل مو تسرّبت األكل نواحي كالمهم، حيت يف الصحف. ولقد   من األلاا  األجبية يف

ا منذ  حيث أخذت ؛املصطلحات العربّية، فال خيلو منها معجما ة وعلى رأسها دخول العثمانيني للبالد العربيتزداد توافدا

 والشام. رمص

ازداد هذا الناوذ منذ عصر النهضة وقدوم انبليون إىل الشرق؛ حيث بدأ الغرب يتطلع إىل كنوز العرب، "و

وبقيت ، يئا فشيئابّية شالعرب ترنو إىل حضارة الغرب. واستمرت األلاا  األجنبّية تتسرب إىل اللغة العر  وأخذت أنظار

يف بعض حىت  بريلصحف واجملالت العربّية بشكل ك، فتوسع الناس يف استخدام األلاا  األجنبّية يف اتزداد يوما بعد يوم

 . (4)"عنها...ات عربّية تقابلها للتعبري املسّميات اليت توجد كلم

هذه استخدام  ةكثر هو   -إن مل يكن كلها- مما شاع وانتشر يف اللغة املكتوبة يف معظم الصحف العربيةو           

 ،وإبستموجلي ،رتاتيجيةواس: استوديو، مثلوذلك املختلاة،  مجيع املقاالت بشىت أنواعهايف  -املعرّبة والدخيلة-لاا  األ

، ومعظم هذه األلاا  )املعرّبة والدخيلة(  منحوتة (5)ة وكالسيكيةوجني وإلكرتونية وإمربايليدر وإثنوغرافية وإستاتيكية وإ
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 يوتر وغريها،اون وكومبراديو وتيل مثل: يف لغتها األصلية فنقلها العرب نقال حرفيا واستخدمها كما كانت يف اللغة األوىل

 مثل:وهناك ألاا  نقلت نقال حرفيا مع تغري أو زايدة بعض احلروف 

 .(OXYS + ACIDE)من:  (OXIDE)األكسيد  -

 .(INTERNATIONAL + POLICE)من   (INTERPOL) اإلنرتبول -

 .((NTERCOMMUNICATION + TELEPHONEمن:  (INTERPHONE)اإلنرتفون   -

 .(TRANSFER RESISTOR +)من   (TRANSISTOR) الرتانزستور -

 .(EXHCHANGE +TELEPRINTER )من:  (TELEX) التِّلكس -

 (.TELEVISION + MARATHON) :من (TELETHON) ليثونالت -

 .(6)"(GEOGRAPHY + POLITICES) :من (GEOPOLITICAL)  اجليوبوليتيكية -

كذلك تستخدم و  ، بروجكتور، برنرت فيديو وهناك ألاا  كثرية ومشهورة وردت يف جمال التقنية مثل إنرتنيت،

االت العلم واملعرفة جمالتقنية االستخدام األمثل يف خمتلف  اممصطلح عام يشري إىل استخد"كلمة تقنية وهي   - كثريا–

، وألاا  أخرى تستخدم كثريا يف جمال التقنية فيس بوك، (7)من خالل معرفتها وتطبيقها خلدمة اإلنسان ورفاهيته"

 وغريها.....وغوغل،  ونووي، وكامريا، وتلازيون،

إبجراء البحث  امقاملعرّبة والدخيلة يف الصحف العربّية، وهي شيوع استخدام األلاا   نطالقا من هذه الظاهرةوا

مدى شيوع استخدام مثل هذه األلاا  املعرّبة والدخيلة يف صحياة الشرق األوسط وطريقة  هذه الّدراسة للتعرف على

غريها.  ؛ نظرا لكثرة ورودها فيها دونمن اجلريدة م2015وهذا من واقع أعداد شهر مارس  .وطرائق تعريبها استخدامها

فيما  – يةبل ألهنا األكثر قراءة وانتشارا على الشبكة العنكبوت ؛ومل يكن اختيار جريدة الشرق األوسط كنموذج مليزة فيها
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اليت وردت و  ستة ألاا  من أشهر ألاا  التقنية املعربة والدخيلة،وسنقف يف هذا البحث  فقط على  .-يظنه البحث

  يف اجلريدة.

ها املنهج االستقرائي يف تتبع ألاا  املعرَّبة والدخيلة من جريدة الشرق األوسط واستخراجوقد اعتمد البحث على 

مث مجعها، واستعمل املنهج الوصاي يف وصف هذه األلاا  عند سرد األمثلة ومناقشتها، كما استعمل املنهج التحليلي 

يف التعامل مع  املناهج األنسب ملثل هذه الدراسة يف بيان دالالت األلاا  املعرّبة والدخيلة يف اللغة العربية؛ لكون هذه

 حقيقة هذه األلاا  وعالقتها ابللغة العربية ومدي أتثريها يف املصطلحات، إجياابا وسلباا.

 .-ما أمكن  -وأما طريقة مجع هذه ألاا  فيكون ابختيار النشرات اخلاصة ابلتقنية واستقصائها 

 العملية اخلطوات اآلتية: وخيطو البحث يف السري إلجراء تطبيق هذه

 بيان أصل املاردات واملصطلحات عن طريق التعريف االصطالحي ابلرجوع إىل املعاجم العربية الرتاثية واملعاصرة .1

 حث إىل املعاجم غري العربية.والقواميس، وكثرياا ما يرجع الب

بيان دالالهتا اخلاصة،  ليت نُقلت منها معحث ببيان ألاا  التقنية املعرَّبة والدخيلة وذكر لغاهتا األصلية ايقوم الب .2

 وذلك عن طريق اإلشارة إىل أماكن ورودها، وذكر أمثلة على بعض منها يف جريدة الشرق األوسط.

ويقوم بتطبيق قواعد التعريب والدخيل على ما مت اختياره من ألاا  التقنية املعرَّبة والدخيلة املوجودة يف جريدة  .3

 الشرق األوسط.

حث على أقوال العلماء املتقدمني، كما يرجع إىل أقوال العلماء املعاصرين عند تعسر الرجوع إىل يعتمد الب .4

 املصادر األولية األصلية.
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 نبذة خمقصرة عن جريدة الشرق األوسط:

"جريدة الشرق األوسط، صحياة عربية دولية رائدة. ورقية وإلكرتونية، ويتنوع حمتوى الصحياة، حيث يغطي األخبار 

هية إضافة ياسية اإلقليمية، والقضااي االجتماعية، واألخبار االقتصادية، والتجارية، إضافة إىل األخبار الرايضية والرتفالسي

م. 1978يوليو  4. أسسها األخوان هشام وحممد على حافظ، وصدر العدد األول منها يف اا متخصصا ملحقا  21إىل 

وهي شركة  اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق  مملوكة من قبلتصدر يف لندن ابللغة العربية، عن شركة نشر وهي 

 .وهي صحياة يومية شاملة، ذات طابع إخباري عام، موجه إىل القراء العرب يف كل مكان مطروحة يف تداول

م وتوزع يف مجيع أحناء العامل، وتنقل ابألقمار الصناعية إىل كل من الظهران، 1977أنشئت اجلريدة سنة 

 وجدة، والكويت، والدار البيضاء، والقاهرة، وبريوت، ودب، وفرنكاورت، وغريها من الدول.  والرايض،

صاحة يومية، األوىل والثانية، واألخرية وما قبل األخرية ابللون األخضر. ختصص عادة مثاين صاحات  20حتتوي على 

لرأي، وصاحة واحدة د، وصاحتني أخريني للألخبار املتارقة، وأربع صاحات لعامل النشر والكتابة، وصاحتني لالقتصا

لكل من الرايضة، واإلذاعة والتلازة، والعرب والعجم، يف حني ختصص الصاحة األخرية للمنوعات. وتعتمد يف نشر 

اخلرب على النص والصورة، كما أهنا تاسح جماال واسعا لإلعالانت اإلشهارية. ومؤخراا أضيف ابب للمحليات وهي 

 .(8)العربية السعودية" ة صاحبة الصحياة اململكةأخبار ختتص ابلدول

 

 واصطالحااملبحث األول: املعرب والدخيل لغة 

 املعرَّب:

كلمة املعرَّب أتيت من ثالثة جذور وهي من مادة )ع ر ب(، وتعين لغة: جيل من الناس الذين يتكلمون ابللغة العربية 



54 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

لبادية منهم فيسموهنم ابألعراب، وإذا تشبه أحد ابلعرب يف  الاصحى، ويكونون من أهل القرى واألمصار، وأما أهل ا

لذي إذ تعين: الشيء ا -مضعف عني الكلمة-، وهذا ما يؤدى إىل الوصول إىل معىن املعرَّب (9)كالمهم فيقال له تعرَّب

 عرَّبته العرب فصار من لغتها.

لعرب من األلاا  ا إذ يثبت أن ما قَِبله ؛وهذا القول األخري يشبه أن يكون املعىن االصطالحي للكلمة املعرَّبة

 املستعملة ملعاٍن يف غري لغتها ويكون من كالمها فهو املعرَّب.

ا"، اجلوهريقال   : "تعريب االسم األعجمي أن تتاّوه العرب على منهاجها تقول: عرّبته العرب وأعربته أيضا

 .(10)املعرَّبة يقال فيها ة،فالكلمة اليت عربتها العرب، فصارت على النظام والقواعد اللغوي

 الدخيل:

وأما الدخيل فيأيت من مادة )د خ ل( وهو من ابب إيالج شيء خارجي يف شيء آخر مل يكن منه، فعليه يقال: "ُفاَلن 

 ، وكذلك يقال لكل كلمة نُقلت إىل اللغة العربية دخيلة.(11)دخيل يف بين فاَلن ِإذا َكاَن من َغريهم"

ب والدخيل حسب التعريف السابق تؤداين إىل معىن واحد؛ وهو الشيء اجلديد الذي وندرك أن قضييت التعري

 أحدثه العرب يف لغتهم، واستعملوه وتداولوه يف ألسنتهم حىت صار جزءاا من كالمهم.

 جماال  اسقعمال ألفاظ املعرب والدخيل:

ل، فال تكاد كن الكمية كثرية إن مل تتوعبت جماالت علوأما من حيث اجملاالت اليت تستخدم هذه األلاا ؛ فقد اس

ل: كلمة ، فنجد كلمات دخيلة ومعربة يف اللغة مثل تدّخل فيه واملعّرب تعّرب منهجتد جماالا من اجملاالت إال والدخي

وكلمة: )سيكياتريك(  (CLINIC)ويف الطب مثل كلمة: )كلينك(  ،(PHONOLOGY))فونوجلي( 

(PSYCHIATRIC) ،تلسكوب( ويف الايزايء مثل كلم( :ة(TELESCOPE)،  )وكلمة: )ترمومرت
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(THERMOMETER)،  )األكسيد( :ويف العلوم مثل كلمة(OXIDE)،  )وكلمة: )كربون ديوكسيد(CARBON 

DIOXIDE)،  )إنرتنت( :ويف التقنية مثل كلمة(INTERNET)  )وكلمة: )كومبيوتر(COMPUTER) ، ويف سائر

ويف التواصل االجتماعي مثل   ،(INTERPOL)تمع العرب مثل كلمة: )اإلنرتبول( اجملاالت وفنون احلياة اإلنسانية يف اجمل

ويف سياساهتم مثل كلمة:  ،(MESSENGER)وكلمة: )مسنجر( ، (FACEBOOK)كلمة: )فيسبوك( 

ويف اقتصادهم مثل كلمة: )بنك(  ، (RADICAL)وكلمة: )راديكالية( (GEOPOLITICAL) )جيوبوليتيكية( 

(BANK) ، من العلوم املختلاة منها: العلوم والرايضية وغريها 

 حدث وال حرج.و ، وعلم الالك، (12)احلساب، والصحافة، واجلغرافياو واهلندسة 

لح من أصلها، فهي مصط ة( إذا تتبعنافعلى سبيل املثال إذا أخذان اجملال السياسي جند كلمة )راديكالي

ومدلوهلا يف اللغة العربية: اجلذر  ،(RADICAL)للكلمة الالتينية املصطلحات الدخيلة يف اللغة العربية؛ إذ هي ترمجة "

أو األصل، ويطلق عليها هذا املصطلح ليشمل طرفني يف الدين أو السياسة، وأما ماهوم هذا املصطلح يف بداية األمر 

ال: إن قإشارة إىل تصلب رجال الكنيسة الغربية يف مواجهة التحرر السياسي والاكري والعلمي يف أورواب. وي

، مث تطور هذا املاهوم ليايد معىن (13))الرَّاِديَكاليني( هم الذين يريدون تغيري النظام االجتماعي أو السياسي من جذوره

هنج األحزاب واحلركات السياسية اليت تتوجه إىل إحداث إصالح شامل وعميق يف بنية اجملتمع، فاستعمل العرب هذا 

غري كلمة )راديكالية(؛ منها  (RADICAL)أكثر من مرادف عرب ملصطلح  املصطلح يف ناس املعين مع أن هناك

 .(14)")اجلذريون( أو )األصليون(

لبس أو خلط  مع قواعدها تالشيا أليتوافق وللعربية نظام وضعته عند التعريب أو دخول ما ليس منها إليها؛ لي

ريف، فاليت أتيت على وى الصويت أو على املستوى الصإما على املستتتعلق مبستويني، ف قواعد الّتعريب والدخيلأو حلن، ف
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و)فربك(  (،PARLIAMENT)املستوى الصويت إما أن تكون حبذف بعض احلروف الصامتة مثل كلمة: )برملان( 

(FABRICATE،)  )فانيلة(وFLANNEL)،)  )ورشة(وWORKSHOP) ،) وكلها مأخوذة من اللغة اإلجنليزية، أو

 .(15)ةالتينية األصليالمأخوذة من اللغة الرومانية و  (MACCHERONI)ونة( ابلزايدة مثل كلمة: )ماكار 

الطريقة ا: مه علماء اللغة القدامى يف تعريبهم للكلمات األعجمية ضوابط وقواعد تنحصر يف طريقتني؛وكان ل

ال يسعنا و، ريبعقواعد وضوابط ال ُيستغىن عنها عند التت كل طريقة منهما وحت والطريقة الصرفية اليحوية. الصوتية،

 اجملال هنا لذكرها والوقوف عليها، فقد أخذان سريعا نبذة وفكرة عنها؛ ويكاي من القالدة ما أحاط ابجليد.

 تقسيم الكلما  املعربة والدخيلة من حيث تعامل العرب معها عيد بعض العلماء:

 األعجمّية على ثالثة أقسام:قوله: "األمساء يف األوزان املعرّبة  يأبو حيان النحوي األندلس ولقد ذكر

قسم َغريته العرب وأحلقته بكالمها، فحكم أبنيته يف اعتبار األصلي والزائد والوزن، حكم أبنيته األمساء العربية  .1

ع؛ حنو درهم وهَبأرَج.  الَوضأ

َله، حنو آجر وسِ  .2  سري.اأ قسم غريته ومل تلحقه أببنيِة َكاَلمها، فال يعترب فيه ما يعترب يف القسم الذي قَ ب أ

 عّد منها.قسم تركوُه غري ُمَغرّي؛ فما مل يلحقوه أببنية كالمهم مل يُ  .3

 املثال األول: خراسان، ال يثبت به فعاالن.

ُقم  .(16)املثال الثاين: ُخّرم أحلق بُسلم، وُكرأُكم أحلق بقمأ

 اهلاء بزايدة ، فغري))ِدَرم أصل  الدِّرأَهمَ  حنو أو إنقاصها حروف زايدة املعرّبة ابلكلمة يلحق الذي التغيري ومن

َللأ  بصيغة إحلاقاا له  .(17)ِفعأ

قتيبة:  ابن الباري(، قال(، و(18)اهلاء بور( حبذف ملك، وأصله )شاه أنقصوا منه )سابور( وهو اسم ومما
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" اَبرِيُ  ابلعربية ابلاارسية، وهي "البورايء ابت اليواننية  املعرّ  يف وقع التغيري هذا املنسوج، ومثل ، وهي احلصري(19)وبوريُّ

 إىل  (GREC)وُعرّبت  وتبديل . حبذف كثري(20)قاموس و)ايكنثوس( إىل ايقوت ُعربت )أوقيانوس(، إىل كذلك، إذأ 

 إغريق( بزايدة فيها.(

ولكن هناك كلمات معرّبة ال ميكن معرفة التغريات اليت أجريت أثناء تعريبها، ألهّنا انتقلت إىل العربية بواسطة 

ا األصلي جمهول لدى الدارسني. ويف بعض األحيان اكتاى القدماء بتعريب جزٍء من تلك الكلمات لغة أخرى، وبناؤه

. ومن ذلك )الّنشا( للمادة الغذائية املألوفة، وأصلها (21)األعجمّية، وهذا ما جنده يف كلمة )اني( لآللة املوسيقية املعروفة

َته(  .(22)يف األعجمية )َنَشا سأ

"إّن املعّرب إذا كان مركبا أبقي على حاله ألنّه مساعي فال جيوز استعمال أحد أجزائه   قال شهاب الدين اخلااجي:

ا من كلمتني أعجميتني بكلمة واحدة مثل: )الّسّجيل(، وهي من األلاا  القرآنية، (23)كشهنشاه" . ويتم التعريب أيضا

(، أي: حجارة وطني" ( و)ِكلأ ل كلمة: )جاموس( املعّرب عن )كاومش( . ومن هذا القبي(24)وأصلها ابلاارسية: )َسنأكأ

. ومنه كلمة )َومَجس( املعرّبة من  (25)وهي كلمة مركبة يف األصل من )كاو( مبعىن بقرة و)ميش( مبعىن خمتلط أو خمتلطة

 .(26)كلمتني )ُمنج( و)كوش( وهي اسم علم أعجمي لرجٍل وضع ديناا ودعا إليه، وهذه الكلمة وردت يف القرآن الكرمي

ه ال خيلو من أن يكون عتبار أناليت وضعوها يف اللاظ املعرب ابوأغلب احملدثني مل يعارضوا القدماء يف القواعد            

ا، غري أن بعضهم مثل "حسن ظاظا" يرى أن اللاظ املعرب قد ال يتالشى أصله ابلتغيريات أو يف القوالب العربية،  فصيحا

إن بدت على الكلمة القرآنية اليت و تلك تقات املختلاة حنو: )صراط( ال حتيط به عائلة من املش اوحيد اولكن أجنبي

 .(27)صيغة )ِفعال( فهي ليست سوى صورة هنائية للكلمة الالتينية سرتاات

ا غريباا فهموا التعريب الذين احملَدثني من آخر فريق ويرى ينطق  صورة أقرب على تكون أن جيب املعربة الكلمة أن فهما
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على منهاجها؛  العجمي ابالسم العرب تتاوه أن القدماء للتعريب ماهوم كان أن ألعجمية، فبعدا أصحاب الكلمة هبا

 للكلمة لساهنا إبخضاع العجم، أي منهاج األعجمي على ابالسم العرب تتاوه أن له احملَدثني هؤالء صار ماهوم

                  .(28)األعجمية

 طريقة العربية، وأهم اللغة لنظام األعجمية و إخضاع الكلمةه اللاظي التعريب أنّ  ذكره سبق مما ونستخلص

الكلمة  نظام يف لغوايً  تغيرياا خالهلا من نالحظ الطريقة الصوتية؛ إذ هي العرب القدماء اللغويني عند التعريب من طرائق

  األعجمية.

 

ق يلة، وتطبيية املعربة والدخملبحث الثاين: بيان األصول والدالال  اخلاصة لسقة ألفاظ من أشهر ألفاظ الققيا

 قواعد القعريب والّدخيل عليها

 بيان مصطلح )إنرتنت(:.1

 أوال: أصل مصطلح )إنرتنت(

مصطلح "إنرتنت" أصله التيين، أي من اللغة الالتينية، واستخدم يف اللغة اإلجنليزية، وتكتب هذه الكلمة هبذه 

للغة العربية: )بني( ومعناها اب ،(INTER)كلمة: ، وهي مرّكٌبة من كلمتني، األوىل  (INTERNET)اللغة: 

، فذلك ماهوم ما يسمى "شبكة (30)ومعناها ابللغة العربية: )شبكة( (NET)، والثانية كلمة: (29)أو )ما بني(

 .(31)ومسي ابلشبكة العنكبوتية ،(INTERNET)اإلنرتنت" 

 اثنيا: داللة مصطلح )إنرتنت(

ام استحداث شبكة عنكبوتية داخل منشأة، أو منظمة حملية لتبادل على نظ (INTERNET)يدل مصطلح "إنرتنت" 



59 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

يف كتابة النظام  (HTML)ومشاركة املعلومات بني املرافق واألقسام؛ حيث يقوم املوظف املسؤول ابلتعامل مع لغة 

 (32)(WEB)الذي حيتوي على معلومات أولية عن املنشأة ابلنص والصوت والصورة، ومن مث إنشاء صاحات الويب 

تصال وتبادل املعلومات فيما بعد بني املسؤولني واملوظاني من خالل هذا النظام احمللي دون دفع أية اعلى الشبكة ليتم 

 .(33)رسوم اشرتاك

 اثلثا: تطبيق قواعد القعريب والّدخيل على مصطلح )إنرتنت(:

وهو مرّكٌب من كلمتني،  ،(INTERNET)مصطلح "إنرتنت" لاظ معّرب أصله التيين، يكتب يف اللغة اإلجنليزية 

 ، ومت تعريبه من اجلانب الصويت، ألن حرفما سبق بيان ذلكك (NET)والكلمة الثانية:  (INTER)الكلمة األوىل: 

(I)  ا لقاعدة التعريب: "فإذا جاءت قا يف اللغة الالتينية حرف صائت، فغرّي إىل حرف اهلمزة املكسورة مرموزة ب  )ِإ(؛ ِوف أ

 .(34)لكلمة، وضعت احلركة العربية املقابلة على مهزة"األصوات يف أول ا

من حروف الكلمة يف اللغة الالتينية؛ فهما يوافقان حريف )نون( و)اتء( من حروف  (T)و (N)وأما حرفا: 

الالتيين يوافق حرف  (T)الالتيين يوافق حرف )نون( العرب، وكذلك حرف  (N)اللغة العربية عند تعريبهما؛ ألن حرف 

 .(35)العرب)اتء( 

الذي كان صامتا يف الكلمة يف لغتها األصلية وال ينطق، فينطقونه عند التعريب، وكتب حرف  (R)وأما حرف 

؛ فصار (R)إبسقاط حرف  (INTENET)بدال من )إنتنت( (INTERNET) )راء(؛ فصارت الكلمة )إنرتنت( 

ا وساكناا يف العربية بدال من كونه صائتا يف  (R)حرف  ، وذلك يوافق القاعدة يف تعريب (36)اللغة الالتينيةحينئذ انطقا

، إال أننا جند أن (37)أو إنقاصها" حروف زايدة املعرّبة ابلكلمة يلحق الذي التغيري الكلمة حيث جاء يف القاعدة: "ومن

 هذا التغيري واقع يف النطق فقط.
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 بيان مصطلح )تكيولوجيا(: .2

 أوال: أصل مصطلح )تكيولوجي(

وترتكب من كلمتني يواننيتني، فالكلمة األوىل منهما  ،(TECHNOLOGY)جي: تكتب كلمة تكنولو 

(TECHNO) :وهي يف اللغة اإلجنليزية أصال من ، )Ē(TEKHN والكلمة (38)تعين املهارة أو اإلتقان أو الان ،

، (39)واملوادمزج من املهارات، واملعرفة، والقدرات،  LOGIA))وهي يف اللغة اإلجنليزية أصال من  (LOGY)األخرى: 

، ويكتب ابللغة (TECHNOLOGY)وكالمها من يوانن، كما ذكر الباحث قبل قليل، وإذا اجتمعا يكوانن لاظ 

 .(40)العربية: )تكنولوجي( على طريق التعريب

 اثنيا: داللة مصطلح )تكيولوجي(:

أو مجع  ، واستخراجيدل مصطلح تكنولوجي على جمموعة من املعارف تستخدم يف خلق األدوات، وتطوير املهارات

 . (41)املواد

ا أبهنا تطبيق العلم )اجلمع بني املنهج العلمي واملادي( لتلبية هدف أو حل مشكلة. واملقياس هو  وتعرف أيضا

وسيلة لتمثيل العالقة بني احلجم الاعلى لكائن ما، وكياية متيز هذا احلجم، إما رقمي أو بصري، وهو ما يسمي أبسلوب 

لع واخلدمات، مبا يف ذلك إنتاج أدوات اإلنتاج وتولياإلنتاج أو َحصيلة  د املعرفة الانيَّة أو العلمّية املتعلِّقة إبنتاج السِّ

ى أحياانا العلم التطبيقّي: تكنولوجيا األسلحة واملعلومات  .(42)الطاقة واستخراج املواّد األولّية ووسائل املواصالت، وُتسمَّ

 على مصطلح )تكيولوجي( اثلثا: تطبيق قواعد القعريب والّدخيل

وهي  ،(TECHNO)مركب من كلمتني يواننيتني: الكلمة األوىل منهما  -حثكما أشار الب-مصطلح )تكنولوجي( 

وهي يف اللغة اإلجنليزية أصال من  (LOGY)والكلمة األخرى: ، (TEKHNĒ)يف اللغة اإلجنليزية أصال من: 
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((LOGIA،  ومجعتا فصارات كلمة واحدة، وهي(TECHNOLOGY)،  على )وتكتب ابللغة العربية: )تكنولوجي

 .(43)طريق التعريب

فبدلوها ، (CH)وقد مت  تعريبها من اجلانب الصويت عن طريق تغيري احلروف اليت مل توافق احلروف العربية وهي: 

ا العرب إنّ  ، بّدلوه حبرف )اجليم( لتقارب خمرجهما، ألن(G)حبرف )الكاف( املوجود يف اللغة العربية، وكذلك حرف 

موافقة  (TECHNOLOGY)، وبقية حروف كلمة (44)يغرّيون من احلروف األعجمية ما ليس من حروفهم البتة"

 للحروف املوجودة يف اللغة العربية.

وأما من الناحية الصرفية فقد حسبها العلماء معرّبة ملا استخدمها العرب وقاسوها على كالمهم، فصارت بذلك  

 .(45)جيّن: "ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب" كلمة عربية، قال ابن

 بيان مصطلح )تلفزيون(: .3

 أصل مصطلح )تلفزيون( أوال:

اليواننية مبعىن:   (TĒLE) وهو مركب من ،TELEVISION)( تلازيون لاظ معّرب أصله فرنسي يكتب هكذا: 

. ووضع له علماء اللغة  (47)اها: الرؤيةوهي التينية ومعن (VIDERE)الارنسية وأصلها  (VISION)، و(46)البعيد

 .(48)فعّرب وكتب )تليازيون( ،(TELEVISION)كلمة "املرانة" و"الرائي"، ويكتب يف اللغة اإلجنليزية 

 اثنيا: داللة مصطلح )تلفزيون(

الم صور وبرامج وأصوات وأفالستقبال جهاز إلكرتوين  لاظ معّرب يطلق على (TELEVISION)مصطلح تلازيون 

ة األمواج الكهربّية أو األمواج اهلرتزيّة، تظهر الصور واألفالم على الشاشة مسرحّية تلازيونية، وهلا حمطة مشرفة بواسط

 .(49)على إرسال الربامج التلازيونية
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 اثلثا: تطبيق قواعد القعريب والّدخيل على مصطلح )تلفزيون(:

وطريقة تعريبه أن  (TELEVISION)ه اللغة كتب هبذوي مصطلح تلازيون لاظ معّرب من أصل اللغة الارنسية،

الالتينية إىل ما يقابلها من احلروف العربية ، (N)و ،(L)و، (T)العرب ملا أرادت تعريب هذه الكلمة نقلت حروف 

فليس يف العربية  ،(S)و ،(V)واليت هي: حرف )التاء(، و)الالم(، و)النون( ألهنا هي احلروف اليت متاثلها، وأما حرفا 

حبرف )الزاي(،  (S)حبرف )الااء(، كما بدلوا حرف  (V)مماثلة هلما حىت يتم مقابلتهما هبما؛ فبّدلوا حرف  حروفاا

 (I)مقابلتان حلركة الكسرة اليت ترمز هكذا: )  ِ (، إال أن حركة  ،(I)و، (E)لتقارهبما يف املخرج، وكذلك جعلوا حركيت 

، مقابلة حلركة الّضّمة اليت (O)غري موجودة يف األصل، ولكن تناسبها يف النطق لذلك اكتاوا هبا، كما جعلوا حركة 

، وذلك مطابقة ملا ورد يف القاعدة: "ورمبا غريوا حاله عن حاله يف األعجمية مع إحلاقهم ابلعربية (50)ترمز هكذا: )  ُ (

 .(51)ف الذي هو للعرب عربًيا غريه، وغريوا احلركة... "غري احلروف العربية، فأبدلوا مكان احلر 

تركوها على أربعة مقاطع ومل يغرّيوا منها شيئاا، فرتكوها كما هي ملوافقتهم  (TELEVISION)وعند بناء كلمة:      

  األمرين جائز.. وكال(52)"هفرمبا أحلقوُه ببناء كالمهم ورمبا مل يلحقو مهم، كما جاء يف القاعدة: "..بذلك فأحلقوها بكال

 بيان مصطلح )تليفون(: .4

 أوال: أصل مصطلح )تليفون(:

 (PHŌNĒ)، والثانية: (53)اليواننية مبعىن البعيد (TĒLĒ)تلياون لاظ مركب من كلمتني يف اللغة الالتينية: األوىل: 

ت وكتبت يف اللغة اإلجنليزية، فعرّب (TELEPHONE)، وعند دمج الكلمتني صارت (54)الالتينية وتعين الصوت

 .(55)تلياون
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 اثنيا: داللة مصطلح )تليفون(:

على آلة أو جهاز ُيستخدم لنقل الصوت بشكل فوري بني مكانني  ،(TELEPHONE)يطلق مصطلح تلياون 

 .(56)متصلني، وُتسمى املكاملة أو احلوار الذي يدور بني الطرفني مبكاملة تلياونية أو اتصال هاتاي

 لّدخيل على مصطلح )تليفون(اثلثا: تطبيق قواعد القعريب وا

يواننية وعند دمج الكلمتني  (PHŌNĒ)من اللغة الالتينية واألخرى   (TĒLE)اون لاظ مركب من كلمتني فاألوىل:تلي

يف اللغة اإلجنليزية، فعرّبت، ومت تعريبها من اجلانب الصويت فقط؛ ألن حروف  (TELEPHONE)تصبحان كلمة: 

(T)و ،(L)و ،(N) ّلت إىل ما يقابلها من احلروف املوجودة يف اللغة العربّية؛ إذ يقابل حرف )التاء( يف ، الالتينية نق

وكذلك يقابل حرف )النون(  ،(L)من حروف اللغة الالتينية، كما يقابل حرف )الالم( حرف  (T)اللغة العربية حرف 

فهو  (PH)( و)ل( و)ن(، وأما حرف يف الالتينية، وترمز هذه احلروف يف اللغة العربية ب : )ت  (N) يف العربية حرف

 ،(E)حرف مزدوج ليس له مقابل يف العربية إال أن العرب بّدلته حبرف )الااء( املرموز ب : )ف(، وكذلك احلركتان 

الالتينيتان قوبلتا مبا يناسبهما من احلركات العربية وهي حركة الكسرة املرموزة ب : )  ِ ( وهي احلركة اليت تناسب  ،(O)و

ا فقوبلت هبا، هذا من اجلانب  (O)الالتينية، كما أن حركة الضمة املرموزة ب  )  ُ ( تناسب حركة  (E)حركة  الالتينية أيضا

الصويت وأما من اجلانب  الصريف فلم حيدث شيء هلذا املصطلح عند التعريب حيث تركته العرب كما هو يف لغته األوىل 

، وكما ذهب إليه (57)"ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب"وقاسته على هيئته، وذلك يوافق قول ابن جين: 

 .(58)شهاب الدين اخلااجي حيث يقول: "إّن املعّرب إذا كان مركباا أبقي على حاله ألنّه مساعي"
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 بيان مصطلح )تويرت(: .5

 أوال: أصل مصطلح )تويرت(:

 (TWITTER)ة، وهو ترمجة لكلمة التينية من مصطلحات التقنية الدخيلة يف اللغة العربيّ  تويرت(يعترب مصطلح )

، وهو مصدر، ويكون اسم فاعل مبعىن املغّرد، ورمبا لوحظ (59)إشارة إىل صوت عصاور، ومعناها ابللغة العربّية: )التغريد(

ذلك يف بعض اجملالت والنشرات؛ إذ اعترب أن اإلنسان حينما يُ َتوِّت فكأنه يُ َغرِّد! فيمكننا القول أبن مصطلح 

ITTER)(TW (60)"يعين املغّرد. 

 :اثنيا: داللة مصطلح )تويرت(

على أحد املواقع اليت تقدم خدمات جمانية للتواصل االجتماعي والتدوين  (TWITTER)يُطلق مصطلح "تويرت" 

املصغر، والذي يسمح للمستخدمني إبرسال أهم اللحظات يف حياهتم يف شكل تدوينات نصية إىل صاحة واحدة؛ 

ل أصدقائهم أو العامل كله حسب اختيار اخلصوصية اليت ياضلها املستخدم، ويتم التواصل بوسائل عديدة  حيث يقرأها ك

، والربيد اإللكرتوين، وهي برامج جاهزة يتم تركيبها على اهلواتف النقالة أو يف متصاح (SMS)كالرسائل القصرية 

 .(61)اإلنرتنت ويف احلاسوب وعن طريق املواقع املباشرة"

 تطبيق قواعد القعريب والّدخيل على مصطلح )تويرت(:اثلثا: 

ية مصطلح )تويرت( لاظ التيين عّربته العرب وجعلته يف حديثها، وطريقة تعريبه أهنم نظروا يف حروف هذه الكلمة الالتين

(TWITTER)  وأخذوا حرف(T)، و(W)، و(R)،  فقابلوها على احلروف املوجودة يف لغتهم فوجدوا أن حرف

(T)، التاء(، كما أن حرف يوا( فقه حرف(W) ، وكذلك حرف )الواو( يوافقه حرف(R) ، ورمز ،)يوافقه حرف )الراء

يف اللغة  (TWITTER)هذه احلروف هي: )ت(، و)و(، و)ر(، إال أن حرف الراء ال يظهر عند النطق بكلمة 
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ما ما يقابلهما من احلركات العربية وضعوا هل ،(E)و ،(I)الالتينية، ولكن العرب جتهر به عند التعريب، وأما حركات 

ملا  ، (E)كما أن حركة الاتحة )  َ ( تناسب حركة ، (I)وهي حركة: )إلياء( املدية املرموزة ب : )ي( وهي تناسب حركة 

قال سيبويه: "ورمبا تركوا االسم على حاله إذا كانت حروفه من حروفهم، كان على بنائهم  .(62)كاان يف وسط الكلمة

 . هذا من جانب الصوت، وأما من جانب الصرف فلم يغريوا شيئاا يف بناء الكلمة.(63)"أو مل يكن

 بيان مصطلح )إنسقغرام(: .6

 )إنسقغرام(: اليقطة األوىل: أصل مصطلح

ب من أشهر مصطلحات التقنية الدخيلة يف اللغة العربّية، وهي ترمجة لكلمة التينية، وتكت " إنسقغرام"يعترب مصطلح 

 ،(INSTANT)وهي منحوتة املركب من كلمتني: الكلمة األويل:  (،INSTAGRAM)ذه اللغة: هذه الكلمة هب

وتعين ابللغة  (TELEGRAM)أو )كامريات التصوير الاوري(، والكلمة الثانية:  (64)ومعناها ابللغة العربية: )فوري(

 .)(INSTAGRAM، ومجعت هااتن الكلمتان لتكوِّن كلمة واحدة وهي: مصطلح (65)العربية: )برقية(

 اليقطة الثانية: داللة مصطلح )إنسقغرام(:

ا، يتيح  (،INSTAGRAM))إنسقغرام( يُطلق مصطلح  على "تطبيق جماين لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضا

للمستخدمني التقاط صورة، وإضافة فلرت رقمي إليها، وِمن ثَ م مشاركتها يف جمموعة متنوعة من خدمات الشبكات 

 .(66)، وشبكة إنستغرام ناسها، وتستخدم عادة بواسطة كامريات اهلاتف احملمول"االجتماعية

 اليقطة الثالثة: تطبيق قواعد القعريب والّدخيل على مصطلح )إنسقغرام(:

وعند تعريبها جند أن  ،(INSTAGRAM)كلمة معربة التينية األصل، وتكتب هبذه اللغة   )إنسقغرام(مصطلح: 

توافق حروفاا موجودة يف  (M)، و(R)، و(T)، و(S)، و(N)، و(I) بناء الكلمة هبا وهي: احلروف الالتينية اليت مت



66 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

، ويوافق ذلك قول (67)اللغة العربية، وهي: حرف اهلمزة املكسورة، ورمزها )ِإ(، والنون، والسني، والتاء، والراء، وامليم

. (68)ن"حروفهم، كان على بنائهم أو مل يك سيبويه يف التعريب: "ورمبا تركوا االسم على حاله إذا كانت حروفه من

يف اللغة الالتينية توافق حركة الاتحة عند العرب، فأبقوها على أصلها متاشياا مع تلك القاعدة  (A)وكذلك حركة 

فليس عند العرب حرف مماثل له؛ لذلك اضطروا إىل تبديله حبرف، فعمدوا إىل حرف الغني؛  (G)وأما حرف  املذكورة.

ا، وجعلوه مكان حرف ألنه أقرب  الالتيين، كما هي القاعدة يف التعريب عند عدم وجود حرف  (G)احلروف إليه خمرجا

مماثل حلرف وارد يف كل كلمة دخيلة يراد تعريبها يف أي لغة من لغات األعاجم، قال سيبويه: "ورمبا غريوا حاله عن حاله 

 .(69)يف األعجمية مع إحلاقهم ابلعربية غري احلروف العربية"

ا للقاعدة، قال  هذا من جانب الصوت، وأما من جانب الصرف فلم يغريوا شيئاا عند بناء الكلمة، وذلك تطبيقا

  . (70)سيبويه: "ورمبا تركوا االسم على حاله إذا كانت حروفه من حروفهم، كان على بنائهم أو مل يكن"

 ةاول توضيحية أللفاظ الققيية السقاملبحث الثالث: جد

 بياين األول: لبيان أصل الكلمات املعربة والدخيلة الواردة يف جريدة الشرق األوسط وذكر داللتها اخلاصة اجلدول ال

 

 رقم

 

 الكلما 

 

 أصلها

 

 داللقها

 قبل القعريب املعربة

  إنرتنت  .1

INTERNET 

 شبكة عنكبوتية منظمة لتبادل ومشاركة املعلومات التينية

  إنستغرام  .2

INSTAGRAM 

 تطبيق جماين لتبادل الصور وشبكة اجتماعية ةنيالتي
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  تكنولوجي  .3

TECHNOLOGY 

جمموعة من املعارف تستخدم يف خلق األدوات،  يواننية

 وتطوير املهارات، واستخراج املواد أو مجعها

  تلازيون  .4

TELEVISION 

جهاز الكرتوين الستقبال صور برامج وأصوات  يواننية

 ّية أو اهلرتزيّةوأفالم بواسطة األمواج الكهرب

  تلياون  .5

TELEPHONE 

آلة أو جهاز يستخدم لنقل الصوت بشكل فوري  إجنليزية

 بني مكانني متصلني

6.   

 تويرت

TWITTER املوقع يقدم خدمات جمانية للتواصل اإلجتماعي  التينية

والتدوين املصغر ويسمح إبرسال أهم اللحظات يف 

 .احلياة بشكل تدوينات نصية

ة توضيح كياية تطبيق قواعد التعريب على أشهر األلاا  املعربة والدخيلة الواردة يف جريدين الثاين: دول البيااجل

 الشرق األوسط مع ذكر النتيجة على ذلك

 

 رقم

 

 الكلما 

  تطبيق القواعد عليها

اجلانب  اجلانب الصويت اليقيجة

احلروف  قبل القعريب املعربة الصريف

 املعربة

ما 

 يقابلها

ما 

 يياسبها

 السبب

1.    I إ   
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 إنرتنت

 

 

INTERNET 

N تغيري    ن

وزن 

الكلمة 

من 

إنتنت 

إىل 

 إنرتنت

زايدة 

احلرف 

 يف النطق

T ت   

R ر   

E  ال

 يوجد

الكسرة 

)      ِ           ( 

تناسبها 

يف 

 النطق

2.   

 

 إنستغرام

 

 

 

INSTAGRAM 

I مل حيدث    إ

 تغيري يف

وزن 

 كلمةال

نطق 

الكلمة  

كما هي 

يف 

 األصل

N ن   

S س   

T ت   

A  الاتحة

)     َ        ( 

 

 

 

 

G  ال

 يوجد

التقارب  غ

يف 

 املخرج
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M م   

3.   

 تكنولوجي

 

 

TECHNOLOGY 

CH  ال

 يوجد

التقارب  ك  

يف 

 املخرج

مل حيدث 

 تغيري يف

وزن 

 الكلمة

نطق 

كلمة  ال

كما هي 

يف 

 األصل

G  ال

 يوجد

التقارب  ج

يف 

 املخرج

4.   

 

 

 

 تلازيون

 

 

 

 

 

 

TELEVISION 
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مل حيدث 

 تغيري يف

وزن 

 الكلمة

 

 

 

 

تغيري 

بعض 

احلروف 

عند 

 النطق هبا
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   ن
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   ت

V  ال

 يوجد

التقارب  ف

يف 

 املخرج
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 ز
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E 

 

 

 

الكسرة 

)       ِ         ( 

 

 

 

 

I  ال

 يوجد

الكسرة 

)       ِ         ( 

املوافقة 

يف 

 النطق

O  الضمة

)        ُ         ( 

  

5.   

 

 تلياون

 

 

 

TELEPHONE 

 

 

 

T ت    

 

 

مل حيدث 

 تغيري يف

وزن 

 الكلمة

 

 

 

نطق 

الكلمة  

كما هي 

يف 

 األصل

L ل   

N ن   

PH  ال

 يوجد

لتقارب  ف

يف 

 املخرج

E  الكسرة

)       ِ         ( 

  

O  الضمة

)        ُ         ( 
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6.   

 

 

 تويرت

 

 

 

 

 

TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

T ت    

 

 

مل حيدث 

 تغيري يف

وزن 

 الكلمة

 

 

زايدة 

حرف 

الراء يف 

آخر 

الكلمة 

عند 

 النطق

    

W و   

R ر   

I  ال

 يوجد

إلىاء 

 املدية

وردت 

يف 

وسط 

 الكلمة

E R  ال

 يوجد

الاتحة 

)          َ            ( 

وردت 

يف 

وسط 

 الكلمة

 

 :اخلامتة

"إن التقارض بني اللغات من الظواهر اللغوية املعروفة اليت تعم مجيع اللغات. فاللغات أتخذ من جاراهتا ومن اللغات 

نظامها و اق تتاج إليه من كلمات، وتغريها لتيت تتصل هبا ملختلف األغراض،كالتجارة والسياسة والسياحة ما قد حتال

 الصويت وبناءها الصريف، وقد تغري يف معناها.

وال تزال . (71)اللغة يف مارداهتا، وِمن ثَ مَّ قيل: إن نقاء اللغة دليل على فقرها" إثراءوالتقارض من عوامل 
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ا على علماء اللغة أن يَ بأسطوا  الكلمات ا بعد يوم؛ ومن ثَ مَّ كان لزاما الوافدة على اللغة العربية ترتى ويتسع مداها يوما

 القواعد اليت متيز بني اللاظ املعرب والدخيل.

ية نبصارت على النظام والقواعد اللغوية يف اللغة العربية. والكلمة األجاملعربة هي اليت عربتها العرب،  والكلمة

الوافدة إذا نُقلت إىل اللغة العربية تسمى )دخيلة(. والبد أن تكون األلاا  املعرّبة والدخيلة موافقة لقواعد املعرب 

 والدخيل، إما على املستوى الصويت أو على املستوى الصريف.

الكلمة  من صيلةاأل الكلمة متييز من مكّنهم الكلمة الاصيحة عليها تبىن اليت الصوتية للقواعد القدماء فمعرفة

فصيحة. ومل خيرج عن هذه القواعد اليت وضعها القدماء  عربية كلمة يف جتتمع أنأ  ميكنها ال أصوات الدخيلة، فهناك

 معظم العلماء احملدثني، ومل يزيدوا عليها.

 :نقائج البحث

خمتلاة، فمجموع  التجاءت ألاا  التقنية املعرّبة والدخيلة يف جريدة الشرق األوسط يف أعداد كثرية ويف جما .1

ما ورد من هذه األلاا  اثنان وثالثون لاظاا من غري اعتبار تكرار وروده يف اجلريدة أو يف بعض األعداد منها واجملموع 

 لعدد ورود األلاا  وتكرارها يف جريدة الشرق األوسط، ويف أعدادها املختلاة اثنان وتسعون لاظا.

ورودها يف جريدة الشرق األوسط اثنتا عشرة كلمة وهي: إنرتنت، إن الكلمات اليت كثر انتشارها وتكرار  .2

، اكتاى ومبيوتر، ويوتيوب، وكاوإنستغرام، وتكنولوجي، وتلازيون، وتلياون، وتويرت، وغوغل، وفيديو، وفيسبوك، وكامري 

 البحث بدراسة ستة منها فقط.

ود ا دالالت واضحة توافق ما هو موجإن أشهر ألاا  التقنية املعرّبة والدخيلة يف جريدة الشرق األوسط هل .3

لاا  ألاه، ومعظم هذه يومطرد يف كل كلمة معربة أو دخيلة، فكل لاظ من هذه األلاا  يدل على ما اصطلح عل

منحوتة يف لغتها األصلية فنقلت نقال حرفيا إىل اللغة العربية واستخدمت كما كانت يف اللغة األويل مثل: كلمة التقنية 
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واضحة على مصطلح عام يشري إىل استخدام تكنولوجية التقنية االستخدام األمثل يف املختلف اجملاالت  اليت تدل داللة

وغوغل،  تلازيون،ا: فيس بوك، وكامريا، و العلم واملعرفة من خالل معرفتها وتطبيقها خلدمة اإلنسان ورفاهيته، ومنها أيضا 

 وغريها.

 اعدها ونظامها.يوافق قو شريطة أن بل من غريها ما ليس منها فتقاللغة العربية واسعة الصدر تتسم ابملرونة  .4

القرن العشرين الذي  يف الكلمات املعرَّبة والدخيلة موجودة يف اللغة العربية قدمياا وحديثاا، مث كثر استعماهلما .5

واألخبار ألااظها و ورودمها يف النصوص والصحف واجملالت العربية حول التقنية  شاعصطالحات خمتلاة، م دخلت فيه

 .العاملية

استعار العرب كلمات أجنبية )املعرَّبة والدخيلة( من األمم اليت عاشت معهم، واستعملوها يف كالمهم وخطبهم  .6

 وحيت يف أشعارهم.

إمكانية استخدام الضوابط والقواعد اليت هنجها علماء اللغة القدامى يف تعريبهم للكلمات األعجمية وتطبيقها  .7

ملعربة والدخيلة اليت جاءت يف جريدة الشرق األوسط عن طريق اجلانب الصويت أو اجلانب الصريف على ألاا  التقنية ا

 النحوي.

 

 :اهلوامش

 .195 – 193( سورة الشعراء، آية: 1)
 .142: ص .2: ج .ن يف علوم القرآناإلتقا (.م1974. )السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر (2)
 .مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشرالقاهرة: االشتقاق والتعريب.  م(.1947) عبد القادر.املغرب،  (3)
درجة الدكتوراه يف اللغة  مقدم لنيل آاثر العوملة يف املصطلحات العربية املعاصرة دراسة وصاية حتليلية )جريدة األهرام املصرية نوذجا(، حبث. بدماصي أمحد أوماأوين،  (4)

 بتصرف يسري. .م2012 -ه 1433سنة ، العربية، جامعة املدينة العاملية مباليزاي
 http: //cdn. almaany. com/dicload/ACCAE. pdfمصطلحات اللغة العربية املعاصرة،  (5)
رفـعـت، النَّْحت في العربيّة قديًما وحديثًا. رسالة منشورة في موقع مجمع اللغة العربية األردني هزيم، ( 6)

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/406-78-3.html 
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 .290 :ص ،املرجع السابق (7)
(8 ).wikipedia.org/wiki/%http://ar   

 .175 :ص .1 :ج. 4. ط: حتقيق: أمحد عبد الغاور عطار. الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية (.م1987. )، أبو نصر إمساعيل بن محاد الااراباارابال (9)
 .179: ص املرجع السابق، (10)
 املرجع السابق. (11)
ت يف العربّية قدمياا وحد هزمي، رفعت. (12)  .رسالة منشورة يف موقع جممع اللغة العربية األردين .يثااالنَّحأ

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/406-78-3.html 
 بدماصي. آاثر العوملة يف املصطلحات العربية املعاصرة. (13)
 املرجع السابق. (14)
 .541 :مادة: ماكارونة. ص. د.م م(.2006) قاموس أكساورد احلديث لدراسي اللغة اإلنكليزية. (15)
 .270  - 269: ص: 1ج السيوطي، املزهر، (16)
 .547 :ص صديق. طرائق قدماء اللغويني يف التعريب اللاظي.ليلي،  (17)
 .147 :املكناسي، شااء الغليل، ص (18)
 .94 :اجلواليقي، املعّرب، ص (19)
 .154 :ص .أثر الدخيل على العربية الاصحى. مسعودبوب،  (20)
 .259 :ص .شااء الغليل .املكناسي (21)
 .388 :ص .املعّرب .اجلواليقي (22)
 .31 :ص .شااء الغليل .املكناسي (23)
 .229 :ص .املعّرب .اجلواليقي (24)
 .152 :ص .املرجع السابق (25)
 .368 :ص .املرجع السابق (26)
 .أللوكة املكتبة الناطقة(، إلقاء: حسني أبو الاتوح. )ا3كالم العرب من قضااي اللغة العربية   م(.2009) ظاظا، حسن . (27)
 .550 :ص صديق. طرائق قدماء اللغويني يف التعريب اللاظي.ليلي،  (28)
، وترمجة فرنسية: ) (29) ىَن َبنيأ : َسابَِقة مبَعأ  .1081/ 1(، انظر: قاموس فرنسي عرب إجنليزي، split(، وأما ترمجة إجنليزية: )interَبنيأ
يأد، وترمجة إجنليزية: َشَبَكة (30) َدُم يف الصَّ َتخأ  A (Net) that is pulled along the bottom of a river or a( أوDragnet): َخيأٌط ُمَشبٌَّك ُيسأ

lake ،to bring up things that may be there،  ،1149/ 2انظر: قاموس فرنسي عرب إجنليزي. 
  انظر:( 31)

http: //ar. ikipedia.org/wiki/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa 

 A network of fine threads constructed by a spider to catch its prey and secreted from its  نسج العنكبوت:( 32)

spinnerets; a cobweb of a spinning creature  2540/ 3قاموس فرنسي عرب إجنليزي 
 .170 :ص. ( الرايض40مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية السلسلة الثالثة ) .معجم املصطلحات واملكتبات واملعلوماتم(. 200). عبد الغاور عبد الاتاحقاري،  (33)
 223 :عبد اجمليد ، األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية. ص (34)
 .547:  ص طرائق قدماء اللغويني يف التعريب اللاظي.. صديقليلي،  (35)
 .224 - 223 :األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية.  ص .. و عبد اجمليد197 :أثر الدخيل على العربية الاصحى، ص .مسعود بوببوب،  (36)
 .547ص:  صديق ليلي. طرائق قدماء اللغويني يف التعريب اللاظي. (37)
(38) Advanced Dictionary Scptt، Foreman The Thorndike-Barnhart Series. Pg.1129 techno   
 املرجع السابق. (39)
 .22ص:  .م2015مارس سنة  9من اتريخ  132410عدد » يوتيوب «على سنوات ١٠يوم كل مشاهدة مليارات ٤ .جريدة الشرق األوسط (40)
 .297 ص: . 1 م(، ج:2008 -ه  1429ب، عامل الكت. 1: معجم اللغة العربية املعاصرة، طمبساعدة فريق عمل،  م(.2008. )أمحد خمتارعمر،  (41)
 املرجع السابق. (42)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D
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 .logyو  Advanced Dictionary Scptt، Foreman The Thorndike-Barnhart Series. Pg.1129  techno انظر: مادة (43)

 .26 :ص .شااء الغليل .. واملكناسي304 - 303/ 4 .الكتاب .سيبويه (44)
 .358/ 1 .اخلصائص .ابن جين (45)
 Advanced Dictionary pg.1130 tele مادة (46)
 .850 :. ص2006 .قاموس أكساورد احلديث لدراسي اللغة اإلنكليزية، د.م (47)
 .794 . ص:املرجع السابق (48)
 .298 :ص .1 :معجم اللغة العربية املعاصر، ج أمحد خمتار،عمر،  (49)
 .224 – 223 :ص .أثر الدخيل على العربية الاصحى .مسعودبوبو،  (50)
 .304/ 4 .الكتاب .سيبويه (51)
 .26 :. واملكناسي، شااء الغليل، ص304 - 303/ 4املرجع السابق،  (52)
(53) Advanced Dictionary pg.1130  مادةtele 
(54) Advanced Dictionary pg.832-833  مادةphone 
 .12ص:  .م2015مارس سنة  9من اتريخ  132410. عدد . . »املااوضات ترك طاولة«ب  يهدد جريدة الشرق األوسط اليومية، أوابما (55)
(56) Advanced Dictionary pg.1578  مادةtelephone 
 .358/ 1ص:  .اجلصائص .ابن جين (57)
 .31ص:  .شااء الغليل .املكناسي (58)
. 1: ج .م2005 - ه1426اث يف مؤسسة الرسالة حتقيق: مكتب حتقيق الرت  .2: ط .القاموس احمليط م(.2005. )جمد الدين حممد بن يعقوب الاريوزآابدي. (59)

 .304 :ص
(60) http: //www. alborsanews. com/2014/11/10 
 املرجع السابق. (61)
 .224 – 223 :. و عبد اجمليد، األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية. ص197 :ص .أثر الدخيل على العربية الاصحى .مسعودبوب،  (62)
 .304 - 303/ 4 .الكتاب .يهسيبو  (63)
 495/ 1، انظر: قاموس فرنسي عرب إجنليزي، (instant)(، وترمجة إجنليزية: instantفَ وأرِّي: ترمجة فرنسية: ) (64)
 :http، وانظر: 846/ 1نظر: قاموس فرنسي عرب إجنليزي: ا (Telegram)وترمجة إجنليزية:.  (،télégramme)بَ رأِقيَّة: )تِِلغأراف(، وترمجة فرنسية:  (65)

//tweeetat. com/l/11291 
(66) http: //ar. m. wikipedia. org/wiki/5 
 .224 - 223 :. وعبد اجمليد. األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية. ص197 :مسعود. أثر الدخيل على العربية الاصحى، صبوبو،  (67)
 .304 : ص . 4 :ج .الكتاب .سيبويه (68)
 ملرجع السابق.ا (69)
 املرجع السابق. (70)
  .1 ط: .دار القلم. دمشق: معجم الدخيل يف اللغة العربية احلديثة وهلجاهتا م(.2011. )ف. عبد الرحيم (71)

 املصادر واملراجع:

 أوال: املراجع العربية:

 .ربية للكتابالدار الع. تونس: املعرب الصويت عند العلماء املغاربة.)م1987  (.مراد بن إبراهيممراد،  .1

لكتب دار ا القاهر:  .حتقيق: حممد علي الّنجار .اخلصائص م(.1955) . .أبو الاتح عثمانابن جين،  .2
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 املصرية.

ب حتقيق حتقيق: مكت .القاموس احمليطم(. 2005) .بو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوبأ. الاريوزآابدي .3

 . القاهرة: مؤسسة الرسالة.الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 .عامل الكتبالقاهرة:  .معجم اللغة العربية املعاصرة .مبساعدة فريق عملم(. 2008. )أمحد خمتار عمر، .4

آاثر العوملة يف املصطلحات العربية  (.م.2012ه  / 1433عام  .)بدماصي أمحد أوماأوين،  .5

  .املدينة العامليةجامعة  -كلية اللغات  .ماليزاي (خمطوطة).املعاصرة

 القاهرة:. خليل عمران منصور حتقيق: .املعّربم(. 1998.)موهوب بن أمحد بن حممد أبو منصور اجلواليقي، .6

 .دار الكتب العلمية

حتقيق: أمحد  .الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية م(.1987. )اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد الااراب .7

 .دار العلم للماليني: مصر .عبد الغاور عطار

لناطقة(، إلقاء: حسني )األلوكة املكتبة ا .3العرب من قضااي اللغة العربية  كالم  م(.2009. )حسنظاظا،  .8

 دار النهضة العربية.: لبنان .أبو الاتوح

ت يف العربّية قدمياا وحديثاا . )د. ت(.رف ع تهزمي،  .9 . لعربية األردينوقع جممع اللغة ارسالة منشورة يف م .النَّحأ

 عمان.

حتقيق: عبد السالم حممد  .الكتابم(. 1988. )قنرب احلارثي ابلوالء نب عثمان بن أبو بشر عمرو .سيبويه -10
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مطبوعات مكتبة امللك  .معجم مصطلحات واملكتبات واملعلومات م(.2000. )عبد الغاور عبد الاتاحقاري،  -14

 . السعودية.(40لسلة الثالثة )ة، السفهد الوطني

 .عة جلنة التأليف والرتمجة والنشرمطبالقاهرة: . االشتقاق والتعريب م(.1947) .عبد القادراملغرب،  -15

حياة دراسة تطبيقية على ص -األلاا  الدخيلة يف الصحافة اليمنية  (.م2005 .)عبد اجمليد حممد عليالغيلي،  -16

 .جامعة األزهر  .العربية لغةكلية ال  )خمطوطة(. مصر: .الثورة عام

 .األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية م(.2008-ه1429 .)عبد اجمليد حممد عليالغيلي،  -17

 .جامعة األزهر. كلية اللغة العربية  . مصر:خمطوطة()

عدد اب، الكلية اآلد  د.ت. جملة .خرىاألاختالط اللغة العربية وتداخلها مع اللغات  .علي جاسمسلمان،  -18

 اجلامعة املستنصرية. بغداد. .95

 الرايض: مركز السعودي للكتابة.طبعة موسوعة..م(2006).احلديث لدراسي اللغة اإلنكليزيةقاموس أكساورد  -19

 .دار الاكر العربالقاهرة:  .علم اللغة مقدمة للقارئ العرب م(.1997. )حممودالسعران،  -20

افة رة الثقوزادمشق:  .العربية الاصحي يف عصر االحتجاجأثر الدخيل علي م(. 1982. )مسعودبوبو،  -21

 .واإلرشاد القومي

 .شااء الغليل يف حل مقال خليل م(.2008. )د بن أمحد بن حممد غازي العثمايناملكناسي، أبو عبد هللا حمم -22

 .جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاثمركز : القاهرة .، حتقيق: الدكتور أمحد بن عبد الكرمي جنيب1ط



78 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                                           

 اثنيا: املراجع األجيبية:

1. Advanced Dictionary Scptt، Foreman The Thorndike- Barnhart Series. 

2. http: //ar. m. wikipedia. org/wiki/5 

3. http: //ejabat. google. com 

4. http: //www. alborsanews. com/2014/11/10 

5. http://www.unichlef.dz/ratsh/RATSH_AR/Article_Revue_Academique_N/2011_05_artic

le_13.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni/

