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ملخص
متنوعة فتدخل اللغات في تفاعل ناتج عن هذا
تتفاعل لغات العالم جميعا وفق تثاقف ناتج عن ظروف حضارية ّ
القوة
التثاقف أيضا ،حيثُ تقرض بعض اللغات الفاظها لألُخرى ،بناء على سيطرة بعضها لبعضها اآلخر ألسباب ّ
والضعف ،ويؤدي ذلك فيما لوُ ترك مفتوحا لسيطرة لغة على أخرى ،حيث تقوى األولى لتنقرض الثانية إلى حد ما أو
تذوب فيها ،أو تتفاعل معها وفق بعد حضاري راجع للقوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية.
وقد تركت العربية أث ار واضحا في الحضارات األخرى في الزمن الماضي ،مما أدى بها أن أقرضت كثي ار من اللغات
األلمانية.
نسية و
ّ
األخرى ألفاظا ،ما زال أثرها واضحا في لغات العالم ،ومن تلك اللغات الفر ّ
األلمانية ،تلك الرواسب التي ما
نسية و
ّ
وتهدف الدراسة إلى إظهار الرواسب العر ّبية (األلفاظ) الموجودة في اللغة الفر ّ
حية في اللغتين والتي أصبحت جزءا ال يتج أز منهما.وتهدف أيضا الدراسة إلى تبيان الطرائق التي تم خاللها
زالت ّ
األلمانية .والتركيز على التطورات البنيوية والداللية لأللفاظ
نسية و
ّ
عملية االقتراض اللغوي ما بين العربية واللغتين الفر ّ
المستقرضة من اللغة العر ّبية إلى اللغتين.
ُ
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.كما وتهدف أيضا إلى إظهار صالحية األلفاظ العر ّبية إلى أزمان متنوع حاضرة إلى يومنا مع ضعف اللغة العربية

. داللة، االقتراض،األلمانية
،نسية
ّ
ّ  الفر، العربية: الكلمات االفتتاحية

Linguistic borrowing and its role in enriching world languages: The French and
German language borrowing for some Arabic words

Abstract

All the languages of the world interact according to an acculturation resulting from
various cultural conditions, so languages enter into an interaction resulting from this
acculturation as well, as some languages lend their words to others on the basis of the
control of each other for reasons of strength and weakness. If that is left open, it leads to
the domination of one language over another, whereby the former becomes stronger, so
that the second becomes somewhat extinct or melted into it, or interacts with it according
to a civilized dimension due to political, economic, social and religious forces.
Arabic has left a clear impact on other civilizations in the past time. As a result, it lent
words to many other languages, whose influence is still evident in the world's languages
including the French and German languages.
The paper aims to show the Arabic sediments (vocalizations) present in the French and
German languages, those deposits that are still alive in the two languages and which have
become an integral part of them.
The paper also aims to demonstrate the methods through which the process of linguistic
borrowing was carried out between Arabic and the French and German languages. Focus
should be given on the structural and semantic developments of borrowed expressions
from the Arabic language into the two languages.
The paper also aims to show the validity of Arabic words (expressions) for various times
present to our day with the weakness of the Arabic language.
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مقدمة
تشبه اللغة أي كائن حي ،فهي تنمو وتتطور وتزدهر وفقا للظروف الثقافية والعلمية والفكرية واالجتماعية والسياسية،
وقد تعيش اللغة حاالت تدهور وتخلف توصلها إلى درجة الموت على كل المستويات الصوتية واللفظية والداللية
نتيجة لتدهور الوضع الفكري والثقافي واالجتماعي ألصحابها الناطقين بها ،ألن ازدهار اللغة مرتبط بشكل رئيس
بازدهار األمة وتطورها في الجوانب الفكرية والثقافية والعلمية ،كما هو الحال بالنسبة للغة العربية ،التي كانت على
مدار أربعة عشر قرنا لغة العلم والحضارة والتواصل ،ورم از للنمو والتطور الفكري والثقافي والسياسي ،وفي عصرنا
الحاضر بالنسبة للغات ،التي تتصف بالقوة والحيوية ،وينظر إليها على إنها لغات عالمية ،كاإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية واأللمانية وغيرها ،فقوة األمة صاحبة اللغة في المجال السياسي واالقتصادي والثقافي يضفي على اللغة
مقومات التطور والحيوية.

هدف الدراسة
ليس هدف الدراسة رصد ودراسة كل الكلمات العربية التي انتقلت إلى اللغة األلمانية بطريق مباشر وغير مباشر،
الحية المستخدمة في اللغة األلمانية واللغة الفرنسية ،والتي أصبحت ج أز ال
ولكن تناول بعض األلفاظ والمصطلحات ّ
يتج أز من كال اللغتين.
يحاول البحث اإلجابة عن بعض القضايا ،المتعلقة باالقتراض اللغوي:
 ماهي الطرق التي سلكها االقتراض اللغوي من اللغة العربية إلى اللغتين األلمانية والفرنسية؟-

ماهي التطورات البنيوية والداللية ،التي طرأت على الكلمات العربية التي انتقلت إلى اللغة األلمانية واللغة
الفرنسية؟
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 هل تخطت الكلمات العربية حدود الزمان والمكان ،وحافظت على وجودها رغم ما أصاب الناطقين بالعربية منالردة؟
التقهقر و ّ

ظاهرة االقتراض اللغوي
االقتراض اللغوي والتطور الداللي ظاهرة لغوية عالمية ،ال تخلو منها لغة من لغات العالم ،وهي ظاهرة صحية في
تطور أية لغة ،باعتبار اللغة أداة للتبادل الثقافي والتالقي بين الحضارات ،وال غرابة أن نجد لغة تقترض ألفاظا
مسيرة ّ
من لغة أخرى ،وتدخلها في نسيجها البنيوي والصرفي ،بعد أن تنصهر في القالب التركيبي والنحوي للغة الوافدة إليها.
وتهضم بعض اللغات كل ما تقترضه من كلمات ،ثم تعيد إنتاجه حسب أساليبها الصوتية والداللية ،مما يكسبها القدرة
على مواكبة مستجدات الحضارة والقدرة على التطور واالزدهار.
وليس التبادل واالقتراض اللغوي إلزاميا ،أو بناء على اتفاق مسبق ،ولكنه مرتبط بتقلب األحوال والظروف ،ونابع من
حاجات البشر ،وتبدل األحوال والظروف ،وأي تأثّر يحدث بين لغتين ،مهما كانت درجة هذا التأثر ،و ّأيا كان سببه،
وكيفما كانت نتائجه سيؤدي ال محالة إلى تأثّر كل منهما باآلخر في األنظمة الصوتية واألساليب الفنية للصياغة،
وتبادل المفردات ،وقد يبلغ االقتباس مداه فيتجاوزها إلى القواعد النحوية والصرفية ( syntaktisch
سرع في انحالل
 (morphologiesyntaxique) ,)Morphologieكمخارج الحروف وأساليب نطق الكلمات ،مما ُي ّ
اللغة المقتِبسة ،ويؤذن نجمها باألفول ،ولما كان من الصعوبة بمكان أن تظل لغة ما بمنأى عن التأثّر بلغة أخرى،
فإن كل لغة من لغات العالم عرضة للتطور والتبدل.
ويظهر التأثّر بشكل رئيس في الجانب المتعلق بالمفردات ،ألنها تمثل المظهر المتقلب والمتنقل بين اللغات ،فهي
للتغير المطرد والتطور السريع ،فتنشط حركة التبادل بين
محاطة بعوامل ّ
عدة تحول دون ثباتها ،وتجعلها عرضة ّ
ِ
المتأثرة أغلب مفرداتها أو قسما كبي ار
اللغات ،ويكثر اقتراضها بعضها من بعض ،وقد يبلغ االقتراض مداه ،فتأخذ اللغة
منها من غيرها ،كما فعلت اإلنجليزية مع الفرنسية النورماندية أثناء غزو النورماند للجزر البريطانية سنة 1066
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بقيادة الدوق النورماندي  Wilhelm 11.ويليام األوالل ) ,(1035-1087وكما حدث للغة الجرمانية (األلمانية) مع
الالتينية في العصور القديمة(.وافي ،2004 ،ص )246

تغير النظام الصوتي وأساليب الصياغة
ّ
تخضع الكلمات المقتَرضة في الغالب إلى النظام الصوتي وأساليب الصياغة في اللغة التي اقترضتها ،فيلحقها كثير
من التغيير في صيغها ودالالتها وطريقة نطقها ،وتبدأ في االبتعاد شيئا فشيئا عن دالالتها وصيغها القديمة .فالكلمات
التي أخذتها اللغة اإلسبانية من العربية ،قد صبغ معظمها بصبغة اللسان اإلسباني حتى ابتعد كثي ار عن أصله،
والكلمات التي اقتبستها الفرنسية من اإلنجليزية قد اختلفت في أصواتها ودالالتها اختالفا ال يدركه الفرنسي ،الذي ال
يعرف اإلنجليزية ،إذا ما سمعه من اإلنجليزي.
وقد تنتقل الكلمة الواحدة إلى عدة لغات ،فتأخذ في كل لغة الشكل الذي يتفق مع النظام الصوتي وأساليب الصياغة
لتلك اللغة ،حتى إنها لتختلف في كل لغة منها اختالفا غير يسير عن مثيالتها في غيرها ،فالكلمات العربية التي
انتقلت إلى اللغات العالمية قد تمثلت في كل لغة منها بصورة تختلف عن نظائرها في اللغات األخرى ،وهو ما يمكن
نسية ،فالكلمة العربية
مقترضة ( )Lehnwörterباأللمانية أو( )Mots d'empruntباللغة الفر ّ
أن يطلق عليه كلمات َ
"ِبطانة" ،التي تدل على قطن مندوف أو خيوط قطنية ،وهو القطن الذي يستخدم كبطانة في صنع األلبسة ،قد انتقلت
إلى األلمانية في القرن السادس عشر بصيغة  wattenعن طريق الهولندية المطابقة  ،wattenوتعود الهولندية
 wattenإلى الالتينية الوسيطة  ،waddeومن الالتينية الوسيطة انحدرت اإلنجليزية  wadمنذ  ،1550والفرنسية
 ،ovateواإليطالية (Corominas and Pascual,1980, 118) .ovate

وقد يتم االقتراض بمزج كلمتين من أصلين مختلفين وجعلهما كلمة واحدة ،وهو ما يسمى بالتداخل اللغوي
( )contaminationأو( ،)Kontaminationوهو "التغيير الصوتي أو النحوي بتأثير كلمة أخرى قريبة من الناحية
الداللية" ،)Wiktionnaire, 2020( 1ومن ذلك ما حدث عندما امتزج االسم اليوناني "Ceasarقيصر" بالكلمة
"Changement phonétique ou grammatical par l’influence d’un autre mot sémantiquement proche".
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لتكون مصطلح" Kaiserschnittعملية قيصرية" ،علما أن مصطلح الالتينية
طع"
األلمانية " Schnittق ْ
ّ
الوسيطة,sectioncaesareaالذي يعني "عملية قيصرية" يتكون من  ،caedereالتي تعني "صدر" أو "مقدمة
"قص" ،هو مصطلح عربي ،وقص الصدر أو قص مقدمة الجسم التي تعني في
الجسم" ،ومن  ،caesumالتي تعني ّ
الالتينية إخراج المولود بعملية جراحية هي العلمية المعروفة في الطب ،وقد انتقل المصطلح إلى اللغات األوروبية:
اإلنجليزية  ،caesarian sectionوالفرنسية  ،césarienneواأللمانية  Kaiserschnittعن طريق الالتينية.

سمى بالفرنسية ( (Rétrécissement du
وكثي ار ما يصيب الكلمة انحصار في المعنى ،وهو ما ُي ّ

2

sens

تدل الكلمة إال على بعض ما كانت تدل عليه من قبل ،فكلمة Sirup
وباأللمانية( ،)Bedeutungsverengungفال ّ
"شراب" ،التي كانت تدل على كل ما ُيشرب ،وقد أخذت من "شراب" ،التي اشتقت من الفعل العربي "شرب" trinken
السعال ،الذي يشربه المرضىLittman, ( ،)Kluge, 2002, 710( .
باأللمانية ،لم تعد تطلق Sirupإال على دواء ّ
نسية ،التي أخذت كلمة ( )siropمن نفس المفردة العربية (شراب) وذلك في القرن
 )1924, 593وأيضا باللغة الفر ّ
الثاني عشر ميالدي ،وتحمل اليوم في االستعمال الشائع وقواميس اللغة الحديثة ،معنى "المحلول المركز(من بعض
السعال"(CNTRL, 2020(.
الفاكهة) أو شراب ُ
عمم معناها الخاص ،فتدل على معنى يشمل معناها القديم ومعاني أخرى تشترك معه في بعض الصفات.
وقد ُي َ
تكسبين ،الذين كانوا
الم ّ
فمصطلح " Troubadourشعراء الطرب" أو "دواّر الطرب" ،الذي كان يدل على الشعراء ُ
يغنونها على وقع آلة موسيقية معهم (الربابة)،
يجوبون البالد للحصول على لقمة العيش بما يحفظونه من قصائد ّ
أصبح مصطلحا أدبيا يدل على الشعراء أو المغنين الجواّلة في القرن الثاني والثالث عشر ،ويتكون المصطلح من

Wiktionnaire : Le dictionnaire libre. https://fr.wiktionary.org/wiki/contamination
2
أطلق لقب  Kaiserقيصرعلى الحاكم الروماني قايوسيوليوس قيصر 100(Gaius Julius Ceasarق.م 44-.ق .م ).بناء على القصة
التي يرويها الكاتب الرومانيغايوسبلينوسسيكوندوس ،)79-23(Gaius PliniusSecundusبأن اإلنسان الذي يحمل هذا االسم قد ُولد
بعملية قيصرية ،وقد تركت تلك القصة آثارها في طب العصور الوسطى حيث كانت تطلق على كل والدة غير طبيعية .أنظر:

- Edward Granville Browne: Arabian medicine. Cambridge University Press:Gambridge 2011, S. 108.
 -عبد الحق فاضل :علم الترسيس .اللسان العربي .السنة ( 5آب ،)1967ص 27-18؛ ص .25
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كلمتين عربيتين هما" tarab :طرب" و" dourدور" أي التحرك في منطقة ما ،وقد انتشر هذا الفن األدبي في جنوب
فرنسا ،ومنها انتقل إلى ألمانيا(Wartburg, von Bloch, 2004, 658).

تغير الداللة
ُ
وقد يتغير معنى الكلمة بحيث يصبح للكلمة مدلوالن ،فيظل القديم والجديد يسيران جنبا إلى جنب ،وهذا ما حدث في
الكلمة العربية "مخزن" ،التي انتقلت إلى األلمانية " "magazinفي بداية القرن السادس عشر عن طريق اإليطالية
 maggazzinoأو اإلسبانية  ،magacénوتعني مستودع ،أو مخزن ،ثم دخلت ثانية في القرن الثامن عشر عن
طريق الفرنسية  magasinبمعنى دكاّن ،وكانت تعني في القديم مخزن أو مستودع ،أي مكان تخزين األشياء ،ثم
تطورت المفردة بعد ذلك إلى معنى آخر ،هو تخزين المعلومات ،وأصبحت تطلق على مجلة علمية Magazin) :في
األلمانية و Magazineفي الفرنسية) .وال زالت هذه الكلمة تدل في اللغتين ،األلمانية والفرنسية على المعنى القديم
نسية ،واللتان تدالن على نفس
والجديد ،على الرغم من وجود كلمة  Lagerفي األلمانية ،وكلمةُ  Entrepôtفي الفر ّ
المعنى ،أي "مخزن او مستودع".وقد انتقلت Magazin

إلى اللغة اإلنجليزية سنة  1747بمعنى مجلة دورية

)Kluge, 2002, 381).magasin
وقد تخرج الكلمة عن مدلولها القديم ،فتطلق على مدلول جديد تربطه به عالقة ما ،وتصبح أصيلة في معناها الجديد
بعد أن كانت مجا از فيه ( (Expansion de sensبالفرنسية أو باأللمانية( )Bedeutungserweiterungفكلمة
الخضر أو الطعام،
( ُقّفة) التي تعني "وعاء من ورق النخل أو نحوه ،السّلة" (معجم الغني ،ب.ت) .والتي ُيوضع فيها ُ
نقلها العرب المسلمون في القرن الثاني عشر عن طريق التجارة البحرية إلى اللغات األوروبية ،وأصبحت تدل اليوم
عدة معان ،منها :
نسية ،تدل كلمة  coffreاليوم ،على ّ
على حقيبة السفر باللغة األلمانية .koffer :وباللغة الفر ّ
السيارة ،خزانة ،خزنة أو خزينة" )wiktionnaire, 2020( .وقد انتقلت الكلمة إلى األلمانية عن
"حقيبة ،صندوق ّ
طريق الفرنسية ( coffreفي الفرنسية القديمة  ،)cofreوظهرت بأشكال متعددة ،منها  Kofferسنة  ،1577واستخدم
األديب األلمانيGotthold Ephraim Lessingغوتهلد إفرايم ليسنغ( )1781-1729الكلمة الفرنسية  couffreسنة
 1749في األلمانية .وال زالت تدل "القفة" في العربية على نفس المعنى القديم ،وهو الوعاء الذي تُحمل فيه األشياء
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نسية  "coffreعالقة مجازية ،هي االحتواء أو
بما فيها األتربة والحجارة ،وتربطها بالكلمة األلمانية  Kofferأو الفر ّ
الحمل ،أي الوعاء الذي توضع فيه األشياء أو أوعية السفر .وتعود الكلمة العربية إلى  cophinusفي الالتينية
الوسيطة "قفة" أو سلة كبيرة يوضع فيها الطعام ،والتي أخذتها بدورها عن اليونانية المطابقة Kluge, .kόphinos
).)2002, 67
وقد تستخدم الكلمة للداللة على معنى غريب كل الغرابة عن معناها األصلي ،فكلمة " Benzinبنزين" ،التي تدل على
المزيج المشبع ،الذي يستخدم كوقود للسيارات ،أشتق من كلمة "لبان جاوه" ،نسبة إلى شجر المطاط الذي ينبت في
جزيرة جاوه في إندونيسيا ،ويستخدم في الطب لعالج بعض األمراض الصدرية ،وقد أطلق الكيميائي األلماني
 Eilhard Mitscherlichأيلهاردميتشرلش ( )1863-1794سنة  1833كلمة بنزين على المادة المقطرة المستخرجة
من صمغ اللبن المطاطي ،ثم أطلقها بعد ذلك أستاذ الكيمياء العضوية األلماني  Justus von Liebigيوستوس ليبغ
( )1873-1803على المادة المقطرة المستخرجة من الزيت الصخري ،وإذا كان ثمة تشابه بين الكلمتين فهو داللة
نسية عن طريق األلمانية()wikisource, 2020
كل منهما على التقطير ،وقد وصلت الكلمة العربية إلى اللغة الفر ّ
وإلى أوروبا من خالل اتصال العرب المسلمين باألندلس)Littman, 1924,86(.

انحطاط الداللة وارتفاعها
كثي ار ما يصاب اللفظ بما ُيعرف في اللغة ب"انحطاط الداللة" ( )Détérioration de sensأو
( ،)Bedeutungsverschlechterungفينحدر اللفظ إلى معنى أقل ،كما في كلمة " Muselmanموزلمان" ،التي
تطلق على أتباع الدين اإلسالمي ،وتعني "مسلمون" ،ولكنها أصبحت تستخدم للتندر ،وذلك من خالل تشديد أو تغيير
بعض حروفها3.وقد انتقلت الكلمة العربية "مسلمون" إلى أوروبا عن طريق التركية  ،müsülmanفهي في الفرنسية
3انظر ترجمة بويزن للقرآن الكريم ،التي أطلق عليها "القرآن أو قانون المزلمان من خالل محمد بن عبدهللا".
Friedrich Eberhard Boysen: Der Koran, oder das Gesetz für die Muselmanner, durch Muhammad den
Sohn Abdall. Halle 1773.
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 ،musulmanواإليطالية  ،musulmanoواأللمانية (Corominas and Pascual, 1980,197) .muselman

وقد يصاب اللفظ بارتفاع الداللة( ،(Bedeutungsverbesserung)،)Amélioration de sensكما في الكلمة
الم َد ّجُنون " 4،التي كانت تطلق على المسلمين اإلسبان بعد سقوط األندلس حيث أصبحوا موال
الفرنسية ُ " Mudéjar
المدجن" ،الذي كان
لإلسبان ،ثم اكتسبت معنى رفيعا ،وأصبحت تدل على الطراز اإلسباني " Mudejarstilطراز
ّ
ن
لم َد ّجُنين ،ويتكون
امه ّ
الفنانون المسلمون ،الذين عرفوا با ُ
سائدا بين القر الثاني عشر والسادس عشر ،وكان قو َ
"مدجن" العربية و" stilusطراز" الالتينية ،(Corominas, 1980, 179) .ومن ذلك
المصطلح من mudaggan
ّ
يجرها حصان ،وقد استخدم
كلمة " Landauerاألندول" العربية ،التي تدل على عربة مغطاة ذات أربعة كراسي ّ
اإلسبان " Ladoاألندول" ،أثناء حكم العرب المسلمين لألندلس ،ثم انتقلت بعد ذلك إلى باقي اللغات األوروبية ،ومنها
الفرنسية  ،landauواإلنجليزية  .landauواأللمانية  ،landauالتي تم ربطها بمدينة  landauاأللمانية ،على أنها
صنعت بها أول مرة ليركبها القيصر Joseph I.يوزف األول ( )1705-1711في رحيله عن هذه المدينة
المحاصرة .وفي ربط كلمة األندولبمدينة  Landauشيء من الغرابة ،إذ ال يعقل أن ينشغل السكان المحاصرون
بصنع عربة للقيصر بهذه السرعة عن الدفاع عن مدينتهم المحاصرة ،وذلك لتأمين انسحاب القيصر بموكب مهيب
تاركا المدينة وسكانها نهبا لألعداء(Kluge, 2002, 421).

تغيرات كثيرة أفقدتها سماتها الصوتية وأبعدتها
وثمة كلمات أو مصطلحات مشتقة من كلمتين أو أكثر ،وط أر عليها ّ
نسية
عن شكلها في اللغة األم ،ومن ذلك كلمة (دار الصناعة) أو (دار األسلحة) ،والتي أصبحت في كل من الفر ّ
مرت بها في انتقالها إلى اللغات
و
ّ
األلمانية  .Arsenalويعكس اختالف صيغها مراحل التطور المختلفة ،التي ّ

4
"مدجن" ،Mudéjarجمعها ُم َد ّج ُنون  ،وقد تحولت مع مرور الزمن عند مسيحيي األندلس في القرون الوسطى إلى موديخاريس ،وهم
ّ
"المورو" العرب المسلمون ،الذين بقوا في شبه الجزيرة األيبيرية أثناء سقوط األندلس ،وقد أجبروا على التنصير في أواسط القرن السادس

وتم تهجير من أبى منهم سنة 1630م.
عشرّ ،

226

العلمي وادلّ راسات العليا العدد ( )2اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
األجنبية ،لدرجة أصبح التعرف عليها ليس سهال ،بعد أن حذف منها وأدخل إليها بعض الحروف لتالئم النظام
الصوتي للغات التي اقترضتها ،فهي في اإلسبانية  ،arsenalواإليطالية  .arsenaleوقد دخلت الكلمة إلى كل من
نسية واأللمانية تحت تأثير الفينيسيانية (سكان البندقية) في إيطاليا(Corominas,1980, 362) .ويعود
اللغتين الفر ّ
المصطلح إلى القرن الثامن الهجري ،عندما أمر الخليفة األموي عبد الملك بن مروان ( )705-646والي تونس
حسن بن النعمان ببناء دار لتجهيز السفن.
وتعكس التحوالت في النظام الصوتي المراحل المختلفة من التطور ،الذي ط أر على الكلمة في اللغة الواحدة أو في
عدة ،فالكلمة العربية قهوة ،التي وصلت أوروبا في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر عن
لغات ّ
طريق التركية  ،qahvéظهرت على شكل مصطلح علمي قريبة من شكلها القديم في اللغة التركية ،وهي اللغة
اإليطالية  ،cahueثم انتقلت إلى اإلنجليزية  .coffeeومنها إلى الفرنسية  ،(coffée)Caféوقد وصلت الكلمة إلى
نسية caféحوالي سنة  )wikipédia, 2020(1610وإلى األلمانية Kaffeeسنة .1688
الفر ّ
)(Kluge, 2002,89
وقد يكون االقتراض ناتجا عن اشتقاق شعبي ،حيث ُيو ِجد العقل الجماعي كلمة قريبة من الكلمة األصلية لألمة التي
تكون على تماس مع أمة أخرى ،كما حدث في اللغة اإلسبانية ،التي اقترضت الكلمة العربية "مطمور" ،التي تتكون
من " tamaraطمر" بمعنى قتل ،وكلمة "moroمورو" ،التي تدل على سكان إسبانيا من المسلمين ،وتعني " قاتل
المورو" ،وقد تحول المصطلح إلى " matadorمصارع الثيران" ،والتي تدل على الروح العدائية التي كانت سائدة في
إسبانيا بعد خروج العرب المسلمين منها .وقد وصلت  Matadorبمعنى مصارع الثيران أو بطل إلى اللغة األلمانية
سنة  1729وإلى اللغة الفرنسية سنة  1776عن طريق اإلسبانية  matarبمعنى قتل (ومنها " matadorمصارع
الثيران") ،التي يردها اللغويون إلى الالتينية  mactatorبمعنى قاتل( .ابن عبدهللا)256 ،1974 ،

عوامل مساعدة في االقتراض اللغوي
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يتعلق مدى ما تقترضه لغة من لغة أخرى باختالف العالقة القائمة بين أمتين ،سواء عن طريق االستعمار أو الغزو
أو الرحالت ،وكلما ازدادت فرص االتصال وقويت ،كلما ازداد االقتراض اللغوي .ويبلغ االقتراض اللغوي مداه عندما
أمتان منطقة واحدة ،أو منطقتين متجاورتين ،فاللغة اإلسبانية تحتوي على الكثير من اللفاظ العربية ،ليس ألن
تسكن ّ
العرب بقوا في إسبانيا ما يقرب من  700عاما ( ،)1492-711ولكن ألن العربية كانت لغة العلم والحضارة .وتأثر
سكان الجزر البريطانية واإلنجلوسكسون 5،الذين قدموا من شمال أوروبا ،وكانوا يتكلمون اللغة األلمانية ،باللغات
اإلسكندنافية ،التي وصلتهم عن طريق اللغة الدنماركية ،وبالكثير من الكلمات الرومانية بعد غزو النورماند إلنجلت ار
في القرن التاسع الميالدي .ولشدة المقاومة التي أبدتها اللغة النورماندية المقهورة ،فقد خرجت اإلنجليزية من هذا
الصراع منتصرة ،وقد استبدلت أكثر من نصف مفرداتها األصلية بمفردات من اللغة النورماندية المغلوبة ،ولم يبق
لإلنجليزية إال أقل من  %25من الكلمات األنجلوسكسونية األصيلة؛ فيطلق على كثير من الحيوانات المأكولة اللحم
في اإلنجليزية اسمان ،اسم إنجليزي قديم ،وقد يكون من أصول جرمانية ،واسم فرنسي نورماندي ،فيطلق على الحيوان
ما دام حيا " calfعجل" ،و " oxثور" ،و " pigخنزير"،و " sheepخروف" ،ويطلق عليه بعد ذبحه وإعداده للطعام
"vealلحم العجل" ،و "beefلحم بقري" ،و " porkلحم خنزير" ،و " muttonلحم الضأن" .ويبدو التأثر بأوضح صورة
في األمور التي تتعلق بشؤون المادة والطعام والطهي ،وذلك ألن اللغة النورماندية كانت غنية بهاتين الطائفتين من
المفردات.
وانتقل إلى لغات الشعوب اإلسالمية كالفارسية والتركية واألوردية كثير من الكلمات والتعبيرات ،التي تتعلق بالعبادات
والمناسبات الدينية ،وغالبا ما تمتزج الكلمات التي تتعلق بالفكر والثقافة والدين لدرجة يصعب معها الفصل بين ما هو
مقترض ،مما يعني أن اللغة التي يرتبط المتكلمون بها بعقيدة معينة سوف يستخدمون كلمات
أصيل وما هو ّ
مقترضة ،غير قابلة للترجمة ،وهو ما يطلق عليه "عدم قابلية الترجمة" ،ألن الكلمات المقترضة تحتوي
ومصطلحات
َ
5يطلق مصطلح األنجلوسكسون ( )Anglo-Saxonsعلى القبائل الجرمانية ،التي غزت الجزر البريطانية في القرن الخامس والسادس
الميالدي ،وهي قبائل األنجلز ،والسكسون ،واليوت ،التي كانت تسكن شمال ألمانيا وهولندا والدانمارك ،وقد انضمت هذه المجموعات
بعد حوالي مائتي ،وكونت مجموعة واحدة دعيت باألنجلو-ساكسون .ويستخدم المصطلح للتفريق بين الغزاة وبين سكان بريطانيا الذين
كانوا فيها قبل مجيء هؤالء الغزاة.
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على أبعاد وأثار يصعب ترجمتها ،مما يتطلب نقلها كما هي ،ومن ذلك الكلمات والمصطلحات اإلسالمية ،التي
وجنة.
تحمل تكثيف
روحي وثقافي عال ،مثل صالة ،وزكاة ،وصيام ،وإيمان ،وحج ،وعصمةّ ،
ّ

دالالت مصاحبة في االقتراض اللغوي
تكون اللغات مفرداتها بطريقة مجردة ،مما يجعل بعض المفردات المثقلة ثقافيا غير قابلة للترجمة .وإذا كانت
ال ّ
أمة
ترجمة مادة علمية من لغة أوروبية إلى أخرى ليست صعبةّ ،
فإن ترجمة نصوص علمية من لغة أوروبية إلى لغة ّ
ليست متقدمة تق ّنيا ،تعّد أم ار بالغ الصعوبة .وقد أثارت هذه االختالفات التساؤل عن غنى بعض اللغات  -في بعض
المجاالت على األقل -وفقر البعض األخر .ورّبما ال يساعد علم اللغة على ترجمة مفاهيم إسالمية ذات تكثيف
جنة بسهولة إلى لغات أمم ليس لديها مثل هذه
روحي وثقافي عال مثل صالة ،وزكاة وصيام وإيمان وحج وعصمة و ّ
ّ
القيم والمعتقدات.
وال تكمن المشكلة في الترجمة المجردة وحدها ،ولكن لما تحتويه األلفاظ على معان ثانوية ،يطلق عليها البعض
ضالل المعاني أو الدالالت المصاحبة) (connotations d'accompagnementبالفرنسية ،وباأللمانية
) ،(begleitendeKonnotationenلما تثيره في المستقِبل من مشاعر وانفعاالت وأفكار 6.فكلمة زكاة التي تدل
على ما يخرجه المسلم من ماله للفقراء ،تثير دالالت الثراء والنعيم والواجب وحق الغير والعطف والرحمة ،وهو ما
أشار إليه يوجين نيدا في معرض حديثه عن مشاكل دالالت األلفاظ والتعابير الخارجة عن المركز ،والتي تشمل كل
التعابير ذات األبعاد الدينية والثقافية 7.وما ينطبق على العربية لغة القرآن الكريم يسري على الالتينية في البالد ذات
المعتقد الكاثوليكي ،كإيطاليا التي يتكلم فيها رجال الدين بشكل أو بآخر الالتينية في المناسبات الدينية .وقد أخذت
الالتينية من اليونانية أكثر مما أخذته من لغة أخرى ،وذلك لشدة االتصال بين المتحدثين بتلك اللغتين ولإلعجاب
يكنه الرومان للحضارة اليونانية .ويصور التعبير الموجز للكاتب والمسرحي الروماني بوبليوس فيرجيلوس
الكبير ،الذي ّ
 6ا نظر :جمال محمد جابر :منهجية الترجمة األدبية بين النظرية والتطبيق .دار الكتاب الجامعي :العين  ,2005ص  177وما بعدها.
7أنظر :يوجين ا .نيدا :نحو علم الترجمة .ترجمة ماجد نجار .بغداد ,مطبوعات وزارة اإلعالم  ,1976ص .458
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مارو ،الملقب فرجيل  70( Publius Vergilius Maroق .م 19-.ق.م ).خير تصوير مكانة روما وواجبها مقابل
اإلنجازات الفكرية والفنية الرفيعة لليونان" :دع اآلخرين (اليونان) يتفوقون بالفنون إن رغبوا ،بينما تحافظ روما على
سالمة العالم"( .روبنز )81 ،1990 ،وقد انتقل إلى الالتينية الكثير من المفردات اليونانية المتعلقة بالفلسفة األرسطية
من خالل الترجمات الالتينية ،وليس من خالل اللغة اليونانية مباشرة .ويعّد كل من العالم المسلم ابن رشد (-1126
 )1198وابن سيناء ( )1037-980من أكثر العلماء شهرة في هذا المجال.
نسية من الالتينية الكثير من الكلمات المتصلة باألدب والتشريع والقضاء ،بل إن مصطلحات
وأخذت األلمانية والفر ّ
اإلداريين ورجال القضاء كان أغلبها التينيا ،ومن ذلك Avocatبالفرنسية ،وباأللمانية Advokatمن الالتينية
(" )advocatusمحام" ،وكلمة  juristeبالفرنسية و  juristباأللمانية وبالالتينية )" (mitlat. iuristaرجل قانون"،
الالتينية )"(lat. politiaشرطة )Kluge, 2002, 8-336-558(.والقت الفرنسية لدى
و policeاو Polizeiمن
ّ
أمراء اإلقطاع األلمان في القرن السادس عشر قبوال ،حتى إن مراسالت الملك األلماني Karl Vكارل الخامس من
عائلة هابسبورغ ( ،)1558-1500الذي أصبح زعيم الدولة الرومانية المقدسةمع باقي أمراء االقطاع األلمان كانت
باللغة الفرنسية .وقد كانت اللغة الفرنسية في النصف األول من القرن السابع عشر مثاال للفن واألزياء .وكان استخدام
العمال والفالحين
الفرنسية دليال على الثقافة واالنتماء للطبقة العالية ،لدرجة انحصرت معها األلمانية ،ولم تعد إال لغة ّ
وعامة الناس ،وقد انحصر استخدام الفرنسية بعد ذلك ،بسبب ردة فعل األدباء والنقاد األلمان ،ولم يبق من كلمات تلك
الحقبة إال القليل ،ومن ذلك)" (garderobeمالبس"( ،المرجع السابق )232 ،وتعني في األصل غرفة مالبس،
والكلمة األلمانية " Kleiderzimmerغرفة مالبس"؛ و" Caféمقهى"( ،المرجع السابق )338 ،والكلمة األلمانية
Kaffeehaus؛ و) Etage(étageبالفرنسية بمعنى "طابق"( ،المرجع السابق )558 ،336 ،والكلمة األلمانية
(Stockالمرجع السابق )176 ،وما اقترضته ألمانية النمسا من اللغة الفرنسية في العصر الحديث مثال ،ال يكاد يذكر
سكان النمسا
مقابل ما أخذته ألمانية سويس ار منها ،وذلك لشدة االتصال بين القسم األلماني والقسم الفرنسي فيها ،ف ّ
يتكلمون األلمانية ،وال يقع االحتكاك بين الشعب النمساوي والفرنسي إال من خالل طرق االتصال المألوفة بين شعبين
متجاورين .وما تقترضه اللغة من غيرها من مفردات إنما يكون بأمور اختص بها أهل هذه اللغات أو اشتهروا بزراعتها
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أو امتازوا بصناعتها أو كثر استخدامها لديهم .فقد أخذت األلمانية " Teeشاي" من اللغة الصينية ،و" Pfefferفلفل"
من الهندية ،و" Joghurtلبن رائب" من التركية ،و "Gulaschغالش" (قطع لحمة صغيرة) مطهية من الهنغارية.
وانتقل إلى العربية في العصر الحديث كثير من الكلمات التي تدل على مخترعات علمية ،ومن ذلك كلمة
 Computerوتعني "الحاسب اآللي" ،وكلمة )netz(netوتعني "الشبكة العنكبوتية" ،وكلمة التكنولوجيا
 (Technology) Technologieوتعني "تقنية" ،وهي كلمة عربية مشتقة من فعل أتقن ,على الرغم أن علماء اللغة
يعيدونها إلى اللغة اليونانية  Téchnēبمعنى "فن" ،والتي أخذتها بدورها من اللغة الهندية الجرمانية
( )indogermanischالقديمة  teks-والتي تعني َ"ن َس َج"( 8.المرجع السابق)777 ،774 ،

خاتمة
اللغات تتصارع مع بعضها كما تتصارع الدول ،فتهضم اللغات ما اقترضته هضما كامال ،ثم تعيد إنتاجه حسب
ِ
المقترضة إلى التقهقر والموت ،وباللغة التي تُقرض إلى
قواعدها البنيوية والداللية ،وقد يؤدي االقتراض باللغة
عدة منها
السيطرة ،وقد يؤدي إلى التعايش بين اللغتين ،جنبا إلى جنب دون غالب أو مغلوب ،ولكل ذلك عوامل ّ
حضارة األمة التي تتكلم تلك اللغة ،وطبيعة اللغة وقدرتها على استيعاب كل ما يقترضه الناطقون بها ،وطبيعة العالقة
ِ
المستعمر أو الفاتح والبالد المفتوحة ،هل هي عالقة جبرية قهرية أم إرادية سلمية.
المستعمر و
القائمة بين الشعبين
َ
وما كانت اللغة العربية  -لغة القرآن الكريم -تفرض وجودها بالقوة في كل البالد التي فتحها المسلمون ،أو أثّروا في
سكانها عن طريق التجارة .فقد تركت العربية ،عندما كانت لغة العلم والحضارة ،آثارها في العديد من اللغات العالمية
كاإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية ،واأللمانية في شتى مجاالت الحياة الثقافية والفكرية واالجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،هذا فضال عن لغات الشعوب اإلسالمية كاألوردية والفارسية والتركية ،التي أخذت باإلضافة إلى ذلك
الكثير من األلفاظ المتعلقة بالمعتقدات والدين .واالقتراض اللغوي ظاهرة مستمرة ،ليس لها حدود زمانية أو مكانية،

8

المرجع السابق ،ص .777 ،774
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ِ
المقترضة بالعديد من األلفاظ
ولها دوافعها الخاصة المرتبطة بالمجتمع وحاجاته ،ولها الفضل الكبير في إغناء اللغة
والمصطلحات .التفاعل سنة كونية واالقتراض اللغوية ضروري لديمومة اللغات ونموها ،وما يمكن تسجيله:
 اختلفت طريقة انتقال الكلمات المقترضة من لغة إلى أخرى ،فقد يكون االنتقال مباشرة عندما يكون االحتكاك بينالشعبين مباشرة عن طريق الهجرة أو التجارة أو الحروب ،وقد يكون االقتراض عن طريق لغة ثانية أو ثالثة ،كما
حدث بالكلمات العربية التي انتقلت إلى اللغة اإلسبانية بعد فتح العرب المسلمين لألندلس ،ومنها انتقلت إلى
الفرنسية أو غيرها من اللغات األوروبية ،ثم إلى اللغة األلمانية.
 تصاب األلفاظ المقترضة بالتبدل والتغيير اللفظي والداللي ،حيث تتمثل في كل لغة بصورة تختلف عن مثيالتها فياللغات األخرى ،فقد يخصص معناها العام ،وقد يعمم معناها الخاص ،وقد تصاب األلفاظ بما يطلق عليه
"انحطاط الداللة" ،فتدل على معنى جديد يحمل معنى الدونية ،أو "ارتفاع الداللة" ،فتدل على معنى جديد فيه
السمو والرفعة ،وقد يصبح للكلمة مدلوالن ،مدلول قديم ،يسير جنبا إلى جنب مع مدلولها الجديد ،وقد تخرج الكلمة
عن مدلولها القديم ،فتدل على مدلول جديد تربطه به عالقة مجازية ،وقد تستخدم الكلمة للداللة على معنى غريب
كل الغرابة عن معناها األصلي.
 طرحت قضية االقتراض اللغوي إشكالية نقل أو اقتراض الكلمات المثقلة ثقافيا بمعان ثانوية أو ما يطلق عليه"ضالل المعاني" ،وهي األلفاظ والمصطلحات التي تتعلق بالدين والمعتقدات إلى اللغات األخرى ،وإشكالية نقل
ألفاظ ومصطلحات ،تدل على التقنيات والمخترعات الحديثة إلى لغة أمة تخلو من تلك األلفاظ ،وقد يكون اقتراض
كلمات أجنبية واستخدامها في التخاطب والمراسالت دليال رمزيا على االنتماء للطبقة العالية ،وهو نوع من
اإلعجاب باآلخر والشعور بالدونية ،وهو ما يترك أثاره السلبية على األمة ولغتها.
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