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0
 وWright W. & Smith W. (2002) وDe Lacy O. (1923) وBergsträsser G. (1995) و Brockelmann C. (1913)انظر   

Nöldeke Th. (1964) وMoscati S. (1964) وBennett  R. P. (1998) وهي من أهم الكتب المرجعية في الدراسات ،

 الجزيرية.
9
يتقاطع موضوع المعرب والدخيل كثيرا مع موضوع الدراسات اللغوية التأثيلية المقارنة. فبينما تعالج الدراسات اللغوية   

جذور المفردات معالجة مقارنة بهدف تحديد االشتراك اللغوي بين اللغات التي تنتمي إلى أسرة لغوية  قارنةالتأثيلية الم

واحدة ومالحظة التطور الداللي الذي طرأ على تلك المفردات المشتركة في كل لغة من لغات األسرة اللغوية الواحدة على 

ين كل اللغات التي يعتقد أن اللغة المقترضة قد اتصلت بها، سواء بالدخيل يقتضي المقارنة والمعرب حدة، فإن النظر في 

المفردة  تحديد أصلأكانت تلك اللغات تنتمي إلى األسرة اللغوية التي تنتمي إليها اللغة المقترضة، أم ال، وذلك بهدف 

جواليقي حتى اليوم عشرات منذ ال توصدرلقد عالج كثيرون موضوع المعرب والدخيل معالجة تقليدية،  المعربة أو الدخيلة.

 سعدي الضناوي( لالمعجم المفصل في المعرب والدخيلوالدخيل، آخرها ) الكتب والدراسات التي عالجت موضوع المعرب

عن دار الكتب العلمية للنشر في بيروت(. ومع أن المآخذ على تلك الكتب والدراسات التي كتبها كتاب  9111)صدر سنة 

اتصلت العربية بها اتصاال مباشرا )كالفارسية مثال( أو عبر لغة وسيطة )كالسومرية مثال( كثيرة، غير ملمين باللغات التي 

فإن المأخذ الرئيس على معظم الكتب والدراسات التي عالجت موضوع المعرب والدخيل يبقى إهمال الكتاب تتبع قنوات  

. (/حاسوب/( وفي تكوين المصطلح العربي )مثال: /أثير/الترجمة وضبط تأثيرها في إثراء المعجم العربي )مثال: كلمة 

ترجمة "كتاب السماء والعالم" ألرسطو،  عند= آْيِثير(  αίθήρليونانية )العربية من ادخلت على سبيل المثال، فكلمة /أثير/ 

 Αιθερα προσωνομασαν τονعتذر عن عدم تشكيل الكلمات اليونانية(:نوبالتحديد عند ترجمة العبارة التالية منه )و

ανωτατω τοπον απο του θειν αει τον αιδιον χρονον θεμενοι την επωνυμιαν αυτω  كتاب مع ترجمة  –التي ترجمها"

فسموا ذلك الموضع الشاهق العالي "أثيرا" من قبل استفاق "بما يلي:  ،بن البطريق يحيى – السماء والعالم" إلى العربية

، مادة  Endress G. & Gutas D. (1992) انظر دائم الثبات ال انتقاض له وال زوال. فعله، وذلك أنه دائم الحركة سريعها،

ومثله يقال في تقصي حاالت تكوين المصطلح العربي إزاء  فالترجمة ضرورية لتحديد تاريخ اللفظة الدخيلة بالتحديد./أثير/. 

 (.computer < /حاسوب/مصطلحات غربية محدثة مثل )
1
ير وتراكيب أعجمية كثيرة توطنت فيها واستعملها األدباء والشعراء والصحفيون، فأصبحت جزءا ال دخلت العربية تعاب  

إن التأريخ لهذه التعابير االصطالحية  .يتجزأ من اللغة بحيث بات أصلها يختلط حتى على جهابذة اللغة وحذاق المعجميين

لك التعابير والتراكيب األعجمية التي توطنت في العربية في المعجم التاريخي أمر في غاية األهمية، وال بد من معالجة ت

بتأثيلها على غرار معالجتهم أصول الكلمات الدخيلة فيها وال فرق. فنحن حينما نعالج كلمة دخيلة مثل /هيكل/ ونقول إنها من 

لمة حتى دخولها العربية، السومرية وإنها مركبة فيها من /إي/ "بيت" و/َجل/ "كبير"، ثم نقتفي األثر الذي سلكته هذه الك

فإننا بذلك نؤرخ للكلمة بردها إلى أصلها أوال ثم باقتفاء األثر الذي سلكته حتى توطنت في العربية ثانيا. األمر نفسه ينطبق 

على التراكيب والتعابير األجنبية التي دخلت اللغة العربية من اللغات األوربية الحديثة، مع فارق أن اللغات التي اقترضت 

نها العربية ألفاظا هي أكثر من اللغات التي استعارت منها تراكيب وتعابير، وأقدم منها بكثير أيضا. فبينما استعارت م

العربية من لغات كثيرة مثل السومرية والبابلية والفارسية واليونانية واآلرامية، اقتصرت استعارة التعابير والتراكيب 

لفرنسية. وبينما شملت استعارة األلفاظ األجنبية جميع العصور التي عرفتها العربية، اإلنكليزية وا على –عموما  –األجنبية 

اقتصرت استعارة التعابير والتراكيب على العصر الحديث فقط، علما أن بعض العبارات والتراكيب اإلنكليزية والفرنسية 

ة حديثة كاأللمانية واإليطالية واإلسبانية التي توطنت في العربية هي بدورها عبارات وتراكيب مستعارة من لغات أوروبي

أو  Cornerstone من اإلنكليزية من ذلك قولنا )حجر الزاوية(: .وغيرها، أو من لغات قديمة كاليونانية والالتينية

أنقذ . وكذلك قولنا: ) hoeksteenوكذلك في الهولنديةGrundstein/Eckstein ة . ومثله في األلماني pierre angulaireالفرنسية

  die Situation rettenاأللمانية. ومثله في  sauver la situationالفرنسيةأو  to save the situation الموقف(: من اإلنكليزية

.  tuer le tempsالفرنسيةأو   to kill time. وكذلك قولنا )قتَل الوقت(: من اإلنكليزيةde situatie reddenكذلك في الهولندية و

وقد جمعت الدكتورة وفاء كامل  ، ومثله كثير.de tijd dodenوكذلك في الهولنديية   die Zeit totschlagenانيةاأللمومثله في 

أكثر من أربعة آالف تعبير اصطالحي في معجمها الرائع )معجم التعابير  -أستاذة اآلداب في جامعة القاهرة  –فايد 

وهو معجم مبني على مدونة نصوص ضخمة من كل األقطار  ،9111االصطالحية في العربية المعاصرة( الذي صدر سنة 

ة تقريبا. والمعجم مادة خصبة القتفاء األثر األجنبي في التعابير االصطالحية العربية واستبدال ما دخل العربية منها يالعرب

 –وليس كلهم  –الكتاب  استبدل فيما بعد على ألسنة الكثيرين من( الذي to play a role < /لعب دورا/بطريقة عشوائية مثل )

 من /لعب دورا/، ومثله كثير.  خير يمثل توطينا في العربية أجودبـ /ُيؤدي دورا/، فهذا األ
1

األوربي ويعزو مؤرخ المعاجم العربية، المستعرب هايود، نشأة صناعة المعجم  .0صفحة  Haywood J.A. (1960)انظر  

    وما يليها(. 001 الصفحة ،ين الذين اشتغلوا بالمعاجم العربية. )المصدر ذاتهالحديث إلى تأثر اللغويين األوربيين بالمستشرق
1
 .19، الصفحة Barr J. (1968)انظر  
9
 .9 ، الصفحة De Lacy O. (1923)انظر  
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(: 11صفحة  0، جزء 0891. قارن أيضا ابن حزم )ابن حزم 9و 9و 0شي رقم اانظر المصادر التي وردت في الحو 

وقفنا عليه وعلمناه يقينًا أن السريانية والعبرانية والعربية هي لغة مضر وربيعة ال لغة ِحْمَير، لغة واحدة تبدلت  إال أن الذي"

بتبدل مساكن أهلها فحدث فيها جرش كالذي يحدث من األندلسي، وإذا رام نغمة أهل القيروان، ومن القيرواني إذا رام نغمة 

نحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة كاد . وتهااألندلسي، ومن الخراساني إذا رام نغم

دة بأمة أخرى تتبدل لغتها هكذا في كثير من البالد فإنه بمجاورة أهل البل. وأن يقول إنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة

وهو في البعد عن أصل تلك الكلمة  ربية تبديالاأللفاظ في اللغة العنحن نجد العامة قد بدلت . وال يخفى على من تأمله تبديال

وإذا تعرب البربري . وفي ثالثة دنانير ثلثدا. فنجدهم يقولون في العنب: العينب وفي السوط أسطوط. كلغة أخرى وال فرق

. ل محمدًاوإذا تعرب الجليقي أبدل من العين والحاء هاء فيقول مهمدًا إذا أراد أن يقو. فأراد أن يقول الشجرة قال السجرة

فممن تدبر العربية والعبرانية السريانية أيقن أن اختالفهما إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس . مثل هذا كثيرو

وابن حزم من أوائل العلماء الذين انتبهوا . "وأنها لغة واحدة في األصل، على طول األزمان واختالف البلدان ومجاورة األمم

 وحاولوا تعليلها علميا. العربية والعبرانية السريانيةة اللغوية بين إلى عامل القراب
9
 .09-01، اصفحة Moscati S. (1964)انظر  
8

، بما في ذلك الجزيريةمفاده أن معرفة العربية شرط رئيس لمعرفة اللغات  الجزيريةبين دارسي اللغات تام يوجد إجماع  

على المستوى الصوتي  الجزيريةلغة افتراضية توصل إليها بمقارنة اللغات  وهي األم، الجزيريةالعبرية والسريانية. واللغة 

 أنها العربية، بل إنها في حقيقة األمرك، تبدو للباحث وكما تقدم الصرفي والمستوى النحوي والمستوى المعجمي والمستوى
 الجزيريةالعربية ـ وحدها، وبعكس كل اللغات  العربية تقريبا .. فلقد أثبت البحث العلمي في علم اللغة المقارن أن ليست إال

. على 9األصلية إال حرفا واحدا احتفظت به الحميرية؛  الجزيريةاألصوات  . على المستوى الصوتي: بكل0 ـ احتفظت:

إليها صيغ المجهول  األصلية بناء ولفظا وكذلك صيغ األفعال )أضافت العربية الجزيريةالصرفي: بكل األبنية  المستوى

)بالتنوين وأصله بالتِميم ما عدا في المثنى فأصله  . على المستوى النحوي: باإلعراب1راد وهذا تطور مخصوص بها(؛ باط

اللغة وفي  الجزيريةوالناظر في اللغات  األصلية تقريبا. الجزيريةالمعجمي: بكل الجذور  . على المستوى1بالتنوين(؛ 

وموسكاتي وغيرهم )وهي الكتب المرجعية  في كتب بروكلمان ونولدكة ورايت األم كما تم تصورها وإعادة بنائها الجزيرية

تقريبا. والمتمعن في ذلك يرى بوضوح أن العالقة التاريخية بين العربية  في هذا المجال(، يجد أنها ال شيء إال العربية

 9111إلى  9911أي من حوالي مجتمعة )ما عدا األكادية في عهودها األولى  الجزيريةالفصيحة من جهة، وبين اللغات 

الحالية  ليست أكثر أو أقل من العالقة الحالية بين العربية الفصيحة من جهة، واللهجات العربية قبل الميالد( من جهة أخرى،

إجراء مقارنات دقيقة جدا بين العربية  إلى ذلك بعد ناوهذه المقارنة مثيرة لالهتمام حقا، ولقد انتهي .. من جهة أخرى

واللهجتين الشامية والمصرية من جهة أخرى. وما ينطبق على المقارنة بين  حة من جهة، وبين العبرية والسريانيةالفصي

والمصرية من جهة أخرى،  الفصيحة والعبرية والسريانية من جهة، وبين العربية الفصيحة واللهجتين الشامية العربية

قبل الميالد( وكل  9111إلى  9911عهودها األولى أي من حوالي )ما عدا األكادية في  الجزيريةينطبق على كل اللغات 

  الوزن السامي األصلي )َفْعٌل(: مثال: اللهجات العربية. 

 

 اللهجة الشامية/المصرية العبرية العربية األكادية: األم اللغة الجزيرية
‘abd-um ‘abd-um ‘abd-un ‘ebed ‘abed 

 

اإلعراب في األكادية بالميم )تـِميم( وفي العربية بالنون )تنوين(. أما  معربتان وأن والمالحظ أن العربية واألكادية لغتان

الساكنين )الباء والدال في /َعْبد/(  فأهملت اإلعراب مثلما أهملته اللهجتان المصرية والسورية. والنتجية هي التقاء العبرية

التي أهملت اإلعراب من جهة، واللهجتان المصرية جزيرية الاستغنت اللغات  . لذلكالجزيريةوهذا ال يجوز في كل اللغات 

 e بإضافة كسرة خفيفة ممالة نحو الـ (um/un) اللتان أهملتا اإلعراب أيضا من جهة أخرى، عن مخرج اإلعراب والسورية

ف )وهي ألف لجعلها أداة التعري التخلص من التقاء الساكنين. وتشذ السريانية عن ذلك (ebed/ abed)ل الباء والدا بين

وقد  .ليس فيها إعراب مما يلغي مشكلة التقاء الساكنين مع اإلشارة إلى أن السريانية ab-dāالمد( آخر الكلمة فيقال: َعْبدا =

وأن  الجزيريةاالستنتاج بأن جزيرة العرب مهد القبائل  من المستشرقين إلىلغات الجزيرية أدت هذه العالقة بالمشتغلين بال

   األم حتى كادت أن تكون إياها. الجزيرية لى خصائصالعربية حافظت ع
01

 .01، الصفحة Moscati S. (1964)انظر   
00
 .Hermann Möller (1911)انظر:  
09
 .Linus Brunner (1969)انظر: 
01

من جهة، واللغات الهندية  الجزيريةإلى جانب القرابة المعجمية هنالك تجانس واضح وقرابة بنوية ملحوظة بين اللغات  

األوربية، وأهمها اشتراك األسرتين اللغويتين في الظواهر النحوية العامة مثل تصريف األفعال وإعراب األسماء والجنس 

 كثيرة ال يتسع المقام لذكرها هنا.والعدد وظواهر 
01

اب الذي هو الميم الصغيرة في نهاية الكلمات األكادية والكلمات المنسوبة إلى اللغة الجزيرية األم، هي عالمة اإلعر  

 والتميم هو األصل وقد انقلبت الميم نونا في العربية. بالميم )تّميم( وليس بالنون )تنوين( كما هو الحال عليه في العربية. 
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01

"اأَلَدَمة" وهي باطن الجلد الذي يلي اللحم، كذلك بـ أديم" وهو الجلد، يقال: أديم األرض وجهها، وـ" قارن "َبَشَرة" ب 

/ِبن آدام/  = בן־אדםوفي العبرية:  ."البشر": آدم" وو"بن لغات الجزيرية.اسم "آدم" في ال الخ. ومنه اشتق اوالبشرُة ظاهره

.نسان(ال"ابن آدم"، والقائمة تطول. فللجذرين /بشر/ و/أدم/ عالقة عضوية، وليست اشتقاقية، في الداللة على الشيء ذاته: ا
09

רְָׂשרְֲאשְֶבְָ-ָכלحسب ترتيب آخر:  99 أو 91اآلية  1االشتراع اإلصحاح  تثنية على سبيل المثال ال الحصر سفرانظر  

ְֱאלִהיםְַחִיים لترجمة الحرفية: "كل البشر الذين سمعوا قول . االنقحرة: ُكْل َبَسر َأِشر َشَمع ُقوْل ِإُلوِهيم َحِييم. ָשַמעְקֹול

بـ "اإلله المعبود بحق عند اليهود" وهو / ِإُلوِهيمنعتت / يةاآلومن المالحظ هنا أيضا أن أن هذه  اآللهة األحياء ]الحية[".

ال يشمل الصفات، مما يجعلنا نعتبر هذه وهذا محال في "جمع الجاللة" ألن جمع الجاللة مذكر سالم وهذا الثاني جمع  /َحِييم/

في كتاب األصول القرطبي جناح بن مروان بقول ترجمة الكلمة بـ "البشر"  وقارن .اآلية من آثار الوثنية عند قدامى اليهود

بما  ( = ويبارك جميع البشر/الخلق) /ِبِسْرويبرك كل / = בשר ויברךְכלاآلية التوراتية: يفسر حيث  ،(009 :0911)

ְכל(: "009)كتاب األصول، ص  يلي:  ונקבהְמכלְזכר أي جميع الخلق، أعني الناس منها. البشر: جميع בשר ויברך

كما يقال  أيضًا يريد إنسانًا בשרו כיְיהיהְבעור]أني ِبِسر أي "أنا بشر"![.  בשר אניير الناس[. من جميع الخلق ]غ :בשר

آدام "آدم"![، ألن البشر يقع في لغة العرب أيضًا على الواحد وعلى الجميع وعلى الذكر وعلى األنثى ...". אדםְ]له أيضًا 

تجانس ְבשר نسان". وألن ابن جناح اكتشف أناتعني "בשרוְفي  בשר، أن للميالد القرن العاشرفي إذن اكتشف ابن جناح، 

בשרוְفي  בשרلـ  أردف ترجمته في شرحه آيات التوراة، فإنه "بشر" العربية اشتقاقيًا، وألنه اعتمد هذه المجانسة االشتقاقية

وعلى الجميع وعلى  الواحد "ألن البشر يقع في لغة العرب أيضًا على بشرح كلمة "بشر" في اللغة العربية بقوله نسان"اب"

  .الذكر وعلى األنثى"
01

وعوذ =  وبهم فخر كل من نطق الضاد. بنفسي فخرت ال بجدودي=  ما بقومي ُشرفت بل ُشرفوا بي)يقول المتنبي:   

 (. دنانبغسان وع=  لساُن الضاِد يجمعنا. ال دين يفرُقنا= و يباعُدنـا َحـٌد فال) ويقول البارودي:. (الجاني وغوث الطريد
09

 .Gordon C.H. (1955)المرجعي في دراسة اللغة األوغاريتية:  غوردونانظر كتاب   
08
 .  وما يليها( 110: 0891) ابن جني :انظر، على سبيل المثال 
91

من األلفاظ التي ال تزال مستعملة في لهجات الشام ـ وهي البالد التي كانت اآلرامية فيها تحكى قبل تعريبها ـ كلمة  

هو "َأْلَهَب" أي "أثار ُهوِبة" وتعني "الحريق". يقال: "َعَلق/َشْهَلْب َشْلُهوبِة" أي أنشأ حريقًا. ومعنى "َشْلِهْب" الدقيق "َشْل

 اللهَب"؟
90

أداة نصب في العبرية ترد قبل المفعول به، وتجانس في العربية أداة النصب )أو ضمير אתְأوتي = إياي. إن الحرف  

اك نعبد وإياك نستعين اآلية"، مع فارق أنها ال تأتي في العربية إال مع ضمائر النصب التي تكون بداًل النصب( "إي" في "إّي

إيانا(، ومع االسم المفعول به كما نقرأ في תנוְ=ְ(ו)אبينما تستعمل في العبرية مع الضمائر: ) من االسم المنصوب لتوكيده،

ְאלהיםاآلية األولى من سفر التكوين: ) ְברא ְואתְבראשית : ِبِرِشيت َبَرأ ِإُلوِهيم ِإْت هاَشماْيم ِوِإْت ־הארץאת־השמים

. فالمفعوالن بهما )هاشمايم "السماوات" وهاأرص "األرض"( مسبوقان (هاِإِرْص "في البدء /خلَق اهلُل السماوات واألرض"

 .אתبأداة النصب 
99

 .David Cohen (1970)يد كوهين في كتابه: جمع المادة المشتركة في اللغات الجزيرية المستشرق الفرنسي داف  

Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans les langue dans les langues sémitiques. Paris. Mouton. La 

Haye "جيل من المتخصصين في . وهذا عمل تراكمي شارك في وضعه "معجم الجذور السامية كما هي في اللغات السامية

 .وهو أهم معجم شامل يعالج المادة اللغوية المشتركة في اللغات الجزيرية ،ادةالم
91

هيكل )وهي كلمة مركبة من /إي/ "بيت"  ومن الكلمات السومرية الدخيلة في العربية وكثير من اللغات الجزيرية: 

آُنك )= الرصاص(، تموز )= شهر، من و/جال/ "كبير"( ـ مالح ـ َأَجَمة )= الشجر الكثير الملتف( ـ َأَكار )= الحّراث( ـ 

: /َأُرون/ "تابوت العهد عند اليهود"( ـ تُنور ـ ארוןدومزي، إله الزراعة في األساطير السومرية(، إران )= تابوت، ومنه 

الحمار،  َسدين )= الصوف( ـ ِصير )= شق الباب عند ملتقى الَرتاج والِعضادة( ـ فخار ـ َفْرَزل ـ َقرطالة، َقرَطَلة )= عدل

ومنه في العامية الشامية "َقْرَطل" وهو سلة توضع فيها الفواكه خصوصًا العنب والتين(  ـ ِكّتان ـ ُكرسي ـ َكُمون ـ ُكور )= 

 Delitzsch F. (1969)انظر:  مجمرة الحداد( ـ َمنا )= معيار قديم للكيل( ـ َنّقاد )= الراعي(.
91

 (.0881وغيرها. نظر الجواليقي ) الكلمات الفارسية الدخيلة مثال فردوس  
91

 (.  Moscati 1964)و( Brockelmann 1913انظر )  
99

 .09( الصفحة 0881انظر محمد شفيق )  
91

"الطعام األساسي" في العربية اليوم باختالف التقاليد المحلية، فهو عند المصريين "الخبز أو الِعيش"، وهو عند يختلف  

 لمصنوع من دقيق القمح الخ.المغاربة "الطعام أو الُكسُكس" ا
99

الفرق في المعنى بين الكلمتين  في الالت الجزيرية من جهة، بينالفرق في المعنى بين /بشر/ و/لحم/  قارن  

آلخر "اللحم الحيواني" الذي امن جهة أخرى، حيث تؤدي األولى معنى "اللحم البشري" و meatو  flesh اإلنكليزيتين:

 ق في التطور السيميائي وليس االشتقاقي.وهذا من عجيب االتفا يؤكل.
98

 ابن منظور )بدون تاريخ: مادة /ترجم/(.   
11

 (.وما يليها 199 :0891ابن دريد )  
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10

إذن معنى الترجمة الشفهية سابق لمعنى الترجمة التحريرية كما نرى وهذا ثابت في آثار األكاديين والسريان والعبران   

ولكَن الفتى . بمنزلِة الربيع ِمـَن الّزمـاِن=  َمغاني الَشعِب ِطيبًا في المغاني) يب المتنبي:والعرب كما يستشف من قول أبي الط

(. قار أيضا قول الراجز: سليماُن َلساَر ِبُترجُمـــان=  مالعُب ِجَنٍة لو ساَر فيـها. ريُب الوجِه واليِد واللساِن= غ العربَي فيــها

كالُترجُمان َلِقَي ؛ َفُهَن ُيلِغطَن به إلغاطا؛ إال الحماَم الُوْرَق والغطاطا؛ ألَق، إذ َوَرْدُته، ُفّراطا لم؛ وَمْنَهل َوردُتُه الِتقاطا)

 ن تاريخ: مادة رجم وترجم(.و(. انظر ابن منظور )بدأنباطا
19

 (.91:0819انظر فيليب حتي )   
11

 .(91:0819) انظر الكرملي  
11

 .(01:0989))داود انظر   
11

 .(01:0989) ود)داانظر   
19

الشامية ـ التي هي من بقايا اآلرامية التي كانت تحكى في الشام قبل  "ثرثرة" في اللهجات /لوعاطا= / ܐܠܘܥܛومن  

 تعريبها: َلَع أي "َثرَثَر" وكذلك قول الشاميين: حاِجه ْتِلعّْ أي "كفاك ثرثرة" وكذلك َلْعُلوع أي "ثرثار"(!
11

له الثنائي وذلك بإسقاط الم /لغو/ العربي والم /َلَعع/ العبري ليصبح لدينا: /لغ/ وهو وذلك بعد رد هذا الجذر إلى أص 

 !ط/ و/لغو/ و/لغز/ و/لغم/ و/لغي/ الخالجذر الثنائي لكل من /لغ
19
 .وما يليها 119القول في الهوية( الصفحة )أيضا باب وانظر  (.0891:111ابن رشد ) 
18
 .90المجلد األول، الصفحة  (.0191/9119عبدالوهاب المسيري )انظر  
11

هي اليونانية أم  األولى –وبالتالي النصرانية  –لن نشغل أنفسنا ههنا بالبحث في السؤال عما إذا كانت لغة األناجيل  

فضال عن أن اإلجابة عليه ستزيد من تعقيد الحديث في هذه المصطلحات فوق  السريانية، ألنه سؤال غير مهم في هذا السياق

 د. ما هو معق
10

هذه الحقيقة اللغوية التاريخية نّبه عليها أيضًا المستشرق المعروف برنارد لويس في كتابه "أين الخطأ" )في الفصل   

الخامس "العلمانية والمجتمع المدني"، إذ قال، بعد استعراض جذور هذا المفهوم في الثقافة المسيحية ووجه االختالف بينها 

ولكن انتشار التأثير الغربي اعتبارًا من القرن التاسع عشر جعل المسيحيين الناطقين "ي: وبين الثقافة اإلسالمية، ما يل

 -والذين كانوا كثيرًا ما يتلقون تعليمهم في المدارس الغربية، والذين كانوا أكثر انفتاحًا على األفكار الغربية  -بالعربية 

معجُم العربُي المسيحُي جانبًا مهمًا من المفردات الجديدة التي يضطلعون بدور رئيسي في نقل هذه األفكار. فكان أن قَدم ال

التي  "عالماني" وكان من المصطلحات المسيحية التي شاع استعمالها مصطلح .أسهمت في تشكيل العربية المعاصرة

الزمني،  :فة لمصطلحوأصبحت الكلمة مراد .، وتعني حرفيًا: ما له عالقة بالعالم، أي دنيوي"َعَلماني" فيما بعد إلى تحّولت

وغير الديني، وغير الكنسي جميعًا. وابتدعت في وقت الحق كلمة دخيلة مترجمة هي "روحاني" المشتقة من "روح" للداللة 

 المسيحَيْين، وحّرفوها في النطق إلى واشتقاقها "عالماني" كلمة أصلومن عهد جّد قريب، نسي الناس  .على المعنى المضاد

وأسيء فهمها إذ أصبحت تشير إلى مذهب َمن يزعمون وجود تعارض بين العلم البشري  ."الِعلم" من المشتقة "ِعلماني"

الزميل أحمد األقطش الذي أضاف هذه الجزيل للباحث المصري  . مع الشكر(018:9118)برنارد لويس ". والتنزيل اإللهي

  .ومدني بكتاب برنارد لويس ه المقالةهذإلى  الحاشية المهمة

 
19
 .http://www.etymonline.com/index.php?term=layر:  انظ 
11

 Brockelmann C. (1928)؛ و19صفحة  Goshen-Gottstein M.H. (1970): َعْلما(  كال من: ܥܠܡ ܐانظر بشأن مادة )  

 في المسرد.  ܥܠܡ ܐ( وكذا مادة Chrestomathie)رات األدبية المختا Brockelmann C. (1925)وكذلك  ܥܠܡ ܐمادة 
11

( بخصوص Lewis B., 1988من كتاب "لغة اإلسالم السياسية" للمستشرق برنارد لويس ) 1جاء أيضا في الصفحة   

ت في القرن التاسع والقرن العشرين، وتحت تأثير األفكار والمؤسسا" :دخول مصطلح "علمانية" في االستعمال ما نصه

الغربية، نشأت مصلحات جديدة في اإلسالم للداللة على مفهوم تيار الدنيوية، في اللغة التركية أوال، ثم في العربية ثانيا. ففي 

أما في  .لمستعار من اللغة الفرنسيةا  [layk]أوال، ثم غّير فيما بعد إلى "اليك" [ladini] التركية استعمل المصطلح "الديني"

قوم الكلمة عن االستعمال اللغوي للنصارى العرب. فلقد اشتق النصارى العرب، في استعمالهم اللغوي العربية فقد أخذ ال

 لم"، ثم أعيد تشكيل الكلمة لتصبح "ِعلماني"امن "ع [alamani‘] "لماني"ا]والتوكيد لي[ كلمة "ع المخصوص بهم

[‘ilmani] ."من "ِعلم 
11

 Ellious Bocthor (1828-1829), Dictionnaire français-arabe. Revu et augmenté parعنوان المعجم بالفرنسية:   

Caussin de Caussin de Perceval. Paris (3° édition, 1864).   
19

. مادة )علم(. وقد يكون البستاني اعتمد أيضا على كتاب رفاعة الطهطاوي 99(، ص 0891انظر بطرس البستاني )  

 (. 11انظر الحاشية رقم )
11

 (.Barthélemy A., 1935)انظر   
19

 . مادة )علم(.  091لمجلد الثاني صفحة (، ا(Dozy R., 1881انظر   
18

 . Laïque( مادة Gasselin Edouard, 1886غزالن إدوارد )انظر   
11
ويظهر ِمَما كتبه رفاعة الطهطاوي "أضاف الباحث المصري األستاذ أحمد األقطش إلى هذا البحث هذه المعلومة المهمة:  

( في الفصل الثاني عشر تحت 919ص.  9ج.  .0881، تخليص اإلبريز في تلخيص باريز. القاهرة ،رفاعة الطهطاوي)

http://www.etymonline.com/index.php?term=lay
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إلى "العامة" في مقابل القساوسة. يقول: "ومن الخصال الذميمة: أن   laïqueعنوان "دين أهل باريس" أنه ترجم الفرنسية

هم بسائر ذنوبهم ليغفروها لهم، فيمكث القسيس في الكنيسة على كرسي القسيسين يعتقدون أنه يجب على العامة أن يعترفوا ل

  والطهطاوي ذو ثقافة إسالمية، لذلك استخدم كلمة .ُيسّمى كرسي االعتراف". وهذا هو المعنى األصلّي للكلمة الفرنسية

ليسوا في السلك الكهنوتي. ومثل هذه  لتدّل على عموم المنتسبين إلى الديانة الكاثوليكية ِمَمن -ومفردها "عاّمي"  -"العامة" 

غزالن إدوارد اطلع على الداللة ليس لها وجود في الدين اإلسالمي كما هو معلوم لعدم وجود كهنوت أصال(. وقد يكون 

 كتاب الطهطاوي واستساغ مصطلحه أكثر من "علماني". 


