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 ملخص :
 

ال شك أ ن كرثة  اس تعامل ال ساليب ال جنبية يف اللغة 

العربية دليل عىل طغيان لغة ال جنيب ، بسبب قوته 

زاء امضحالل اللغة العربية وترايخ أ حصاهبا يف اذلود  ا 

عن لغهتم ، وخصائصها ونظاهما ، ونتيجة للضعف 

اللغوي اذلي أ صاب ال جيال املتأ خرة ، وظاهرة 

تعاد عن كثري من املعاين املبثوثة يف الكتب ــــ الاب 

ومهنا القرأ ن الكرمي ـــــ والاكتفاء ابملعاين وتراكيهبا 

اليت يكررها الناس يف حياهتم اليومية ، ومسة الانهبار 

 بثقافة وفكر ال خر ومن مث التأ ثر بلغته .

ويه تراكيب سد بعضها مسدا يف اللغة العربية، ويه 

ليه ،  ، أ ما اس تعامهلتفقت جمامع العربية عىل وا حباجة ا 

وبقيت ال راء حوهل متنافرة بعضها ال خر فاختلفت فيه،

 من مجمع ل خر بل وحىت من لغوي ل خر .

Abstract 
 

There is no doubt that the frequent use of 

foreign methods in the Arabic language is 

evidence of the tyranny of the language of 

the foreigner, because of its strength 

towards the decay of the Arabic language 

and the laxness of its owners in defending 

their language, characteristics and system, 

and as a result of linguistic weakness that 

affected the later generations and the 

phenomenon of moving away from many 

meanings expressed in books Including the 

Koran and the content of meanings and 

structures that people repeat in their daily 

lives, and the character of the dazzling 

culture and thought of the other and then 

influenced by his language. 

Some of which are in Arabic, and they 

need it, and the Arab councils agreed to 

use it, while others differed in it, and the 

opinions around it were mixed from one 

complex to another and even from one 

language to another. 



 العدد الثالث والعرشون                                                          جمةل لكية ال داب واللغات           

 2018جوان                                         366                                      ية ال داب و اللغاتلك 

 

 

  توطئة : ــــ

ن  اللغات ختتلف عن بعضها يف اس       تعامل الرتاكيب وامجلل ، ويف ترتيب عنارصها ا 

 داخل امجلةل فتكون متالمئة لبعضها ، مرتابطة و متناسقة ، لتؤدي معىن مفيدا .

ولقد عرفت اللغات مجيعا تأ ثرا وتأ ثريا فامي بيهنا يف ذكل، فمل يكتف الكثري مهنا ابقتباس     

ىل الرتاكيب ، ولقد اقتبست ال لغة العربية العديد من أ مناط املفردات بل جتاوز ذكل ا 

الرتاكيب من غريها من اللغات  . غري أ ن امللفت للمالحظة أ ن تكل الرتاكيب مل تكن لتصل 

لينا بصيغهتا ال جنبية لو ال منط الرتمجة اليت انهتجها املرتمج ، فهناك من املرتمجني من يرتمج  ا 

ص ،لكن ابملقابل فهناك النصوص عىل ما فهمه من معاين تؤدهيا امجلةل ، أ و حىت الن

يرتمجون امجلةل لكمًة لكمًة ، مع ما يربطها مع بعضها ، وحبسب ما جاءت يف  ن مرتمجو

النص ال جنيب ، سواء أ دت ترمجته املعىن املراد أ م مل تؤده، فتأ يت ترمجته مالمئة للرتكيب 

ي العريب ،وما اللغوي ال جنيب مع معناه ال جنيب املأ لوف عند أ حصابه أ كرث من النسق اللغو 

يش متهل من معاين عربية مشهورة عند العرب فتأ يت الرتمجة عىل مقاس املعىن ال جنيب وعىل 

حساب املعىن العريب ، وال ننىس أ ن نقل هذا الرتكيب اجلديد سوف يؤدي هبذه الطريقة 

ىل نقل معاين جديدة ، وأ فاكر أ خرى ، بل وثقافات أ جنبية يه أ بعد عن اللغة العربية وما  ا 

حتويه من فكر وثقافة . فالرتكيب اللغوي هل ظاهر شلكي لساين، وهل ابطن داليل ميس 

 ثقافة الشعوب. 

     

ن    شارات ال ما بلغنا منبعض  ا  ىل اللغة العربية ،ا  وهمارة الكتاب  نتقال أ ساليب أ جنبية ا 

أ وردها أ بو هالل العسكري )ت  جاء يف تلميحات يف اس تعامل لغتني متباعدتني

"ومن عرف ترتيب املعاين  م( يف اس تعامل ال لفاظ عىل وهجها الصحيح قال: 1005/ه395

واس تعامل ال لفاظ عىل وجوهها  بلغة من اللغات ، مث انتقل ا ىل لغة أ خرى ، هتيّأ  هل فهيا من 

صنعة الالكم مثل ما هتّيأ  هل يف ال وىل ؛ أ ال ترى أ ن عبد امحليد الاكتب اس تخرج أ مثةل 

مسها ملن بعده من اللسان الفاريس ؛ حفّولها ا ىل اللسان العريب . فال يمكل الكتابة اليت ر 

 .1 لصناعة الالكم ا ال من يمكل ال صابة املعىن وتصحيح اللفظ واملعرفة بوجوه الاس تعامل "
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 الرتاكيب ادلخيةل عىل صعيد املبىن : 

اكيب أ جنبية خمتلفة ونقصد من خالل هذا العنوان ،  ما دخل يف اللغة العربية من تر       

 ،جديدة عن اللغة العربية يف ترتيب البناء ، ويف اس تعامل ال دوات اللغوية .

" من املعلوم أ ن اقرتاض املفردات يعترب حركة : يقول اللغوي عبد الصبور شاهني    

طبيعية ل ية لغة ، يراد لها أ ن تتطور وتمنو ، ولكن اقرتاض الرتاكيب يتعدى اجلانب املعجمي 

ا ىل اجلانب النحوي ، اذلي يعترب أ خر معاقل اللغة يف رصاعها مع غريها ، وذلكل حتاول ، 

اللغة التشبث بنظاهما النحوي،ابعتباره صورهتا التعبريية وخشصيهتا ال دائية،برصف النظر 

 .2عن النظم اللغوية ال خرى "

ة النحوية لنظام وعىل الرمغ من ذكل فلقد مس التغيري والتطور بعضا من جوانب البني    

، وانترشت اس تعامالت دخيةل غريبة عىل النسق الرتكييب ال صيل . لكن املتتبع ربيةامجلةل الع

ذلكل ال يس تطيع المتيزي بني ادلخيل مهنا وال صيل بسبب أ نه نشأ  عليه ، معتقدا أ نه من 

ذا اطلع اطالعا واسعا عىل النظم العربية للجمةل العربي ال ا  ة ، ابتداء ال صول العربية ،ا 

من بأ ساليب النظم يف القرأ ن الكرمي وانهتاء ابملعايري اللغوية اليت درج عىل تتبعها ال قدمون 

 .أ رابب اللغة

 مناذج من الرتاكيب ادلخيةل يف مس توى بنية امجلةل : ــــــ

 ـ لزوم الفعل قاتل وهو متعد . 1

 وابلفرنس ية :مثل : قاتل اجلزائريون ضد الفرنس يني. 

Les Algériens ont combattu contre les Français 

ومثل العبارة : " يف تكل ال ايم اكن ال مريكيون يرغبون يف احلديث ا ىل أ ي خشص يقاتل 

 .3ضد الروس"

 : مالحظة

نالحظ اس تعامل عبارة :)قاتل ضد( منقوةل حرفيا من اللغات ال وربية يف مجةل : )أ مرياك   

امل ادلخيل ، حيث ورد الفعل الزما . وسبب ذكل تقاتل ضد طالبان( . وهو من الاس تع

 الاس تعامل أ ن قاتل يف لغات أ وراب هو فعل الزم .
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أ ما يف مجةل: )قاتل اجلزائريون الفرنس يني( .فقد اس تعمل الفعل اس تعامال عربيا معهودا كام   

َ  أَنَّ  َواعْلَُموا فَّةً اكَ  يُقَاتِلُونَُكْ  ََكَ  اَكفَّةً  الُْمرْشِِكنيَ  َوقَاتِلُوا} يف قوهل تعاىل : التوبة ] {َمَع الُْمتَِّقنيَ  اّللَّ

ال يف مخسة مهنا يتومه 39[ . وقد ورد  الفعل يف القرأ ن ) 36:  ( مرة ، أ غلهبا جاء متعداي ا 

تَِوي اَل } القارئ أ هنا الزمة  ،مثل قوهل تعاىل :   َوقَاتَلَ  الْفَْتحِ  قَْبلِ  ِمنْ  أَنْفََق  ِمنُْكْ َمنْ  يَس ْ

َ أ   ينَ  َدَرَجةً  أَْعَظُم  ئَِك ول ِ ُ  َوعَدَ  َولُُكً  َوقَاتَلُوا بَْعدُ  ِمنْ  أَنَْفُقوا ِمَن اذلَّ ىَنى   اّللَّ ُ  الُْحس ْ ِبَما  َواّللَّ

، لكهنا متعدية حذف معمولها عىل سبيل الاختصار [ 10{ ]احلديد :من ال ية َخِبرير  تَْعَملُونَ 

 فقوا (.لوضوحه ، مثلها يف احلك مثل الفعل )أ ن

ذا  والعريب اذلي اس تعمل الاس تعامل ادلخيل ، مل يكن ليدرك ذكل التخرجي ، ومل يعمل أ نه ا 

ذن يقاتل صديقه وحليفه  ، قال تعاىل :  4قاتل ضد عدوه ، فهو ا 

َيْكُفُرونَ  لَُكَّ }  مْ  س َ  [ .82{ ]مرمي :  عَلهَْيِْم ِضًدا َويَُكونُونَ  ِبِعَباَدهِتِ

ذا قال القائ     ل : اثرت الشعوب ضد حكوماهتا . فهذا يستساغ ل ن الفعل هنا الزم أ ما ا 

غري متعد ، وردت فيه اللكمة ضد حاال .أ ما مجمع القاهرة  فريى جواز قول الكتاب :اثر 

 . 5ضد احلك ، وأ ن لكمة ضد فيه ميكن أ ن تكون صفة ملصدر حمذوف

 اس تخدام اكف التشبيه يف مجةل ، بعيدا عن التشبيه .ـ  2

 : حنن كطالب نرفض هذا اال جراء . ومجةل : اش تغل مكراسل للصحيفة . وابلفرنس ية: مثل

Il travaillait comme correspondant du journal .  

يعمل الربوفيسور عبد العزيز برغوث ك س تاذ جامعي خمتص يف ادلراسات ومثل العبارة : "

 6 احلضارية ودراسات العوملة "

 مالحظة :

القراء أ ن الربوفيسور يف امجلةل الثالثة ليس أ س تاذا ، غري أ ن الصيغة قد يظن بعض     

 ال جنبية غلبت عىل املعىن واذلي يراد منه : يعمل الربوفيسور أ س تاذا يف اجلامعة .

 وأ ما امجلةل ال وىل مففادها : حنن الطالب ، أ و حنن طالاب نرفض هذا اال جراء .

ىل لغتنا من اللغة يقول الباحث خادل بن هالل بن انرص العرب  ي :"هذا الاس تعامل دخل ا 

ذ مل يس تعمهل أ حد من القداىم ، وال ورد اس تعامهل يف اللغة قبل القرن  اال جنلزيية ، ا 

اخلامس عرش الهجري ، وقد رفضه كثري من اللغويني العرب ، لعلمهم أ ن الاكف ال تضيف 
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ىل املعىن " ، ويسمهيا الش يخ تقي ادلين الهاليل يف تق ومي اللسانني الاكف شيئا ا 

 .7الاس تعامرية

غري أ ن مجمع اللغة العربية ابلقاهرة أ جاز ذكل الاس تعامل وجوز عد الاكف زائدة أ و للتشبيه 

صدار ذكل القرار قراره ، وعارض بعض أ عضائه ا   .8، ومت ا 

ولقد جوز اللغوي أ محد خمتار معر ذكل الاس تعامل يف فصل من كتابه )العربية    

، يف فصل سامه )ال تتحرج أ ن تقول ( يف 149لباحث عىل الصواب( ص الصحيحة دليل ا

 . 9 مجل مثل : "أ نت مكتحدث أ فضل منك مكؤلف "

 .10وجوز محمد العدانين ذكل الاس تعامل ومسى تكل الاكف اكف الاس تقصاء

 اس تخدام مك لغرض التعجب :ـ  3

                                   Comme il est beauوابلفرنس ية :         مثل: مك هو مجيل .

 مالحظة :

مك هو مجيل أ ن يقطف يرد يف لُكمنا ويف جرائدان هذا ال سلوب مثل ما جاء يف العبارة:"  

اجلزائريون خالل حمهنم واملصائب اليت خيتربمه فهيا هللا،زهور التضامن وورد املساندة 

 .11واملؤازرة"

العبارة تعبريا عن شدة اال جعاب والاس تحسان ، وهنا تعبري عن وتش يع هذه   

 الاس تحسان ابس تخدام  مك اخلربية أ و الاس تفهامية مرتمجة عن العبارة الفرنس ية الواردة .

هل صيغة ما وك ن املرتمج ال يدرك أ ن التعبري عن التعجب اس تحساان أ و اس تقباحا تساق   

البعض قد حيتج بكوهنا خربية تفيد التكثري ، لكن  عىل الرمغ من أ نأ فعهل ، أ و أ فعل به .

 .  .12 املانع من حصة هذا الاحتجاج كون امجلال ال يوصف ابلكرثة

 حذف حرف العطف يف املعطوفات املتوالية  .ـ  4

 وابلفرنس ية : مثل : جنح عيل ، مراد ، عائشة وفريد يف الامتحان .

Ali ,mourad ,aicha et farid ont reussi a l’examen 

 مالحظة :



 العدد الثالث والعرشون                                                          جمةل لكية ال داب واللغات           

 2018جوان                                         370                                      ية ال داب و اللغاتلك 

 

 

يف نظام امجلةل العربية يربط بني املعطوفات حبروف عطف لالشرتاك يف احلك واال عراب    

ذا اكن املقام مقام  ال ا  ،وهو ما يسمى مبقام الوصل . وال يس تغىن عن حروف العطف ا 

 فصل .

ملعطوف تعطف املعطوفات املتوالية بفواصل ويف ايف اللغتني اال جنلزيية والفرنس ية ، و    

 ( . et( أ و ) andال خري يعطف بـ )

هبام ، خصوصا عندما ال يظهر املتلكم احلراكت  أ ما يف اللغة العربية فميكن أ ن يقع خلط وا 

 اال عرابية يف قوهل : أ دانت اجلزائر ، تونس ، واملغرب ما حدث يف النيجر.

 امجلع بني أ دايت نفي مثل :ـ  5

 He does not and will not do that      ال ولن يفعل ذكل . وابال جنلزيية:   

 He did not and will not do that           مل ولن يفعل ذكل . وابال جنلزيية:

 مالحظة :

أ سلوب النفي يف اللغة العربية ، يندر فيه اقرتان أ دايت نفي يف مجلتني وقع عطف    

حداهام عىل أ خرى وصال ، مع حذف معمول ال داة ال وىل . واملشهور يف ذكل اذلكر ال  ا 

دَ  فَلَنْ }: احلذف كام يف قوهل تعاىل َّتِ  جَتِ ِ  ِلُسن دَ  تَْبِدياًل  َولَنْ  اّللَّ َّتِ  جَتِ ِ  ِلُسن ِوياًل  اّللَّ {  حَتْ

 [.43]فاطر : 

 . 13فاحلذف يف هذا املقام من ال ساليب ادلخيةل يف لغتنا العربية من اللغة اال جنلزيية

 ئل أ ن اجامتع أ دايت نفي بني مجلتني ورد يف القرأ ن الكرمي يف قوهل تعاىل : وقد يقول قا 

 [ .19العلق : ] { َواقرَْتِْب  َواْْسُدْ  تُِطْعهُ  لَُكَّ اَل  }

ذا جاءت مبعىن : )أ ال( . أ و يف مقام رد للحك ال ول  أ قول : ورد ذكل عىل سبيل الوصل ، ا 

 بس يط(: )من حبر ال  14كام جاء يف بيت العجاج الشاعر

ا تَْصَطِفْق َمأ مِتُ .   ـ قْد طلبْت شيْباُن أ ْن تَُصامِكُوا  ...   لَُكَّ َولَمَّ

 [ .53]املّدثر :  اْل ِخَرَة { خَيَافُونَ  لَُكَّ  بَْل اَل }ويف قوهل تعاىل : 

 [ .17{ ]الفجر :  الَْيِتيَ  تُْكرُِمونَ  لَُكَّ  بَْل اَل } ويف قوهل تعاىل : 

، يف مقام الردع والزجر كام يف تعليل الفخر  عىل سبيل الفصل يف معىن الام وورد امجلع بيهن

 15 الرازي يف تفسريه  ، وكام جاء يف املثل :لَُكَّ زمْعَت العرَي ال تُقاِتُل .
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ا} ويف قوهل تعاىل: [  11: ]القيامة{ لَُكَّ اَل َوَزرَ :}ويف قوهل[،23: {]عبس َما أََمَرهُ  يَْقِض  لَُكَّ لَمَّ

. 

 .16 جوز امجلع بني )ال ولن(وبني)مل ولن( حبجة تنازع عاملني،ري أ ن مجمع القاهرةغ

 أ و كام جاء يف بيت ال عىش الشاعر )من حبر البس يط(:

انَّ ِلَْمثَالُِكْ اَي قَْوَمنَا قُتُلُ 
ِ
ُُتْ ِبأاَنَّ اَل نُقَاتِلُُكْ ...  ا  .17لَُكَّ َزمَعْ

 .18"...ويف املثل : ال ، ليس ال مر كام تقولون" وورد يف اللسان عن أ يب بكر ال نباري :

 

 

 مع الفعل أ ثّر :ـ  6

 Influer sur                     أ ثّر التدخني عىل حصة الرجل .وابلفرنس ية :مثل: 

 

... تعاطي النساء اجلزائرايت للتدخني مما يؤثر سلبا عىل حصهتن ومثاهل ما جاء يف العبارة :"

 .19 وأ خالقهن..."

 : مالحظة

 هذا الاس تعامل من الاس تعامالت ال جعمية .

منا ذهبوا ا ىل جعمة هذا ال سلوب من حيث أ ن فعل    قال الش يخ عبد القادر املغريب : " ا 

 . 20التأ ثري يف اللغة العربية يتعّدى حبرف اجلر )يف( ، فيقولون : أ ثر يف نفسه ال عىل نفسه "

ر متعداي بعىل مثل : تسلط ، أ و تغلب واذلي يرد ذكل يكون قد مّضن الفعل أ ثر فعال أ خ

. 

دخال أ فعال مساعدة يف امجلل العربية تقليدا للغة اال جنلزيية مثل :ـ  7  ا 

 ـ كثريا ما جند انتشار ال فات بشلك واسع يف ادلول الفقرية .

 مالحظة :

ة الفعل )جند( يف امجلةل السابقة وقع حشوا ، وجاء عىل هيئة الفعل املساعد يف اللغ       

والوارد يف ور امجلةل هو يف املصدر انتشار،اذلي يتلوه املصدر مبارشة ،وحم (beاال جنلزيية )

 ـ كثريا ما تنترش ال فات بشلك واسع يف ادلول الفقرية  .  :  21اللغة العربية قولنا 
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لكن أ حياان جند "وينترش هذا ال سلوب غالبا يف اجلرائد الورقية واال لكرتونية مثل العبارة : 

 .22 ن احملسن يكون مشغوال كثريا ، ويفضل أ ن يسلمنا ال مانة اليد ابليد"أ  

ينشغل احملسن بعمهل ،أ حياان،ويفضل تسلمينا ال مانة يدا عوض أ ن ختترص العبارة اكل يت : 

  بيد .

 تعدية الفعل لعب وهو الزم :ــ  8

 مثل : يلعب كرة القدم . وابال جنلزيية :

He plays football 

 مالحظة :

 التعبري املعارص ادلخيل نالحظ تعدية الفعل لعب ل نه كذكل يف اللغتني اال جنلزيية يف

 والفرنس ية ، فاكتسب مسة التعدية حنواي بسبب الرتمجة ، وهو يف ال صل الزم غري متعد . 

ى  َويَلَْعُبوا خَيُوُضوا فََذْرمهُْ :} قال تعاىل ي يُوعَُدونَ  يَْوَمهُمُ  ياَُلقُوا َحىتَّ ِ  [ .83]الزخرف:{ اذلَّ

 وقد يهتيأ  للبعض قول الشاعر معرو بن لكثوم يف معلقته )من حبر الوافر(: 

ُؤوَس ََكَ تَُدْهِدي  ... َحَزاِوَرة ُكَراٍت اَلعِبينَا   23يَُدْهُدوَن الرُّ

أ ن لفظ )كرات( وقع مفعوال المس فاعل مؤخر )من الفعل لعب( عىل أ ساس تعديته ، 

الفعل املتعدي تدهدي ، أ ما لكمة )العبينا ( فوقعت حاال  فنقول : عامل نصب كرات هو

 لصاحب احلال حزاورة )غلامن( . 

لكن وابملقابل ،فميكن أ ن تأ يت )كرة (منونة ابلفتح فتكون متيزيا ال مفعوال،مثل ما جاء يف 

 24عبارة : "منتخبك يلعب كرة جيدة ،وميكل ال فضلية ".

عامل ، وعّد الكرة مفعوال مطلقا ، أ و منصوبة بزنع غري أ ن مجمع اللغة العربية أ جاز الاس ت

 .25اخلافض يف قولنا : يلعب ابلكرة

 ا دخال حرف النفي عىل غري منفيه .ـ  9

 وابال جنلزيية : فزيايئية بل كذكل عن تطبيقاهتا .مثل : يتحدث الكتاب ال فقط عن القواعد ال

The book speaks  not Only about the rules of the physical but also 

for their applications  

ثباته .    أ و الاس تدراك عىل نفي احلك ال ول والغرض تأ كيده وا 
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منا .  هو ليس فقط/حفسب ...لكن/بل /ا 

منا يه كذكل ما نؤمن  به .  مثل : احلقيقة يه ليست  فقط ما نراه ، وا 

 مالحظة :

للجمةل السابقة أ ن يدخل حرف الرتتيب املنطقي املشهور اذلي يرتضيه عقل العريب      

 .26النفي عىل املنفي )الفعل( ، وأ ن يتأ خر احلال )فقط( ليكون بعد صاحبه

فتكون عىل النحو التايل : ال يتحدث الكتاب عن القواعد الفزيايئية فقط ، بل حىت عن 

 تطبيقاهتا .

 وذلكل فالتعبري العريب املأ لوف يكون كام يف املثال التايل :

تتعاطف مع املنكوبني  فقط، بل أ ن تسامه كذكل يف دفع الرضر عهنم ما  ـ ال أ ريدك أ ن

 اس تطعت .

ثباته  شاع يف لغتنا العربية مثل هذا الاس تخدام حيث يُت فيه نفي حك سابق ل جل ا 

 والاس تدراك عليه ، بعطف حك أ خر عليه . 

ساءة اس تخدام هذا ال سلوب بسبب التشو  يش عىل غري أ ن الغموض يكتنف املعىن عند ا 

ذا مل نتبع احلك الثاين بـ )أ يضا ، أ و كذكل(:  املعىن املراد ا 

 ـ أ نت لست رساما فقط ، بل أ نت خطاط ابرع / بل أ نت كذكل خطاط ابرع . 

 والحظ الفرق بني املعنيني .

 ـ أ نت لست فقط رساما ، ولكنك خطاط ابرع / ولكنك أ يضا خطاط ابرع .

ل العريب املعروف اذلي مفاده نفي احلك ال ول وهذا الاس تعامل ، ليس هو الاس تعام  

 والاس تدراك عليه حبك أ خر مثبت ،كام يف قوهل تعاىل تعاىل:

ُّوا أَنْ  الرِْبَّ  لَيَْس }   الَْمرْشِقِ  ِقبَلَ  ُوُجوَهُكْ  تَُول

ِكنَّ  َوالَْمْغرِِب  ٰـَ َ ِ  أ َمنَ  َمنْ  الرِْبَّ  َول ِّنيَ  َوالِْكتَاِب  َوالَْماَلئِكَةِ  اْل ِخرِ  َوالْيَْومِ  اِبّللَّ من  البقرة :] { َوالنَِّبي

 [ .177ال ية 

 تعدية الفعل بـ : عىل ـ  10

 أ كد الوزير عىل رضورة الاهامتم بفئة احملرومني .

 أ كد عىل نقاط  معينة . وابلفرنس ية وتلهيا ابال جنلزيية :
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Il a insisté sur 

He emphasized on certain points  

 . 27 د يف اجلريدة : "أ كد الوزير عىل اس تقاللية ال مئة "ومثال عىل ذكل ما ور

 مالحظة :

املشهور يف اللغة العربية وقوع الفعل )أ كّد( متعداي بذاته ، جاء يف اللسان: "أ كّد العهد    

ياكدا ، وابلواو  والعقد )...( وقد أ كّدت اليشء ووكّدته " وفيه :" أ وكدته وأ كدته وأ كدته ا 

. أ ما يف العبارة )أ كد عىل ( فهيي دخيةل مرتمجة من اللغات  28 أ فصح ، أ ي شددته "

(،والصحيح يف امجلةل  sur  ،onال جنبية ، مثل ما هو  يف اللغتني الفرنس ية واال جنلزيية:)  

هو:أ كد الوزير رضورة الاهامتم ابحملرومني ، أ كد نقاطا معينة ، أ كد الوزير اس تقالل ال مئة 

ىل( ، عىل أ ساس أ ن للفعل مفعوال حمذوفا تقديره )التنبيه( ، . وجوز اجملمع العبارة: )أ كد ع

ّما عىل تضمني الفعل معىن )نّبه(  .29 وا 

ضافة فعل مساعد .ـ  11  صوغ الفعل اجملهول من املصدر وا 

 .30ومثاهل : "قد متت مناقش ته يف اجملالس املصغرة لقادة ا رسائيل العسكريني والس ياس يني "

 

 مالحظة :

 يرد الفعل املايض املبين للمجهول يف اللغة العربية عىل شألكة ما جاء يف القرأ ن الكرمي:   

نَْسانُ  قُتِلَ } 
ِ
 [. 17{ ]عبس :  َما أَْكفََرهُ  ااْل

وأ ما يف الطور الثانوي فقد " ويف لغتنا املعارصة ، ويف جرائدان ، انترش مثل هذه العبارة :

يداع   31ملفا" 56مت ا 

(  56وأ ما يف الطور الثانوي فقد أ ودع ست ومخسون ملفا )  يف مجةل : ويه بذات املعىن

 ملفا .

ذ ميكن أ ن  ضافة الفعل املساعد )مّت( وهو ما نعّده هنا حشوا ال طائل منه ، ا  ذ نالحظ ا  ا 

 نس تغين عنه بذكر الفعل مبنيا للمجهول .

 

 تكرار الرشط يف مجةل اجلواب .ـ  12
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 مثل :

 ال جنلزيية :رحب . واب لكام معل لكام

The more he works the more he earns  

 مالحظة :

"لكام توغلنا رفقة مصاحل ادلرك الوطين  يالحظ يف لُكمنا ش يوع مثل هذه العبارة :   

 32 كرثت حركة ال شخاص والس يارات". املرافقة لنا يف شوارع العامصة وتيبازة، لكام

 فيد التكرار وحدها ، فال جيوز تكرار التكرار.واملعهود يف العربية أ ن أ داة الرشط )لكاّم( ت 

 وال سلوب مشهور يف اللغة العربية ، الس امي يف القرأ ن الكرمي يف كثري من ال ايت ، 

ُرُجوا أَنْ  أََراُدوا لُكََّماقال تعاىل: } { ]احلج : الَْحرِيقِ  عََذاَب  َوُذوقُوا ِفهيَا أ ِعيُدوا مغٍَّ  ِمهْنَا ِمنْ  خَيْ

22. ] 

َا فَتَقَبَّلَهَاعاىل:} وقال ت نًا نََباتً  َوأَنْبهََتَا َحَسنٍ  ِبقَبُولٍ  َرهبُّ   َدَخلَ  لُكََّما َزكَِرايَّ  َوكَفَّلَهَا َحس َ

 .  [37{]أ ل معران : من ال ية ِرْزقاً  ِعْنَدَهاَوَجَد  الِْمْحَرابَ  َزكَِرايَّ  عَلهَْيَا

ُ  أَْطفَأََها ِب لِلَْحرْ  اَنًرا أَْوقَُدوا لُكََّما وقال تعاىل :}  [ .64{ ]املائدة :من ال ية  اّللَّ

ُق  ياََكدُ  :}وقال تعاىل َذا َمَشْوا لَهُمْ  أََضاءَ  لُكََّما أَبَْصاَرمهُْ  خَيَْطُف  الرَْبْ
ِ
 قَاُموا عَلهَْيِمْ  أَْظملََ  ِفيِه َوا

 [ .20{]البقرة: من ال ية 

 تعدية الفعل حبرف ، مثل :ـ  13

 Came to the cityوابال جنلزيية :                        أ ىت الرجل ا ىل املدينة .

 مالحظة :

 يف الاس تعامل العريب املأ لوف نقول : أ ىت الرجل املدينة .  

الّ مثل قوهل  َ  أىََت  َمنْ  تعاىل : } ا   [ .89{ ]الشعراء : َسِليٍ  ِبقَلٍْب  اّللَّ

يَن ِمنْ  أىََت  كََذكِلَ َماوقوهل:} ِ الَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  قَْبِلهِمْ  اذلَّ
ِ
 [.52]اذلارايت: {َمْجنُونر أَْو  َساِحرر  قَالُوا ا

"حيامن أ تت ا يل ويف كثري من جرائدان ابللغة العربية ينترش هذا ال سلوب ادلخيل مثل : 

 33 صديقيت ذات مرة".

 غري أ ن ال فصح كام رأ يت هو : حيامن أ تتين صديقيت .

 اس تخدام الرشط يف غري حمهل مثل :ـ  14
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 اكن زيد يف داره . وابلفرنس ية :انظر ا ن 

Voir si zaid est dans sa maison  

ذا اكن ال مر حصيحا . وابلفرنس ية :  سهل ا 

Demandez-lui si c'était vrai 

 مالحظة :

ن اكن جيب قتل أ وابما "     .  34 يرد يف لُكمنا ، ويف جرائدان مثل عبارة "سأ ل ا 

:"هو من التعريب احلريف عن لغة اجلرائدبه  وعن هذا ال سلوب يقول اليازيج يف كتا     

اال فرجنية وك ن اذلي اس تدرهجم ا ىل ذكل ما يرى  يف الالكم الفصيح من حنو  قولنا : افعل 

ن اس تطعت " ذ أ ن مجةل اجلواب تقدمت عىل مجةل الرشط وأ داته ، وليس ذكل  35 هذا ا  ا 

بدا ل أ داة الرشط هبل فيقال : حصيحا يف امجللتني ادلخيلتني . ويرى اليازيج الصواب يف ا 

 انظر هل هو يف داره ؟ ، 

 و سهل هل اكن ال مر حصيحا ؟ . 

 ومن ذكل تكون امجلةل أ عاله : )سأ ل هل اكن جيب قتل أ وابما ( .

نْ قُ }وجاء يف القرأ ن الكرمي : 
ِ
ارُ  لَُكُ  اَكنَْت  ْل ا ِ  ِعْندَ  اْل ِخَرةُ  ادلَّ   النَّاِس  ِمْن ُدونِ  َخاِلَصةً  اّللَّ

نْ  الَْمْوَت  تََمنَُّوافَ 
ِ
 [ .94]البقرة :   {َصاِدِقنيَ  ُكنُُْتْ  ا

ْن( يف بعض احلاالت حسب ما نالحظه ، يقع موقع )لو( ، وهو ما  غري أ ن اس تعامل )ا 

ْن اَكَن عىََل الْهَُدى }جنده يف قوهل تعاىل :
ِ
 . [11{ ]العلق :  أََرأَيَْت ا

 تعدية الفعل رغب ابلباء مثل :ـ  15

 رغب ابلزواج من فتاة تقدر احلياة الزوجية .ـ شاب ي

 . 36ابلتعرف عيل من أ جل مرشوع الاس تقرار" يرغب" فأ قسم أ نه ـ ومثل :

 مالحظة :

ىل ، كام يف قوهل      املشهور يف العربية أ ن يرد الفعل )رغب( مقرتان بفي ، أ و بعن ، أ و اب 

 تعاىل : 

بَْراِهيَ  ِمةلَِّ  َعنْ  يَْرغَبُ  َوَمنْ } 
ِ
  ا

ِ
 [ .130{ ]البقرة :من ال ية  نَْفَسهُ  َسِفهَ  الَّ َمنْ ا

ىَل :} ويف قوهل 
ِ
ِّكَ  َوا  [ .8{]الرشح :  فَاْرغَْب  َرب
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َّيِت فَلَيَْس ِميّنِ : )... ويف حديث الرسول   .37 (فََمْن َرِغَب َعْن ُسن

 كام يف قوهل تعاىل : ل رغب مفعوال به جاء مصدرا مؤوال،غري أ نين أ الحظ ورود معمول للفع

َِّساءِ  يَتَاَمى يِف  الِْكتَاِب  عَلَْيُكْ يِف  يُْتىَل  َوَما}  يِت اَل  الن   َوتَْرغَُبونَ  لَهُنَّ  ُكتِبَ  َما تُْؤتُوهَنُنَّ  الالَّ

 [ .271{ ]النساء : من ال ية تَْنِكُحوُهنَّ  أَنْ  

 ـ ترصيف فعل الرشط وجوابه بعد )لكام( فعلني مضارعني . 16

 :  وابلفرنس يةاليشء نفسه . يكررأ حدمه ،  أ لتقيمثل : لكام 

A chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me répète la même 

chose 

 مالحظة :

ال من ترصيف فعل الرشط وجوابه مضارعني بعد لكام ، غري وارد يف صيغ     اللغة العربية ا 

 حيملبرلسكوين  يناملكام "جانب ادلخيل اذلي انترش يف الصحف واجلرائد مثل العبارة :

 38 ". !برواندلو

 فاملشهور يف اللغة العربية أ ن يأ يت الفعالن ماضيني بعد ال داة )لكام( .

ُروا قَْوِمهِ  ِمنْ  َمَلأ  عَلَْيهِ  َمرَّ  َولُكََّما الُْفكْلَ  َويَْصنَعُ } :يف مثل قوهل تعاىل من هود : ] { ِمنْهُ  ََسِ

 [ .38ال ية 

 مجع لن بسوف يف مجةل واحدة .ـ  17

 مثل العبارة :

يكون هل ماكن يف  سوف لن"لك من يشلك خطرا عىل ليبيا سواء ابلمتويل أ و التحريض 

 وابلفرنس ية :.  39 ال رايض اجلزائرية "

Le risque n'aura pas lieu sur le territoire algérien 

 مالحظة :

يف اللغة العربية ال جيوز امجلع بني أ داتني هلام دالةل واحدة ، فالك ال داتني تفيد احلدوث    

أ و عدمه يف املس تقبل ، وذلكل مفن املمكن الاكتفاء ابل داة )لن( ل هنا تفيد عدم احلدوث 

ضافة )أ بدا( ، مثل قول   نا :يف  املس تقبل قريبه وبعيده ، أ و التعويض اب 

 لن حيدث ذكل ، أ و لن حيدث ذكل أ بدا .ـــ ـ
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ال فعل موجب غري منفي ، فال يصح  ويف القرأ ن الكرمي نالحظ أ ن ال داة سوف ال يتبعها ا 

قولنا : سوف ال يكون ، بل العكس أ حص وك ن بعد التسويف يكون احلدوث ال عدمه 

 [ .8شقاق : { ]الان  يَِسرًيا ِحَساابً  حُيَاَسبُ  فََسْوَف }قال تعاىل : ،

:}  وقد تتصل بسوف الم التأ كيد ، لتؤكد حدوث الفعل يف مثل قوهل تعاىل

ُّكَ  يُْعِطيكَ  َولََسْوَف    َرب

َض    [.21{ ]الليل : َولََسْوَف يَْرَض [ ويف قوهل أ يضا :} 5{]الضحى : فرََتْ

 

 :  نتيجة

اس تطعنا أ ن  ،من خالل  ما اس تقصيناه من  تراكيب دخيةل  عىل مس توى بنية امجلةل   

 نتوصل ا ىل حقيقة مفادها : 

ال راء القائةل بطغيان ال جعمية عىل ال ساليب عىل الرمغ من الزمخ املتواصل من  ـــــــ 

لهيا، فا ن ما ترسب  البنيوية للغة العربية من بنيات وتراكيب أ جعمية يعد قليال مقارنة مبا  ا 

ىل اللغة العربية من تراكيب متس املعاين  لكن هذه احلقيقة ال ينبغي أ ن وادلالالت ، ترسب ا 

احلفاظ عىل سالمة نظام العربية ، بل حتملنا مسؤولية  جتاهمن مسؤوليتنا  لٍّ جتعلنا يف حِ 

 .معجمها ونظاهما املتناسق اختيار ما سلس والءم العربية من صيغ أ جعمية ترثي 

 

 هوامش ومراجع :

 . عامص عن حفص اال مام برواية ، الكرمي القرأ ن ـــ مصحف
                                                 

، تحقيق علي محمود كتاب الصناعتين الكتابة والشعر:  (م1005ه/395تأبو هالل العسكري ) - 1
 51، ص 1952،   1البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط 

، مؤسسة الرسالة ،  في العامية( )القياس في اللغة +الدخيلدراسات لغوية عبد الصبور شاهين ،  -  2
 . 294،ص  1986، 2بيروت، ط

(( الشروق أون الين عميل المخابرات األمريكية يروي تطور مواقفه وعالقته بأمريكام ص، من مقال:)) - 3
: 21/05/2011 .news=75687www.echoroukonline.com/ara/?  

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=75687
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 . 93. ص 1976،القاهرة ،  
 . 08/09/2008الشروق أون الين : ،  يحوار صحف هشام موفق . -  6

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=25782 
 . 186، ص )م ، س (محمد تقي الدين الهاللي ،   -  7

مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ، ( 1984 - 1934مجمع اللغة العربية في خمسين عاما)شوقي ضيف ، -  8
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27 . 

 . 268ص ،  1985،  2، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط معجم األخطاء الشائعةمحمد العدناني :  -  10

  . 4، ص  3567عدد :  16/02/2012( ،الشروق:  الجزائر للجزائريين وبسقال )جمال لعالمي ، م -  11
www.echoroukonline.com/ara/articles/122420.html 

 . 60ينظر: تقي الدين الهاللي ،)م ، س (،  ص  -  12
 

القياس في اللغة .وانظر كذلك : 58،ص  لغة الصحافة المعاصرةحسن عبد العزيز،ينظر : محمد  -  13
 . 174،ص 1،1995له ،دار الفكر العربي،مدينة نصر،ط  العربية

،   1981دار المعارف، القاهرة، تحقيق عبد هللا علي الكبير وآخرون،، لسان العرب ابن منظور ،  -  14
 ،  مادة  ]كاّل[ . 3926، ص  5المجلد 

 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها . -  15

 . 95، ص ) م ، س (شوقي ضيف ،  -  16

 المصدر السابق ، الصفحة السابقة . -  17
 

 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها . -  18

 30/05/2010بلقاسم حوام ، الشروق أون الين :  -  19
www.echoroukonline.com/ara/articles/52818.html 
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http://www.echoroukonline.com/ara/?news=25782
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/122420.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/52818.html
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 .  22/08/2012الين  
www.echoroukonline.com/ara/articles/139390.html 

23  - 
.100،ت(،ص، دار اآلفاق ، الجزائر،)د شرح المعلقات السبعالزوزني ، 
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www.echoroukonline.com/ara/articles/124200.html 

 .103، ص  ) م ، س (د شوقي ضيف ، -  25

 . 29،  ص  ) م ، س (ر العبري، خالد بن هالل بن ناص -  26

( ، الشروق أون الين : أيها األئمة حفزوا المواطنين على االنتخاب: غالم هللاشفيق إ ،من مقال ) -  27
10/02/2012 . 

www.echoroukonline.com/ara/articles/122058.html  
 

 ، مادة :]أكد[ . 100،ص  1،المجلد  ،) م ، س (ابن منظور  -  28
 

 .105، ص ) م ، س (شوقي ضيف ، -  29

، عدد:  11/03/2012( ، الشروق ، الحرب على غزة فشل إسرائيلي جديد!صالح عوض ،من مقال ) -  30
 .11، ص  3591

www.echoroukonline.com/ara/articles/124186.html  
 

الشروق أون الين ، (، إلغاء المداوالت في مسابقات توظيف األساتذةيدة قوادري ،من مقال )شن -  31
11/08/2012 . 

com/ara/articles/138599.htmlwww.echoroukonline. 
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