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Abstract: Word Production (Called in Arabic by Al-Tawlīd Al-Luġawy)
which means inventing new words is one of development of language
phenomenon that happens in any languages including Arabic. This
phenomenon is a demand of condition that one language is not capable of
expressing ideas and emotions and has something to do with communication
with non-speaker or other languages. Thus, a language can influence and be
influenced. This paper tried to uncover reasons and theories using comparative
study so that it is clear for Arabic language researchers to use tawlid in their
research. The writer found eight reasons why neology emerged, which are
development of civilization, friction between Arab and Non-Arab,
administration system after Islamic expansion, translation process from Greek
into Arabic, social and political demands, the beauty of expression, and
inventing new scientific terms, while Ibrahim Murad stated five theories about
neology: phonetic neology, morphological neology, semantic neology,
spontaneous neology, and borrowing neology; as Nasruddin suggested five
theories such as transfer of meaning, derivation, derivation from Arabization
(mu’rab) or loanwords (dakhil), taulid form coinase and structure, metaphor
neology, and meaning expansion.
Keywords: word production, arabic Language, arabization, loanwords

 التوليد مبعىن إحداث كلمة جديدة مظهر من مظاهر تطوراللغات منها اللغة:امللخص
تكون هذه املظاهر من متطلبات األحوال من عدم كفائة اللغة ىف تعبري أفكار صاحب.العربية
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اهتم كثري من علماء
اللغة و مشاعرهم خاصة و نتيجة من تعاملهم مع اآلخرين فأثروا وأتثّرواّ .
اللغة هبذه املظاهر و حبثوا ىف أسباهبا و دواعىها بل جعلوا قواعدها .فهذه املقالة تعرض جهدهم
ىف هذا اجملال ىف اكتشاف تلك أسباب والقواعد مبنهج مقارنة حىت تكون واضحة حملبيب اللغة
العربية راجيا استعماهلمم ىف حبوثهم و مقالتهم.وجد الكاتب مثانىة أسباب لظهور التوليد ىف اللغة
العربية وهي التطور الـحضاري ،واالحتكاك بني العرب األعجم ،والـحاجة الـملحة ،والنظام
اإلداري عند العرب بعد الفتوحات اإلسالمية ،وعملية ترمجة العلوم اليواننية إىل اللغة العربية،
والدعاية السياسية واالقتصادية ،ومجال التعبري ،ووضع الـمصطلحات العلميةكما وجد ابراهيم
مراد الذي قدم مخس قواعيد يعين التوليد الصويت ،التوليد الصريف ،التوليد الداليل ،التوليد
ابالرجتال ،التوليد ابالنقراضحيث لكل منها فصول كما قدم نصر الدين ست قواعيد وهي
انتقال الـمعىن ،واالشتقاق ،واالشتقاق من الـمعرب أو الدخيل،والتوليد ابلنحت
والرتكيب،والتوليد الـمجازي ،والتوسع.
تتطور اللغة ،االشتقاق.
كلمات داللية :التوليد  ،اللغة العربيىةّ ،

املقدمة
اللغة هي أداة اتصال لفهم بعضنا البعض .تعمل اللغة كوسيلة لنقل أفكار ومشاعر
ورغبات املتحدثني من البشر .ال يوجد نشاط بشري واحد بصرف النظر عن دور اللغة .واللغة
ابعتبارها عنصرا ثقافيا تتطور ابستمرار وتتغري بال انقطاع ،وميكن أن حيدث هذا التغيري بسبب
متطلبات العصر أو االحتكاك مع اللغات األخرى .حبيث ميكن أن تؤثر لغة واحدة على لغات
أخرى وميكن أن تتأثر هذه اللغة أيضا ابللغات األخرى .فاللغة ليست اثبتة ولكنها ديناميكية.
والقول أبن اللغة ديناميكية ألهنا تتغري وفقا للسياق وراءها ،وحتدث هذه التغيريات على
مستوايت خمتلفة ترتاوح بني علم األصوات ،والصرف والنحو ،والداللة واملعجم .ومن بني كل
هذه املستوايت ،كان التغري األكثر وضوحا هو التغري الـمعجمي (Chaer and Agustina
) .2010لقد شهد مستوى املعجم العديد من التطورات ،وذلك بسبب ظهور كلمات أتيت من
لغات أخرى وتتحول وتصبح ضمن مفردات لغة معينة.
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ويف هذا الصدد ،تظهر دراسة لغوية تناقش التغيريات يف املفردات اجلديدة تسمى بعلم
التوليد اللغوي أو الـمولد .يشري علم التوليد اللغوي إىل استخدام مفردات جديدة أو استخدام
معاين جديدة للمفردات املوجودة .قد تتقاطع دراسة علم احلديث مع دراسات أخرى يف
اللسانيات وهي دراسة الدخيل والتعريب .فالدخيل هو اللفظ األعجمي الذي أدخل كالم
العرب من غري أن يشتق من لـمخالفته األوزان العربية ،فيستخدمه العرب بشكله وقالبه الذي
دخل العرب ،فكلمة "كالسيك"،على سبيل الـمثال ،تدخل ضمن موضوع الدخيل،
ألهناليستمن الكلمات العربيةالقياسية من حيث الوزن أو االشتقاق .أما التعريب فهو اللفظ
الذي دخل العربية ،وعومل معاملة اللفظ العريب من حيث الوزن واالشتقاق .كلمة "ديوان"
مأخوذة من الكلمة الفارسية مبعىن السجل ودائرة التسجيل ،فاشتقت منها فعل َد َّو َن الكتاب
أو األمساء وهو مدون (اسم فاعل) ).(Tunji 2005

نستطيع القول إن التوليد يعد مظلة للتغري اللغوي؛ التعريب والدخيل ،أي مها
جزءان التوليد وليسا العكس .وهذه الـمصطلحات الثالثة هي أشكال لعملية التغري
اللغوي الـشائع يف اللغة العربية .والصورة أدانه توضح أن التغري اللغوي ،من حيث
الشكل واملعىن ،ميكن أن مير عرب ثالث عمليات؛ علم التوليد اللغوي والتعريب
والدخيل .نستطيع القول إن التوليد يعد مظلة للتغري اللغوي؛ التعريب والدخيل ،أي
مها جزءان التوليد وليسا العكس .وهذه الـمصطلحات الثالثة هي أشكال لعملية
التغري اللغوي الـشائع يف اللغة العربية .والصورة أدانه توضح أن التغري اللغوي ،من
حيث الشكل واملعىن ،ميكن أن مير عرب ثالث عمليات؛ علم التوليد اللغوي والتعريب
والدخيل.
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التوليد

الدخيل

التغري اللغوي

التعريب
الشكل  1أشكال لعملية التغري اللغوي الـشائع يف اللغة العربية
إِبله (Ibn

َّج
التوليد لغة مأخوذة من ولَّد الرجل َغنَمه توليدا كما يقال نَـت َ
) ،Mandur, n.d.فكلمة التوليد أتيت مبعىن التحديث أو إنتاج شيء جديد .ويف
االصطالح يرى بعض اللغويني العرب مثل ما ورد يف أمايل ثعلبُ :سئل عن التغيري:
فقال هو كل شيء مولد .وعلق السيوطي على ذلك قائال" :وهذا جيتمع منه شيء
كثري") .(As-Suyuthi 1998أي أن هذا التعريف غري حمدد على اإلطالق ،تندرج حتته
مظاهر التغري اللغوي مجيعا .فقد ورد يف التهذيب لألزهري :وإمنا مسي الـمولد من
الكالم مولدا إذا استحدثوه ولـم يكن من كالمهم فيما مضا ).(Al-Azhari 2001
وهناك تعريف آخر أوضح من التعريفات السابقة وهو تعريف الدكتور حسن
ظاظا للتوليد أو الـمولد بقوله" :الـمولد لفظ عريب البناء أعطى يف اللغة الـحديثة معىن
خيتلف عما كان يف العرب يعرفونه مثل :الـجريدة ،الـمجلة ،السيارة ،الطيارة" (خليل،
 1985ص  .)188وهذه األمثلة هلا عريب البناء والشكل ،ولكن لـها معىن جديد
خيتلف عن معناها األصلي .وستعرض هذه الـمقالة أسباب أود واعي ظهور التوليد
ابللغة العربية وكذلك البحث فيتكون التوليد اللغوي يف اللغة العربية عند بعض
اللغويني العرب.
البحوث العلمية السابقة اليت تتعلق هبذا املوضوع قد قام هبا كثري من الباحثني .منها ما
قام به أوكي سوكيمان يف حبثه ،وجد الباحث -على ضوء نظرية إبراهيم مراد ،أن اجمللة "ألو
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إندونيسيا" تستخدم التوليد الداليل والتوليد ابالقرتاض أكثر من اآلخر) .(Sukiman 2020أكرب
املشاكل يف عملية الرتمجة اإلندونيسية إىل العربية هو أنه ليس من املصوتة والصامتة موجودة يف
اللغة العربية ومشكلة البحث عن الفكرة األنسب يف التعبري) .(Sukiman 2020كتبت بلقيس
أمني هللا نور املفتاح حبثا عن إحداث كلمة جديدة يف اللغة العربية يف جمال تكنولوجيا وخصت
اجلريدة "األخبار" كموضوع حبثه ) .(Mivtakh 2019ابإلضافة إىل ذلك ،البحث حول هذا
اجملال قامت به أيضا أسنا أندرايين طالبة يف الدراسات العلي جبامعة سوانن كاليجاكا جوكجاكرات
) .(Andriani 2010كتبت أسنا يف رسالتها التوليد والتعريب والتحليل الصريف والتحليل والصويت
الذي يوجد يف املعجم املورد .التوليد والتعريب يف إحداث مفردان جديدة يف وسائل التواصل
االجتماعي واتسآب وفيسبوك قد سبق حبثه من قبل حنون خرية النساء مع أن أولياء نبيلة
تتكلم عن استعمال املفردات األحنبية يف إعالانت إلكرتونية عربية) .(Nabila 2017بناء على
البحوث السابقة ،إنه قابل ابلقوب أبن هناك كثري من البحوث العلمية اليت تبحث فيها عن
التوليد يف جمال وقليل منها اليت تبحث فيها التوليد من جهة النظرايت وأسبابه وأنواعه .ويف هذا
الطريف هذا البحث مهم القيام به.
منهجية البحث
يرتكز هذا البحث على مظهر من مظاهر التوليد ىف اللغة العربية عامة و على أراء
علماء العرب ىف مواجهة هذه املظاهر خاصة .فليس موضوع هدا البحث امجاع كلمة أو كلمات
يهتم البحث مبقارنة أراء العماء حول التوليد ىف هذه اللغة .فمنهج
دخلت ىف اللغة العربية ولكن ّ
املقارنة هو منهج مناسب ىف هذا البحث وهو منهج يقارن بني املعلومات حىت يتبني منه وجوه
الشبه و وجوه اإلختالف و كذلك وجوه املمتازة ىف آن واحد .و املعلومات ىف هذا الصدد هى
كتب تبحث ىف طريقة التوليد للغة العرببية من اللغة االخرى.
و اخلطوات سيجرى هبا الكاتب منها  )1 :امجاع املعلومات أى الكتب أو املقاالت الىت
كل
تتعلق هبذا البحث )2 ،وصف املعلومات وصفا دقيقا و تفصيلها تفصيال جزئيا حىت يكون ّ
فصل أو جزء شيئاواضحا )3 ،حتليل البياانت و مقارنتها بعضها بعض حىت يتضح لنا نواحىها
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املساوية و املتفارقة و يسهل للباحثني أو طالب اجلامعة أو املهتمني بتنمية اللغة العربية للتطبيقها
ىف حبثوهم مقاالهتم.
نتائج الدراسة وحتليلها
أسباب ظهور التوليد اللغوي
يرى حممد عيد إىل لفظ "الـمولد" أطلق أوال على األشخاص الذين وجدوا بني العرب
اخللص مث اتسع استعماله فأطلق على الكالم الـمحدث الذي ليس من أصل لغة العرب ،وإمنا
هو كالم جديد شاع يف الـمجتمع العريب مع ازدايد خمالطة الـأجانب) .(’Aid 1980وهذه
الـمخالطة ابلتأكيد ال متثال لدافع أو السبب وراء ظهور التوليد ،هنا كأسباب أخرى التقل
أمهية،و تؤثر على ظهور التوليد يف اللغة العربية.
تنوعت األسباب اليت دعت إىل وجود التوليد اللغوي ما بني أسباب حضارية واجتماعية
وعلمي ،غري أهنا لـم تكن على درجة واحدة من األثر يف توليد األلفاظ ،وتتمثل هذه األسباب
يف النقاط التالية:
) (1التطور الـحضاري
هنا كالعديد من الكلمات التيتد خلفي حياة املسلمني عن طريق التوليد لتسد نقصا
لغواي يف ألفاظ الـحضارة العربية .فمنذ نشأة الـمجتمع اإلسالمي ،هنا كعدة كلمات أو ألفاظ
ولد تفيذ لك الوقت ولـميتم استخدامها قطفي حياهتم ،مثل كلمة"الـخليفة"اليت أصبحت لقبا
أطلق على أيب بكر ابعتباره خليفة للنيب حممد .بعد ذلك ظهر لفظ جديد مثل"أمري الـمؤمنني"،
وهو لقب عمر بن خطب بعد توليه الـخالفة).(Khalil 1985a
) (2االحتكاك بني العرب األعجم
انتشر اإلسالم يف مجيع أحناء البالد وحىت خارج شبه اجلزيرة العربية وانتشر يف يد
العلماء العرب .لـميد مطويال حىت دخل العديد من األجانب غري الناطقني ابلعربية إىل اإلسالم.
وأصبح االختالطا لالحق بني العرب وغري العرب عامال مهما يف ظهور التغري اللغوي يف اللغة
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العربية .ويشمل هذا التغري على جماالت االقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة والعلوم والفلسفة
والدين وماإىل ذلك.
) (3الـحاجة الـملحة
هناك نوع من التغري يف الداللة يكون وليد الـحاجة الـملحة للتجديد يف التعبري أو
التسهيل يف الفهم عند الـمخاطب .ويتم هذا عادة على يدي أصحاب الـمهارة يف الكالم
كالشعراء واألدابء لتوضيح الداللة أو تقوية أثرها يف الذهن .ووجد اإلنسان مضطرا إىل التطور
أيضا يف األلفاظ الـمعربة عن أدواته ومواصفاته وصناعاته ومالبسه وأبنيته ،فلجأ إزاء هذه الضرورة
إىل التوليد الداليل أبن يعمد إىل األلفاظ القدمية ذات الدالالت الـمندثرة فيحي بعضها ،ويطلق
على مستحداثته متلمسا يف هذا أدىن مالبسة ).(Anis 1958
) (4النظام اإلداري عند العرب بعد الفتوحات اإلسالمية
كان هذا النظام الذي أخذ به العرب بعد الفتح حافزا كبريا لتوليد جمموعات عديدة
من األلفاظ اليت لـم يعرفها العرب .ويف نطاق مناصب الدولة جند ألفاظا جديدة مثل :الدولة،
الشرطة ،النقابة ،الـحجابة ،ديوان ،القضاء وغريها.
و يف الـمجال العسكري جند :الـمسرتزقة ،الـمتطوعة ،العسكر ،كتيبة ،وغريها .ويف جمال
اإلدارة جند :الثغور ،العواصم ،الوالية ،والـحكومة ،الكاتب ،وغريها .وأما يف نطاق الـمال
الضرائب جند :بيت الـمال ،الـخراج ،الـجزية  ،وغريها ).(Khalil 1985b
) (5عملية ترمجة العلوم اليواننية إىل اللغة العربية
كان الفصحاء قد انقرضوا من األمصار ،وتوىل الـرتمجة بعض مستعربة األعاجم ممن لـم
تستحكم مرهتهم يف العربية ،فعجزوا عن ترمجة بعض األلفاظ األعجمية مع وجود مرادف هلا يف
العربية ،ودونوا ما كان العرب ال يعرفونه من أصناف الـحيوان والنبااتت أبمسائها األعجمية،
واستعمل فالسفة اإلسالم وأطباؤهم هذه األلفاظ ،وخاصة من كان منهم من سالالت أعجمية،
كالفرايب والرازي وبن سينا ) .(Wafi 2014وحتدث الدكتور إبراهيم جنا كما أشار إليه نصر الدين
عن أثر الرتمجة يف ظهور بعض الرتاكيب منها تركيب األلفاظ مع ال النافية وإدخال أداة التعريف
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عليها مثل الال هناية والال ضرورة .وكذلك صوغ االسم من الـحروف او الضمائر كالـكمية والكيفية
).(Anis 1958

) (6الدعاية السياسية واالقتصادية
قد تكون الدعاية السياية أو االقتصادية دافعا كبريا لتوليد األلفاظ الـجديدة .فأصحاب
اإلعالانت الـتجارية يقومون بتخري األلفاظ رغبة يف رواج بضائعهم وأسواقهم .فصاحب حمل
الـمشروابت قد يطلق على حمله "جنة الفواكه" والـحالق يطلق على دكانه "دار الزينة" ،الـخياط
قد يقول عن حمله دار األانقة" والطورشجي قد يدعو ما يبيعه "ابلـمشهيات" وغري ذلك مما هو
مألوف لنا يف حياتنا العامة ).(Anis 1958
) (7مجال التعبري
التوليد الذي يشري إليه خليل) (Khalil 1985aهو توليد اصطالحات مركبة من
الـكلمات اليت تدل بطريقة جمازية على بعض الـمعاين الـخاصة ،مثال ذلك :استنعجب الذائب
للعدو يبدي الصداقة ،وضرب الرقم السياسي :ذهب بعيدا يف الـنجاح أو الفشل.
) (8وضع الـمصطلحات العلمية
قد تكون اللغةحمدودة  -يف بعض الـحاالت – يف وضع الـمصطلحااتلعلمية ،وكان
السبيل إىل ذلك التوليد اللغوي .وقد لعب التوليد دورا مهما يف وضع الـمصطلحات الـمتعلقة
ابلدين والعلوم اللغوية .وهذا ما أشار إليه حلمي خليل بقوله..." :ألن اللغة لـم تعد لغة الشعر
فقط ،بل أصبحت أيضا لغة العلوم .ومن الـمصطلحات الـجديدة  :الثالجة ،والغسالة ،والـمذايع
والـمسجل والـمكرب ) .(Khalil 1985aوبفضل هذه األسباب الـمتنوعة تولد األلفاظ الـجديدة
الـمسماةبـ" الـمولدة" .وتوضح هذه الـألفاظ الـجديدة أمناطا خمتلفة للتوليد ابللغة العربية.
 .2أنواع التوليد وطرقه

تنوعت طرق التوليد يف العربية تنوعا كبريا .قد ذكر مراد أن كل ما يولد يف اللغة من
الـمفردات إمنا يولد حبسب ما تسمح به قواعدها نتيجة قواننني استعماهلا من الوسائل (Murad
) .1997وصنّف مراد التوليد إىل  5أنواع وعدة قواعد،وهي:
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)1

التوليد الصويت

وهو إحداث وحدات صوتية معجمية جديدة نتيجة ما يطرأ على الـمفردات من تغيري
صويت .وقواعد هذا التوليد مخس هي:
أ .اإلبدال ،هو نزوع أحد الصوتني الـمتقاربني أو الـمتماثلني يف الـمخرج أو يف الصفة إىل أن
يعوض أحدمها اآلخر ،مثل توم عوض ثوم ،ومتة عوض مثة ،ومده عوض مدح.
ب .القلب الـمكاين ،هو نزوع الصوتني يف الـمفردة الواحدة إىل تبادل مكانيهما ،فيتقدم أحدمها
اآلخر ،ومن أمثلته :جذب  ---جبذ ،أيس  ---أيس ،قاف  ---قفا.
ت .نزوع األصوات الـمتجاورة يف الـمفردة الـواحدة إىل أتثر بعضها ببعض عند النطق هبا أتثرا
حيدث عنه تقارب يف الصفة أو يف الـمخرج .وهو نوعان:
أ) متاثل تقدمي ،يكون بتأثر الصوت الثاين ابألول ،ومن أمثلته يف العربية ازاتن ---
ازدان ،اضتجع  ---اضطجع.
ب) متاثل رجعي ،يكون بتأثر الصوت األول ابلثاين ،ومن أمثلته يف العربية :سلخ ---
صلخ ،سور  ---صور.
ج) التباين ،وهي نزوع الصوتني الـمتماثلني يف الـمفردة الواحدة إىل التخالف ،مثل لفظ
أترج حتول إىل أتنرج ،ولفظ قربة حتول إىل قنربة.
د) اإلقحام ،ويكون إبدخال صوت غري أصلي يف أتليف الوحدة الـمعجمية الصويت ،ينقسم
اإلقحام إىل ثالثة:
 .aاإلقحام البدئي ،ويكون إبدخال صوت غري أصلي إىل الـمفردة يف أوهلا ،مثل
لبز حتولت إىل بلبز ،عفس حتولت إىل دعفس.
 .bاإلقحام الوسطي ،ويكون إبدخال صوت غري أصلي إىل الـمفردة يف وسطها،
.c

مثل لفظ درج حتول إىل دهرج ،وبقر حتول إىل بيقر.
اإلقحام اآلخري ،ويكون إبدخال صوت غري أصلي إىل الـمفردة يف آخرها،
مثل مسخ حتول إىل مسخر ،وخلب إىل خلبس.

) 2التوليد الصريف
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هو إحداث وحدات معجمية جديدة نتيجة ما يطرأ على الـجذور .والقواعد األساسية
الـمشهورة يف التوليد الصريف أربع ،هي:
أ .االشتقاق ،هو صوغ وحدة معجمية ذات بنية صرفية بسيطة من أصل ما ،وأهم ضروب
التولد االشتقاقي اليت تتيحها العربية ثالثة عشر:
) 1اشتقاق فعل من فعل ،مثل عقلن على وزن فعلن ،ومتسكن على وزن متفعل.
) 2اشتقاق اسم من فعل ،واألمساء الـمشتقة من األفعال هي الـمسماة أمساء الـمعاين أو

)3
)4

الـمشبهة ،وأفعل التفضيل ،وصيغ الـمبالغة والنسبة.
اشتقاق اسم من اسم ،ويشتمل على  )1(:الـمصادر الصناعية كإنسانية ،وحيوانية،
( )2اسم الـمكان كمأسدة )3( ،أمساء الـمهن مثل قالب من قلب.

)5

اشتقاق فعل من اسم ،مثل اشتقاق األفعال من أمساء األعيان وأمساء الـمجردة ،مثل
استنوق من اسم انقة ،وصعب ومن اسم صعب.
اشتقاق صفة من اسم :مثل اشتقاق اسم الـمفعول والنسبة من أمساء األعيان وأمساء
الـمعاين ،مثاله :مربود من برد ،حشرايت من حشر؟

)7

اشتقاق صفة من صفة :مثل اشتقاق النسبة من اسم الفاعل والصفة الـمشبهة،
وصيغة الـمبالغة ،مثاله :مديري من مدير ،وهامشي من هاشم ،وطليعي من طليعة.
اشتقاق فعل من صفة ،مثل متسكن من مسكني ،عقالين من عقلن.

)9

اشتقاق اسم من صفة ،مثل اشتقاق الـمصدر الصناعي من اسم الفاعل واسم
الـمفعول ،مثل عالـمية من عالـم ،وقابلية من قابل.
اشتقاق صفة من ظرف :مثل اشتقاق النسبة من ظرف الـزمان وظرف الـمكان،
مثاله :حتتاين من حتت وقبلي من قبل.

)6

)8

)10
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)11
)12

اشتقاق فعل من أداة مثل سوف من سوف ،وعنعن من عن.
اشتقاق اسم من أداة مثل اشتقاق الـمصدر الـصناعي من الضمري واسم الـموصول
وأداة االستفهام ،مثاله :كمية من كم ،هوية من هو ،ماهية من ما.

) 13اشتقاق صفة من أداة مثل المية من الم ،إمع من مع.
ب .النحت ،ويكون النحت بصوغ وحدة معجمية بسيطة من وحدتني معجميتني بسيطتني.
مثاله :عبدمشي من عبد  +مشس ،الشى من ال+شيء.
ت .الرتكيب ،ويكون ابلـجمع أو الـمزج بني وحدتني معجميتني ،فنحصل على تركيب مزجي
كبني بني ،أو تركيب إضايف كحي الـعامل ،أو تركيب إسنادي كدوديةعنكبوتية.
ث .الـمعجمة ،هي توليد وحدة معجمية جديدة من تعبري أو من مجلة ،مثاهلا ،بسمل من بسم
هللا الرمحن الرحيم ،وحوقل من ال حول وال قوة إال ابهلل.
) 3التوليد الداليل

هو من أنواع قواعد التوليد يف الـمعجم الذي حيصل عن التغيري الداليل ،وهذا النوع يشمل
قاعدتني:

أ .التوليد ابلـمجاز أي أن ينتقل بوحدة معجمية ما من داللتها األصلية إىل داللة جديدة،
ويكون ذلك االنتقال إما توسيعا مثل "الـكفر" وإما تضييقا مثل "السيارة".
ب .الرتمجة الـحرفية هي ضرب من االقرتاض الـمعجمي ،حيث ينتقل فيه الـمدلول دون الـدال
من لغة مصدر إىل لغة مورد ،مثل التواصل االجتماعي من أصل إجنليزي

.Social Network

) 4التوليد ابالرجتال
يكون ابختالق وحدة معجمية تتوفر فيها ثالث خصائص متييزية ضرورية ،هي االنتماء
الـمقويل ،والـتأليف الـصويت ،والبنية الصرفية .وميكن تصنيف هذا النوع من التوليد إىل نوعني:
( )1االرجتال الـحقيقي ،هو ابختالق مفردة عامة أو مصطلح ،مثل الشيفران )2( ،االرجتال
االتباعي ،وهو صوغ مفردة ابلـمحاكاة لـمفردة أخرى أو ابتباع لصيغة أخرى ،مثل إين آلتية
ابلغدااي والعشااي.
) 5التوليد ابالنقراض
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هو توليد الـوحدات الـمعجمية الـجديدة اعتمادا مفردات من لغات أخرى .ينقسم هذا
النوع من التوليد إىل قسمني )1( :الدخيل مثل ألـمنيوم من  )2( ،aluminumالـمعرب مثل فلم
من . Filmأما نصر الدين ) (Nasruddin 2017يف مقالته الـمنشورة يف جملة كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية للبنات يف دمنهور مصر فيقدم ست طرق التوليد ،وهي:
( )1انتقال الـمعىن ،أي أن تنتقل داللة اللفظ من جمال داليل إىل جمال داليل آخر (Al-Barkawi
) .2000ويتم ذلك  -كما أشار إليه خليل – عن طريق إعطاء لفظة عربية قدمية معىن
خمتلفا عما كان العرب يعرفونه هبا ).(Khalil 1985a
وذلك مثل كلمة "الـحكومة" اليت كانت تعين يف العصور الـقدمية الفصل بني
الـمتخاصمني ،فانتقل الـمعىن ليدل يف الوقت الراهن على جمموعة الوزراء الذين ميثلون
السلطة التنفيذية ،ومن مث انتقل اللفظ من الـمجال القضائي أو التشريعي إىل جمال آخر
هو الـمجال الـتنفيذي .وكذلك كلمة هبلول اليت كانت تعين السيد الـجامع لكل خري
والضاحك مث أصبحت تدل على الـمهرج والـمأفون .وكلمة الـجدول كان معناها األصل
النهر الصغري ،مث تدل على خطوط مستقيمة متقاطعة حتوي بعض البياانت.
()2

()3

االشتقاق ،هو أن تشتق الكلمة من مادة عربية يعرفها العرب القدماء ،ولكنهم لـم يعرفوا
الكلمة الـمشتقة وال مدلولـها ،مثال ذلك الداببة :من دب على األرض ،ومولده آلة من
آالت الـحرب .هناك اشتقاق الفعل من األسم مثل قنن من القانون مبعىن :حدد أو وضع
وم َّول من الـمال أي :قدم الـمال الالزم لـمشروع ما.
القانونَ ،
االشتقاق من الـمعرب أو الدخيل ،وجدت ألفاظ كثرية يف العربية قدميا حديثا مشتقة من
األلفاظ الـمعربة أو الدخيلة مثال ذلكَ :د َّون من الديوان وهي فارسية األصل ،أتقلم من
إقليم يواننية.

()4

التوليد ابلنحت والرتكيب ،ويتم ذلك عن طريق توليد كلمة منحوتة أو مركبة من حروف
كلمتني أو أكثر ،مثل بسمل من قوهلم بسم هللا الرمحن الرحيم ،وبرمائي من بر وماء ،
مولده من الـحيوان يعيش يف الـماء والرب .وجملس الشيوخ للداللة على أحد جمالس الربملان
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()5
()6

التوليد الـمجازي ،يكون ذلك بتوليد اصطالحات مركبة من الـكلمات اليت تدل جمازا على
بعض الـمعاين الـخاصة مثل ضرب الرقم الـقياسي :ذهب بعيدا يف النجاح أو الفشل.
التوسع يف النسب مثل الطفيلي لغة حمدثة .كان الرجل ابلـكوفة يقال له طفيل أييت الوالئم
من غري أن يدعى إليها فنسب إليه ) (As-Suyuthi 1998وما قدمه مراد من أنواع التوليد
اللغوي وقواعد تكوينه يعد من أوسع البحوث عند رأي الكاتب ،وخاصةعندما يتحدث
عن طرق أوخطوات فيصيغ كلمات جديدة .ولكن وجد الـكاتب االلتباس يف تقسيمه
التوليد الصريف ) .(Murad 1997يشري مراد إىل أن الـمعجمة ختتلف عن النحت ،ألن
الـمعجمة هي توليد وحدة معجمية جديدة من تعبري أو من مجلة ،بينما النحت هو توليد
وحدة معجمية بسيطة من وحدتني معجميتني بسيطتني.
وماذكره مراد يف كتابه خيتلف عن بعض اللغويني العرب،مثل ما أشار إليه عبد القاهر

بن مصطفى الـمغريب يف كتابه االشتقاق و التعريب ) (Al-Magribi 1947حني يعرف النحت
يف االصطالح أن تعمد إىل كلمتني أو مجلة فتنزع من جمموع حروف كلماهتا كلمة فذة تدل
على ما كانت تدل عليه الـجملة نفسها .وهذا التعريف عند الـمغريب هو مما يعرفه أهل اللغة
أنفسهم وجروا عليه يف كالمهم ،ويف الـمعاجم اللغوية شواهد كثرية على ذلك.
يقول ابن فارس إن النحت هو أن تؤخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة تكون آخذة
منها مجيعا ،مثل حي على الرجل اذا قال حي على الرجل) .(Ibn Faris 1979ويرى ابن فارس
إىل أن النحت ال يتم فقط بوضع كلمة من كلمتني وقد يكون من ثالث كلمات مثل النقرشة
مبعىن الـحس الـخفي ،وهي منحوتة من نقر وقرش ونقش .بناء على هذا ،يرى الـكاتب أن
الـمعجمة ال ختتلف عن الـنحت ،ويفضل أن بضعهما حتت مظلة واحدة بدال من أن يضع
الـمعجمة يف مكان و النحت يف مكان آخر.
اخلالصة
إن الدراسة يف طرق التوليد اللغوي مهمة للغاية ،ألهنا تعطينا صورة طويلة و واسعة
عن أن اللغة العربية لديها قواعد وقوانني واضحة الختالف وحدة معجمية جديدة .وهذه القواعد
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 وترجع قوة اللغة.والقوانني بدورها تشري إىل قوة اللغة العربية وكفاءهتا لـمواجهة متطلبات الـحياة
العربية وكفاءهتا إىل أن اللغة العربية تتمتع مبرونة عالية يف توليد كلمات جديدة وتثبت أيضا أن
 وهي قادرة على مواجهة حتدايت العصور،اللغة العربية قادرة على التطور والبقاء بسبب مرونتها
 صوتية وصرفية وحنوية، تستطيع اللغة العربية أن تتماشي مع الزمن مبستوايهتا الـمختلفة.الـمتنوعة
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