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 كتابة األصوات األجنبية في لغة اإلعالن التجاري األردني

 دراسة في التعريب الصوتي

 محمد أبو عيد
 كلية إربد الجامعية ، اللغة العربية التطبيقية قسم ، أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية

 صوات األجنبية، وعليه، راحت الدراسة قصدت هذه الدراسة الكشف عن طرائق لغة اإلعالن التجاري األردني في كتابة األ : ملخص
 تعاين التمثيالت الكتابية المتعددة لألصوات األجنبية، على مستوى صحف يومية وأسبوعية متنوعة، ومن ثم، خلص الباحث إلى أن لغة

 ، التعامـل اب ذلك محددة في التعامل مع هذه الفئة من األصوات، بل ساد االضطر كتابية اإلعالن التجاري األردني، لم تتبع منهجية
 . إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ، أيضاً ، وعليه، خلصت الدراسة

 . األصوات األجنبية، التعريب، اإلعالن التجاري الكتابة، : الكلمات الدالة
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 المقدمة
 الن ع لغة اإل إلى الكشف عن طرائق تسعى هذه الدراسة

 ، في كتابة األصوات األجنبية، وهي، األردني التجاري
 أي الدراسة، إذ تعنى بالجانب الكتابي للقـضية، فـإن

 تتـورط بالتعريـب عنايتها تلك ال تنأى بها عـن أن
 بين ما هو مكتـوب التداخل ، جملة، بسبب من الصوتي

 . وما هو منطوق في مناقشة الجوانب المتعددة للظاهرة

 ات السابقة الدراس

 أنجز الباحثون غير دراسة عنيت بالمشكلة الكتابية فـي
 ولعل أظهر تلك الدراسات ما تمثيل األصوات األجنبية،

 إذ ألّف كتاباً بحث ، ) 1985 ( ابن مراد، إبراهيم، أنجزه
 فيه طرق العلماء المغاربة  في نقل األصوات األعجمية

ه منهجيـة تعر  يـب إلى العربية، ونشر بحثاً عالج فـي
مـن عنـواني األصوات األعجمية؛ وكما هـو جلـي
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 الدراستين فإن جهود الرجل تركزت باتجـاه التعريـب
 بشقه الصوتي، ومن ثم، فقد تضاءلت العناية بالجوانـب

 . الكتابية للظاهرة
 ثـامر، فاضـل، ومن تلك الدراسـات مـا قدمـه

 مـشكالت تعريـب : " في مقالة لـه بعنـوان ، ) 1984 (
 وهي دراسة حصرت نفسها بجانـب ، " األعالم األجنبية

 واحد من األلفاظ األجنبية هو جانب األعالم، وانـصبت
 . العناية األولى في الدراسة على الجانب الصوتي

 غربال، محمد أما الجانب الكتابي للظاهرة فعني به
ة : " إذ جاءت دراسـته بعنـوان ، ) 1960 ( شفيق،  كتاـب

 ة األعالم األجنبية بحروف عربيـة، غيـر أن الدراسـ
 . فحسب ، األعالم األجنبية حصرت اهتمامها بحقل

 تعرضت بعض الدراسـات للمـشكلة وبوجه عام،
 الكتابية في تمثيل األصـوات األجنبيـة عـن طريـق
 تعرضها لأللفاظ األجنبية وآليات التعامل معها صـوتياً
دخيل،  وصرفياً في سياق ما يعرف تقليدياً بتعريـب اـل

 أثر " ، ) 1982 ( ود، بوبو، مسع كتاب ومن هذه الدراسات
 ، " الدخيل على العربية الفصحى في عـصر االحتجـاج

 " حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث " ومن ذلك
 التعريـب " ؛ وكـذلك ) 1980 ( حمادي، محمد ضاري،

 العربية لغة العلـوم " لممدوح خسارة، و " والتنمية اللغوية
 الخـط " ، و ) 1968 ( شاهين، عبـد الـصبور، " والتقنية

 ، " ته، تطوره، مشكالته، دعوات إصـالحه العربي، نشأ
 . ) 1986 ( يعقوب، إميل،

 كتابـة األصـوات " وتأتي الدراسة الحالية بعنـوان
 األجنبية في لغة اإلعالن التجاري األردني، دراسة فـي

 ، لتضيف إلـى مجمـل الدراسـات " التعريب الصوتي
 : السابقة ما يأتي

 تعنى الدراسة بالجانب الكتابي لمشكلة التعامل مـع •
 . ألصوات األجنبية ا

 تعنى الدراسة بالتمثيالت الكتابية المتعددة لألصوات •
 األجنبية، صوامت وحركات، وذلك بخالف معظـم
 الدراسات السابقة التي كثفت جهودها فـي معاينـة

 . الصوامت دون الحركات
 تعنى بالجانب الكتـابي للظـاهرة، البحث إذا كانت •

 ل وقضايا عنايتها تلك ال تنأى بها عن أن تتعام فإن
 التعريب الصوتي، بل هي تنظر للمـشكلة الكتابيـة
 في هذا السياق بوصفها جزءاً أساسياً ال ينفصل، بل
 يتصل، وعلى نحو وثيـق، بالتعريـب الـصوتي

 . والصرفي
 بالمشكلة الكتابية المشار إليها، أعـاله، البحث تعنى •

 ال في حقل واحد، بل في حقل التعامل مع األلفـاظ
 . لة، بوجه عام األجنبية الدخي

 تلك المشكلة في لغة اإلعالن التجاري البحث تعاين •
 في األردن، وذلـك بوصـفها، أي لغـة اإلعـالن
 التجاري، تمثل واقعاً معيـشاً لالسـتعمال اللغـوي

 وهي بذلك تحاول الكشف عـن . للعربية المعاصرة
 منهجية الناطق اللغوي المعاصر في التعامـل مـع

 ومي، وهي بذلك تبتعـد الظاهرة في واقع الحياة الي
 عما اعتادت عليه الدراسات الـسابقة مـن معاينـة

 . المثقفين، فحسب و الظاهرة بتجلياتها عند العلماء
 فـي معاينتهـا للجوانـب المتعـددة البحث تنطلق •

 ومـا للظاهرة من منطلقات اللسانيات المعاصـرة
 . تقدمه من طروحات ونظريات

 الخلفية النظرية

 األصوات األجنبية ابة كت منهجية األقدمين في

 وفـرة مـن األلفـاظ تسللت إلى الثقافة العربية القديمة
 األجانـب ب اختالط العرب ، بسبب ) ألعجمية ا ( األجنبية

 وانفتاح الثقافة العربية علـى غيرهـا مـن ، ) األعاجم (
الثقافات، وبسبب حركة الترجمة عن اللغـات القديمـة
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 ك؛ ولعـل كاليونانية والفارسية والسريانية وما إلى ذلـ
 لفـاظ األ أظهر ما يؤشر على تلك الحالة من الوفرة في

 ، ظهور مؤلفات عربية خاصة بالتعامل مع تلك األجنبية
 المعرب من الكـالم األعجمـي علـى : الحالة، كما في

، وشفاء الغليل فيما في كـالم حروف المعجم للجواليقي
 والمهذّب فيما وقـع فـي العرب من الدخيل للخفاجي،

. من المعرب للسيوطي القرآن
ة كبرى وال يعثر المرء على مشكلة  تتـصل بكتاـب

 في الثقافة العربيـة القديمـة، بـسبب أصوات األجانب
 المنهجية الصارمة التي تعامل بها الدرس العربي القديم

ة قـضت ة مع تلك األصـوات، وهـي منهجـي  بكتاـب
 ، على أن ] 1 [ األصوات األجنبية بحروف عربية أصيلة

 الكتابة، وعلى هذا النحو، جزءاً أصيالً مـن تكون تلك
 عملية أشمل، أال وهـي التعريـب بـشقيه الـصوتي

 . والصرفي
 األجنبي لقد أطبق علماء السلف على مقابلة الصوت

 ، ) 2 ( ربي يقرب منه في صفاته العامة الدخيل بصوت ع
 نحو التعريـب األحوال، اتجهوا كثير من بل إنهم، وفي

 ، ) 3 ( ميزان الصرفي العربي لل الكلمة بإخضاع الصرفي
 أي رسـوم اللغويون العرب القـدماء يلحق لم وعليه،

 . التقليدية الكتابة العربية جديدة برسوم
 األقـدمين بعـض على أن ذلك لم يحل دون وعي

 فـي سـياقات ؛ بضرورة تمثيل تلك األصوات األجنبية
 ، وهو وعـي بدقة تدل عليها، مستحدثة برسوم ، محددة

 لو رام إنسان : " عليه األصفهاني بقوله نجده في ما تكلم
 من أهل الزمان أن يضع كتابة سليمة مـن التـصحيف
 ، جامعة لكل الحروف التي تشتمل على جميـع اللغـات
 لزمه أن يضع أربعين صورة ألربعـين حرفـاً، منهـا
 ثمانية وعشرون حرفاً ما قد رسم به هجـاء العربيـة،

 ، لسن أهلها في العربية على أ ومنها أربعة أحرف جارية
 ولم يخصوها بصور وهي النون الغناء والهمزة والواو

 والياء اللينتان، فالنون الغناء هي التي تخرج من الغنة،
 وهي مثل نون منذر، ألنها ليست مـن مخـرج نـون

 ألنهـا ليـست مـن ، أحمد ... قرأ : والهمزة مثل ، رسن
 ، والواو والياء فـي عمـود وبعيـد ، مخرج ألف حامد

 ومنهـا من مخرج ياء زيد وواو صواب، ألنهما ليستا
 ربية أصالً، وإنما تقع فـي ثمانية أحرف ال تقع في الع

 . ) 4 ( مة عا ، خاصة، وفي سائر لغات األمم ، الفارسية
 الدقة حتمية إلى بوضوح، ، إن النص، أعاله، يشير

 علـى أن تكـون الدقـة في تمثيل األصوات األجنبية؛
 ات التـي سياقات محددة، كتلـك الـسياق مقصورة على

 األبجدية الصوتية الدولية المعاصـرة، وجدت من أجلها
 ال ترتجى من الكتابة التقليدية، بل من كتابـة وهي دقة

 . السياقات خاصة بهذه عملية تقنية
 بـين تمثيـل فصل أن األصفهاني يؤشر على ومما

 وتمثيلهـا األصوات األجنبية في الكتابة التقنية الخاصة
 نه ينقل عن النوشجان بـن عبـد أ ، في الكتابة التقليدية

 المسيح عن أحمد بن الطيب تلميذ الكندي، أنه لما احتاج
 إلى استعمال لغات األمم من الفرس والسريان والـروم

 اختـرع لهـا أربعـين ، واليونانيين وضع لنفسه كتابة
 عـذر صورة مختلفة األشكال متباينة الهيئات، فكان ال يت

 . ) 5 ( ته عليه كتب شيء وال قراء
 ل التكلم في هذا الموضع أن األقدمين العـرب حاص

 األجنبيـة؛ ما عرفوا مشكلة خاصة بكتابة األصـوات
 إلجماعهم على تمثيل تلك األصوات بحـروف عربيـة

 . أصيلة

 األصوات األجنبية كتابة منهجية المعاصرين في

 حافظ العرب على كتابة أصوات العجم بحروف عربية
 ر تزايـد فيـه ، وهو عص وصوالً إلى العصر الحديث

 تزايـد بفعـل ، العربية الثقافة وفود األلفاظ األجنبية إلى
، وسـهولة االتـصال بـه ، االنفتاح العربي على اآلخر
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 والنشاط الواسع لحركة الترجمة، ومن ثم، فقـد تـوزع
 اللغويون العرب، في مواجهتهم لهذه الوفرة من األلفاظ
ة يلـتمس  األجنبية وما تشتمل عليه من أصوات غريـب

 : هي تباعاً ، ، على محاور ثالثة كتابياً ، تمثيلها

 وتمتد جذوره إلى بـدايات عـصر : المحور األول •
 ونافح ، وإن استمر حتى يوم الناس هذا، ) 6 ( النهضة

 أصحابه عن منهجية األقدمين فـي التعامـل مـع
 األصوات األجنبية، ومن ثم، فقد مثلوا كل صـوت

 ليه ، مع ما اشتمل ع ) 7 ( عربي تقليدي بحرف أجنبي
 ذلك من تعريب صوتي يقابل الـصوت األجنبـي

 ك من ظهور بصوت عربي، ومع ما اشتمل عليه ذل
 الحـرف تتمثل في اختيـار مشكلة كتابية محدودة،

 . لصوت األجنبي المقابل ل العربي التقليدي
 وقال أصـحابه بتبنـي الحـروف : المحور الثاني •

 ، مـع ) 8 ( أداة لتمثيل األصوات األجنبيـة الالتينية
 هنا، إلى أن هذا التبني يأتي فـي سـياق ، ارة اإلش

ة ة باألبجدـي  الدعوة السـتبدال األبجديـة الالتينـي
 العربية، إذ هي، أي األبجدية العربيـة، منقوصـة

 تمثـل رسوم بسبب من عدم اشتمالها على ؛ ومعيبة
 أظهـر الرسـوم ، ولعـل ) 9 ( األصوات األجنبية

 : ) 10 ( المقترحة

 . ] v [ ويمثل صوت { v } رسم •
 . ] ch [ ويمثل صوت { ch } رسم •
 . ] P [ ويمثل صوت { P } رسم •
 . ] j [ ويمثل صوت { j } رسم •
 . ] g [ ويمثل صوت { g } رسم •

 للرسوم الالتينية، بمـا تمثلـه مـن إن هذا اإلقحام
 ، وفق المنـافحين ة ، سيخلص العربي أصوات دخيلة

 في نقـل األصـوات عن هذا المحور، من مشكلتها
 . ) 11 ( نون األجنبية من مختلف العلوم والف

 رسـوماً عربيـة وتبنى أصـحابه : المحور الثالث •
 ، مستحدثة، يرتجى منها أن تمثل أصـوات العجـم
 ومن هنا، فإن القائلين بذلك ليـسوا مـع اسـتبدال
 األبجدية الالتينية باألبجدية العربية، بـل هـم مـع

ة العربيـة اإلبقاء على األبجدية  بحروفهـا التقليدـي
 . ) 12 ( رسوم مستحدثة لحق بها تُ المعهودة، على أن

 ولعل أظهر من تبنى هذا التوجه مجمع اللغـة العربيـة
 تمثـل مـستحدثة عربية رسوماً في القاهرة، إذ اقترح

 : ) 13 ( هي األصوات األجنبية،

 . ] v [ ويقابل الصوت } ڤ { •
 . ] ch [ ويقابل الصوت } چ { •
 . ] P [ ويقابل الصوت } پ { •
 . ] g [ ويقابل الصوت } گ { •
 . ] j [ ت الفرنسي ويقابل الصو } ژ { •

 المرسومة من المجمع اللغـوي الحروف هذا، وحظيت
 كثير من الباحثين العرب، وهم من بذل جهـداً بمؤازرة

 ، بـل إن ) 14 ( وتعميمهـا الرسـوم في سبيل نشر تلك
 استحداث رسوم جديدة بعض أولئك ذهب لالستمرار في

ى مـا ) 15 ( كلما دعت الحاجة إلى ذلك  ، مع التنبيه إـل
 ليه هذا االسـتحداث واالسـتمرار بـه مـن ينطوي ع

ة فـي البنـاء  االستمرار في إقحام األصوات األجنبـي
 . الصوتي للعربية

 المشكلة الكتابية حاصل التكلم في هذا الموضع، أن
 تعددت جوانبهـا وات األجنبية ــ الخاصة بتمثيل األص

 فالصوت األجنبي الواحد مثِّل برسوم ، عند المعاصرين
 { و } ج { و } گ { و { g } م و س عدة، كما في الر

 ]. g [ ، والتي مثلت، جميعاً، صوت الـ } غ
 قابل من الـسطور تجنح الدراسة في إزاء ذلك كله،

 فـي األردنـي لمعاينة طرائق لغة اإلعالن التجـاري
. التعامل مع المشكلة
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 البحث فرضية

 لـم األردني أن لغة اإلعالن التجاري الدراسة تفترض
 فـي تمثيلهـا الكتـابي لألصـوات تتبع منهجية محددة

 ، ويعود ذلك، لغياب منهجية عربية واحدة فـي األجنبية
 كتابياً وصـوتياً، ممـا ، التعامل مع األصوات األجنبية

 ، عامـة ، سينعكس بالضرورة على واقع لغة االستعمال
 . ومنها لغة اإلعالن التجاري

 التطبيقية البحث منهجية

 : لعناصر الثالثة اآلتية تتحدد منهجية الدراسة التطبيقية با

 اختارت الدراسة نماذجها اللغوية مـن : البحث عينة •
ة  : الصحف األردنية اليوميـة واألسـبوعية اآلتـي
 الرأي، الدستور، العرب اليوم، الوسيط، األسبوعية،

 . ة الشهر
 وقعت عين الدراسة على الـصحف : الفترة الزمنية •

ة مـن العـام  سالفة الذكر في ثالثة الشهور اآلتـي
 . أيار وحزيران وتموز : ، وهي 2009

ذي اقتبـست : الفنون الصحفية •  أما الفن الصحفي اـل
 . منه الدراسة عيناتها اللغوية فكان اإلعالن التجاري

 الدراسة التطبيقية

 ينطوي القادم من الصفحات على دراسة تطبيقية تحليلية
 تمثيـل فـي األردنـي لطرائق لغة اإلعالن التجاري

 وزع الدراسة علـى محـاور ت ت األجنبية، وس األصوات
 : متوالية، هي على النحو اآلتي

 ثل هذا الصوت برسـم كتـابي م وقد [V]: صوت •
 ، ) 16 ( ــيرا ڤ الريــ : ، كما فـي } ڤ { جديد هو

 وجرانـد ، ) 18 ( لـل ڤ يـال و ڤ ، و ) 17 ( يرساي ڤ و
 ولي ڤ ، وتروبيكان تيـ ) 20 ( ـال ڤ ، وكرنـ ) 19 ( ڤ مو

 ، ) 23 ( ـينيـسيا ڤ و ، ) 22 ( ل ــ ـوتي ڤ ونو ، ) 21 (
 ). 26 ( ـوي ڤ وسا ، ) 25 ( ـولتا ڤ و ، ) 24 ( ل ڤ تر و

ثلت الــ من جهة أخرى م [ V   برسـم عربـي [
 ، ) 27 ( فيال : ، كما في } ف { هو رسم الفاء ، أصيل

 ، ) 30 ( وفيـديو ، ) 29 ( ، وسوفوتيل ) 28 ( وسرفيس
 والريفيـرا ، ) 32 ( ورانج روفـر ، ) 31 ( وكرنفال

 ). 36 ( وسيفيك ، ) 35 ( وأفانتي ، ) 34 ( وفيزا ، ) 33 (
 ولم يبتكر لهذا الصوت رسم جديد، بل : [g] صوت •

 ، } ج { الرسـم : همـا مثل برسمين عربيين أصيلين،
 وجرانيـت ، ) 38 ( جرانـد و ، ) 37 ( ا ج ا في أومي كم
 وجولـف ، ) 41 ( وإليجـنس ، ) 40 ( نج وأور ، ) 39 (
 وجاليري ، ) 44 ( ، واإلنجليزية ) 43 ( وجريل ، ) 42 (
) 45 .( 

الس : ، كمـا فـي } غ { ثل الصوت ذاته بالرسم وم 
 ، ) 48 ( ، وأوميغــا ) 47 ( وغولــف ، ) 46 ( س فيغــا

 ميغان ورينو ، ) 50 ( وشتايغنبرغر ، ) 49 ( وشيكاغو
 ). 53 ( وكارلوفيغاري ، ) 52 ( وبراغ ، ) 51 (

 } ب { ثل هـذا الـصوت بـاء وقد م : [ P ] صوت •
 ، ) 54 ( بلستيـشن : راد، دون شذوذ، كمـا فـي طّ با

ــا وأوبت ــزا ، ) 55 ( م ــوبر ، ) 56 ( وبيت  ، ) 57 ( وس
 والب تـوب ، ) 59 ( مان وسبايدر ، ) 58 ( وبرمودا

 ودوبلكـس ، ) 62 ( وبرايد ، ) 61 ( وبروتون ، ) 60 (
 وبريـستول ، ) 65 ( وأوبـل ، ) 64 ( وبيبسي ، ) 63 (
) 66 .( 

 ] صوت • j   ثل هذا الصوت برسم وقد م : الفرنسي [
 بيجو : ، وذلك كما في } ج { عربي واحد، هو رسم

) 67 ( ، ثلت الـ وم [ j ] اإلنجليزية وقرائنها برسـم 
 ، ) 69 ( وديجيتـال ، ) 68 ( ي مساج ، كما ف } ج { الـ

 ). 70 ( وجيب
 وقد مثل برسمين أصيلين، أحـدهما [ch]: صوت •

، وأمـا الرسـم } ش { منفرد واآلخر } تش { مزدوج
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 ، ) 71 ( الليـتش : في كلمات من مثـل ظهر األول ف
 وتـشيز ، ) 73 ( وكورال بيتش ، ) 72 ( وإمري بيتش

 ). 74 ( برجر
 ، ) 75 ( إمـري بـيش : ، فظهر في } ش { وأما الرسم

 ). 77 ( ، ومارتيم بان بيش ) 76 ( ريس بيش وكاب

 الحركات الطويلة
 لحظت الدراسة اضطراباً واضحاً في تمثيل الحركـات

 مثلـت ، فقد األردني األجنبية في لغة اإلعالن التجاري
 برسـم و ، طويلة تـارة ال حركة برسم ال الحركة الواحدة

 ، ) 78 ( سوفوتيل : قصيرة تارة أخرى، كما في ال حركة ال
 وكـاروال ، ) 80 ( وكما في كـوروال ؛ ) 79 ( وسوفتيل

ــروال ، ) 81 ( ــي ) 82 ( وك ــداي إن : ، وف  ، ) 83 ( هولي
 وتايتانيـك ، ) 85 ( ؛ وفي تايتينيـك ) 84 ( وهوليدي إن

 وتيوتـا ، ) 88 ( تويوتا : ، ومن مثل ) 87 ( وتايتنك ، ) 86 (
 ؛ ) 91 ( وموفنبـك ، ) 90 ( الموفينبيك : ؛ ومن مثل ) 89 (

 ا فـي وكم ، ) 93 ( وشفروليه ، ) 92 ( شيفروليه : وكما في
 ). 95 ( وماكنة ، ) 94 ( ماكينة

 نخلص مما تم عرضه من طرائق لتمثيل األصوات
 ، إلى أن هذه األردني األجنبية في لغة اإلعالن التجاري

 الكتـابي تمثيلهـا فـي منهجية واحـدة لم تعتمد اللغة
 ص الجـدول اآلتـي يمكن أن يلخ و ، األجنبية لألصوات

 . تلك الطرائق أظهر

 األصوات األجنبية في لغة اإلعالن التجاري طرائق لتمثيل : 1 جدول
 . األردني

 " 2 " الصورة " 1 " الصورة الصوت األجنبي

V ف ڤ 
g غ ج 
P ب - 
J ج - 
ch ش تش 

a: / ا 
a ا / 

 وعليه، يمكن أن نخلص إلى النتـائج والتوصـيات
 . اآلتية

 البحث وتوصياته نتائج

 النتائج

 رسـوماً األردنـي لم تستحدث لغة اإلعالن التجـاري
 األجنبية إال في حالة واحدة، هي رسم جديدة لألصوات

 للمقـوالت تلك اللغة تجاوز ، وهو ما يشير إلى } ڤ {
 جديدة تمثل بهـا األصـوات رسوم الداعية الستحداث

 . األجنبية
 إلـى تمثيـل األردني لجأت لغة اإلعالن التجاري •

 األصوات األجنبية بحروف عربية أصيلة، كما فـي
 ] يل صوت تمث g   ، وكمـا } غ { و } ج { برسمي [

 P ] في تمثيل  فـي تمثيـل كمـا ، و } ب { برسم [
 ] صوت j   ، ممـا يؤشـر } ج { بالرسم الفرنسي [

ى تمثيـل على إصرار لغة  اإلعالن التجـاري عـل
 في معظم األصوات األجنبية بحروف عربية أصيلة

 ch ، وهو إصرار يؤكده تمثيـل الـصوت األحوال

 ابتكـار وصرف النظر عـن ، } ش ت { مزدوج برسم
 . أعاله ، مستحدث واحد بدالً من التمثيل رسم

ردة طّ اإلعالن التجاري منهجية واحدة م لم تتبع لغة •
 في تمثيل األصوات األجنبيـة بحـروف عربيـة

 اد االضطراب ذلك التمثيل، كمـا ــ أصيلة، بل س
 g ] في تمثيل  ، وكمـا فـي } غ { و } ج { برسمي [

 . } ش { و } ش ت { برسمي [ch] تمثيل
 كتابيـاً، سادت الفوضى تمثيل الحركات األجنبيـة، •

ثلت تارة برسم الحركـة فالحركة األجنبية الواحدة م 
 القصيرة، وتارة أخرى برسم الحركة الطويلة، هذا
 من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحركة الواحدة قـد

 TOYOTA م لحركة مغـايرة، فــ ـ ل برس ثَّ م تُ

تيوتا، و ثلت تارة تويوتا، وتارة م Corolla ثلـت م
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 تارة كوروال، وتارة أخرى كاروال، ومثـل ذلـك
 . كثير

 لم تلتفت لغة اإلعالن التجاري إلى الفـروق بـين •
 ] الجيم الفرنسية j   والجيم العربية، ومن ثم، فإنها [

 خاصاً بالجيم الفرنسية، ومما تجـدر رسماً لم تضع
 الجيم الفرنسية ليست إال شيناً اإلشارة إليه، هنا، أن

 مجهورة وهي الجيم المعروفة بـالجيم الـسورية،
ة  وهي صوت مألوف ومسموع في اللغـة العربـي

ة ) 96 ( القديمة والمعاصرة  ، وعليه، لم يسبق للعربـي
 أن تعاملت مع الشين المجهورة إال بوصفها تنوعـاً
ة، والتنوعــات الــصوتية  صـوتياً للجــيم العربـي

 تمثيل كتـابي مـستقل لهـا عـن ال ) األلوفونات (
ى ذلـك  فونيماتها في كل الكتابات التقليديـة، وعـل
 سارت الكتابة العربية، ومن خلفها الكتابة في لغـة

، وهو ما يبطل المقوالت األردني اإلعالن التجاري
 خاص التيني أو رسم السابقة التي نادت بتخصيص

 . لهذه الجيم مستحدث عربي
 لتمثيل األصـوات ة مستحدث عربية رسوم إن وضع •

 هـو إقحـام لألصـوات ، } ڤ { كرسم ، األجنبية
 ، وهو ما يجعـل للعربية األجنبية في البناء الصوتي

 العربية وكتابتها تشذان عن لغات الـدنيا وكتاباتهـا
 في مسلكها في التعامل مع األصـوات األجنبيـة،

 بأصـواته فاللغات، جميعاً، تخضع اللفظ األجنبـي
 وتية والصرفية الخاصة، وخير لقواعدها الص وبنائه

 األلفاظ شاهد على ذلك المسلك اللغوي ما طرأ على
 العربية من تغييرات حال دخولها للغة اإلنجليزيـة،

 : ) 97 ( وذلك من مثل
 Saladin ← صالح الدين

 Minaret ← منـــارة

 Mohed ← محمـــد

 ، عنـد [v] قد تحولت إلـى ] ب [ وكانت الباء العربية
 والتـي " ابـن سـينا " إلى الالتينية، كما في نقل العربية

 كما ووضعت طرائق عدة ؛ ) Avicenna ) 98 صارت
 من مثـل ، لتمثيل األصوات العربية في اللغات األخرى

) 99 ( : 
 . طريقة دائرة المعارف اإلسالمية •
 . طريقة مكتبة الكونغرس األمريكي •
 . طريقة قاموس فهر •

 ريقـة مع االلتفات، هنا، إلى دعوات متعددة إليجـاد ط
 عالمية واحدة تكتب بها األسماء العربية بحروف التينية

) 100 ( . 
 بـديالً ورسومها إن الدعوة لتبني األبجدية الالتينية •

 عن األبجدية العربية، بسبب من الحاجـة إلقحـام
 األصوات األجنبية في النظام الـصوتي العربـي،

 من الناحية العلميـة اللـسانية، دعوة ال مسوغ لها،
 ، ألحقت بأصوات العربية األصوات لو ذلك أن تلك

 فإنها ال تستلزم رسوماً التينية تمثلها، فالعالقة بـين
 الخطي وما يمثله من أصوات هـي عالقـة الرسم

 . ) 101 ( عرفية اصطالحية
 الالتيني أصلح من غيره في تمثيـل تلـك الرسم وليس

 األردنـي األصوات، بدليل أن لغة اإلعالن التجـاري
 ، } ڤ { مـستحدث عربـي م برسـ [v] مثلت صوت

 مـن جهـة التمثيـل ، وكانت هذه اللغة نجحت في ذلك
 األمين للـصوت المنطـوق، مـع احتفـاظ الدراسـة

 ورسومها الجديدة بمعارضتها إلقحام األصوات األجنبية
 . لعربية في ا

 اإلعالن التجـاري ة ال تتفق مع لغة ــ إن الدراس •
 ، ذلـك [v] لتمثيل صوت } ڤ { الرسم في وضعها

 وضع من جهة لغة اإلعالن، و ، رسم هكذا ع أن وض
 أخرى من جهة بعض الدارسـين العـرب، رسوم

ل العربيـة إلـى دِخ أن تُ ، على بالضرورة ينطوي،
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 بنيتها أصواتاً ليست منها، وقد ال تالئمهـا، وهـي،
 غير ، أي العربية، حالها في ذلك كحال بقية اللغات

 معنية بتمثيل أصوات من خارج بنيتها، سواء أكان
 . مستحدثة عربية برسوم التينية أم برسوم التمثيل

 لغوية ال مفر منها، علمية و التعريب الصوتي حاجة •
 ، ) 102 ( به تحافظ العربية على انسجامها الـصوتي

 وبه تحفظ نطق أصواتها على ما يألفه أهل اللغـة،
 عد عن الجهـد ت وتب ، النطقية السهولة تحقق ، ومن ثم

 ألصوات المتنـافرة المتولد عن الصعوبة في نطق ا
 التعريب الصوتي ينسجم بذلك، و ، ) 103 ( والغريبة

 ، وبما يشتمل عليه مـن كتابـة األصـوات الكامل
 مع التوجهات اللـسانيات األجنبية بحروف عربية،

 المعاصرة عامة، وتوجهات اللسانيات االقتـصادية
 . ) 104 ( بخاصة

 فـي ، إن التمثيل الدقيق واألمين لألصوات األجنبية •
 األبجديـة الـصوتية أمر تكفلـه ، سياقات بعض ال

 الدولية، وهي أبجدية صممها مجموعة من معلمـي
 ، شعروا بحاجة ماسـة ) 105 ( اإلنجليزية للفرنسيين

ي بعـض للتمثيل الدقيق لألصـوات األجنبيـة  ، ـف
 ، ولـم يفكـروا تلك األبجديـة فوضعوا السياقات،

 مثالً، وذلـك ، جديدة للكتابة الفرنسية رسوم بإدخال
 خالف ما فكر به بعض الدارسين العـرب، ال على

 اإلعالن التجاري بل وعلى خالف ما فكرت به لغة
 إن هذه الخطوة مـن جانـب في بعض السياقات؛

 بمقتـرح لتـذكرنا I.P.A الجمعية الصوتية الدولية
 . الذكر األصفهاني سالف

 إن منهجية اللغويين العرب القدماء في التعامل مـع •
ة بياً وصوتياً، ، كتا األجنبية األصوات  هي المنهجـي

 األفضل، وهي المنهجية التي تتسق مع مـا تقدمـه
 ، ومع المـسلك من طروحات اللسانيات المعاصرة

 . اللغوي العام في لغات كثيرة

 البحث توصيات

 برفض كل المحاوالت الهادفة لوضع البحث توصي •
 لتمثيل األصوات األجنبيـة، مستحدثة عربية رسوم

 اقتصادية، ومـن ثـم، فـإن وذلك ألسباب لغوية و
 معنيـون ، أفـراداً ومؤسـسات ، اللغويين العـرب
 . كهذه بمناهضة توجهات

 عربي محدد لكل رسم باالتفاق على البحث توصي •
 صوت أجنبي، وهي في ذلك ال ترى مـشكلة فـي

 العربية األصـيلة المـشيرة للـصوت الرسوم تعدد
 األجنبي الواحد، إذا كان ذلك التعـدد نابعـاً مـن

 ذلك الـصوت، وذلـك ل الصوتية األنساق اختالف
 . طلباً للسهولة النطقية واالنسجام الصوتي

 باستخدام األبجدية الصوتية الدوليـة البحث توصي •
 األجنبية إلى جانب الكتابة العربية لتمثيل األصوات

 ، كما في كتابة أسـماء المـدن في بعض السياقات
 . واألعالم

 شـامل إلى الوصول إلى تفاهم عربي البحث تدعو •
 حول كتابة األصوات األجنبية، ولعل من الممكن أن

 مـثالً، ، لجامعة العربيـة يكون التفاهم عبر أجهزة ا
 لتبني ، وبالتنسيق مع المجامع والباحثين المختصين

 . ذلك وتعميمه

 هوامش البحث
 األبجدية العربية فـي ، ) 1998 ( أبو عيد، محمد، ) 1 (

 سم ، رسالة ماجستير في ق ضوء علم اللغة الحديث
 اللغة العربية، كليـة اآلداب، جامعـة اليرمـوك،

 . إربد، األردن
 التعريـب والتنميـة ، ) 1994 ( خسارة، ممدوح، ) 2 (

 ، دار األهـالي للطباعـة والنـشر، 1 ، ط اللغوية
 حـسن، محمـد عبـد : ، وانظر 163 دمشق، ص

، فن الترجمة في األدب العربـي ، .) ت . د ( الغني،
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ــاهرة، ص . ط . د ــصرية، الق ــدار الم  ، 212 ، ال
 العربيـة لغـة ، ) 1968 ( ين، عبد الصبور، وشاه

 ، دار االعتـصام، القـاهرة، 2 ، ط العلوم والتقنية
 المعرب ، ) 1978 ( ، وابن مراد، إبراهيم، 312 ص

 الصوتي عند العلماء المغاربة، بحث فـي طـرق
ة  نقل األصوات األعجمية إلى العربية، عند ثالـث

 ، . ط . ، د من العلماء المغاربة المـسلمين القـدامى
 ؛ 15 ، ص 1978 العربية للكتـاب، تـونس، الدار

دخيل علـى ، ) 1982 ( وبوبو، مسعود،  أثـر اـل
 ، 1 ، ط العربية الفصحى فـي عـصر االحتجـاج

 . 192 منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ص
 ، والمتـولي، صـبري، 163 ص ، المصدر نفسه ) 3 (

 علم الصرف العربي، أصـول البنـاء ، ) 2002 (
 ، ، دار غريـب، القـاهرة . ط . ، د وقوانين التحليل

 . 117 ص
ه ، ) 1967 ( األصفهاني، حمزة بن الحسن، ) 4 (  التنبـي

 الـشيخ محمـد : ، تحقيـق على حدوث التصحيف
 ، مكتبـة النهـضة، بغـداد، 1 حسن آل ياسين، ط

 . 82 ص
 . 85 - 84 ص ، المصدر نفسه ) 5 (
 المعرب الـصوتي ، ) 1978 ( ابن مراد، إبراهيم، ) 6 (

 عند العلماء المغاربة، بحـث فـي طـرق نقـل
بية، عند ثالثة مـن األصوات األعجمية إلى العر

 . 33 - 18 ص ، العلماء المغاربة المسلمين القدامى
 ، مقدمـة تحقيقـه ) 1966 ( شاكر، أحمد محمـد، ) 7 (

 المعـرب مـن الجواليقي، أبو منـصور، : لكتاب
 ، مطبعـة الكالم األعجمي على حروف المعجـم

 شاهين، عبـد : ، وانظر 18 األفست، طهران، ص
 ، 324 ، ص العربية، لغة العلوم والتقنيـة الصبور،

 حركــة ، ) 1980 ( وحمــادي، محمــد ضــاري،
 ، دار التصحيح اللغـوي فـي العـصر الحـديث

 ، وابـن مـراد، 304 - 301 الحرية، بغـداد، ص
 منهجية تعريـب األصـوات ، ) 1985 ( إبراهيم،
 ؛ 30 ، مجلة المعجمية، العـدد األول، ص األعجمية

 أثر الدخيل على العربية الفـصحى بوبو، مسعود،
 . 112 ، ص في عصر االحتجاج

 الخط العربـي، نـشأته، ، ) 1986 ( قوب، إميل، يع ) 8 (
 ، جروس 1 ، ط تطوره، مشكالته، دعوات إصالحه

 ، وفهمي، عبد العزيـز، 89 برس، طرابلس، ص
 تيسير الكتابة العربية، مشروع مجمـع ، ) 1946 (

 ، . ط . ، د 1944 اللغة العربية في القـاهرة، لـسنة
 . 33 المطبعة األميرية، القاهرة، ص

 . 89 ص ، المصدر نفسه ) 9 (
 تيـسير الكتابـة العربيـة، عبد العزيـز، فهمي، ) 10 (

 مشروع مجمع اللغة العربية في القـاهرة، لـسنة
 . 24 ص ، 1944

 الخط العربـي، نـشأته، ، ) 1986 ( يعقوب، إميل، ) 11 (
 . 89 ص ، تطوره، مشكالته، دعوات إصالحه

 كتابـة األعـالم ، ) 1960 ( غربال، محمد شفيق، ) 12 (
 ، مجلـة مجمـع اللغـة األجنبية بحروف عربية

 . 163 - 162 رة، ص العربية، القاه
 كتابة األعالم األجنبيـة بحـروف المصدر نفسه، ) 13 (

 - 162 ص ، ، مجلة مجمع اللغـة العربيـة عربية
 مـدخل ، ) 1987 ( ؛ والسفروشني، إدريس، 163

 ، دار توبقال للنشر، الـدار 1 ، ط للصواتة التوليدية
 . 10 البيضاء، ص

 مشكالت تعريب األعالم ، ) 1984 ( ثامر، فاضل، ) 14 (
 ، السنة 6 - 5 ألجنبية، العدد ، مجلة الثقافة ا األجنبية

 حول ، ) 1979 ( ؛ وسعيدان، أحمد، 37 الرابعة، ص
 ، مجلة مجمع اللغة العربيـة أبجدية عربية صالحة

 ، الـسنة الثانيـة، 4 - 3 األردني، العدد المـزدوج
كتابـة ، ) ت . د ( ؛ وغربال، محمد شـفيق، 26 ص
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 ، مجلـة مجمـع األعالم األجنبية بحروف عربية
 . 163 - 162 ص ، اللغة العربية

ة ، ) 1979 ( سعيدان، أحمد، ) 15 ( ة عربـي  حول أبجدـي
ة األردنـي صالحة  ، ، مجلة مجمع اللغـة العربـي

 . 26 ص
 . 9 ، ص 2009 / 5 / 16 الرأي، ) 16 (
 . 5 ، ص 2009 / 7 / 1 الشهرة، ) 17 (
 . 38 ، ص 2009 / 7 / 1 الشهرة، ) 18 (
 . 10 ، ص 2009 / 5 / 16 الرأي، ) 19 (
ــيط، ) 20 ( ــد، 32 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسـ  ، والغـ

ــوم، 19 ، ص 2009 / 6 / 16 ــرب اليـ  ، والعـ
 . 11 ، ص 2009 / 6 / 16

 . 6 ، ص 2009 / 6 / 3 ، الرأي ) 21 (
 . 6 ، ص 2009 / 5 / 12 الرأي، ) 22 (
 ، والــرأي، 27 ، ص 2009 / 6 / 10 الدســتور، ) 23 (

 . 21 ، ص 2009 / 6 / 10
 ، والــــرأي، 20 ، ص 2009 / 6 / 16 الغــــد، ) 24 (

 ، 2009 / 5 / 19 ، والدستور، 15 ، ص 2009 / 6 / 3
 . 25 ص

 . 9 ، ص 2009 / 5 / 9 الوسيط، ) 25 (
 . 11 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 26 (
ــيط، ) 27 ( ــرأي، 9 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسـ  ، والـ

ــبو 16 ، ص 2009 / 5 / 23  عية، ، واألســـــ
 . 16 ، ص 2009 / 6 / 20

 . 19 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 28 (
 . 25 ، ص 2009 / 5 / 5 الدستور، ) 29 (
 . 17 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 30 (
 . 19 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 31 (
 . 45 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 32 (
 . 12 ، ص 2009 / 5 / 16 الرأي، ) 33 (
 . 12 ، ص 2009 / 5 / 16 الرأي، ) 34 (

 ، والعرب اليـوم، 18 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 35 (
 . 25 ، ص 2009 / 6 / 27

 . 18 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 36 (
 . 20 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 37 (
 ، والوســـيط، 10 ، ص 2009 / 5 / 16 الـــرأي، ) 38 (

 . 18 ، ص 2009 / 6 / 20
 . 17 ، ص 2009 / 7 / 25 األسبوعية، ) 39 (
 . 16 ، ص 2009 / 6 / 20 األسبوعية، ) 40 (
 . 45 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 41 (
ــرأي، ) 42 ( ــيط، 45 ، ص 2009 / 6 / 3 الـ  ، والوسـ

 ، 2009 / 6 / 10 ، والدستور، 18 ، ص 2009 / 6 / 20
 . 37 ص

 . 17 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 43 (
 . 12 ، ص 2009 / 6 / 20 سيط، الو ) 44 (
 . 4 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 45 (
ــرأي، ) 46 ( ــد، 15 ، ص 2009 / 6 / 3 الــ  ، والغــ

 . 20 ، ص 2009 / 6 / 16
 . 25 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 47 (
 . 34 ، ص 2009 / 7 / 11 الوسيط، ) 48 (
ــرأي، ) 49 ( ــد، 15 ، ص 2009 / 6 / 3 الــ  ، والغــ

 . 15 ، ص 2009 / 6 / 16
 . 5 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 50 (
 . 22 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 51 (
 . 5 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 52 (
 . 5 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 53 (
 . 34 ، ص 2009 / 7 / 11 الوسيط، ) 54 (
 . 25 ، ص 2009 / 6 / 27 العرب اليوم، ) 55 (
 . 14 ، ص 2009 / 6 / 20 األسبوعية، ) 56 (
 . 3 ، ص 2009 / 6 / 20 األسبوعية، ) 57 (
 . 2 ، ص 2009 / 6 / 20 األسبوعية، ) 58 (
. 1 ، ص 2009 / 6 / 20 األسبوعية، ) 59 (
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 . 34 ، ص 2009 / 7 / 11 الوسيط، ) 60 (
 . 20 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 61 (
 . 19 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 62 (
 . 8 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 63 (
 . 17 ، ص 2009 / 6 / 27 الوسيط، ) 64 (
 . 20 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 65 (
 . 20 ، ص 2009 / 6 / 16 الغد، ) 66 (
 . 25 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 67 (
 . 2 ، ص 2009 / 6 / 20 األسبوعية، ) 68 (
 . 2 ، ص 2009 / 6 / 20 األسبوعية، ) 69 (
 . 18 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 70 (
 . 6 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 71 (
 . 4 ، ص 2009 / 6 / 15 الدستور، ) 72 (
 . 38 ، ص 2009 / 5 / 12 الرأي، ) 73 (
 . 31 ، ص 2009 / 6 / 27 الوسيط، ) 74 (
 . 24 ، ص 2009 / 6 / 24 العرب اليوم، ) 75 (
 . 24 ، ص 2009 / 6 / 24 العرب اليوم، ) 76 (
 . 24 ، ص 2009 / 6 / 24 العرب اليوم، ) 77 (
 . 25 ، ص 2009 / 5 / 5 الدستور، ) 78 (
 . 25 ، ص 2009 / 5 / 5 الدستور، ) 79 (
 . 20 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 80 (
 . 37 ، ص 2009 / 5 / 5 الدستور، ) 81 (
 . 37 ، ص 2009 / 6 / 15 الدستور، ) 82 (
 . 24 ، ص 2009 / 6 / 24 العرب اليوم، ) 83 (
 . 4 ، ص 2009 / 6 / 15 تور، الدس ) 84 (
 . 24 ، ص 2009 / 6 / 24 العرب اليوم، ) 85 (
 . 12 ، ص 2009 / 5 / 28 الدستور، ) 86 (
 . 20 ، ص 2009 / 6 / 16 الغد، ) 87 (
 . 37 ، ص 2009 / 6 / 15 الدستور، ) 88 (
 . 37 ، ص 2009 / 5 / 5 الدستور، ) 89 (
 . 4 ، ص 2009 / 6 / 16 الغد، ) 90 (

 . 14 ، ص 2009 / 6 / 3 الرأي، ) 91 (
 . 37 ، ص 2009 / 5 / 5 الدستور، ) 92 (
 . 37 ، ص 2009 / 5 / 5 الدستور، ) 93 (
 . 2 ، ص 2009 / 6 / 20 األسبوعية، ) 94 (
 . 3 ، ص 2009 / 6 / 20 الوسيط، ) 95 (
 أعمال ندوة توحيد معايير النقل الكتـابي ألسـماء ) 96 (

 ، 1 ط ، ) 2003 ( ، األبعاد األمنيـة : األعالم العربية
 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنيـة، الريـاض،

 . 19 ص
 التعريـب والتنميـة ، ) 1994 ( خسارة، ممدوح، ) 97 (

 . 169 ص ، اللغوية
 . 178 - 177 ، ص ندوة توحيد المعايير ) 98 (
 . 100 ص ، المصدر نفسه ) 99 (
 . 100 ص ، المصدر نفسه ) 100 (
 اللغـة بـين المعياريـة ، ) ت . د ( حسان، تمام، ) 101 (

 ، دار الثقافة، الـدار البيـضاء، . ط . ، د والوصفية
 . 129 ص

 البحث اللغـوي ، ) 1971 ( عمر، أحمد مختار، ) 102 (
 ، دار العرب مع دراسة لقضية التأثر والتأثير د عن

 . 89 المعارف، القاهرة، ص
دخي بوبو، مسعود، ) 103 (  ل علـى العربيـة أثـر اـل

 ، وعمر، 130 ، ص الفصحى في عصر االحتجاج
 العـرب مـع د البحث اللغوي عنـ أحمد مختار،

 . 89 ص ، دراسة لقضية التأثر والتأثير
 العـرب د البحث اللغوي عن عمر، أحمد مختار، ) 104 (

 . 89 ص ، مع دراسة لقضية التأثر والتأثير
ة الـصوتية، ) 1987 ( النعيمي، حسام، ) 105 (  ، الكتاـب

 ، وللمزيـد 60 ، ص 1 ، عـدد 16 المورد، المجلد
 حول دور األبجدية الصوتية في تمثيل األصـوات

 ، ) 1988 ( أبركرومبـي، ديفيـد، : األجنبية أنظر
محمد فتـيح، : مبادئ علم األصوات العام، ترجمة
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ــاهرة، ص . ط . د ــة، الق ــة المدين  ، 185 ، مطبع
م األصـوات، ) 1984 ( ومالمبرج، برتيل،  ، عـل

ة ، مكت . ط . عبـد الـصبور شـاهين، د : ترجمة  ـب
 . 272 الشباب، القاهرة، ص

 ع ــــ المراج
 مبـادئ علـم ، ) 1988 ( ، ديفيـد أبر كرومبـي، ] 1 [

 ، . ط . د محمد فتـيح، . د : ، ترجمة األصوات العام
 . مطبعة المدينة، القاهرة

ة تعريـب ، ) 1985 ( ، ابن مراد، إبراهيم ] 2 [  منهجـي
ة المعجميـة، العـدد األصوات األعجمية  ، مجـل

 . األول
 لمعرب الـصوتي ا ، ) 1978 ( ، ابن مراد، إبراهيم ] 3 [

 عند العلماء المغاربة، بحـث فـي طـرق نقـل
 األصوات األعجمية إلى العربية عند ثالثـة مـن

 ، الـدار . ط . د ، العلماء المغاربة المسلمين القدامى
 . العربية للكتاب، تونس

 األبجدية العربية فـي ، ) 1998 ( أبو عيد، محمد، ] 4 [
 ، رسالة ماجـستير، قـسم ضوء علم اللغة الحديث

 ية، كليـة اآلداب، جامعـة اليرمـوك، اللغة العرب
 . إربد، األردن

ه ، ) 1967 ( األصفهاني، حمزة بن الحسن، ] 5 [  التنبـي
 الـشيخ محمـد : على حدوث التصحيف، تحقيـق

 . ، مكتبة النهضة، بغداد 1 ط حسن آل ياسين،
 أعمال ندوة توحيد معايير النقل الكتـابي ألسـماء ] 6 [

 ، 1 ط ، ) 2003 ( ، األبعاد األمنيـة : األعالم العربية
 . ، الرياض نايف العربية للعلوم األمنية اديمية أك

 أثر الدخيل على العربية ، ) 1982 ( بوبو، مسعود، ] 7 [
 ، منـشورات 1 ط ، الفصحى في عصر االحتجاج

 . وزارة الثقافة، دمشق

 مشكالت تعريب األعالم ، ) 1984 ( ثامر، فاضل، ] 8 [
 ، السنة 6 - 5 ، مجلة الثقافة األجنبية، العدد األجنبية
 . الرابعة

 اللغـة بـين المعياريـة ، ) ت . د ( حسان، تمـام، ] 9 [
 . ، دار الثقافة، الدار البيضاء . ط . ، د والوصفية

 ن الترجمة فـي ف ، ) ت . د ( حسن، محمد عبد الغني، ] 10 [
 . ، الدار المصرية، القاهرة . ط . د ، األدب العربي

ــادي، محمــد ضــاري، ] 11 [ ــة ، ) 1980 ( حم  حرك
 دار ، . ط . د ، التصحيح اللغوي في العصر الحديث

 . الحرية، بغداد
 التعريـب والتنميـة ، ) 1994 ( وح، خسارة، ممد ] 12 [

 ر األهـالي للطباعـة والنـشر، دا ، 1 ط ، اللغوية
 . دمشق

 حول أبجديـة عربيـة ، ) 1979 ( سعيدان، أحمد، ] 13 [
 ، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد صالحة

 . ، السنة الثانية 4 - 3 المزدوج
 مدخل للـصواتة ، ) 1987 ( فروشني، إدريس، س ال ] 14 [

 . نشر، الدار البيضاء توبقال لل دار ، 1 ط ، التوليدية
 : مقدمة تحقيقه لــ ، ) 1966 ( شاكر، أحمد محمد، ] 15 [

 المعرب من الكـالم األعجمـي علـى حـروف
 أحمـد : تحقيـق الجواليقي، أبو منصور، ، المعجم

 . ، مطبعة األفست، طهران . ط . د محمد شاكر،
 العربيـة، لغـة ، ) 1968 ( شاهين، عبد الصبور، ] 16 [

 . ، دار االعتصام 2 ط ، العلوم والتقنية
 البحث اللغوي، عند ، ) 1971 ( أحمد مختار، عمر، ] 17 [

 ، . ط . د ، العرب مع دراسة لقضية التأثر والتـأثير
 . دار المعارف

ة األعـالم ، ) 1960 ( غربال، محمد شفيق، ] 18 [  كتاـب
 ، مجلـة مجمـع اللغـة األجنبية بحروف عربية

. في القاهرة العربية
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ة ، ) 1946 ( فهمي، عبد العزيـز، ] 19 [  تيـسير الكتاـب
 ة العربية، في القاهرة، العربية، مشروع مجمع للغ

 . ، المطبعة األميرية، القاهرة 1944 سنة ل
 ، علـم األصـوات ، ) 1984 ( مالمبرج، برتيـل، ] 20 [

ة ، . ط . د عبد الصبور شـاهين، . د : ترجمة  مكتـب
 . ، القاهرة الشباب

 علــم الــصرف ، ) 2002 ( صــبري، المتــولي، ] 21 [
 ، دار . ط . د ، العربي، أصول البناء وقوانين التحليل

 . غريب، القاهرة
 ، الكتابـة الـصوتية ، ) 1987 ( ي، حـسام، النعيم ] 22 [

 . 1 ، عدد 16 المورد، المجلد
 الخط العربـي، نـشأته، ، ) 1986 ( يعقوب، إميل، ] 23 [

 ، جروس 1 ط ، تطوره، مشكالته، دعوات إصالحه
. لبنان ، برس، طرابلس


