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 التوعیة بمدى تأثیر اللغة العربیة في اللغات األخرى
  

  الطالب المشاركون:
  

 فخري محمد عال -1
 محمد ماجد رغدة -2

 
  ملخص المشروع:

  
إن اللغة العربیة أداة التعارف بین مالیین البشر المنتشرین في آفاق األرض، وھي ثابتة في أصولھا وجذورھا، متجددة 

  بفضل میزاتھا وخصائصھا .
األمة العربیة أمة بیان، والعمل فیھا مقترن بالتعبیر والقول، فللغة في حیاتنا شأن كبیر وقیمة أعظم من قیمتھا في حیاة إن 

أي أمة من األمم. إن اللغة العربیة ھي األداة التي نقلت الثقافة العربیة عبر القرون، وعن طریقھا وبوساطتھا اتصلت 

ً بعد جیل في ع صور طویلة، وھي التي حملت اإلسالم وما انبثق عنھ من حضارات وثقافات، وبھا األجیال العربیة جیال

ً وبھا یتوحدون الیوم ویؤلفون في ھذا العالم رقعة من األرض تتحدث بلسان واحد وتصوغ أفكارھا  توحد العرب قدیما

اة االتصال ونقطة االلتقاء بین وقوانینھا وعواطفھا في لغة واحدة باختالف األقطار وتعدد الدول. واللغة العربیة ھي أد

ً من ثقافتھم واشتركت معھم  ً كبیرا قبل أن تكون (  - العرب وشعوب كثیرة في ھذه األرض أخذت عن العرب جزءا

ً  في الكثیر من مفاھیمھم وأفكارھم -الیونیسكو ) والمؤسسات الدولیة  ً أساسیا ومثلھم، وجعلت الكتاب العربي المبین ركنا

ً في تربیتھا الفكریة والخلقیة . من ثقافتھا، وعنص ً جوھریا ن الجانب اللغوي جانب أساسي من جوانب حیاتنا، واللغة إرا

مقوم من أھم مقومات حیاتنا وكیاننا، وھي الحاملة لثقافتنا ورسالتنا والرابط الموحد بیننا والمكون لبنیة تفكیرنا، والصلة 

  مم. بین أجیالنا، والصلة كذلك بیننا وبین كثیر من األ

  

  انتشار اللغة العربیة في الثقافة  اإلسبانیة :

  انتشار الكلمات العربیة إلى الیوم داخل اللغة اإلسبانیة دلیل آخر على عمق التأثیر العربى واإلسالمي الذى یظل

لس حتى یومنا ھذا شاھًدا على حضارة أسسھا العرب في شبة الجزیرة اإلیبیریة. انتشرت اللغة العربیة  في األند

ً إبان الحكم العربي الذي بدأ  سنة  م مع دخولھم إلیھا واستمر  711وبعض المقاطعات لمدة ثمانیة  قرون تقریبا

 م. 1492بعد خروجھم سنة   حتى

 Rafael lapesa)_Historia de la lengua Española(  : تاریخ اللغة األسبانیة 

انیة وانھ الزال مستمًرا. وفي ھذه الدراسة الموثقة یقول وضح في ھذا الكتاب تأثیر اللغة العربیة فى اللغة االسب

 رافاییل البیسا 

كلمھ عربیة فاللغة االسبانیة بعضھا ظل علي حالھ وبعضھا أصابھ التحریف كتابًة  4000أنھ ھناك حوالي : « 

 ً   »   ولفظا

  

  أما السبب في تحریف بعض المفردات العربیة فھو :
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ً وافتقار اللغة االسبانیة ذات  األصل الالتیني إلي الحرف العربي  ( الضاد ). -   الذوق األسباني أوال

  كما أكد أن أغلبیة الكلمات التي تبدأ بأل التعریف فاللغة األسبانیة من أصل عربي.

  

  :تأثیر اللغة العربیة في اللغة التركیة

  اإلسالمیة في عھد الخلیفة األموي عبدلقد أصبحت اللغة العربیة اللغة الرسمیة للدولة  ً الملك بن مروان، نظرا

لكونھا اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم. األمر الذي أّدى بدوره إلى انتشار اللغة العربیة بین الشعوب اإلسالمیة 

ذلك الوقت. كما أن الناطقة بغیر العربیة. وبدأ علماء تلك الشعوب یھتمون باللغة العربیة التي كانت لغة العلم في 

ً من التركیة وبدأ العلماء  القبائل التركیة التي ھاجرت إلى المناطق العربیة بدأت التحدث باللغة العربیة بدال

  األتراك یكتبون مؤلفاتھم بتلك اللغة.

  د بن م) واألدیب والمؤرخ أبو بكر محم797هللا بن المبارك التركي (ت  ومن ھؤالء العلماء البارزین العالم عبد

 950م) والفیلسوف الفارابي الذي اشتّق مقابال عربیا لمصطلحات الفلسفة الیونانیة (ت  917یحیى الصولي (ت 

ً ھاّما في العالم اإلسالمي.  م) وھكذا قد أصبح األتراك عنصرا

 ة، فیھا حالیا منذ ذلك الحین بدأت اللغة العربیة تؤثر في اللغة التركیة، ویعتقد أن لغة الكتابة والمحادثة التركی

كلمة أصلھا عربي. بعض ھذه الكلمات قد دخلت الى التركیة بدون تغییر أي كما ھي ولكن الكثیر  6500حوالي 

 التركیة بعد ما تعرضت لبعض التغییرات الصوتیة التي طرأت علیھا.  إلىمنھا دخلت 

  ومن ھذه التغییرات الصوتیة ما یلي:

 (پ) بتغییر حرف (ب) إلى حرف 

  حرف (ت او ط) إلى حرف (د) وبتغییر  

  وبعضھا بتغییر حرف (خ) أو (ح) إلى حرف (ھـ) أو إلى حرف (ك) وباإلضافة إلى العدید من التغییرات

  األخرى التي تمت لتناسب صوتیات اللغة التركیة.

وأھمیة ھذه اللغة  الكلمات العربیة ُتستخدم في اللغتین األسبانیة والتركیة إلى الیوم، مما یدل على أصالة لوال تزا   

  العظیمة.

  

 
 


