تأثير اللغة العربية في اللغة التركية
د .حممد حممود كالو – جامعة أدايمان  -تركيا
مقدمة:
ال ريب أن اللغة العربية ركن أساس من أركان وحدة أمتنا اإلسالمية ,وعمود حموري من أعمدة قوهتا ,إهنا دعامة
بقاء وعنصر تفوق هلذه األمة ,وكلما اتسعت حضارة أمة ،هنضت لغتها ومست أساليبها ،وتعددت فيها فنون
القول ،ودخلت فيها ألفاظ جديدة عن طريق الوضع ،واالشتقاق واالقتباس أو االقرتاض للتعبري عن املسميات
واألفكار اجلديدة.
ولقد خص هللا تبارك وتعاىل اللغة العربية لكتابه احلكيم ألهنا لغة هلا مميزاهتا وخصوصياهتا ،قال هللا تعاىل:
{إَن أن زلناه ق رآَن عربيا لعلكم ت عقلون} [يوسف.]2:
وقال أبو احلسني أمحد بن فارس املتوىف سنة ( 395ه )" :فلما خص  -جل ثناؤه  -اللسان العريب ابلبيان ،علم
أن سائر اللغات قاصرة عنه ،وواقعة دونه".1
ومن املعلوم أن الشعوب اإلسالمية أتثرت كثريا بلغة القرآن الكرمي ،لفهم الدين وتعاليم اإلسالم ،وتالوة القرآن
الكرمي الذي ي عد عبادة ال يتم األجر عليه إال ابللسان العريب ،وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة الدين والثقافة
واحلضارة ،ألهنا من أقدم اللغات اليت ما زالت تتمتع خبصائصها من ألفاظ وتراكيب وصرف وحنو وأدب وخيال،
مع االستطاعة يف التعبري عن مدارك العلم املختلفة.
ونظرا لتمام القاموس العريب وكمال الصرف والنحو فإهنا تعد أم جمموعة من اللغات تعرف ابللغات األعرابية ،أي
اليت نشأت يف شبه جزيرة العرب ،أو العربيات من محريية واببلية وآرامية وعربية وحبشية.
إال أن علماء اللغة حديثا يصنفون كل السالالت اللغوية والعودة هبا إىل لغة (أم) أطلقوا عليها (اللغة السامية)،
وأول من أطلق هذه التسمية هو العامل النمساوي (شولتزر) عام 1781م ،وواضح أهنا تسمية عنصرية اقتبسها من
نص من نصوص التوراة املكتوبة أبيدي األحبار (العهد القدمي ،اإلصحاح  10سفر التكوين) ،يف ظل تقسيم
ومهي لألجناس البشرية مستمد من أبناء نوح وهم :سام وحام وايفث ,فكيف ينشأ ثالثة إخوة يف بيت واحد
ويتكلمون ثالث لغات؟!
وبناء على ما تعارفوا عليه من أن اللغة العربية تنتمي إىل جمموعة "اللغات السامية ،اليت تضم أيضا الكنعانية
والفينيقية والعربية واآلرامية والنبطية والبابلية والسراينية واحلبشية ،ولقد اندثرت غالبية تلك اللغات ومل يبق منها
سوى آاثر ورسوم على األحجار واجللود ،أما اللغة العربية فعاشت وبقيت وال تزال تنتشر ،بل وتتوسع يف بقاع من
األرض عديدة". 2
إن قوة اللغة يف أمة ما ،تعين استمرارية هذه األمة أبخذ دورها بني بقية األمم؛ ألن غلبة اللغة بغلبة أهلها ومنزلتها
بني اللغات صورة ملنزلة دولتها بني األمم.
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عاشت اللغة العربية فرتة طويلة من عمر البشرية بوصفها لغة رمسية عامة ،لشعوب وأجناس شىت ،ومشلت كل
مناحي احلياة اليومية ،فكانت لغة احلياة اخلاصة والثقافة العامة ،ومل يكن بد ملدعي فكر ومعرفة من أن يتقنها.
وقد جعل املسلمون من حقبة حكمهم بوتقة انصهار ذابت واختلطت فيها قوميات وملل ولغات شىت ،محلوا فيها
راية القيادة يف مضمار احلضارة البشرية.
يقول املستشرق "إرنست رينان" يف كتابه( :اتريخ اللغات السامية)" :إن انتشار اللغة العربية ليعترب من أغرب ما
وقع يف اتريخ البشر كما يعترب من أصعب األمور اليت استعصى حلها؛ فقد كانت هذه اللغة غري معروفة ابدئ ذي
بدء ،فبدت فجأة على غاية الكمال سلسة غاية السالسة ،غنية أي غىن ...،فليس هلا طفولة وال شيخوخة
ظهرت ألول أمرها اتمة مستحكمة ،وال أدري هل وقع مثل ذلك للغة من لغات األرض قبل أن تدخل يف أدوار
خمتلفة؟ فإهنا العربية -وال جدال -قد عمت أجزاء كربى من العامل".3
ولقد حصر أحد الباحثني األمريكيني عام 1938م؛ ما يزيد على مئة وأربعني لغة كان أهلها يكتبون تراثهم ابخلط
العريب قبل أن يعمل االستعمار على حتويل هذا اخلط إىل اخلط الالتيين.4
إن اللغة العربية امتازت حبيوية نفاذة متأججة حبيث مل تنازل لغة أايم الفتوحات اإلسالمية إال ظفرت هبا ،فظفرت
يف العراق ابللغتني اآلرامية والسراينية ،ويف إيران انتصرت على اللغة الفارسية وظفرت هبا ،ويف الشام ابللغتني
السراينية واليوَننية ،ويف مصر ابللغتني القبطية واليوَننية ،ويف املغرب ابللغتني الرببرية والالتينية ،ويف األندلس ابللغة
اإلسبانية ،وأهل كل هذه البلدان شرقا ومشاال وغراب زايلت لغاهتم ألسنتهم وحلت مكاهنا العربية واختذوها للتعبري
عن مشاعرهم شعرا ونثرا ،وعن عقوهلم وألباهبم فكرا وعلوما وسياسية".5
ذلك ألهنم كانوا يقولون عن اخلط العريب :احلرف الشريف ،فقد "غلبت على غريها من اللغات "ألهنا لغة القرآن
الكرمي أوال ،مث بفضائلها الذاتية اثنيا".6
ومن الطريف ما ذكره حممد اخلضر حسني" :كتب (جون فرن) قصة خيالية بناها على سياح خيرتقون طبقات

الكرة األرضية حىت يصلوا أو يدنوا من وسطها ،وملا أرادوا العودة إىل ظاهر األرض بدا هلم هنالك أن يرتكوا أثرا
يدل على مبلغ رحلتهم ،فنقشوا على الصخر كتابة ابللغة العربية ،وملا سئل (جون فرن) عن اختياره للغة العربية,
قال :إهنا لغة املستقبل ،وال شك أنه ميوت غريها ,وتبقى حية حىت يرفع القرآن نفسه".7
وحيتل اخلط العريب مكانة فريدة بني خطوط اللغات األخرى من حيث مجاله الفين وتنوع أشكاله ،وهو جمال
خصب إلبداع اخلطاطني ،حيث ب رعوا يف كتابة املصاحف ،وتفننوا يف كتابة لوحات رائعة اجلمال ،كما زينوا
ابخلطوط جدران املساجد وسقوفها ،وقد ظهرت أنواع كثرية من اخلطوط على مر اتريخ العربية ،والشائع منها
اآلن :خطوط :النسخ والرقعة والث لث والفارسي والديواين ،والكويف واخلطوط املغربية ،حىت أن األتراك يسمون اخلط
العريب ب (احلرف الشريف).

وإمي اَن من ا أبمهي ة اللغ ة العربي ة وخط ورة م ا تواجهه ا م ن حت دايت؛ حاولن ا كتاب ة ه ذه الس طور عله ا توج ه أذه ان

ابحثينا إىل أمهية األمر وخطورته ،ولعل هناك من الباحثني من يوفق لفتح ابب البحث يف هذا املسلك وإمتامه.
2

أم ا البح ث فق د قس مته بع د ه ذه املقدم ة ,إىل فق رات إلب راز أث ره وأتث ريه يف اللغ ات احلي ة وخاص ة اللغ ة الرتكي ة،
بع د أن نوهن ا عل ى أن م ن أه م أس باب حي اة اللغ ات امت دادها يف اللغ ات األخ رى ،وخصوص ا إذا كان ت تل ك
اللغات حية ومعتد هبا عامليا ،مث ختمت البحث خبامتة حوت على أهم نتائجه.
اللغة الرتكية بني التأثري والتأثر:
ال أحد ينكر أن اللغات تتداخل وتتالقح بسبب االتصال سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،كما أن أية لغة من
اللغات يف العامل كما تؤثر يف غريها ،فإهنا أيضا تتأثر ،بل "يتعذر أن تظل لغة مبأمن من االحتكاك بلغة أخرى".8
فظاهرات التأثري والتأثر يف لغات البشر ،ال غىن عنهما إذا ما أرادت الشعوب أن تتعارف وتتآلف ،وتتعاون فيما
بينها كما قال هللا تعاىل يف حمكم كتابه العزيز  ﴿:اي أي ها الناس إَن خلقناكم من ذكر وأن ثى وجعلناكم شعواب
وق بائل لت عارفوا إن أكرمكم عند اَّلل أت قاكم ﴾ [احلجرات ]13:بل ال مهرب منهما حلاجة بين البشر إىل بعضهم،
وعدم غىن اإلنسان عن أخيه اإلنسان مهما ارتقى وتطور.
ومل يبدأ دخول العربية والفارسية إىل الرتكية إال مع ظهور اللهجات األدبية بعد القرن الثالث عشر امليالدي
(اللهجات الشرقية والغربية ،مث العثمانية ،واآلذرية واجلغتائية) .فلما دخل األتراك يف نطاق احلضارة اإلسالمية يف
عهد القراخانيني (932م 1212 -م) انتقلت إىل الرتكية ألفاظ عديدة من العربية لغة الدين ،ومن الفارسية لغة
األدب ،حىت بدأت الرتكية تبتعد عن لغة العامة وتتحول ابلتدريج إىل لغة تستخدمها الصفوة ،وهو األمر الذي
ينطبق على اآلذرية واجلغتائية بقدر انطباقه على العثمانية.
وكان األتراك قدميا يستخدمون األجبدية األوي غورية فاستبدلوها ابألجبدية العربية ،واملعروف أن العثمانيني عاشوا إىل
جانب السالجقة األتراك حىت ورثوا ملكهم وثقافاهتم ،ومن هنا يرتبط العرب واألتراك بروابط اترخيية وثقافية
عميقة ،قائمة على الثقافة اإلسالمية املشرتكة.
لقد ضمت" اإلمرباطورية العثمانية خالل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر كال من سورية ولبنان وفلسطني
ومصر ومنطقة احلجاز يف عهد السلطان ابيزيد الثاين (1481ه 1512 -ه ) ،وتال ذلك بقية البالد العربية على
حقب زمنية متتالية ،وقد كان تعليم اللغة العربية من الوسائل احلتمية الكفيلة ابستمرار النظام اإلداري الذي ورثه
العثمانيون من األتراك السلجوقيني ،والذي كانت فيه الثقافة الرتكية منصهرة يف ثقافة إسالمية مشرتكة".9
أصل اللغة الرتكية ومراحلها األساسية:
تنتسب اللغة الرتكية إىل لغة أورال – آلتاي  ،Ural Altayوهي جمموعة من اللغات ،توجد بينها وحدة أو
تقارب يف البناء اللغوي أكثر من التقارب يف اجلذور اللغوية ،وهي من اللغات اإلحلاقية أو اإللصاقية وليست من
اللغات املتصرفة كالعربية ،أي ألن يضاف إىل جذر الكلمة ،عدة لواحق ومقاطع ،الشتقاق معان جديدة ،حيث
ال يتغري فيها أصل الكلمة".10
وتنقسم اللغة الرتكية إىل لغتني أو هلجتني:
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اللغة الرتكية الشرقية :وهي هلجة القبجاق اليت استخدمها املماليك يف مصر ،واللهجة اجلغتائية نسبة
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إىل جغتاي بن جنكيزخان ،وحل حملها اليوم اللهجة األوزبكية يف تركستان الشرقية.
اللغة الرتكية الغربية :أو لغة األوغوز وتفرعت إىل ثالثة فروع:
األول :اللهجة اآلذرية :وتستخدم يف مشال إيران وومجهورية آذربيجان وبعض مناطق حبر قزوين.
الثاين :اللهجة الرتكمانية :ويتكلم هبا سكان مجهورية تركمانستان شرق حبر قزوين.
الثالث :هلجة األَنضول :ويتكلم هبا سكان تركيا يف العصر احلاضر ،وهي لغة العثمانيني قبلهم.11

كما مرت اللغة الرتكية بعدة مراحل أساسية:

املرحلة القدمية( :لغة األَنضول) وميتد عمر هذه املرحلة القدمية من بداية ظهور اللغة وحىت القرنني الثاين عشر
والثالث عشر امليالديني.

املرحلة احلديثة :اليت تغري فيها تركيب اللغة وظهرت فيها القواعد النحوية اجلديدة ،وتغريت فيها األجبدية.
ومن َنحية الشكل اخلارجي للغة؛ فقد بدأت تدخلها العناصر العربية والفارسية ،واستمر ذلك دون كثافة كبرية
حىت القرن اخلامس عشر امليالدي ،ومتثل اللغة العثمانية بشكلها وتركيبها هذه املرحلة الثانية ،وهي تتميز بزوال
آاثر املرحلة القدمية ،أما من َنحية الشكل اخلارجي فقد مرت هي األخرى ابملرحلة األوىل اليت ذكرَنها أي مرحلة
الرتكية األَنضولية القدمية ،اليت متيزت ابلبساطة وغلبة العناصر الرتكية على اجلملة فيها ،واستمرت حىت أوائل القرن
اخلامس عشر ،وخالل هذا القرن أخذت تتوازن العناصر الرتكية مع األجنبية يف اجلملة.
ولوحظ أن كمية األلفاظ والرتاكيب العربية زادت مع قبول العروض العريب يف الشعر الرتكي آنذاك ،فقد دخل الوزن
الشعري ) البحور الشعرية) إىل اللغة العثمانية الكالسيكية يف هذه املدة الزمنية املعروفة ابلرتكية ب “Divan
” Edebiyatıواستمر األمر على ذلك حىت " بلغت الرتكية العثمانية غاية التعقيد ،وأصبحت اجلملة ال حتتوي من
العناصر الرتكية األصلية أكثر من الفعل وبعض أدوات الربط" ،12واستخدمت اللغة العربية يف هذه املرحلة بوصفها
لغة األدب والفكر والشعر.
املرحلة املعاصرة :بعد هذا التاريخ وأثناء إعالن اجلمهورية الرتكية ،استبدلت األجبدية الرتكية من احلرف العريب إىل

احلرف الالتيين عام  1347ه 1928م ،13وهي تتكون من تسعة وعشرين حرفا ،واحد وعشرون حرفا صحيحا،
ومثانية أحرف معتلة ،وقد أتثرت اللغة العثمانية يف هذه احلقبة الزمنية ابلغرب كثريا ،حيث بدأ اللسان الرتكي
بستقبل املفردات من اللغات الغربية املختلفة ،وأصبحت تذكر اللغة العثمانية بلغة األدب والفكر والعلوم اإلسالمية
فقط.
اهتمام العثمانيني ابللغة العربية:

ملا كانت اللغة الرتكية اجلديدة لغة إسالمية نشأت يف كنف اإلسالم ،فقد كان من الطبيعي أن تدخلها أوال

األلفاظ العربية اليت دخلت الفارسية قبلها وكان يتعذر وجودها يف هاتني اللغتني قبل اإلسالم ،ومصطلحات ملعان
إسالمية خالصة ،كاملسلم واملؤمن والصالة والزكاة واحلج والتيمم والقبلة وغري ذلك.
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فعلى الرغم من اعتزاز الرتكي هبويته ولغته ،فإن اللغة العربية مثلت أحد أحجار الزاوية يف املكون الثقايف العثماين؛
حىت قبل دخول العثمانيني إىل البالد العربية ،كما يتضح من خالل كتاب" :ديوان لغات الرتك" حملمود بن

احلسني بن حممد الكاشغري ،والذي ألفه ابحلروف العربية عام ( 466هجرية) ،ويقول " :واستعرت ألقاب هذه
الكتب واألبواب من العربية اصطالحا ،ملعرفة الناس هبا".14
وازداد العثمانيون اهتماما ابللغة العربية منذ أتسيس دولتهم ،يقول حممد حرب" :فإن عثمان مؤسس الدولة
العثمانية قد توىل عام 1281م ،15وحكم  37سنة ،وأحاط نفسه بعلماء ومشايخ قبيلته ،الذين كانوا يعنون حبفظ
القرآن الكرمي وحتفيظه".16
إن احلضارة العربية اإلسالمية كانت يف احلقيقة حجر الزاوية يف بنية احلضارة الرتكية العثمانية ،بل إن اللغة الرتكية
نفسها اليت "أثبتت وجودها املدون منذ القرن الثالث عشر امليالدي ذخرت ابملفردات العربية ،واقتبست بعض
قواعدها من العربية ودونت ابألحرف العربية".17
ويف وثيقة عثمانية مؤرخة عام 1565م973/ه برقم ( ) E2803يف أرشيف طوب قايب يف إسطنبول ،قائمة
ابلكتب املؤرخة على املدرسني يف املدارس العثمانية ..منها يف الفقه واللغة" :اهلداية  -النهاية  -غاية البيان -
قاضي خان  -البزدوي  -النووي شرح مسلم".18
فقد كان هذا التعليم تعليما دينيا يف الدرجة األوىل؛ إذ إن التعليم العريب اإلسالمي منذ نشأته اختذ مكاَن له
املسجد واجلامع ،وكان اهلدف الديين فيه هو األغلب".19
والعثمانيون مع استخدامهم للغتهم الرتكية يف األعمال احلكومية ،فإهنم مل يدرسوا هذه اللغة للشعب يف أي
مؤسسة من املؤسسات  -وفق ما كتب مؤرخ الرتبية الرتكية املشهور "عثمان أركني" يف كتابه (اتريخ الرتبية الرتكية)؛
فاللغة السائدة واملسيطرة يف املدارس واجلامعات عند العثمانيني كانت اللغة العربية ،ومل تتنح اللغة العربية عن

امل كانة األوىل يف املؤسسات التعليمية العثمانية إال مع إلغاء النظام الرتبوي العثماين عندما صدر قانون عام
1923م؛ أي مع النهاية الرمسية للدولة العثمانية وميالد تركيا اجلديدة.
ويعدد "عثمان أركني" أمساء املدارس يف عهد" اختاذ التعليم العثماين اللغة العربية أساسا لغواي"؛ فيذكر" :مدرسة
إعداد األمراء ،ومدرسة أندرون (وهي مدرسة يف القصر السلطاين إلعداد موظفني من الدرجة األوىل العالية
الستخدامهم يف القصر واجليش واحلكومة) ،واملدارس العسكرية ،ومدارس املوسيقا العسكرية ،ومدارس الفنون
العسكرية".20
وعندما ننظر إىل ترتيب املدارس العثمانية نالحظ أن الدرجات الثالث األوىل منها مسيت ابسم" حاشية التجريد"،
و"املفتاح" ،و"التلويح"؛ أي إهنا أخذت أمساء الكتب األساسية اليت كانت تدرس فيها ،فقد أخذت مدارس
"حاشية التجريد" هذا االسم نسبة إىل احلاشية اليت وضعها السيد الشريف اجلرجاين (ت 816ه 1414/م) على
الشرح الذي حرره حممود بن أيب القاسم األصفهاين (ت 746ه 1346/م) على الكتاب الذي ألفه نصري الدين
الطوسي (ت 672ه 1274/م) حتت عنوان" :جتريد الكالم".
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أما "املفتاح" فهو الكتاب الذي وضعه يف البالغة يوسف السكاكي (ت 626ه 1229 /م) ،وكان جيري تدريسه
يف تلك املدارس مع الشروح اليت كتبها عليه السيد الشريف اجلرجاين وسعد الدين التفتازاين (ت
971ه 1389/م) ،ومن مث عرفت ابسم مدارس املفتاح.
أما "التلويح" فهو الشرح الذي وضعه التفتازاين على كتاب أصول الفقه املعروف ابسم "تنقيح األصول" الذي ألفه
صدر الشريعة عبيدهللا البخاري (ت 747ه 1347/م) ،وشرح على الشرح الذي ألفه األخري أيضا حتت اسم
"توضيح التنقيح" ،وهذا الشرح كان جيري تدريسه يف تلك املدارس ككتاب أساسي".21
وكتاب "الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية" لطاشكربي زاده ،هو أشهر كتب الرتاجم العربية يف العهد
العثماين.
وال خيفى على دارسي التاريخ مدى أمهية كتب الرتاجم يف التاريخ جلانب شديد األمهية يف حياة الدول واجملتمعات،
وهو اجلانب العلمي ،فما ابلنا وهذا الكتاب يتعرض أيضا للجانب األخالقي يف حياة العلماء ،وانعكاسات ذلك
على توسيد املناصب الدينية والعلمية والقضائية يف الدولة العثمانية ،بل وأتثريها يف احلياة العامة واجملتمع.
أما مؤلف الكتاب طاشكربي زاده ،كما ترجم له املوىل نوعي زاده عطائي يف كتابه( :حدائق احلقائق يف تكملة
الشقائق) " :كان رمحه هللا فريد وقته معرفة يف نوادر العلوم العربية وجواهر الفنون األدبية ،نقادة ذا دراية يف النظم
والنثر ،وألف حاشية على شرح املفتاح ،وهي من أجل آتليف علماء الروم" ،والروم :هو اللقب الذي استخدمه
العرب والفرس للعثمانيني" ،نسبة ألراضي الروم اليت كانت اتبعة للدولة البيزنطية ،واليت مسيت بروما الشرقية ،وقد
أطلقت ع لى والية "سيواس" يف بداايت عهد الدولة العثمانية :والية روم ،كما أطلقت التسمية على املنسوبني
للعرق األلين (اليوَنين)".22
وكان أتليف ذلك الكتاب وحياة صاحبه يف فرتة مبكرة من دخول البلدان العربية يف حوزة العثمانيني ،مما يعين أن
العربية كانت لغة هوية دينية.
وهن اك خمطوط حيمل عنوان" :العقد املنظوم يف ذكر أفاضل الروم" ،وضعه صاحبه يف هناايت القرن العاشر
اهلجري /السادس عشر امليالدي ابللغة العربية ،يضم تراجم عدة طبقات من علماء الدولة العثمانية ،ميكننا من
خالله تبيان كثري من العناصر املتعلقة ابهلوية احلضارية للدولة العثمانية واللغة العربية على حد سواء.
املفردات العربية يف اللغة الرتكية:

لع ل امت داد اللغ ة العربي ة يف اللغ ات احلي ة م ن أه م أس باب احلي اة فيه ا ،إذ تفتق د هل ذه املزي ة أغل ب لغ ات الع امل،
فق د ذك ر املستش رقان (اجنلم ان و دوزي) أن "الكلم ات العربي ة املوج ودة ابللغ ة اإلس بانية تع ادل رب ع اللغ ة اإلس بانية
وأن ابللغة الربتغالية ما يربوا على ثالثة اآللف كلمة عربية".23
كما أابن املستشرق (المانس) أبن "ما يربوا على سبعمائة كلمة عربية دخل ت اللغ ة الفرنس ية ع ن طري ق التج ارة
وغريها".24
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وق دم األس تاذ (تيل ور) حبث ا عنوان ه( :الكلم ات العربي ة يف اللغ ة اإلجنليزي ة) ذاك را في ه "م ا يزي د عل ى أل ف كلم ة
عربية يف الطب والكيمياء والفلك والبيولوجيا واجلراحة دخلت اللغة اإلجنليزية".25
أم ا ع ن أتث ري اللغ ة العربي ة يف اللغ ة اإليطالي ة فق د ت رك املس لمون ع ددا عظيم ا م ن كلم اهتم يف اللغ ة الص قلية
واإليطالية" ,وانتقلت كثري من الكلمات الصقلية اليت من أصل عريب إىل اللغة اإليطالي ة ،وال ي زال اجل زء األعظ م م ن
الكلمات العربية ابقية يف اللغة اإليطالية اليت تفوق احلصر دخل اللغة بطريق املدنية ال بطريق االستعمار".26
إن وجود هذه الكلمات يف هذه اللغات يشهد مبا كان للمدنية العربية ولغتها من نفوذ عاملي عظيم ،ومن هذه
اللغات أيضا اللغة الرتكية ،فقد كان أتثري اللغة العربية فيها واضحا ال يف املصطلحات اإلسالمية فحسب ،بل يف
كثري من األلفاظ واملصطلحات الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية أيضا" ،بل إهنم استعاروا مصطلحات
يف النحو والصرف والعروض وأوزانه".27
( 2005 (Türk Dil Kurumuم

ففي دراسة قام هبا ( )Yaşar Avcıابالعتماد على قاموس مؤسسة اللغة الرتكية
تبني أن جمموع الكلمات الدخيلة يف اللغة الرتكية من اللغة العريية فقط ( )6463كلمة ،28وهي أعلى نسبة مقارنة
بكافة اللغات األخرى الدخيلة ،وابلتدقيق يف املفردات العربية املوجودة يف اللغة الرتكية يتبني أهنا قد مشلت مجيع
مناحي احلياة ،وكل ميادين التفكري والتعبري ،وليست مفردات دينية فقط كما يظن بعض الناس.
علما أن أغلب إخواننا األتراك ال يعلمون أن هذه الكلمات عربية ،بل يعتربوهنا – إال ما قل – من صميم لغة
الرتك ،ويسوق لنا سفري اجلزائر يف تركيا موقفا طريفا يف هذا الشأن حصلت معه يف أول تعيينه سفريا يف تركيا،
فيقول " :عندما تعني موعد اجتماعي برئيس مجهورية تركيا ،لتقدمي أوراق اعتمادي ،جاءين رئيس تشريفات
الدولة ،يلقنين طريقة التقدمي ،وهي عندهم بسيطة جدا ،ولكنه قال يل يف هلجة حازمة :هناك أمر ال ميكن إطالقا
نسيانه أو التهاون به ،وهو أنك جيب أن تقدم حتية لفرقة احلرس اجلمهوري الذي جتده واقفا الستقبالك ،وذلك
أبن تقول له بصوت مرتفع ،كلمتني ابللغة الرتكية الصميمة ،وهو حيييك عنهما مجاعيا ،فيجب أن حتفظ الكلمتني
وال تنسامها ،وعلى كل فأَن سأكون إىل جانبك ،ألقنك إذا نسيت ،قلت جادا :سأحفظهما إن شاء هللا ،وسأمرن
لساين عليهما فهات الكلمتني؟ قال يل :مها (مرحبا عسكر) فكتمت بكل صعوبة ضحكة كانت ترتجرج يف
صدري ،وقلت :إن كانت اللغة الرتكية كلها على هذا املنوال ،فسأكون أفصح من يتكلمها".29
فرغم أن ربع اللغة الرتكية أصلها كلمات عربية فصيحة ،إال أن اإلنسان إذا أنصت إىل األتراك وهم يتكلمون ،ال
يكاد يشعر بوجود هذه الكلمات العديدة من اللغة العربية يف لساهنم ،ذلك ألهنم يفخمون بعض احلروف ويرققون
بعضها ،مما خيرج الكلمة العربية عن مبناها الطبيعي ،عالوة على أهنم ال ينطقون عددا من احلروف العربية كالثاء
واحلاء واخلاء والضاد والظاء والعني والقاف والواو ،بل جند يف لساهنم حروفا ال وجود هلا يف اللغة العربية أصال
مثل.P-V-U :
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ومما يلفت االنتباه أن "بعض الكلمات دخلت إىل اللغة الرتكية بنفس اللفظ ولكن ابختالف املعىن والداللة ،ورمبا
يرجع ذلك إىل بداايت التأثر ابللغة العربية ،وذلك لعدم التمكن من اللغة العربية يف البداية األوىل ،ودرج لسان
الناس عليها؛ فأصبحت من صميم اللغة ،ولكنها حبلة جديدة" ،30وهذه أمثلة منها:
الكلمة الرتكية

معناها ابللغة العربية

داللتها ابللغة الرتكية

Misafir

ضيف

اخلروج لالرحتال.

Fakat

لكن

فحسب ،وتقرتن ابلعدد حىت ال يزاد عليه.

ابإلذن  /لالستئذان

ساعده على األمر ،وعاونه

Ceza

العقاب فقط

كفى وأغىن ،املكافأة

İltifat

مدح

صرف وجهه إليهم

İntizar

اللؤم

الرتقب

Ğassal

لغسل امليت فقط

الذي يغسل املالبس وغريها.

Acemi

ليس له خربة

غري عريب ،وكتاب أعجمي :غري واضح.

Müsadenle

اخلامتة:

بع د مح د هللا والثن اء علي ه وص ل البح ث إىل آخ ر املط اف؛ وه و خامتت ه وأه م م ا توص ل إلي ه م ن نت ائج ،فلق د
ذك رَن كي ف ك ان أتث ري اللغ ة العربي ة كب ريا يف كث ري م ن لغ ات الع امل احلي ة ال يت يتح دث هب ا املالي ني م ن البش ر ،ومنه ا
اللغة الرتكية ،ويف اجملال متسع للباحثني والدارسني إلبراز أثر لغتنا العربية يف لغات عاملية عديدة ،مل ا يف ه ذا البح ث
من مقومات كبرية يف حياة اللغة العربية.
أما أهم النتائج اليت توصل إليها البحث فهي:

 .1أن اللغة العربية متتلك من أسباب احلياة الداخلية ما يؤهلها ألن تكون يف مصاف اللغات العاملية احلية.
 .2كما أهنا متتلك من أسباب احلياة اخلارجية مما جيعلها يف مصاف اللغات األوىل يف العامل.
 .3أثبت البحث أن للغة العربية أتثريا كبريا على لغات عاملية وأمهها اللغة الرتكية ،وذلك يف ش ىت جم االت احلي اة
والسيما ما استعارته األخرية من ألفاظ إسالمية.

 .4أن اللغة العربية ذات أتثري كبري وامتداد واسع يف اللغة الرتكية وغريها.
 .5توص ل البح ث إىل أن اللغ ة العربي ة لغ ة ث رة وم ؤثرة وفاعل ة يف اللغ ات احلي ة وذل ك بش هادة كث ري م ن
املستشرقني الغربيني وغريهم.
وأخريا :لقد كان هذا البح ث حماول ة متواض عة لف تح الب اب يف الكتاب ة م ن أج ل إع ادة االعتب ار للغتن ا لغ ة الق رآن
الكرمي ،راجيا من هللا تعاىل أن يكون فاحتة خري ملا يتبعه من كتاابت ،وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني.
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اهلوامش:
 - 1الصاحيب يف فقه اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس.4/1 :
 - 2اللغة العربية واالصطالح العلمي ،وليد سراج ،جملة الرتاث العريب ،العدد  42و  - 43السنة  - 11كانون الثاين ونيسان
"يناير وابريل" دمشق .1991
 - 3اتريخ اللغات السامية ,املستشرق إرنست رَنن ,عن كتاب "اللسان العريب وقضااي العصر" ،عمار ساسي ،عامل الكتب
احلديث ،الطبعة األوىل 2009م.176 :
4 - Eric M. North،The Book of a thousand tongsk Published for the American Bible Society ،
New York and London ،1938.

 - 5أتثري اللغة العربية يف غريها من اللغات ،ليلى صديق ،جملة حوليات الرتاث ،العدد اخلامس 2006 ،م.
 - 6احلضارة ،حسني مؤنس ،سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون ،الكويت ،رقم  1998 ،237م.62 :
 - 7القياس يف اللغة العربية ،حممد اخلضر حسني ،دار احلداثة ،الطبعة الثانية1983 ،م.12 :
 - 8أتثري اللغة العربية يف غريها من اللغات ،ليلى صديق ،مرجع سابق ،وفصول يف فقه اللغة ،رمضان عبد التواب ،مكتبة
اخلاجني ،الطبعة الثالثة ،القاهرة 1987م.258 :
 - 9التأثر والتأثري اللغوي بني اللغة العربية والرتكية ،تيسري حممد الزايدات وغريه ،جملة الدراسات اللغوية واألدبية ،العدد األول،
يونيو  2014م.9-8 :
 - 10قواعد اللغة الرتكية ،مسعد سويلم الشامان ،الرايض ،جامعة امللك سعود ،عمادة شؤون املكتبات 1417 ،ه .2 :
 - 11املرجع نفسه.
 - 12التالقح بني اللغة العربية ولغات املسلمني األخرى ،أ.د .أكمل الدين إحسان أوغلى ،موقع إلكرتوين:
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad43partie3.htm
 - 13معجم األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية ،سهيل صاابن ابن شيخ ابراهيم حقي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الطبعة األوىل
 1426ه 2005م.14 :
 - 14ديوان لغات الرتك ،حممود بن احلسني بن حممد الكاشغري دار اخلالفة العلية ،مطبعة عامرة 1333ه  :اجمللد األول.5 :
 - 15املعروف أن عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية توىل احلكم عقب وفاة والده أرطغرل سنة 699ه 1299-م[ .انظر:
اتريخ سالطني بين عثمان ،عزتلو يوسف بك آصاف ،مؤسسة هنداوي ،القاهرة 2014م.]34 :
 - 16العثمانيون يف التاريخ واحلضارة ،حممد حرب ،املركز املصري للدراسات العثمانية ،وحبوث العامل الرتكي ،القاهرة1994 ،م:
.315
 - 17معامل احلياة الفكرية يف الوالايت العربية يف العصر العثماين ،ليلى الصباغ ،الباب الثالث يف الدولة العثمانية اتريخ وحضارة،
إشراف وتقدمي أكمل الدين إحسان أوغلي ،إرسيكا ،ترمج ة ص احل سعدواي ،مركز األحباث للتاريخ والفنون اإلس المية،
اس تانبول1999 ،م.308 – 307/2:
 - 18العثمانيون يف التاريخ واحلضارة ،حممد حرب ،مرجع سابق.316 :
 - 19معامل احلياة الفكرية يف الوالايت العربية يف العصر العثماين ،ليلى الصباغ :مرجع سابق.308 /2:
 - 20العثمانيون يف التاريخ واحلضارة ،حممد حرب :مرجع سابق.320 – 319 :
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 - 21الدولة العثمانية اتريخ وحضارة ،أكمل الدين إحسان أوغلي ،إرسيكا ،اسطنبول1999 ،م.459-458/2 :
 - - 22املعجم املوسوعي للمصطلحات التارخيية العثمانية ،سهيل صاابن ابن شيخ ابراهيم حقي ،مكتبة امللك فهد ،الرايض،
2000م.128 :
 - 23معجم املفردات اإلسبانية والربتغالية املشقة من العربية ،املستشرقان اجنلمان ودوزي ،تعريب هناد املوسى ،دار الفكر ،عمان،
1980م.282 :
 - 24مالحظات على ألفاظ الفرنسية املشتقة من العربية عن كتاب :الفصحى لغة القرآن ،أنور اجلندي ،دار الفرقان1990 ،م:
.95
 - 25الكلمات العربية يف اللغة اإلجنليزيةَ ،ندر سراج ،الطبعة الثانية ،القاهرة2003 ،م.93 :
 - 26التعريب ومستقبل اللغة العربية ،عبد العزيز بن عبد هللا ،الرابط1975 ،،م.62 :
 - 27أتثري اللغة العربية يف اللغة الرتكية ،أمحد فؤاد متويل ،جملة الفيصل العدد .6 :140
28 - Yaşar Avcı, (Arapça Kökenli Osmanlıca Sözcükler, s.7; bkz.Türk Dil
Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara, 3448 s.1-7.
 - 29الوجود العريب يف اللغة الرتكية ،أمحد توفيق املدين ،جملة جممع اللغة العربية ،اجلزء  ،36ذو القعدة  1395ه 1975م:
.128
 - 30التأثر والتأثري اللغوي بني اللغة العربية والرتكية ،تيسري حممد الزايدات وغريه ،مرجع سابق.12 :

املصادر واملراجع:
أوال :الكتب العربية:
 –1اتريخ سالطني بين عثمان ،عزتلو يوسف بك آصاف ،مؤسسة هنداوي ،القاهرة 2014م.
 -2التعريب ومستقبل اللغة العربية ،عبد العزيز بن عبد هللا ،الرابط1975 ،،م.
 -3الدولة العثمانية اتريخ وحضارة ،أكمل الدين إحسان أوغلي ،إرسيكا ،اسطنبول1999 ،م.
 -4ديوان لغات الرتك ،حممود بن احلسني بن حممد الكاشغري دار اخلالفة العلية ،مطبعة عامرة 1333ه .
 -5الصاحيب يف فقه اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس.
 -6العثمانيون يف التاريخ واحلضارة ،حممد حرب ،املركز املصري للدراسات العثمانية ،وحبوث العامل الرتكي ،القاهرة1994 ،م.
 -7الفصحى لغة القرآن ،أنور اجلندي ،دار الفرقان1990 ،م.
 -8فصول يف فقه اللغة ،رمضان عبد التواب ،مكتبة اخلاجني ،الطبعة الثالثة ،القاهرة 1987م.
 -9قضااي العصر ،عمار ساسي ،عامل الكتب احلديث ،الطبعة األوىل 2009م.
 -10قواعد اللغة الرتكية ،مسعد سويلم الشامان ،الرايض ،جامعة امللك سعود ،عمادة شؤون املكتبات 1417 ،ه .
 -11القياس يف اللغة العربية ،حممد اخلضر حسني ،دار احلداثة ،الطبعة الثانية1983 ،م.
 -12الكلمات العربية يف اللغة اإلجنليزيةَ ،ندر سراج ،الطبعة الثانية ،القاهرة2003 ،م.
 -13اللسان العريب وقضااي العصر ،عمار ساسي ،عامل الكتب احلديث ،الطبعة األوىل 2009م.
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 -14معامل احلياة الفكرية ىف الوالايت العربية ىف العصر العثماين ،الدولة العثمانية اتريخ وحضارة ،ليلى الصباغ ،إشراف وتقدمي
أكمل الدين إحسان اوغلى ،ترمج ة ص احل سعدواي ،مركز األحباث للتاريخ والفنون اإلس المية ،اس تانبول1999 ،م.
 -15معجم األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية ،سهيل صاابن ابن شيخ ابراهيم حقي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الطبعة األوىل
 1426ه 2005م.
 -16معجم املفردات اإلسبانية والربتغالية املشقة من العربية ،املستشرقان اجنلمان ودوزي ،تعريب هناد املوسى ،دار الفكر ،عمان،
1980م.
 -17املعجم املوسوعي للمصطلحات التارخيية العثمانية ،سهيل صاابن ابن شيخ ابراهيم حقي ،مكتبة امللك فهد ،الرايض،
2000م.
اثنيا :املراجع األجنبية:

18 - Eric M. North،The Book of a thousand tongsk Published for the American Bible
Society ،New York and London ،1938.

19- Yaşar Avcı, (Arapça Kökenli Osmanlıca Sözcükler, s.7; bkz.Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara,
3448.

اثلثا :اجملالت:
 -20التأثر والتأثري اللغوي بني اللغة العربية والرتكية ،تيسري حممد الزايدات وغريه ،جملة الدراسات اللغوية واألدبية ،العدد األول،
يونيو 2014م.
 - 21أتثري اللغة العربية يف غريها من اللغات ،ليلى صديق ،جملة حوليات الرتاث ،العدد اخلامس  2006م.
 - 22أتثري اللغة العربية يف اللغة الرتكية ،أمحد فؤاد متويل ،جملة الفيصل العدد .140
 -23احلضارة ،حسني مؤنس ،سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون ،الكويت ،رقم 1998 ،237م.
 - 24اللغة العربية واالصطالح العلمي ،وليد سراج ،جملة الرتاث العريب ،العدد  42و  - 43السنة  - 11كانون الثاين ونيسان
"يناير وابريل" دمشق .1991
 -25الوجود العريب يف اللغة الرتكية ،أمحد توفيق املدين ،جملة جممع اللغة العربية ،اجلزء  ،36ذو القعدة  1395ه 1975م.

رابعا :املواقع االلكرتونية:
 -26التالقح بني اللغة العربية ولغات املسلمني األخرى ،أ.د .أكمل الدين إحسان أوغلى ،موقع إلكرتوين:
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad43partie3.htm
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