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عوامل وأسباب االقرتاض اللغوي بني اللغة العربية ولغة اهلوسا
ادلكتور ابراهمي معر محمد
Flight Lieutenant & Chief imam of Sokoto Airforce Base
املقدمة:
تتناول هذه املقالة ظاهرة االقتراض من اللغة العربية إلى لغة هوسا ,وذلك من حيث التعريف
وذكر عوامل وأسباب التي تؤدي إليها ،وعرض جوانب الرئيسية التي تستمد منها لغة هوسا في
حاجتها إلى االقتراض عن طريق ضرب النماذج ،ثم تبيان دالالتها وما يحدث باللفظ بعد
االقتراض من تغيير النطق أو املعنى.
اللغة ظاهرة اجتماعية تنمو وتنشأ كما ينشأ غيرها من الظواهر االجتماعية األخرى في
املجتمعات البشر املختلفة فتخلقها في صورة تلقائية وعفوية طبيعة اجتماع هؤالء البشر
وتنبعث من الحياة الجمعية املنظمة ,وغير املنظمة وما تقتضيه هذه الحياة من شؤون ،وهي أن
اللغة في حقيقتها ال تعدو أن تكون وسيلة من وسائل تنظيم املجتمع اإلنساني ،تربط بين األفراد
وتربط بين الجماعات ،وتربط بين الشعوب .وهذا يعني أن األمة بصفة عامة تحتاج إلى بعضها
البعض ،ال تنفرد أمة وتجتمع كل ما تحتاج إليه إال وتستعير من غيرها األدوات التي ال تعيش إال
بها ،وليس من الواجب أن تترجم كلما استعارته من قوم إلى لغتهم ،وقد يستقرضونه مع لفظه في
لغته األصلى فأصبح من الضروري االقتراض بين اللغات.
االقتراض ظاهرة لغوية مشتركة ال تكاد تخلو منها لغة ما دام لها متحدثون لهم أدنى اتصال أو
احتكاك مع متحدي لغة أخرى ،ويدل تاالريخ البحث في اللغات على أنه ال توجد لغة تخلو تماما
من االقتراض1.

318

عوامل وأس باب اقرتاض اللغوي بني اللغة العربية ولغة الهوسا
"مالم" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الول2018 ،م

ادلكتور ابراهمي معر محمد
ISSN 1118 - 3365

مفهوم االقتراض:
االقتراض في اللغة مصدر من اقترض يقترض اقتراضا ،يقال اقتضت منه ،أي أخذت منه قرضا،
وأقرضه ،أي أعطيت إياه قرضا  .والقرض ما تعطيه غيرك من مال أو نوحه على أن يرده إليك
بعد حين 2.إذن فاالقتراض في اللغة العربية يعني ما تأخذه من غيرك أو تعطيه إياه سواء كان
ماديا أو معنويا ،ويشترط فيه الرد إذا كان ماديا.
أما في االصطالح اللغويين فقد عرفه الكثيرون ممن كتبوا حول عن هذا املجال ،منها:
"-العملية التي توجد فيها إحدى اللغات بعض العناصر اللغوية في لغة أخرى3.

 محلولة نسخ صور مماثلة لنمط لغوي إلحدى اللغات تعلم سابقا في لغة أخرى .ويقول فيهس ْ
يرسن :فليس االقتراض اللغوي في الواقع إال تقليدا ال يختلف عن تقليد األطفال لحديث آبائهم
ِ
إال أنه تقليد للبعض ال لكل4.
 عملية التي تمتص بها لغة ما ألفاظا وتعبيرات ،وربما أصواتا وأشكاال من لغة أخرى ،وتكيفها فياستخدمها مع أو بدون تكيف صوت وداللي5.
إن االقتراض في اصطالح اللغويين يختلف تماما عن معناه العام ،ألن االقتراض عند اللغويين ال
يلزم املقترض أن يرد إليه ما اقترضه منه ،بل ال يحتاج إلى املقترض ،وقد يكون بدون معرفته.
ويفهم من تعريف  pei Marioأن االقتراض شائع في األلفاظ والتعابير مع احتمال حدوثه في
األصوات واألشكال القواعدية ،وهذا يؤكد ما يشير إليه إبراهيم أنيس إلى أن لظاهرة االقتراض
نواح متعددة ،وآثار متشبعة ،إذ أن عناصر اللغة بصورة عامة تختلف في سرعة قبولها للتطور،
فبعض هذه العناصر محل جدل وخالف ،والبعض اآلخر موضع دراسة واختالف في املذاهب6.
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االقتراض عند القدامى واملحدثون:
إذا نظرنا إلى ما ألفه اللغويون القدامى نرى أنهم اختلفوا في وجود الفاظ الدخيل في لغة معينة،
والشاهد على ذلك ما ذهب إليه بعضهم بأن كلمة القرطاس والسندس والدرهم واالستبرق
والرقيم وأمثالها ليست كلمات عربية ،بل إنما هي مأخوذة من الفارسية والسريانية والعبرانية
وغيرها ،ومنهم من يخالف ذلك على أنها ماةهي إال التوافق بين اللغتين ،وقد ألف ابن حسنون
كتابا وسماه "اللغات في القرءان" وأنكر فيه وجود الدخيل أو األفاظ املقترضة في القرءان
الكريم واستدل بتفسير ابن عباس عند قوله تعالى" :بلسان عربي مبين" الشعراء .1٩5 :قال:
بلسان قريش ،ولو كان غير عربي ما فهموه ،وفي ذلك قال تعالى" :وما أرسلنا من رسول إال بلسان
قومه ليبين لهم" (إبراهيم )4 :وليس من األلسنة ما أوسع من لسان العرب ,والقرءان الكريم
ّ
ليس فيه إال لغة العرب ،وربما وافقت اللغة اللغات7،وقد رتب فيه بعض األلفاظ من سورة
البقرة إلى سورة الناس وأتى بدالالتها على حسب مختلف اللهجات العربية وقبائلها8.
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َ
أما املحدثون فكان لهم االختالفات في ذلك أيضا ،وتقول الباحثة فريعة َهبو ط ْن يايا" :لقد سلك
اللغويون في تصنيف املواد املعجمية لكل لغة إلى كلمات أصلية وأخرى دخيلة ،واصطلح
املحدثون على تسمية هذا األخير بألفاظ املقترضة ،إال أن هذا املصطلح لم يفز بالقبول من
جميع علماء اللغة ،لذا ُوجد من اعترض على اطالق تسمية املقترض بالدخيل"٩.
وإذا كان املر كذلك فهذا يعني أن املحدثين ما اتفقوا على تسمية الدخيل أو األلفاظ املستعارة
باالقتراض اللغوي ،وعلى ذلك يقول هوجن haujen :فاملجاز املتضمن في كلمة االقتراض مجازا
بالتأكيد طاملا أن االقتراض يتم من غير موافقة املقترض (اللغة املعطية) وليس هنالك إلزام
ُ
للمقرض (اللغة اآلخذة) برد ما اقترض ،فالعملية يمكن أن يطلق عليها بـ"التبني" وعلق سيرسن
أيضا على هذا املصطلح بقوله إني أستعمل اصطالحين :ألفاظ املقترضة وألفاظ املستعارة ،ألن
تعارف الناس عليها يجعلها أنسب ال ألنهما صحيحان10
اعتمادا على وجود نماذج كثيرة في قضية االقتراض بعد االستقراء والتتبع وتحليل طرق وصولها
أنتج إلى أن االقتراض يكون مباشرة من حيث اللفظ واملعنى ،ومثال ذلك ما اقترضته اللغة
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العربية من االنجلزية ،نحوَ :جاكيتَ ،ب ْنك ،ميكروفون ،ميكانك ،ونحوها .وقد يكون غير مباشر
َّ
وذلك بنتيجة عدم نطق الصحيح أو إلقائه على داللة أخرى ،نحوُ :بـهاري في بخاري ،وألو في
َ َّ
وسله في صالة.
اللوح،
عوامل وأسباب اقتراض اللغوي بين لغة الهوسا والعربية
في الحقيقة أن لغة الهوسا اقترضت ألفاظ العربية قد ال تؤد وال تحص ى ،وذلك ألن عالقتهما
قوية ومتينة ،وأدى ذلك إلى عوامل كثيرة ،منها:
أوال -العامل الديني ،إذ أن اللغة ال تأخذ من مفرادات أي ألغة إال إذا كان هناك إتصال بينهما،
فكانت الواسطة بين اللغة العربية والهوسا هي الدين اإلسالمي ،وله دور حضاري وثقافي
واجتماعي وبفضله تعرف قبائل الهوسا على العالم الخارجي ،وكما أن للغة العربية دور مميز في
إيصال الدين اإلسالمي واملعارف الجديدة إلى بالد الهوسا ،ألنه تدخل أينما يدخل اإلسالم ،وألنها
هي وعاء الفكر اإلسالمي والثقافة اإلسالمية11،فاملسلمون ال بد أن يتعلمو على األقل ما يكفيهم
ألداء الشعائر الدينية والفروض العينية من صالة وصيام وزكاة وغيرها ،وألن الهوساويين أخذوا
دين اإلسالم من العرب فأخذوا معه مصطالته واستعملوها حتى صارت جزء ال يتجزء من لغتهم
األصلية.
ثانيا-العامل التجاري ،ال ينفصل الدين اإلسالم عن التجارة من حيث الدخول إلى بالد الهوسا،
وال يسبق أحدهما اآلخر ،ألن قافلة الداعية الذين أتوا بإلسالم هم التجار أنفسهم ،وقد ساهم
هذا على وجود مصطالت التجارية وآالت الحربية واملستعلة في البيت في لغة الهوسا ،ومثال ذلك:
تنور ،Tanderuشاي ،shayiأمانة ،Amanaمد  ،muduحساب ،Lissafiالبارود،Alburushi
الحرب ، Harbiالبندقية  ،bundigaوهكذا.
ثالثا -العامل اإلداري ،من املعروف أن دين اإلسالم ال يتماش ى إال مع الرئاسة ،ولكل ش يء هاد ،في
العبادة واملعاملة ،وفي األمن والغزو ،وفي القعود والسفر .وقبائل هوسا بايعوا عن اإلسالم بأكمله
واستعملوه كقانونا لهم ،واتبعوا شريعته ونظام مناصب الحكومية ،وقد أدى ذلك إلى وجود
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املصطلحات اإلدارية كثيرة في لغتهم ،ومن أمثلة ذلك :الوزير ،Waziriالقاض ي،Alkali
ُ
املفتي ،Muhutiالحكم ،Hukunciشورى ،shawaraالحاكم ، Hakimiقض ي ،kuliyaوهكذا.
ومن األسباب ما يلي:
أوال -الحاجة إذ أن الدافع الرئيس لالقتراض هو الحاجة إلى إيجاد ألفاظ موضوعات جديدة
ومفاهيم جديدة وأسماء جديدة ،فمن السهولة بمكان أن تقترض لغة ما مصطلحا موجودا في
لغة أخرى من أن تبتدع مصطلحا جديدا 12.ومثال ذلك أسماء األطعمة واملالبس التى جاءت بها
تجار العرب إلى بالد هوسا ،فبدال من أن تنادى بأسماء جديدة فسموها بألفاظها العربية ،نحو:
خبز  ،Alkubusالحرير ُ ،Alharini
الحلة  ،Hulaالقمح  ،Alkamaالقرنفل Kananfariوهكذا.
ثانيا -املكانة  ، prestigإذ قد يشعر املتحدثون للغة ما بالحاجة إلى االقتراض ليس بسبب أن
لغتهم ال تمتلك كلمة املناسبة للموضوع املعين ،ولكن بسبب أنهم يعتقدون أن الكلمة املساوية في
اللغة الواهبة أفضل وأعظم مكانة إلى حد ما 13.وذلك مثل ما اقترضته لغة الهوسا في اللغة العربية
من املصطلحات الدينية ،نحو :القرءان  ،Kur'aniالصدقة ،Sadakaالزكاة ،Zakkaالجنة
 ،Aljannaالقبر ،kabariونحوها.
ثالثا -النزعة إلى التفوق واالمتياز ،ومعنى هذا أنه قبل اإلقدام على مثل هذا النوع من االقتراض
هو أن تشعر اللغة اآلخذة بأن اللغة املأخوذة محسوبة في عداد األمم التي ينظر إليها بأنها جديرة
بالتقليد في كل املجاالت بوجه عام أو في مجال معين على أقل تقدير14،وهو أقرب إلى السبب
َ
املذكور أعاله .ومثال ذلك في كلمة شاي  Teaيسمى  Ruwan bunuفي لغة الهوسا إن صح
التعبير ،لكن جزبتهم النزعة إلى التفوق فسمونه باسمه العربي ،ومثال آخر القثيفة، katifa
الجبة  ،Jabbaونحوها.
وقد أدى هذا إلى التكلف في استعمال الكلمات األجنبية في لغة هوسا ،حيث ترى املثقف باللغة
العربية أو االنجلزية يتكلم بلغتين مختلطين في آن واحد حتى ال تكاد تمييز بأيهما يتكلم.

322

عوامل وأس باب اقرتاض اللغوي بني اللغة العربية ولغة الهوسا
"مالم" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الول2018 ،م

ادلكتور ابراهمي معر محمد
ISSN 1118 - 3365

رابعا -ما يسمى بالكلمات املدروسة ،وهي الكلمات التي توجد في العلوم وأنظمة األبحاث وكتب
العلمية غالبا ،ومثال ذلك مثل علم النوح ، Nahawuالصرف ،Sarfuالبالغة،Balaga
القافية ،kafiyaونحوها.
خامسا -اإلعجاب باللفظ األجنبي ،وهو سبب مباشر من أسباب من االقتراض ،وذلك مثل
أسماء األشخاص حيث يسمون الهوساويون أبنائهم بأسماء العرب وإن كان هذا عامل ديني،
ولكن ال عيب في ضرب املثل به.
ومجمل القول أن هناك أسبابا عديدة تساعد في عملية االقتراض من اللغة العربية إلى لغة
الهوسارتتداخل في كثير من األحيان وتختلف في سعة انتشارها.
دالالت األلفاظ العربية املقترضة في لغة الهوسا:
نفهم أن لغة هوسا استعارت من اللغة العربية ألفاظا كثيرة ،وقد بذل الباحث املشهور G.P
 Bargeryجهدا كبيرا في البحث عن اكتشاف األلفاظ العربية املقترضة في لغة الهوسا ،وجمع
عددا كبيرا من األلفاظ ،ويظهر هذا في مؤلفه القيمA Hausa-English dictionary and :
 English Hausa Vocabularyوجعل فيه رمز  arأمام ألفاظ العربية املقترضة في معجمه هذا15.
ومن تلك األلفاظ ما اقترضته لغة الهوسا مباشرة بدون تحريف النطق أو الداللة ،ومنها ما
استعارته غير مباشرة ،قد تحذف فيه صوتا أو تبدله عن مخرجه الصحيح ،أو تتغير داللته
األصلية.
مثال ألفاظ املقترضة مباشرة بدون تبديل النطق :جامعة ،Jami'aالجدال ،Jidaliالقلم
 ،Alkalamiنحو ،Nahawuالوعد ،Wa'adiواألمثلة على ذلك كثيرة ومنها أسماء األشخاص
واألماكن ،كبير صغير محمد ،ونحوها.
مثال ألفاظ املقترضة مع تغيير النطق:وهي أكثرها فمنها :البصل ،Albasaالوقت،Lokaci
ُ
اللوح ،Alloالصالة  . Sallaومما يعيننا على فهمها فهو أن لغة الهوسا ال تنطق فيها الحروف
اآلتية :ح-خ-ث-ص ض-ظ-ذ-ع ،فإذا كان لفظ العربي يحمل أحد هذه الحروف ،ففي لغة
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الالم ،والظاد بالزين ،والذال بالزين ،والعين باأللف.
مثال ألفاظ املقترضة مع تغيير داللتها :ليس كل لفظ استعارته لغة الهوسا من العربية يأتي
بداللته ،يستبدلون بعضها عن معانه األصلي ،ومثال ذلك" :اللقن" ،Lakaniواللقن في اللغة
َ
يلقن ً
لقنا وهو استماع إلى الكالم أو الدرس أو املعنى وتعلم كيفية نطقه ،يقال
العربية من ِلقن
لقن الكالم ،إذا أخذه وفهمه سريعا .أما في لغة الهوسا تغيرت هذه الداللة Lakani ،معناه الدواء
السيما من األدعية واألوراد وغيرها من الدواء التقليدي.
ومنها لفظ "قالوا بلي"  ،Kalubaleفهذا اللفظ في اللغة العربية مركب من كلمتين ،قالوا  -بلي،
ومعنى هذا اللفظ ال عالقة له بمعناه في لغة الهوسا إذ تعني به مشاكل أو مشكالت.
ومنها "الطب"  Tsibbuفي اللغة العربية هو معرفة حال املريض وكيفية عالجه ،أما في لغة الهوسا
فاختصت داللة هذا اللفظ بمعنى السحر ال غير ،وإن كانت من معانيها في العربية تعني ذلك
أيضا.
ومنها "ولكن" Walakiوفي اللغة العربية حرف استدراك ،كأن تقول :وقف الحاضرون لكن اإلمام
لم يقف ،أما في لغة الهوسا تتغير املعنى إلى الشك مع امليل إلى الظن.
ومنها كلمة "السبب"  Sababiفي اللغة العربية لها معان كثيرة ،منها القرابة واملودة ،وتعني كل ش يء
يتوصل به إلى غيره ،وفي محكم التنزيل" ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ" الكهف 84 :والسبب
هنا هو كل ما ال يتححق األمر إال به .أما في لغة الهوسا فتختلف املعنى إلى الخصومة والزجر
والقتال.
الخاتمة:
لقد اتضح خالل هذا البحث الوجيز مفهوم اللغوي لالقتراض ومفهومه عند علماء اللغة
القدامى واملحدثين ،واتضح أيضا أن ظاهرة االقتراض بين اللغات ظاهرة عامة وشائعة الحدوث
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بصفة عامة ،وبين اللغة العربية ولغة الهوسا خاصة ،وأن مستويات اللغة تختلف عند عملية
االقتراض ،األصوات والترتيب والداللة ،كما اتضح أيضا أن هناك أسبابا متعددة لالقتراض
اللغوي يمكن حصرها في الحاجة إلى املوضوعات ومفاهيم جديدة ،ثم املكانة املتميزة للغة
املفترضة ،بإلضافة إلى النزعة إلى التفوق ،ثم ما يسمى بالكلمات املدروسة واإلعجاب اللفظي.
واتضح أيضا خالل البحث العوامل التي أدت إلى االقتراض اللغوي بين العربية والهوسا منها
العامل الديني ،والعامل التجاري ،والعامل اإلداري .وفيما يخص الداللة فإنه تناول األلفاظ
العربية املقترضة في لغة الهوسا ودالالتها ،فمنها ما استعارته مباشرة من دون تحريف النطق أو
الداللة ،ومنها ما تغير نطقه ولم تتغير داللته ،ومنها ما تغيرت داللته.
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