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  )املقاالت واآلراء(
  من نقاوة اللغة العربية

َّاستبدال لفظ عربي أصيل مكان لفظ معرب ومركب ثقيل ّ ّ  

  عبد الكريم اليافي. د
  .ً بدال من انفلونزا الطيور))ُاخلنان((تدعونا اللغة العربية إىل أن نقول 

َّاخلنان كغراب داء يأخذ الطري يف حلوقها، ((): خنن(جاء يف تاج العروس  ُ
َا يف الصحاح واملحكمكم

ُ
ِّ...((.  

ُويبدو أن للخنان ساللة اجتاحت اإلبل يف زمن املنذر بن ماء السماء
)١(.  

ُاخلنان زكام لإلبل((): خنن(ًوجاء يف التاج أيضا  ُوزمن اخلنان كان يف . ُ
وهو معروف عند العرب، وقد . عهد املنذر بن ماء السماء، وماتت اإلبل منه

َل النابغة اجلعديذكروه يف أشعارهم، قا
)٢(:  

ِّفمن حيرص على كربي فإين َِ ْ ِمن الشبان أيام اخلنان   َ ُ َ ُّ 
ِكان اخلنان داء يأخذ اإلبل يف مناخرها، ومتوت منه: قال األصمعي ُ .
  .فصار ذلك تارخيهم

                                                            
 وهو املنذر بن امرئ القيس الثالث .م٥٦٣= ه  ق ١٦املنذر بن ماء السماء تويف حنو ) 1(

حلرية وما وهو ثالث املناذرة، ملوك ا. ّوماء السماء أمه. ّبن النعمان بن األسود اللخميا
 .وهو باين قصر الزوراء يف احلرية. يليها من جهة العراق يف اجلاهلية

 حممود شاكر، دار املعارف، القاهرة، ص : طبقات فحول الشعراء، البن سالم، حتقيق) 2(
 .أبو ليلى، ويف امسه اختالفوهو . م٦٧٠= ه  ٥٠والنابغة اجلعدي تويف حنو ). ١٠٣(

.  فأسلموفد على النيب . ن عبد اهللا اجلعدي العامريواملشهور أنه حسان بن قيس ب
 .َّوهو من املعمرين، جتاوز عمره مئة سنة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٧٠  )١(اجلزء ) ٨٢( ا

ّواخلنان بالضم داء يأخذ يف األنف ُوخن البعيـر فهو خمنون، أصابه ... ُ ْ ّ ُ
  .))لكوطائر خمنون كذ. ُاخلنان

  :)٣(جاء يف ديوان النابغة اجلعدي
ِّفمن يك سائال عين فإين ِّ ً ِمن الفتيان يف عام اخلنان   ُ ُ ِ 

ُمضت مئة لعام ولدت فيه َ ٌ ِوعشر بعد ذاك وحجتان   َ ّ ِ َ َ 
ّفقد أبقت صروف الدهر مين َّ َكما أبقت من السيف اليماين   ُ ّ َ 

َتفلل وه َّ ٌو مأثور جرازَ ُ ِإذا مجعت بقائمه اليدان   ٌ َ ِ َِ ُ 
َّتفلل السيف   .ّانكسر حده: َ

، بعد أن أورد املؤلف مجلة من أبيات النابغة ))ّشرح أبيات مغين اللبيب((وجاء يف 
: ))حلن العامة((قال اجلواليقي يف كتاب : اجلعدي، مع اختالف يف بعض أبيات الشعر

ًواخلنان أيضا .  يف الناسوهو يف اإلبل مثل الزكام. ُاخلنان داء يأخذ اإلبل يف مناخرها ُ
ًواخلنان أيضا داء يأخذ الطري يف رؤوسها... داء يأخذ الناس ُ((

) ٤(.  
والغريب أن أدباءنا . ُولفظ اخلنان بتلك املعاين مذكور يف أكثر كتب اللغة

ومن هذه . ًوعلماءنا غفلوا عن هذه الكتب اليت حتوي كنوزا يف خمتلف امليادين
  .ّلطريّامليادين طب احليوان وا

  :هذا وتصبح املصطلحات على الوجه التايل
 فرنسي انكليزي عربي
  Avianflu    Grippe Aviaire  ُاخلنان
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