
  

  صفحة لغة
  
  

   رَ َعبْــ       
  

  )∗(مكي الحسني . د
  :مما جاء يف معاجم اللغة
ا وُعبُوًرا ِه, أي من شاطئه إىل شاطئه: َعَربَ النهَر َعْربً ِه إىل ِعْربِ   .قطعه من ِعْربِ

  .قطعه من جانب إىل جانب: َعَربَ الطريَق 
ها, وهو عابر سبيل: َعَربَ السبيَل    .َشقَّ

ا َعَربَ فالٌن َيْعُربُ    .جرت دمعته: َعْربً
ا وِعبارة َعَربَ الرؤيا ها: َعْربً   .فرسَّ

بنصـب ) َعـْربَ كـذا(شاع يف اللغة العرصية شيوًعا واسًعا اسـتعامل الرتكيـب * 
ومن هذه االستعامالت مـا هـو مقبـول, ومنهـا مـا ! عىل الظرفية املكانية) َعْرب (املصدر 

  .هو غري مقبول كام سنرى
وَنْصـبُها  الظرفية املكانية املختصـة ا إيقاع كلامت موقع وليس من النادر يف لغتن

, ضِمَن, باطَن, َعْربَ (عىل الظرفية مثل  , مع أن ظـروف املكـان التـي ُتنْصـب هـي )طيَّ
جانِــب, مكــان, ... أمــام, وراء, يمــني, يســار, فــوق, حتــت(مثــل  الظــروف املبهمــة

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

عـىل  – انيـة املختصـةعـدٍد مـن الظـروف املك لكـن النحـاة أجـازوا نصـَب ...). ناحية
  .أم ُكنَّ غري مصادر مصادرَ سواء أكانت األسامء  –االتساع 

) َعـْربَ البحـار سار(إن التعبري : فقال )١(يف هذه املسألة القاهرةوقد نظر جممع * 
) التـاريخ(كان النرص حليف العرب يف معاركهم َعْربَ (,  والتعبري عىل احلقيقةصحيح 
أمـا لفـظ . ن التاريخ باملسافة البعيدة التي يقطعها املسـافربتشبيه زم عىل املجازصحيح 

  .باسم الفاعل ُيعرب حاالً عىل تأويله مصدرهو ففيهام ) َعْربَ (
وذَكـَر أن  )٢()ع ب ر(ثم عاد جممع القاهرة إىل النظـر يف بعـض مشـتقات مـادة 

  :ليست بمستحدثة, ففي التنزيل العزيز إقامة املصدر مقام اسم الفاعل
ـــــرة(  ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  ـــــك  )٢٦٠:البق أي يأتين

  : وفيه أيضاً .  عاتُمْرس 
 خائفنيأي ادعوه  )٥٦: ألعرافا( ژٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈۆ  ۆ  ۈژ 
  .رمحته وراجنيمن عذابه 
  ?through مقابل  »َعْرب «* 

  :, منهااإلنكليزية معاٍن كثرية throughلكلمة 
نـى , وتـأيت أحيانـًا بمع)كذا(, إىل هناية )فالن(بسبب, بواسطة, بفضل, عىل يد 

 The River Thames flows: كســفوردأجــاء يف معجــم ). َعــْرب (املصــدر 

                                                           
 .١٩٧٧, صدر سنة ٢٠٠٤كتاب األلفاظ واألساليب, اجلزء األول, ص )١(
 .٢٠١٠, صدر سنة ٢٠٥اظ واألساليب, اجلزء الثاين, صكتاب األلف )٢(



  مكي احلسني. د −   َعْبـــــرَ  
  

through London. أوجيتاز هنر التيمز مدينة لندن, / يعرب : أي:  
  .لندن عابراً جيري هنر التيمز 

  : مكان اسم الفاعل صارت العبارة) َعْرب (فإذا وضعنا املصدر 

  :)٣( , وهذه ترمجة مقبولة»لندن َعْربَ  هنر التيمز  جيري«
نـة, لوصـف عبـور النهـر للمدي) َعـْرب (بــ  throughولكن إذا صحَّ هنا ترمجـة 

حيثام وردت الكلمـة اإلنكليزيـة يف  throughمقابل ) عرب(ل فهذا ال يعني أن ُتستعم
عالقة  تكن ثمةرتاث للسياق الذي وردت فيه, ولومل النصوص املراد ترمجتها, دون اك

ا كان معظم املشـتغلني بالرتمجـة يف الصـحافة وغريهـا وملَّ ! بالعبور احلقيقي أو املجازي
لكي ال ُيتعبوا أنفَسهم بالبحث يف املعجم [َحيفظون لِلَّْفظ األجنبي مقابالً عربيا واحًدا 

ًها ا ُخميغُري السـليم انتشـارً ) عرب(ستعامُل انترش ا] عن املعنى املناسب للسياق ًفـا, ُمشـوِّ
اء ُلغتنا اجلميلة;   اجلديـدة علـيهم,الكلامت والرتاكيب  »يلتقطون«ذلك أن أغلب الُقرَّ

الَعْرصـ, وُيامشـون  »ُيسـايرون«ظنـا مـنهم أهنـم ! ويستعملوهنا حني يكتبون, مقلِّدين
  :ولذا شاع استعامل كلامت كثرية يف غري ما ُوِضعت له, مثل... سنَّة التطور

 ....فافية, من خالل, َمتَعَّن, ناهيكْرب, الشعَ 
الكلــامت ) نحــو إتقــان الكتابـة العلميــة باللغــة العربيــة(وقـد عاجلــُت يف كتــايب 

 .املذكورة وغَريها, باستثناء األوىل التي أحتدث عنها اآلن
                                                           

ف باإلضافة, نحـو) عرب لندن(حال صاحبها النهر; و : عابًرا )٣( : حال أيًضا, إذ قد تأيت احلال بلفظ املعرَّ
 !وحَدكْ اجتهْد 
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عبـاراٍت كثـريًة اسـتُعمل يف  ,معـارصةصادفُت يف أثنـاء مطـالعتي لكتابـاٍت * 
  :مقبوالً عىل احلقيقة, أو عىل املجاز, نحو استعامالً ) َعْربَ (بعضها 
ها هي فرنسا, منارة العاَمل الثقافية, ترتنَّح أمـام اإلعصـار الثقـايف الـذي ...  − ١

  .َعْربَ األطليسهيبُّ عليها 
نِْصِف الشفافة  َعْرب املرآةويغادُر اجلهاَز جزٌء صغري من هذه الفوتونات ...  − ٢

  .عىل هيئة شعاع ليزري
 َعـْرب مـادةهذا املفعول هو تفاعٌل بني موجة ضوئية وأخرى صـوتية متـّران  − ٣

  .بعينها, يؤدي إىل حرف أو تعديل املوجة الضوئية
ور العلمـي ـمثرية من التط َعْربَ رحلةٍ   – حّقق احلاسوب خالل نصف قرن − ٤

نَتُْه م –التِّقاّين الذي مل يسبق له مثيل  −    ..ندرجًة عاليًة من النضج َمكَّ
ــزمن  –) ترمجــة(وقــد جــرى اســتعامل هــذه الكلمــة ...  − ٥ ــْربَ ال بَمعــاٍن  –َع

  ...جديدة, فأصبحْت تعني َمن يكتب سرية شخٍص أو أشخاصٍ 
يف غـري حمّلهـا ) عـرب(عباراٍت كثريًة, جاءت فيها كلمة  ولكن صادفُت أيًضا * 
يلها اجليـد فأوردُت بعضها هنا, ووضعُت بني قوسني, بعد كلمـة عـرب, بـد! الصحيح

  :الذي كان ينبغي استعامله
  .إعادة نسخ معطياهتا) بـ(يمكن احلفاظ عىل أكثر من نسخة واحدة َعْربَ  − ١
  .َأْخِذ متوسط مجيع القيم) بـ(وذلك عرب ...  − ٢
  .إضافة سبب مبارش إىل متغري اإلنذار) بـ(تعاَلج التدخالت عرب ... − ٣
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  .الشعر) بأن يقول(فيُكثّف الشاعُر مشهد القوة عرب ...  − ٤
  ...الشيخوخة) بسبب(عرب ...  − ٥
  ...الشاعُر َرْسمَ ) فيُحاول( عرب حماولةيتصل الشعر بالوظيفة  − ٦
الوســـائط ) باســـتعامل(التنســـيق بـــني اإلعـــالم واالتصـــاالت عـــرب ...  − ٧
  ...املتعددة
  .جمموعة من املراوح) بـ(ع اهلواء البارد يف املبنى عرب يوزَّ  − ٨
  .الروابط الالسلكية) بطريق/ بـ (بيانات عرب ُتنقل ال − ٩
عـدم التسـجيل فيهـا ) بسـبب(إن عدد غري امللتحقني فعليا باملدرسة عرب  − ١٠
  ...يساوي

  .اهلاتف اخلََلِوّي ) بـ(فاتصل به عرب ...  − ١١
  !هذا االنتامء) بفضل(حيقق الشاعر طموحه عرب  − ١٢
  .استجابة الشاعراجلدل الدائم تتجىل ) من خالل(وعرب ...  − ١٣
  ...العصبية يلتحم الشاعر اجلاهيل) بـ(وعرب ...  − ١٤
مراقبـة تغـريات تركيـز بعـض العنـارص ) بـ(للتخفيف من اخلطر عرب ...  − ١٥

  .الكيميائية يف املياه اجلوفية
الفتوحـات ) عـىل أجنحـة(ذلك الزخم املعريف الذي امتد ُصُعًدا عرب ...  − ١٦
  .اإلسالمية
  .موجاٍت َجيْبيَّة) بـ(عرب  يج واالهتزازينتقل الضج − ١٧
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  .اإلحساس باملصري اجلامعي) نتيجة(تتجرع الذاُت األمل عرب  − ١٨
  !التعاون مع وزارة الرتبية) بـ(وذلك عرب ...  − ١٩
ل الشاعُر املسؤولية عرب  − ٢٠ عر) من طريق(َحتمَّ   !الكلمة, الشِّ
عـم اليابـانيني إلجيـاد د) وذلـك بــ(ختفيف الضغط السكاين الداخيل عرب  − ٢١

  .فرص عمٍل هلم يف اخلارج
القـوانني ) وذلـك بَِسـنِّ (نالحظ َتعـارَض املامرسـات مـع اخلطـاب عـرب  − ٢٢

  .االستثنائية واملامرسات التي تستعري وسائَلها من النظم الدكتاتورية
أجياٍل متعاقبـة ) يف(اعتالل صحة عرشات اآلالف من اليابانيني عرب ...  − ٢٣
  ).١٩٤٥سنة (خلف التكنولوجي آنذاك نظرًا للت

التعلـيم ) بواسطة/ باالستفادة من (التأهيل الرتبوي للمدرسني عرب ...  − ٢٤
  .  الشبكي بالتعاون مع اجلامعة االفرتاضية

  
  


