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The name is not translated from one language to another, but allows to be 
rewritten in another language by using adjacent letters in the character of 
sounds. This study aims to analyze the transliteration symbols phoneme in 
proper noun of the Indonesian language into Arabic based on phonological 
and graphologist approach and expected to provide solutions to these 
problems. The study sources are scattered texts in 30 Arabic news media 
online. Indonesian alphabet characters are very different from the Arabic 
language. Indonesian is written with the Latin script whereas Arabic with 
Arabic alphabet system. Factors causing the emergence of this variant seems 
to be caused by lack of international standards related to the Latin-Arabic 
transcription symbols especially for Indonesian-Arabic. as in the case of 
rewriting the phoneme / c / into Arabic, Phoneme /C/ is one of the letters 
not found in Arabic phonemes thus resulting in the emergence of 
transcriptional variation symbol of Latin to Arabic such as < �ش، �خ�ق، �س، ك، > 
and <ش�> (Ibn Murad,1979:221; Attarazy & Amin, 1984:207). This case has 
implications for the decoding process by readers. 
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 تمهيد

� �العلوم �أن �شك �من �و�ما �صغ��ة. �قر�ة �إ�� �العالم �وحولت �ال�شر�ة، �ا��ياة �مجاالت ��ل ��� �ثورة �أحدثت والتكنولوجيا
�ا��ياة� �مجاالت �يخوض �أن �العصر�ا��اضر�ع�� �رجل �السر�عة �الاتصال �و�وسائل �إلان��ن�ت �وشبكة �انفجار�املعلومات ��ّ�ع

����������.)٢٠١٥(طيب��من�حضارة�وتقاليد�وعلوم�ومعارفال�شر�ة�مباشرة،�و�فهم�آلاخر�ن�بدون�حواجز�لغو�ة،�و�ستفيد�بما�لد��م�
�الشعوب�حينماو  �ب�ن �التواصل ��يتم �من �فإن �أحيانًا �و الصعو�ة ��س�ب�كتابة �ألا��مية �باللغات �املكتو�ة �ألاسماء قراءة

ا��صائص�إلامالئية�والصوتية�ملعظم�تلك�اللغات�مثل�استخدام��شكيالت�من�ا��روف�يصعب�نطقها�أو�تباين�طر�قة�النطق�
إ���أخرى�أو�تباين�ا��روف�و�قاء�النطق�ع���حاله�مما��س�ب�إلار�اك�لذات�ا��رف�أو�ل�شكيلة�ا��روف�من�منطقة�جغرافية�

وضع�آلية�لتحديد�كتابة�أسماء�ألاعالم�بحروف��غ���اللغة�ألاصلية�ال���كت�ت��عليه�حاجة���و .�لغ���املختص�ن����اللغة�املعنية
�و  �ألاسماء �كتابة �طرق �تق�ن �ال�� �ألانظمة �وضع �إ�� �العالم �دول �معظم �سارعت �فقد �ب�ن��ا، �نذكر�الاتفاقية��من �ألانظمة هذه

م،�١٩٧٣س�تم����١٣بتار�خ�(Berne) �املوقعة����برن �الدولية��شأن�تحديد�الاسم�ألاول�واسم�العائلة������ل�ألاحوال�املدنية
كيفية��وال���أشارت����جميع�موادها�إلاحدى�عشرة�إ���أهمية�تحديد�الاسم�ألاول�واسم�العائلة������ل�ألاحوال�املدنية،�وإ��

ƞǾǱƘƾǱȃƗ ƞǝƘǢƦǩƗ ƻƘƽƍ ƞǾƛƸǖǩƗ ƞǚǪǩƗ :1259مجموعة بحوث



صياغته،�وذلك�بتطبيق�ما�ورد����نصها،�وقد�أشار�نص�الوثيقة����املادة�الثانية�إ���الال��ام�بكتابة�هذه�ألاسماء�كما�وردت�
 وعدم�ل�حرفها�بلغ��ا�ألاصلية�وذلك�بنق

 أو.�ة�الهدفالتعب���عن�ال�لمة�ألاصلية����لغة�املصدر�بأحرف�م�افئة����لغ����(Transliteration)النقل�ا��ر��عملية�
�كتابة ا��روف ��� �بنظام �تقابل ورسمها �إيقاع �أي �أمكن. آخر، ��لما �واحد �وحرف �بحرف �حرف ��ل �ومبادلة �لغت�ن �هذاب�ن

�املوردالا  ��� �من���البعلب�ي �نحته ��صطالح �مؤلفاتهالنقحرةب�لمة �معظم ��� �خشيم �فه�� �ع�� �استخدامه �وأشاع (امل��وب��،
�(tʃو�تتاولت�الدراسات�الصوامت�ال���النجدها�نجدها�ب�ن�ألاصوات�اللغو�ة�العر�ية،�مثل�/�.)٢٠١٢ )�والــ�ch/�ال���يزمها�له�بــ

/g/�/�و�الـv/ /وp املبادئ�إ��الس�ب����ذلك��عود�إ���غياب��،با��روف�العر�يةسية��سماء�الاعالم�الاندون/.�وقد�تباين�كتابة�ألا�
��املعيار�ة�أح�ام �العر�ية. �بحروف �الاندون�سية �اسماء �الكتا�ي �نقل �كيفية �تقديم�لتحديد �إ�� ���دف �املقالة �هذه �فإن وعليه،

 .املشا�لسماء�ألاعالم�الاندو�سية�با��روف�العر�ية�وتقديم�مق��ح���لول�تلك�انقل�الكتا�ي�����مشا�ل
 

 منهج البحث
�من�بيانات�و�� أو�سمات�خصائص�لد��ا�املستخدمة�العينات �إلالك��ونية�مشتقة �إلاعالم �العر�ية��وسائل باللغة

قد��و  اندون�سيا�الذي�يحتوي�ع���أسماء�العر�ية�ال��افة�إلالك��ونية�هو�مصدر�البيانات�.إلاندون�سية�أسماء�حتوي�ع���و 
�طر�ق�أخذت �عن ��تقنية�البيانات �أو�الهادفةأخذ �العمدية � (Purposive Sample)�العينة .� �إلان��نت�٣٠هناك باللغة��مواقع

�Gazali�من�قبل�أجر�ت�البحوث�ال���من�نتائج�ةقتشم�البيانات��عضو ����هذه�الدراسة�أولية�بيانات�مصدرت�ون�ال��� العر�ية
)2014a; 2014.( 

�ال���ةندون�سيالا �اءسمالا �العثور�ع�� أوال،،�ع���النحو�التا���ت�ون�مفصلة�مكن�أنت�ا��صول�ع���البيانات�إجراءات
�ب�مكتو�ة �العر�يةأحرف �عملية� وثانيا،، ��مراقبة �الكتا�ي �تم�ع��نقل �ال�� �ا��طوة�البيانات �من �عل��ا ا�واخ�� �ألاو��،�ا��صول

�نقلت�ال���واملدن�ألا��اص�أسماء�م��ا�الاندون�سية�ألاعالم�أسماء�نقحرة�موضوع��عا���الدراسة�هذهو �.البيانات�تص�يف
 التوثيق.�خالل�من�وال��ج���اللسا�ي�ا��ل�إ���بالرجوع�العر�ية�ا��روفب

 
 بين األندونيسية والعربية تصويات

� �العلوم �بمعطيات �مس��ة �حديثة �دراسة �ا��ية �اللغات �دراسة �إ�� �اللغو�ون �توجه �بدؤوا�منذ �أن �ومنذ الطبيعية،
�أساسية� �كتابية �وحدة �م��ما �ألاول ��ش�ل �أساسي�ن �مصط���ن ��و��ما �أساس �ع�� �والصوت، �ا��رف �مفهومي �ب�ن يفرقون
�من� �نوع�ن �ب�ن �اللغو�ون �فرق �هذا �ع�� �و�ناء �للغة. �العام �الصو�ي �للبناء �أساسية �نطقية �وحدة �الثا�ي �و�ش�ل �اللغوي للنظام

�ال�� �الكتابة �أدق�الكتابة، �(أو��ش�ل �الصوت ��ش�ل �ال�� �الصوتية، �والكتابة �ف��ا، �ألاساسية �الوحدة �ا��رف ��ش�ل �ال�� ائية
 .�)١٩٨٢(رضوان��وحد��ا�ألاساسية�الفونيم)

�عند ألاصوات، مجموعة من خاصة حالة أو خاص، صوت هو اللغوي  الصوت بأنه� املحدث�ن اللغو��ن �عض و�عرف
�١٩٩٧�،(السعران�أخرى  أدوات أو أسباب عن تحدث ال�� ألاصوات سائر عن يختلف فهو إلا�سا�ي، النطق جهاز عن يصدر صوت

هو�أصغر�وحدة�صوتية��(phoneme) :الفونيم� ال����سماه�بالفونيم، ألاصوات�ل�لغة��شتمل�ع���مجموعة��عي��ا�من�.�)٨٥�ص
� ��لمة �ب�ن �املع�� �إختالف �إ�� �تؤدي �املؤلفون� Cruttenden( )2013وأخرى مجردة �ترجمه �وقد �إ��. �/ب/ت/ث/ج/ح/... �مثل: .

�فونيم �لفظه �ع�� �أبقوه �وآخرون �صوتيم، �ّعر�ه �و�عضهم �والفظ، �وصو�ت، �صوتية، �ووحدة �صوت، �إ�� يختلف�عدد��. العرب
فونيما�����٣٢ط�فونيم،�و�بلغ�املتوس�١٤١إ����١٢الفونيمات�من�لغة�إ���أخرى،�وتظهر�الدراسات�ا��ديثة�أن�العدد�ي��اوح�ب�ن�

 و�قول �)١٢٤ص��١٩٩٧(السعران,�بالصوائت�والصوامت� املعروف�ن القسم�ن من قسم إ�� ي�ت�� كالمي صوت��.اللغة�الواحدة
 قسم�ن إ���type of articulationالنطق� من نوع أساس ع���articlesاملنطوقات� أو�soundألاصوات� عمر�"تقسم مختار أحمد

 .�Consonantالصوامت� السواكن�أو�وثانيا�vowelsالصوائت� العلل�أو:��أوال�:هما )٥٨٩ص�� ١٩٩٩(قدور,�
 /i, e, a, ə, o, u, p, t, c, k, b, d, j, g, m, n, ñ, η, s, h, r, l, w, y/و���:��(صوامتا�وصوائتا)،�فونيما�قطعيا�٢٤لإلندون�سية�

�أو�� ��٢٨لها �لو��ان �با��روف� تلك�يرمز�)Kentjono 2005:١٦٤(�إلاندون�سية����الس�يعا��ا��عت���/f, z, ʃ, χ/فونيما فونيمات

�الرومانية .� �ع�� �ألاندون�سية �اللغة �أو��٢٦تحتوي �اللغة �رموز �الكتابة. ��� �واملستخدمة �عل��ا �املتعارف �الرموز �مجموع ��� حرفا
�ألاول  ا��روف ��س�� �قسم�ن �إ�� �تقسم �ف�� �الكتابة ��� �مثل� (Kapital)املستخدمة �الكب��ة �ا��روف  وهكذا .. A B C ومعناه

والصغ���جنبا� �ل�حرف�بنوعيه�الكب��وها���ول�ل�نوع�استخداماته� a b c ة�مثلومعناه�ا��روف�الصغ��  (Kecil) و�س���الثا�ي
 A a , B b , C c , D d , E e , F f , G g , H h , I i , J j , K k , L l , M m , N n , O o , P p , Q q , R r, , S s , T t , U u, V v , W w� :إ���جنب

, X x , Y y , Z z 
� �العر�يةاما �لها�للغة �(�٣٤��انت � حرفاً �٢٨صوتًا ��٦و�مكتو�اً صامتا �حروف �الفتحة�صوائت �و�� �قص��ة �ثالثة :

�ممدودة) �وثالثة �والضمة �الهمزة�.والكسرة �حرف �إضافة �يجب �أنه �اللغو��ن ��عض �عدد� و�رى �ليصبح �العر�ية، �حروف إ��
ʔ, b, t/ وتلك�الاقوت���:�.)Al-Nassir 1993:11(�حرفاً �٢٩ا��روف� ̪, θ, dʒ, ħ, χ, d ̪, ð, r, z, s, ʃ, sˁ, d ̪ˁ, t ̪ˁ, ðˁ, ʕ, ɣ, f, q, k, l, m, n, 

h, w, j, a, i, u, a:, i:, u: /�.���همزة،�ب،�ت،��دأ��بالهمزة�وت�ت���بالولو�والياء،�ع���و��:�بتف��مز�تلك�الاصوات�بحروف�العر�ية�ال
�،��ازي �;�٢٤٣ص ٢٠٠٠�،ر(�ش�ث،�ج،�ح،�خ،�دـ،�ذ،�ر،�ز،�س،�ش،�ص،�ض،�طـ،�ظ،�ع،�غ،�ف،�ق،�ك،�ل،�م،�ن،�ه،�و،�ي

ـــ/ الفتحة :ف�� العر�ية اللغة �� (vowels) الصوائت أما�.)٤٦ص��٢٠٠٧
َ
ــ/ والضمة ، / ـــــ ـــ

ُ
ــــ/ ،�والكسرة / ـــــ ـِ  أو الطو�لة والفتحة ، / ــــ

ا/ ألالف
َ
و/ الطو�لة والضمة�، بفتحة مسبوقة ألف و�� / ـــــــ

ُ
ــى�/ الطو�لة والكسرة ، بضمة مسبوقة واو و�� / ـــــــــــ  ,Watson)ــــــِ

2007:1)�����. 
 ��.�قد�يحمل�الفونيم�الواحد�عدة�تأديات����لغة�واحدة،�قد��ش�ل�هذه�التأديات�فونيمات�مختلفة����لغات�أخرى 

�ذلك مع�� /Buku/و� /Buka/�ال�لمت�ن �نو�� /Pola/و� /Bola/ال�لمت�ن ب�ن مثال املع�� �� �ُغاُيٌر �يوجد مثال الاندون�سية اللغة
�من�صوت �/Pola/�لمة�،�و بمع���كرة�/Bola/�لمة��ال�لمات، داللة �تغ�ّ  أل��ا ؛ةمختلف تفونيما�[u]و�[a]و�[B]و� [P] أن��ل

 �شبه فيما ال�لمات ب�ن تفرق  ف�� العر�ية اللغة �� أماكتاب.�بمع����/Buku/�لمة�فتح،�بمع����/Buka/�لمة�تصميم،�بمع���
 .مختلفان فونيمان /ك / و / ق / ال فإن ولذا الكيل؛ من" �ال "و " قال" :نقول  فنحن الصوت�ن هذين

�تطورها ��عيق �عديدة �وتحديات �إش�اليات �العر�ية �اللغة ��تواجه �وا��روف �ألاصوات �إلاش�اليات، �هذه �الاندون�سيةومن
تم�توظيفها����العر�ية�وقد���زت�مجامع�اللغة�العر�ية��املكتو�ة����اللغة�العر�ية،�و�خاصة����حالة�كتابة�أسماء�علم�أجن�ية

 :ومن�هذه�ا��روف�ال���بات�استخدامها�واقعا�.لم�توفق�فيما�طرحته�من�بدائلولكن�عن�إيجاد�بديل�لها�
 

 ألابجدية
 نيةاالروم

 اللغة(
 )الاندون�سية

نوع�
 الصوت

قيمة�
الفونولوجية�

ألالفبائية�
الصوتية�

 الدولية

ا��روف��مخارج
 وصفته

 النطق�حال

G 

 الصوامت

/g/ 

 مهموسوقفي��طبقي
Dorso-velar stop 

voiceless 

�اللسان�وضع بواسطة�النطق �ع���قاعدة
هكذا�و �افاجئم������الهواءثم� ا��نك�الرخو

�منفاصال��من�اللسان���لفي��زء�ااح���
 .اللهاة

C /tʃ/ 

�املركبة�لثوي�غاري 
 مهموس

palato-alveolar 
affricate voiceless 

�����ا��بال��و التصاق�وسط�اللسان�بالغار�
 الصوتية�أثناء�لفظها

P /p/ 
  شفتان�وقفي

 مهموس
Bilabial stop 

الشفاه� نطق�هذه�ألاحرف�يتطلب�التصاق
�����ا��بال�الصوتية��و  ،مع��عضها�البعض

� �لفظها �كالأثناء �أن �الشفت�ن�بحيث

الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا 1260



صياغته،�وذلك�بتطبيق�ما�ورد����نصها،�وقد�أشار�نص�الوثيقة����املادة�الثانية�إ���الال��ام�بكتابة�هذه�ألاسماء�كما�وردت�
 وعدم�ل�حرفها�بلغ��ا�ألاصلية�وذلك�بنق

 أو.�ة�الهدفالتعب���عن�ال�لمة�ألاصلية����لغة�املصدر�بأحرف�م�افئة����لغ����(Transliteration)النقل�ا��ر��عملية�
�كتابة ا��روف ��� �بنظام �تقابل ورسمها �إيقاع �أي �أمكن. آخر، ��لما �واحد �وحرف �بحرف �حرف ��ل �ومبادلة �لغت�ن �هذاب�ن

�املوردالا  ��� �من���البعلب�ي �نحته ��صطالح �مؤلفاتهالنقحرةب�لمة �معظم ��� �خشيم �فه�� �ع�� �استخدامه �وأشاع (امل��وب��،
�(tʃو�تتاولت�الدراسات�الصوامت�ال���النجدها�نجدها�ب�ن�ألاصوات�اللغو�ة�العر�ية،�مثل�/�.)٢٠١٢ )�والــ�ch/�ال���يزمها�له�بــ

/g/�/�و�الـv/ /وp املبادئ�إ��الس�ب����ذلك��عود�إ���غياب��،با��روف�العر�يةسية��سماء�الاعالم�الاندون/.�وقد�تباين�كتابة�ألا�
��املعيار�ة�أح�ام �العر�ية. �بحروف �الاندون�سية �اسماء �الكتا�ي �نقل �كيفية �تقديم�لتحديد �إ�� ���دف �املقالة �هذه �فإن وعليه،

 .املشا�لسماء�ألاعالم�الاندو�سية�با��روف�العر�ية�وتقديم�مق��ح���لول�تلك�انقل�الكتا�ي�����مشا�ل
 

 منهج البحث
�من�بيانات�و�� أو�سمات�خصائص�لد��ا�املستخدمة�العينات �إلالك��ونية�مشتقة �إلاعالم �العر�ية��وسائل باللغة

قد��و  اندون�سيا�الذي�يحتوي�ع���أسماء�العر�ية�ال��افة�إلالك��ونية�هو�مصدر�البيانات�.إلاندون�سية�أسماء�حتوي�ع���و 
�طر�ق�أخذت �عن ��تقنية�البيانات �أو�الهادفةأخذ �العمدية � (Purposive Sample)�العينة .� �إلان��نت�٣٠هناك باللغة��مواقع

�Gazali�من�قبل�أجر�ت�البحوث�ال���من�نتائج�ةقتشم�البيانات��عضو ����هذه�الدراسة�أولية�بيانات�مصدرت�ون�ال��� العر�ية
)2014a; 2014.( 

�ال���ةندون�سيالا �اءسمالا �العثور�ع�� أوال،،�ع���النحو�التا���ت�ون�مفصلة�مكن�أنت�ا��صول�ع���البيانات�إجراءات
�ب�مكتو�ة �العر�يةأحرف �عملية� وثانيا،، ��مراقبة �الكتا�ي �تم�ع��نقل �ال�� �ا��طوة�البيانات �من �عل��ا ا�واخ�� �ألاو��،�ا��صول

�نقلت�ال���واملدن�ألا��اص�أسماء�م��ا�الاندون�سية�ألاعالم�أسماء�نقحرة�موضوع��عا���الدراسة�هذهو �.البيانات�تص�يف
 التوثيق.�خالل�من�وال��ج���اللسا�ي�ا��ل�إ���بالرجوع�العر�ية�ا��روفب

 
 بين األندونيسية والعربية تصويات

� �العلوم �بمعطيات �مس��ة �حديثة �دراسة �ا��ية �اللغات �دراسة �إ�� �اللغو�ون �توجه �بدؤوا�منذ �أن �ومنذ الطبيعية،
�أساسية� �كتابية �وحدة �م��ما �ألاول ��ش�ل �أساسي�ن �مصط���ن ��و��ما �أساس �ع�� �والصوت، �ا��رف �مفهومي �ب�ن يفرقون
�من� �نوع�ن �ب�ن �اللغو�ون �فرق �هذا �ع�� �و�ناء �للغة. �العام �الصو�ي �للبناء �أساسية �نطقية �وحدة �الثا�ي �و�ش�ل �اللغوي للنظام

�ال�� �الكتابة �أدق�الكتابة، �(أو��ش�ل �الصوت ��ش�ل �ال�� �الصوتية، �والكتابة �ف��ا، �ألاساسية �الوحدة �ا��رف ��ش�ل �ال�� ائية
 .�)١٩٨٢(رضوان��وحد��ا�ألاساسية�الفونيم)

�عند ألاصوات، مجموعة من خاصة حالة أو خاص، صوت هو اللغوي  الصوت بأنه� املحدث�ن اللغو��ن �عض و�عرف
�١٩٩٧�،(السعران�أخرى  أدوات أو أسباب عن تحدث ال�� ألاصوات سائر عن يختلف فهو إلا�سا�ي، النطق جهاز عن يصدر صوت

هو�أصغر�وحدة�صوتية��(phoneme) :الفونيم� ال����سماه�بالفونيم، ألاصوات�ل�لغة��شتمل�ع���مجموعة��عي��ا�من�.�)٨٥�ص
� ��لمة �ب�ن �املع�� �إختالف �إ�� �تؤدي �املؤلفون� Cruttenden( )2013وأخرى مجردة �ترجمه �وقد �إ��. �/ب/ت/ث/ج/ح/... �مثل: .

�فونيم �لفظه �ع�� �أبقوه �وآخرون �صوتيم، �ّعر�ه �و�عضهم �والفظ، �وصو�ت، �صوتية، �ووحدة �صوت، �إ�� يختلف�عدد��. العرب
فونيما�����٣٢ط�فونيم،�و�بلغ�املتوس�١٤١إ����١٢الفونيمات�من�لغة�إ���أخرى،�وتظهر�الدراسات�ا��ديثة�أن�العدد�ي��اوح�ب�ن�

 و�قول �)١٢٤ص��١٩٩٧(السعران,�بالصوائت�والصوامت� املعروف�ن القسم�ن من قسم إ�� ي�ت�� كالمي صوت��.اللغة�الواحدة
 قسم�ن إ���type of articulationالنطق� من نوع أساس ع���articlesاملنطوقات� أو�soundألاصوات� عمر�"تقسم مختار أحمد

 .�Consonantالصوامت� السواكن�أو�وثانيا�vowelsالصوائت� العلل�أو:��أوال�:هما )٥٨٩ص�� ١٩٩٩(قدور,�
 /i, e, a, ə, o, u, p, t, c, k, b, d, j, g, m, n, ñ, η, s, h, r, l, w, y/و���:��(صوامتا�وصوائتا)،�فونيما�قطعيا�٢٤لإلندون�سية�

�أو�� ��٢٨لها �لو��ان �با��روف� تلك�يرمز�)Kentjono 2005:١٦٤(�إلاندون�سية����الس�يعا��ا��عت���/f, z, ʃ, χ/فونيما فونيمات

�الرومانية .� �ع�� �ألاندون�سية �اللغة �أو��٢٦تحتوي �اللغة �رموز �الكتابة. ��� �واملستخدمة �عل��ا �املتعارف �الرموز �مجموع ��� حرفا
�ألاول  ا��روف ��س�� �قسم�ن �إ�� �تقسم �ف�� �الكتابة ��� �مثل� (Kapital)املستخدمة �الكب��ة �ا��روف  وهكذا .. A B C ومعناه

والصغ���جنبا� �ل�حرف�بنوعيه�الكب��وها���ول�ل�نوع�استخداماته� a b c ة�مثلومعناه�ا��روف�الصغ��  (Kecil) و�س���الثا�ي
 A a , B b , C c , D d , E e , F f , G g , H h , I i , J j , K k , L l , M m , N n , O o , P p , Q q , R r, , S s , T t , U u, V v , W w� :إ���جنب

, X x , Y y , Z z 
� �العر�يةاما �لها�للغة �(�٣٤��انت � حرفاً �٢٨صوتًا ��٦و�مكتو�اً صامتا �حروف �الفتحة�صوائت �و�� �قص��ة �ثالثة :

�ممدودة) �وثالثة �والضمة �الهمزة�.والكسرة �حرف �إضافة �يجب �أنه �اللغو��ن ��عض �عدد� و�رى �ليصبح �العر�ية، �حروف إ��
ʔ, b, t/ وتلك�الاقوت���:�.)Al-Nassir 1993:11(�حرفاً �٢٩ا��روف� ̪, θ, dʒ, ħ, χ, d ̪, ð, r, z, s, ʃ, sˁ, d ̪ˁ, t ̪ˁ, ðˁ, ʕ, ɣ, f, q, k, l, m, n, 

h, w, j, a, i, u, a:, i:, u: /�.���همزة،�ب،�ت،��دأ��بالهمزة�وت�ت���بالولو�والياء،�ع���و��:�بتف��مز�تلك�الاصوات�بحروف�العر�ية�ال
�،��ازي �;�٢٤٣ص ٢٠٠٠�،ر(�ش�ث،�ج،�ح،�خ،�دـ،�ذ،�ر،�ز،�س،�ش،�ص،�ض،�طـ،�ظ،�ع،�غ،�ف،�ق،�ك،�ل،�م،�ن،�ه،�و،�ي

ـــ/ الفتحة :ف�� العر�ية اللغة �� (vowels) الصوائت أما�.)٤٦ص��٢٠٠٧
َ
ــ/ والضمة ، / ـــــ ـــ

ُ
ــــ/ ،�والكسرة / ـــــ ـِ  أو الطو�لة والفتحة ، / ــــ

ا/ ألالف
َ
و/ الطو�لة والضمة�، بفتحة مسبوقة ألف و�� / ـــــــ

ُ
ــى�/ الطو�لة والكسرة ، بضمة مسبوقة واو و�� / ـــــــــــ  ,Watson)ــــــِ

2007:1)�����. 
 ��.�قد�يحمل�الفونيم�الواحد�عدة�تأديات����لغة�واحدة،�قد��ش�ل�هذه�التأديات�فونيمات�مختلفة����لغات�أخرى 

�ذلك مع�� /Buku/و� /Buka/�ال�لمت�ن �نو�� /Pola/و� /Bola/ال�لمت�ن ب�ن مثال املع�� �� �ُغاُيٌر �يوجد مثال الاندون�سية اللغة
�من�صوت �/Pola/�لمة�،�و بمع���كرة�/Bola/�لمة��ال�لمات، داللة �تغ�ّ  أل��ا ؛ةمختلف تفونيما�[u]و�[a]و�[B]و� [P] أن��ل

 �شبه فيما ال�لمات ب�ن تفرق  ف�� العر�ية اللغة �� أماكتاب.�بمع����/Buku/�لمة�فتح،�بمع����/Buka/�لمة�تصميم،�بمع���
 .مختلفان فونيمان /ك / و / ق / ال فإن ولذا الكيل؛ من" �ال "و " قال" :نقول  فنحن الصوت�ن هذين

�تطورها ��عيق �عديدة �وتحديات �إش�اليات �العر�ية �اللغة ��تواجه �وا��روف �ألاصوات �إلاش�اليات، �هذه �الاندون�سيةومن
تم�توظيفها����العر�ية�وقد���زت�مجامع�اللغة�العر�ية��املكتو�ة����اللغة�العر�ية،�و�خاصة����حالة�كتابة�أسماء�علم�أجن�ية

 :ومن�هذه�ا��روف�ال���بات�استخدامها�واقعا�.لم�توفق�فيما�طرحته�من�بدائلولكن�عن�إيجاد�بديل�لها�
 

 ألابجدية
 نيةاالروم

 اللغة(
 )الاندون�سية

نوع�
 الصوت

قيمة�
الفونولوجية�

ألالفبائية�
الصوتية�

 الدولية

ا��روف��مخارج
 وصفته

 النطق�حال

G 

 الصوامت

/g/ 

 مهموسوقفي��طبقي
Dorso-velar stop 

voiceless 

�اللسان�وضع بواسطة�النطق �ع���قاعدة
هكذا�و �افاجئم������الهواءثم� ا��نك�الرخو

�منفاصال��من�اللسان���لفي��زء�ااح���
 .اللهاة

C /tʃ/ 

�املركبة�لثوي�غاري 
 مهموس

palato-alveolar 
affricate voiceless 

�����ا��بال��و التصاق�وسط�اللسان�بالغار�
 الصوتية�أثناء�لفظها

P /p/ 
  شفتان�وقفي

 مهموس
Bilabial stop 

الشفاه� نطق�هذه�ألاحرف�يتطلب�التصاق
�����ا��بال�الصوتية��و  ،مع��عضها�البعض

� �لفظها �كالأثناء �أن �الشفت�ن�بحيث

ƞǾǱƘƾǱȃƗ ƞǝƘǢƦǩƗ ƻƘƽƍ ƞǾƛƸǖǩƗ ƞǚǪǩƗ :1261مجموعة بحوث



voicedless� فضفاضة� 

V /v, ʋ/ 

�أسنا�ي�شفوي 
 مهموسة�ىاحت�ا�

Labio-dental 
fricative voiceless 

�من�الطري �ا��لفي�ا��زء(��الطري �ا��نك
�ما�عاً �ألاع���نحو�يرتفع)��ا��لق�سقف
�كما�ألانف�ع���ا��روج�من�الهواء�بذلك

�ألاسنان�من�السفلية�الشفة�تق��ب
�الهواء�تيار�ترغم�بحيث�ألامامية�العلو�ة

�الشفة�ب�ن�الضيق�املمر�من�العبور �ع��
�يحدث�بحيث�العلو�ة�ألاسنان�و�السفلية

 هذا�الصوت�إلنتاج�املطلوب�الاحت�اك

O 

 الصوائت

/ɔ, o/ 

الوسطى�حرف�علة  
مغلقة�شبه    

close-mid back 
rounded vowel 

���ب �طر�ق �منتصف��اللسان�عن ح��
،�إ���ا��ارج���ب�الهواء�يرافقه ،جوف�الفم

 �ستد���نطقها�استدارة�الشفاه�و

E /e / 

 
 ألامامي�حرف�علة

 وسط
close-mid front 
unrounded vowel 

إ���و �إ���الداخل�قليال�اللسان�طر�ق���ب
��� .إ���ا��ارج���ب�الهواء�يرافقهمنتصف�

  قليال�ا�سعت�ش�ل�الفم�ح�ن�أن

مـــن�ا��ـــروف��مقابـــل�لهـــا��ـــ��معظـــم�حـــاالت�النقـــل�حـــرفغ�ـــ���لالندون�ســـية�تي�ـــ�ال�ســـت�حـــروف�أنو�ســـت�تج�مـــن�ا��ـــدول�الســـابق�
 العر�ية.�

 
  ويل نقل الكتابي لألسماء االجنبيةحالنقل الحرفي و نقل الصوتي في ت

�وجود�ظل�و���للغت�ن،�الصو�ي�و�الكتا�ي�النقل�ألنظمة�ا��وهر�ة�الفروق�نلمح�العر�يةب�الاندون�سية�ألاسماء�تنقل�ح�ن
�مستوى ����تداعيات�يطرح�الذي�النقل�أخطاء����الوقوع�من�يمنع�لم�ذلك�فإن�والعر�ي�الالتي���ل��رف�الكتابية�املقابلة�حلول 

 phonetic/phonemic)�والكتابة�الصوتية�(Transliterationوهنا�ال�بد�لنا�أن�نفرق�ب�ن�الكتابة�ا��رفية�(النقحرة�� .الاستعمال
transcription�ذلك�ممكنًا)����اللغة�الهدف�).�فاملصط���ألاول�يقصد�به�نقل�حرف�من�اللغة�املصدر�إ���ما�يقابله�(�لما��ان

وذلك�وفقًا�ملعيارها�الكتا�ي،�ب�نما�الثا�ي�يراد�به�نقل�الصوت�من�اللغة�املصدر�إ���ما�يقابله����اللغة�الهدف��من�دون�التقيد�
 ).Abdurrahman�عبدالرحمن)،�أما�مثال�ا��الة�الثانية�فهو�(Abd Alrhmn‘�عبدالرحمنا��ر��.�ومثاًال�ع���ا��الة�ألاو���(

�ع��� �يط�� �لها �أساسيًا �هدفًا �هذا �تجعل �إذ �أسا���، ��ش�ل �اللغة �(أو�فونيمات) �أصوات �للعيان �ت��ز �الصوتية الكتابة
الصالت�اللغو�ة�ألاخرى�دون�أن�ي�ناساها،�وتختلف�العالقة�ب�ن�الوحدة�الصوتية�وا��رف�ال��ا�ي�الذي�يرمز�إل��ا�من�موضع�

�العالق �ألاحيان�تخضع�هذه �ففي��عض �أحيان�آلخر. �و�� �محدد، �واحد �لصوت �رمزًا �ا��رف �ي�ون �ح�ن �وذلك �ثابتة، �لقواعد ة
أخرى�تخضع�العالقة�ب�ن�ا��رف�والصوت�لقواعد�شرطية�موضعية��عطينا�ا��رف�عندها�صوتًا�آخر�غ���الصوت�الذي��عت���

ًا)،�أو�يتغ���الصوت�الذي�يرمز�له�هذا�رمزًا�أساسيًا�له�(كما�����لمة�"أنباء"،�ع���س�يل�املثال،�حيث�تنطق�النون�املكتو�ة�ميم
 .ا��رف�صفة�أو�مخرجًا�أو�طوًال�أو�تجا�سًا�أو�تتغ���خصائصه�الف��يائية�وغ���هذا�كث��

�تتوزع�الصوامت�ع����ال�النظر�إ���كيفية�ترم���ألاصوات�اللغة�العر�ية�إما�صوامتا�ام�صوائتاأو  بنا ريجد  وتطبيق��ا.
�و�أسناني �شفاو�ة �ف�� �املخارج.�مخارجها، �هذه �من �اثن�ن �ب�ن �مزج �او�نتاج �وخنجر�ة �وحلقية �ولهو�ة �وطبقية �وغار�ة �ولثو�ة ة

�أو�إ��� �إنزالقية �إ�� �مزجية �إ�� �تكرار�ة �إ�� �أنفيه �إ�� �(مفخمة) �رخوة �إ�� �(مفخمة) �شديدة �من �نطقها، �طر�قة ��� �أيضا وت�باين
 :�التوز�ع�للصوامت����العر�ية�كما�ي�� هذا ت��يص و�مكن.�جان�ية

 العربيةبالحروف ندونيسية اال االعالم مشكلة نقحرة (نقل الحرف) اسماء
تواجه�اللغة�العر�ية�إش�اليات�وتحديات�عديدة��عيق�تطورها،�و�ش�ل�تحديات�للناطق�ن���ا�وخاصة�القراء�م��م.�

أو�عكس��تنوع�استخدام�بدائلقد��.ألاجن�ية)�املكتو�ة����اللغة�العر�ية(ومن�هذه�إلاش�اليات،�ألاصوات�وا��روف�ألا��مية�
�/الصوامت�امل �الـ :� �مثل �العر�ية، �اللغة ��� �و/pفقودة /g/�و� /v/و� /c،� �ذلك��وتزداد�/ �ب�ن�تنوع حيث�ا��روف�والاندون�سية

�با��روف�ال�يختلف�بكث���إما�صفاته�وخارجها�الانجلز�ة �ترسم�م�ساو�ا تمثل�����تحاول�العربسوف�نجد��لذا�،رومانيةمهما
.�ومن�تلك�التحو�ل�متأثرة�باالنجلز�ةإ���صوامت�أخرى�موجودة����اللسان�العر�ي�الفصيح�من�إلاندون�سية��املفقودة�الصوامت

�: 
 �<g>تحو�الت�ا��رف� .١

 موقع�إلان��نت�ومن�النص��مقتطفات 
نقحرة�بحروف�

 العر�ية
اسم�

 اندون�سيا

�ململكةا
العر�ية�
 السعودية

 
 
 
 
 
http://www.aleqt.com/2011/06/27/article_553565.html   

 بامبانق

Bambang 
[b ̥amb ̥aŋ] 

 قطر

http://aljazeera.net/ebusiness/pages/01b64b9f-29eb-4be4-
aa5d-08a8e5215c63 

 بامبنج

 قطر

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-
122741d17432/aa6b1d37-91a9-4a71-9118-461cb3ebd2aa  

 بامبنق

  لبنان
 
http://www.al-akhbar.com/node/148553 

 بامبا�غ
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voicedless� فضفاضة� 

V /v, ʋ/ 

�أسنا�ي�شفوي 
 مهموسة�ىاحت�ا�

Labio-dental 
fricative voiceless 

�من�الطري �ا��لفي�ا��زء(��الطري �ا��نك
�ما�عاً �ألاع���نحو�يرتفع)��ا��لق�سقف
�كما�ألانف�ع���ا��روج�من�الهواء�بذلك

�ألاسنان�من�السفلية�الشفة�تق��ب
�الهواء�تيار�ترغم�بحيث�ألامامية�العلو�ة

�الشفة�ب�ن�الضيق�املمر�من�العبور �ع��
�يحدث�بحيث�العلو�ة�ألاسنان�و�السفلية

 هذا�الصوت�إلنتاج�املطلوب�الاحت�اك

O 

 الصوائت

/ɔ, o/ 

الوسطى�حرف�علة  
مغلقة�شبه    

close-mid back 
rounded vowel 

���ب �طر�ق �منتصف��اللسان�عن ح��
،�إ���ا��ارج���ب�الهواء�يرافقه ،جوف�الفم

 �ستد���نطقها�استدارة�الشفاه�و

E /e / 

 
 ألامامي�حرف�علة

 وسط
close-mid front 
unrounded vowel 

إ���و �إ���الداخل�قليال�اللسان�طر�ق���ب
��� .إ���ا��ارج���ب�الهواء�يرافقهمنتصف�

  قليال�ا�سعت�ش�ل�الفم�ح�ن�أن

مـــن�ا��ـــروف��مقابـــل�لهـــا��ـــ��معظـــم�حـــاالت�النقـــل�حـــرفغ�ـــ���لالندون�ســـية�تي�ـــ�ال�ســـت�حـــروف�أنو�ســـت�تج�مـــن�ا��ـــدول�الســـابق�
 العر�ية.�

 
  ويل نقل الكتابي لألسماء االجنبيةحالنقل الحرفي و نقل الصوتي في ت

�وجود�ظل�و���للغت�ن،�الصو�ي�و�الكتا�ي�النقل�ألنظمة�ا��وهر�ة�الفروق�نلمح�العر�يةب�الاندون�سية�ألاسماء�تنقل�ح�ن
�مستوى ����تداعيات�يطرح�الذي�النقل�أخطاء����الوقوع�من�يمنع�لم�ذلك�فإن�والعر�ي�الالتي���ل��رف�الكتابية�املقابلة�حلول 

 phonetic/phonemic)�والكتابة�الصوتية�(Transliterationوهنا�ال�بد�لنا�أن�نفرق�ب�ن�الكتابة�ا��رفية�(النقحرة�� .الاستعمال
transcription�ذلك�ممكنًا)����اللغة�الهدف�).�فاملصط���ألاول�يقصد�به�نقل�حرف�من�اللغة�املصدر�إ���ما�يقابله�(�لما��ان

وذلك�وفقًا�ملعيارها�الكتا�ي،�ب�نما�الثا�ي�يراد�به�نقل�الصوت�من�اللغة�املصدر�إ���ما�يقابله����اللغة�الهدف��من�دون�التقيد�
 ).Abdurrahman�عبدالرحمن)،�أما�مثال�ا��الة�الثانية�فهو�(Abd Alrhmn‘�عبدالرحمنا��ر��.�ومثاًال�ع���ا��الة�ألاو���(

�ع��� �يط�� �لها �أساسيًا �هدفًا �هذا �تجعل �إذ �أسا���، ��ش�ل �اللغة �(أو�فونيمات) �أصوات �للعيان �ت��ز �الصوتية الكتابة
الصالت�اللغو�ة�ألاخرى�دون�أن�ي�ناساها،�وتختلف�العالقة�ب�ن�الوحدة�الصوتية�وا��رف�ال��ا�ي�الذي�يرمز�إل��ا�من�موضع�

�العالق �ألاحيان�تخضع�هذه �ففي��عض �أحيان�آلخر. �و�� �محدد، �واحد �لصوت �رمزًا �ا��رف �ي�ون �ح�ن �وذلك �ثابتة، �لقواعد ة
أخرى�تخضع�العالقة�ب�ن�ا��رف�والصوت�لقواعد�شرطية�موضعية��عطينا�ا��رف�عندها�صوتًا�آخر�غ���الصوت�الذي��عت���

ًا)،�أو�يتغ���الصوت�الذي�يرمز�له�هذا�رمزًا�أساسيًا�له�(كما�����لمة�"أنباء"،�ع���س�يل�املثال،�حيث�تنطق�النون�املكتو�ة�ميم
 .ا��رف�صفة�أو�مخرجًا�أو�طوًال�أو�تجا�سًا�أو�تتغ���خصائصه�الف��يائية�وغ���هذا�كث��

�تتوزع�الصوامت�ع����ال�النظر�إ���كيفية�ترم���ألاصوات�اللغة�العر�ية�إما�صوامتا�ام�صوائتاأو  بنا ريجد  وتطبيق��ا.
�و�أسناني �شفاو�ة �ف�� �املخارج.�مخارجها، �هذه �من �اثن�ن �ب�ن �مزج �او�نتاج �وخنجر�ة �وحلقية �ولهو�ة �وطبقية �وغار�ة �ولثو�ة ة

�أو�إ��� �إنزالقية �إ�� �مزجية �إ�� �تكرار�ة �إ�� �أنفيه �إ�� �(مفخمة) �رخوة �إ�� �(مفخمة) �شديدة �من �نطقها، �طر�قة ��� �أيضا وت�باين
 :�التوز�ع�للصوامت����العر�ية�كما�ي�� هذا ت��يص و�مكن.�جان�ية

 العربيةبالحروف ندونيسية اال االعالم مشكلة نقحرة (نقل الحرف) اسماء
تواجه�اللغة�العر�ية�إش�اليات�وتحديات�عديدة��عيق�تطورها،�و�ش�ل�تحديات�للناطق�ن���ا�وخاصة�القراء�م��م.�

أو�عكس��تنوع�استخدام�بدائلقد��.ألاجن�ية)�املكتو�ة����اللغة�العر�ية(ومن�هذه�إلاش�اليات،�ألاصوات�وا��روف�ألا��مية�
�/الصوامت�امل �الـ :� �مثل �العر�ية، �اللغة ��� �و/pفقودة /g/�و� /v/و� /c،� �ذلك��وتزداد�/ �ب�ن�تنوع حيث�ا��روف�والاندون�سية

�با��روف�ال�يختلف�بكث���إما�صفاته�وخارجها�الانجلز�ة �ترسم�م�ساو�ا تمثل�����تحاول�العربسوف�نجد��لذا�،رومانيةمهما
.�ومن�تلك�التحو�ل�متأثرة�باالنجلز�ةإ���صوامت�أخرى�موجودة����اللسان�العر�ي�الفصيح�من�إلاندون�سية��املفقودة�الصوامت

�: 
 �<g>تحو�الت�ا��رف� .١

 موقع�إلان��نت�ومن�النص��مقتطفات 
نقحرة�بحروف�

 العر�ية
اسم�

 اندون�سيا

�ململكةا
العر�ية�
 السعودية

 
 
 
 
 
http://www.aleqt.com/2011/06/27/article_553565.html   

 بامبانق

Bambang 
[b ̥amb ̥aŋ] 

 قطر

http://aljazeera.net/ebusiness/pages/01b64b9f-29eb-4be4-
aa5d-08a8e5215c63 

 بامبنج

 قطر

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-
122741d17432/aa6b1d37-91a9-4a71-9118-461cb3ebd2aa  

 بامبنق

  لبنان
 
http://www.al-akhbar.com/node/148553 

 بامبا�غ
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 �و�ت
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1979654&lang
uage=ar 

 بامبانك

 بحر�ن

http://www.bna.bh/portal/news/37745  بامبانج 

 مصر
 

http://www.egynews.net/  

 إنجل��ا
 

 
http://www.oxcis.ac.uk/newsletter/winter%202012%20newslet
ter%2059%20%28arabic%29.pdf 

 بامبنك

�غ���أنه�موجود����gصوت�/ �اللغة�العر�ية�الفص��، ��� /�صوت�وقفي�طبق���مجهور�مرقق�وهو�من�الفونيمات�غ���موجودة
كما�هو��/qكما�ل��ة�القاهرة،�و�وصفه�تنوعا�حرا�لصوت�القاف�/�/k/�عض�الل��ات�العر�ية�بوصفه�النظ���املجهور�لل�اف�

فأبدل�أحيانا�بأقرب�ألاصوات�إليه�����/،ʤا��ال�عند�البدو،�و�شع����ال��ة�القاهرة،�وهو�أصل�ا��يم�العر�ية�الفصيحة�/
� �الغ�ن �هو�صوت �العر�ية �)١٤٥ص��٢٠٠٧�،(العر���اللغة �وألاردن�. �ولبنان �(سور�ا �الشام �بالد �خاصة �العر�ي �املشرق ففي

�الش�ل� �استخدام �يتم�غالبا �والعراق، �مثل�ال�وردية�(گ)وفلسط�ن) �اللغات�الهندوآر�ة ��� ��ستخدم �وهو�من�ا��روف�ال�� ،
�من�قبل ألابجدية�الالتي�ية�ما��عادل�ا��روف�استخدام�والفارسية�والاوردو�والباشتو�وال��كمانية�وال��كية�القديمة�(العثمانية).

�مصر(� www.egynews.net�الصفحة��شر��ا�كما�م�سقة،�ل�ست�دائما��عض�وسائل�إلاعالم (� ��ستخدم غينا�و� جيماال��
 :"g"   ا��رفيعادل�ل

 
 
 
 

 

 
 
 

 �<c>تحو�الت�ا��رف� .٢
الذي�يرد�ع��� (ch) نفس�النوع�وهو�حرف�أو�صوت�لفظي�أ�����آخر�ال�يمكن�الاستغناء�عنه��س�ب�إش�الية�من

)�وذلك�تمثيل��ش�بوتات)�و(ش�بوتات،�فقد�شاع����العر�ية�ع���أنه�(مدينة�إندون�سياإحدي�اسم� (Ciputat) س�يل�املثال���
�العراق��ستخدم�عند�الانجل��ية�(ch)�لفظب�مؤثرةبالعر�ية�ك )(�شــاللفظ�الصو�ي�ب ��� �ب�نما �لدى�املصر��ن. �وقد�شاع�هذا ،

 .ا��رف�املأخوذ�من�ال�وردية�والفارسية�(چـ)�أي�جيم�العر�ية�مضافا�تح��ا�نقطت�ن�لتصبح�بثالث�نقاط
 
 

�مدينة�اسم
 اندون�سيا

نقحرة�
بحروف�
 العر�ية

 موقع�إلان��نت�و من�النص��مقتطفات

Ciputat 
/ ʧiputΛt/ 

 س�بوتات

 
http://www.al-jazirah.com/2009/20091010/du17.htm 

 �ش�بوتات

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=
14801 

 ش�بوتات
 

-http://www.wam.ae/ar/news/emirates
international/1395242441059.html 
 

لصوت�عر�ية،�لعدم�وجود�مايقابلها����اللغة�إن�الصوامت�املفقودة����اللسان�العر�ي�قدتم��عر���ا�ع���ش�ل�تحو�ل�
كما�تكمن�صعو�ة�نقل�ا��روف�العر�ية�إ���ا��روف�الالتي�ية�بتعدد��.العر�ية�ولعدم�وجود�رمور�كتابية�لها����ا��ط�العر�ي

أنه�كتب�)�حيث�ذكر�Bambangومن�أبرز�ألامثلة�ع���نقحرة�اسم�علم�عر�ي�بحروف�التي�ية�هو�اسم�(،�قواعد�النقل�ومصادرها
 بطرائق�عدة
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 :"g"   ا��رفيعادل�ل
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أسم�العالم�
يةالاندون�س  

 او�الرومانية��يةيتحو�ل�نقل�الكتا�ى�من�العر�ية�إ���الالت نقل�ا��ر���بالعر�ية

Bambang بامبنق /Bamubanaq, Bamubang Bamibunq, Bambunq, Bambinq, 
Bambing, Bambunq Bamabang, Bamibung Bambunq, Bamibanag, 
Bambinang, Bambung/ 

 ,Bamabanj, Bamibunj, Bamibung, Bamabang, Bambanaj/ بامبنج
Bambunj, Bamibanag, Bambinanj, Bambung, Bambing, Bambung, 
Bambunğ, Bambanağ Bambunğ, Bamibanağ/ 

أن�يمتد�تأث���ذلك�كما�يت���من�ا��دول�السابق،�ال�يوجد�من��ية�موحدة�لكتابة�أسماء�ال��ف�ال���بال�شك�من�املمكن�
 عالميًا�ع���كتابة�أسماء�ألاعالم�العر�ية.

 
 النقحرة��ملش�لة واملمكنة املف��ضة ا��لول 

ال���معيار�لم�يكن�نقل�الكتا�ي�لألسماء�الاعالم�إلاندون�سية�بحرف�العر�ية�����الصعو�ات�ال���تواجهه�أك��
 .هذه�املش�لةكحل�ل�اق��اح�ن�هذه�املقالة�تقديم����سأحاول  ولذا .وطنيا�أم�دولياإما�لتلك�العملية�م�ا�ستخد

 (foreignization)التغر�ب�أوال�:�
��العديدة�الاختالفات�وجود �عملية �العر�ية�إلاندون�سية�أسماء�منالنقحرة �ل�لمة��إ�� �ا��روف �صفات �عن �اهتمام دون

أسماء�ألاعالم�يتم�تدو�ن�أصوات�ال�لمات�فاألصوات�ت�باين�وتختلف�أعدادها�وأش�الها�من�لغة�إ���أخرى.�فعند�نقل�اصلية.�
�نجد� �بل ��لمة، ��ل ��� �محددًا �نطقًا �ال��عكس �ال��ائية �وا��روف � �ألاصلية. �لألصوات �مطابقة �أصواتًا �وتوليد قدر�املستطاع،

�نطق�ال�لمة��عد�كتاب��ا�أو�ع���ألاقل� �يخطئ��� �يجعل�القارئ �ف��ا�مما �ينطق�مختلفًا�حسب�ال�لمة�املوجود ال�نفس�ا��رف
 ي�ون�متأكدًا�من�النطق�ال��يح�ومن�أمثلة�ذلك:

١. Juan Carlos ��[xwaŋˈkaɾlos]�،ول�س�"جوان��ارلوس"هو�"خوان��ارلوس"�,�اسم�مالك�اسبانيا 
٢. Pizza��[ˈpiːtsə]�إلايطالية�تكتب�بي��ا 
٣. Michigan��:[ˈmɪʃɪɡən]�"تلفظ�وُتكتب�"ِمِشَغن"�ول�س�"مي�شيغان 
٤. Durham�[ˈdʌrəm]��ول�س�"دورهام�"�"ُدَرم"�تلفظ�وُتكتب�الانجل��يةاملدينة 

�أي�إذن�ل�س�ا��روف�الفعلية�ال���يكتب���ا�الاسم����لغته�ألاصلية  رسمها أّنه أو�باألخرى����نظام�كتابتة�ألاص��.
 ال�لمة صبغ"�أن اعتبار ألاحوال من حال بأي يمكن ال إذ غراب��ا؛ شدة من يخفف قد ذلك أن متوهما� صوتيا و���ها لفظيا

 أفضل �� أو�(foreignization)��غر�با بل �عر�با، أسميه فلن عر�ية، بأحرف برسمها أدق �عبارة أو بكتاب��ا، بصبغة�عر�ية ألاجن�ية
 )١٣٨-١٣٧ص��٢٠١٢(ام�ن�"�املضمون  أو للمع�� ال للش�ل�الصو�ي �عر�با ا��االت

�ا��الة ��هذه �نقشه �قد �العر�ية �اللغة �مجمع ��� �سنة �بالر�اط �ا��امسة �١٩٨٤الندوة �ال��م���الاعالم�م �كيفية ع��
"يكتب�العلم�الاجن���ع���حسب�نطقه����موطنه.�و�ذا��سلم�من�البلبلة�ال���نل�سها����:�و�تقر�ر�هوالاجن�ية�بحروف�العر�ية�

�نطق� ��� �لتختلف �هذه�اللغات �إن �بل �مختلفة....... �بطرق �أو�التي�� �يونا�ي �أصل �من �واحد �لعلم �ا��ديثة �ألاور�ية �اللغات نطق
.�والرمز� ] خاء [ معطشا،�و���الاسبانية�� ] جيما[ والفر�سية���و���الانجل��ية� ]ياء[ �)�ينطق����ألاملانية�j(الرمز�الواحد،�ا��رف�

/ch/�� �الانجل��ية ��]�س[ ينطق �الفر�سية �]ش�نا[و�� �أحيانا �ألاملانية �و�� ��]ش�نا[، �أحيانا ��]خاء[و ��عض��]�افا[بل ��
 �.)٢٠٧ص��١٩٨٤ال��زي،ابراهيم��و (أم�ن،محمد�اللغات.

 :الفص���العر�ية�أصوات�ال���تملكها�باستخدام�الاندون�����النطق�لتحقيق�التالية�جهود
/�وقفي�طبقي�مجهور،�gألن�الغ�ن�من�نفس�املخرج�فهو�احت�ا�ي�طبقي�مجهور�و�صوت�الـ�/ <g> صوت�الغ�ن�ليمثل�حرف .١

 وقفي�والغ�ن�احت�ا�ي� /gفكالهما�من�مخرج�واحد،�و�تفقان�ا��هر�وال�يفّرق�بي��ما�سوى�أن�الــ�/

�وهو�الش�ن�وهو�مقابلة�بصوت�الش�ن�ال�سيط� /tʃ،�هذا�ا��رف�ينطق�بصوت�مركب�/<c>صوت�الش�ن�ليمثل�حرف� .٢
/ʃ�/.الذي�يمثل�العنصر�الثا�ي�ل�ونه�ألاظهر����السمع 

 ب�ن�هذين�حرف�ن�نفس�املخرجل�<p> صوت�الباء�ليمثل�حرف� .٣
 

نقل�الكتا�ي�بالعر�ية� ال��م���الصوت الاسماء�العلم�الاندون�سة
 حسب�الصوت

 ول�س�بنقل�ا��ر��

Kuningan /kuniŋΛn/ أو��وننقان��وننجان �ونيغان 
Ciputat / ‘ʧiputΛt/ أو��شبوتات�س�بوتات �بوتاتش 

Semarang / səmʌrʌŋ / جسمارن قسمارن 
 

 استخدام�ا��روف�ا��اوي�ثانيا�:���
� �الاسم �نقل �أخرى �الاندون�سيةعند �أ��مية �لغة �العر�ية�إ�� �إ�� �إلامالئية��خاصة �خصائصه ��عض �يفقد فإنه

�النطق� �طر�قة ��� �التعديالت ��عض �إجراء ��ستوجب �أخرى �لغة �إ�� �النقل �ألن �اللغات، ��� �ألاسماء �ل�ل �يحدث �وهذا والصوتية
باالسم�ألجل�اس�يعابه����املنظومة�الصوتية�للغة�الثانية�وهذا�بالطبع�لن�يبقي�ع����ل�خصائصه�ألن�النظام�الصو�ي�للغة�

هما�)�مثًال�ال�يوجد�نظ�� panca���الاسم�(<p> و�<c>ف�ل�إل��ا�الاسم�لن��ستوعب��ل�املفردات�الصوتية�ال���تم��ه�فحر املنقو 
�Phonemic( لذا�فإ��ما��س�بدالن�بحرف�ن�يختلفان�قليًال�أو�كث��ًا����النطق�وهذه�من�عيوب�النقل�الصو�ي�العر�ية�ةمعًا����اللغ

Transcription�( �الصعب�إعادة�كتابة�الاسم�بلغته�ألاصلية��س�ب�تفاوت�هذه�التعديالت�حسب�طبيعة�الاسمال���تجعل�من. 
�ا��ط�الوط���الابجدية�الالت�نة��بجانبوإذا�رجعنا�إ���التار�خ�اللغو�ة����اندو�سيا�سوف�نجد�الابجديات�املتنوعة�

،�و�انت�ا���اندون�س�لبعض�شعوب�إلاقلميةللغات�الكتا�ي��رمز،�فتلك�الابجديات�التزال�مستخدامة�كبقاساالرس����كما�ذكر�
فيغان�عند�با��روف��ام��س���كذلك�جز�رة��ليمنتان،����جز�رة�سومطرا�و�عض��نماليو هؤالء�عند��ا��اوي �ا��روف�إحدها�

�جاو  �العر�يةن�او هؤالء �ألابجدية �من �مشتقة �ا��اوي �حروف .�� �اللغة �به �� إلاقلميةتكتب �وسنداو�ة �ا��اواو�ة  Pigeaud(مثل
1967(� �اللغات �لتلك �اللغو�ة �الاصوات ��عض ��انت �العر�ية، �اللغة ��� �لها ��ال�مقابل :� ��/g,c,o,p,e/كمثل �إضطر�علماء�، لذلك

�ولل�سه ���يح �ال�لمات��ش�ل �لنطق �املواطناللغة�إ���إيجاد�وسيلة ��يل�ع�� �فهم�ما ��يقرأه�� �ملا �واس�يعاب�آلاخر�ن ،�يكتبه
 ا��روف هذه لتمثيل�.ما�عدا�من�ا��روف�العر�ية�الفص��ف�و ��ر ا�بإضافة��عض��إندون�س�علماء�و�ناء�ع���ذلك�فقد�قاموا�

 :�التاليةأو�ا��روف�فيغان��ا��اوي �ا��روف استعمال يمكن
 مثل مقابل�رومي  حرف�ا��اوي 

 C Cirebon املثلثة���يما چ
 ��يبون چ

ال�اف� ـ�
 املنقوطة

G Garut 
ـاروت�  

 ng Majalengka املثلثة�ع�نال ڠ
ڠ�امجالي  

 P Paimin الفاء�املثلثة ڤ
 يم�نڤ

ــ
َ
�عد��الواو  وــــ

 الفتح
O Gontor 

 ـونتور �
ـ
َ
�عد��الياء يــــ

 الفتح
E Endang 

 ڠأيند

الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا 1266



أسم�العالم�
يةالاندون�س  

 او�الرومانية��يةيتحو�ل�نقل�الكتا�ى�من�العر�ية�إ���الالت نقل�ا��ر���بالعر�ية

Bambang بامبنق /Bamubanaq, Bamubang Bamibunq, Bambunq, Bambinq, 
Bambing, Bambunq Bamabang, Bamibung Bambunq, Bamibanag, 
Bambinang, Bambung/ 

 ,Bamabanj, Bamibunj, Bamibung, Bamabang, Bambanaj/ بامبنج
Bambunj, Bamibanag, Bambinanj, Bambung, Bambing, Bambung, 
Bambunğ, Bambanağ Bambunğ, Bamibanağ/ 

أن�يمتد�تأث���ذلك�كما�يت���من�ا��دول�السابق،�ال�يوجد�من��ية�موحدة�لكتابة�أسماء�ال��ف�ال���بال�شك�من�املمكن�
 عالميًا�ع���كتابة�أسماء�ألاعالم�العر�ية.

 
 النقحرة��ملش�لة واملمكنة املف��ضة ا��لول 

ال���معيار�لم�يكن�نقل�الكتا�ي�لألسماء�الاعالم�إلاندون�سية�بحرف�العر�ية�����الصعو�ات�ال���تواجهه�أك��
 .هذه�املش�لةكحل�ل�اق��اح�ن�هذه�املقالة�تقديم����سأحاول  ولذا .وطنيا�أم�دولياإما�لتلك�العملية�م�ا�ستخد

 (foreignization)التغر�ب�أوال�:�
��العديدة�الاختالفات�وجود �عملية �العر�ية�إلاندون�سية�أسماء�منالنقحرة �ل�لمة��إ�� �ا��روف �صفات �عن �اهتمام دون

أسماء�ألاعالم�يتم�تدو�ن�أصوات�ال�لمات�فاألصوات�ت�باين�وتختلف�أعدادها�وأش�الها�من�لغة�إ���أخرى.�فعند�نقل�اصلية.�
�نجد� �بل ��لمة، ��ل ��� �محددًا �نطقًا �ال��عكس �ال��ائية �وا��روف � �ألاصلية. �لألصوات �مطابقة �أصواتًا �وتوليد قدر�املستطاع،

�نطق�ال�لمة��عد�كتاب��ا�أو�ع���ألاقل� �يخطئ��� �يجعل�القارئ �ف��ا�مما �ينطق�مختلفًا�حسب�ال�لمة�املوجود ال�نفس�ا��رف
 ي�ون�متأكدًا�من�النطق�ال��يح�ومن�أمثلة�ذلك:

١. Juan Carlos ��[xwaŋˈkaɾlos]�،ول�س�"جوان��ارلوس"هو�"خوان��ارلوس"�,�اسم�مالك�اسبانيا 
٢. Pizza��[ˈpiːtsə]�إلايطالية�تكتب�بي��ا 
٣. Michigan��:[ˈmɪʃɪɡən]�"تلفظ�وُتكتب�"ِمِشَغن"�ول�س�"مي�شيغان 
٤. Durham�[ˈdʌrəm]��ول�س�"دورهام�"�"ُدَرم"�تلفظ�وُتكتب�الانجل��يةاملدينة 

�أي�إذن�ل�س�ا��روف�الفعلية�ال���يكتب���ا�الاسم����لغته�ألاصلية  رسمها أّنه أو�باألخرى����نظام�كتابتة�ألاص��.
 ال�لمة صبغ"�أن اعتبار ألاحوال من حال بأي يمكن ال إذ غراب��ا؛ شدة من يخفف قد ذلك أن متوهما� صوتيا و���ها لفظيا

 أفضل �� أو�(foreignization)��غر�با بل �عر�با، أسميه فلن عر�ية، بأحرف برسمها أدق �عبارة أو بكتاب��ا، بصبغة�عر�ية ألاجن�ية
 )١٣٨-١٣٧ص��٢٠١٢(ام�ن�"�املضمون  أو للمع�� ال للش�ل�الصو�ي �عر�با ا��االت

�ا��الة ��هذه �نقشه �قد �العر�ية �اللغة �مجمع ��� �سنة �بالر�اط �ا��امسة �١٩٨٤الندوة �ال��م���الاعالم�م �كيفية ع��
"يكتب�العلم�الاجن���ع���حسب�نطقه����موطنه.�و�ذا��سلم�من�البلبلة�ال���نل�سها����:�و�تقر�ر�هوالاجن�ية�بحروف�العر�ية�

�نطق� ��� �لتختلف �هذه�اللغات �إن �بل �مختلفة....... �بطرق �أو�التي�� �يونا�ي �أصل �من �واحد �لعلم �ا��ديثة �ألاور�ية �اللغات نطق
.�والرمز� ] خاء [ معطشا،�و���الاسبانية�� ] جيما[ والفر�سية���و���الانجل��ية� ]ياء[ �)�ينطق����ألاملانية�j(الرمز�الواحد،�ا��رف�

/ch/�� �الانجل��ية ��]�س[ ينطق �الفر�سية �]ش�نا[و�� �أحيانا �ألاملانية �و�� ��]ش�نا[، �أحيانا ��]خاء[و ��عض��]�افا[بل ��
 �.)٢٠٧ص��١٩٨٤ال��زي،ابراهيم��و (أم�ن،محمد�اللغات.

 :الفص���العر�ية�أصوات�ال���تملكها�باستخدام�الاندون�����النطق�لتحقيق�التالية�جهود
/�وقفي�طبقي�مجهور،�gألن�الغ�ن�من�نفس�املخرج�فهو�احت�ا�ي�طبقي�مجهور�و�صوت�الـ�/ <g> صوت�الغ�ن�ليمثل�حرف .١

 وقفي�والغ�ن�احت�ا�ي� /gفكالهما�من�مخرج�واحد،�و�تفقان�ا��هر�وال�يفّرق�بي��ما�سوى�أن�الــ�/

�وهو�الش�ن�وهو�مقابلة�بصوت�الش�ن�ال�سيط� /tʃ،�هذا�ا��رف�ينطق�بصوت�مركب�/<c>صوت�الش�ن�ليمثل�حرف� .٢
/ʃ�/.الذي�يمثل�العنصر�الثا�ي�ل�ونه�ألاظهر����السمع 

 ب�ن�هذين�حرف�ن�نفس�املخرجل�<p> صوت�الباء�ليمثل�حرف� .٣
 

نقل�الكتا�ي�بالعر�ية� ال��م���الصوت الاسماء�العلم�الاندون�سة
 حسب�الصوت

 ول�س�بنقل�ا��ر��

Kuningan /kuniŋΛn/ أو��وننقان��وننجان �ونيغان 
Ciputat / ‘ʧiputΛt/ أو��شبوتات�س�بوتات �بوتاتش 

Semarang / səmʌrʌŋ / جسمارن قسمارن 
 

 استخدام�ا��روف�ا��اوي�ثانيا�:���
� �الاسم �نقل �أخرى �الاندون�سيةعند �أ��مية �لغة �العر�ية�إ�� �إ�� �إلامالئية��خاصة �خصائصه ��عض �يفقد فإنه

�النطق� �طر�قة ��� �التعديالت ��عض �إجراء ��ستوجب �أخرى �لغة �إ�� �النقل �ألن �اللغات، ��� �ألاسماء �ل�ل �يحدث �وهذا والصوتية
باالسم�ألجل�اس�يعابه����املنظومة�الصوتية�للغة�الثانية�وهذا�بالطبع�لن�يبقي�ع����ل�خصائصه�ألن�النظام�الصو�ي�للغة�

هما�)�مثًال�ال�يوجد�نظ�� panca���الاسم�(<p> و�<c>ف�ل�إل��ا�الاسم�لن��ستوعب��ل�املفردات�الصوتية�ال���تم��ه�فحر املنقو 
�Phonemic( لذا�فإ��ما��س�بدالن�بحرف�ن�يختلفان�قليًال�أو�كث��ًا����النطق�وهذه�من�عيوب�النقل�الصو�ي�العر�ية�ةمعًا����اللغ

Transcription�( �الصعب�إعادة�كتابة�الاسم�بلغته�ألاصلية��س�ب�تفاوت�هذه�التعديالت�حسب�طبيعة�الاسمال���تجعل�من. 
�ا��ط�الوط���الابجدية�الالت�نة��بجانبوإذا�رجعنا�إ���التار�خ�اللغو�ة����اندو�سيا�سوف�نجد�الابجديات�املتنوعة�

،�و�انت�ا���اندون�س�لبعض�شعوب�إلاقلميةللغات�الكتا�ي��رمز،�فتلك�الابجديات�التزال�مستخدامة�كبقاساالرس����كما�ذكر�
فيغان�عند�با��روف��ام��س���كذلك�جز�رة��ليمنتان،����جز�رة�سومطرا�و�عض��نماليو هؤالء�عند��ا��اوي �ا��روف�إحدها�

�جاو  �العر�يةن�او هؤالء �ألابجدية �من �مشتقة �ا��اوي �حروف .�� �اللغة �به �� إلاقلميةتكتب �وسنداو�ة �ا��اواو�ة  Pigeaud(مثل
1967(� �اللغات �لتلك �اللغو�ة �الاصوات ��عض ��انت �العر�ية، �اللغة ��� �لها ��ال�مقابل :� ��/g,c,o,p,e/كمثل �إضطر�علماء�، لذلك

�ولل�سه ���يح �ال�لمات��ش�ل �لنطق �املواطناللغة�إ���إيجاد�وسيلة ��يل�ع�� �فهم�ما ��يقرأه�� �ملا �واس�يعاب�آلاخر�ن ،�يكتبه
 ا��روف هذه لتمثيل�.ما�عدا�من�ا��روف�العر�ية�الفص��ف�و ��ر ا�بإضافة��عض��إندون�س�علماء�و�ناء�ع���ذلك�فقد�قاموا�

 :�التاليةأو�ا��روف�فيغان��ا��اوي �ا��روف استعمال يمكن
 مثل مقابل�رومي  حرف�ا��اوي 

 C Cirebon املثلثة���يما چ
 ��يبون چ

ال�اف� ـ�
 املنقوطة

G Garut 
ـاروت�  

 ng Majalengka املثلثة�ع�نال ڠ
ڠ�امجالي  

 P Paimin الفاء�املثلثة ڤ
 يم�نڤ

ــ
َ
�عد��الواو  وــــ

 الفتح
O Gontor 

 ـونتور �
ـ
َ
�عد��الياء يــــ

 الفتح
E Endang 

 ڠأيند

ƞǾǱƘƾǱȃƗ ƞǝƘǢƦǩƗ ƻƘƽƍ ƞǾƛƸǖǩƗ ƞǚǪǩƗ :1267مجموعة بحوث



 كتبالذي��)١٩٥٥(عساكر�العرب�م��م��نتقديم�هذا�الاق��اح�فإنه�ل�س�من�جديد�حيث�قد�جاء�به�كث���من�اللسان�
�.العر�ي ا��رف �� نظ�� لها يوجد ال ال�� �عض�ألاصوات هناك أن حيث العر�ية الل��ات لكتابة صوتية رموز  وجود ضرورة عن

 العر�ية أصوات ع�� فاقتصر )١٩٥٥(عساكر� من�� أنه�ن�� إال العر�ية للغة صو�ي ��ا�ي ��دول  مق��حا� )١٩٨٦(السو�ل��وكتب
 ف، ب، :ا��روف أش�ال من مشتقة جديًدا رمًزا عشر وأحد العر�ية ا��روف ���وعشرون ثمانية م��ا :رمزا ٣٩ أورد وقد،�ول��ا��ا

 .الفصيحة العر�ية صوائت م��ا طو�لة وثالثة قص��ة�صوائت ��مسة رموزا اق��ح أنه كما .چ ، گ ژ، ، ڤ ، پ :مثل ، ج ل، ك،�ز،
مقابل�لها�استخدمت�العر�ية�العامية�احيانا�ا��روف�من�ا��روف�الفارسية�وألاردية�والكردية�ليمثل�ألاصوات�ال���ال�ومن�ثم�

،�حرف� /v/ليمثل�صوت�وأيضا����دول�املشرق�العر�ي�-وألاردو�ة�����الكردية�والفارسية(الفاء�املثلثة)��ڤ:�مثل�����اللغة�العر�ية
 /g/ليمثل�صوت���الفارسية��گ�، /v/ليمثل�صوت���املنطقة�املغار�ية��ڥ

 
 االختتام

�تطورها ��عيق �عديدة �وتحديات �إش�اليات �العر�ية �اللغة �وا��روف��تواجه �ألاصوات �إلاش�اليات، �هذه ومن
والس�ب�بذلك�وجود�تأثر�من�تصو�ات�الانجلز�ة�ع����املكتو�ة����اللغة�العر�ية،�و�خاصة����حالة�كتابة�أسماء�الاندون�سية

 الابجداية�الاندون�سية�ملشا��ة�حروفها�فالواقع�اللغة�الاندون�سية�مختلفة�بكث��ة�من�اللغة�الانجلز�ة�من�ناحية�تصو�ا��ا.�
�بلغف �أقرب�نطق�األسماء�ال�ت��جم�ولكن�يمكن�كتاب��ا ة�أخرى�باستخدام�مجموعة�ا��روف�ال���تضا������صو��ا

إلبتعاد�عن�ا��طاء����وهناك�عمليتان�ال���تمكن�قيامهما��.لالسم�أي�إعادة�بناء�الاسم�باستخدام�النظام�الصو�ي�للغة�الثانية
 �وي.نقل�الكتا�ي�الاسماء�الاندون�����با��روف�العر�ية،�هما�التغر�ب�و�استخدام�ا��روف�ا��ا
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