
  نظام النقحرةأساسیات 

  .)Transcription(  Transliteration) نقل الحروف( 

ھل ( ".نةأو لتنَ " منةوْ رَ " وعند كتابة كلمة عربیة بالحروف الالتینیة تسمى العملیة  
  )أم عربنة؟تعریب، : كتابة كلمة أجنبیة بالحروف العربیة

أو (اسم  "صوت"لفظ أو رغم ما قد یوحي بھ المصطلح، فإنھ یقوم على نقل  -
مثل كتابة اسم عربي بالحروف  .من نظام كتابي إلى نظام آخر) كلمة بشكل عام

  .الالتینیة أو العكس
كتب بالعربیة ون. Al Saltولیس  As Salt" : السلط"ن مَ وْ بناء على ذلك ترَ  -

 .ولیس موغام S. Maugham) األدیب االنجلیزي( "سومرست موم"
 

، ولیس الحروف الفعلیة ھو ما یھمناالصوت، ... اللفظ... اللفظ... إذن اللفظ
  .التي یكتب بھا االسم

  
إذ علیھ أن یعرف اللفظ  كاھل من یقوم بالنقحرة؛وھذا بالتأكید یلقي عبئا على  -

 .األصلیة) واللغة(في نظام الكتابة لالسم الصحیح 
و  ؛"جوان كارلوس"ولیس  "سخوان كارلُ "ھو  Juan Carlosفملك اسبانیا 

Pizza والوالیة األمریكیة  ؛اإلیطالیة تكتب بیتزاMichigan وُتكتب تلفظ 
" دورھام"ولیس " ُدَرم": المدینة االنجلیزیة؛ و"میتشیغان"ولیس  "نغَ شِ مِ "

Durham.  
  

روف لكتابتنا لألسماء األجنبیة بالحالحالّي وھذا یدلنا على الوضع المأساوي ( -
 ).ناإعالمالعربیة في أطالسنا ووسائل 

 :استعرنا لغة الریاضیات یمكننا تعریف نظام النقحرة بأنھإذا  -

بحیث یكون شامال وواحدا ) ب(إلى نظام كتابة آخر ) أ(اقتران من نظام كتابة 
  .لواحد

ووحید، في ھا، وبشكل فرید تأي أن كل اسم أو كلمة في النظام أ یمكن كتاب
  .وبالعكس النظام ب؛
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أنھ نظام واحد وحید ال تعني  "عالمیة"(وعالمیة  ،ةیوانعكاس ،لدینا إذن شمولیة
واالنعكاسیة تعني أننا إذا . ، ألخیختلف بین اللغة الفرنسیة واالنجلیزیة واأللمانیة

أردنا إعادتھ  حولنا اسما عربیا، حسب نظام الرومنة إلى الحروف الالتینیة، ثمّ 
كل عربي واحد إلى حروفھ العربیة األصلیة، أمكننا ذلك بسھولة لنحصل على ش

  .ومحدد تماما

ال شك أن نظام بیروت المعدل ھو أقرب ألسلوب كتابة اللغة االنجلیزیة،  -
 schالفرنسیة، أو  chكما في االنجلیزیة، ولیس  shفالحرف ش مثال یكتب 

وعلى أیة حال، فإن االنجلیزیة قد فرضت نفسھا حالیا كلغة تفاھم  .لمانیةاأل
 ،السابقة الفرنسيتدریجیا محل الفرنسیة في مناطق النفوذ  عالمیة، بل أنھا تحلّ 

 ).مثل لبنان(
عارضة الحالیة لمجامع اللغة العربیة، من اعتماد مال بّد، یوما ما، ورغم ال -

التي تعتبر رسمیة في بعض الدول  ،”g“مثل  ،حروف عربیة لتمثیل أصوات
 .العربیة

  
v  ما یأتيتحقیق إلى یحتاج تطبیق نظام الرومنة وتعمیمھ: 

  
 .اتفاق خبراء األسماء الجغرافیة العربویبدأ ذلك ب .ااالتفاق علیھ عربی §
 .اعتماده رسمیا في كل دولة وفي الجامعة العربیة واألمم المتحدة §
بما في ذلك الصحفیون (التوعیة والتدریب لكافة المعنیین في كل دولة  §

 ..).لدیاتوموظفو األحوال المدنیة وموظفو التسمیة والترقیم في الب
تشكیل لجان وطنیة لألسماء في الدول العربیة واعطاؤھا الصالحیات  §

 .الحصریة العتماد األسماء ورومنتھا

  حسام جمیل مدانات

12/7/2012  
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