خاص بمجلّة المعهد)
ّ
كتابة الحروف العربي ّة بالحروف اللاتيني ّة (نظام
ي
نقل الحروف العربي ّة الصوتيّ والفونيم ّ
قد يحتاج المؤل ّف أن يكتب كلمات عربي ّة بالحروف اللاتيني ّة في حالتين :لتحديد نطق كلمة ٍ ما (النقل الصوتيّ) ،أو لإيضاح صرفها

(النقل الفونيميّ).

لتحديد النطق ،نرجو استخدام الأبجدي ّة الصوتي ّة العالمي ّة ( )APIبين منعقفين […] .أمّا لنقل الفونيم ّي نرجو كتابته بين خطّين مائلين /…/

الموضح بالأسفل .أمثلة من الفرق بين النقل الصوتيّ والنقل الفونيميّ:
ّ
خاص بمجلّة المعهد
مع استخدام النظام ال ّ
«في الدار»/fī al-dār/ [fidˤdˤɑ:r] :
«غروب الشمس»/ġurūb al-šams/ [ɣuru:bəʃʃæms] :

الصوامت وحروف الم ّد
هذه هي الرموز لكتابة الصوامت وحروف المد:
ʾ ā b t ṯ ǧ ḥ ḫ d ḏ r z s š ṣ ḍ ṭ ẓ ʿ ġ f q k l m n h w/ū y/ī

يجب ألّا نخلط بين  ǧو Ǧاللذين ترمزان حرف الجيم العربي ّة وبين  ğو Ğاللذين يُستخدمان في اللغة التركي ّة .كما لا نخلط أيضًا بين  ʾو ʿ
اللذين ترمزان الهمزة والعين وبين الفاصلة العالية (.)apostrophe

لا تُنقل الهمزة في بداية الكلمة .أمّا الهمزة في وسط الكلمة ونهايتها فهي دائمًا تُنقل:
«أكلتُ » ( akaltuوليس )ʾakaltu؛ «شفاء» (« ،)šifāʾسُؤل» (.)suʾila

الألف الحنجر ي ّة دائمًا تُنقل وبرمز :ā
«الل ّه» (« ،)Allāhهذا» (« ،)hāḏāهذه» (« ،)hāḏihiهؤلاء» (« ،)hāʾulāʾiطه» (.)Ṭāhā

تُنقل الألف المقصورة والألف الممدودة برمز  ،āأمّا الألف الفاصلة فلا تُنقل:
«حت ّى» (« ،)ḥattāأدنى» (« ،)adnāعصا» ()ʿaṣā؛ «دخلوا» (« ،)daḫalūكتبوا» (.)katabū

لا تُنقل التاء المربوطة إلّا في حالتين حين تُنقل برمز  :tعند الإضافة وبعد ألف ممدودة:
«مدرسة» ()madrasa؛ «ممل كة حمير» ()mamlakat Ḥimyar؛ «قضاة» (« ،)quḍātحياة» (.)ḥayāt

تُنقل الواو والياء المشددّتان برمز  ūو īفي آخر الكلمة وحت ّى النسبة وبرمز  uwwو iyyفي وسط الكلمة.
ي» ( šamsīوليس )šamsiyy؛ «شمسي ّة» ( šamsiyyaوليس .)šamsīya
«علو ّ» (« ،)ʿuluwwعربيّ» ()ʿarabī؛ «شمس ّ

التشكيل والإعراب
ل الحركات إلّا حركات الإعراب ال ّتي تحملها الأسماء الصحيحة (مثل  ʿāmilو )raǧulوإلّا الفتحة وال كسرة اللاتي تحملهما
تُنقل ك ّ

الجمع السالم ( ʿāmilūnو ʿāmilīnو.)ʿāmilāt

التنوين
تُنقل الفتحتان دائمًا إذا كان بعدهما ألف ممدودة وألف مقصورة:
«ضربتُ مثل ًا جميلا» (« ،)ḍarabtu maṯalan ǧamīlanرأيتُ فت ًى شجاعا» ()raʾaytu fatan šuǧāʿan؛ «شكرًا» (.)šukran

تُنقل أبضًا الفتحتان إذا كانتا في الظروف ال ّتي في آخرها تاء مربوطة:
«مفاجأة ً» (« ،)mufāǧaʾtanحقيقة ً» (.)ḥaqīqatan

في باقي الحالات لا تنقل التنوين:
ل فقير» ()maʿa raǧul faqīr؛ «ولد ٌ صغير» ( walad
«أنشأ مدرسة ً عظيمة» ()anšaʾa madrasa ʿaẓīma؛ «مع رج ٍ
.)ṣaġīr

الوصلة
تُنقل الوصلة دائمًا وحت ّى في أداة التعر يف برمز الحركة ال ّتي هي تحملها ( aو uو:)i
«أبو الفرج» (« ،)Abū al-Faraǧمع النهر» (« ،)maʿa al-nahrا ُخرج» (« ،)uḫruǧالاستقبال» (« ،)al-istiqbālفي المدينة»
(.)fī al-madīna

لا تُنقل الوصلة إذا جاءت بعد حرف مت ّصل (الواو والفاء واللام والباء والألف والكاف…):
«فالتمسوا» (« ،)fa-ltamasūواخرج» (« ،)wa-ḫruǧبالمدينة» (.)bi-l-madīna

الضمائر المت ّصلة والحروف المركّ بة
تُنقل الضمائر المت ّصلة بدون شرطة بعدها:
«كتابه» (« ،)kitābuhuإن ّك» (« ،)innakaلعل ّكم» (« ،)laʿallakumأعطاني» (.)aʿṭānī

القرآن ال كريم والشعر والنحو والعامّي ّات والفارسي ّة والأردي ّة…
يمكن للمؤل ّفين تكييف هذه القواعد عند الاحتياج الخاصّة :نقل الآيات القرآني ّة أو الشعر أو السجع أو الشواهد النحو ي ّة .يكفيهم توضيح
التعديلات ال ّتي يقومون بها.

أمّا نقل حروف اللغات الأخرى ال ّتي تُكتب بالحروف العربي ّة (مثل الفارسي ّة والأردي ّة) ،ليس لدينا توصي ّات خاصّة فسنعتمد على

المتخصّ صين فيها.

