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ABSTRACT 
 

The research discusses the language development in Corona Virus time. It studies language development 

and uses during Pandemic of Corona. The research aims at illustrating the terms used to describe Corona 

virus and the different language uses in this regard. It also aims at showing the language contribution to 

reduce the wide spread of Corona as well as protecting from it. The researcher adopted the historical 

descriptive method to run this research, and it is divided into an introduction, three chapters and a 

conclusion. The research concluded that: the term "pandemic" is a wide spread form that used in 

describing the disease which is caused by the Corona Virus. The corona Virus created a different 

language reality and contributed to enrich the language dictionary by coining new words and reusing old 

ones. The language contributed to reduce the spread of the disease and protect from it. 
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 لملخصا

ات ، وتأتي أهمية هذا البحث أنه تناول بالدراسة التطور اللغوي واالستخداملتطور اللغوي في ظل جائحة كوروناا: جاء هذا البحث بعنوان

هدف البحث إلى بيان المصطلحات التي وصف بها فيروس كورونا واالستخدامات اللغوية المختلفة ي، واللغوية في ظل جائحة الكورونا

الدراسة المنهج ، واتبع الباحث في هذه نتشار فيروس كورونا والوقاية منه، ومدى إسهام اللغة في الحد من اجائحة كوروناظل في 

( جائحة ) عد مصطلح ي   :حث إلى عدد من النتائج منها، وتوصل البمباحث ثالثةل البحث على مقدمة وخاتمة و، واشتمالوصفي والتاريخي

كسب اللغة ، وأوس كورونا واقعاً لغوياً مغايراً ، وأحدث فيرف المرض الذي يسببه فيروس كورونااألكثر شيوعاً واستخداماً في وص

حد من انتشار المرض والوقاية ، وأسهمت اللغة في المةوأعيد استخدام مفردات أخرى قدي، فاستحدثت كلمات جديدة قاموساً لغوياً ذاخراً 

 . منه
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:المقدمة  

أم ا  .به األتقي اء األنقي اءى آل ه وأص حا، والصالة والسالم على نبي الرحمة وعل الحمد هلل الذي جعل لكل داء دواء، وأحاطنا بحفظه وعنايته

 :بعد

وتعك   ، كيف ال فهي تعبر ع ن المجتم ع ثقافت ه وحت ارته لك تبعاً لتطور المجتمعات المطردوذللغة بطبيعتها متطورة عبر الزمان، فإن ا

 .وتخلفه هرقي  فهي تصعد وتهبط تبعاً لمجتمعها ، عاداته وتقاليده وموروثاته

ف اظ ومف ردات لمجابه ة خط ر إل ى أل، فق د دع ت الحاج ة س بت اللغ ة قاموس اً لغوي اً فري داً ، وأكوي اً كبي راً ئحة كورونا حراكاً لغلقد أحدثت جا

 .مة واستحدثت ألفاظ لم تكن معروفةفتم استدعاء ألفاظ  قدي الفيروس،

، وهي دراس ة حديث ة تعب ر ع ن تفاع ل اللغ ة م ع األح داث الكبي رة لتطور اللغوي في ظل جائحة كوروناا تناول هذا البحث أنهوتأتي أهمية 

 .واألزمات التي يتعرض لها اإلنسان

، والتع رف عل ى التط ور كورون ا وم ا يس ببه م ن أع راض مر  يةإلى بيان المصطلحات التي أطلق ت ف ي وص ف في روس  البحثهدف وي

 .ر فيروس كورونا وطرق الوقاية منهانتشاكيف أسهمت اللغة في محاربة ، وبيان حة كورونااللغوي في ظل جائ

 .لتطور اللغوي في ظل جائحة كوروناالمنهج الوصفي والتاريخي في دراسته ل البحثواتبع 

طلحات المص  : ث الث اني بعن وان، المبح مفه وم التط ور اللغ  وي: المبح  ث األول بعن وان: مباح ث ةثالث عل  ى مقدم ة و وج اء البح ث مش تمالً 

األلف اظ : لتط ور اللغ وي ف ي ظ ل جائح ة كورون ا، واحت وى عل ى مطلب ين هم اا: بعن وان المبح ث الثال ثو، الكورون االمستخدمة في وصف 

ل البح ث ، وذي  وس، أما المطلب الثاني فجاء بعنوان األلفاظ المس تخدمة ف ي وص ف انتش ار الفي رمة في الوقاية من انتشار الفيروسالمستخد

 .صياتاحتوت على أهم النتائج والتوبخاتمة 
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 المبحث األول

 مفهوم التطور اللغوي

الن اس تتط ور  ؛ وذل ك ألن حي اةواح دة فه ي ف ي تط ور وتغي ر دائم ين ، أن اللغة ال ت ركن إل ى ح الومن األساسيات في علم اللغة 

م ن أفك ار وآراء   ؛ ليس توعب قاموس ها م ا يس تجدالناس وأفكارهم فهي في تطور دائم، وبما أن اللغة تعبر عن أغراض وأفكار الناس تتغير

 . اسوتطلعات في حياة الن

، ا ق  د يب  دو بطيف  اً ف  ي بع    األحي  ان، ب  الرغم م  ن أن تق  دمههام  دة أو س  اكنة بح  ال م  ن األح  وال إنَّ اللغ  ة ليس  ت" يق  ول أولم  ان  

فقط هي التي تختلف ، ولكن سرعة الحركة والتغير كلمات معر ة كلها للتغير والتطورفاألصوات والتراكيب والعناصر النحوية وصيغ ال

 [1] ."قطاع إلى آخر من قطاعات اللغة  من فترة زمنية إلى أخرى ومن

الص  وتي والنح  وي والص  رفي وال  داللي، والتط  ور ف  ي الكتاب  ة ، فهن  اا التط  ور ت  ع للتط  ور ف  ي مس  توياتها المختلف  ةفاللغ  ة تخ 

أولف  ك عربي  ة م  ن أف  رد لقت  ية التط  ور اللغ  وي م لف  اً وم  ن وم  ن علم  اء اليتف  اوت ب  اختالف األزمن  ة والمك  ان،  ، وه  ذا التط  وروالمف  ردات

؛ أول هذه األمور أن اللغة كائن ح يو" :هية عن اللغةيبالحديث عن أساسيات بد( التطور اللغوي )  ان عبد التواب حيث استهل كتابهرمت

وه ي ... الح ي ويتغي ر ، كم ا يتط ور الك ائننه ي ل ذلك تتط ور وتتغي ر بفع ل ال زم، وها تحيا على ألسنة المتكلمين بها، وهم م ن األحي اءألن

م ع ، كم ا أنه ا تتط ور بتط ور ه ذا المجتم ن عادات ه وتقالي ده وس لوا أف رادهظاهرة اجتماعية تحيا في أحتان المجتمع وتستمد كيانها منه و

 [2] ."فترقى برقيه وتنحط بانحطاطه 

، ولع ل اللغ  ات ف ي عالمن ا المعاص رأخ رى التط ور اللغ وي يع رض للعربي ة كم ا يع  رض ألي ة لغ ة أن إب راهيم الس مرائي  ي رىو 

 [3] ."من اللغاتالمعاصرة والتي تصدرت اللغات أكثر تأثرا من غيرها 

تها إن االتجاه الطبيعي للغة وخاصة في ص ور:"وياتها أمر طبيعي تمر به أية لغة، يقول ماريو بايوالتطور في اللغة وتنوع مست 

ي اره ، فاللغة تميل إلى التغيير سواء خالل الزمان أو عبر المكان إلى الحد ال ذي ال توق ف تعن المركزالدارجة أو المتكلمة هو اتجاه يبعدها 

 [4] ."العوامل الجاذبة نحو المركز

ي اللغة أمر حتم ي يش به أن والتطور ف:"اللغة وجهاً من وجوه تطور الحياة، يقول عودة خليلوهناا من عدَّ التطور الذي يصيب  

وهو في معناه البسيط التغير الذي يطرأ على اللغة س واء ف ي :"ويعرف  ذلك التطور بقوله  [5] ."اً من وجوه تطور الحياة نفسهايكون وجه
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رتبط ة ارتباط اً وثيق ا ً ، وذلك كل ه نتيج ة عوام ل مختلف ة ماتها أو في الزيادة التي تكتسبها، أو النقصان الذي يصيبهاأصواتها أو داللة مفرد

 [5]. "مجاالتها معظماة األمم في بحي

، ويع د التغي ر ف ي ي تطوره ا وارتقائه ا بعوام ل كثي رةوتتأثر اللغة ف :"وامل وأسباب التطور اللغوي بقولهعأولمان  ويبين إستيفن 

معروف مألوف لنا من قبل، وهو الحاجة إلى كلم ة ها ما هو من ىى جانباً من جوانب التطور اللغوي، وهناا أسباب كثيرة لتغير المعنالمعن

 [6] ."نها ما هو مرتبط بأية حاجة عملية، ومن غيرها على التعبير عن المقصود، أو كلمة أقدر مجديدة

، ف التطور (تغي ر ) ج د أنه م اس تخدموا عب ارة ن( التط ور اللغ وي )ل علماء اللغة المحدثين لمفهوم ومن خالل االطالع على تناو  

، س  توى المف  ردات والمص  طلحات وغيره  ا، وموي  ة والداللي  ة، الص  وتية والص  رفية والنحص  يب اللغ  ة ف  ي مس  توياتها المختلف  ةغي  ر يه  و ت

 .ألزمنة واختالف البيفات واألمكنةويتفاوت هذا التطور بتعاقب ا

؛ وذلك حين وآخربين معجمية التي تظهر ، أبرزها الحاجة إلى كلمات جديدة لسد الفجوات المل وأسباب متعددة  للتطور اللغويوهناا عوا

 ، اس تحدثت في ه ألف اظي اً كبي راً ، ومن ذلك التطور الذي أحدثته جائح ة كورون ا وال ذي أظه ر حراك اً لغوصيب المجتمعنتيجة التطور الذي ي

 . ات قديمة لتعبر عن معاني مستحدثة، كما أعيد استخدام عباروتراكيب جديدة

 الثانيالمبحث 

 الكوروناالمستخدمة في وصف مصطلحات ال

ص طلح الن اس زال ، وااصطلح يصطلح اصطالحا، والمفعول م صطًلح عليه: ، يقالما يتوافق عليه الناسيعني في معناه اللغوي  المصطلح

، أي توافق وا اء عل ى تس مية العناص ر الكيميائي ةاص طلح العلم : تعارفوا عليه واتفقوا، ويق ال: ما بينهم من خالف، واصطلح القوم على أمر

 [7]  .على تسميتها بأسماء تعرف بينهم

، منحوت ة أو مركب ةكلم ة ك ون ، وق د يأخ رى دخيل ة مس تعارة ك ون، وق د يعروف ة ف ي اللغ ة المس تخدمةموالمصطلح قد يكون كلم ة أص لية 

 .ح الناس عليها واالستخدام اللغويوالتابط هنا هو اصطال

 -، والمت ابع للغ ة الت ي أح دثتها الكورون اغي رهمفك ل جماع ة اص طلحوا عل ى أن يتكلم وا بطريق ة تم ثلهم وتمي زهم ع ن ، واللغة اصطالحية

، فقد استحدثت ألفاظاً جديدة وتم اس تدعاء ألفاظ اً قديم ة يجد فيها ثراًء لغوياً كبيراً  –الحد من انتشار المرض حملة في ظل  التي استخدمتو

 .ور الذي يصيب اللغةوجدتها الحاجة لسد الفجوات القاموسية التي تظهر نتيجة للتطلتعبر عن معاني مستحدثة أ
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المتطاول في مواجهة  ، وظفت فيه اللغة قاموسهاثراًء لغوياً هائالً ، حيث شهد موسماً خصباً من الناحية اللغويةويعد موسم الكورونا الممتد 

 .عليها بع  الباحثين لغة الكوروناوتراكيب أطلق ، فقد أدت هذه األزمة إلى ابتكار مفردات أزمة كورونا

، ، وم  رض الكورون  ا، ووب  اء الكورون  ا، وداء الكورون  اجائح  ة الكورون  ا: الكورون  ا ع  دة مص  طلحات ن  ذكر منه  ا ي  روسوق  د أطل  ق عل  ى ف

مص طلح ال ذي يع رف ب ه ه ذا ث راًء لغوي اً أم أزم ة ف ي ال ، فه ل يع دوغيرها كارثةمستجد وهناا من وصفة باألزمة والوالفيروس التاجي ال

 ؟فيروس الكورونا

ص طلح األنس ب لوص ف ، م ا الميجي ب ع ن الس  الوتطوره ا الت اريخي والباحث خ الل ه ذا البح ث بالدراس ة ه ذه المص طلحات  يتناولو 

 ؟ فيروس الكورونا

الم  ادة  ، وتف  نن ص  انعوأو ف  ي التوعي  ة م  ن خط  ر انتش  اره اوم  ا فتف  ت وس  ائل اإلع  الم تطالعن  ا بألف  اظ حديث  ة ف  ي وص  ف م  رض الكورون  

ن ه ذا فت ال ع ن مش اركة اللغ ويي ف ي إع دادها الجه ات الص حية تم ن خ الل اإلعالن ات المختلف ة والت ي ش اركوذل ك ، ذل ك اإلعالمية ف ي

 .  ونيين والفنانين في محاربة المرضوالقان

الناس إلى استحداث مصطلحات جديدة وأعادوا توظي ف مص طلحات قديم ة به دف  يروس الكورونا واقعاً جديداً ا طروقد أحدث انتشار ف

 .رق الوقاية منه والحد من انتشارهوصف ما يستجد من أحداث ووقائع الزمت انتشار المرض وط

 :أطلقت في وصف الفيروس ومن ذلك يتناول الباحث أبرز المصطلحات التيوفي هذا المبحث 

وتطل  ق الجائح  ة للش  دة النازل  ة  [8] .واستأص  لتهإذا أهلكت  ه  ...جاح  ت ا ف  ة الم  ال تجوح  ه جوح  اً : ة، يق  الجائح  ة الكورون  ا، الجائح  ة ا ف  

عل ى ك ل مص يبة  والجم ع ج وائح وه ي ا ف ة الت ي تهل ك الثم ار وتجت اح األم وال وتطل ق [9]، لتي تجتاح المال م ن س نة أو فتن ةالعظيمة ا

 [11] .عظيمة وفتنة كبيرة، والسنة الجائحة هي الجدبة

 [11] .بيعهالجائحة هي ما أ تلف من معجوز عن دفعه عادة قدراً من ثمر أو نبات بعد : وفي القاموس الفقهي

 [12]. سنة جائحة جدبة: ر أو بعته من آفة سماوية، ويقالما أذهب الثم: الجائحة في اصطالح الفقهاء: معجم الوسيطوفي ال

ي روس كورون ا؛ وذل ك دام ه ذه العب ارة ح ديثاً ف ي وص ف ف، وتمت إعادة استخلعرب قديماً ة واستخداماتها عند اهذه هي دالالت لفظة جائح

ق ديماً ف ي ( جائح ة ) ؛ فكم ا اس تخدمت كلم ة االجتماعي ةأحدثه على الناس في اقتصادهم وحي اتهم ، واألثر الذي لوقع المرض على البشرية
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س ال ذي وع ن ذل ك الفي ري التعبي ر الكلمة مجازاً في العص ر الح ديث ف  ، استخدمتب المال من آفة تستأصله وتذهب بهالتعبير عن ما يصي

 .ظم دول العالم حتى المتقدمة منها، وألحق بمعاش الناس أ راراً بالغة لم تسلم منه معالناس وأفقدهم األقارب واألحباب دمر حياة

ف كل مرض شديد الع دوى س ريع االنتش ار م ن وتطلق هذه الكلمة في وص (وباء)ي استخدمت في وصف الفيروس كلمة ومن الكلمات الت

، أي سريع االنتشار مهاجم ألعداد اتالً كالطاعون، يقال مرض وبائي، وعادة ما يكون قنسان والحيوان والنباتويصيب اإل مكان إلى مكان

تقول أصاب أهل األرض وباء شديد  ،والوباء كل مرض عام .[13]ت واحد  من منطقة جغرافية محددةكبيرة من البشر والحيوان في وق

 [14] .بفة إذا كثر مر هاوأرض و

اس م ج امع ، جم ع أدواء، وال داء مم دود ومهم وز، وال داء الم رض والفي وصف فايروس الكورونا( داء )  ل كثيرون استخدام عبارةوفتَّ 

وال داء  ،ش ر  ذي ال يعلم به حتى يظهر منه س ر  وأي داء باطن وهو ال: الحمق داء ال دواء له، ويقال داء دوي: لكل مرض ظاهر حتى قالوا

 [15] .العياء الذي ال دواء له

؛ سمي به ألن وجه صاحبه يشبه وجه أو ال يظهر منه، يقال داء األسد، وهو الجزام كل عيب باطن يظهر منه شيء ويطلق في الطب على

 [16] .رهاوغي... هو تساقط الشعر: األسد أو ألنه يعرض لألسد كثيراً، وداء الثعلب

يس تطب ولك ل داء دواء  :ق ال الش اعر ،المعدة بطن الداء: مرض أو عيب ظاهر أو باطن، يقال( داء ) وفي معجم اللغة العربية المعاصرة 

 [18] .اء أي ال يحقد على من يسيء إليهفالن ميت الد: يقال ،[17]إال الحماقة أعيت من يداويها*** به 

، وأعي د اس تخدام ه ذه المف ردة وانحرف ت اطن س واء ظه ر من ه ش يء أو ل م يظه رالم رض الب  على تطلق( داء ) ومما سبق يتبين أن لفظة 

 .داء الكورونا: ا للتعبير عن فيروس كورونا فيقالداللته

يق ال أم رض إذا وق ع ف ي مال ه ، والمرض في اللغة الس قم، م رض ف الن وأمر  ه ه( مرض ) ه ووصف الفيروس على سبيل العموم بأن

 [19] .ض أن يرى من نفسه المرض ولي  به، والتمارن الرجال المسقام، والممراض معاصفة

ف بأنه كل ما خرج به اإل  [21] .لصحة من علة ونفاق وتقصير في أمرنسان عن حد اوعر 

 ، أي ع نعج ز ع ن إقام ة مص الحه خ ارج البي ت ، كم ري هو ما كان غالب حاله الهالا رجالً ك ان أم ام رأةومرض الموت عند الفقهاء 

 [21] .الذهاب إلى حوائجه خارج البيت
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م ا وتطل ق عل ى ك ل : مرض القلوب: ظة في استخدامها إلى معان مجازية، يقالوتخرج هذه اللف( مرض ) هذا هو االستخدام الحقيقي للفظ 

  :[22] ، قال األعرابيين ويوصف الليل بالمرض أي الظالمنسان عن الصحة في الدخرج به اإل

 فما يتيء لها نجم وال قمر*** كل ناحية   وليلة مر ت من

 [23]. وليلة مر ت أي أظلمت

، جع ل مر  اً ألن ه ي وردهم إل ى أي ش ك( 11)البق رة  "ف ي قل وبهم م رض ف زادهم ه مر  ا:"ومنه قوله تعالىوالمرض الشك  

 [24] .أي شكاً وكفراً ( دهم ه مر ا فزا) هالكهم كالمرض الذي ي دي إلى الموت 

الزه ور كم ا تعن ي الت اج أو وتعني إكلي ل ( corona) وهي ترجمة للفظ ( الفيروس التاجي المستجد ) ويطلق على الفيروس لفظ  

 [25] .كل تاج الملك أو الهالة الشمسية، وتشير التسمية للمظهر المميز للفيروس عبر المجهر اإللكتروني حيث يظهر على شالهالة

، ولكنن ا نج د أن ف ي اللغ ة العربي ةوص ف في روس كورون ا  عل ىهن اا ع دة مص طلحات أطلق ت  وفي ختام هذا المبح ث يتب ين أن 

 .ي االستخدام عن المصطلحات األخرىهو األكثر شيوعاً وانتشاراً ف( جائحة) مصطلح 

 المبحث الثالث

 في ظل جائحة كورونا التطور اللغوي

، ات الت ي ص احبت حمل ة مكافح ة الم رضوإب راز اإل  افات اللغوي ة واالبتك اربالدراس ة التط ور اللغ وي تناول الباح ث ف ي ه ذا المبح ث ي

 .ية المراحل المختلفة لتطور المرض، وتغطفيروس الكورونا والحد من انتشارهلعبت فيها اللغة دوراً فاعالً ومحورياً في محاربة والتي 

، وأن قاموس لغتنا ق د تقاص ر ع ن م ا لى كلمات وتراكيب جديدةفي حاجة إ، نشعر دائماً أننا مثل هذه الكوارث واألزمات الكبرىوفي ظل 

الحاجة ي  دي إل ى ، فالتغيير االجتماعي الكبير تحت  غط يبنا تبدو عاجزة عن وصف ما استجدزمة جعلت مصطلحاتنا وتراكحل بنا من أ

 .تغيير لغوي كبير

المجتم ع وه ي ع ن ، فاللغ ة تعب ر لغوي ة له ذا التط ور االجتم اعييرة ، وه ذا يتطل ب مس اكورونا واقع اً اجتماعي اً مغ ايراً لقد أحدث فيروس 

، واللغة مكتس بة كل مظاهره من رقي وتخلف وغيرها ، فاللغة مرآة المجتمع تظهرر لسهره وتمرض لمر ه وتموت لموتهلصيقة به تسه

 .هبي حاجة المجتمع ورغباته وأفكاراجتماعية شأنها في ذلك شأن الثقافة والحتارة ولذلك فهي تل
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، ويظه ر ذل ك جلي اً ف ي المف ردات والتراكي ب المس تجدة والت ي ير توظيف في محاربة جائحة كورون اومما ال شك فيه أن اللغة قد وظفت خ

قافته إل ى ، والتي أثمرت في التبصير بالمرض وبث ثية الرسميةظهرت من خالل وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي وعند الجهات الطب

ألكث ر خط راً ف ي اإلص ابة ، وخاص ة األطف ال وكب ار الس ن وأص حاب األم راض المزمن ة وال ذين يمثل ون الش رائح امختلف ةففات المجتمع ال

 .بالفيروس

، وأخ رى زلن ا نس مع عب ارات مس تحدثة ردات جدي دة، وم القد أدت الظروف القاهرة والتي عاشها العالم إبان جائح ة كورون ا إل ى ص ك مف 

 .والتحذير من خطره وسرعة انتشاره  د من انتشار المرض والوقاية منه ووصف تطوره، وظفت في الحاستخدامهاأعيد 

وذل ك م ن  العب اراته ذه يحل ل ، ومة والمنتش رة ف ي ظ ل جائح ة كورون ااول الباحث في هذا المبحث التطور اللغوي في اللغة المس تخدويتن

لت  ي األلف  اظ ا: أطلق ت للوقاي  ة م ن انتش  ار الم رض، والمطل  ب الث اني ييتن  اول في ه األلف  اظ الت  : المطل ب األول: س  يمها إل ى مطلب  ينخ الل تق

 .استخدمت في وصف انتشار المرض

 : مة في الوقاية من انتشار الفيروساأللفاظ المستخد: المطلب األول

ي روس انتش ار الفالكورون ا والوقاي ة م ن ع ن جائح ة المف ردات والتراكي ب وذل ك للتعبي ر من  اً كبير اً استدعت جائحة كورونا عدد 

 :ومن تلك المفردات

 : التباعد الجتماعي: أولا 

ف التباع د االجتم اعي ف ي م  ال درجات المتفاوت ة للبع د أو االنفص ال أو الق رب أو التح را : عج م اللغ ة العربي ة المعاص رة بأن هع ر 

 [26] .جتماعية المختلفةأو الطبقات االاألفراد داخل المجتمع بين األسر أو االجتماعي الذي يحدث أو يسمح به 

، فالتباع  د االجتم  اعي أو التباع  د ل  ي  ببعي  د ع  ن المعن  ى االص  طالحي( التباع  د االجتم  اعي) والمعن  ى اللغ  وي ال  ذي ع  رف ب  ه  

، والغ رض منه ا إيق اف انتش ار الم رض المع دي أو تبطفت ه وتت راوح ه ذه الدوائي ة لمكافح ة الع دوى المكاني هو جملة من اإلجراءات غي ر

 [27] .ظر التجوال إال في حاالت الطوارئارتداء الكمامة إلى أقصى درجات التباعد وهي حاإلجراءات في صرامتها ابتداء من 

ناتج م ن الس عال ة من خالل الرذاذ الل، أن الفيروس ينتقل بسهوالفيروسفي الحد من انتشار ومما يعزز أهمية التباعد االجتماعي  

 .المصافحة أو لم  األسطح المشتركة، وقد ينتقل عن طريق والعط  في الهواء
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عن د ا ذان ( صلوا ف ي بي وتكم ) وهناا عبارات أخرى أطلقت في إطار التباعد االجتماعي أو المكاني ومن تلك العبارات عبارة  

ذا قل ت أش هد أن محم داس رس ول ه، ف ال تق ل ح ي عل ى ، إلم ذن ه ف ي ي وم مط ر:"ن عباس أن ه ق المة فعن عبد ه بللصالة وهي عبارة قدي

، إنَّ الجمعة عزمة وإن  ي كره ت أن أح رجكم فتمش ون فعله من هو خير مني: فكأن الناس استنكروا، فقال( الصالة في بيوتكم)الصالة، قل 

يع ودوا راج ين أن وقد قابل بعتهم هذه العبارة بالرف  واالستنكار ولكن لما أحسوا بخط ر الفي روس تقبلوه ا  .[28]"طين والدح في ال

 [29] .آمنة وأقاموا الصلوات في المساجد، وقد حافظ بعتهم على مسافات إلى مساجدهم والصالة فيها

 : الحجر الصحي: ثانيا  

 [31] .متهم أي منعه من التصرف في مالهالويقال حجر القا ي على  ،[31]الحجر في اللغة المنع

ن م ن ، وه و ع زل األش خال الواف ديكورون االلغوي للحجر المنع ولي  ببعيد عن المعنى المستخدم للوقاية من في روس  فالمعنى 

 [32] .من تلك األمراضمنطقة موب ة باألمراض المعدية للتأكد من خلوهم 

، ف الحجز غالب اس م ا يس تخدم كمص طلح ق انوني والصحيح استخدام مصطلح حجرل استخدام مصطلح حجز وحظر وهناا من فتَّ  

باح ة، وحظ ره فه و ، وقيل الحظر ه و الحج ر وه و   د اإلأي توقيفهم والحجز على ممتلكاتهمعند اإلشارة إلى حجز أشخال وممتلكاتهم 

 [33] .محظور أي محرم

م  ن االتص  ال  ، أو خ  وفزل حال  ة ينفص  ل فيه ا ع  ن ا خ  رينلع  ، واطلح الع  زل المنزل  ي والع زل ال  ذاتيواس تخدام  بعت  هم مص   

م ا الع زل المنزل ي يك ون ، أن األول يكون في المراك ز الص حية؛ أللف الحجر الصحي عن العزل المنزليويخت .[34]با خرين وكراهيتهم

الع زل ) وهن اا م ن أطل ق علي ه  ، حيث يعزل الشخص نفسه في منزله دون أن يلتقي بأحد حتى يتم التأكد من خلوه من الم رضفي المنزل

وي رى الباح ث أن ه ذه اللفظ ة ق د  .[35]حت ى يطم فن عل ى خل وه م ن الفي روس وهو أن يقوم الشخص بعزل ذاته وم ن تلق اء نفس ه( الذاتي 

ق ة ت دعو تسمية غير موف(  لمركز العز)  السوداني أن تسميةفقد ذكر وزير الصحة ( مساس الال)         ظاهرة حسن التعبيردخلت تحت 

 .م4/2121/ 31لسودانية يوم الجمعة ، وذلك خالل برنامج م تمر إذاعي والذي بثته اإلذاعة اج ولي  للعزل،  فهي مراكز للعالللرهبة

 : غسل األيدي: ثالثا  

الوس     أزال عن هوغسَّ ل الش يء غس الً  .[36]غس ل وجه ه بالص ابون، يقال ألعتاء بالغ في غسلها أو تنظيفهاوفي اللغة غسَّل ا 

 [37] .ونظفه بالماء
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، غس  ل األي  دي، وهن  اا الي  وم الع  المي لاس  تخدمت للح  د م  ن انتش  ار الفي  روس دي بالص  ابون م  ن اإلج  راءات االحترازي  ة الت  يوغس  ل األي  

 .لماء والصابون لمدة أربعين ثانيةوانتشرت في وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة حمالت إعالنية تح  الناس على غسل أيديهم با

 : لبس الكمامة: رابعا  

و  ع : وتكم م الرج ل ,[38]ار أو البعير ل فال ي ذي ه ال ذباب، وما يجعل على أنف الحمالكمام وعاء الطَّلع وغطاء النور، الكمامة 

 [39] .ه وفمه، لتقيه الغازات ونحوهاالكمامة على أنف

وغي ر  على صفحتها على اإلنترنت اإلرشادات والطرق ا منة الرتداء الكمامات المختلف ة الطبي ة وبينت منظمة الصحة العالمية  

أن تنظ  ف ي  ديك ، وذل  ك م  ن خ  الل افع  ل ك  ذا وال تفع  ل ك  ذا وم  ن ذل  ك ت  ذكر أن تبتع  د مس  افة مت  ر واح  د عل  ى األق  ل م  ن ا خ  رين والطبي ة

ف   رل انتق   ال الع   دوى ك   ن للكمام   ة أن تس   اعد ف   ي التقلي   ل م   ن ويم [41]، ، وتتحاشى لم  وجهك والكمامةباستمرار وبشكل جيد

ة ، فارت داء الكمام يمكن أن تصيب األشخال المحطين ب ه، فعندما يعط  اإلنسان يطلق قطرات صغيرة تطير في الهواء بفيروس كورونا

 [41] .يتمن عدم نقل العدوى لشخص آخر

 : محاربة الفيروس: خامسا  

 [42] .ات البكتيرية وتحدث بع  األمراضترى بالمجهر العادي تنفذ من الراشحالفيروسات كائنات دقيقة ال  

اللغة في مواجهة الع دو ، وتمت عسكرة إلجراءات الوقائية من مرض كوروناوذلك لوصف ا( حرب)وقد استعار قادة العالم لفظ  

وص ف الع املين ف ي الحق ل ، واألم راض الت ي تغزوه ايات دف اع   د وأن لدى أجسادنا آل( محاربة الفيروس)من تلك األلفاظ و( الفيروس)

، وأعل ن في روسبش ن ح رب ش عبية عل ى ال( ش ي ج ين ين غ)تشار المرض تعهد ال رئي  الص يني ، وفي بدء ان(الجيش األبي ) ـالصحب ب

الناجم ة ع ن  ، وصرح المفوض اإليطالي الخال لح االت الط وارئعدو غير مرئيأن بالده في حالة حرب مع  الرئي  الفرنسي ماكرون

ال  وزراء البريط  اني جونس  ون أن معرك  ة مواطني  ه م  ع  ، واعتب  ر رئ  ي ب  الده أن تجه  ز نفس  ها القتص  اد ح  ربالفي  روس الت  اجي أن عل  ى 

 .(رئي  في زمن الحرب)ئي  األمريكي ترامب نفسه بكونه ، كما وصف الر(تجنيد كل مواطن)ا الجائحة تم فيه

وتغ ول الس لطة عل ى الجه ات  ، ي وحي بالع دوانف ي وص ف في روس كورون ا( ح رب)م لفظ لناحية اللغوية أن استخداويتبين من ا 

ي أن تس ود ف ي والت ي ينبغ   تعبر عن مفاهيم الرعاية الص حية، وهي عبارة الحالة من الهلع واال طراب النفسي ، وربما أدى إلىالصحية

 [43] .زمن جائحة الكورونا
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  :انتشار الفيروسالمستخدمة في وصف األلفاظ : المطلب الثاني

 : يدة في وصف انتشار المرض ومن ذلك، فقد استحدثت ألفاظاً عداألكثر ثراًء من الناحية اللغويةتعد فترة الكورونا  

 :  انتشار الفيروس: أولا 

المعن  ى أم  ا ه  ذا ه  و المعن  ى اللغ  وي  .[44]انتش  ر الش  يء انبس  ط وامت  د، انتش  ر الحري  ق ف  ي المبن  ى، وانتش  ر الوب  اء ف  ي ال  بالد 

، فق  د انتش  ر الفي روس بش  كل كبي  ر ومتس  ارع مم  ا ح  دى بمنظم  ة الص  حة العالمي  ة ووزارات الحي ل  ي  ببعي  د ع  ن المعن  ى اللغ  وياالص ط

ن ، بل أن هن اا بيان ات تص در دوري اً وتح دث تلقائي اً تب يوالخرائط التي تو ح انتشار المرضوبع  الجامعات بإصدار البيانات  ،الصحة

 .رض في العالمعدد المصابين بالم

وه و مص طلح يطل ق ( تف ش  )سمات األمراض الفيروسية المعدية، وقد أطلق عليها أيتاً عبارة  سمة من( االنتشار)وتعد ظاهرة  

، وع ادة م ا ينق ل م ري  الكورون ا المس تجد إل ى شخص ين إل ى العدوى إلى ع دد كبي ر م ن األش خال على وصف حالة نقل أحد المر ى

 [45] .قل بع  المر ى المرض إلى أي شخص، وقد ال ينأكثر من ثالثة أشخالينقلها إلى  ثالثة وقد

ي  ات أه  ل االختص  ال ف  ي الحق  ل ، وخ  رج ع  ن س  يطرة وإمكانبي  ر ج  داً ويالح  ظ أن هن  اا من  اطق تفش  ى فيه  ا الم  رض بش  كل ك 

 .الصحي

 :الفيروس انحسار: ثانياا 

ره ك لَّ وانقط ع نظ ره م ن ط ول ، وحس ر بص كمَّ ه ع ن ذراع ه كش فه( رس سس حس )االنكشاف : حسار  د االنتشار ويعني في اللغةاالن 

 [46] .مدى

وتبدأ هذه اإلجراءات في مرحلة مبكرة من تفشي ( السيطرة على الفيروس)و( ضاحتواء المر)وفتل بعتهم استخدام مصطلح  

ع ذر إيق اف انتش ار الم رض تتخ ذ ت دابير ، وعن دما يت  افة إل ى ت دابير أخ رى كاللقاح اتالمرض إذ يهدف  إلى تتبع المصابين وعزلهم باإل

 [47] .صحيةالمرض وتقييد تأثيره على نظام الرعاية الأخرى لإلبطاء من انتشار 

 :الموجة الثانية: ثالثاا 

وج، وهي الدفعة، يقال الموجة في اللغة دفع ة من ه، موج ة ح ارة، : موجة م ن الح ر أو الب رد أو نحوهم ا: مفرد والجمع موجات وأمواج ومس

 [48] .استنكار  جة تعبر عنها الجماهيروموجة . باردة وموجة
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أن  ؟ أمروس الكورون ا بع د الموج ة الثاني ة، والذي تطاول موس مه فه ل س يختفي في جات المرضوقد استخدم هذا المصطلح للتعبير عن مو

، ف ي ح ين 19-ى م ن كوف د ض أورب ا لموج ات أخ ر، فف ي أورب ا ح ذر المجل   العلم ي الفرنس ي م ن تع رالعالم سيواجه موجات متواصلة

أن الموج ة الثاني ة والت ي تجت اح أورب ا ، كما بين المجل  الفرنسي روناتسعى القارة للتعامل مع ثاني موجة قاتلة من اإلصابات بفيروس كو

الت ي  الحاالت ، وكانت بع  الدول األوربية قد فر ت إغالقاً جزئياً وذلك لمجابهةم2121أواخر ديسمبر أو أوائل عام قد تتالشى بحلول 

 [49] .تكاثرت في الموجة الثانية

 :مناعة القطيع: رابعاا 

ة يكتسبها الجسم : اللغة المناعة في  فق د الجس م : فتجعله غير قاب ل لم رض م ن األم راض، حص انة وق وة لمقاوم ة الم رض يق القوَّ

 [51] .المناعة

، وتح دث عن دما تكتس ب نس بة المباش رة م ن م رض مع دالحماي ة غي ر والمناعة الجماعية أو مناعة القطيع هي ش كل م ن أش كال  

 [51] .ألفراد الذين لديهم مناعة للمرضماية لبها مسبقاً أو التلقيح مما يوفر ح، إما بسبب اإلصابة معينةكبيرة من المجتمع مناعة لعدوى 

الي يحتم ل وبالتشخال للمرض ، فإنه يساعد في عدم نقل ه الء األمن السكان تمتلك مناعة لمرض معينوإذا كانت نسبة كبيرة  

 [52] .و إبطاء المرض؛ مما ي دي إلى توقف أأن تتوقف سالسل العدوى

 :الجيش األبيض: خامساا 

داء األطق م ، وأطل ق ه ذا المص طلح نس بة الرت ي ش اركت ف ي التص دي لفي روس كورون ايطلق المصطلح عل ى األطق م الطبي ة الت  

 .ة في المستشفيات والمرافق الصحيةاألطقم الطبي، والذي يمثل شعار الطبية للمعطف األبي 

، وظه  رت معان  اة عل  ى وج  وه نس  بة ل  نقص أدوات الحماي  ة الص  حية وق  د واج  ه ه   الء األطب  اء خط  ر اإلص  ابة ب  الفيروس وذل  ك 

 [53] .لساعات طويلةاألطباء والمسعفين نتيجة ارتداء الكمامات والواقيات البالستيكية 

 : حالة الطوارئ: سادساا 

قس م ف ي : داخل ي أو خ ارجي مت أزم، وقس م الط وارئهي حالة من التأهب القصوى تو ع فيها البالد أو الجيش لمواجه ة و  ع  

 [54] .الذين يحتاجون إلى معالجة سريعةالمستشفى يستقبل المر ى 
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يص مستش  فيات مح  ددة ، ف  تم تخص  ئ الص  حية ف  ي مواجه  ة خط ر الكورون  اوف ي وطف  ة جائح  ة الكورون  ا أعلن  ت دول عدي دة حال  ة الط  وار

، كم  ا أعلن  ت وزارات الص  حة ع  ن خط وط س  اخنة الس  تقبال ش  كاوى واستفس  ارات ورون االس تقبال ح  االت اإلص  ابة واالش  تباه بم  رض الك

 . ستقبال حاالت اإلصابة واالشتباهالمواطنين عن الفيروس وأعرا ه وبيان مناطق العالج المخصصة ال

 : الفيروس المتحور: سابعاا 

، وك ل وعنهوالحور في اللغة الرجوع إلى الشيء ( المتحور)صف تطور وانتشار الفيروس عبارة د من عبارات في وومما استج 

  [55] .شيء تغير من حال إلى حال فقد حار يحور حوراً 

 : [56]كقول لبيد

ور  رماداً بعد إذ هو ساطع *** وما المرء إال كالشهاب و وئه   يح 

، وأف ادت منظم ة الص حة العالمي ة (ديدلتا الهن)في الهند وغيرها وعرفت بساللة  فيروس كورونا ظهرتوالفيروس المتحور سالالت من 

 [57]: د رصدت في ستين منطقة من العالمأن الساللة المتحورة لفيروس كورونا التي اكتشفت في الهن

، وأن نبين كيف أسهمت اللغة في الوقاي ة والح د وناافات اللغوية في ظل جائحة كوروفي ختام هذا المبحث والذي حاولنا فيه أن نبرز اإل 

، كم ا أح دثت الجائح ة حديث ة ستخدام أخرى قديمة لتعب ر ع ن مع ان، فقد استدعت الجائحة مفردات جديدة وأعيد اشار جائحة كورونامن انت

 . (الال مساس)كالتتاد والترادف وحسن التعبير مظاهر لغوية 
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 الخاتمة

 :حث إلى النتائج التالية، توصل البوروناي في ظل جائحة كالتطور اللغو ي تناول الباحث فيهوالذ البحثوفي ختام هذه 

 .ف المرض الذي يسببه فيروس كورونااألكثر شيوعاً في وص( جائحة)يعد مصطلح / 1

 .أكسبت اللغة ثراًء لغوياً كبيراً ، وحة كورونا واقعاً لغوياً مغايراً أحدثت جائ/ 2

 .ادات وطرق الوقاية من المرضفي الحد من انتشار المرض وتثقيف الناس باإلرشأسهمت اللغة / 3

: وتراكي ب جدي دة نح و ، واس تحداث ألف اظجائح ة: لتطور اللغوي في ظل جائحة كورونا، إع ادة اس تخدام ألف اظ قديم ة نح ومن مظاهر ا/ 4

( انحس  ار الفي  روس)و( انتش  ار الفي  روس: )دالالت متت  ادة نح  ودام ألف  اظ ذات ، واس  تخوغيره  ا( مناع  ة القطي  ع)و( التباع  د االجتم  اعي)

ف ي ( ح رب)واس تخدام عب ارة ( مراك ز الع الج) ـواالستعا  ة عنه ا ب ( مراك ز الع زل)نح و ( ال ال مس اس)ودخول بع  الكلمات مستوى 

 .وغيرهاحملة مكافحة المرض وصف 

 : التوصيات

 .ث في خدمة المجتمع وقتاياهباللغة المعاصرة وتوجيه البحوأوصي الباحثين والمهتمين بالعربية باالعتناء 
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