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)*(إدريس بن احلسن العلمي / األستاذ         

                                                           
 )خبري سابق مبكتب تنسيق التعريب(الدار البيضاء ) *(

  
مـثل لغة الضاد مع أبنائها كمثل أعظم بطل عاملي          
يف السـباق، عمد قومه إىل يديه فأوثقومها من خلف،       

مث أحنـوا عليه بالالئمة ألنه مل يكن مربزا يف املباراة؛              
ه وأنبوه على عدم ولوجه حلبة      مثَّ قيدوا يديه مع رجلي    

 .السباق
لقـد كثر منذ مطلع هذا القرن الذي أشرف على          

  النحيب والتحسر والشكوى من ختلف      -االنصـرام   
عن أداء ما استجد وما     " قصورها"لغـة العـروبة، و    

يسـتجد مـن مفاهيم ومصطلحات علمية، وتقنية،        
وخـاض اخلائضون يف تعليل     . وفـنية، وحضـارية   

، وذهبوا يف تعليالم كل     "الضـعف "و  " القصـور "
مذهـب، حتى إنّ بعضهم مل يتردد يف اتهام بنية اللغة           

القابلية " تنقصها"العربية نفسها، وندبوا حظّها لكوا      
) Les préfixes"(الصدور"مبا فيها)"Les affixes"(للزوائد"

) Les suffixes" (الكواسع"و) Les infixes"(األواسط"و 
" افتقارها"ة لغة الضاد الكربى هي      جازمني بأن مشكل  

وأنّ " لسوء حظها "هلـذه الزوائد مع عدم قابليتها هلا        
إن " النقص"عـلى أبنائها أن ينكبوا على معاجلة هذا         

كـانوا يريدون للغتهم جماراة غريها من لغات الدول         
املـتقدمة اليت ما كانت لتتطور وتساير التقدم العلمي         

 ".الزوائد"واحلضاري لوال اختاذها تلك 

جهلوا، أو جتاهلوا، أو    " الناصحني"لكـن أولئك    
على أحسن تقدير، غفلوا عن أنّ اهللا قد أنعم على لغة           
القرآن مبا مل ينعم به على أي لغة، فحباها ميزة أعظم           
وأكمل وأمشل وأمجل وأوىف بالتعبري عن الغرض وعن        

" الكواسع"و  " األواسط"و  " الصدور"القصد من ميزة    
ـ    أال وهي األوزان   : ل ببـنية اللغة نفسها    ميـزة تتص

الـلفظية، الدالّ كل وزن منها على غرض أو أغراض          
فلـلداللة على كل من اآللة ومكان الفعل،        . معيـنة 

ومسـبب الفعل، واملرض، واملرة من الفعل، واهليئة،        
واحلـرفة، واحملترف، واملبالغة، والفاعلية، واملفعولية،      

واملطاوعة، واالشتراك يف   والكـثرة، والقلة، والقابلية،     
الفعـل، وأمسـاء األلـوان، وأمساء العاهات واملعايب      

فللداللة على كل غرض من     ...اخللقية، والنفايات إخل  
هذه األغراض وغريها وزن خاص أو عدد حمدود من         

 .أوزان معينة
وقـد أوصل اللغويون عدد هذه األوزان إىل ألف         

 ).1210(ومائتني وعشرة أوزان 
ان هي أشبه ما يكون بقوالب املصانع   وهـذه األوز  

اليت تصب فيها مادة اإلنتاج فتصوغ لك منتجات على         
فقوالب األوزان تصب فيها املادة     . أشكاهلا وأحجامها 

الـلفظية فتعطيك ما أنت راغب فيه من ألفاظ سائغة،        



 وأنت ال حتتاج معها إىل مصنع      . جـزلة، دقيقة املعىن   
، يكفي أن تكون    وال إىل آلـة و ال إىل جممـع لغوي         

لديـك مـادة تتكون من ثالثة حروف لتحصل على          
وهي ميسورة االستعمال،   . الـلفظ الـذي ترغب فيه     
فكم من لفظ صاغه رجل     . ويف متـناول كـل عريب     

الشـارع العـريب بسليقته على صيغة وزن من هذه          
فشـاع وذاع وتناولته أقالم الكتاب وألسنة        األوزان  

" و حصادة " غسالة"و  " ثالجة"املذيعـني مـن أمثال      
 ...إخل

فاملشـكلة الكـربى اليت تعترض بنت عدنان هي         
إعراض كثري من املمارسني عمل التعريب عن توظيف        

وذلك . كـل األوزان اليت تدعو احلاجة إىل توظيفها       
يتجـلى بوضـوح يف الكثري مما عربوه أو ترمجوه من           

 .مصطلحات يف خمتلف ااالت
تكمن قوة للدفع   ففـي كل وزن من تلك األوزان        

فعـندما نتخـلّى عن استعمال هذه األوزان        . بالـلغة 
لألغـراض اعولـة هلا فإننا نعطّل قوا مث نقيم مأمتا           

 ".ختلفها"و " قصورها"و " ضعفها"للبكاء على 
إننا ال ننكر اجلهود املبذولة يف هذا السبيل من لدن          
بعـض اهليـئات من أمثال مكتب تنسيق التعريب يف          

عريب بالرباط وجممع اللغة العربية بالقاهرة،      الوطـن ال  
وامع العلمي العريب بدمشق، وامع العلمي العراقي       
بـبغداد، كمـا ال نـنكر جهود بعض رواد تعريب           
املصـطلحات العلمية من أمثال الدكتور حممد صالح        

، واألمري مصطفى الشهايب    )16(الديـن الكواكـيب   
 تلك املنجزات   ، بيد أن  )9(والدكتور حممود اجلليلي    

 ليست سوى   - مع نفاستها    -وغريها مما مل نشر إليه      
بصـيص يف حالك من ظلمة لن تنقشع إال بإحداث          
مـنهجية اشتقاقية تأليفية دراسية، لنا إملام ا يف ختام          

 .هذا البحث
وحنـن يف هذه العجالة إمنا نريد اإلشارة إىل بعض          

عراضنا الثغرات اليت حتصل يف عمل التعريب من جراء إ        
تلك الطاقة اخلالّقة يف لغة     " األوزان"عـن توظيـف     

فنسوق بعض األمثلة اليت تشخص افت عمل       . الضاد
 .التعريب الذي يتجاهل وجودها

فمن هذه األوزان اليت تشتد احلاجة إليها يف تعريب         
بفتح " مفْعلَة"املصـطلحات العلمية واحلضارية وزن      

 ".مدرسة"و " ةمرتب"امليم والعني، على وزن 

 "مفْعلَة"
 :لثالثة أغراض" مفْعلَة"أكثر ما يستعمل وزن 

 ِلِإفَادِة معىن مسبب الشيء، أو مكَون الشيء        - 1
أو منِشـِئ الشيء، أو مولِّد الشيء، ونسمي يف هذا          

مفْعلَة "الدالّة على هذا املعىن ِبـ      " مفْعـلَة "الـبحث   
 ".السبِبية"

فَـادِة معىن املكان الذي يكثر فيه الشيء،         ِلإِ - 2
 ".مفْعلَة املكانية"ونسميها 

مفْعلَة " ِلِإفـادة جمرد املصدر امليمي، ونسميها        - 3
 .، وهذه األخرية المنا يف هذا البحث"املصدرية

 ":مفْعلة السببية"
أي يسبب  " الولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ  "مـن أمثال العرب     

 .بخل، ويسبب اجلنب لوالديهال
 ِلابِن منظور يف    )1("لسان العرب "جـاء يف معجم     



 ":خبل"مادة 
ويف . الشيء الذي حيملك على البخل    : املَبخـلَةُ "

الولَد مجبنةٌ،  : "حديـث الـنيب صلى اهللا عليه وسلم       
هو من البخل، ومظَنة ألن حيمل أبويه       "مجهلَةٌ، مبخلَةٌ   

 .هـ". على البخل
عند كالمه على   " هرم"وأورد نفس املعجم يف مادة      

ترك العشاء  : "احلديث النبوي التايل  " مهـرمة "لفـظ   
هذه الكلمة  : "قال القتيب . أي مظَـنةٌ للهرم   " مهـرمة 

ولست أدري أرسول اهللا    : جارية على ألِسنة الناس قال    
 .هـ" ابتدأها أم كانت تقال قبله

واحلاكم عن أيب أمامة    وروى الـترمذي وأمحـد      
 :رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وهو       "
ويف " لإلمث "منهاةٌ للسيئات، و  مكْفَرةٌقربة إىل ربكم و   

 .)2( للداِء عن اجلسدمطْردةو: "رواية
وروى الـبخاري والشافعي والنسائي عن عائشة       

 :رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وشرح ".  للرب مرضاة ِللْفَم،   مطْهـرةٌ السـواك   "

 .لألصول يف أحاديث الرسولالتاج اجلامع "مؤلف كتاب
كلمة ) الـذي اقتبسـنا مـنه هذا احلديث     )" (2(

وروي عن ". أي سبب يف رضاه  : "بقوـله " مرضـاة "
نومةُ الصبحة  : "الالـنيب صـلى اهللا عليه وسلم أنه ق        

 معجـزةٌ، مـنفَخةٌ، مكْسلَةٌ، مورمةٌ، مفْشلَةٌ، منسأَةٌ       
أي أنهـا تسبب العجز والنفخ للجسد،       ": لـلحاجة 

وتسـبب الكسـل، وتكون الورم، وتسبب الفشل،        
 .وتسبب نسَء احلاجة، أي تأخريها

ـذه الداللـة، له جمال واسع    " مفْعـلَة "فـوزن  
لالستعمال يف تعريب املصطلحات العلمية وخصوصاً      

 ).أ(يف اصطالح الطب واصطالح الكيمياء
املعجم "أثراً يف  " مفْعلَة"بيـد أنـنا ال جنـد لوزن         

()الطبعة الثالثة . الفرنسي -العريب-االنكليزي" (املوحد
يف سنة  ” اتحاد األطباء العرب  “ الـذي أصـدره      )3

من املعجم فراغا   " ةمفْعل"، بـل جند يف مظانّ       1983
. اصـطالحيا شغلته شروح للمصطلحات األعجمية      

فقبالة املصطلح األعجمي ال جند مقابال عربيا يصح أن         
مكون : "يكون مصطلحا، بل جند أحد الشروح التالية      

حمدث “أو  "أو منشئ كذا    " أو مولّـد كذا     " كـذا 
فاجلمهور العريب ينتظر من املشتغلني بالتعريب      ” كـذا 

. ه مبصـطلحات، ال بشروح للمصطلحات     أن ميـدو  
فشـروح املصـطلحات األعجمية تتكفل ا املعاجم        

 .األعجمية املختصة على حنو أفضل و أوسع وأكمل
" (املعجم الطيب املوحد  " يف   -مثال-فعندما نبحث   

: جند قبالته بالعربية  " Adipogène"عـن املصـطلح     ) 3
ال فلو أن مؤلفي املعجم أفسحوا ا     ". مكون الشحم "

لوضـعوا قـبالة املصـطلح كلمة       " مفْعـلَة "لـوزن   
، ولوضعوا  ”مكون الشحم “بدال من   ” مشـحمة “

بدالً من  " معظَمة"كلمة  " Ostéogène"قـبالة املصطلح    
كلمة " Neurogène"مكـون العظـم، ولوضعوا قبالة       

"ولوضعوا قبالة   ” مكون للعصب "بدالً من   " معصبة"
Ovigène "   كـلمة"يبن البيضة "بدالً من   " ضـة ممكو "

كلمة " Toxogène  و    Toxicogène" ولوضـعوا قـبالة     
"، ولوضعوا قبالة    "مولد السم "بـدال من    " مسـمة "



Acidogène "  ة"كلمةضمحمولّد احلمض "بدال من   " م "
بدال من  " محمرة"كلمة  " Erythrogène"ولوضعوا قبالة   

كلمة " Gastrogène"، ولوضعوا قبالة    "منشـئ احلمر  "
"، ولوضعوا قبالة    "حمدث الدراق "بدال من   " مدرقَـة "

Asthmogène "   ة"كـلمةوبرمولد الربو "بدال من   " م" ،
أو " مكْلَوة“كلمة  " Nephrogène"ولوضـعوا قـبالة     

"، ولوضعوا قبالة    "مكون الكلوة "بدال من   " مكْـالَة "
Thermogène "  ة"كلمةرحرارةمولد احل "بدال من   " م "

بدال من  " مذْكَرة"كلمة  " Androgène"ولوضعوا قبالة   
كلمة " Calorigène"، ولوضـعوا قبالة     "أندروجـني "
"، ولوضعوا قبالة    "مولد احلرور "بدال من   " محـررة "

Cétogène "  ة"كلمةنكْتمولد الكيتونٍ "، بدال من    "م ."
إن املعجـم مل ميتنع عن وضع مصطلحات على وزن          

حسب، بل إنه أوصد دفتيه يف وجه املصطلح        ف" مفعلة"
، والوارد يف   "مفعلة"الـذي هو على وزن      " مورمـة "

مكون "احلديـث النبوي الذي أسلفناه، والذي يعين        
" Oncogène"فاملعجم قابل املصطلح األعجمي     ". الورم

 .ورِمي املنشأ) 2مكون الورم ) 1: بالعبارتني التاليتني
 لفظ متأصل يف لغة الضاد منذ       "مورمة"فاملصطلح  

 مث هو وارد يف كالم أبلغ      . أن كـانت لـلعرب لغـة      
البلغاء وأفصح الفصحاء سيدنا حممد رسول اهللا صلى        
اهللا عليه وسلم وليس من وضع جممع لغوي، وال هيئة          
تعريـبية حىت يكون ملؤلفي املعجم اخليار يف قبوله أو          
 رفضـه، بـل هو يفرض وجوده يف االصطالح الطيب          

بنفس القوة  " مكون الورم "يف معناه   " Oncogène"قبالة  
"وجـوده قبالة لفظ    " الطب"اليت يفرض ا لفـظ     

La médecine." 
 لاللتهاب" افتعال"

" جمموعـة قـرارات جممع اللغة العربية      "جنـد يف    
 :)4(بالقاهرة القرار التايل

مشتقة من  " االفتعال"ال مانع من أن تكون صيغة       " 
 ".مبعىن املطاوعة لإلصابة بااللتهابالعضو، قياسيا، 

جـل األمـراض االلـتهابية يف االصطالح الطيب         
"يف اللغة الفرنسية، و     " ite"األعجمي تنتهي بالكاسعة    

itis "  املعجم الطيب املوحد  "أورد منها   . يف اإلجنـليزية "
" التهاب"، وقابلها كلها بكلمة     )309(ثالمثائة وتسعة   

 وال جند من بينها     .مضـافة إىل اسـم العضو املصاب      
" افتعال"مرضـا واحـدا جاء امسه العريب على صيغة          

جممع "مشـتقة مـن اسم العضو املصاب طبقا لقرار          
فما الذي مينع مؤلفي املعجم أن يطبقوا       . املوقر" الـلغة 

كلمة " gastrite" قبالة   -مثال-قـرار امـع فيضعوا      
" glossite"، وقبالة   "التهاب الغدة "بدال من   " اغْـِتداد "

"، وقبالة   "التهاب اللسان "بدال من   " الِتسان"كـلمة   
dermatite"   ِتالَد" كـلمةالتهاب اجللد"بدال من " اج "
التهاب "بدال من " اجِتفَان"كلمة " blépharite"وقـبالة   
 ..إخل" اجلفن

فهذه العبارات اليت أثبتها املعجم قبالة املصطلحات       
فنا القول  األعجمية املتكونة من مفردات هي كما أسل      

 .ليست مبصطلحات وإمنا هي شروح للمصطلحات
وهذا األسلوب يف التعريب ال يسمن وال يغين من         

مث هـو حيكم على اللغة العربية بالتخلف يف         . جـوع 
ولقد سبق لنا أن نشرنا يف      . ميدان االصطالح العلمي  



 الصادر يف  " اللسان العريب "العـدد السـادس من جملة       
ا بتعريبه على وزن     جمموعـة ممـا قمن     1969سـنة   

مـن هذه الفئة من املصطلحات الدالة على   " افـتعال "
طبقا لقرار امع   " ite"االلـتهاب واملنتهية بالكاسعة     

 ).ب(املوقر 
 )Hyper") 4"قبالة الصدر " تفْعال"وزن 

 جممع "مـن القـرارات اللغوية اليت اختذها كذلك         
 :ان التاليانبالقاهرة جزاه اهللا خريا، القرار" اللغة العربية

للمبالغة والتكثري مما   " التفعال"تصـح صياغة    ) "1
ورد فيه فعل، طوعا ملا أقره امع يف دورته العاشرة،          

)) التفعال((مـن صـوغ مصدر من الفعل على وزن          
للداللة على الكثرة واملبالغة، وكذلك تصح صياغته مما        
مل يـرد فيه فعل طوعا ملا أقره امع يف دورته األوىل،            

من جواز االشتقاق من أمساء األعيان للضرورة يف لغة         
 ".العلوم
يف ترمجة املصطلحات األجنبية املبدوءة بالصدر      ) 2

"Hyper"   مقابلة له، واملبدوءة  " فرط"تسـتعمل كلمة
 ".هبط"تستعمل يف مقابلة كلمة " Hypo"بالصدر 

على منوال القرار   ) املعجم الطيب املوحد  (فجـرى   
، )5(رى الدكتور حممود اجلليلي   الـثاين للمجمع، وج   

عضو امع العلمي العراقي على منوال القرار األول،        
مبثابة ) املعجم الطيب املوحد  (فجـاءت مصـطلحات     

شروح ملصطلحات الدكتور اجلليلي املنشورة يف اجلزء       
جملة امع العلمي   "الثاين من العدد الرابع والثالثني من     

 ):5(ملقارنة التالية كما سيالحظ القارئ من ا" العراقي

 مصطلح الدكتور اجلليلي مصطلح املعجم الطيب املوحد املصطلح األعجمي
1) Hyperacidité اض- 1 فرط احلموضةمحت  

2) Hyperactivité فرط النشاط   تنشاط- 2
3) Hyperalgésieé-Hyperalgie فرط التأمل   تأْالَم- 3

4) Hyperkératose فرط التقرن   تقْران- 4
5) Hypercinésie فرط احلراك   تحراك- 5
6) Hyperlipémie فرط دهن الدم   تدهان الدم- 6

7) Hyperpigmentation فرط التصبغ   تصباغ- 7
8) Hyperplasie فرط التنسج، تزيد   تنساج- 8

9) Hypersécrétion فرط اإلفراز   تفْراز- 9
10) Hypersensitivité فرط اإلحساس   تحساس- 10

11) Hypertension فرط ضغط الدم   تضغاط- 11
12) Hyperventilation فرط التهوية   تهواء- 12



ومل يضـع املعجم الطيب املوحد املذكور على وزن         
الذي جعله قبالة املصطلح    " تقْياء"سوى لفظ   " تفْعال"
"Hyperémèse"          وهـنا نتسـاءل مـا الذي مينع إذن ، 
لفي املعجم أن جيروا يف تعريبهم سائر املصطلحات        مؤ

جمراهم يف تعريب املصطلح     " Hyper"املبدوءة بالصدر   
 )ت (!؟"تفْعال"فيجعلوها كلها أو جلها على صيغة 

احتاد "فـنحن يـب بأساتذتنا األفاضل، أعضاء        
 أن يـراجعوا منهجهم هذا الذي      " األطـباء العـرب   

ا هي سليمة منه،    يسجل على لغة العروبة عجزا صوري     
وقصورا وتقصريا هي بريئة منهما، ويزكي ختلفا فرضه        
عـليها أبناؤها مبثل هذا السلوك املتحفظ من توظيف         

 .األوزان لصياغة املصطلحات
 )6(للدواء” و فَعول) 6(للداء” فُعال"

للعالّمة " فقه اللغة وسر العربية   "يف كـتاب    جـاء   
رمحه (ثعاليب  اللغوي أيب منصور عبد امللك بن حممد ال       

الباب السادس عشر يف صفة األمراض      "ضـمن   ) اهللا
ما " فُعال"يف سياق ما جاء منها على       " فصل" واألدواء

 :يلي
أكـثر األدواء واألوجـاع يف كالم العرب على         "

كالصداع، والسعال، والزكام، والبحاح،    ": فُعـال "
م، والقُحـاب، واخلُـنان، والدوار،والنحاز، والصدا     

والسـالل، واهلُيام، والرداع، والكُباد،     "واهلُـالس،   
والكُزاز، " واخلُمـار، والـزحار، والصفار، والسالق     

 ).ث"(والفُواق، واخلُناق
: ”فَعول“كمـا أن أكـثر أمسـاء األدوية على          "

كـالوجور، واللَّدود، والسعوط، واللَّعوق، والسنون،      

 .”، والسفُوف، والغسول، والنطُولوالبرود، والذَّرور
واعتـبارا لكثرة جميء األدواء يف كالم العرب على        

اختذ جممع اللغة العربية    " فَعل"وعلى وزن   " فُعال"وزن  
 :بالقاهرة القرار التايل

مبـا أن الضـرورة العلمية يف وضع املصطلحات         "
للداء جياز اشتقاق   " "فَعل"تقتضـي استعمال صيغـة     

للـداء سـواء أورد له فعل أو مل  " فَعل"و" لفُعـا "
 ".يرد

املذكور أعاله،  " كُباد"وحنـن قياسـا على لفظ       
قبالة املصطلح  ” املعجـم الطيب املوحد   “والـوارد يف    

 الـذي يعـين اخنفاض الكبد      " (Hépatose"الفرنسـي   
” مناع“نقترح إقرار لفظ    ) بسـبب ارختـاء معاليقها    

للداء املعروف  " فُعال "على وزن " املناعة"املشـتق من    
 ).SIDAسيدا (” فقد املناعة"اآلن بـ 

ومـن اإلنصـاف أن نقول إن جل أمساء األدواء          
املعجم "موجودة يف   " فُعال"املذكورة أعاله على وزن     

وكذلك مجلة وافرة من أمساء األدواء      ” الطـيب املوحد  
 ".فَعل"وعلى وزن " فُعال"على وزن 
 )6(اإلنسانملعايب خلق ” أفْعل“وزن 

" أَفْعل"جـل معـايب خلق اإلنسان جاءت على         
 :نسوق منها قليال من كثري

أَعور، أَعرج، أَصلَع، أَقْرع، أَقْعس، أَحدب، أَبكَم،       
 ..أَخرس، أَطْرش، أَصم، أَعوج، أَلْثَغ إخل

 )6(لأللوان كذلك" أَفْعل"وزن 
رق، أَخضر، أمحر، أصفر، أبيض، أسود، أمسر، أز      "

 ...أشهب، أدكن إخل



 )6(للنفايات" فُعالَة"وزن 
 :للثعاليب” فقه اللغة“على سبيل املثال نقتبس من 

بـراية العود، برادة احلديد، قُرامة الفرن، حزازة        "
الوسخ، نسالة الوبر والريش، عصافة السنبل، مشاطة       

رة، الشـعر، خالَلة الفم، قُراطة السراج، خراطة، نشا       
 ...نحاتة إخل

وال نود أن نسترسل أكثر من هذا القدر يف عرض          
خمتلف األوزان اليت قلنا عنها إا تفوق األلف، والذي         
نريده بالسرد الذي قمنا به هو التنبيه أو التذكري بعظمة        

وكيف ال وهي منها    . خطورة األوزان يف اللغة العربية    
اد مبثابة اهليكل تتكون بنيتها، فاألوزان بالنسبة للغة الض     

فكالم العرب كله موزون    . العظمـي جلسم اإلنسان   
أوزانـا وظيفية جتعل لغتهم منظمة، ومقعدة، ومصنفة        
تصـنيفا منطقيا مجاليا دالليا كأم قدروها تقديرا قبل      
أن يتكـلموها، فكـأم اجتمعوا يف أكادميية لغوية         
اجـتماعات عديـدة مل ينفضوا منها حىت اتفقوا على      

عدهـا وحتديـد صيغ أوزاا، وختصيص كل منها         قوا
لـلداللة عـلى فئة متجانسة من أشياء أو أعمال أو           

الشيء الذي ال   ... أحـوال أو مفاهيم مادية ومعنوية     
تسـتطيع ولـن تستطيع أن تفعل مثله وال قريبا منه،           

. أكادمييـات الـدول املتزعمة احلضارة يف هذا العصر     
قد هيأها لتحتضن   لكنه صنع اهللا الذي أتقن كل شيء        

وحيه ورسالته العاملية املوجهة إىل مجيع البشر يف مجيع         
العصـور عـلى مر الدهور، مما جعل املفكر الفرنسي          

” إرنست رينان “احلـانق عـلى العـرب واإلسالم        
 ):تاريخ اللغات السامية(يتعجب فيقول يف كتابه 

من أغرب املدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية،        "
لكمال، وسط الصحاري عند أمة من      وتبـلغ درجة ا   

الرحل، تلك اليت فاقت أخواا بكثرة مفرداا، ودقة        
معانيهـا، وحسن نظام مبانيها، ومل يعرف هلا يف كل          

وال نكاد نعلم من    . أطـوار حياا طفولة والشيخوخة    
شـأا إال فـتوحاا، وانتصاراا اليت ال تبارى، وال          

 رت للباحثني كاملة   نعـرف شبيها هلذه اللغة اليت ظه      
من غري تدرج، وبقيت حافظة لكياا من كل شائبة،         
وهذه ظاهرة عجيبة، السيما إذا اعتربنا مدى مسامهة        
الفلسـفة اإلسـالمية يف تكوين علم الكالم، خالل         
القرون الوسطى، والدور الذي قام به يف ذلك كل من          
ابـن سـينا، وابن رشد، وما كان هلما من تأثري على            

 ).7(”كري املسيحيةأشهر مف
ويصـف فيكتور بريار اللغة العربية يف القرن الرابع         
اهلجـري بأـا أغىن، وأبسط وأقوى، وأرق، وأمنت         

فهي كرت  . وأكـثر اللهجات اإلنسانية مرونة وروعة     
يزخر باملفاتن، ويفيض بسحر اخليال، وعجيب ااز،       
رقيـق احلاشـية، مهـذب اجلوانب، رائع التصوير،         

 األمر أن البدو كانوا هم سدنة هذه        وأعجـب ما يف   
ومنهم . الذخائـر، وجهابذة النثر العريب جبلة وطبعا      

اسـتمد كـل الشعراء ثراءهم اللغوي وعبقريتهم يف         
 .”القريض

أول ما نلحظه   : "إغناطيوس كرانشوفسكي (ويقول  
 -أي العربية -مـن أول نظـرة نلقيها على هذه اللغة          

 يف الشكل،   الغـىن العظـيم يف الكـلمات، واإلتقان       
 ).9(والليونة، والتركيب



اللغة العربية  “اللغوي املعجمي   ) بالشري(ويقـول   
فالكمال الذي بلغته لغة الضاد   ) 9" (خالقـة وبـناءة   

كل ذلك مرجعه إىل    ) بالشري(والـذي يتحدث عنه     
األوزان، فاألوزان هي اللغة العربية واللغة العربية هي        

 .األوزان
 أننا حنصر مالحظتنا    وال ينـبغي أن يفهم مما تقدم      

يف جمال الطب وحده، أو يف      " األوزان"بشأن توظيف   
ميدان العلوم على العموم، بل إننا لنحجم عن توظيف         
األوزان حـىت يف تعـريب املصـطلحات احلضارية،         

 .واملتصلة منها حبياتنا اليومية
" Cabine téléphonique" عندما نعرب -مثال-فنحن 

القاموس ) 10"(املنهل"  كما هو يف  " غرفة اهلاتف "بـ  
الفرنسـي العـريب، تأليف الدكتور جبور عبد النور         

" املنجد"والدكـتور سـهيل إدريـس، وكما هو يف          
خمدع "العريب إصدار دار املشرق أو      ) 11(الفرنسـي 
كما هو يف غريمها، فإمنا نعطّل وظيفة الوزن        " اهلـاتف 

فيما كان عني فعله ” مفِْعل“املخصـص للمكان وهو    
ولو . فيما عدا ذلك  " مفْعل"ع مكسـورة، و   املضـار 

على وزن  ” مهِتف“وظفـنا هذا الوزن ألعطانا لفظ       
واملكان ". مكان للهاتف "مبعىن  " مجِلس"و" مـنِزل “

مث إن  . هـو املقصود بالعبارة الفرنسية ال شكل املكان       
ترمجة غري صحيحة   " الغرفة"بـ  " cabine"ترمجة لفظ   

تضي معىن العلو وأكثر ما     ألن الـلفظ الفرنسي ال يق     
يعين حسب  " الغرفة"أرضية بينما لفظ    " cabine"تكون  

تأليف جممع اللغة العربية بالقاهرة    ” املعجـم الوسيط  “
وزاد هذا  " الِعلَّية"البن منظور   ) لسان العرب (وحسب  

يف القرآن  ” السماء السابعة “األخـري مـن معانيهـا       
 من فوقها   لكن الذين اتقوا رم هلم غرف     : "الكـرمي 

سورة الزمر  . (”غـرف مبنية جتري من حتتها األار      
 ).20اآلية 

بــ  " standard téléphonique“وعـندما نعـرب   
ويف ) 10" (املنهل"كمـا هو يف     " مقِْسـم هـاتفي   "
فإمنا نعطّل األوزان املخصصة لآللة     ) 11(”املـنجد "

ولو " و ِمفْعلَة " ِمفْعال"و  " ِمفْعل"وأكـثرها استعماال    
ـ  ألعطانا لفظ  ” ِمفْعـال “ وزن   -مـثال -تعملنا  اس

بـ " Standardiste"ولعربـنا املصـطلح     " ِمهـتاف "
 :بدال من هذه العبارة الطويلة" ِمهتايف"

) 10"(املنهل"اليت يف   " عـامل املقسـم التلفوين    "
11"(املنجد"اليت يف   " عامل مقسم هاتفي  “وبدال من   

املكانية ” لَةمفْع“ولو كنا وظفنا    . الفرنسـي العريب  ) 
أي املكان  " téléboutique"لنقابل ا   " مهتفَة"ألعطتـنا   

فمن . ”مهِتف“مجع  ” املَهاِتف“الـذي تكـثر فيه      
القرارات اليت اختذها جممع اللغة العربية بالقاهرة القرار        

قياسا من أمساء األعيان الثالثية     " مفْعلَة"تصاغ  “: التايل
يه هذه األعيان سواء    األصـول للمكان الذي تكثر ف     

 ).4(”أكانت من احليوان أم من النبات أم من اجلماد
بـ " communication téléphonique"وعندما نعرف 

مكاملة "أو  ) 10"(املنهل"كما يف   " خمابـرة هاتفيـة   "
كما هو شائع يف املغرب فإننا نغفل عن اختاذ         " هاتفية
نا العبارة  وإال لكنا عرب  " هتف"من مادة   " مفَاعلة"وزن  

" مهاِتف"، وجلعلنا لفظ    "مهاتفَة"الفرنسـية بـلفظ     
أو مِن  " من مهاِتِفي "لـلمخاطب باهلاتف فنقول مثال      



"إلفـادة معىن العبارة الفرنسية املتداولة      " املُهـاِتف؟   
qui est à l’appareil." 

األمثلة كثرية على تقييدنا يدي لغتنا، وامتناعنا من        
، وذلك بعدم اهتمامنا باستغالل كل      إطالقهما للعمل 

إمكاناا اليت توفرها األوزان عندما تدي إىل تعريب        
مصطلح أعجمي، فال نشتق من مادة املصطلح العريب        

مجيع ما يتصل به من اسم اآللة       ) الذي وضعناه قبالته  (
 .مما تدعو احلاجة إىل تعريبه... واحلرفة واملكان إخل

 :حد على سبيل البيانونكتفي هنا بإيراد مثال وا
لقد استخرج أحد الغواصني يف حبر اللغة درة مثينة         
 طاملـا اشـتدت حاجـة لغـة الضاد إليها لتقابل ا            

الذي كان  " Dactylographier"املصـطلح األعجمـي     
وذلك عندما  ". ضرب على اآللة الكاتبة   "يـترجم بـ    

البن سيده ضمن فصل الكتابة     ) املخصص(عـثر يف    
كتب كتابة  : رقَن: "مع شرحه " رقَـن "عـلى فعـل     

معهد الدراسات  "فتقدم به إىل املعهد املغريب      " واضحة
بالرباط الذي عمل على نشره يف      " واألحباث للتعريب 

  املغـرب ويف تونـس، ولكن مل يشتق منه حىت اآلن          
ولفظ " Une dactylographe"ليقابل " راقنة"سوى لفظ 

أننا التفتنا إىل بقية     فلو   dactylographieليقابل  " ِرقَانـة "
وألمدتنا بوزن  " ِمرقَنة"األوزان ألمدتـنا باسـم اآللة       

و " une frappe"ليقابل " رقْنة"للمرة يف صيغة " فَعـلَة "
يف صيغة  " مفْعل"ألمدتـنا بالوزن املخصص للمكان      

ليعين املكان " Pool de dactylos"ليقابل عبارة " مـرقَن "
وذكر ابن سيده يف . ناتالـذي يضـم الراقنني والراق    

"فيمكن جعله قبالة    " الرقان ما يرقَن به   "نفس الفصل   

Ruban pour machine à écrire ." مث ميكننا أن نشتق منه
اللذين تستعملهما  " فَاعولة"أو  " فَـاعول "عـلى وزن    

العـرب لـلداللة على اآللة الكبرية فنصوغ منه لفظ          
 جاء على هذا الوزن     فمما". Télex"لنقابل به   " راقُون"

، و  )ناقوس الكنائس الكبري  " (ناقوس"يف كالم العرب    
 ".نافُورة"ومن املولَّد على هذا الوزن " ناعورة"

لنقابل به  " راقَن"كمـا ميكننا أن نصوغ منه فعل        
"ليقابل  " رقَّـان "ووزن احملـترف    " Télexer"فعـل   

Télexiste "      د وتـبقى سائر األوزان باملرصاد ملا يستج
: وحيـدث مـن مصطلحات أعجمية يف هذا املضمار        

 .مضمار الرقانة
ومـن عوامل طمس عبقرية اللغة اخللط بني بعض         
أوزاـا الناجم عن توهم الترادف فيما بينها، فنجعل         
الواحـد مكـان اآلخر غافلني عن أننا عطّلنا وظيفة          
أحدمهـا أو كليهما وبذلك أحدثنا التباسا خطريا أو         

 .فرضناه على اللغة فرضا جائرافراغا اصطالحيا 
 "فَعلَ"و " فَعلَ"

" فَعلَ"املضعف العني ما يعنيه     " فَعل"فقـلَّما يعين    
: فمن أقوال الصرفيني  . املخفـف العـني سواء بسواء     

فَفَعل املضعف يعين   ". الزيادة يف املبىن زيادة يف املعىن     "
 يف  يعين بالغ " كَسر"فـ  . املخفف" فَعل"املـبالغة يف    

يعين بالغ يف " قَطَّع“و  " التكسري"الكسـر ومصـدره     
" قَطَع"و  " كَسر"خبالف  " التقطيع"القطـع، ومصدره    

املخففـني فهما ال يعنيان سوى جمرد الكسر والقطع         
جممع اللغة  "وبشأما اختذ   . بـدون مـبالغة وال تكثري     

فَعلَ املضعف مقيس   : "بالقاهرة القرار التايل  " العـربية 



ولكن هذا مل مينع الكثريين من      ) 4"(كـثري واملبالغة  للت
املضعف " كَسر"اسـتعمال أحدمها مكان اآلخر فـ       

املخفف " كَسر"و  " briser"يقابلـه يف الفرنسية فعل      
" couper"املخفف يقابله   " قَطَع"و" casser"يقابله فعل   

فعندما نستعملهما  "Découper"املضعف يقابله " قَطَّع"و
. مثال كما هو جار به العمل " couper"ني قبالة   مـترادف 

"فمـاذا حيـدث؟ الذي حيدث هو أننا نفقد مقابل           
découper "       فنضـطر إىل استعمال عبارة كاملة ملقابلته
اللغة " فقر"مث نتحسر على    " قطع قطعا صغرية  "مـثل   

مكونا " découper"مقابال للفظ   " ال متلك "العربية اليت   
 .نسيةمن لفظ واحد كما يف الفر

ويتحسـر مثل هذا التحسر من يشعر كذلك بـ         
" (صنع"املوهـوم من يرادف أو خيلط بني        " الفقـر "

Fabriquer ( ع"وــن ــني ) industrialiser" (صـ أو بـ
ــنع"مصــدريهما  ص) "Fabrication ( ــِنيع"و صت) "

Industrialisation (واألمثلة كثرية. 
لنا وال تنحصـر عوامل طمس عبقرية اللغة يف جتاه        

األوزان واإلعـراض عن توظيفها أو اخللط فيما بينها،     
بـل عوامـل الطمس متعددة ومتنوعة، وأكثر من أن          
حتصـى فتذكر، ونكتفي منها مبا حيضرنا عفواً ساعة         

 .حترير هذا البحث
 تعجيم األسلوب التعبريي

إن شـدة حـرص املترمجني على التشبث األعمى         
بثهم مبعانيها  بألفـاظ العبارات األعجمية أكثر من تش      

كـاد أن حيدث خلال خطريا يف فصاحة اللسان العريب          
مبـا أدخل على عمل الترمجة من تعابري أعجمية املبىن          

خالسية املعىن عربية األلفاظ فكثرت العجمة والرطانة       
وسـرت العدوى إىل احملررين بلغة الضاد حىت أولئك         

واألمثلة على ذلك أكثر    . الذيـن ال يعرفون لغة غريها     
 :نكتفي منها مبا يلي.  أن حتصرمن
 تزييف كاف التشبيه) أ

حنـن نعجـم كاف التشبيه اليت ال تعين يف اللغة           
العربية سوى التشبيه عندما نستعملها لغري التشبيه، يف        

اشتغل "أو  " عين كوزير يف احلكومة   : "مثل هذه العبارة  
وذلـك إلفادة معىن العبارة     " كمراسـل للصـحيفة   

 :الفرنسية
"Il a été désigné comme ministre dans le gouvernement" 

 :أو إلفادة معىن العبارة التالية
"Il travaillait comme correspondant du journal "
 ".اشتغل كمراسل للصحيفة: "نقول

 فعـندما نـترجم هـاتني العـبارتني الفرنسيتني         
  ومـثيالما على هذا النحو فإننا نأيت بترمجة خاطئة،         

ي معـىن العـبارات املراد ترمجتها، وترمجة        ال تـؤد  
: العـبارتني الفرنسـيتني املذكورتني هي على األصح       

  اشـتغل مراسال  "و  " عيـن وزيـرا يف احلكومـة      "
 ".للصحيفة

ال تعين يف الفصحى أنه     " عين كوزير "ألن عـبارة    
عـني يف منصـب وزير بل يف منصب شبيه مبنصب           

 ال تعين أنه    "اشتغل كمراسل "كما أن عبارة    . وزيـر 
. كان يقوم بعمل مراسل بل بعمل شبيه بعمل مراسل        

وترمجة هاتني العبارتني العربيتني إىل الفرنسية هي كما        
 : يلي



"Il a été désigné pour un poste semblable à celui     
                                                              "de ministre 

                           Il exerçait un travail semblable à celui de"و
                                            "correspondant du journal 

 فاخلطـأ آت مـن حرص املترجم على إجياد لفظ          
الذي، زيادة  " comme"عـريب مقـابل للفظ الفرنسي       

لغة عـلى معـىن التشـبيه، له معان كثرية جدا يف ال    
) 12)(الروس(الفرنسية مذكورة بتفصيل يف معاجم      

ومن مجلة معانيها إفادة احلال     ) 13)(بـول روبـري   (و
والترمجة الصحيحة  . مثـلما يف العـبارتني املذكورتني     

تقتضـي مـنا أن نترمجها يف هاتني العبارتني مبا يفيد           
" مراسل"و  " وزير"احلال يف العربية وهو جعل لفظي       

يف " comme" فلئن كان للفظ     .منصـوبني على احلال   
الفرنسية معان كثرية فكاف التشبيه يف العربية ال تفيد         

ويف استعماهلا إلفادة   . إال معـىن واحـدا وهو التشبيه      
 .احلال تعسف ال تقبله لغة العروبة ولن تستسيغه بتاتا

 حتريف الداللة
" وجود"مل يعد يف أيامنا على ألسنتنا وجود للفظ         

" تواجد"قد حل حملهما اللفظان     فل" موجود"والللفظ  
اللذان انتزعا انتزاعا من داللتهما الروحانية      " متواجد"و

" عوارف املعارف "الربانية املشرقة اليت شرحها مؤلف      
الوجد ما يرد على الباطن من اهللا يكسبه فرحا         : "بقوله

وهو . أو حزنا، ويغريه عن هيئته، ويتطلع إىل اهللا تعاىل        
 عليه بصفات نفسه ينظر منها إىل       فَرحة جيدها املغلوب  

والـتواجد اسـتجالب الوجـد بالذكر       . اهللا تعـاىل  
 ).14"(والتفكر

ولقـد حـرنا يف تعليل ذلك االستعمال التعسفي         
إذ ال جند حاجة تدعو     " متواجد"و  " تواجد"لـلفظي   

فهما مل يستعمال ألداء معىن مفهوم جديد حمدث        . إليه
 أصبحا مل يكـن له وجـود مـن قبل فاملعىن الذي    
 .يستعمالن له قدمي موجود منذ أن كان الوجود

فمـا الـذي تكسبه اللغة العربية من حتريف داللة          
  الـلفظني سـوى أا ختسر معنامها الروحاين الرباين        

و " وجود"الـذي ال يؤديه غريمها، وتفقد معه لفظي         
واألمثلة على حتريف داللة األلفاظ كثرية      " موجـود "

 .قدرنكتفي منها اآلن ذا ال
 تكسري األوزان

مل نعـد نكـتفي يف أيامنا هذه بإيثاق يدي البطل           
العاملي يف السباق وال بتقييد يديه مع رجليه بل دخلنا          
 .مرحلة القضاء عليه بتكسري يديه ورجليه وبتر أوصاله

لقـد بلغ السكني العظم يف جسم بنت عدنان ملا          
شـرعنا نصـوغ اجلمـع من مادة غري مادة مفرده،           

در الفعل على وزن غريب عنه، حمطمني       ونصوغ مص 
بذلك القواعد الصرفية واالشتقاقية اليت عليها تقوم بنية        

 .لغة الضاد إذ تدخل يف تشكيل هيكلها
 "مدراء) "أ

وحنن يف  (شـاع يف املشرق منذ عقود من السنني         
مجعا لكلمة  " مدراء"استعمال لفظ   ) املغرب على األثر  

هو اسم  "  مدير"، فلفظ   "ينمِديِر"بدال من   " مِديـر "
"  دور"ومادته هي   " أدار يديـر إدارة   "الفـاعل مـن     

هو فعل مزيد رباعي مهموز، وهو على وزن        " أدار"و
وهي " مفِْعل"على وزن   " مدير"واسم فاعله   " أَفْعـلَ "



الصيغة الوحيدة السم الفاعل من الفعل املزيد الرباعي        
ا يأيت يف حالة    املهموز، وال جيمع إال مجعا مذكرا سامل      

ويأيت يف غري حالة الرفع     " مفِْعلون"الـرفع على صيغة     
 ".مفِْعلني"على صيغة 

اسم " ماِدر"مجع تكسري، مفرده    " مدراء"ولفـظ   
" مِدر"بفتح الدال ومن فعل     " مدر"الفـاعل من فعل     

فلفظ . مكسـور الـدال وكـال الفعلني جمرد ثالثي        
" عاقل"مجع  " عقَالء"ثل  م" ماِدر"مجع لـ   " مـدراء "
 ...إخل" جاهل"مجع " جهالء"و" عامل"مجع " علماء"و

بفـتح الدال معناه كما شرحه      " مـدر " فعـل    -
" جممع اللغة العربية  "الذي أخرجه   " املعجـم الوسيط  "

البن ) لسان العرب (وكمـا هو يف     ) 15(بالقاهـرة 
مدر : "ويف غـريه مـن أمهات املعاجم      ) 1(مـنظور 
 ي احلَوض  هردخالل حجارته    ) بضم الدال (م راً سددم
فإذا اعتربنا لفظ   ) أي الطني اللِّزج املتماسك   " (بـاملَدرِ 

" املفتوح الدال (مدر  "مجعا السم الفاعل من     " مدراء"
وهو معىن  " املطينون للحوض ": "مدراء"يكـون معىن    

 .بعيد عن املدير وعن اإلدارة
املعجم "دال شرحه   بكسـر ال  " مـِدر " وفعـل    -

على وزن  (مِدر يمدر   : "املذكور كما يلي  " الوسـيط 
ومِدر الصِبي  . ضخم بطنه وانتفخ جنباه   ) لعب يلعب "

غَلَبه الغائطُ فَعجز عن    : ومِدر. وغـريه تغوطَ يف ثيابه    
ر اِغبر جنباه من املدر فهو أَمد     : ومِدِر الضبع "حبِسـِه   
 ).15"(وهي مدراء

" املدير"وهذه كلها معان بعيدة كل البعد عن معىن         
 .وعن مفهوم اإلدارة

فـاجلهل بتصريف األوزان هو الذي أوقع يف هذا         
اخلطـإ الفاحش من طلع على الناس ألول مرة بلفظ          

مجع " وزراء"منساقا مع   " مدير"مجعـا لـ    " مـدراء "
" مدير"نه أن وزن    ظنا م " أمري"مجع  " أمراء"و  " وزير"

" مِفِعل"غري مفرق بني    " أمري"و  " وزيـر "هـو وزن    
 ".فَِعيل"و

 جتربة وتكلفة) ب 
" تجربة"لقـد شـاع يف أيامنا هذه استعمال لفظ          

" تجِربة"بدال من   " جرب"بضـم الراء مصدرا لفعل      
بضم " تكْلُفَة"بكسـر الراء، كما شاع استعمال لفظ        

بدال من كسرها، وكما    " فكَلَّ"الـالم مصدرا لفعل     
) بدال من كسرها  (بضم الراء   " تجارب"شـاع لفظ    

 ".تجِربة"مجعا لـ 
وهـذه كلها أخطاء شنيعة نامجة عن إمهال دراسة         
وتدريس قواعد الصرف والنحو وخصوصا االشتقاق      

فإذا متادى  . واألوزان يف املـدارس االبتدائية والثانوية     
اقبته وخيمة على لغة    احلال على هذا النحو فستكون ع     

العـروبة وجناية على لغة القرآن يتحمل كل العرب         
مسـؤوليتها، وعلى رأسهم وزارات التعليم يف مجيع        

أجلٌ، لست أنكر وجود    . األقطـار العربية بال استثناء    
حصـص يف علم الصرف وعلم النحو ضمن الربامج         
الدراسـية يف كل هذه البالد ولكن ذلك شيء هزيل          

. ا ينبغي أن تكون عليه تلك املناهج      جـدا بالنسـبة مل    
فـنحن يب بوزراء التعليم العرب أن يعيدوا النظر يف     
مناهج تدريس هذه املواد، وأن يولوها العناية الكاملة        
الـيت تستحقها جبعلها من املواد األساسية اليت ال ميكن      



لـلطالب الراسـب فيها النجاح يف خمتلف امتحانات         
وي وال يسمح له بااللتحاق  السـلكني االبتدائي والثان 

 .باجلامعة إال إذا كان متقنا هلا اإلتقان الالزم
ومـن أجـل ذلـك نرى أنه يتحتم وضع وإقرار           
وتطـبيق مـنهجية تقـوم على اعتبار االشتقاق مادة          
دراسـية مستقلة، تؤلف هلا كتب تعليمية على ضوء         
متطلـبات االصطالح العلمي والتقين واحلضاري مع       

 .تعريب ومقتضياتهمراعاة حاجات ال
 على تعليم الطالب    -مثال-فـال ينـبغي االقتصار      

كيفيـة اشـتقاق بعض األوزان بل جيب التوسع يف          
دراسة استقصائية ألغراض كل وزن وااالت املتاحة       
السـتعماله بإيراد أمثلة من تراثنا اللغوي، وأمثلة من         
املستحدث املوضوع، وأمثلة مما مت تعريبه مع ما يقابله         

اللغة األعجمية املقررة، مث التعريف بقرارات جممع       يف  
الـلغة العـربية خبصوص األوزان اليت عين ببحثها مع          

 ).4(اإلملام بسائر قراراته العلمية
وإىل جانب هذا التعليم املمنهج للسلكني االبتدائي       
والـثانوي ينبغي أن تقرر للسلك اجلامعي حماضرات        

ن تعريب  منـتظمة لـتعريف الطلـبة مبا استجد بشأ        
املصطلحات بصفة عامة ومبا يتصل منها باألوزان على        
اخلصـوص وبـأهم الكـتب املؤلفـة حديثا يف هذا         

 .املوضوع
وهي كذلك مسؤولية وسائل اإلعالم، فيجب على       
 رجاهلـا أن يتجـندوا حملاربـة كـل تشـويه للغة،            
واسـتخفاف بقواعدهـا، وأن يعـلموا بـه قراءهم          

كفيال بأن يكون   ومسـتمعيهم، ويـنددوا به تنديدا       
 .زاجرا للجانني على اللغة

 جلديرون بأن نعمل    -وحنـن أمة القرآن   -وإنـنا   
باقتراح أحد أعضاء جملس النواب يف إحدى الواليات        
االمريكية الذي تقدم بطلب فرض عقوبات على كل        
مـن جيـين على اللغة بالتعسف يف استعمال قواعدها          

ة ملختلف  لقد وضعنا قوانني جزائي   : "ومفـرداا قائال  
اجلنايات ولكننا مل نفكر يف وضع قانون واحد ملعاقبة         

 ".اجلانني على اللغة
. نـرجو اهللا أال تذهب كلمتنا هذه صيحة يف واد         

وأن جتـد اسـتجابة من ذوي العزائم الفعالة واهلمم          
ملن "اخلالقة واإلرادات احلسنة وأن تكون فيها ذكرى        

 ".كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
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 :السببية" مفعلة "-أ 
أثـبت الدكـتور حممد صالح الدين الكواكيب يف كتابه          
مصطلحات علمية ما يقرب من مخسني مصطلحا كيميائيا مما         
وضـعه عـلى هـذا الوزن مع مقابالا يف اللغة الفرنسية             

 .وشروحها
 ثالثني مصطلحا على هذا الوزن      -حنن-وقـد وضـعنا     

 ".gène"اسعة لتعريب مصطلحات طبية تنتهي بالك
 "وافِْعالّل"و " افتعالل"و " افتعال "-ب 

إضـافة إىل مـا كـنا نشرناه يف العدد السادس من جملة        
لتعريب " افتعال"مما وضعناه على صيغة     " اللسـان العـريب   "

"املصطلحات الطبية الدالة على االلتهاب واملنتهية بالكاسعة        
ite "        ن من هذه   قمـنا بوضع املقابل ملا يزيد على مائة وعشري

املصـطلحات الطـبية االلتهابية مبساعدة ولدنا الدكتور أمل         
االصطالح الطيب من   "أصـلحه اهللا وقد نشرت ضمن مقاله        

املنشور يف العدد الثالث واألربعني من      " الـتراث إىل املعاصرة   
وقد اضطررنا يف تعريب بعض تلك      ". اللسان العريب "جمـلة   

اليت أقرها  " افتعال"ز  املصـطلحات األعجمية املركبة إىل جتاو     
و " افِْتعالَل"جممـع الـلغة العـربية بالقاهرة وإضافة صيغيت          

 ".افتعال"من عنديتنا فيما ال يتأتى تعريبه بصيغة " افِْعالل"
 ":تفعال "-) ت(

وضعنا تسعة عشر مصطلحا طبيا على هذا الوزن لتعريب         
" الطبمدخل لتعريب   "ما يقابله يف الفرنسية أثبتناه يف كتابنا        
 .الذي ما زال خمطوطا يف طور اإلعداد

 سـرد الدكتور حممد صالح الدين الكواكيب يف         - )ث(
حنو تسعني مفردة على هذا الوزن      " مصطلحات علمية "كتابه  
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ا، وأتبعها بستة وثالثني مفردة على      مع شروحه " كـل شيء  
 .هذا الوزن وضعها لتعريب مصطلحات فرنسية أثبتها قبالتها
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