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قاهوسصهى!هـءمي-
تتسعتتسبط

ثنائيمعجماللملابنالعلمودارالادابداراحرجتاثعهرقبل
ادريسله"!لادتوراتالبفهفيافضركاأءربا!قرنسيا)الاخة

كل!ةفيضاذالاسىعبدا!ورجبوروالدكفور((ا!داب))مجلأكأصاحب

.!ممياهك!ا((منهلا))حقاوء-،ن،((ا)ضهل((وس!و!ياه،قىلضربها

الامت:اولنافينجدلاالفرنسيةءنا)!يبزاولناكطما!!ا

تارةظتبافيويذرناتارةغلثتناي!شفي،ا"!51بلومعجم

علمىنعثرل!لنااجمحثاووطيلنبحثانعلميناازامافك!،ن،اخرى

الاششراقية،الةلممهةوالدراساتوالكتباجلاتاءصطال!فةفيطا:ءتا

لب-ف!بلفتنااجادةفيلا-نافسوناثملفتهماجادوامسنلدى

وا!تصويبر،الىمبجبرفيبخصالصهاوالايصإنث:!-اادفاعواحبهافي

صميعفيوالاصيإءاحياةاحاجاتت!ل-4علىآحصبقىاتاا1وقدر"،

.لفنونواالهلوم

عهـ!ل"ءا-الانكايزيئعنالتعريبيزاولوومن-فرناوكان

منيملىاجلهاالاستاذءلميناطلعحه!،غليلاتشمفيلاهزإلمةمعبمات

ح!بئاؤجمماعددناهالذي"المورد"العربي-الانكلهزيوفامو!4ادعاكي

بالاكبا،الدارسونقبلهال!ةك!افاستقتلمناه،بابهفياتفامااجود

.فنرحابوا

سءهولا-اله"يةالثقافةتياراتفمهتتفاعلكلفانبلداانعلى

اددصمبامث!لهـا"المنهل))الىيهءبوانبدلا-والانكليزيةالفرن!مه-ة

.اوارديرنامئ!لاًو.اناهل!اءوردحالكلعلىفكلاهط((المورد((

لةحيىلافيلألاماتوا،ائقدافيالىفقىوا،الحكمفيالتجرداانو

واسناهالاطراءةازكىا،بعا:كيءاذالال!علىن!خلالاءلمبنالنهلمي

ارهاء.نظرنافيكانتالانكليزيحةعنللتريب((اوردا))فيفونحماواضه

الصنس!بة.ءنإبان!رافبىا((اك،ل((ا!جاح

المنهـروجةبالاصإللأ((المنهل))اؤلفيانشهدانالااباكانوما

وسوا"المورد"بات"*رمنانسشقب،5"!!كسنم!،1،ا)علميةوالاءانة

اًابز؟11،.،درول-د5هـ،مقدمتهؤ!بمايكتفيا)مد،نهمالكذ:وفهبرايراعر

واحس!،اةض!اه!ءذدكالىاض،فابل،ءالاواخذاهنهاأفادا

.هحااقتراءفيصعا

لىتيسرمنالاقدرهاحق-لمجدرهالاكبرىازيئ"للهن!لاوان

ادبياكتابيقرأكماالك!ابهـداموادمصكثيبرايقرأانمثلئا

!تماثاكلهالهجبيعجبادوحابهذاعليهيقبلفمن:امويمعجم

ي!واحدمؤلفهكان،يائهاىاالفهمنصباغتهلان!ادبل،اسلوبه

للا-

"-عرء

-.ملله
!!ضعأس.خكأ!ش!

ق!"الكرير!ينالز"يلينانءصنفترضهمماارغمبا،كل!امواده

ءلم!المثنسركةثمرهماتدلوانمىا،والتبويبيبالتعرفي"اقت!سما

عجيب!وانسجامنادرتوافق

***كا

اغن!وهل؟اعربياالفرنمبماالمعجمهذاؤطلجديد-اما،وا!ن

رحييا؟فراغاتامهإنيفيوملاالعبربيةلفتئا

كه-راينافيهوبل،جديدفيههـاكل:ترددلونوصوابنا

ولسنى.((لعوولأوثروة،!نهجيةثورة))-بحثناعنوانفيالأثبتنا

فلسىوؤ.)،التقرفيال!ىنعمداو،المديحالىنرميهذابعنواننا

!كحف(نقصدوانمافببه(وردمماكثيرااتحليلوالوردبا،نتناول

.هاذكرتافظ

ونتي،الحضارةمواكبةعلىالعرببةبقدرةيؤمنانالمؤلفينان

ديسلابرماالحقيقةهذهاكداوقد.والعلومالمعارفءصطلحات

اطبوا)ءمثرفياالفاظنقلمناقترحاهاواختاراهف!ما،مجالاللريب

احشرا،واوال!وروالزراهـفيلنبات1وايكبمياءوافيزياء"واياضياتوالر

العر-النطاقالىلفبرنسياالنطاقمصافلكاوعلما)ئفسوعلم

رهاؤضاهيلاالارر-تقاقفيوطرالمقاةعريربا-فيباسالميب،الخاص

تعبهو.وولمة،وقاعدةودقة،ذوق

مراحضارةلفةكانتالعربرءلأانالمجيدماضهئافيفتولقد

الاحبمطالم!ادقوتلبينن!اللحياة؟واعتهاابرزتصخمةبتجربة

لحطسكلتلدصالتيادائمةا3ةالحر"لمكف!تقاق!االئه؟لوان

تللفيوصفاتواًفصالاا،!ماءصبفهاوبانواع،جديدامولودا

الاصيسوباستعدادها!،التعاب!ب!ركلبهاتسبكالتيالقوالب

والفبوذالحضارةخلقنهااصاالا)فاظتلكفيوالتعريبللا!*باس

وهـ،العرببكأالعةفيلاالعربابحثينفيفهـوعببمنيك*!ها

الوحب؟ف!صدرهالميادينمنمبداناي!يتخلفمنالعينعيهزقع

لفاي-اللفةانتشارلان،العلميفكرناب!تطويراهتمامنلقلة

راهـاوذلك.الحضاريالواقعفياسهام!ابمدىرهن-كانت

وبا!عليهوياتياإثبتاهانادريسوالدكتورعبدالنورالدكتور

ا)عرببانانظريابرالدفاعلاال!مليبالتطبقمؤكدين،ا)براهين

!ماضخمقيجارببل،الضخامبالتجاربتمرتبرحماالفصحى

اختراعلىقادرةتنفكوماالحضارينماءناتواكبوانها،سلف

.افنونالجميعالحيةالتعابير

ص!



احدالمعجم!بمالعملهمايختاراانالهـردمينالصؤلةينعلىوكان

مالتعذرالمنقولةالللطادلولتحديدباءإرادالاك!تفاءاءا)):نهجين

واوجودهعندلهاالعربيالمقابلبذهـرواما،اعربيةبايقابلها

اغناءالثا!طالسالجيختارانهماواذا،((يعادلهمااشتقاقتيسر

القدامىالعربيةعلماءأقرهمامدينمعت،)هاوتطويراللعربية

دعسلنحتواوالمجازوالاشتقاقالت!ريرباساليبمنوالمحدثون

.اقصوىاافرورةا،

ؤء4ماءلى،الثانيالنمجذلكفرا2انهـهـاسرياأظنوأغلب

اهو،اإقىللةوااقصا؟اءنطائفةفيالامرايص-ما،ومحسرءـثممةسكأمن

لبلبندإه،رضولاازقطاعولافضرةغهبرمنالتكاملاولاها:ثلاث

،وثانبتهاوالمحدثيناقدامىامنكلعنداتعريباواوالترجمةالئقل-

وء!ادرها،اللغة"*جماتعاىالمطلمعهنلدى،واصللتاالدائمالتمكن

ا-انقلهرادالذيالهمداولالدقهقالمعادلاللف!علىاعثورامن

،هاد)ت!صاالمطلوبالملااةاظالاشتقاقضروبتيسروثالثتها.العربية

اوزانهابميسموطبعهاالعربي!"احكامعلىتنزيلهاوامكان

المطبوعي!ن.وادبائناعلمائناايديعلىسيماولا،وقوالبها

ريب.بلاطليعتهمفيالكريمانوللؤلفان

اذاالااصحبجاوجههاعلىنراهافلمىصهااىالاولقضيةااما

اصطلحاتانقلفيالقدامىاتبعهاالتكيماوالقواعدبالاصولالممفا

الامبراخص!!وؤسد.تعريباوترجمطزمانهمفبىالشائةطالعلمية

فيةاعماهـءاالمصطلحات((اقيماكتابهفبىاستهابيءصطفىالعلامة

،فلاوساتتفمنووجدهـا،((والحدوثالقديرم!فيالعرببةاللغة

اسط:الاربع

اف.هـ-:هو،اعربيةالكلمقىاالقديماللغويالمعنىتحوير-ا

الجديد.العا!طالمعنى

إدلادلأاءعو"بةاوعربيلأاء"ولءنجاجدإبىةكلماتاشكأقاق-ب

الجدبد.المعنىعلى

!معانيها.اعحمبلأكلماتترجمة-ب

بمعانبها.اعحمسقىكلماتتعرإب-د

.أتةم:4ومااهـداقواهذهفياةاصصىاًاكظرءئدهيرتوقفماوابرز

ة-ءملمببرءنءب!رزمانفيالواة.حةةرقةاتاتلىكوسائلمن

كلتابمايهوما،اخرجانبفيالتعريربلأ4وءملبجانبفياتجرجمةا

ز-ارةالاافا!واشضظفىحمارةاًلم!انج!لإحوهـراىالروءمنالعمليتبن

ابؤواعلىص:ءوههـ،فطاقدا"ىاالنق!"تنبه،لههذااىوا.أخرى

-كأوالمراتالاتساعمنصورةعلمى،مئوا"!اعلىنسجوهاو،4ا*رببا

-طوط،-ابهصرضالانةفيئأ3اهـو،الاعج!ازحدبل!توالدقة

جل.الاصموضوث-اهـناخروح14لات!4:-ا.اسبالاس

التكاءذلك!واطبرإة-ةااةارؤةات!كمنيمفبهبثااتياانفرإ

احلأ-مااقرارااصور:ارااذهـاضوواديزدأذيا(به)تثطامجردلهـ-!و)

المجهعيجبز((:4ونص،القاهرةفيا*بىبهةاالفقىامرهعات!خذهالذي

فيالعرب؟رقطعلىالفرورةعندءم-ةالاعالالفاظبعضي!م!تءملان

،واناضرورةاء:دالاالتعرإباىانل!لااثايستشت!جوءنه،(("مريبهـم

اوسبلبزي!-نابحدىالاخذوانلضهريبامقامتقوما)دقهق!لأالتر-مة

اكفلىطرالقبهبئاصلوارةوان،كا"-لااالنزا*الهرل!،قةبطر"إتزم

.!ضءاربولاان!طاعرلافضرةبللاأهـاؤا/ئهكمااورديرضهواالقدي!قي

رهـض"ب-قادازماالمكبر،يض(ص،1تكفلقدا*كاملاهذاووافهية

وهرهـزه،اعرببةاالدولة*لح*النابع)العربياع،لمافياضعريبا

استفتاءا66!ث-قىاواخرفياوجهبوم(الاقصىالمفربفيارباطا

اىا-قىاول!حاص"!ارغما)عربيااءا)مافيا)تءرربة3حر!!ءحول

مأاتهطاالمصطلحاتاص"لملأفوصول،والفنبكأا(هـلمهب4114"طاث،توضع

وحلولاعرب-كأبرااجا?كبماااتدريسىاوءعة.-لملأت،بأا*ررووض!ا

.المعض.-لملاتتلىك

اجةؤلمهءا:كجيرحدالىالعاهاءمقتوحاتيومذادثابهتوقد

لجنة-*وإنالىاكمرهممالالعربيالعالمفيالتعريبحركةبطء

الىدر،سء-نيروضعء-انقلعاىتثنرفالسدريىهيسهمنجامعية

الاس!-اماىااعرببكأاالجامعاتودعوا،الميسرا!سهلةالعربيط

للمصطل!-،تمعجمانشروالسعي،*دقاًلعلميالمصطلحوضعفي

بعضهميروام.العربيةم!ادلاتهاصجهيممعالاجنبيةوالفنيةالعلمي!ة

اسءوةالا-يف"ااهاظهابااعاهبمبةاالمصطلمح،تمنطالةةقتولفيا،بالى

اًلعرباًدلاذةراداًعكإفلا،الروسبلمةبينهـاومن،احيةاالهغاتاعبجمبز

بكلءقئاما.صدوىدونا)"رب"-ةا)كاةالاقي:-اءنالمصطلحاترلمكونقل

هـ-ناا!الملاؤماللةظ!دا-.روهـنكأأءربءاتعجزؤانتطلطالمص

لأ.الاشتقاقطر،إق

داناسلفيتعرير:!اقمالىتيالمصطلحاتاختلافمشكالةاءا

"لجارو*اثنمافيةاالادارة،بئطرعنعماباص-لملالهافوجدوااعربيةا

ا"اهرةا!يالبومائمةالقيواللفويةالعلميةوالمجاءع،العربيةالدول

الاءمطلاحلاختلافيحدالعربايض"عانعسيرافليس.وبغدادودءشهق

وعق!وا،موجدوعلمبموي)5عربرجمطم!م!لايجادسصوااذاالعلمي

التعريب.تسءبقالدا،ئما،كبمعبالتعاونمضواصلةعلميةمؤتمرات

كللتدريسعرسهعافيةمراجعالىافتقارنا4مشكدواما

اهـدولتسهمانلحلهااقترحوافقدالجامعيالمستوىعلىالعلوم

منالاهه.":عظم!جانبعاىمشروعبتمويلجامعتووطريقعنالعربية

علم--!والاخرا،وياحد!هـا،ءربي!ينمعرمي!ناء*داروهوالا

اكتبباشرافء،اءولييااوطنافيالمفور-ةواقىال!مبالأ.عاتهماتعد

رضسا.أيباءخراادالملتصبقا

ارنييئا"ةواحقازفقابئها"ؤكلبرالاعضباراخذاً((المنهـل))افاوهو

ء!ىتعا؟بةجديدكامة،ي!رصفام،اجمألماضامتداداحاضرهايعد!

نايخبغيكانماصهـ،يرقي)!و،!با،ماالمطهوءونغيرهااسسعمال

ؤضهيةوىلمير،ذناولم،ي!عرصماهانيئسفي!،ناءايعر؟ولم،يعر"باه

نايرزءهـ،ا!انهـمط18"ثلوافتسخاف؟اعقمالعربي!4برمبمالءةريب

!المفاتمنبدعا!عربية

تف-ا!افقىمخبراهـهاتهما%ءل!.د!!ا!ها-لناوبدو

ء!م!،ءاًاخ!لللى((اللووبئققه))ؤكطا)ثطلببعقدهاثيااف!لامناستئتجا

واامرباابت،-عرا،!ءهـ-اءر!ك.*نطازةطان،ارحقرسىبر"ا-ةردت

برفماهـرباا-،نفيا!*مأصهمم،اباغاا*:،-ا،هيهـ،3تركتها

ا"ثاةءناسبوطيا4قاء-،ع!((ا!إهر))!ياطل!او،هيااربهاتحر

ناؤبلىاء!"ؤ"ناا!،%افيفلملأءرفتاءرباانثبتونرهواهد

(،نبىاذنحاا).ل!-ربان!هلا!داو،صصااربر،ا!الارزرز)تهر،ب

اةصءابراحصاءامزالالةلىاذاكمنافا.ضلإ.(الانئ،ن)ؤ.لوالحرض"

ء-ناةت-ولاادابههحاجةلااناذاووص!ا،ارصلاوؤسل

الاحب:تة،صرزرءة.،تمناةراسرامنعثراءل3علىاصةطدلا(الئفةقى)

عنلأ،ةت-ولاكااولا(ي!ح33؟لأ-يع؟ا!نسيالكل!لفظالمقابلمة

(ا!يام+9!!اةرنسصب!"بار-ءهـ-حطصيوانعلىاكأ"!لا(الارؤهـ")

اقى!"ا"هفيقىحافيعلىاقىللدلاا!أزردةاًصةر-ة،!الزسر)عنول)تتاولا

لسءعلىاواردةاالاءثانم!وووه(أ،يلاا+هااافرنصعب-قىباا،!،إقال

نا!في؟إسنكاءاإءوباام/،ن!هـ!الاقئاء:اكاسهاحصرالااتوة.-حا

ح،اًت--لمةبا)عرب-ء1.5!ءكأ!منط1.5كانبل،يترجماه

يؤؤ،هـا،الاء"جملادؤ-قاا(لملأيماعربرياالاةظدالى،يجداانلهـ،

.ا"مممبراا)"ذبعا:ان5ر.ضحان)من!لممى!)

،ه،يعربانوجبماترصم!ة!ت"(5،يتاـ-مإبااةءراىااةءطراولما

ا)ء!ارة!لمنبافنخففقىالافأئ!"منا-ثه!االضذاماتزماابل

/!ونصتى،4رر51ااوزانءلىا،مر!بللفظاولوتز،لثهار!"ا

اه-ءاهـقى-امناورداءكاارهآفي"-ابررزا-كءؤإدإ-ن،به:زاتهاوعرب!ب!ا

(أ؟لأيام9!طاليضرصمقىي*تفباانمثلم!،5!)رمكنكان:اوة"وحوالدفكأا

برتهرااصخارو،دقيورقىربز2رص!كأرةاافب-،ااكنهـه!!،ةاطجبءابعام

اتم!ء/ه:لأ،ااء.لى!يض.قيا*--للأامدودةابالالفمنتم.-ةنفمىاالمةظةا
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لففعليهماوقدما((اطبيعةاعلمو""اطبيعياتا"لف!كاماخترا

مبادىء))كتابهفيالتنوخيعزاردينالعلامةمعكانهروا،((الفيزياء"

مماالا!ضلالاالاصطلاحفييراعلم))انهالىنبهكما/نبهاناء()إالةجمز

فانسا:الاصلاعج!بةأك!لاةاكانتواو،الحاجةمس+ي!ىاله4اشتد

وعثبتالأت-انعلىخفتقىال!رباحكامعلىبنزول!،بتز"رمااذا

مبادىء)الكناباًس!ممثلاذلكعلىيدل:البيانفياياهابصقله

((.)ياء)فيزا

انهماالعبربس"احكامعلىافرنس!يةاالكلهةتنزيلهصاومن

وزنعلىاهـاعابفشح(يلظر)افظ(07اماةا)لمقابلةفض--للأ

!ممشهلفيهلصوتاقربو!الذياولهضم،وأبب،)ؤعبل)

اوفىانبيني!جدالملان!ما2حرفبعدالفرئسيةالكلمة

.الصفاتفيولاالاسماءفيلا،المثالفاءبضم(فعيل)بناءيةالوب

وة*عل-الايضاحولشرحاوابتغاء،الاستطرادسببلعلى-انهـهـابيد

هـنلهونحهوان):التالهقىال!:ارة)يلظر)لفظبمدؤوسينبيىن

هذهمعلواًضافا.أأوبتطءسوداءث!نةفروةذو1رعوبباتاةصبلة

اعلب!رالاورضا.!حن:ااكنهما،الساصةدعتحبثهااثارصةااعتارة

ص!اكلقيا):مترددنجبرأقولاناوشه!كبل،ءرواهمطجل!ي

عد-ىلاظاهراتفوقاب"تفوفامزية11،هتلكوكانت(،عر!راه

العرب"-فالمعجماتعاىحتى،بلبفحسا)لعطاثنائيةاهـ،تالمعجب

ايضا.الحديئةةماولا،اصةالخا

برا)مشرة(!كا!3م14يضرجماان-ارادالو-حىبهمى!وكان

القرونثىدروعهمفوقيرتدونهـصااةر!إنا!،ناضىاااورصهـرةا

التاءبكمر(ا!يب!رد)بلفظء!؟هاا؟هئنانبكل)كهه!ا،الوسطى

)الفرند(وزنعلىاأراءوس*ونا:،ءاوؤ؟ح7حرلىعنالمرو"لة

ةبإلهربر!ثمبهاالاوزاناقرببذاكفاحءارا،افارسيةاصالمعرسب

علىو)قرند!((طبشد))هـنكلاانن!سمىانيئ!فيولا.وءعروا!-،

وزنوءإىا)مرير*!ة،نالمبااد"ءثافىيه،لاتيا((د!ثير))وزن

كلبهمااىوا.الجعدضدأتهـالممتداللشعويقالالذي:سبطهـ(("

ؤمطبما)حول4نئم!ورافص!مطالعفيجنيارنريا*قياويمااللةاثإر

اضصاؤباهـتالاضربء)وررضروه-وقىلاذ(المعانيلتصاؤبالاأفاظ

!م!ث:ءط!4ورراع!طاحدهماثلا!ليا،الاصليناًباقترو!ها"

المفظابيناءقارباظاهرة؟،تامقررا.((.وله.-:هـوس!بطر،مثرود

لاالذيغورهساومن،العربيةخصاضرءنن!ره!يهياتىاوالمعنى

به!يحاطيركادولا"يهي!فتهءولط

***

المو"بةاكامةبااتضرفس!ء-لأمنالقدا"ىاأعةالعلماءوكان

!!عربوااذ،الاشنمقاقمعاضءثيت!افييعملواانلهـميرما

ؤوع،وال!زن!قالزندقةم!نهاشتقوا!(ازندبر!ا)اةفا!را!4

:وقالوا،إممردقسرد!فعلم:4اثتضقواثما"الممرادق)ادهارس?!ة

9لا!وا.ثم(ايوروزا)منكلاايضاا)ء(رسبكأوءن،1مردقبيتهذاً

تدوينا:ندو:اواؤاثم)اهـ/وانوا)،ينورزنورز

ي!كثيرةاوحاثدارت)الديوان)الاصببرةا!كامةتعريبوحول

امماه(ا!فهاعتباراىاالاغلبالاهمفيانتهتلاصي!ةالال!الحضارةكت!ب

،ألمشميى،لتصاء-15اقدومةاالبهلوية؟يوضعتوانها،فإرس!كأ

اوائذجلوبرا"ام-نعلىثت،ورث،مت!مرءز!ما؟ةظباعلىاطؤ!تثم

زاارادالماالجأتتنمؤلفيهان"انهلطا))فبمالطريفد!دط.اك!صالط

ال*كوءه(ادواويناعلىالمهيمنةالجامدةالمنمطيةثاحدتعربايقنرحا

وانلم2ارا)من!اقالة-ةا(افي"يولدا)لفظبلتطاقاااختار(دا!،3د1ح،3أأ!ل

.التوؤتقذل!فيكقاوو-

مباضبمنأعهلاهمافىاصابةوادقتوفيقااكثرن!رئافيوكانا

(لمفسفور))دأظةعر؟هؤتعدما،؟ه،م!ل!53أبلفظفيالاشةقاق

ويتفننازيففققانطفقا،عصفوروزنعلىامربيامضزلةفيبذلكوجعلاه

مقاب!المحباللفسفورالحاوي(المفسفر)فحكان،الضشقيقفي

لمحيالنسبةبياء(الفسغوري)كانبينما،اياءيا!؟538ةا

(يام30ي!م953*دالاحداهما:السيا!حسبصفتينمقابل

ميضراواهولذيا)أتفسفرا)كانثم(!يا؟هميلهأم9!دالملالاخرىو

مقابلفيالاشعاعاتاضنص!صاصعنالنلثتىءالفوسفوري

المعجمهذامنذاتهااصفحةاوتجدفي!(لم!30مأ+9ء؟9153ا

وأفعالا!وأوصافااسماءمشتقاتهاكلمعفسفاتتعريب

حضاريةصبورمن((لنهلا))!يانبثمماينقضبلنعجبكوان

ونكتفي،لمالنقلنقل)نسميهمابوساطةصاغةتعريبهاثمعالمية

فمن،)كساته)و(عربسه)بلفكياطريفةاالطاهرةهذهعلىللدلالة

عنالاجانببهيعبرالذياللفظهو(كا!3!ه9؟9حدالانالمووق!

المكونةاصوتيةاالمادةابرازالتسميةفيمتعمدينالعربيالزخرفكن

العالمارجاءفيالكلمةبتاعتوعندما.اباءوااراءواالعيناحرفمن

وحدها"طادلااالزخرف)لفطةوأمسهت(فىء!داء9االكاسعةمع

ستتارانمناثقل(لعربياالزخرؤطفن)عبارةوباتت،تعوضها

تلهك(خرىكزةينقلاأنمنء:اصا"المنهل((مولفايجدلم،اطولها

وصفىااوخالص4عربيةالاصلهـك!كالتا(ةفباالاجنببةاكلمةا

وزنعلىيوردانهااه!واذا،عرب!يةحضاريةرةامو-الاقلعلى-

اثصائعةاللكاسعةيضاتعو)عرب)مادةعلىاأتمينادخالمع(فعللؤ)+

.)عر؟سة):فيقولان،اللرنبيةاللفاتفي

بهايرادالتن(!2،3؟،حللكلمةالمقابلة(أكساتهلفظمةاما

(كاس)فييلهحعربيؤإصلهاازبدةوا)لفاكهةلثلجةاالحلوىمننوع

بالاة-افة(كاساتأواررماعيةا!هاسصبئجهوءهاوءن،اههزةا،-!اة

الخمرلمحيهاتصباضياالمعروفة.الاوائيوهي،ك!ؤس2وكؤوسىالى

زايعبر!ونأوجهـافيالانداسبقىالهحضارةالدارسيناحن.والاشربة

وطابلذمااونيتناونواكا"،كثهراوابتبيليةغرناطةؤصورفيالمترفين

تسميت!،علىمضواأشفافاازجاجامنؤوس3!ياالمعلجةالفإكهـقىمن

إ-!االانداسمنالكامةانتقلتثم.جر!،1اءفةايثارا(كا!اتإ

بزبرالعربيجذرهاالىعادتثم،التجوالفاكثرتوجالت،اوربة

افاعرااسمتإلغةاور!هورةاصتعةا،فعالةوزنعلىا(كساته)أجنهكب

التانيث.حالفي

***

حممى/الاواىارةىالقضيةلايرضاح،كا!يةاكنها،خاطفةلمحة!لمك

عي-هـنالننكا"لقض!بةاضا:ادفقالفوياابمنهجهمااءرهالؤلفانا

عنهوالتهبر!بوافنرجمةالنقلسلبينتطرضولاانقطاعولافترة

بالامنط،دةمؤ،لمعالمهاعرضناحلملالومن.احدثينواالقدامى"ن

بر،التحهتامياال!ثاب"القضيةنفسهاوقتافىا"ضحت،والشواهد

محلياطلعيناادى،ا،*واصلادالمااضمكنالاصوهي3:وثيقا.التحاءا

ولمدلولادلالدقبقالمعللفظعاىاالعتورمن،و،صادرهاللغةا!جمات

انت!ناهـا.هـ-اةكبماااالاحلةبرلوفي.الوبيةالىنه!هيراداوري

رفي!كراانقبل-أ*ري!بناالمؤأفينانيثبتماالانحتى((المنهـل))

بمسوركانا-تعبريبااو"رجمةاعربيةاالىءافرنسياافظنقل

خالصعربي)هظمنمعجماتئافيي!هإدلهماالىيهتدلانهص.ضمرة

مد)وهـتحديديتجنبانووحدهبذكرهفانةقيمك،حمهت!و2جامداءا

وتعملأ،اضجروامةاتطاعلىعادةالقارى!تبعثيلةطولثتارحةبعبارة

عا،اللغاتاقدر،نانهامعاهردء"افيالالفاطبدلالةالطنسوءعاى

الاطون.ونجهعاىاقدرهاتمهنلمان،"تبمابوالا!الف!ول

بالاضاؤ-ا!ضيةهذهعلىجدرداشاهدانذكراناخاساعواو

كلمىاىامقدمتهمالهيالمولفينمعلاومانا-ايضاحهسبقماالى

برائجااا!جماتمنعدداكت!فى!قدا9!ح9!ءدا9،كاداه(9!دا

ؤ!،(صغارهلتغذيةمنقارهفبمطر؟خذما):"قابلهالمحىبرارقول

!"(زقة)هيتقابلهااالتيالمفردةاللفكةانحين
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منهجمي!ثمورة:-المحهل-!ا
-32-الصفحةعلىاالئشورتتمهة-

كسيمسهم!سسم
الاالسارقتيناقضيتيناتزيدلنا)تياثانئةاالقضيةبئيت

بحثضا:صدر!يعبرناكماآو،تقاقالاشاة!اوهبى:وبياناوضوحا

علىتنزيلهاوامكان،معادلتهاالمطاوبالالفاظالاشتقاقضروبتيسر))

((.اجمهاوقواأوزانهابميسموطبمهااإمرببةاحكام

بماالعربببةؤكإ-عةواسهأبعادذاتالاخيوةالم!ورلةاوهذهـارروف-كأ

،وأ)وانصىوفءنمواد!!في-بما؟روما،فروع"ناصوا"اعن.نت*!

علىمقدودةصبغالمشتقاتهاتثىءفيهاالدالمةالاش!قاقصركةفان

الثصيا!والبمنبرهاشبهااكثرفى"كماء،الاحدهاعلىمرسوءقى،قدها

ظاهرتبنااذناعرب!افيان.الذههيةالصنهائكا،!ا"ثاعلى"ء:ء

ظا!رة:مهكاماننانبلقداخاتانت!1كسهماعلىوههط،ءنمحاكنتبن

اقاوومةاالصي!اغةوظاهرة،وتح!ييهتلدهفيماالاشتقاؤ،"الحركة

وتبنيه.تسبكهفبهط

بئبالينن!االلغةهذهأد!ستهمحين-قبلمنالماماءراد2واقد

ذ)كحاول"نأولككان،والافدالالاسماءص!غيحكل.واان-المتكاثرة

بف-اءءئةلاث3حدهاوالاسماءأورداذ4قياليةيسيبوبر"ا)نحاةامام

،بناءوءشريناثنينارمساحابن4علمبوزاد،(803)أب:ءفوثماذ-قى

،ي!مىيرةأمثلةاويهخاابناضافثم،ء"ي!ا.قليلةالجر*!علب"زادثم

يروي"مزهره))ؤكبواًلسهوطي.ذكرءاأضكافتركمنالامثهمو"ا

اوائكاهـفتاوبتةرقء،((الافيية((كتابهفيبر!ع4اؤالقطاعابنعن

مثالومثإبمثالألفاًاىوالاجت!"دالهحثبرهدوسعهفاذت!ى،الاؤهة

.إ(ا.21)امثلةوعالثرة

***

هـان،ات:وعةا،المتناسهقة،المتكاثرةالافييةوالصيغهذهازاء

ءث!صارن!تبهد،ياازروتوعإمى،ؤةا*ويهةانا((ض!للما((ك!اةؤءعلى
البلفاءقذواىابهـاقرأوصفهـا2!هاصهـتعهلمى-صين،أجفاهاوققياهاأ

اتحذلقين،اإديأوئيكلء4?-ةةنظليسافةأارانءابرزاقدو.المطبوعبن

با)حقصقةوأقرا،اثجماةا:اةووغاتارا،بىيص:اعأوكاصه"اداًةهياؤه)

وكترتساقيماا!؟!اللغة،ت!9كلها)):ورولا)ةيابةاللغوها?ةالاجت

منصهفناهلوبخه"اكأرةمن!رىفاثدةفأ!ادا،((ألعببةاقيماالصسبغ

ف-صا9يرو"،:او،فردااةاظناأءناقالبياا-.:ك+أمةمل/دخلوما

الب!كلاوالاوذانمن4طازفي--لمهانيلتجدوهـالمةاصرةهـاًحاولات5بر.ض

؟لميل،غبواله،لم(رلاالةجدإفالحوكةهذه!يااسهمابل،دلالالهالبع!دط

.ا:جاحامنواحدةنسةءاىك!"/*ا،اموان

حه!اافيالاوزانمنعدد"نالمقتطةلااءاقةاهذها!ناءكوا

ء--نأكثرهـ،إنارصحوا؟ا.اذرن--جةاظالا)ـ،1بمهىاقاباقىالمؤلفان

ذاكفص،ا!ه،لاام?ةاتأمكانتاسواء،و"ذ.إدةمجردةالثلاثيانط

عا!-4ءاالاولعاىهواو،اءهـب!4ا"علمهتقرتالهءا!واثلاءىاان

انااوز"ا(ن!ل))!ىانب!نصلاا!ذو.إؤاواةداالألممىةء5اتهاجمص

قاترلبمداكأوضر،اا!ا3ء4!ايثاحداسبإجى:!،إدةكلؤو!جردة،رباع-لآ

..تق(قالالثثءواهدذكرءنراغنا9ا"ر،الالصاقوا:كأتابححثف!

المهاد((-((و،لاطهل"المهد"ءنهانسعهل:(د!م)"(دةللظذءن

جدتهلو.)كن،نئصيء51!!يبر"نقيد"لأ511"ا)ءه!"دو،،رالمهاإنللفر

:ءونش(اة(علااسموفينعاى،،داولاكل:!اوأد!،جرور"اءنهـ(أحإن!

هـ-ا،الاصيلةمهلألاتههداشكمااازخرويةااك!هـةلارادة(م(!دةأ

ول!م!5!3أياء3)الفرزو*يةا)كاه!ءقابل

فووز"رفءثل!ا((اساحلا))ز،هـف(لحسر،)مادةوهـ-لط

اشياإممهفي:!ا)!ة(نأالمؤاخاركماا!:رز(هل-ا!بئ،((ب(صل!ه"حل))

وفاو?اءنا?ة"باأتور:اء((!ماحاة((افظااسماحلكتربتبعر

داء52؟كا!(3لممةافبرئ!ءاالكله!مقادلوك!،الهربطربقةءلى

أفسب؟اوأصودااالتراص/قدمأناوه!فاالمذوقوهل

وزن)فاء41(عاىا-ابقتبئاالمأدتهن!ىالمؤفثالفاعلاسمكاناذا

السم:(مفمللة)وزنعلىهو((المطقطقة))لفظ!انثلائيالاصللان

اجتماعمنمرلفالمادةاصللان،المضاعفالرباعيمنمؤنثفاعل

المطقطقة"))كلمة"المنهل"!ياختيرتوقد.(ح!+طق)مقطعين

مدلوللتعطي-الرضرحركاتعايهاتوقعخشبمناداةهيالتي-

9،اص!الا9أ19لالفرنسيةاللف!ة

ابالغى4اعلىالدالة)!عالاصيغةالىننتقلالفاعلاسم!ومن

ت!جبانمنالمصسددهذاق!بدولا.آخرحبظالمهنةوعلىجبنا

و؟!فظ(+ه!7أداء137(العيمثروطذاتهلمحباعيالئىبافاعجابي

.ا!أ+ه+أ،(الوبةبعريشتييعلقالذيللحصاناءواًتن

مقابلفسيالمبااعة"زيدتفيدالتياات،أنيثبتاء((زناجة))وافظ

.ازنوجالنقلمركبوهو(ة*39ءأمل

اأ؟دما!مءألالنصفيهاتحفارهـلمىوللدلالة

تدرروليننك.ايضاق!الصببغةعلى((نصثاف))لفظاكهلفبىاوردا

افيالمجا.نجي!لفلقد،الاختي!ارهذا!كااادوورهافةمندرءت"2ما

اوحةاونصصتمثالهوللذي(8!أ؟دا)بلفظمرالماالمؤل!ن

نأقبل(نصفية)لفظلهواغترحا،الانسانمنالاعاىاكصفبمثل

الاعويلحسهماذالثفي(استجاباًنماص،(نصاف)لفظلصانعهيقتر-ا

اعتارانالبالعلىيخطرردمااذ:السليمالادبىو!هم!هـاا)دقبق

الانسانمنالاعاى،ال!صفدامما((نيثالط))اعةجمارمن)ىاوالتذكمبو))

فيالعربية.مذكرا)تمثالو)مظ،"نصفيزمفال))الاغلبعلىيجسمه

رب!اأو-يدريلاوا!دنا،اكثرولاأقللا،ذوقؤفبهبةواكئها

برالتانبث(ذه.ةء")للفظوالار-باحالقهولمنيجد"ذا-يدريلا

حال!يبالتذكير(نصفى)لفظسماعلدىبعضهولامعلهيجدلاءا

سواء(نصفيات)لفظالاامامئا!ليسىاجمعاحالفياءا،الافراد

بهدطب!يعياكانلذلك.سواءحيثثذلانهمامؤنثااوءذكرامفردهأكان

وأننرحب،((حفارها"الى7"ا)نصأية))ءنلفينالموع5ننتقلانهذا

اراوايف،ناحب4مناحفاراهذامهـ:كأعلىبلالة"خافاًل:ء)ءدافظ

ثانية.زاحيةءنللاوجاز

الملادساتمنكلكثبراليهانحناجالونىاظةا(بىاوزانمعواس!نطرادا

مئاوقوفا،خباسانست!هلمهااننربدلاكانناحياناأتيهـو،ا):فث.4

لدينالفائع!هو،((ومهلي"ص-فةعلى"سكير))كلفظ:اسماعاف

لثن-إعانمااللفظهذاكانواذا.4يىاغوباالنطرأدمنمنكلف!

،!مموعانهكمامقببمه!إبرليلم!فانه،اا-5اعبهجرىرعدما،وذاع

ءقابلفئا((لثريب))لفظا!مصة-اغالمقبولالقبالسفىمث!"ؤلمجن

تمجهالادا،تم؟،الااماظمنيشبههوول!لاء7!ا!3ل

...اسماعابهايردامواو،ماعالا!

طيعةحيةا.ربيةاوزان2"لونانوعلى،المؤافانءض.ىهذاعلى

ءورابل!بىموض"منفصدلا:اطمئثان!يإسيرانظلاع"مت:9مرنه

،الف!اءبضم(!هلمةاوزنعلىا(درجةأ1،فوضه،(ول!40ا

وهـد،ياءالارفيأسيمأولاعاداتمن4عاتددرج،1انهامنلاص،51"

نء-اواضاديثابتاء-والبدعةاربدع(،الدر!)عاىبرحضء،!ي!فضل

ثديدة!لالوكيالديئيءالحبوىهلتاستهوقدا*:ها-دوئها

م!ب(الدرجة)لكامةماًودقتهاادلاا!ا!وةمنلهالىس!اخصوء"ء4ا

عسلىتدرسالتكعاسفابلافي53:أأ!9!3!علمةوبرجهكأ.اددال

دأ،!علةاعلىوزنمرةءصلصر!هاتب!ا(درسة)بكلا"،ءرةكل(هـ-!را

!منتهاهاحسمنا"نر،اخةبا

(ي!م+515ل)فظعلىاعامبءا"ا*ماتا))ي!ظلم!فىنطاءوح!ن

ا-ناا،اضوئ!نهاالطاؤ"منص-اًاصغيراجزءا!الجز.يءلهبرادافيا

؟(!عيشلاوزنعاىلضوءاتصعنرأضويءأباةور4باتمقا*حنننن

(اءم-؟كاألمءأ!)فظمنشابلة!يكذلكحنست!.اوررمثا

وزنعاشى!نقبمثنه)4ااعرلياًاكاهة،الىمروزض"!بلىنمقنئداهواد!ا

الروءهشة")نوثرربما؟،ننفمشى)مادة"ن(لفعلةاؤصغيرا(فعببما")

ن!لىواكأا،ا)نقشمنادقهنا9ثدا(لرمعنىلان،،اكقيث"لمة)ءلم!

صيعخاستخدامفياللغةنطوعدهئاما،الكامتينكلتاوبرا"ؤلفينمع

2أ



التعبير.دقةوابتغاءالايجازفيرغبة،التصغير

ممحص()مثل(مفعلأوزنعلى((المنهل))فيماذلكعلىوقس

مفل)مفعلة)وزنوعلى،ا!أمء+أأ!!لالمعادنلمحصمصنع

اداه!43!3!ألوالمتفجراتالبارودكاعفزنمفجرة)

التصويبءلمىللضلمريبتس،نملعمودالىمشدودةد!"(مصوبة)و

لطهر1والمساندءنجدواسعكرسي("ثواة)و(9+أ!ا+ألىرآ1

لةالدا(ومةمالوءف!اكأمفةل)أوزانوعلى،-س!هـ(!3993

ك!ص/ائيةق-وةب!خرا)؟نيللآاقى(مركم)ممل:الالةاسماءعلىجمبها

ليجهداشعراءلجمهايلفالتيللانبوبة)ءجعد(واول!أ،الىا،لىءح*م

الطالرصوتتقلدالتيللصفارة(ءخردة)ومعل،(وله؟أ!4أل

(لأدا!193+ه!ملبدالزلمق!باسى(بادمز)ومعلى،(!!م!9ولللاجتذابه

لأأدالااء"هح؟35ل-القشدةلمقي!اسأمقشاد)و

رهـ-ام:(جرافة)مثللشىءابقبلاعاىابىالا(4افعااوزنوعلى

الااا5ء+أ،م!جليدينهريجرفهحجارة

***

دالا)الفاءر*ممر(4افعاابوزنظاوورولوع((المنهل))واوافي

،دلاات"يبمصطان-اًحيالهابتوراء-مالكن!،قياساونحوهاالحرفةعلى

:!س"دراس!أوبرالشى/ءاول!فبىاديهمادلالتهتنحصرانليوشكحتى

ما)كن،4كاجدلداالصددهذاؤجمااقترحاهماوكان،ميهالبحثاو

عرؤن---ا"اقب!ا،هافنحن:برءصهبه"سطماولا،كلهمستمجادا.لكن

،(العلاءة((ولا(أ!0ا؟؟30!مقابلك!ا9الاحياع!"الجباوة"

ا!+أيللم53م5+7*أءلبل"قا!ىالا!للأماسلأدر

يلا!دا9515،3ءألاتالمتحفتنطي!عام((التحافة"ولا

(!؟"0104!ماطورهموالاطفالحياةمةدرا!"4االطفا))ولا

(م4010+59أ9ل4اكلامباالاصواتعحلم((ات"ا?وا"ولا

ا49؟15+9+أا95أإص!اسباروامبحث"برةارساا"ولا

ا:!ح!-واعلىبمافىو*إ)صخةكىادلالةابسطبرهنوانشةإ?لاروا

ء--اى؟لاءةراةىاخيرناولا101راذنلا"المنهل((مؤلفابهاءذالذكط

،كذاالاكذامنا)*رليية؟بلماءسىانهيزعمانلاحدفليسط،اقترصاهما

ل-رءاف)ن،ملإقطص،لهو،للاح!مةواالمنطقمنيخلولام3وهو"

-كم!--؟ا"!ك!ء"ايأح!سمواطقىو،،العرقيلهمصهعمن:!بتساءل

رفطاءلاأقا؟إس!!الولو؟كذاالاكذامناءربيةايىله-ر:معبت!ين

((.قبلملاوأصدقا:ه-ة"االىأوربطلكان(كذ؟الاكذاءن

ا!ين-علىا(شخذنامآءاكمااحدإثانبل!لماكناوان-هنااذ:(على

روربر!ء(بهضءلمىزر**تأناًلفاءبكسر(فهالةا?بغة!ىانستلإيملا

"ثار،ذاك:ءهداءأوس!واذ)ك!ياو؟طسواء،امرفاقواءر!لىييه

اأ!01!*؟اشأها40أ9اا!ةرزمسه-سةالمكلمةحااثترانهـهـ-(

لما:اصؤا)اورلظةاءيهاال!ج"زةى9ا،ضاخيةالهواهـلدراسةووىءالتي

-ان-تء،1وانا،ءاكانوءا-ناسبين،(ا"فعااوزنعلىاًلمهملأبكسر

،،رؤ!-انان!ماءع،المزإدلااجرداا)ثاللائىفى-كونانمااله.ب!قىهذه

اثلافي"ااء"ورةا!يإم!ة*مللاالمادةهذه!ياامهلاأء"لانديرببرلم!

وزنء-لمى،!:وخ)واصا،1((ء:اخ((قبلهناومن،(ؤاخ)المجردة

ل!ه-ا4ساوؤ!،أه"إيةاء--تالمهملانا(وحال)وزنعلمىلا(مفهل)

ا*لا.آغ!1كلمص!-4مقابرلفىا/جع!للاأنذلكأصلمن

مفور-طهأ?غةءهى(خةءظ)امة3بالضاخلجةللمعا"صءلأهو،1التى

.اًاءجلاناةارىعااكاايادر!:ووكما(ا"يعا)ءمهورلمةمحلىلا

4رء!-ن5صهة!وائداً(ؤا"اناو،دوقد،ف،ءمنيركنو"،!ا

اص-دفتروداماسفىبر"دااوايرأولىامرفب"ء،االقواعدءلمىاطلاءط

هـ---نيقد"،أناستطاءابه*،ذاكؤكهالتزمارل،القياس!يةالزيادة

اثلاثياأ(كدح"ؤرولم!ل:بر/باناة!االم!لازيلمءعتواؤقاآثرهااالاوزان

ز"!---قياضاللكاهـقىءقيابلاج!للاها(اكدح)التمديةههذةعايهزادالما

لفكولا،ا)كادحاوضعاا!افئةحوءلأي.اأم،أش!اه،ملم393)

الحر()كاهسةومن.سماعيةهيمابقدرقياسيةالزيادةهذهان

،احترر)المادةاصلاذ،لراء1بتضعيف(احتبرأفعللديهماانبثق

تحولبهقاصدين((الاخرار))اسممنهؤنشمآ،(افةعل)وزنعلى

(روح؟ء53!3+!لفيمقابلحرار،كأاشعاعاتالىالضوئيةالاشعاعات

(7،1!أء+3لامرنسيسةاللكلمةمقابلعنبحثاوعندعا

فى-يمهضغاهماوبردا،الاسلافصاعالىعودةأووراثيةردةهبىا)قي

هـلىاًلمربوطةوالتاءاشددةاالياءحذفبرءدهىاالتىتاسلمب"ـ!)اهظة

لم(أله*لأالصوتيةالثلازءةا!ادةفبهالذي(تاسل)-(تفعل)وزن

صبه-!ةفيوفقا153الاؤةراًحهذالمحهووؤقا.،اء.ل)بمعنى

--"دراسا)ىانفساعلماءب!ضل:زوعوضه،هااقيا)التصرفية)

(أ،39!رآأأ++ه!+3)السلوكتمرفات

3!ارالالىاي!جنحان-ينصرلمهااباتاأدكجميع-اتلبللانالةانالمؤو

فيالسائقةالفقرةفي":،1اهـنءثارأيضاا)تىالصنلءيةاءمادرامن

9-!!اثاثامثالاايهـمااونضيف،إ/(ا)ثصبة)و(ات،سايةاأمنكل

(الىححرآاأ9+13افظةعلىللدلاولاخفيةابارقوىالإرمان:)الاخفالية(

لفط!4ا)كرزهثروب(ي!س!+39ل.!ابللمحيجةلااذلكن!ها

فمي!"تكمثراذيااطعاما(!34+ه"أيس!لمقاباطؤيأو،(كرزي4

اضسبةاياءصيضثذالانطرهـ15فبئلهفىاا-مست9بر"(،ر،1)صةلفظةاخضارا

المصدرية(())علىاءارةالمقتبرصبناللفظينفبىليساذ،ا)تانهثحالفي

لفررعمنكلير*ون،ا:مطاهذاوعلى.صضاءفيغيرولاء:اعيةلا

لدءفافىا(يارتصو)و(!كطتسجا)

أ+لأ،؟ه+هيلا(9ءلا19لملمأ+،!9515س!لال

()تةهالمصدرعلىا:سه"اياءدةيابز(اكطتفها)صبغةعلىاقاااءثاعلى

الملالما?وتاصهاحب؟لتسجالي/رادوهضا3:الشىءكثرةعلىالدال

اككلرةبرفوءنيرللتصوالملا"ئماارياتصوبايقصدبب:ها،ولتصىجل

ء.ايةلجطا

!14لأهملاوروا"--ع((المن!ل))اكلؤاة-آمنولقد

اصدىءل،!اادلاـتىالتتافيةاالمعمانىءنالثم!!رفى)طةولا))4ر،قي

ا*امةااةابلةأ!حجاناؤاؤضرصا،((اغصا4و*-ةا)ثيإول:ىاالاا*لمماتا

.احتهـالم!رحلفضكلف!اوراءبها،اكىرأوءربت!بنلفظ!ضنافرنسمةا

ا!رب)4رجمدرءاربالم!أوا.ربر!الي!تار،."-اكالانةسوبءنضرب

اآ+هأأ،3:+مء40لكلء-صةذاكءث-ال:اسبحاقاالى

علمى5ء-لمروكلا!هل،((آ*ءبر))و()/ث--!))اـفظخ!از-اءهاص*لأؤقد

ا*ارىءاناولاصظحا،،نىالمهاسمهاءءناسيهاهظائو3تحول((-مهءل))،زن

احديرثاا)ث!.ىءمنكللمأصوذ((تحد)ث1))انأولايستنت!أنبدلااةطنا

وان،انباءب4في-أأوالقاءيلقىازريااحدإثامنلاالحدإدبهءضى

،صس!ورالمهىءانثامنلاامصريااش!ىءاءنرهبهـ؟ءأصوذ((اتسر))

ا--ءافىاان!افيابضنتبمأنبردل!احص-ةطااقيارىءاان؟6!،ا!"ءاق

اكروه-ير،ات*ه،لىوؤارة،اةء/دإثاكداماسصة.ؤارةإ"رضنفء."

.اتعب!رامعإ:جمو،/اش!وراؤ!لطفواذياالمقصودللهورنر،تبه(

اؤاءروااًا،هـاغانص!لؤورد(أ+مء40!ء،3)كاهـ"ؤخ.لقالذ)كومحل

ا-كقيكأ!هها،انية?ر،ابئعهس،حداثة:ا،!ااتواعلى!اهات،ل!لق

،ءفصالاممةقا*ل،*ارفيالاص?الاعرلطاأواترج!ا(وللةارىءزركا

ا-برادااكطا-ا،أقربوواهاإ"د،ا!محصرافيقى)اثةاظاةاكلاازتكاوان

.ءامبوجه

!*!

ىء"ءراعاةانيهلمهانداءاء)*تاإتمنمهر!للوولةهـنوبمنوام

شي?صولبدء:،5!ل3ففى:*فنوعاانحتاجعلتضصرتقاقالاش

ف-شماالاب!،ماا!رقابتمثلولا،لوأصفرعءفهـ15كلوؤبنا،شىء

ىه-ةقي،قاونةو،اكتنطبهةطرء)ىثر3ااو"نكلمةءنكاهـكأافتقاق

((:اء"،!-يا))2فيمفارلى!الينقال.ات!و،فاقه،لى!ؤبكلاعةمن

((.الاختص،وءنبر:-لطو!و،واحدة!اهقيكاقبنمنذةتتا!عرب))

6)



ذا،والاشتقاقالقياسفيمذهبالنفسهفارسابنابتدعوقد

معجمهوبنى،منحوتفاكثرهااحرفثلاثةعلىالزالدةالالفاظانراى

خماسيةاورباعيةمادةكلهـيالمن!بهذاعلى((اللفةمقاييس))

علىالمنحوتةالموادكثرتحتى،لنحتامنشيثافيهاءررىأنوسعه

فيهاانهبيد.معجمهفيالمتفرقةمواطنهامنخرجتالىةاومذهب4

واخزالاللفطزيادةمناثلامليامزيداتبعضاعترىمافسراؤماكلها

انهعنهالرواةاخبرالذياكحتمنلاحظهمابذ)كفعلا،المعنى

نفسهتلقاءمنيقترحلمهذابصنيعهوهو،منحوتاعرباطريقةعلى

اووح.ترجمةاو،علميمعنىلاداءاكثراوكلمتينمنكلمةنحت

فلسفي.مفهومتعبريبو،فني

شاعتمنحوتةالفاظمنحواهبما"المنهل"دوريبرزاًذنهنل

اللغويةالمجامعبعضهاواقرت،الاخيرالسنينفبمالبلغاءالسنةعلى

الجاتهماكلماجديدةالفاظاختزالمنمؤلفاهاقترحهوبما،والعلمية

طبقاوكما"المقدمة))فيعبراكماالقصوىالفرورةبل،الغرورة

ذوقالىيحتاجالنحتبان((موقنين،عمليا((معجمهما))فيذلك

اصالحعربيخنبكلمتينالاعجميةلكلمةاترجمةتكونمافكثيرا،سليم

ويستغلقالذوقيمجهاواحدةعربيةكلمةنحتمن.اًلمعنىعلىوأدل

."المعنىفيها

المعفىلان،الجصاح(لا739!ءمءأ"هلمقابلفيمثلاوة.ءا

،ه!(ي!أولةأ!هأم9أ3+!1مقابرلوفي،((العصجناحيات))فييس"فل!

(53أياه؟ء3!أ!لوبازاء،"لثوجنياتا))لا،الزعانفشائطت

المفطيناذين!لان،((المسجناحهات((وايس،الاجنحةمست!ببمات.

ثلافقىوضطبل.الا!ماعفيمستكرهاناهمااختزاعلىالمنحو-ين

(همأ،؟مل4لتبرجى(الشاقة-ظلبلالةورح*ومأاظألفى

لىعانهءع)شؤشنيل)مثلاالنحتسبلهـلمى؟قولاانمنبدلا

.(لسسبيل)وزن

ولاترددافماءمم!-اغةرشيقةبالنحتألفياهاالتيالاافاظفاما

بعضالمحتمعاتفياوس!يرورةلهاكتبتاذاسيماولا،اهااختزافىاتلكأ

أ"!س!(ا،1أ،3أفبىمقابل)مرسمل(لفظجعلاوهكذاجلها،اوالوبيئ

دارجا،يكونبرممادبلشائعنحتوهو،(راسمالالىمحول)منبدلا

مذاع)منبدلاا"4!أ7،ا،أه،؟ألبازاء(مردفز)لفظووضعا

كثبراشملتحتىاحت1عمد"بسطاثم.،ءطوالتلفزيون؟لراديو

!فير!احثها!نؤعترهاا!ياعامي"االاء"طلاحيةالا!فاطمن

اياها،رقه.،1اولهامجتمعاتاتقبلمدىنعرفانقبلءستهجنةولا

المإوعينولذوقالعاما!بربياالمذوقالنحتنخضعالمؤلفينمعدمنلما

نزع)عطرةيؤثرربماالناسبعضبانذلك:خاصبوجهالبلغاءمن

اةرن!سياالةملعلىللدلالة(نزكل)المنحوتاللفظعلى!الكلسيوم

بلف!هنالنحتالتباستوهماذاسيماولا،(3!أأأءا!3!ه

هوافعسلاانزاعما،الكلسيوملفظ+(نزع))فعلشايريئ

يفضلقدا!خربعضهموان،1الكلممعهومعنعوة"ااهكلس+(نزر)

ختزلا5ء:حوتااووافاناقترحهالذياللفظعلى(نسقيحفرأعبارة

كلمهمقابلفي(فعلا")اثوعكثيرعربيوزنعلىانهمما(حفسقة)

(؟أ،أأل79،ملا93

***

المنهل"))منحوتاتمنامعلةعرضهـينسهبانمنوبدلا

عليهااحكمانترك،اقالاذومجههاام"قبولةاجاءتسواء،ومختزلاته

منبركثيراستاثرظظاهر"بخنبتسجيلا!نوؤكأفيا،وءفكرونالكتابنا

منطانفةبادخالالمؤل!نعنايةاحداهما:اصددا-هذاالياهتمامنا

ضرورياخلناهماًعلىا3!؟9*؟أة2319أدا؟!*ألوالكواسءالصدور

عنفئكفاماتيا"الحباللفاتيارالىاسوةاعلمميةاالالفا!من

صلالاصفيانهاولوكلااتهابرنسيجواللواحقالسوابقتلكاصاقا

يجدالمانهما:واللاثينيةكاليونانيةقديمةصضاريةجذورذوات

لسفوريت،1:فقالا،فسفورعلى(9أأ)اماسمةادخالفيضيرا

ألمم؟هيا"53ءأا)لمقابلةالطبيعيال!لسفسفاثتمننوعوهو

بازاء(صبغ)العربياللفظعلى(9+ألالكاسعةادخالفيولا

اكحعولمادةعلى(1083الكاسعةاكحامولا(3أح!8؟أهـ+هل

وثانيكحولالىالسكرتحولمئحلةخميرةوهو(كحولازأاللفطفي

اًلاس!لذةالاطياءاقترحهماوتثنياص(9؟!+*لالهـربوناكسيد

بالغوليلو(ا!3الاه9لتعريبمندمشقجامعةفيالكبار

(!الأ،53!لاو،بالفحميلاا+هكا!!ح

علىللصدوراكحاماو.يدبالنشو(الأ،"!4؟5لو،بالنمليل

مقابلفى!قبتاريخي)لفظيستثقلالم،النحتسبيسل

،(قب)شكلعلى)قبل)اخ!رلتحيث(2؟ا"،3!ه3أ9!ول)

مقابلفيوارزلبنانمنالمرلف(لبارزالف!يستهجنالم،نهماكما

.الصنوبرياىفصيلةمنشجراسم:44!60؟ادام3

))ـاًلمنهل"فيوجدناهمااعجبمنفهيالعانيةالنحتظاهرةاما

عرفناهكناماعلىقياسا،النحتنحتطاهرةانها:اصالةوأشده

.المعرباتبرحمىقاقالاشتمباضعاعمالمنايضا!غيرهماولدىلديهما

ادفلشمزرص)!عللىالطريفةالظاهرةهذهعلىواحدبمعالونكت!ؤ

(3!4لا9امالفرنسيالف!للمقابلةا(الخنزيرشحممن!طعااللحما.إ

ورحوتبمورههواذيا(شمئزير)منءئحوتاثمترحالفملهذافان

34!4(لا!فرنسيةاللفظةخنؤير(لمقابلة+)شحمكلمتينمن

قبسلوضعاالمؤلفينباناس!تنتاجناسلامةعلىللدلالةيسعتانسوقد

إلفعلااثةقاقتدانهماالا،ا(ودك)شائطعربيالفطا(شمنزير)

العربيوهوبهبد2الذيالاولاللفظمنلاالمنحوتالمفشامننحتاه

الاصيل.

النحتواسا!يب،والتعريبالترجمةباصولالمؤلفينوتصرف

روب!ير-بولمعجمالىيكونان"لمنهلهما"أتاحقد،ساقوالاشتقى

يبدو"المنهل"بل،لاروسمعجماىامثهاكرب(الا،!مكااه"319)

العربضةبهتمتازمابفضل،مادةمنهماواغزرالمعجمينكلاءنأدق

كضناهى،لاالتيواوزانهاقوا)-!افي"معجزة"طواعيةمنالفصحى

المتطورةوالتعابيرالمجازيةا)صورالوانمنبهزخرتماوبفضل

.احيى!ا

لنايقمماانبريدانالنورعبدوالدكتورادريسبالدكنورولكانى

لمحنيبثاهليما،(عربيا-فرنسيا)ثئائي!الاخالصاعربيامعجما

وماصيئابيثبئامنمنتزعةمحض!ةعربيةوكعابيراءصالمنمعجمهما

با!عباراتالقاموسياًريباطهايئسىن2القارىءيوثك،وحاةسنا

بعضها:ليكوا.بقابلهااتياافرنسيةا

:ظفركمثلجلدكحكما

ولهـيرء'+3.!،،ل3ا+س!.؟ا+9!9لا39!!+-أه؟9+!

البداية:!ىاالصعوبمةكل

األأ.+،!9ءلا91ا+93"339،!ألا"هـأ"،5ء.

3ء4؟أ!م8+ء+ال!9!اكا!!3؟7.،:الجبناءيهربالخطرعند

39؟!أ،،لد5939139؟ه،ح.؟اع!تهالىكصريالاموردع

الرحى:ش!ىبينهو

هـهـ5اك!73كههـول+9اس!+9'ا9+لا9119لا!91م!،.

ليئهم:المصاشقت

لا!4ىياءأ9+3+9،س!!؟9؟+51!؟9+؟ء!كاا9.

3++هه.هـل!939.33؟،93.؟؟،1+!أبة:اعنانااـهواهاطق

حه+ء393+؟ه+،ح+ا4.9جافبا!براحتفظ

س?حا؟كاعاد،945هـاا+!أاا09:*هلعبنكرةهذا

+ه؟05لاهـ9!3!++034!كاه'ا.عزيمتهخارل!

05+ولاءمرأا!+04لإوا.ثالعربركلألببن

7!مأه!لالا،،4+!كالا؟3!!الأ9*لا.:غشاوةعينيهتضى
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:حدثحوللنط:قىاثار

م،أءملالا،1،كاا-ثالا،15لام'4*لا2+!*!+،7،.

.المذاقلذيذالمنتروبهذا

ءأأ!حاا9لالاص!مأ،اح؟3ول/لا!+ه04ألا.

لم،م0413لا!س!لاع.:أحمىن!بمااا*ك!با

أه*-!؟؟أ!4لا،مأ9ألااا09ةونممأنيدءتب

***
((لنلا))إ--لم)م،بلاأشدؤاا!تكه!ا(زاإ،هذهبرغم...)ءن

لىبخص،اشكلاعلإلهمآخذنااهمأ"ا.وءوة-وء،شبلااقىصذض4دمن

نيأةيئما!ي

/داركهصئإسهـلامرو!و،الموة"ءة)صورواارس!وما!لكأ-ا

"-،و!و،السيرورةالمعجما!دااللهكتباذاصيه،ولا،المستقبلى

.اطهثانبكللهنتوؤعه

الاش!الفييرووعال!،بآخرييالمثهضةالمصطلحاتبعض-2

إافظةاانولىلعربرمه!اءهىاادبمالدلكيمااتا)،)لتجيمةاك!ه،للبسوا

هلااءن،بينبعدهـااوارداالمعئعنلتع:رو"قيترحةجديدةهيربيةا)5

هـلىالفرنسعبمؤكالنصتدلىاقياا!ا،تملةالمهالاخرىآةجيمةاوكتلك

ئيه-رماللقارىءيتضحلا،ذلكوؤوق.عردكه!اأ!لمنا*لهقىاان

ا"الاحاانذالمث"ثال:عرببمجذرالىالكلهاتد*ضارلدادمنالمؤلفان

آهول(!3اكاهـ-صةهـ-لمىكانتأكا!آ()5كلهةفي

هكذا:ببخهةمصبومةكيا!لوجدناهاالاخهبرةامةل3ا!ذهآىاءدناولما

ف.يج-مخير):يا!يكماالعربيةخ!ايرجهوج!:ناثمأأهول!3ا

فللالو؟النجبمةوضهتصةىا)حردكبماالاصل!ين،!اكهرمتموج

أدقلكان-قىموجبكمصنى-ممور(7أه!م)ةترج!-في

.وأن!ب

ئرحهـاانمعنراًددهااماظآعلىا)كله،تب!ضميالا-،اقى-3

ءس!؟؟!؟،07:3!م!اء،":مثا)4.المنالسباوةءعافي!ختص

متص!،ضرباتبمطىوجدز،ها(،"ةاص!9ل-لدهـةاىارجص،ولما

؟اصورةاب!ذهؤضيرةدأةت"،اعادهامنالمانعفه،

اىاد،ا"ءمالخروجحدالىالكلماتدعضيلثرحفي"،بالاس-4

ا!ةيمالمع!هذاعاىا!صوقيمآخذنااهموأ"،.ا!سو!فىيمتصبهما

آصدهـسا:امرفيةاالقواعدفيالتساهلمنثبه!ء3!،يرمة"المحثلانة

"-نبدلاليهمهورفعلمئل،انصرفيمة19قاعدةغيرعاىاوزاناختراع

لم+هح!حأمةا،لاس!33!ابلمف!ي(مفوم!)!نكلوكماا(يقهـللفهلمل)

"ف!ابلفي!وءنترك)،اا،ءأ*ءطأ393)مة،بلفي(مةجم)و

بان!ذ)!فهم)عنء:دوحةلظانرشبولا.(ا،أع!303!؟ا1

اشكههءابجمل!مقنرك)وعن،معحمفينبدو(ءصجم)وعن،مف!وءا

ولا.والوضىوحالبساطةالىأؤرب-طالتوان-ؤانها،اشتراكيا

الافصالءلمىالميمافحاملان،المطبوعينلذوقلتركلاءخلهافيمجال

وسبكالا!اظاثتقاق!كه!اءرباايب/ألىاهـ-ننامآصروص،خرج

.الاوزان

انه"ءالصرفيالقياسعاىانهالمؤ)مانوهم"االنتانيوالأخذ

جفف))ءثل:مهجديداختراع-لمجصدالمانهماومع،مقيسبمير

الم!-ربعدوالطيراوحنتىا!4.جففالذيللمكان،الادءامدفك

بادغام(مجفأامرفياالقياسعلىانه،ؤواضح(359"أداأ

*+،39315،شأ(س!لالا*!ىصمائبةيطةللخر!حص-4)وءفل،ا)!افين

روفعولة()مهضىة)!عيلةاوزنعلى(حصية)انءال!ارطنجوووم.بماؤر

الاحصاةمعنىالمؤافانؤصدحينعلى!حصىأالمجرداأتلرزلميايفكل"ن

لف!ويمت!ب!4،(يحصبماح!كا)-زةالهصبروفالمزيداضلالب!ااءن

(،ا*أمةأ؟ولء3)مقا؟لفصاؤلفانوضهلص4أتيا(المضت!يمترك)

يبادءولن،،-4فوررابرالانتمتالفيلم!و!المحا*تهاـىادعااناصب!ءهء

!اراسمانهسيوهمبل،بالاشتراسقىاررباطالهانارىءالقىاىاأبدا

!إلملأنتجراكلا)ضشترك"كانواذ4)مفعل)وزنمحلى

ةا*ربه!االالفاظب!ضلمحياد،أ"اغهوضالاخ!يرالثالثوالخذ

ء!-ابل-في!الافنضاء)لمةف3،الملائمبروزنهاب!-:باما،المفترحة

هـصذاؤان،الفضاءالارضمنالمرضبمللخوف(ءأكا!يام،53؟!

ا)نت!-حم!؟ءام!طناعا:،غايفي!دوهو(اؤ؟*ال)وزنعلىا!رركاارام!

اءظ-!يفيذلكفلويقال"،!المرةيفيدكله،ا!رومعإز،ته4و.لكلف

الصعيفصة"ائلب!ببواما،(آ،34)اه!لمقارلمةاوفتقاةمرباة)

صجمدط-قىمتل،،دتتبن5"مرن--إينكالفنينتقابلااز"ا"عا!مرو"بئ

أممامنارةافانا،ؤجعالهـ،وفيد!فعالة)فىزنعلىدالصإبكسر)أقىاصو)

(هيلمولس!لازاءأخرىر!و،1،اكلا،مةاالاصواتعلم(ي!مهاكا!وه!أ

وأغلب.الا!صواتكثادة!.اس!كه!تستهـملالتبماءحوفيةااطاؤهاوحدة

اللففكالمشننرككثرة!ن.إمر!لمانلماذلكؤببأساإءدانلاان!ه،اظنا

العربية.اغثظفي

،**

رصلوفي،ومعةألفعلىصفحاته"/"ز/دقالمئول))3"،ب،وان

شكار،أواتط:ع6ءت!خلو،"ه*نقيا!!احرؤطبآدق،أءهدةتلانة?فحة

)-ب!)!وميامظيؤيهوج!-دنالأيؤبعد:حقاالاعجاباىايدعولامر

وحاقوء!ما(باعو"!)اـء-وابوا،من!مااحاءواال!اءبرمتح(وحل!وصي

لذيا(!قوىا)افظزاجدوو،(مث!!لامول4أ!+)ل4ءوراؤي،،لفهمرا

شيفصاوجدركلاكما،القاهـطبكمرعدةءواطنفي"كرراؤ،مهةعميجب

بأمرهارنجساهاونلارناتاأندروما،اورةلالمضارععبنفيارءشاهلمن

احديث!وااقديمافي

ا-بأنه!ل:مادامع:اسلملوحتى-خهاقىهذدؤان،وبعد

أ"-طمير!الطربافيا"المنهـل((كأؤ-5منتغضآنيضبغبملا-"آخذ

من،اكثهراة"لوفام!و.الفرن!مهبئعنومعربين"نجرصمهنءنر،اضملةا

تحتذى،من!جهبئإورةبانهمنهار.اوير!المما3وانقين،النميرالعذبفيعه

ثروةنفسمهاوؤ(تاةبوانه،عربيةلاالمفا!الف،رحةجماتالمهفيحتى

اخقافات،ا/ا"قيفيها،غا؟تلاأد،اتالانسانلضاتكلان/ؤكدولة8ا

!اتف"اراتاتتلاوحطريقطوءن

اله-الحص!بحي

اللبنانببة(معةالجل!يالملغةؤقمهأسشاذ

رطاحدمهرر

وثرارنلىاربرورادهياأ

لدخابوال!3خاعرللمتما

ابالآدارد

ه


