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. ىذه المحاضرة فصوؿ مف كتاب لممحاضر بعنواف آفاقية العربية

وقد قاـ المحاضر بإىداء كتابو إلى مجمع المغة العربية األردني، 

والكتاب لـ ينشر بعد 
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
التمهيد 

الحمد هلل الذي جعؿ لي أسبابًا لتقديـ ىذا المبحث ومكنني مف تجمية آفاقية 
. العربية وىي لغة القرآف الذي يتموه مالييف المسمميف في العالـ كؿ يـو
ـ  إلى 1979كاف ذلؾ أثناء عممي في المممكة العربية السعودية مف عاـ 

لـ تكف العربية تستعمؿ في . ـ، حيث شعرت بغربة العربية في عقر دارىا1984
المجاالت التقنية إال نادرًا جدًا وذلؾ بترجمة الممخصات مف اإلنجميزية، كانت جميع 

الرسمات والمواصفات والتقارير لممشروعات تعد باإلنجميزية فقط، وقد مضى عقد آخر 
بعد عودتي إلى اليند ولـ أكف عمى اتصاؿ مستمر بالعالـ العربي، ولكف مما يبدو مف 

اإلعالنات عف وظائؼ في الخميج العربي في الصحؼ اليندية ومف متطمبات 
المشاريع التي نفذتيا في الماضي القريب أو تنفذىا حاليًا شركتي االستشارية في 
األردف وسورية والسعودية والعراؽ وقطر ومصر، فإف وضع العربية في المجاالت 

. التقنية بالعالـ العربي لـ يتغير بعد، ما تزاؿ اإلنجميزية سائدة فييا
لنتقبؿ أف اإلنجميزية قد سرت في شراييننا وال يمكف الحياة المعاصرة دونيا، 
وكذلؾ لنتقبؿ أننا لـ نعف بمغتنا العظيمة عناية واجبة في الماضي القريب، ما ىي 
الفائدة لمتغني بمجد أجدادنا إف لـ نستطع إعادتو؟ إنيـ بذلوا جيودًا عظيمة في 
عصرىـ وعمينا أف نمعب دورنا في زماننا ىذا  قبؿ فوات األواف ألف الزماف يمر 

. بسرعة ىائمة
لقد سبؽ وتربى الجيؿ الذي يعشؽ اإلنجميزية ويفضميا عمى لغتو األـ بسبب 
عالميتيا وبساطة نظاميا لممصطمحات، لف تجدي محاربة اإلنجميزية ومخالفة ىذا 

الجيؿ ولو كاف أقمية ألنو أعالـ أمة وآماؿ مستقبؿ لتعميـ األغمبية الذيف لـ يستطيعوا 
. الوصوؿ إلى الدراسات العميا بسبب افتقارىـ إلى معرفة اإلنجميزية

فمنختر سبياًل وسطًا عاداًل ليكوف جسرًا بيف الجيميف، ال ضرورة لخمؽ الكممات 
حيائيا، ولو كانت قميمة الحروؼ، وتتقيميا عمى شباننا، إنيـ قادروف  غير المأنوسة وا 

عمى نطؽ الكممات كثيرة الحروؼ وتستطيع العربية استيعاب ىذه الكممات، إنيـ 
يحتاجوف إلى نظـ بسيطة تعينيـ عمى صياغة المصطمحات التقنية بسيولة وسرعة 
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والتعبير عف أفكارىـ العممية بدقة ووضوح، ولنعط شبابنًا نظمًا شاممة مشابية 
. لإلنجميزية لتعايش العربية معيا

لقد شبو الدكتور محمد كامؿ حسيف المغات االشتقاقية كالمغة العربية بالقباب 
ولكف لنتذكر أف القبة مصنوعة مف األقواس . التي ال تقبؿ أية زيادة، نظرًا إلى حجميا

ويمكف تمديد األقواس طالما تبقى األعمدة قوية كافية . المساندة عمى األعمدة
وسنالحظ في دراستنا ىذه أف أعمدة قبة العربية قوية جدًا ويمكف تمديد . لمساندتيا

وليس ىذا حسب، بؿ إف العربية قادرة عمى التركيب . أقواسيا حسب طاقة المتكمـ
. اإللصاقي أيضًا مثؿ المغات اإلضافية

يرتقي كؿ . ىذا المبحث محاولة إليجاد نظـ شاممة لممصطمحات التقنية بالعربية
نظاـ مف مبادئ قواعد العربية المحضة، إنو ال ينشئ أية قاعدة قد  تؤثر في روح 

. العربية أو تضر تراث األدب العربي
أواًل سنمقي نظرة شاممة عمى القضية الرئيسية وىي عدـ استعماؿ العربية في 
المجاالت التقنية وأسبابيا وعالمية اإلنجميزية بسبب بساطة نظميا لممصطمحات 

التقنية، ثـ ندرس الجذور والصيغ بترتيبيا في الفئات المنظمة لكي تكوف ىي أساس 
. البحث عف مزايا النظـ الحالية وإليجاد النظـ الجديدة

وتناظر الصيغ      (2)تمديد الجذور  (1)ىكذا تنشأ أربعة نظـ رئيسية وىي 
وتأويؿ الحاؿ التي تثبت قدرة العربية عمى تعريب كؿ  (4)والتركيب اإللصاقي  (3)

كممة أجنبية تعريبًا أيسر فوريًا دوف فقداف أي حرؼ صحيح مف الكممة األجنبية 
وترجمة المصطمحات العممية والتقنية المتجانسة والمتشابية لمقابالتيا اإلنجميزية بكؿ 
دقة وميزة، باختيار ىذه النظـ، يمكف العربية اجتياز جميع ثغرات الماضي بالقفزات 
عادة مجدىا في سنوات قميمة قادمة كي تكوف لغة عالمية ثانية قبؿ طموع  اليائمة وا 

. القرف الحادي والعشريف
، في بنية الكممات العربية (األلؼ والواو والياء)وكذلؾ سنالحظ دور األوي 

. وقوتيا الالمحدودة في صياغة المصطمحات الجديدة
كانت الوسائؿ المتوافرة لدي قميمة وكاف الفراغ محدودًا جدًا، لـ أورد التفاصيؿ 

عف تطور القواعد العربية مف البداية تاريخيًا، ىذا موضوع ييـ المسانييف ويحتاج إلى 
. وقت كاؼ وجيود جبارة
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القضية 

:  ما هي القضية1-1
ىذه قضية لغة ليا أصالة وعراقة وجماؿ وكماؿ، إنيا نشأت مف المغات اآلرامية 
وتربت في البادية، إنيا توسعت مع نزوؿ القرآف الكريـ وأصبحت لغة دينية لمالييف 

إنيا ازدىرت وسادت عمى جميع المياديف في . المسمميف وال تزاؿ وستبقى ىكذا دائماً 
العصر العباسي، نقمت العمـو إلييا مف الالتينية والفارسية والسنسكريتية، ترقت العربية 
التقنية إلى قمتيا في ذلؾ لعصر، ولكف بعدئذ تباطأ تقدـ العربية تدريجيًا حتى ضار 

. عمييا الدىر تحت االستعمار وتوقؼ تقدـ العربية التقنية تقريباً 
نالت معظـ الدوؿ العربية استقالليا السياسي في منتصؼ القرف الحالي ولكف ما 
يزاؿ االستعمار المغوي سائدًا بعد ال سيما في المجاالت التقنية سواء في الجامعات أو 

. في المكاتب، حيث اإلنجميزية أو الفرنسية وحدىا وسيمة تعميـ أو واسطة اتصاالت
ذا نظرنا إلى مجاالت استعماؿ المغة فنجد أف مجاؿ العمـو والتقنية فاؽ جميع  وا 

، ال  المجاالت األخرى في عدة سنوات مضت ويتسع أضعافًا مضاعفة كؿ يـو
يستطيع شعب حي أف يكوف مقبوض اليديف والعالـ حولو يتقدـ تقدمًا سريعًا، ولمواكبة 
ىذا التقدـ السريع ال بد مف  اختيار أحد الطريقيف، إما إصالح المغة وتبسيطيا مع 

بقاء عناصر اليوية المغوية أو ترؾ المغة القومية لممجاالت غير التقنية واختيار المغة 
المتقدمة األخرى لممجاالت التقنية، واآلف مع اتساع مجاؿ التقنية المستمر في حياتنا 
اليومية، يمكف القوؿ إف المغة التقنية ستغمب عمى جميع المياديف األخرى أي السياسية 
واإلدارة واآلداب والفنوف الجميمة إلخ، وأي شعب يريد إبقاء ىويتو ال بد لو مف تبسيط 

، متمشيًا مع المغات المتقدمة مثؿ ةلغتو القومية لإليفاء بمتطمبات الحضارة المعاصر
ذا لـ يمحؽ الشعب لغتو بالتقدـ المستمر فتتالشي المغة وتكوف  اإلنجميزية والفرنسية، وا 
ميتة أو شبو ميتة كما حدث لبعض المغات مثال الالتينية والسنسكريتية، ولذلؾ قامت 
الشعوب الواعية بمعالجة الظروؼ الصعبة وأسست المعاىد لمبحوث المغوية عمى نيج 

. عممي
 

نجميزية1-2 :  عالمية اإل
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لقد حدثت ثورة صناعية في أوروبا وأمريكا وامتدت إلى العالـ كمو أثرت الثورة 
الصناعية عمى المغات أثرًا كبيرًا، احتاجت المغات األوروبية إلى كممات جديدة لمتعبير 

 كنعمة – المغة الميتة –عف االختراعات واالكتشافات الجديدة، إنيا وجدت الالتينية 
عظيمة ولجأت إلى نظاـ اإللصاؽ ال سيما باستعماؿ المواصؽ الالتينية واإلغريقية 

ومكف ذلؾ . لسد احتياجات العمـو أو توسع ىذا المنيج في جميع المياديف الحديثة
ليذه المغات مف التعبير عف أي اكتشاؼ أو اختراع جديد، وىكذا واكبت المغات 

. األوروبية الحضارة المعاصرة دوف أية صعوبة
وبسبب االستعمار البريطاني في الماضي القريب سادت اإلنجميزية في معظـ 

البالد اآلسيوية بعد االستقالؿ في منتصؼ القرف الحالي، كانت ىذه البالد شرعت في 
محاولة إحياء لغاتيا القومية وما ىي إال فترة قصيرة حتى جاء عصر انفجار 

المعمومات واضطرىا لتتمقى التحديات الجديدة تتمتع اإلنجميزية بسيادة كاممة، ليس 
بسبب آثار االستعماؿ الباقية فقط بؿ بسبب دور القارة األمريكية في تطويرىا تمعب 

. أمريكا دورًا بارزًا في تطوير اإلنجميزية ال سيما في تبسيطيا
لـ تحظ  أية لغة أخرى بيذه العوامؿ التي توافرت لإلنجميزية، وىكذا أصبحت 
اإلنجميزية لغة عالمية تتحدث بيا جميع الشعوب المتحضرة، وأي شعب يريد البقاء 
لمغتو عميو أف يؤقمـ لغتو مع الحضارة لكي تتمشى مع اإلنجميزية تخطو اإلنجميزية 

، وعمى المغات األخرى أف تسير المسافات القائمة بقفزات ىائمة  عدة خطوات كؿ يـو
ال لف تبمغ اليدؼ . وا 

:  الحاسوب والطباعة1-3
مع حموؿ الحاسوب حدثت ثورة عظيمة في العالـ، عرفت باسـ انفجار 

رساليا واسترجاعيا بدقة وسرعة،  المعمومات، وىي توافر المعمومات ويسر تخزينيا وا 
جاء الحاسوب بنعمة عظيمة في شكؿ طباعة عدة لغات معًا وممازجة المتنيف 
اليساري واليميني، تطورت الطباعة تطورًا ىائاًل وفاقت جميع مجاالت الصناعة 

األخرى، واآلف تعنى الطباعة بطبع النقط المرتبة في ترتيب مطموب والنقط أساس 
لكؿ مطبوع كاف متنًا أو صورة يمكف طباعة متف في عدة لغات وفي خطوط مختمفة 
األحجاـ والطرازات معًا في بضع دقائؽ يمكف ضـ الخطوط اليسارية واليمينية في 

. نفس المتف دوف صعوبة
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فتح الحاسوب مجااًل جديدًا لتخزيف المصطمحات والترجمة اآللية بيف المغتيف، 
. ولكف لالستفادة الكاممة مف الحاسوب يجب إنشاء نظاـ ومنطؽ بيف المغتيف

:  نهضة الخطوط الشرقية4- 1
، تستفيد معظـ المغات األوروبية (الخط الالتيني)بسبب استعماؿ خط مشترؾ 

مف التطويرات والتحسينات  التي تحدث لإلنجميزية، ولكف المغات الشرقية ال تتمتع 
بيذه الفوائد، لكؿ منيا خط خاص وحروفيا معقدة وأكثر انحناًء وأصعب تصفيفًا، ال 

 نقاط التي بدأ بيا تشكيؿ الحرؼ الالتينية منذ فكرة 7x5يمكف تشكيميا في مصفوفة 
. الطباعة الغرافية

في تمؾ الحقبة المبكرة قاـ معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب، بالرباط بمساعي 
 نقاط لغرض استعماليا 9x5جميمة لتبسيط الحروؼ العربية ومالئمتيا في مصفوفة 

عمى الحاسوب رغـ خموىا مف جماؿ الخط العربي، ولكف ىذه المساعي وجيت 
العربية إلى اتجاه جديد وأدخمتيا في جميع ماكينات الطباعة الغرافية لتبادؿ 

. المعمومات
في بضع سنوات، تطورت غرافيات الحاسوب وتضخمت المصفوفات وتوسعت 

اآلفاؽ وتجدد شباب الخط، فجاءت اإلنجميزية بطرازات عديدة مف الخط، وبدات 
المحاوالت إلدخاؿ المغات الشرقية عمى الحاسوب، ال بكؿ جماؿ خطوطيا فقط بؿ 

 –بمنطؽ معقد لتصفيؼ الحروؼ أيضًا حتى انفتح الباب لمخطوط البكتوغرافية 
. اليابانية والصينية أيضاً 

ولحسف الحظ ما زاؿ النسخ خطًا سائدًا لمعربية وطرأت التعديالت الالزمة عميو 
مع حموؿ ماكينات الطباعة المختمفة، يالئـ الخط العربي بالتصفيؼ الوحدوي 
والتصفيؼ الخطي واآللة الكاتبة وجيؿ الحاسوب األوؿ نفسو، لقد سبؽ ذكر 

مجيودات معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب بالرباط لتطوير الخط العربي ومالئمتو 
لمماكينات، وبسبب ىذه الجيود انتعش النسخ وانبثقت منو الطرازات المعاصرة، كميا 
جميمة وبسيطة، فتح الحاسوب آفاقًا جديدة لمخط العربي، واآلف ىذا ىو الخط األيسر 

، إنو ال يحتاج إال إلى لوحة المفاتيح الواحدة فقط (ضرب المفاتيح)مف حي المفتحة 
لمحروؼ، ويمكف تضميف جميع العالمات والحروؼ الفارسية اإلضافية واإلعراب عمى 

، يتبدؿ  شكؿ الحرؼ بمنطؽ الحاسوب (Shift Kye board)لوحة مفاتيح النقؿ 
بناًء عمى  وضعو في المفظة، ويمكف إعراب المتف كاماًل، وتسيؿ البرامج المتطورة 
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إدخاؿ العربية في أي مكاف لممتف اإلنجميزي والعكس والفيرسة عمى ترتيب الحروؼ 
. العربية أيضًا، وىكذا ينتفع الخط العربي بالحاسوب انتفاعًا كامالً 

نجميزية1-5 :   التعايش مع اإل
، بالحاسوب يعمؿ (Word Processing)مع تطور الطباعة وتركيب الكممات 

أبناء كؿ لغة محمية عمى ترفيع لغتيـ وأقممتيا لمتعايش مع اإلنجميزية ال يمكف اآلف 
لمغة ما تحدي اإلنجميزية وىي في الواقع لغة عالمية والحروؼ الالتينية حروؼ 

. عالمية
فتح ىذا االتجاه آفاقًا واسعة جديدة لتطور المغات القومية والمحمية وبدأ المفكروف 
غنائيا وتسييؿ  والمثقفوف يفكروف في إيجاد الطرؽ واألساليب الجديدة لتبسيط لغاتيـ وا 

. تعميميا لألجياؿ الناشئة وتوسيع استعماليا
يؤقمـ اليابانيوف والصينيوف لغاتيـ وفقًا مع احتياجات العصر ويستعممونيا في 

جميع المجاالت  بما في ذلؾ مجاؿ العمـو والتقنيات أيضًا، وعمى نفس الطريؽ يمشي 
أبناء المغات اليندية، إنيـ يقوموف بتبسيط خطوط لغاتيـ وتوضيحيا وتطويرىا 

نشاء نظـ المصطمحات المتجانسة لتفي بمتطمبات  وتسييؿ قواعد لغاتيا وتمديدىا وا 
. الحياة العصرية المتقدمة يريد كؿ شعب أف تواكب لغتو العصر

:  مشكمة العربية1-6
لسوء الحظ ساد االستعمار األوروبي عمى الوطف العربي في الماضي وبذلؾ لـ 
تتطور المغة العربية كما ينبغي، جاءت ثروة البتروؿ والصناعات البروكيماوية في 

القرف العشريف ولكف ال يزاؿ االستعمار المغوي سائدًا عمى بالد العرب ولـ يحدث أي 
. تقدـ سريع في مجاؿ العربية التقنية

وكما سبؽ ذكره فإف تبسيط الخط العربي فتح مجااًل واسعًا الختياره عمى معظـ 
ماكينات الطباعة وانتفاعو بالحاسوب انتفاعًا كاماًل، ولكف لـ يحدث أي تطور مماثؿ 

، لـ يتوسع حد عدد الحروؼ في ةفي مجاؿ صياغة المصطمحات والكتابة التقني
الجذر لتعريب الكممات األعجمية العديدة الحروؼ دوف حذؼ أي حرؼ ولـ يتطور 

، يمكف بو (ال سيما اإلنجميزية)حتى اآلف في العربية نظاـٌ مشابو لمغات األوروبية 
دراؾ المواد التقنية دوف البحث  التعرؼ عمى المصطمحات التقنية بسرعة وسيولة وا 

. عف المعنى لكؿ مصطمح
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:  حد عدد الحروف في الجذر1-6-1
تستطيع اإلنجميزية صوغ المصادر ومشتقاتيا مف أي اسـ أو صفة، كانت 

إنجميزية أو أجنبية عمى النيج اإلنجميزي دوف حذؼ أي حرؼ منيا، عمى العكس 
فإنو في العربية يمـز حذؼ بعض الحروؼ عند التعريب لموفاء بحد أربعة حروؼ 

: مثالً . في الجذر
 Derived Infintive Noun/ Adjective المصدر المشتق الصفة/ االسم

 Bahrainization Bahrain بحرنة بحريف

 Socialization Social جتمعة اجتماعي

 Oxygenation Oxygen أكسجة أكسجيف

 Nitrogenation Nitrogen نترجة نتروجيف

 Hydrogenation Hydrogen ىدرجةىيدروجيف 

 Proletarianization Proletarian برترة/ برلتةبروليتاري 

 Sulphatization Sulphate سمفتةسمفات 

 Sulphitization Sulphite سمفتةسمفيت 

الصفة بالتفصيؿ يبيف / سندرس اآلف صياغة الجذر الرباعي مف االسـ
: الجدوؿ التالي حذؼ الحروؼ عند التجذير

الحروف الصحيحة  الحروف المعتمة المحذوفة المصدر المشتق الصفة/ االسم
 المحذوفة

 - ي بحرف بحريف

 أ أ، ي جتمع اجتماعي

 ف   ي أكسج أكسجيف

 ف  و، ي نترج نتروجيف

 ف  ي، و، ي ىدرجىيدروجيف 

 ر و، ي، أ، ي برلتبروليتاري 

 ؿ  و، ي، أ، ي برتربرولتياري 

 - أ سمفتسمفات 

 - ي سمفتسمفيت 

: مف التحميؿ نالحظ ما يمي
، كانت عربية أو أجنبية ال (االسـ أو الصفة)لمحصوؿ عمى الجذر مف كممة - 

. بد مف حذؼ بعض حروفيا المعتمة والصحيحة
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. التعرؼ عمى الجذر مف أصمو عمؿ شاؽ جداً  -
قد ينتج عف الجذر نفسو مف الكممتيف المتشابيتيف وفي ىذه الحالة  -

 .التعرؼ عمى أصمو وترجمتو الصحيحة إلى لغة أخرى صعب جدًا جداً 

:  عدم كفاية المشتقات1-6-2
إف العربية لغة اشتقاقية ومجاؿ االشتقاؽ واسع جدًا، تشتؽ صيغ كثيرة لممعاني 

. المختمفة مف الجذر الواحد عمى سبيؿ المثاؿ
: الصيغة تفاعل

إنيا  تدؿ عمى عمؿ العامميف معًا في المكاف نفسو والزماف وتمثميا  -
Co, Com, Conمثال تعايش .  وفي اإلنجميزية =Co- existance ،

 .Co- planar=  متساطحConcentric= متراكوز

إنيا تدؿ عمى عمؿ العامميف معًا في نفس المكاف والزماف وتمثميا  -
Syn, Symمثال متزامف .  في اإلنجميزية =Synchronous تعاطؼ ،

 =Sympathy. 

 في ISOإنيا تدؿ عمى أخذ العامميف صفات متساوية وتمثميا  -
 .Isotherm= ، تحاور Isochromatic= مثاًل متالوف. اإلنجميزية

: الصيغ ِمفعَل وِمفَعمة وِمفعال
= ، مكنسةDrill= مثاًل مثقب. إنيا تدؿ عمى اآللة التي تؤدي العمؿ

Broom منشار ، =Saw محّر ، =Thermometerمضغاط ، =
PRESSURE GAUGE .

: فعل وَمفعمةالصيغتات مَ 
- إنيما تدالف عمى المكاف أو الزماف الذي يتـ فيو العمؿ مثاًل مكتب

Office مصنع ، =Factory مدرسة ،= School مطبعة ، = Printery .
وعمى الرغـ مف توسع مجاؿ االشتقاؽ إال أننا نجد أنو ال يفي بمتطمبات 

: التقنيات والعمـو في زماننا ىذا وفيما يمي األسباب
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ىذا االشتقاؽ محدود لمجذر الثالثي فقط، وال يوجد نظاـ لمحصوؿ عمى - 
الصيغ المتماثمة مف الجذر الرباعي والمزيدات، وفي المصطمحات التقنية 

نالقي كممات متعددة ذات حروؼ أربعة أو أكثر فكيؼ نعالجيا؟ 
ِمَحّر تدؿ عمى آلة بسيطة لقياس الحرارة، ولكف نستعمؿ اآلف آالت  -

خاصة معقدة لقياس كمية المادة والطاقة ومعرفة أثرىما بطرؽ مختمفة مثاًل 
Temperature indicator, Thermomoeter, Thermostat, 

Thermoscope , Temperature recorder طبعًا ال تكفي الصيغة المشتقة 
لمداللة عمى كؿ ىذه اآلالت، وال بد مف إيجاد مصطمحات مركبة  (مف حرر)ِمَحّر 

 .مستقمة لبياف كؿ آلة مف اآلالت

 : مشكمة السوابق والمواحق1-6-3
مف المعروؼ أف المغات األوروبية تصوغ المصطمحات بالسوابؽ والمواحؽ التي 

تدؿ عمى معاف خاصة معينة، تبقى السابقة في المصطمح عند االشتقاؽ ثابتة 
وتضيؼ المعنى نفسو إلى جميع المصطمحات المشتقة مف صيغة واحدة وبذلؾ 

: تسيؿ التعرؼ عمى معاني جميع المصطمحات، وفيما يمي أمثمة
Re+ circulation= recirculation 

Re+ circulate= recirculate 

Re+ circulator= recirulator 

: مثالً . ومف الممكف استعماليا مع أغمب الكممات اإلنجميزية
Re+ mobilization= remobilization 

Re+ vitalization= revitalization 

Re+ unification= reunification 

Re+ try= retry 

Re+ use= reuse 

ويمكف إضافتيا إلى جميع مشتقات  (undoing) تعني عدـ العمؿ deالسابقة 
: الصيغة إلضافة ىذا المعنى مثالً 

de + salination= desalination 

de + salinate= desalinate 

de+ salinator = desalinator 
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: مثالً . ومف الممكف استعماليا مع أغمب الكممات اإلنجميزية
De+ chlorination = dechlorination 

De+ sulphurization= desulphurization 

De+ condification= decodification 

De+ freez= defreez 

De+ wetting = dewtting 

تخضع الالحقة في المصطمح لمتصريؼ واالشتقاؽ، وتضيؼ الالحقة المعينة 
ومشتقاتيا المعنى نفسو إلى جميع سوابؽ المصطمحات وبذلؾ تسيؿ لمقارئ التعرؼ 

: عمى معاني جميع المصطمحات، وفيما يمي أمثمة
 تعني مكشاؼ أو ُمريء ويمكف إضافتيا إلى سوابؽ شتى scopeالالحقة 

: إلضافة ىذا المعنى مثالً 
tele + scope = telescope 

micro+ scope = microscope 

therm + scope = thermoscope 

 وىي تعني كشؼ أو إرائة scopyوعمى نفس الطريؽ تعمؿ مشتقة الالحقة 
: ويمكف إضافتيا إلى سوابؽ شتى إلضافة ىذا المعنى مثالً 

Tele + scopy= telescopy 

Micro + scopy = microscopy 

Therm + scopy = thermoscopy 

لـ ينشأ نظاـ شامؿ لترجمة المصطمحات التقنية ذات السوابؽ والمواحؽ الالتينية 
واإلغريقية بالعربية حتى يومنا ىذا، ما زلنا نحاوؿ إيجاد الكممات المفردة أو 
المركبة ليذه المصطمحات في نطاؽ محدود، ىيا ننظر إلى الترجمة العربية 

. لممصطمحات التي سبؽ ذكرىا
Recirculation= إعادة الدوراف 
Recirculate = ُيعيد الدوراف 
Recirculator=معيد الدوراف  
Desalination =  إزالة الممح= زممحة  

Desalinate = يزيؿ الممح=  يزممح  
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Desalinator=  مزيؿ المحؿ=  مزممح  
Dechlorination= إزالة الكمور 
Desulphurization =إزالة الكبريت  
Decodification =فؾ الرموز  
 Telescope = مقراب ،تمسكوب 
 Microscope=مجير ،  ميكورسكوب 
Thermoscope =مكشاؼ حراري  
Telescopy =تمكسوبية  
Microscopy =إجيارية  
 Thermoscopy = كشؼ حراري 

:  غياب دقة التعبير في المصطمحات التقنية1-6-4

. ىيا نناقش بعض المصطمحات التقنية في اإلنجميزية وترجمتيا العربية 
Blow of valve = صماـ التصريؼ 
Blow down valve =صماـ التصريؼ  
Drain valve =صماـ التصريؼ  

، blw off , blow down, drainىناؾ فرؽ واضح بيف العمميات الثالثة 
 عندما يكوف الوعاء أو النظاـ مضغوطًا وتجري العممية  blwoتجري العممية

drain لموعاء أو النظاـ دوف ضغط، عالوة عمى ذلؾ تدؿ off عمى خروج البخار 
ال يظير كؿ ىذا الفرؽ .  إلى خروج الماء أو السائؿdownأو الغاز بينما تشير 

في المصطمحات العربية، فكيؼ يبقي كاتب عربي نفس دقة التعبير في كتابتو 
. التقنية  بالعربية

ىذا وفي التعبير التقني نواجو ظروفًا كثيرة تحتاج إلى بياف حاؿ صاحب العمؿ 
وفي حاالت كثيرة ال يذكر المعموؿ في الجممة إال بحالة فقط، . أو المعموؿ عميو

: مثاًل في قولنا
A safety valve should not blow off in the passage. 

 off انفتاح صماـ السالمة ونفخ الغاز بعيدًا عنو أي تبيف Blow offتعني 
. حاؿ الغاز الخارج مف الصماـ وأنو لـ يذكر في الجممة مطمقاً 
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 ,on, off, up , down, over مثؿ Adverbs في اإلنجميزية التقنية تستعمؿ 

under, near, away, in, out مع كثير مف األفعاؿ لمداللة عمى األحواؿ، وتعطي 
. ىذه الكممات دقة التعبير، فكيؼ نبقي نفس الدقة في الكتابة التقنية بالعربية؟

وىكذا ال يوجد في العربية أي نظاـ لترجمة المصطمحات التقنية المشابية مثؿ 
 .النظـ في المغات األوروبية

:  التحديات الحاضرة1-7
مف ىذه األمثمة يتضح لنا أنو يصعب عمى القارئ العربي إيجاد المعادلة بيف 
المصطمحات اإلنجميزية والعربية وصياغة المصطمحات العربية حااًل عمى طريقة 

. المغات األوروبية
ىذه ىي العقبة الكبرى أماـ الشباف العرب الذيف يفضموف اإلنجميزية أو الفرنسية 
عمى العربية في مجاالت العمـو والتقنيات الوقت محدود والعمـ ال حدود لو، لماذا 

يضيع الشباب العربي وقتو الثميف لمبحث عف المصطمحات العربية غير 
المتجانسة؟ لماذا ال يستعمؿ اإلنجميزية أو الفرنسية ذات المصطمحات المتجانسة 

التي تمكنو مف صياغة المصطمحات الجديدة حااًل والتعبير عف فكرتو بدقة 
. ووضوح؟

ال تجوز مالمة الشباف العرب لفرارىـ مف العربية، عمينا أف نفعؿ شيئًا ما يمـز 
لجذبيـ إلى استعماؿ العربية، الحؿ الوحيد ىو الخروج مف المأزؽ إلى اآلفاؽ 

. الجديدة لتيسير العربية لألجياؿ القادمة
:  النظام والمنطق1-8

لقد حضت العمـو عمى إيجاد الحقائؽ بالتحميؿ المنطقي وتقديميا بكؿ وضوح ودقة 
أماـ الناس ال تسمح العمـو بالغموض والشؾ، ومع حموؿ الحاسوب اتسعت دائرة 

نشاء المنطؽ  المنطؽ والوضوح، يحتاج الحاسوب إلى ترتيب البيانات ترتيبًا واضحًا وا 
، وفي تشغيؿ "تحميؿ النظـ"لتوكيبيا إلخراج النتائج المرادة بيا، ونسمي كؿ ىذا بػ

.  النظاـ والمنطؽ والتحميؿ–الحاسوب تشيع المصطمحات 
في العربية نظاـ لمجذور واالشتقاؽ والتصريؼ، الجذر الثالثي كممة بسيطة وقد جذب 

المغات األخرى إلى صياغة الكممات مثمو، في العصر الحديث لجأت اإلنجميزية إلى 
استعماؿ ثالثة حروؼ مميزة لمداللة عمى أسماء محطات سكة الحديد والمطارات مثاًل 

BOMلػ   Bombay  و JEDلػ Jeddah و MCT لػ Muscat إلخ ومف سخرية 
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( Three-Letter  extension)الزماف أف الحاسوب يختار تمديدة ثالثة الحروؼ  
، بعد اسـ الممؼ   PRG, DBS, WKI, WRI, TXTمثاًل،  (File name)بالعمـو

، ليس فقط ىذا Command لػ CMDوكذلؾ توجز بعض األوامر بثالثة حروؼ مثاًل 
مف الكممات المتكررة االستعماؿ في  (Vowel)بؿ تبدو نزعة حذؼ حروؼ العمة  

، أليس ىذا مشابيًا لحذؼ Your لػ YR وتستعمؿ Your مف ouالتمكسة والفاكسة مثاًل 
. اإلعراب في كتابة العربية؟

 مف  Forexوكذلؾ تصوغ اإلنجميزية كممات جديدة بسيطة بمزج الكممتيف مثاًل 
Foreign و Exchangeأليس ىذا مشابيًا لحذؼ اإلعراب في كتابة العربية؟ ، .

كؿ ىذا يدؿ عمى تأثير العربية عمى المغات المتقدمة في إيجاد المنطؽ والنظـ 
الجديدة، في العربية نظاـ االشتقاؽ أوسع مف نظـ المغات األخرى ويمكف الحصوؿ 
عمى مئات المشتقات مف جذر واحد عمى منيج منطقي، وىذا المنيج المنطقي يدؿ 

. عمى ذوؽ العرب القدماء لمرياضيات
:  التطور وكبة متواصمة1-9

، (عممية)تتطور المغة عبر القروف وفقًا الحتياجات متكممييا والتطور وكبة 
متواصمة لغات الحية لـ تنشأ  جميع الكممات والصيغ والمشتقات في يـو أو شير أو 

. عاـ واحد بؿ استغرقت القروف لتبمغ المغة حالتيا الموجودة
وجود الصيغ فعؿ وفعمؿ ومزيداتيا المختمفة فعَّؿ وتفعَّؿ وانفعؿ وافتعؿ واستفعؿ 

. وافعمؿ وافعولؿ وتفعمؿ إلخ يدؿ عمى تطور العربية حسب متطمبات الزمف
لقد استفاد اآلخروف مف نظاـ لغتنا ومنطقيا ولكننا لـ ننتفع بيما إلى أقصى حد 

ممكف، ما زلنا نفكر في إيجاد الحموؿ الجزئية بعد فوات اآلواف، ال بد أف نكوف 
جريئيف لنالقي تحديات العصر ونوسع نظاـ النحو والصرؼ ومنطقيما في لغتنا 

إلى أبعد حد ممكف إلغناء جذورىا ومشتقاتيا لكي يمكنيا التعبير عف جميع 
. مواضيع الحياة المعاصرة
تمديد الجذور وتناظر الصيغ والتركيب اإللصاقي وتأويؿ –واآلف سنتناوؿ النظـ 

يجاد حموؿ شامة  الحاؿ لتبياف كيفية توسيع النظاـ والمنطؽ في العربية وا 
نشاء نظاـ متشابو بيف المصطمحات العربية ومقابالتيا اإلنجميزية  لممصطمحات وا 

. وتسييؿ الترجمة بيا
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 تمديد الجذور –النظام األول 
 فكرة الجذر 2-1

العربية لغة اشتقاقية وصيغة الفعؿ الماضي لممذكر المفرد الغائب ىي الجذر 
في العربية جذراف أساسياف وىما ثالثي ورباعي أي . تشتؽ منيا الصيغ األخرى

: تثميث حرفي وتربيع حرفي وأوزانيما مع مشتقاتيما األساسية كما يمي
 الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي
 Ia َمْفُعوؿ فاِعؿ ... أُفَعؿْ  َيْفَعؿُ  َفَعؿ

 Ib َمْفُعوؿ فاِعؿ ... أُفُعؿْ  َيْفَعؿُ  َفَعؿَ 

 Ic َمْفُعوؿ فاعؿ ... أفُعؿْ  َيْفِعؿَ  َفَعؿَ 

 Id - - ... أفَعؿْ  َيْفُعؿُ  َفُعؿَ 

 Ie َمْفُعوؿ فاِعؿ ... أفَعؿْ  َيُفْعؿُ  فعؿ

 If َمْفُعوؿ فاِعؿ ... أفِعؿْ  َيْفِعؿُ  َفِعؿَ 

 2ُمَفْعَمؿ ُمَفْعَمؿ فعممو َفُعِمْؿ ُيفْعِمُؿ  َفِعَمؿ

 مزيدات الثالثي والرباعي 2-2
لدراسة مزيدات الثالثي والرباعي نرتب الجذور ومزيداتيا في أبواب، تشير 

، 1-2، 2-1، 1-1 إلى الجذور األساسية بينما تدؿ األرقاـ ib ،ia، 2األرقاـ 
.  إلى مزيداتيا2-2
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لـ نكتب المصدر لمجذور الثميث حرفية ألف لكؿ باب أوزانًا كثيرة وأكثرىا - 
. غير قياسية
 وزناف لممصدر أي َتْفِعَيؿ والوزف أوسع استعمااًل ولكنا نفضؿ 6-1لمباب 

. استعماؿ الصيغة َتْفِعمة في الجدوؿ أعاله لغرض المقارنة
 وزناف لممصدر أي ُمفَاعمة وفعاؿ والوزف ُمَفاعمو 8-1كذلؾ لمباب  -

. أوسع استعمااًل وأوفؽ لممقارنة
 صيغة أساسية رباعية ولكنو في الحقيقة تطور مف 2ُيعتبر الباب  -

الثالثة  بإضافة الالـ الثانية ولذلؾ سنشممو في المزيدات لممقارنة مع األبواب 
 .األخرى

 الالـ 3-2 و 12-1 و 11-1 و4-1تحوي  األبواب  -
المضعفة التي قد استبدؿ حركات الحرؼ ما قبميا ومف الضروري 

الجذور  (categorization) تفِئَية 3-2إعادة كتابة الحرؼ 
: ومزيداتها

. مف الجدوؿ أعاله نجد بعض التشابو بيف الجذور والمزيدات المختمفة
. نرتب الجدوؿ في فئات الجذور والمزيدات المتشابية

في فئات عمى أساس بنيتيا  (الجذور ومزيداتيا)لقد رتبنا األبواب  -
. المتماثمة مف حيث النطؽ والوزف

 ستة جذور ثميث حرفية لكؿ منيا وزف خاص مف Aتقع في الفئة  -
 .حيث النطؽ أي حركاتو تختمؼ وال يوجد أي تماثؿ بينيا

 .الوزف الثميث حرفي وزف بسيط لمكممات العربية -

إذا نظرنا إلى بعض األفعاؿ واألسماء المستعممة في حياتنا اليومية فنجد أنيا 
ليست ثميث حرفية فقط بؿ تحوي حرؼ عمة أيضًا لكي تكوف سيمة النطؽ، لف 

. ندخؿ في تفاصيؿ الجذور الثميث حرفية الصحيحة والمعتمة والمضعفة
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مف ىذا يتبيف أف نزعة اإلنساف الفطرية تحب البساطة وبدأ اإلنساف لغتو 
. بالكممات البسيطة ومبدأ البساطة ىذا ينطبؽ عمى جميع المغات

غالبًا إذا لـ تكؼ ىذه الكممات البسيطة ألداء جميع المعاني يوسِّع المتكمموف 
القاعدة بدءًا بالكممات الثميث حرفية التي جميع حروفيا صحيحة، وفي ىذا أيضًا 
قد تكوف مراحؿ نفرض أنو في أولى المراحؿ كانت الصيغة َفَعَؿ أي كاف كؿ مف 

حروفيا الثالثة مفتوحًا، ثـ توسع المجاؿ وتطورت الصيغ األخرى 

 
. مع إبداؿ الحركات فظيرت الصيغ َفُعؿَ  وَفِعَؿ وصارت صيغ الثالثي كما ذكرنا

فجاءت مزيدات الثالثي ألداء معاني األنشطة المختمفة، طبعًا بدأت الزيادة أواًل 
 النوف – أواًل عمى وزف أْفَعَؿ، ثـ أضيفت الحروؼ Bبإضافة اليمزة، فظيرت الفئة 

والتاء والسيف واأللؼ والواو، ولمحصوؿ عمى المزيد ثـ تضعيؼ عيف أو الـ الصيغة 
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 والصيغة فععؿ استمر االجتياد وتـ إبداؿ أحد الحرفيف D,Cأيضًا، فظيرت الفئتاف 
، في األغمب أجريت E, Fمف الحرؼ المضعفة بأي حرؼ آخر فظيرت الفئتاف 

بداؿ أحد  المحاوالت مف جميع النوحي أي إضافة الحرؼ وتضعيؼ الحرؼ الموجود وا 
الحرفيف مف الحرؼ المضعؼ ، كيفية جرياف التطور ىذا موضوع رائع لمبحث ولكف 

ولذلؾ نكتفي اآلف بدراسة . يحتاج إلى وقت كاؼ كما ذكرنا في تمييد المبحث
. التغيرات مف الثالثي أو الرباعي إلى كؿ مزيدة

 
 
: B,C,D االستنتاج من دراسة  الفئات 2-5
 ىي أغنى المزيدات مف حيث عدد الحروؼ وكذلؾ مف Dإف الفئة - 

. (استفعؿ ، افعوعؿ، افعنمؿ ، افعولؿ ، افعْمؿ)حيث عدد األبواب 
: E,F االستنتاج من دراسة الفات 2-6
. E مطاوع لمباب المتناظر في الفئة Fكؿ باب مف الفئة -
:  إلى نهج التنميط2-7

: تؤدي دراسة الجذور إلى النتائج التالية
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بدأت الجذور مف ثالثة حروؼ ومف ثـ امتدت بإضافات الحروؼ  -
. كجذور رباعية أو مزيدات

 .مع امتداد الجذور والمزيدات ، انخفضت التغيرات في االشتقاؽ -

تطورت الجذور والمزيدات المختمفة عمى نمط خاص لبقاء التناغـ بينيا  -
 .وتشكؿ النمط عمى نيجيف متميزيف أوليما في شكؿ إفَعْممؿ والثاني في شكؿ فْعَمؿ

ذا أضفنا نوف . حتى ستة حروؼ فقط (إفعْمَمؿ)وصمت مزيدات الجذر  - وا 
التأكيد الثقيمة إلى الصيغة فيمكف القوؿ أف الصيغة العربية قد استوعبت ثمانية 

 .حروؼ

والسبب لعدـ امتداد الصيغة مف ىذه الحدود ىو عيشة أجدادنا البسيطة  -
 .التي لـ تتطمب المزيد

يدؿ ىذا التطور عمى ذوؽ أجدادنا لمرياضيات والمنطؽ وأنيـ تركوا لنا  -
 .طريقًا مفتوحًا لتنمية المغة حسب احتياجاتنا

:  امتداد أسباب العيشة المعاصرة3-1
لقد الحظنا في دراسة الجذور أف الجذر نشأ مف ثالثة حروؼ، ثـ تطورت الجذور 

والمزيدات تدريجيًا وسمكت نيجيف متميزيف، كاف أجدادنا يشتاقوف إلى الرياضيات 
والمنطؽ، ولذلؾ وضعوا أساس قواعد المغة العربية عمى منياٍج منطقي، إنيـ طوروا 
المغة حسب متطمبات عصرىـ وتركوا المنياج مفتوحًا لألجياؿ القادمة، كانت وسائؿ 
الراحة والنقؿ والمواصالت في ذلؾ العصر محدودة جدًا بالمقارنة مع وسائؿ العيش 
المتوافرة في يومنا ىذا، نحف اآلف نريد العيش في منزؿ واسع أو شقة فخمة تحوي 

صالة استقباؿ وغرفًا مختمفة لمجموس والنـو وحديثة أو شرفة جميمة مع جميع 
المفروشات واألثاث واآلالت الكيربائية والكيرنية، نسافر عمى متف السيارات 

والقطارات والطائرات ونتصؿ بالتمفنة والتمكسة والفاكسة، ال بد أف تنعكس كؿ ىذه 
التغيرات عمى لغتنا الجميمة الحية، ليس العدؿ أف نقوؿ إف العربية غير قادرة عمى 

الوفاء بمتطمبات الحضارة المعاصرة ولذلؾ ال خيار إال اختيار اإلنجميزية في مجاالت 
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العمـو والتقنيات إلخ، ال تبرر مالمة العربية ألف الحقيقة ىي أننا لـ ندرؾ سعتيا ولـ 
. نحاوؿ الوصوؿ إلى عمؽ بحرىا أو مدى آفاقيا

تعالوا معي، ىيا نخوض بحر الصرؼ العربي لمبحث عف : يا أىؿ العمـ ولمغة
الدرر الثمينة ونفكر في إيجاد الصيغ الجديدة كما فعؿ إجدادنا في الماضي وكما 

.  نفعؿ في يومنا ىذا إليجاد النظـ الجديدة لمحاسوب
:  نظرة عميقة في بنية الصيغة إْفَعْمَمل3-2

استفعؿ ، أفعوعؿ ، افعنمؿ ، افعاَلؿ  ) Dلقد الحظنا في دراستنا الجذور أف الفئة 
تستطيع ( مزيدة الرباعي فعمؿ)، أغنى حرفًا، والصيغة اْفعْمَؿ (افَعوَلؿ ، افعْمَمؿ

استيعاب خمسة حروؼ مختمفة مثال اسفْرَجؿ، اكيْرَمف أي يمكف اعتبارىا كمزيدة 
. لمخماسي

اْفَعْمَمؿ، َيْفَعِممُؿ، اْفَعْممؿ، اْفَعْماَلؿ، ُمْفَعْمِمؿ،  )إذا نظرنا في بنية مشتقات ىذه الصيغة 
نظرة عميقة فنجد أف سكوف حرفيا الرابع ال يتغير أبدًا في االشتقاؽ، لذلؾ  (ُمْفَعمْمؿَ 

. يمكف كتابة الصيغة في ثالثة أجزاء، إفعػْمػَمؿَ 
ر العمودين والقوس3-2-1 :  تصوُّ

: تشى الفكرة العميقة في بنية الصيغة إفْعػْمػَمَؿ بسر نادر وىو
. وجود العموديف والقوس في البنية -
الحروؼ إْفَعػ في بداية الصيغة عمود واحد والحرفاف َلَؿ في نيايتيا عمود  -

 .آخر

 .والحرؼ ْلػ في وسطيا قوس -

العموداف عمى نيج عربي دائمًا ولكف قد يكوف القوس مف أي طراز  -
 .طالما عمده العموداف

 : تغير العمودين وثبات القوس3-2-2
. ىيا نرى كيؼ يعمؿ العموداف بعد نزع القوس، وفيما يمي االشتقاؽ دوف القوس

الفئة الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
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  ُمْفَع َلؿ ُمْفَع ِلؿ إفَع لمؿ إْفَع ِلْؿ  َيْفَع ِلُؿ أفع لؿ 

ال ؿ ألف . ال ؿ في مكاف إفع.التغير الوحيد الذي فضمناه عمى القياس العادي ىو إفعَ 
 .األوؿ يبقي البنية أكثر سالمة

. يتغير العموداف في االشتقاؽ ولكف يبقى القوس ثابتاً  -
مقاسات العموديف ثابتة ولكف يمكف التغير في مقاس القوس أي قد يحوي  -

 .(قابمة لمنطؽ)القوس حرفًا واحدًا أو حرفيف أو أكثر طالما كانت بنيتو نطؽ قبولو 

:  نظرة عميقة في بنية الصيغة َفْعَملَ 3-3
فععؿ ، فاعؿ ، ) Eلقد الحظنا في دراستنا الجذور في الفصؿ السابؽ أف الفئة 

. تستطيع استيعاب أربعة حروؼ مختمفة( الرباعي)أقؿ تغيرًا، والصيغة َفَعَمَؿ  (فعمؿ
 (َفْعَمَؿ، ُيَفْعِمُؿ، َفْعِمؿ، َفْعَممة، ُمَفْعِمؿ ُمَفْعَمؿ)إذا نظرنا في بنية مشتقات ىذه الصيغة 

. نظرة عميقة فنجد أنيا متكونة مف جزأيف، َفْعػ و لؿ
:  تصور العمودين والقوس3-3-1

: تشي فكرة عميقة في بنية الصيغة َفْعَمَؿ بسر نادر وىو
. وجود العموديف وغياب القوس في البنية -
الحرفاف َفْعػ في بداية الصيغة عمود واحد والحرفاف َلَؿ في نيايتيا عمود  -

 .آخر

 . القوس بيف العموديف غائب يمكف إضافتو -

العموداف عمى نيج عربي دائمًا ولكف قد يكوف القوس مف أي طراز طالما  -
 .عمده العموداف

:  تغير العمودين وثبات القوس3-3-2 

: ىيا نرى كيؼ يعمؿ العموداف، وفيما يمي االشتقاؽ بدوف القوس

الفئة الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
 G 3ُمَفْع َلؿ ُمَفْع ِلؿ َفْع َلَمة َفْع َلَؿ                     ُيَفُع ِلْؿ َفْع َلَؿ 
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. يتغير العموداف في االشتقاؽ ولكف يبقي القوس ثابتاً  -

مقاسات العموديف ثابتة ولكف يمكف التغير في مقاس أي قد يحوي  -
قابمة )القوس حرفًا واحدًا أو حرفيف أو أكثر طالما كانت بنيتو نطؽ قبولو 

 .(لمنطؽ

:  االستنتاج من تحميل الصيغة َفْع  َللَ 3-4

: بتحميؿ ىذه الصيغة العربية ، تتجمى الحقائؽ التالية
قد تتسع الكممة العربية إلى حد يستطيع المتكمـ نطقيا، بدوف  -

. الحصر عمى عدد الحروؼ
يمكف تعريب أية كممة أعجمية بتغيير حركات حرفييا البدائييف وحرفييا  -

 .النيائييف عمى نيج العموديف وبدوف التغيير في القوس أي في حروفيا الوسيطة

قد ُيجبر التعريب تغيير حركات بعض حروؼ الكممة األعجمية ولكف ال  -
 .يحتاج إلى حذؼ أي مف حروفيا الصحيحة

قد يمـز حذؼ حرؼ عمة أو أكثر أو زيادتو أو استبدالو لسيولة النطؽ  -
 .ولكف لف يغير ىذا بنة الكممة األعجمية األساسية

بقاء الحروؼ الصحيحة الكاممة في الكممة عند التعريب يترؾ ىوية الكممة  -
 .األعجمية سالمة ويسيؿ الطالب التعرؼ عمييا

:  مالحظات عمى الصيغة إْفَع  َللَ 3-5
 (استفعؿ، افعوعؿ، افعنمؿ، افعاَلؿ، افَعوَلؿ، افعْمَمؿ) Dأغمب المزيدات مف الفئة 

تستعمؿ لمصيرورة ولكف تستعمؿ المزيدة استفعؿ لمطمب بصورة خاصة وىكذا فيي 
. متعدية أيضًا، إننا نقترح استعماؿ الصيغة اْفَعػ َلَؿ كمتعدية دائماً 

:  اْفَع  َلَل الشتقاق الكممات األجنبية3-5-1
إنيا صيغة مرنة لتعريب الكممات األجنبية التي تبدأ بالسكوف أو تحوي حرفيف - 

. متحركيف في البداية
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إنيا تدؿ عمى إضافة اليمزة المكسورة إلى بداية الكممات األجنبية لجعميا - 
. خاضعة لقواعد العربية وقابمة لمتصريؼ

. إنيا تتميز مف الكممة المبدوءة باليمزة التي تعرب عمى وزف َفْعػ َلؿ دائماً - 
:  اْفَع  َلَل الشتقاق الكممات العربية3-5-2

يمكف استعماؿ الصيغة اْفَعػَمَؿ لالشتقاؽ المتكرر مف الكممات العربية المشتقة - 
استفعالي، افعيعالي ،  ) Dو  (افتعالي، انفعالي، افعمؿ لي) Cالنسبية مف الفئتيف 
. ، وفيما يمي االشتقاؽ مف اْفَعْممؿ لي(افعنمؿ لي، افعاْلَلي 

الفئة الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
  ُمْفَعْممؿ َلي ُمْفَعْممؿ ِلي إُفَعْممؿ لؿ ء إْفَعْمؿ ِؿ َيْفَعْمِؿ ِلي إْفَعْممؿ َلى 

 

:   االستنتاج من تحميل الصيغة إْفَع  َللَ 3-5-3
: بتحميؿ ىذه الصيغة العربية ، تتجمى الحقائؽ التالية

قد تتسع الكممة العربية إلى حد يستطيع المتكمـ نطقيا، بدوف الحصر عمى عدد  -
. الحروؼ

يمكف تعريؼ أية كممية أعجمية تبدأ بالسكوف أو تحوي حرفيف متحركيف في  -
البداية، بإضافة اليمزة وبتغيير حركات حرفييا البدائييف وحرفييا النيائييف عمى 

 .نيج العموديف وبدوف التغيير في القوس أي في حروفيا الوسيطة

قد يجبر التعريب تغيير حركات بعض حروؼ الكممة األعجمية ولكف ال يحتاج  -
 .إلى حذؼ أي مف حروفيا الصحيحة

قد يمـز حذؼ حرؼ عمة أو أكثر أو زيادتو أو استبدالو لسيولة النطؽ ولكف لف  -
 .يغير ىذا بنية الكممة األعجمية األساسية

بقاء الحروؼ الصحيحة الكاممة عند التعريب يترؾ ىوية  الكممة األعجمية  -
 .سالمة ويسيؿ التعرؼ عمييا
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:  التعريب عمى األوزان الجديدة3-6
ىذه الحقائؽ تعتبر ثورة في تصور التعريب في المجاالت العممية والتقنية حيث نواجو 

: كممات أجنبية متعددة تحوي أكثر مف أربعة حروؼ، وفيما يمي بعض األمثمة
العمود الوزف التعريب  الكممة األجنبية

البدائي 
العمود القوس 

النيائي 
الفئة الباب  

Hydrogenate  َلَؿ َلْؿ فْعػ فْعَممْمَؿ َىدَروَجف  
Oxygenate  َلَؿ ِلَؿ فْعػ فْعِمْمَمَؿ أْكَسيَجف  
Chlorinate  َلَؿ لَػ إفَعػ إفَعْمَمَؿ إْكَمْوَرف  
platonize  َلَؿ لػ إفَعػ إفَعْمَمَؿ إفمَؿ َطف  

:  مطاوعة فْعَملَ 3-7
، وفيما يمي Fفْعَمَؿ صيغة متعددة ولممطاوعة سنضيؼ التاء عمى نيج الفئة 

. االشتقاؽ بدوف القوس
الفئة الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
َتَفْع ِلؿ َتَفْع ُلؿ َيَتَفْع َلُؿ َتَفْع َلَؿ    ُمَتَفْع َلؿ ُمَتَفْع ِلؿ ُُ

: وعمى ىذا الباب يمكف مطاوعة الكممات السابقة كما يمي
العمود الوزف التعريب  الكممة األجنبية

البدائي 
العمود القوس 

النيائي 
الفئة الباب  

Hydrogenate  لؿ َلْؿ تفْعػ تفْعَمْمَمَؿ تَيدَروَجف  
Oxygenate  لؿ ِلْؿ تفْعػ تفْعِمْمَمَؿ تأْكَسيَجف  

: وفيما يمي االشتقاؽ منيا
الفئة الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
  متَيدَروَجف متَيدَروِجف تَيدَروُجف تَيدَروَجْف يتَيدَررَجُف تَيدَروَجَف 
  متأكسيجف متأِكسيَجف تأِكسيِجف تأكِسيُجف يتأكِسيَجْف تأِكسيَجُف 

وىكذا نالحظ أف العربية تعطي الكممات األكثر تماثاًل واألبسط مف أصميا 
األجنبية في المطاوعة عمى وزف تَفْعَمَؿ، العربية أفسح مف تصوراتنا وترحب بكؿ 

. كممة أجنبية بكؿ سالمة مع تزيئتيا بخمعة عربية
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:  مطاوعة اْفَع  َللَ 3-8
افَعَمَؿ صيغة متعدية، نعمـ أف الصيغة انفعؿ تستعمؿ لمطاوعة أفعؿ وعمى نفس 

النيج سنضيؼ النوف بعد اليمزة في الصيغة اْفَعَمَؿ لمحصوؿ عمى الصيغة 
: المطاوعة اْنَفَعَمَؿ، وفيما يمي اشتقاؽ اْنَفَعػ َلَؿ بدوف القوس

الفئة الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
  َلؿ . ُمْنَفعَ ِلؿ .. ُمْنَفَع إْنَفَع لؿ ؿ إْنَفَع ِلْؿ َيَنَفْع ِلُؿ إْنَفَع َلَؿ 

التغيير الوحيد الذي فضمناه عمى القياس العادي ىو اْنَفع لؿ ؿ في مكاف اْنِفع 
لؿ ؿ، ألف األوؿ يبقي البنية أكثر سالمة، وعمى ىذا الباب يمكف مطاوعة الكممات 

: السابقة كما يمي
العمود الوزف التعريب الكممة األجنبية 

البدائي 
العمود القوس 

النيائي 
الفئة الباب  

Chlorinate  َلَؿ لَػ إنفَعػ إنفَعْمَمَؿ إنْكَمْوَرف  
platonize  َلَؿ لػ إنفَعػ إنفَعْمَمَؿ إنفمَؿ َطف  

: وفيما يمي االشتقاؽ منيا
الفئة الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
  ُمنْكَموَرف ُمنْكَموَرف ُإنْكَمورِاف إنكَمورف َيْنكَموِرْف إنْكَموَرَف 
  ُمنفمؿ َطف ُمنفمؿ ِطف إنفمؿ طاف إنفمؿ ِطْف َيَنَفمؿ طف إنفمؿ َطَف 

ذا أردنا مطاوعة الصيغة اْفَعمؿ لي فتكوف ىي اْنَفعمؿ لي، وفيما يمي االشتقاؽ  وا 
: منيا

الفئة الباب اسـ المفعوؿ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
ُإْنَفَعمؿ إْنَفَعمؿ ِؿ َيْنَفعمؿ ِلي إْنَفَعمؿ َلي 

اِلء  
  منفعمؿ لي ُمْنَفَعمؿ َلى 

وىكذا نالحظ أف العربية ُتعطي الكممات األكثر تماثاًل واألبسط مف أصميا 
األجنبي في المطاوعة عمى وزف اْنَفَعْمَمؿ، العربية أفسح مف تصوراتنا وترحب بكؿ 

. كممة أجنبية بكؿ سالمة مع تزيئتيا بخمعة عربية
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:  إجمال  األبواب األساسية الجديدة3-9
يجاد األبواب الجديدة، تتولد أربع فئات وأربعة  مما تناولنا بشأف تمديد الجذور وا 

. أبواب أساسية، ويتغير القوس وامتداده قد تتولد أبواب ال حدود ليا
: وسنجمؿ ىذه األبواب األساسية في الجدوؿ التالي

              
 تعريب الكممات المعقدة 3-9

عمى ما ورد، سنقدـ بعض األمثمة لتبياف سيولة تعريب الكممات األجنبية 
يجاد نظاـ متماثؿ لجميع المشتقات . المعقدة وا 

" العربية لغة العمـو والتقنية"لقد جاء الدكتور عبدالصبور شاىيف في كتابو 
 Proletarianizationو Socialization  بالكممتيف (249_248الصفحة رقـ )

. وبعد ثالث خطوات وجد الحاؿ كػ جمنعة وعممنة 
نزاؿ إلى / لمنير البعمبكي ووجدنا التعريب كػ َجْتَمعة" المورد"وتصفحنا  َشْتركة وا 

. المستوى البروليتاري لمكممتيف
: Socialization تعريب الكممة 3-10-1

 نستعمؿ الكممتيف اجتماعي، واشتراكي وكؿ منيما كممة نسبية Socialلمكممة 
محضة عمى وزف افِعمؿ لي يمكف تحويميا إلى الجذر إفَعمؿ َلَؿ فيو العموداف ا فَع 

  .J لمفئة 4وَلَؿ ولمقوؿ لؿ وىكذا يدخؿ الجذر في الباب 
 Proletarianiaztion تعريب الكممة 3-10-2
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 نستعمؿ الكممة ُعمَّالي وبروليتاري، ُعمَّالي كممة نسبية Proletainلمكممة 
عربية محضة عمى وزف ُفْعمؿ لي يمكف تحويميا إلى الجذر َفْعمؿ َلَؿ فيو العموداف 

. H لمفئة 3َفْع وَلَؿ والقوس لؿ، وىكذا يدخؿ الجذر في الباب 
Proletarianization = َعممَّا لؿ ة، ابروليتاراء .

:  تمخيص المبحث3-10-3
: ىيا نمخص المبحث عف الكممتيف في شكؿ جدوؿ

 الكممة اإلنجميزية ػػػػػػريب ػػػػػػػػػ النعػػػػػػ

  في كتاب عبد في المنجد وفقًا لمنطؽ

  الصبور شاىيف لمنير البعمبكي تمديد الجذور

 Socialization  َشتَركة إشتراكاء

 Socialization َجمَعنة َجتَمعة إجتماعاء

 Proletarianization َعمَمنة إنزاؿ إلى المستويعمَّاالة 

   البروليتاريإبروليتاراء 

أي مف ىذه التعريفات الثالثة أحسف، لنترؾ البت فييا لطالبنا وشبابنا ألنيـ 
صانعو الحضارة وأمؿ ألمتنا العربية في المستقبؿ، حسبنا أف نقوؿ إف ىدفنا ىو، 
تجمية آفاقية العربية وقدرة استيعابيا ألية كممة أجنبية وتسييؿ إدراؾ المصطمحات 

. لشبابنا بالمجانسة مع نظائرىا والمشابية مع مقابالتيا األجنبية
 االشتقاق من الكممة النسبية 3-11

 مف تناوؿ الكممات اجتماعي واشتراكي وعمالي وبروليتاري لقد تأسست قاعدة 
لالشتقاؽ مف كؿ كممة نسبية كانت عربية أو أجنبية، الياء األخير في الكممة 

النسبية حرؼ عمة وبذلؾ يخفؼ النطؽ بأغمب الظف، لف تزيد الحروؼ المنطوقة 
في الكممة المعربة عمى األكثر مف ثمانية أي ما توجد في الكممات مثؿ يستفعُمفَّ 

ويفعنَمُمفَّ معـ نوف التوكيد الثقيمة المستعممة قديمًا، وال نجد استعماؿ نوف التأكيد في 
. الكتابات المعاصرة
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وبيذه القاعدة يمكننا إيجاد المقابؿ ألية كممة أجنبية مشتقة مف الكممة النسبية، 
وبذلؾ يمكف إلقاء االمتياز بيف الكممات المشتقة مف لكممة األصمية والكممة 

: النسبية، فيما يمي أمثمة
Instrument =  آلة وجمعيا آالت وىي مف الجذر أَوَؿ؛ ألف الصيغة تأويؿ

( v.t)=تستعمؿ في معنى تفسير ولذلؾ نصوغ الصيغة الجديدة آلت 
Instrument ومصدرىا آلتة = Instrummentation .

Instrumental =آالتي صيغة نسبية مف آالت، ولذلؾ نصوغ الصيغة اآلتية =
(v.t )Instrumentalize ومصدرىا آالتاة  =Instrumentalization .
:  االشتقاق المتكرر3-12

 استعممنا الصيغ مثؿ اجتماعي واشتراكي وعمَّالي لالشتقاؽ 10-3في الفقرة 
وىي نفسيا مشتقة مف الجذور وجمع وشرؾ وعمؿ عمى التوالي، ولذلؾ أنيا أمثمة 

، بناء عمى منطؽ تمديد الجذور يمكف االشتقاؽ (Rederivation)عود اشتقاؽ 
، ولذلؾ يمكف (مشتقة ثانية)مف أية كممة عديد حرفية، ولو كانت ىي عود مشتقة 

مف  (Recurring Derivation)القوؿ أف العربية قادرة عمى االشتقاؽ المتكرر 
الجذر العربي أو الكممة األجنبية، وىذا يسيؿ إيجاد المصطمحات التقنية المتشابية 

: مثالً . باإلنجميزية
Optumum =  (المشتقة مف مثؿ)أمثؿ  
Optimize = (المشتقة مف أمثؿ) أمَثَؿ   
Optimization=  (المشتقة مف أمثؿ)أمَثَمة  
Optimized =  (المشتقة مف أمثؿ)ُمَؤمَثؿ  

وعمى الطريقة نفسيا يمكف االشتقاؽ 
Mazimization =     أكبرة، أكثرة، أعمؿ ة  
Minimization =   أصغرة أدناة  أقممة 

جميع ىذه الصيغ عمى وزف الباب َفْعَمؿ، ويمكف الحصوؿ عمى مطاوعيا         
(Intransitive) عمى وزف الباب تَفعَمؿ كما يمي :
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. تأمُثؿ، تأكُبر، تأعُمو، تأصُغر، تأقُمؿ، تأدُنو
. ينبغي المالحظة الستبداؿ الواو بالياء في تأعمو وتأدنو وفقًا لقواعد العربية

:  االشتقاق بعون الياء المعتمة3-13
، وفوسفيت           (Phosphate)في الكيمياء توجد المصطمحات مثؿ فوسفات 

(Phosphite) وسمفات ،(Sulphate) وسمفيت ،(Sulphite) ونواجو المشكالت ،
: لمحصوؿ عمى جذورىا المتميزة، وفقًا لمطريقة الرائجة سيكوف االشتقاؽ كما يمي

Phosphate=  فوسفات ،  Phosphatize= فسفت 
Phosphite =  فوسفيت ،  Phosphitize= فسفت 
Sulphate =  سمفات ،  Sulphatize = سمفت 
Sulphite =  سمفيت ،  Sulphitize = سمفت 

كيؼ يتعرؼ الطالب العربي عمى معنى الكممة كبرت بدوف الرجوع إلى المتف 
اإلنجميزي، ىذه ىي المشكمة التي تحث الطالب العربي عمى تفضيؿ اإلنجميزية 

. عمى العربية في المجاالت التقنية
واآلف بعد معرفة آفاقية العربية يمكف إيجاد الكممات المتميزة لممصطمحات 

المختمفة، نعمـ أف الجذور الثميث حرفة المعتمة الالـ ومشتقاتيا أسيؿ نطقًا مثاًل 
التخاذ الجذور المتميزة مف الكممات فعمؿ ؿ، وفعموؿ، . بكى، دنو، نمو، إلخ

: وفعميؿ يمكف إضافة الياء المعتمة في نيايتيا وبذلؾ تكوف الجذور كما يمي
العمود الوزف التعريب  الكممة األجنبية

البدائي 
العمود القوس 

النيائي 
الفئة الباب  

Phosphatize  َلَؿ َلْؿ فْعػ فْعَمْمَمَؿ فوسفاَتى  
Phosphitize  َلَؿ ِلْؿ  فْعػفْعِمْمَمَؿ فسِفيَتى  
Sulphatize  َلَؿ َلْؿ  فْعػفْعَمْمَمَؿ سمفاَتى  
Sulphitize  َلَؿ ِلْؿ  فْعػفْعِمْمَمَؿ سمِفيَتى  

: واالشتقاؽ منيا كما يمي

اسـ اسـ الفاعؿ المصدر األمر المضارع الماضي 
المفعوؿ 

الفئة الباب 
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 G 3ُمَفسفاَتى ُمَفسفاتي َفسفاتاة َفسفاِت ُيَفسفاِتي ُفْسفاَتى 

 G 3ُمَفسفيَتى ُمَفسِفيتي َفِسفاتاة َفسفيِت ُيَفسِفِيتي  َفسِفيَتى 

 G 3ُمسمفاَتى ُمسمفاتي سمفاِتاة سمفاِت ُيسمفاِتي سمَفاَتى 

 G 3ُمسمِفيَتى ُمسِمفيتي سِمفيِتاة سِمفيت ُيسمِفِيتي سمِفيَتى 

وىكذا نالحظ أف إضافة الياء المعتمة تعيف عمى إبقاء امتيازات مشتقات الكممات 
. المتساوية في حروؼ صحيحة ولكف المختمفة في حروؼ معتمة في ما قبؿ نيايتيا

:  جالل قبة العربية3-14
مصنوعة مف األقواس المساندة عمى األعمدة، -  لغة قبابية–العربية لغة اشتقاقية 

يحوي الجذر العربي عموديف وقوس، العموداف عمى طراز عربي خالص دائمًا وقوياف 
. جدًا جدًا، إنيما يستطيعاف مساندة قوس مف أي طراز وطوؿ

العربية أفسح مف تصوراتنا وترحب بكؿ كممة أجنبية بكؿ سالمة مع تزئتيا بخمعة 
. عربية

يمكف االشتقاؽ المتكرر مف الجذر العربي فيو قابؿ لمنمو إلى حد قدرة المتكمـ 
. عمى النطؽ

العربية قادرة عمى إيجاد الجذور ومشتقاتيا المتميزة مف الكممات المتساوية في 
. حروؼ صحيحة ولكف مختمفة في حروؼ معتمة 

ىذه ىي آفاقية العربية إنيا قادرة عمى اإليفاء بجميع متطمبات الحضارة المعاصرة 
وليا مؤىالت كاممة لتكوف لغة تقنية، وعمى أبنائيا أف يعترفوا بعظمتيا ىـ أنفسيـ أواًل 

. لكي يعترؼ العالـ بجالليا
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( Anaglogy of Forms) تناظر الصيغ –النظام الثاني 

االشتقاق األصغر من الجذر ثميث الحرفي   4-1
لقد تناولنا موضوع تمديد الجذور ووجدنا أف العربية قادرة عمى استيعاب عدد 
غير محدود مف الحروؼ في جذورىا وأوردنا صيغ الجذور المديدة ومشتقاتيا 

، لكف لـ نفكر حتى اآلف  k و h وGاألساسية كأبواب جديد ورتبناىا في الفئات 
في إمكانية الحصوؿ عمى جميع المشتقات مف الجذور المديدة، إضافة إلى الصيغ 

، يعطي االشتقاؽ (المضارع واألمر والمصدر واسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ)األساسية 
األصغر مف الجذر الثميث حرفي عدة صيغ أخرى مثاًل اسـ المرة واسـ النوع 

والمصادر المشبية واسـ التصغير وأفعؿ التفضيؿ واسمي الزماف والمكاف واسـ 
. اآللة واسـ الفضالة واسـ النسبة والمصدر الصناعي إلخ

 جدولة االشتقاق األصغر 2- 4
لدراسة مزايا المشتقات أعاله بطريقة أحسف، ىيا نجدوليا في جدوؿ الشتقاؽ 

. الثميث حرفي األصغر
 الصيغة المشتقة مدلول االشتقاق رقم الفقرة 

 فْعمة اسـ المرة 4-1-1

 ِفْعمة اسـ النوع 4-1-2

 َفعاؿ الصيغة الدالة عمى شيء 4-1-3

 ِفعاؿ الصيغة الدالة عمى شيء 4-1-4

 ُفعاؿ الصيغة الدالة عمى المرض 4-1-5

 ِفعالة الصيغة الدالة عمى الحرفة 4-1-6

 َفَعَمؿ   الصيغة الدالة عمى االضطراب 4-1-7

 َتْفعاؿ الصيغة الدالة عمى الكثرة 4-1-8

 َفِعْيؿ الصفة المشبَّية 4-1-8

 اْفَعؿ الصفة المشبَّية 4-1-8

 ُفْعمؿ ء الصفة المشبَّية 4-1-9

 َفُعوؿ اسـ المبالغة 4-1-9

 َفْعاؿ اسـ المبالغة 4-1-9

 ُفعالة اسـ الفضالة 4-1-10

ُفَعْيؿ اسـ التصغير  4-1-11
أفعؿ اسـ التفضيؿ  4-1-12
فْعمى اسـ التفضيؿ  4-1-12
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َفْعالِني اسـ التشبيو  4-1-13
َمْفِعؿ اسـ الزماف والمكاف  4-1-14
َمْفَعؿ اسـ الزماف والمكاف  4-1-14
ِمْفعؿ اسـ اآللة  4-1-15
ِمْفعمة اسـ اآللة  4-1-15
ْفعاؿ اسـ اآللة  4-1-15 ٍُ ـِ
فْععالة اسـ اآللة  4-1-15
فْعِمى اسـ النسبة  4-1-16
فعميَّة المصدر الصناعي  4-1-17
 مالحظات حول جدول االشتقاق األصغر 4-2

. يجب مالحظة بعض األمور في جدوؿ االشتقاؽ األصغر أعاله
ْعِعيؿ وُفْعُعوؿ لداللة الصفة المشبية ألنيما في الحقيقة مف لـ نودر الصيغتيف ؼ

. 9-4 َفْعَعَؿ، ارجع  إلى الفقرة –مشتقات الجذر الربيع حرفي 
لـ نذكر صيغ األفعاؿ المزيدة ألنيا كانت بناء لتطوير الجذور المديدة  -

. في السابؽ
لـ نذكر اسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ والمصدر العادي ألنيا مشتقات  -

أساسية لكؿ جذر وقد سبؽ تأسيس قاعدة اشتقاقيا مف الجذور المديدة 
 .في السابؽ

لـ نشمؿ المشتقات الشاذة لبعض الجذور فقط، وكذلؾ لـ نشمؿ جميع  -
 .أوزاف المصادر العادية ألنيا غير مفيدة ألغراضنا

تستعمؿ الصيغة أْفَعؿ لداللة الصفة المشبية وكذلؾ الداللة اسـ  -
 .التفضيؿ

وىكذا نحصؿ عمى خمسة وعشريف صيغة متميزة مشتقة مف الجذر 
. ثميث الحرؼ لتعبر عف سبعة عشر مدلوالً 

 تفئية المشتقات 4-4
واآلف نريد إعادة كتابة الجدوؿ بإيراد كؿ صيغة مرة واحدة ولذلؾ سندخؿ الصيغة 

أفعؿ في اشتقاؽ اسـ التفضيؿ فقط، تأتي الصيغ في الجدوؿ وفقًا لمتغيرات التي 
. عند االشتقاؽ" فعؿ"تحدث في الجذر 



  

 100 

تشترط قواعد العربية شروطًا معينة لبعض االشتقاؽ مثاًل أف يكوف  -
الجذر مفتوح العيف أو فعاًل الزمًا أو عدـ وجود بعض المشتقات، لتفئية 
المشتقات أعاله، سنتساىؿ عف ىذه الشروط ألف ىدفنا اآلف ىو إيجاد 

الصيغ المتماثمة لمشتقات الثميث حرفي مف الجذور المديدة، ليذا 
 الغرض ىيا نجدوؿ المشتقات مف الجذر ثميث الحرفي َفُعؿ دوف اعتبار

. نوع حركة العيف

 كما ذكرنا في جدولة االشتقاؽ أعاله فإف الجدوؿ ال يغطي جميع مشتقات 
الجذر الثميث حرفي الموجودة في المغة ولكنو يشمؿ جميع الفئات المتاحة 

. ويتمثؿ صورة كاممة لدراسة االشتقاؽ األصغر في العربية
:  االستنتاج من دراسة الفئات المختمفة4-5
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مف المستحسف اعتبار الفئات الخالية مف الحشو معًا وتمؾ الحاوية لمحشو 
. معًا لسيولة االستنتاج منيا

: A, B.C االستنتاج من دراسة الفئات 4-5-1
وىكذا يتبيف أف أكثر مف نصؼ عدد الصيغ تشتؽ بإلصاؽ السوابؽ والمواحؽ 

. A, B,Cمع الجذر وتنتمي إلى الفئات 
يجاد  يمكف إلصاؽ أي جذر، كاف ربيع حرفي أو مديدًا بالسوابؽ والمواحؽ وا 

الصيغ المتماثمة منيا دوف أية مشكمة، وفي الواقع توجد بضعة مشتقات مف الربيع 
. حرفي عمى ىذا المنيج سندرسيا فيما بعد

وفي زماننا ىذا أصبح تطبيؽ ىذا المنطؽ لصياغة المصدر الصناعي مف 
أية صيغة أساسية أو مشتقة عديدة الحروؼ تقميدًا مألوفًا وال يوجد أي قيد لعدد 

. حروؼ الصيغة
: D,E,F االستنتاج من دراسة الفئات 4-5-2

ىناؾ اثنتا عشرة صيغة تنتمي إلى ىذه الفئات ووجود الحشو بيف عيف والـ 
. الجذر مزية مشتركة ليا

يعطي الحشو باأللؼ أو الواو أو الياء ما قبؿ الـ الجذر مقطعًا مديدًا مقفاًل 
. في آخر الصيغة عند الوقؼ وتضيؼ الغنائية في نطقيا

تشير ىذه المزية إلى نقطة ىامة وىي إمكانية تطبيؽ منطؽ الحشو عمى 
. الجذور المديدة والحصوؿ عمى المشتقات المتماثمة منيا

وعند تطبيؽ منطؽ الحشو عمى الجذور المديدة، سيكوف مكاف الحشو ما قبؿ 
. الالـ النيائي بالتناظر مع مكاف الحشو في الجذر ثميث الحرفي

قبؿ تطبيؽ ىذا التناظر لالشتقاؽ األصغر مف الجذور المديدة ال بد مف 
. نظرنا إلى حالتو الموجودة لمجذر ربيع الحرفي
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 االشتقاق األصغر الموجود في قواعد العربية من الجذر ربيع الحرفي 4-6
المضارع واألمر والمصدر واسـ الفاعؿ واسـ )إضافة إلى الصيغ األساسية 

، فقد ذكرت كتب قواعد العربية اشتقاؽ بعض صيغ أخرى مثاًل اسـ المرة  (المفعوؿ
واسـ النوع واسـ التصغير واسمي الزماف المكاف واسـ النسبة والمصدر الصناعي 

: مف جذر بيع حرفي َفْعَمَؿ يمكف جدولتيا كما يمي
لصاق الحروف الممصقة الصيغة المشتقة االشتقاق  الفئة نوع اإل

 A السابقة ...ـُ  ُمَفْعَمؿ اسـ الزماف والمكاف

 B الالحقة ة....  َفْعَممة اسـ المرة

 B الالحقة ة.... َفْعَممة اسـ النوع

 B الالحقة ِػي... َفْعَمِمي اسـ النسبة

 B الالحقة ػيَّة... فْعَمميَّةالمصدر الصناعي 

 D الحشو .ػػُْيػِ  ُفَعْيِمؿاسـ التصغير 

 تحميل فئات مشتقات ربيع الحرفي 4-7
. في الجدوؿ أعاله توجد ثالث فئات فقط

 أربع صيغ جميعيا تتوافؽ مع أخواتيا ثميث الحرفية إال في حركة Aفي الفئة 
. السابقة

 أربع صيغ جميعيا تتوافؽ مع أخواتيا ثميث الحرفية إال حركة Bوفي الفئة 
. السابقة في اسـ النوع
 .A,E,Fال توجد الفئات 

 صيغة واحدة السـ التصغير ولكنيا ال تتوافؽ مع أخواتيا ثميث Dفي الفئة 
الحرفية، ألف الحشو فييا بيف فِع ولؿ بداًل مف مكاف ما قبؿ الالـ النيائي حسب 

التناظر، سنعتبر عدـ التوافؽ ىذا استثناء ليذه الصيغة، ىيا نحمؿ مزيدًا مف 
. مشتقات ربيع الحرفية ذات الحشو لتبياف التوافؽ مع أخواتيا الثميث حرفية

:  تحميل المشتقات فعَّال وُفعُّول وِفعِّيل4-8
لقد ذكرت ىذه الصيغ في كتب قواعد المغة العربية، كمشتقات مف الجذر 

ثميث الحرفي عمى نيج الصيغة فعَّؿ التي أيضًا تعتبر فعاًل مزيدًا مف فَعؿ، ولكف 
 التي تشمؿ الصيغ فاعؿ وفْعْمِؿ أيضًا عمى Eفي تفئية الجذور أدخمناىا في الفئة 
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ىذا األساس ىؿ يمكف اعتبار الصيغة فععاؿ وُفعُعوؿ أيضًا كمشتقات مف فْعَعؿ؟ 
. في رأينا، وسنحاوؿ عمى تناظرىا مع مشتقات فعؿ" نعـ"والجواب 

تدؿ عمى الصيغة عمى فاعؿ يبالغ في الفعؿ مثاًل قططاع : َفْععاؿ -
مف قططع وكذذاب مف كذذب، وتأتي ىذه الصيغة مف َفَعَؿ أيضًا 
. لمداللة عمى صاحب الحرفة مثاًل سبباؾ مف سبؾ ونججار مف نجر

تدؿ عمى الصيغة عمى مفعوؿ يبالغ في توصيفو مثاًل ُسبُبْوح : ُفععوؿ -
 .مف َسببح وُقُدْدس مف َقَدس

تدؿ ىذه الصيغة عمى فاعٍؿ يبالغ في الفعؿ مثاًل صديؽ مف : ِفْعِعْيؿ -
 .صْددؽ

إضافَة إلى ذلؾ مف اإلمكاف الغالب أف ُفْععوؿ صورة متطورة مف َفعُعوؿ 
. وِفْعِعيؿ صورة متطور مف َفْعِيؿ لسيولة النطؽ

:  تحميل المشتق فاعول4-9
لقد ذكرت ىذه الصيغة أيضًا كاسـ مبالغة مف الجذر الثميث حرفي، ولكف في 

 التي Eالواقع فيي مشتقة مف فاَعؿ التي اعتبرناىا ربيع حرفي وأدخمناىا في الفئة 
تشمؿ الصيغ فْعَعؿ وفْعَمؿ أيضًا، وىكذا يمكف اعتبار الصيغ حاسوب وفاروؽ 

: وقاموس وناموس مف حاسب وفارؽ وقاَمس وناَمس عمى التوالي
 المقارنة بين المشتقات الثميث حرفي والربيع حرفي 4-10

 االشتقاؽ
 الصيغة الػػػػػ مشتقة مف

 الفئة نوع اإللصاؽ الحروؼ الممصقة
 فاَعؿَ  َفْعَعؿَ  َفَعؿَ 

 D الحشو .أ.. ... َفْععاؿ َفعاؿ الصفة المشبَّية

 D الحشو .و..  فاُعوؿ َفْعُعوؿ َفُعوؿ الصفة المشبَّية

 D الحشو .ي..  ... َفْعِعيؿ َفِعيؿ الصفة المشبَّية

في الجدوؿ مشتقاف لمجذر فاَعؿ مفقوداف يمكف إيجادىما بسيولة وىما فاعاؿ 
وفاعْيؿ، لـ تستعمؿ ىاتاف الصيغتاف لممعاني المتماثمة لفعاؿ وفعيؿ ولكف توجد 

يمكف اعتبارىما كمشتقات عمى وزف فاعاؿ وفاعيؿ " آميف"و " ىاماف"الكممتاف مثؿ 
. مف فاَعؿ، وبذلؾ نكمؿ الصيغ ونعيد كتابة شطر الصيغ في الشطريف
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 االشتقاؽ
 الصيغة الػػػػػ مشتقة مف

 الفئة نوع اإللصاؽ الحروؼ الممصقة
 فا َعؿَ  َفْع َعؿَ  َؼ َعؿَ 

 D الحشو .أ.. فا عاؿ َفْع عاؿ َؼ عاؿ الصفة المشبَّية

 D الحشو .و..  فا ُعوؿ َفْع ُعوؿ َؼ ُعوؿ الصفة المشبَّية

 D الحشو .ي..  فا ِعيؿ َفْع ِعيؿ َؼ ِعيؿ الصفة المشبَّية

واآلف ىيا نضيؼ الجذر الربيع حرفي فْعَمؿ إلى الجدوؿ أعاله ونكتب لو 
. الصيغ المتماثمة

 االشتقاؽ
 َفْع َلؿ فا َعؿَ  َفْع َعؿَ  َؼ َعؿَ  نوع اإللصاؽ الحروؼ الممصقة الصيغة الػػػػػ مشتقة مف

 الحشو .أ..َفْع لؿ ؿ  فا عاؿ َفْع عاؿ َؼ عاؿ الصفة المشبَّية

 الحشو .و.. َفْع ُلوؿ  فا ُعوؿ َفْع ُعوؿ َؼ ُعوؿ الصفة المشبَّية

 الحشو .ي.. َفْع ِلبؿ  فا ِعيؿ َفْع ِعيؿ َؼ ِعيؿ الصفة المشبَّية

. وهكذا نصل إلى نظزية انشطار الصيغة

 انشطار الصيغة 4-11

.  مف العموديف والقوسلقد الحظنا في دراستنا الجذور المديدة أف الجذور يتكوف
ولكؿ عمود مف العموديف قياس ثابت وىما يتغيراف في التصريؼ واالشتقاؽ حيث ال حد لطوؿ 
القوس وأنو ال يتغير في التصريؼ واالشتقاؽ، في الحقيقة نشأت فكرة العموديف والقوس بشطر 

إف شطر الصيغة العربية ىذه ليس أقؿ أىمية مف . الصيغة اْفَعْمَمؿ في الشطرات إْفَعػ و ْلػ و َلؿَ 
. شطر الذرة في االنشطار النووي، تؤدي عممية االنشطار النووي إلى تفاعالت سمسمية متتالية 
لقد طور أسالفنا الفطاحؿ مشتقات المغة العربية عمى منطؽ خاص ولذلؾ يمكننا في عصرنا 

. النووي ىذا، الحصوؿ عمى منتجات التفاعالت السمسمية مف انشطار الصيغة

وفي تحميؿ المشتقات في ىذا الفصؿ وصمنا إلى مرحمة متقدمة في االنشطار، وىي 
وعمى . انشطار الجذر ثميث الحرفي عؼ في فَػ و َعَؿ وانشطار مشتقاتو فعاؿ وفعوؿ وفعيؿ

.. أساس ىذا االنشطار والتناظر أوجدنا المشتقات مف الجذر ربيع الحرفي فْع َلَؿ كػ فْع لؿ ؿ وفعْ 
لْيؿ، وال ينحصر ىذا االنشطار عمى المشتقات الثالثة فقط بؿ يمكف تطبيؽ نظرية .. ٌلوؿ وفعْ 

يجاد المشتقات المتماثمة مف ربيع الحرفي بالتناظر . االنشطار عمى جميع مشتقات الحرفي وا 

: المشتقات المتناظرة من الجذور ربيع الحرفية
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 لجميع المشتقات 12-4ىيا نطبؽ التناظر عمى جميع الصيغ ونكمؿ الجدوؿ في الفقرة 
: مف الجذور الربيع حرفية فععؿ وفاعؿ وفْعمؿ
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: في الجدوؿ أعاله ينبغي مالحظة النقاط اآلتية
تـ تغيير حركة العيف في بعض الصيغ مثاًل في َفَعْععاؿ وفاْععاؿ وَفَعمؿ  -

. ؿ وَفَعْععالة وفاْععالة وَفَععْمؿ لو
تستبدؿ باأللؼ في فاعؿ والواو أو الياء لموافقة حركة الفاء في الصيغة  -

 .المشقتة

الصيغة َفَعْععاؿ وَفَععْععالة مف َفْعَعؿ صعبة النطؽ ولكف الحاجة إلييا قد  -
 .تكوف نادرة

 : المشتقات المتناظرة من الجذور المديدة4-13

بعد تطبيؽ التناظر عمى الجذر ربيع الحرفي، الذي ينطبؽ تمقائيًا عمى الجذور 
المديدة ألف عمودييا مساوياف لعمودي ربيع الحرفي وقوسيا ال يتغير أبدًا في 

التصريؼ واالشتقاؽ، ويقع الحشو ما قبؿ الالـ النيائي أي أنو ال يؤثر في قوس 
. الجذر مطمقاً 

وكاف . َلؿَ .. َلَؿ وفاْعػ.. بصورة أساسية ىناؾ فئتاف لمجذور المديدة وىما َفْعػ
َلَؿ ىو تعريب الكممات األعجمية المبدوءة بالسكوف أو .. السبب لتطور اْفَعػ 

بحرفيف متحكريف مثاًل كموريف، ووعودة إلى اشتقاؽ الكممات العربية المشتقة مثاًل 
، ولذلؾ الغرض سيولة النطؽ، يمكف حذؼ (1-10-3إلى الفقرة : انظر)اجتماع 

َلؿ عنَد االشتقاؽ حيث ال يحدث الحذؼ أي التباس ىذا، وقد .. األلؼ مف اْفَعػ
يجبر االشتقاؽ تغيير حركات العمود البدائي لسيولة النطؽ، وفيما يمي المشتقات 

. المتناظرة لمجذور المديدة
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(: Arabic Progressions) المتواليات العربية 4-14

في الرياضة اليندسية ندرس متواليات مختمفة منيا الحسابية واليندسية ونوجد قيمة المجيوؿ 
n بتطبيؽ المنطؽ، عمى نفس المنواؿ طبقنا منطؽ االشتقاؽ األصغر عمى الجذور ربيع الحرفية 

. والمديدة وحصمنا منيا عمى جميع المشتقات المتناظرة لمشقتات الجذر ثميث الحرفي

لقد قدمنا المتواليات العربية لمجذر ثميث الحرفي فعؿ والجذور ربيع الحرفية 
الثالثة والجذريف المديديف في جداوؿ مختمفة حسب تقدـ دراسة التناظر، واآلف مف 
المفضؿ تقديـ المتواليات السبع معًا في جدوؿ واحد لسيولة المقارنة وتجمية بعض 
التغييرات الالزمة أي تغيير الحركة وحذؼ األلؼ واستبداؿ األلؼ وفيما يمي ىذا 

: الجدوؿ
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 االختيارات أوسع من االحتياجات 4-15

تعطي المتواليات العربية صيغًا عديدة مف كؿ جذر وعددىا أكثر بكثير مف 
احتياجاتنا المعاصرة، في الحقيقة ال نحتاج إال إلى بضع صيغ فحسب لإليفاء 

بمتطمبات العمـو والتقنيات، ىيا نتناوؿ ضرورة استعماؿ الصيغ المتطورة بالتفصيؿ 
وسنتعمؿ الصيغ المشتقة مف َفْعػ َلَؿ فقط لمتمثيؿ، يمكف تقسيـ الصيغ في ثالث 

: فئات تالية
 صيغ ستستعمل أكثر 4-15-1

 مادة مساعدة لموكبة ويمكف Reactant و Oxidantتصؼ الصيغ مثؿ 
: لَّؿ لة لمقابالتيا مثالً .استعماؿ الصيغة َفْعػ

 Oxidant –، أَكسَّادة oxidator- ، ُمَؤْكِسدOxidation –أْكِسَدة 

. Reactant- ، فاعَّالةReactor- ، ُمفاِعؿReaction –فاَعمة 
: وعمى نفس المنواؿ يمكف صياغة الكممات مثؿ

انة   Hydrogenant –َىْدَروجَّ

 Chlorinant- َكَمورَّانة

. وىكذا نستطيع بقاء نفس الدقة في المصطمحات التقنية بالعربية
 صيغ قد تستعمل ناداًر 4-15-2

لؿ .. واَفْعػ. َلؿ.َلمؿ ء وَفْعػ.َلَمة وَفْعػ، . قد نحتاج إلى استعماؿ الصيغ مثؿ ِفْعػ
. َلَمى في ظروؼ خاصة فقط. وَفعْ 
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فيمكف استعماؿ  (Violet)إذا أدرنا أف وصؼ شيء مف الموف البنفسجي 
. لؿء إلبقاء التشابو مع األلواف األخرى. َلؿ وَفْعػ. الصيغة افعػ
بيضاء - أبيض
 َبَنْفسجاء وجذرىا المديد ىو إْبَنْفَسجَ - َاْبَنْفَسج

( Orange)وعمى نفس المنيج يمكف إيجاد الصيغ لموف البرتقالي 
. َبْرَتَقمؿء وجذرىا المديد ىو َبْرَتَقؿَ - َاَبْرَتَقؿ

: فيمكف الوصؼ (Ash coloured)طبعًا، إذا كاف الموف رماديًا 
. َرمادياء وجذرىا لمديد ىو إْرماَدي- ًاْرماَدي

 صيغ قد ال تستعمل أبدًا 4-15-3
َلمة أبدًا ألنيا ال تفي .ال نحتاج إلى الصيع السـ اآللة مثؿ ِمَفْعَمؿ وِمَفْعػ

في السابؽ، بسبب تنوُّع القياس لكمية المادة .. بمتطمبات التقنيات كما ذكرنا 
والطاقة، مثمما ال ضرورة الستعماؿ الصيغة فعاؿ لمداللة عمى المرض، ليذا 

الغرض ال بد مف المجوء إلى التركيب اإللصاقي وىذا مجاؿ جديد سنتناولو في 
. الفصؿ القادـ

 مجال ذرَّة العربية 4-16
إف تناظر الصيغ أعاله يبرىف أف الجذر في العربية يتشابو بذرة في الفيزياء 

النووية وينتج الصيغ المتعددة مثؿ منتوجات االنشطار النووي، ولكؿ جذر متواليتو 
امثؿ توالية ىندسية وجميع المتواليات متناظرة بعضيا ببعض، ىكذا العربية لغة 

عممية منطقية وقادرة عمى إيجاد مقابؿ ألية كممة مف أية لغة في العالـ، ال ُبدَّ أف 
يكوف تعميـ العربية في جامعاتنا كتعميـ تقنية معاصرة متكاتفة مع تقنيات حديثة 

نيا قادرة عمى استيعاب  أخرى، لقد طور أجدادنا لغتنا عمى منيج منطقي عممي وا 
جميع العمـو والتقنيات في عصرنا ىذا كما استوعبت عمـو اإلغريؽ والينود في 

عصر ازدىارىا، عمينا أف نتيقظ ونسرع عمى ركب مواكبة حضارة األمـ المتقدمة، 
إذا أدينا واجبنا بكؿ إخالص وجد جرأة فستصبح العربية لغة عالمية ثانية قبؿ 

. طموع القرف الحادي والعشريف إف شاء اهلل تعالى
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التركيب اإللصاقي - النظام الثالث

 اإللصاق في المصطمحات التقنية 1- 15
ال يكفي االشتقاؽ فقط لصياغة جميع المصطمحات  التقنية ال سيما 

المصطمحات المركبة بالجذور الالتينية واإلغريقية التي ألفاظيا كاممة ذات معاف 
خاصة معينة وتمتصؽ بكممات المغات األوروبية كسوابؽ ولواحؽ إلضافة ىذه المعاني 

الخاصة لغرض صياغة المصطمحات التقنية، تبقى السابقة في المصطمح ثابتة 
وتضيؼ المعنى نفسو عمى جميع المصطمحات المشتممة مف صيغة واحدة وبذلؾ 

: يسيؿ عمى القارئ التعرؼ عمى معاني جميع المصطمحات، وفيما يمي أمثمة
 تعني إعادة العمؿ ويمكف إضافتيا إلى جميع مشتقات الصيغة إلضافة reالسابقة 

: ىذا المعنى مثالً 
re+ circulation= recirculation 

re+ circulate = recirculate 

re+ circulator= recirculator 

ويمكف إضافتيا إلى جميع مشتقات  (undoing) تعني عدما لعمؿ deالسابقة 
: الصيغة إلضافة ىذا المعنى مثالً 

de+ salination= desalination 

de+ salinate= desalinate 

de+ salinator= desalinator 

 :ومف الممكف استعماليا مع أغمب الكممات اإلنجميزية مثالً 

De+ chlorination= dechlorination 

De+ sulphurization= desulphurization 

De+ codification= decodification 

De+ freez= defreez 

De+ wetting = dewetting 
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 تعني مكشاؼ أو مريء ويمكف إضافتيا عمى سوابؽ شتى scopeالالحقة 
: إلضافة ىذا المعنى، مثالً 

tele+ scope= telescope 

micro+ scope= microscope 

thermo= scope= thermoscope 

روح لممصطمحات التقنية، إنيا تعبر عف العمميات  (السوابؽ والمواحؽ)المواصؽ 
: المتشابية ولكف في حاالت أو في مراحؿ مختمفة بدقة وسيولة، مثالً 

Heating 

Overheating  

Superheating  

Preheating  

Post- heating  

Reheating  

ىذه ىي السيولةالكبرى التي دفعت أكثر المغات األوروبية إلى استعماؿ المواصؽ 
الالتينية واإلغريقية، ال يمكف لمغة ما إيجاد المفردات المستقمة لمتعبير عف ىذه 
العمميات، حاولت العربية ترجمة ىذه المصطمحات ببعض المفردات وببعض 

: المركبات اإلضافية والوصفية، مثالً 
Heating = تسخيف 
Overheating= إحماء  
Superheating = تحميص 
Preheating = تسخيف سابؽ 
Post- heating= تسخيف الحؽ  
Reheating = إعادة تسخيف 
ولكف ال يوجد أي تجانس بيف ىذه المقابالت العربية وال يمكف االشتقاؽ والتصريؼ 

منيا بنفس السيولة كما في اإلنجميزية، وال يوجد أي تماثؿ مع  المصطمحات 
. اإلنجميزية
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الحاجة ماسة في يومنا ىذا ىي إنشاء نظاـ إلصاؽ في المغة العربية مشابية 
، يمكف بو التعرؼ عمى المصطمحات التقنية (ال سيما اإلنجميزية)لمغات األوروبية 

وصياغتيا بسرعة وسيولة ونتيجة لذلؾ يمكف إدراؾ المواد التقنية دوف البحث عف 
المعنى لكؿ مصطمح، إليجاد حؿ شامؿ لمشكمة المواصؽ في العربية عمى منيجية 

. عممية عمينا أف ندرس نظـ التركيب واإللصاؽ السائدة في العربية
 التراكيب المختمفة في العربية  5-2

 التركيب اإلضافية 5-2-1

(. Capital)رأس الماؿ 

(. Non- Conductor)غير الموصؿ 
 التركيب الوصفي 5-2-2

(. Electrical Conductor)الموصؿ الكيربائي 

 التركيب العددي 5-2-3

. ثالثة عشر
 وجود التركيب اإللصاقي 5-3

(. Infinite)ال نيائي 

النيائي صيغة نسبية مف المصدر نياية والحرؼ ال إضافة لتغيير المعنى مف 
ضافة ال مف القواعد التي أقرىا مجمع المغة العربية  اإليجابي إلى السمبي، وا 

 وتضاؼ األداة الػ إلى a,an, in, unلتسييؿ ترجمة الكممات اإلنجميزية المبدوءة بػ 
ال التعريؼ الكممة مثاًل الالنيائي، الالنيائي كممة مركبة ولكف السؤاؿ ىو مف أي 

تركيب؟ 

الكممة ال نيائي ليست مف التركيب اإلضافي أو التركيب الوصفي في الحقيقة 
: إنيا مثاؿ بسيط لمتركيب اإللصاقي، الذي يمكف تعريفو كما يمي
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في التركيب اإللصاقي تمصؽ كممة أو أكثر بكممة أخرى وتبقى كؿ منيما عمى 
، عمى الكممة (االشتقاؽ والتصريؼ)معناىا في الكممة المركبة وينطبؽ التغيير 

األخيرة فقط ومع ىذا تعتبر الكممة المركبة ككتمة واحدة وتضاؼ اإلدارة الػ في 
أوليا دائمًا، مثاًل مف ال نيائي يمكف أخذ الكممات ال نيائيات وال نياية وال انتياء 

. وال منتيى إلخ

في ضوء تعريؼ التركيب اإللصاقي ىذا، ىيا نحوؿ التراكيب الواردة أعاله مف 
. اإلضافي إلى األلصاقي وندرس خواصيا

(. Capital)رأْس الماؿ 
أي تبقي الكممة األولى ثابتة  (Capitals)ىذا تركيب إلصاقي، وجمعو رأْس األمواؿ 

 رأس تمويؿ –وتجمع الكممة األخيرة جمع تكسير، ويمكف الحصوؿ عمى الصيغ 
(Capitalization )  ورأْس مالية(Capitalism|)  ورأْس مالي(Capitalist .)

(: Non- Conductor)غير الموصؿ 

وىكذا نجد أف التركيب ِاإللصاقي يفتح آفاقًا واسعة جديدة لترجمة المصطمحات 
التقنية المبنية عمى السوابؽ والمواحؽ الالتينية واإلغريقية مع بقاء ىوية السابقة 

. والالحقة والتماثؿ الكامؿ بيف الكممات اإلنجميزية والعربية

 مزايا التركيب اإللصاقي 5-4

: لسيولة النطؽ والتمييز مف التراكيب األخرى نقترح ما يمي

. يكوف الجزء األوؿ ساكنًا ويحتفظ الجزء األخير بموقعو اإلعرابي  -

يكوف الجزء األوؿ ثابتًا دائمًا ويضيؼ نفس المعنى إلى الجزء  -
 .األخير
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يتغير الجزء األخير وفقًا لممعنى المراد منو ويتصرؼ حسب حالتو  -
 .النحوية

 .يعتبر الجزء األوؿ كسابقة واألخير كالحقة -

وفي تمؾ الحالة . يمكف صياغة التركيب اإللصاقي بأكثر مف جزئيف -
 .يعتبر الجزء األخير كالحقة وجميع األجزاء ما قبمو كسابقة

ال حدود لعدد حروؼ السابقة، ولكف مف ناحية النطؽ تفضؿ السابقة  -
 .كمقطع واحد

قابمة )ال حدود لعدد حروؼ الالحقة طالما كانت ىي نطؽ قبولة  -
 .(لمنطؽ

 كتابة التركيب اإللصاقي 5-5

لقد أنشأنا أف السابقة في التركيب اإللصاقي ال تتغير والالحقة تتغير حسب 
حالتيا النحوية؛ بسبب استعماؿ الكممات العربية لمواصؽ مف المفضؿ كتابة 

السكوف عمى آخر حرؼ السابقة لتجنب االلتباس بيف استعماؿ الكممة كسابقة وبيف 
: استعماليا لألغراض األخرى، مثاًل لترجمة العبارة

Water is preheated before sending it to the boiler and then 

stean is sent to a superheater which superheats the steam. 

: نكتب

سبْؽ ُيسخف الماء قبؿ إرسالو إلى الغالية فثـ ينقؿ البخار عمى فوْؽ سخانة 
. فوقو تسخنو

:  مقارنة مع استعمال سوف5-6

نستعمؿ الكممة سوؼ مع المضارع لمداللة عمى الزمف المستقبؿ ونترجـ العبارة 
: اإلنجميزية
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Water will be heated before sending it to the boiler 

Steam will b e sent the various users. 

: باستعماؿ سوؼ كما يمي

. سوؼ ُيسخف الماء قبؿ إرسالو إلى الغالية

. سوَؼ ُينقؿ البخار إلى مستعمالتو المختمفة

الفعؿ )وبيذا المثاؿ يتبيف أف الكممة سوَؼ تبقى ثابتة والصيغة الثانية 
، تتصرؼ ىذا ىو الذي نقترح في التركيب اإللصاقي، الفرؽ الوحيد ىو (الرئيسي

أف الالصقة سوَؼ مفتوحة الحرؼ األخير ونقترح استعماؿ السكوف بداًل مف الفتحة 
ف، سوْؼ : ونريد بقاء اإللصاؽ في جميع المشتقات مثاًل نستطيع القوؿ سوْؼ مسخِّ

: تسخيف، سوْؼ ناقؿ، سوْؼ منقوؿ، وعمى ىذا النيج

Would be contractore = السوْؼ مقاوؿ  

Would be successful bidder= المقاوؿ السوْؼ ناجح 

. والكممة سوَؼ تأتي مف الجذر َسَوؼَ 

: الجدة في اقتراحنا لمتركيب اإللصاقي ىي

. استعماؿ السكوف لمحرؼ األخير لمسابقة -

 .استعماؿ السابقة مع جميع المشتقات -

 .استعماؿ السابقتيف أو أكثر معًا لمتركيب -

ال حد لعدد الحروؼ في السابقة طالما كانت ىي نطؽ  -
 .قبولة

ربما ال يوافؽ بعض النحوييف المحافظيف عمى ىذه الجدة، ولكف لنفيـ أف كؿ 
جدة تصبح تقميدًا مألوفًا بعد فترة قصيرة، ألـ يكف استعماؿ ماكينات الطباعة 
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صالح الحروؼ جدة في القرف الماضي، ألـ يكف اختيار أنواع جديدة لألكؿ  وا 
والشرب والسكف والنقؿ والحمؿ والمواصالت واستعماؿ اإلنجميزية في المجتمع 

العربي جدة في البداية، واآلف كؿ ىذا تقميد مقبوؿ ال ضير في اختيرا جدة تبرىف 
قدرة العربية وتيسر استعماليا في جميع المجاالت التقنية ألنيا ستصبح تقميدًا 

مقبواًل بعد قميؿ وستجعؿ العربية لغة عالمية ثانية قبؿ نياية القرف العشريف إف شاء 
. اهلل تعالى

:  أمثمة التركيب اإللصاقي5-7

(. to repeat )تستعمؿ الكممات عاد وأعاد لمعمؿ مرة ثانية وىما تأتياف مف َعَودَ 
: reيمكف استعماؿ َعْوْد كسابقة مقابمة لػ 

Re=  ََعْود 

Recirculation= عوْد دوراف  

Recirculate= عوْد يدوِّر 

Recirculator= عوْد مدوِّر 

ـْ التي تأتي مف َعَدـَ  ( to undo )وعمى المنواؿ نفسو نقترح استعماؿ الكممة ُعْد
. deكسابقة مقابمة لػ 

De=  ُْعْدـ 

Desalination= ـْ تمميح  عد

Desalinate=ـْ يممِّح   عد

Desalinator ـْ مممِّح=    عد  

Dechlorination = ـْ إكموراف  عد
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Desulphurization= ـْ َكْبرتة  عدـْ سمفرة ،عد

Decodification =ـْ ترميز   عد

في ضوء ما ورد أعاله يمكف التعبير بالعربية، عف العمميات المتشابية ولكف 
: مثالً . في حاالت أو في مراحؿ مختمفة بدقة وسيولة

Heating= تسخيف  

Overheating = فرط تسخيف  

Superheating = فوؽ تسخيف  

Preheating = سبؽ تسخيف  

Post- heating = لحؽ تسخيف  

Reheating = عودة تسخيف  

ىذه المصطمحات العربية متجانسة تمامًا وتتماثؿ مع أخواتيا اإلنجميزية تماثاًل 
. كاماًل وىي قابمة لالشتقاؽ والتصريؼ

 عمى التوالي ويمكف  scope وscopyتقترب الصيغتاف إراءة وُمرئ لػ 
ضافتيما إلى سوابؽ شتى إلضافة ىذا المعنى مثالً  : استعماليا كالحقتيف وا 

Telescope =ناء مريء  

Microscope= ِمْكْر مريء  

Thermoscope=حراْر مريء  

Telescopy =ناء إراءة  

Microcopy= ِمْكر إراءة  

Thermoscopy =حراْر إراءة  
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ضافة Iysisالصيغة تحميؿ تعني  ضافتيا وا   ويمكف استعماليا كالحقة وا 
: مشتقاتيا إلى سوابؽ شتى إلضافة المعنى المطموب مثالً 

Electrolysis=   كيْر تحميؿ  

Electorlyze=  ُكيْر ُيحمِّؿ  

Electrolyzer= كيْر ُمحمِّؿ  

Electrolyzed= كيْر ُمحمِّؿ  

Electrolyte=كيْر محموؿ  

Electrolytic=كيْر محمولي  

ىيا نجد المقابالت العربية لبعض السوابؽ الالتينية وندرس عمميا في التركيب 
: اإللصاقي

 Meaning Prefixالسابقة  Example المثال

 One Uniوحيْد  Unimer وحيْد جذ

 Three Tri ثميثُ  Triangle ثميث زاوية

 Three Tri ِثميثْ  Triangular ثميث زاوئي

 Three Tri ِثميثَ  Triangular shape شكًؿ ثميْث زاوئيّ 

 Three Tri ِثميثْ  Trinagulation ثميث تزوية

 Five Penta خميْس  Pentagon خميس زاوية

 Six Hexa سديْس  Hexagon سديس زاوية

 Six Hexa سديْس  Hexagonal سديس زاوئي

 Six Hexa سديْس  hexagonal Nut صمولة سديْس زاوئية

 Tewelve Dodeca ِثْني عشيْر  Dodecahedromثني عشير سطح 

 Twelve Dodeca ِثْني عشيْر  Dodecahedralثني عشير سطحي 

 Many poly عديدْ  Polytechnicعديد تقنية 

 Many multi عديدْ  Multilingualعديد لساني 

  تحميل المواصق التركيبية 5-8
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إف السابقة َعْوْد في الواقع صيغة تأتي مف الجذر َعَوَد ويمكف اعتباره كػ َفْعْؿ، 
. أنيا سيمة النطؽ ألنيا معتمة العيف واوًا، ولذلؾ ىي مقطع مديد مقفؿ صامت

ـَ ويمكف اعتباره كػ ُفْعْؿ،  ـْ في الواقع صيغة تأتي مف الجذر َعَد إف السابقة ُعْد
. أنيا مقطع مديد مقفؿ بصامتيف

والسوابؽ مثؿ وحيد وثني وثميث وخميس وسديس وعشير وعديد صيٌغ عمى 
. الوزف فعيؿ وىو وزف يدؿ عمى صفة

إف الالحقة مريء صيغة عمى وزف مفِعؿ مف المزيد أفعؿ وحسب تعريفنا، 
رائي لترجمة  الالحقة قابمة لالشتقاؽ والتصريؼ، ويمكف استعماؿ الصيغ إراءة وا 

Scopyو Scopicعمى الترتيب   .

 منبع المواصق التركيبة 5-9

معظـ المغات األوروبية نشأت مف الالتينية التي ال تستعمؿ اآلف إال نادرًا، 
. ولذلؾ يسر استعماؿ المواصؽ الالتينية لممعنى المراد

عمى طريؽ مماثؿ لجأت المغات اليندية إلى أميا السنسكريتية لمحصوؿ عمى 
المواصؽ ألف معظـ المغات اليندية نشأت مف السنسكريتية التي ىي شبو ميتة 

تقريبًا، لجأت األردية إلى الفارسية والعربية وبذلت الجامعة العثمانية في حيدر آباد 
جيودًا عظيمة لصياغة المصطمحات التقنية  باألرادية، ولكف تحولت  (دكِّف)

الظروؼ بعد استقالؿ اليند وتقميؿ استعماؿ األردية في اإلدارات الحكومية 
والجامعات، لـ تتطور األردية في الباكستاف أيضًا إلى مرتبة لغة متقدمة ال سيما 
في المجاالت التقنية، وىذا ىو الحاؿ لمفارسية في إيراف، وىكذا فإف المغات الثالث 

العظيمة التي ترسـ بالخط العربي لـ تغز المجاالت التقنية كاماًل، وال تزاؿ 
. اإلنجميزية سائدة في بالد ىذه المغات
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ليست لمعربية لغة أـ مثؿ الالتينية لمغات األوروبية أو السنسكريتية لمغات 
اليندية لحصوؿ عمى المواصؽ منيا، لذلؾ ال بد مف إيجاد المواصؽ مف خزائف 

. العربية نفسيا

كما سبؽ الذكر أف العربية لغة منطقية ومشتقات الصيغة القياسية المختمفة تدؿ 
عمى اىتماـ واضعي القواعد بالمنيجية العممية، واقتراحنا إليجاد المواصؽ التركيبة 
مف خزائف العربية إضافة ثمينة إلى عبقرية العربية الخالدة، وبسبب وفرة الجذور 

العربية وكثرة مشتقاتيا، مف الممكف إيجاد المواصؽ الالمحدودة لتفي بجميع 
. احتياجات المغة التقنية

 إيجاد السوابق التركيبية 5-10

وفقًا لما ذكرنا أعاله، نقترح إيجاد السوابؽ مثؿ غيْر ونصْؼ وشبْو ووحيْد وثميْث 
وتوسيع استعماليا عمى نطاؽ واسع في حالتيا المستقمة وبيذا تبتعد جميع العقبات 

. في طريؽ السوابؽ وتتفتح أبواب جديدة لتبسيط العربية

ونتناوؿ اآلف موضوع السوابؽ في التفصيؿ باختيار الصيغ المناسبة ليا  
. (الالتينية واإلغريقية)وبمقارنتيا مع اإلنجميزية 

 

:  اختيار أوزان السوابق5-11

أكثر استعمااًل كسابقة وأسميميا في العربية، ولكف ال " ال"إف حرؼ المعاني 
، كسابقة (بحذؼ الياء مف عمى)" َعؿْ "يجوز استعماؿ حروؼ المعاني ما عدا 
بحذؼ الياء )، ودـ (بحذؼ الراء مف برر)بسبب االلتباس المحتمؿ في العبارة، بر 

، إلخ كممات ثني حرفية أخرى يمكف استعماليا كسابقة ولكف عددىا قميؿ (مف دمي
جدًا، معظـ الجذور في العربية ثميث حرفية، آخذيف سيولة النطؽ في االعتبار، 

: ُيفضؿ اختيار أوزاف السوابؽ بالترتيب اآلتي



  

 122 

:  صيغة ثميث حرفية معتمة العين5-11-1
. َفْعلْ  -

(. hydro)وماء  (tele)َفْعْؿ عينيا ألؼ أي فاؿ مثال ناء -- 
 (.photo)وضوء  (ultra, super)وفوؽ  (re)َفْعْؿ عينيا واو أي فوؿ مثاًل عود -- 
(. sub)وذيؿ  (non)وغير  (inter)َفْعَؿ عينيا ياء أي َفيؿ مثال َبيف -- 
. ُفْعلْ - 

(. ill, mal)وُسوء  (infra, sub)ُفْعْؿ عينيا واو أي ُفوؿ مثاًل دوف -- 
. ِفْعلْ -

 (.theo)ِفْعْؿ عينيا ياء أي فيؿ مثال ْديف -- 
:  صيغة ثميث حرفية ذات عين ساكنة5-11-2

( over)وَفْرْط  (post, after)وَلْحْؽ  (pre, fore)َفْعْؿ مثال َسْبْؽ  -
(. electro)وكْيْر  (under)وَتْحت 

ـْ  -  (.batho)وُعْمؽ  (alti)وُعْمو  (de)ُفْعْؿ مثاًل ُعْد

 (.semi)وِشبو  (semi)ِفْعْؿ مثاًل ِنْصؼ  -

:  صيغة ثميث حرفية متحركة الفاء والعين5-11-3

(. anthropo)َفَعْؿ مثاًل بشر - 

:  صيغة ثميث حرفية مزيدة ألفاً 5-11-4

(. therm, thermo)َفعاؿ مثاًل حرار  -

 (.gyro)ُفعاؿ مثاًل دوار  -

(. Iuna)ُفعاؿ مثاًل ىالؿ  -

:  صيغة ثميث حرفية مزيدة واواً 5-11-5
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(. Euro)َفُعوؿ مثاًل أورب  -

 (.cata)ونزوؿ  (ana)ُفُعوؿ مثاًل صعود  -

 : صيغة ثميث حرفية مزيدة ياءً 5-11-6 -

(. ferro)وحديد  (neo)وجديد  (ploy, multi)َفعيؿ مثاًل عديد  -

(. servo)ُفعيؿ مثاًل عبيد  -
في تقديرنا ستكوف األوزاف المذكورة أعاله كافية إليجاد سابقة مناسبة في أغمب 
األحواؿ، وفي حالة شاذة إذا تطمبت سابقة ما أكثر مف ىذه فيمكف استعماؿ األوزاف 

. مثؿ فْعمْؿ وفعموؿ وفعميؿ إلخ، مع أخذ الوضوح وسيولة النطؽ في االعتبار

:  أمثمة استعمال السوابق في الهندسة5-12

واآلف بقاعدة . ىناؾ كممات كثيرة في اليندسة ما زلنا نبحث مقابالتيا العربية
: التركيب اإللصاقي يمكف الحصوؿ عمييا بسيولة، مثالً 

On centre = (عمى المحوريف األساسييف) =عؿ مركزي  

Off centre= (بعيدًا عف المحوريف األساسييف) =زوج مركزي  

Concentric = صحب مركزي 

Eccentric = خرج مركزي 

 On line = عؿ خطي 

Off line =  زوح خطي 

ىيا ننظر إلى السوابؽ األكثر شيوعًا في اليندسة الكيمائية ونضع مقابالتيا 
. العربية
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الوزف فعيؿ أكثر شيوعًا لصياغة الموصوؼ مف الجذر الثميث حرفي مثاًل 
شريؼ، وحويد، فريد، كثير، عديد إلخ، وعمى المنيج نفسو يمكف االشتقاؽ ثني، 

ثميث، ربيع، خميس، سديس، سبيع، تسيع، عشير ومف الممكف استعماليا كسوابؽ 
 :مقابمة ألخواتيا اإلنجميزية وىي

Uni = وحيد 

 Bi = ثني 

Tri= ثميث 

Tetra = ربيع  

Penta= خميس 

Hexa = سديس 

Hapta = سبيع  

Octa= ثميف 

Nana = تسيع 

Deca =عشير  

:  إيجاد المواحق التركيبية5-3

استعماؿ المواحؽ التركيببة أقؿ نسبة مف السوابؽ التركيبية ألف المواحؽ 
 و ite = وػْيت  ic = ويِػؾ oid= االشتقاقية مثاًل الياء لمنسبة وآت لمجمع وأني 

 تفي باحتياجات العمـو بدرجة ممحوظة، ولمقابؿ المواحؽ ide = وػِيْيدate =اب
 التي تحوؿ االسـ أو الصفة إلى الفعؿ، لقد سبؽ الوصوؿ ate, ize, fyاإلنجميزية 

. َلؿَ .َلَؿ واْفعَ .إلى قاعدة الجذر المديد َفعْ 
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 ableاألمثمة البارزة مف المواحؽ المستعممة في المجاالت التقنية ىي الالحقتاف 
. abilityو 

:  اختيار أوزان المواحق5-14

 أف الالحقة التركيبية متصرفة وتتغير حسب 2-5لمقد الحظنا في الفقرة 
األحواؿ، لذلؾ مف الممكف اختيار أية صيغة عمى وزف مف األوزاف األساسية 

والمزيدة والمديدة ومشتقاتيا طالما ىي نطؽ قبولة وال يمـز أي حصر عمى عدد 
حروؼ الالحقة، ُيفضؿ استعماؿ المواحؽ المشتقة مف الجذور بسبب سيولة 

(. stat)، ُمقيـ (meter)، ُمقيس (Scope)ُمريء : النطؽ، مثالً 

:  أمثمة استعمال المواحق في الهندسة5-15

ىيا نجد المقابالت العربية لبعض المواحؽ الالتينية وندرس عمميا في التركيب 
. اإللصاقي

 Prefixالسابقة  Example المثال

 graphy-ارساـ   Telegraphy ناء ارساـ

 logy - عمـ، عمـو  Biology َحي عمـو

 metry- اقاسة  Thermometry حرار اقاسة

 phony - اصانة  Telephony ناء أصاتة

 scopy- اراءة  Mmicroscopy ِمكْر اراءة

 graph- ُمرسـ  Telegraph ناء ُمرسـ

 logist - عالـ، عميـ  Biologist َحي عميـ

 meter - مقيس  Thermometer حرار مقيس

 phone - مصيت  Telephone ناء مصيت

 scope-  مريء  Mmicroscopeِمكْر مريء 

 graphi - ارسامي  Telegraphicناء ارسامي 

 logic - عممي، عمومي Biologicَحي عمومي 

 metric - اقاسي  Thermometricحرار اقاسي 

 phonic - اصاتي  Telephonic ناء اصاتي
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 scopic - ارائي  Mmicroscopicِمكْر ارائي 

 يمكف استعماليما مع أي فعؿ ability و  ableفي اإلنجميزية توجد الالحقتاف
. وىما تحوالف الفعؿ إلى الموصوؼ والصفة

Ability= قابمية  Able= الذي يقبؿ 

Abiltiy = استطاعة  Able= الذي يستطيع  

Ability=  إمكانية العمؿ عميو Able= الذي يمكف عميو العمؿ  

 ونقدـ األمثمة لتكويف abilityو able نقترح الكممتيف قبوؿ وقبولية مقابؿ 
. المصطمحات عمى طريقة التركيب  اإللصاقي

 Approachable وصوْؿ قبولية  Approachability وصوْؿ قبولية

   Breakable كسْر قبولية   Breakability كسْر قبولية

ـْ قبولية ـْ قبولية  Durability دوا   Durable دوا

  Eatable اكْؿ قبولية  Eatability اكْؿ قبولية

  Flammable ليْب قبولية  Flammability ليْب قبولية

  Salableبيْع قبولية   Salabilityبيْع قبولية 

ـْ قبولية  ـْ قبولية   Weldabilityلحا   Weldableلحا

 : جمال لصوقة العربية16- 5

إف العربية لغة اشتقاقية، ليا قدرة كاممة لتوليد الكممات باإللصاؽ مثؿ المغات 
منذ زمف طويؿ واآلف " سوؽ وال وغير"اإلضافية، وكانت ىي تستعمؿ السوابؽ مثؿ 

بعد إنشاء قاعدة التركيب اإللصاقي، فيي تستطيع صياغة المصطمحات التقنية 
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المحتوية عمى السوابؽ والمواحؽ بالسرعة نفسيا والسيولة والطريقة التي تنطبؽ 
عمى المغات األوروبية، تتوافؽ المصطمحات المصوغة بالتركيب اإللصاقي مع 

أخواتيا اإلنجميزية توافقًا كاماًل وتيسر الكتابة التقنية بالعربية وتوسع  مجاؿ الترجمة 
اآللية بيف المغتيف، ال ريب أف لمعربية مؤىالت كاممة لتكوف لغة عالمية ثانية وعمى 

. أبنائيا أف يجتيدوا العتراؼ العالـ بعظمتيا
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 تأويل الحال –النظام الرابع 

:  تعريف الحال1-6
: ىي صفة نكرة مؤقتة منصوبة مشتقة تبيف ىيئة صاحبيا عند صدور الفعؿ مثالً 

تعطؿ الصماـ نازفًا، توقفت التوربينة بغتًة، ظير النور األحمر عمى لوحة الضبط 
. إنذارًا عف التعطؿ، وجاء المشغؿ ركضًا ألخذ اإلجراءات الالزمة

The valve failed bleeding The turbine stopeed studdenly . Red 

light appeared on the control panel warning about the failure , 

And the operator came running to take the necessary action. 

أحواؿ الصماـ " ركضاً "و" إنذاراً "و" بغتةً "و" نازفاً "في العبارة المذكورة أعاله تبيف 
. والتوربينة والنور األحمر والمشغؿ عمى التوالي عند صدور العمؿ

نذار "في الجممة األولى صفة نكرة منصوبة مشتقة، والكممات " نازفاً "الكممة  بغتًة وا 
في الجمؿ الباقية  مصادر منصوبة وىي أحواؿ مؤولة بالصفة أي باغتًة " وركضاً 

. ومنذرًا وراكضاً 
:  تأويل الحال بالمصدر16-1-1

: في تعريؼ الحاؿ لقد قدمنا األمثمة
توقفت التوربينة بغتًة، ظير النور األحمر عمى لوحة الضبط إنذارًا عف التعطؿ، 

. وجاء المشغؿ ركضًا ألخذ اإلجراءات  الالزمة
نذارًا وركضاً "الكممات  في الجمؿ المذكورة أعاله مصادر منصوبة وىي " بغتة وا 

. أحواؿ مؤولة بالصفة أي باغتًة ومنذرًا وراكضاً 
وىكذا تأويؿ الحاؿ بالمصدر أسيؿ مف تعبيرىا بالصفة، وفي الكتابة التقنية نحتاج 

. إلى تأويؿ الحاؿ بالمصدر بصورة رئيسية
:  حذف صاحب الحال6-1-2

بصورة عادية تقع الحاؿ بعد تماـ الفعمية وصاحب الحاؿ مذكور في الجممة، يمكف 
: كيؼ تعطؿ الصماـ؟ والجواب: حذؼ عامؿ الحاؿ وصاحبو في جواب الجممة، مثالً 

. أماـ الصماـ أو أماماً : نازفًا أيف المشغؿ؟ والجواب
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إذا كانت بعض الصفات أو المصادر مخصصة لبعض العمميات فيمكف حذؼ 
. ضربُت شديدًا بداًل مف ضربُت ضربًا شديداً : صاحب الحاؿ مف الجممة، مثاًل نقوؿ

: عمى نفس الطريقة يمكف القوؿ
(The safety valve blows of).> . ينفخ صماـ السالمة زوحاً   
)The safety valve blows down).  ًينفخ صماـ السالمة نزوال.  

الغاز مف الجممة األولى والماء مف الجممة  (المفعوؿ)لقد ُحذؼ صاحب الحاؿ 
الثانية ألف المصدريف زوحًا ونزواًل مخصوصاف لمغاز والماء عمى التوالي في التعبير 

. التقني
:  الحال في التعبير التقني6-2

بعد دراسة تأويؿ الحاؿ في العربية، ىيا نطبؽ ىذه الطريقة عمى التعبير التقني، 
. نبدأ بالجممة المذكورة أعاله

safety valve blows down off in the passage. 

 off تعني انفتاح صماـ السالمة ونفخ الغاز بعيدًا عنو أي تبيف blow offىنا 
: حاؿ الغاز الخارج مف الصماـ، يمكف ترجمة الجممة كما يمي

. ينبغي أال ينفخ صماـ سالمة زوحًا في الممر
حاؿ الغاز الخارج مف الصماـ، وصاحب " زوحاً "في ىذه الجممة العربية تبيف 

: في الجممة محذوؼ، وكذلؾ نستطيع القوؿ" الغاز"الحاؿ 
The boiler blows down in a pit k The blow down pit must not 

be too far away. 

تنفخ الغالية نزواًل في حفرة، يجب أال تكوف حفرة النفخ النزولي بعيدًا جدًا، 
" الماء"حاؿ الماء الخارج مف الغالية، وصاحب الحاؿ " نزوالً "في ىذه الجممة تبيف 

في الجممة محذوؼ، وعمى ىذا المنواؿ يمكف ترجمة المصطمحات الواردة أعاله كما 
: يمي

Blow off valve= صماـ النفخ الزوجي 

Blow down valve=صماـ النفخ النزولي 
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Drain valve=صماـ التصريؼ 
. وىكذا تتميز المصطمحات وتعبر عف كؿ عممية تعبيرًا واضحًا كامالً 

 ,on, off, up , down, over مثؿ Adverbsفي اإلنجميزية التقنية تستعمؿ 

under, near, away, in, out مع كثير مف األفعاؿ لمداللة عمى األحواؿ، وتعطي 
لتأويؿ " المصادر والظروؼ"ىذه الكممات دقة التعبير، واقتراحنا االستعماؿ الكممات 

الحاؿ بالعربية ييدؼ إلى إبقاء الدقة نفسيا في التعبير التقني بالعربية والتماثؿ الكامؿ 
. بيف المصطمحات التقينة في العربية واإلنجميزية

:  أمثمة صياغة المصطمحات باستعمال الحال6-3
: نقوؿ (Shut down)واإليقاؼ النزولي  (Start up)اإلبداء الصعودي 

The plant was shut down because of power restrictions and can 

be restarted up only after installing a new generator set k this is 

fifth shut down in a month . Earlier four shut downs have 

resulted in loss of four day's production. Each start- up also 

requires extra offorts of operating staff. 

: فنترجـ
تـ إيقاؼ المنشأة نزواًل بسبب الحصر عمى الكيرباء ويمكف عود إبدائيا صعودًا 
بعد تنصيب وحدة توليد جديدة فقط، ىذا إيقاؼ نزولي خامس في شير واحد، لقد 
نتج عف اإليقافات النزولية األربعة السابقة فقداف إنتاج أربعة أياـ، ويحتاج كؿ 

. إبداء صعودي إلى مجيودات إضافية لمعامميف
لقد  استعممنا في ىذه الترجمة العربية، المصدريف نزواًل وصعودًا لبياف حاؿ 

بدائيا بالمعتاد ال يمكف إيقاؼ منشأة كيماوية أو إبدائيا فورًا،  المنشأة عند إيقافيا وا 
تجري عممية اإليقاؼ أو اإلبداء مف معدة إلى أخرى ومف نظاـ إلى آخر وتستغرؽ 

(. UP)أو صعودًا  (Down)مدة معينة، وىكذا ىي وكبة تجري نزواًل 
، (Restart up)نجد في الترجمة أعاله استعماؿ المصطمح عود إبداء صعودي 

،  (up)، والصفة صعودي (restart)وىو مركب وصفي مف الموصوؼ عود إبداء 
وىكذا العربية قادرة عمى صياغة  (re)والموصوؼ نفسو مركب إلصاقي بالسابقة عود 
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المصطمحات التقنية بالدقة والترتيب نفسو مثؿ المصطمحات في اإلنجميزية دوف أية 
. صعوبة

:  عدم تأثر الكممات الموجودة6-4
باقتراح تأويؿ الحاؿ ال نقصد صياغة كممة جديدة في مكاف كؿ كممة مف 

نقدـ ىذا االقتراح لصياغة المصطمحات  . الكممات المقبولة الموجودة بالعربي
التقنية المتجانسة والمتشابية ألخواتيا اإلنجميزية بسيولة ودقة، ينبغي استعماؿ ىذا 
النظاـ لصياغة الكممات التي ال توجد حاليًا أو ال تكفي لمتعبير  بالدقة نفسيا التي 
تعبر بيا مقابالتيا اإلنجميزية، ىدفنا الوحيد ىو إتاحة نظاـ لمتعبير األدؽ واأليسر 

. في الكتابة التقنية وتسييؿ العربية لألجياؿ الناشئة
:  كمال دقة العربية6-5

لقد درسنا ماىية الحاؿ في العربية ووجدنا أنو باختيار المصادر والظروؼ 
لتأويؿ الحاؿ، فإف العربية قادرة عمى التعبير التقني بالدقة والسيولة والسرعة نفسيا 

. التي تعبر بيا اإلنجميزية
تبيف نظـ تمديد الجذور وتناظر الصيغ والتركيب اإللصاقي، وتأويؿ الحاؿ 
جالؿ قبة العربية وجماؿ لصوقتيا وكماؿ دقتيا وتقدـ المواد الالزمة لمطالب 

فادة الوطف  العمماء لنقؿ العموـ والتقنيات بسيولة وسرعة ودقة بوساطة العربية وا 
. العربي منيا
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كسير –اوي العربية   األ

:  أوي العربية7-1
 (ُمْعجزةٌ )، العربية ىيٌة (األلؼ والواو والياء)لف أكوف مخطئًا إذا أقوؿ أف أَوي 

ورايُة لمعربية، إنيا سميت بحروؼ اعتالؿ بسبب لينتيا ومرونتيا؛ ولـ نستعمؿ قوة 
األوي الخفية الال محدودة حتى اآلف في الحقيقة إنيا أكسير يجعؿ بنية الكممات 
. الناقصة سالمة ويؤىميا لمتصريؼ واالشتقاؽ، إنيا إيقاع في غناء المغة العربية

:  األوي في الجذور العربية7-2
لقد الحظنا في دراستنا الجذور أف الجذور العربية معظميا ثميث حرفية وكثير منيا 

ال سيما التي تدؿ عمى األفعاؿ العادية معتمة أيضًا، مف الممكف أنيا كانت كممات 
ذات حرؼ واحد أو حرفيف استعمميا اإلنساف لتعبير األفعاؿ عند األمر مثاًل َر ، ِت ، 
ِؽ ، ُنؤ ، ُقؿ ، َنـ ، َخؼ ، ِجئ ، قؼ، ضبع إلخ، في بداية نشوء المغة عندما بمغت 

المغة درجة الكماؿ، وبدأ المغويوف إنشاء قواعدىا وتنظيـ كمماتيا فأووا إلى األوي 
لتكميؿ ثالثة حروؼ الجذر وأضافوا حرفًا مناسبًا أو حرفيف مف األوي إلييا بدوف  
تأثير نطؽ صيغة األمر إلثبات ىذه الفرضية نحتاج إلى دراسة تفصيمية عف تكوف 

المغة عبر عصور تاريخيا، ولكف ستكفي دراسة وجود األوي في الجذور الثميث حرفية 
والمزيدة لبياف دورىا  الفعاؿ في إغناء الكممات العربية، والخيارات المتاحة لتنويع 

. الجذور وتطويع الكممات األعجمية
:  األوي في الجذور الثميث حرفية7-2-1

إذا ُخضنا في معاجـ العربية فنجد عددًا كبيرًا مف الجذور الثميث حرفية التي 
: عينيا واو وكذلؾ ياء مع نفس الفاء والالـ، مثالً 

. ليف- قيـ ، لوف- طيؼ ، قوـ- ديف ، طوؼ-  ريب ، دوف–روب 
: مثالً . في أكثر األحواؿ يعطي الجذر أف معنييف مختمفيف

ـ  To rectify= قوَّ

 To evaluate =قيَّـ
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عمى المنواؿ نفسو نجد عددًا كبيرًا مف الجذور الثميث حرفية التي الميا واو 
: مثالً . وكذلؾ ياء مع نفس الفاء والعيف

.  غشي–حمي ، غشو - جمي ، حمو- جمو
في أكثر األحواؿ يعطي الجذراف معنييف متقاربيف يمكف استعماؿ ىذه الميزة 

: إليجاد كممات مميزة متقاربة لممصطمحات التقنية، مثالً 
 Gasket= ، حشيةPacking= حشوة

إذا صيغت جميع الجذور الممكنة بتركيب الفاء والعيف المختمفيف والالـ كواو أو 
 بدياًل متاحًا، ليست ىذه البدائؿ كثيرة ولكف عند تطبيؽ 28x28 =784ياء فنجد 

. نفس القاعدة عمى الجذور المديدة سيمكف لنا إيجاد عدد كبير مف المصطمحات
ال توجد الجذور التي فاؤىا واو وكذلؾ ياء مع العيف والالـ نفسيا، في الحقيقة 
الجذور المبدوءة بالياء قميمة جدًا، ولكف الجذور المبدوءة بالواو كثيرة وليا ميزات 

. كثيرة
: حذؼ الواو عند االشتقاؽ األصغر في أكثر األحواؿ، مثالً  -

. وزف يزف ِزف ِزنة وازف َموُزوف
: مثالً . إبداؿ الياء بالواو عند االشتقاؽ األكبر -
.  ميزاف–مْوزاف 
 مع الواو ودوف الواو كمصدر في أحواؿ –وجود الصيغتيف  -

: مثالً . كثيرة
 .وزنًا وزنةً 

: يمكف استعماؿ ىذه الميزة إليجاد بعض المصطمحات التقنية الجديدة، مثالً 
 Check point= سمة

 Check list =قائمة السمات 
. حذؼ الواو وتضاعؼ التاء عند اشتقاؽ المزيدة افتعؿ -

: مثالً 
 . اتَّزف–اْوتزف 
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وىكذا نالحظ أف األوي تمعب دورًا بارزًا في تمييف الجذور وتسميسيا وتطوير 
. الجذور الجديدة المتشابية

 األوي في الجذور المزيدة  7-2-2
. في جدوؿ الجذور المزيدة، توجد الواو في افعوعؿ وافعولؿ واأللؼ في افعالؿ

. وتوجد األلؼ في فاعؿ وتفاعؿ ال نجد الياء في أي جذر مزيد
 مفتوحتاف دائمًا ولذلؾ يمكف لكؿ F  وE والفاء في الفئتيف Cإف العيف في الفئة 

منيما أف تتبع األلؼ والياء حسب رياضي الحركات، وىكذا نستطيع صياغة الجذور 
: كما يمي

ِافَعيعؿ ِافَعوَعؿ ِافَعاَعؿ 
افَعيَمؿ ِافَعوَلؿ ِافَعاَلؿ 
َفيَعؿ َفوَعؿ فاَعؿ 
تَفيَعؿ تفوَعؿ تفاَعؿ 

مع ىذا التنوع ، االختيارات أوسع مف االحتياجات لقد استعمؿ الجذر َحوَسب عمى 
 حديثًا، عموداف في جميع ىذه الجذور في حالة تامة Computingوزف َفوعؿ لػ

وبذلؾ يمكف التصريؼ واالشتقاؽ منيا والحصوؿ عمى المتوالية العربية بالتناظر، 
يجب المالحظة أف صيغة المجيوؿ قد تكوف مشتركة مثاًل ُفوعؿ لػ فاعؿ وَفوِعؿ 

وفيعؿ، ولكف ال بأس فيو ألف فِعَؿ كذلؾ صيغة مشتركة لممجيوؿ لػ َفَعؿ مع ذلؾ، 
ولغرض بقاء االمتياز في كتابة التقنية، ال نوصي بإخصاب ىذه المزيدة إال في حالة 

. نادرة فقط
:  األوي في الجذور المديدة7-2-3

: األوي في العمود النهائي
لقد شاعت طريقة صياغة المصدر والفعؿ مف الصفات في المغات األجنبية، 

: مثالً . وفي أكثر األحواؿ تنتيي كممات عربية ليذه الصفات بياء النسب
 Socialization  مف  Social -اجتماعي

 Proliterianization  مف  Proliterian – ُعْممالي

 Formalization  مف  F ormal – رسمي
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 في فصؿ  Proliterianizationو Socialization لقد سبؽ تعريب الكممتيف 
يجاد جذرييما كػاجتماعي وعممالي عمى التوالي، وعمى ىذا المنواؿ  تمديد الجذور وا 

، (َفْعمؿ)وجذرىا رسمي  (فعممة) كػ رسماة Formalizationيمكف ترجمة الكممة 
وفي بعض األحواؿ تمـز إضافة الياء إلى آخر الكممة األجنبية لغرض إبقاء 
. االمتياز بيف الكممتيف عند التصريؼ واالشتقاؽ مثاًل في الكممتيف سمفاتي وسمفيتي

: األوي في القوس
إذا احتوى الجذر المديد عمى حرؼ مف األوي في قوسو بعد صامت، مثاًل إذا كاف 

الجذر َفعالَلؿ فيمكف استبداؿ القوس ال بخمسة خيارات وىي َلَؿ وَلو وَلي وُلو وِلي 
: وىكذا نحصؿ عمى الجذور المديدة التالية
َفْعمؿ َلؿ َفْعَموَلؿ َفْعَمْيَمؿ َفْعُموَلؿ َفْعميَمؿ 

في تصريؼ الكممتيف سمفات وسمفيت، لقد استفدنا مف سيولة األوي، وأضفنا الياء 
إلى آخر الكممة لغرض إبقاء حرؼ العمة ما قبؿ التاء، واالمتياز بيف الكممتيف عند 

. التصريؼ واالشتقاؽ وأوجدنا الجذريف المديديف َسْمفاتي وَسْمفيتي
واآلف نالحظ أنو مف الممكف تغيير ىذا الجذر بخمسة تغييرات أي َسمَفاتي 
وَسْمَفوتي وَسْمَفيتي وَسْمُفوتي وَسْمفيتي، وىكذا ىناؾ مجاٌؿ واسُع مفتوٌح لتعريب 

األعجميات ذات التغيرات الخفيفة في حروؼ العمة ما قبؿ الحرؼ النيائي في الكممة 
وال تعجز العربية عف إبقاء امتياز تحروؼ العمة عند تصريفيا واالشتقاؽ منيا، تسند 

وجود الجذور الثني حرفية في األزماف الغابرة ثـ  (Theory)ىذه المالحظة فرضية 
. إضافة الياء إلييا كحرؼ ثالث كجذور ثميث حرفية

:  األوي دواء لكل داء7-3
لقد برىنت دراسة األوي عف دورىا الفعاؿ في صياغة الكممات العربية المختمفة، 
إنيا أداة جامعة إلجراء عممية جراحية عمى أية كممة أعجمية لغرض تعريبييا األدؽ 

واألحسف دوف فقداف ميزاتيا األعدمية، في الحقيقة إنيا دواء لكؿ داء في العربية، إني 
واثؽ أف األوي ستساعدنا في حؿ أية مشكمة في التعريب وستبقي راية العربية مرفرفة 

.  بإيقاعيا دائماً في عالـ المغات الحية وستغني آذاف سامعي العربية
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التنظيم والتطبيق 
:  ضرورة النظام والمنطق8-1

لقد سبؽ وناقشنا مشكمة العربية وسبب قرار المشتغميف بالعمـو منيا، وخضنا في 
. قواعد العربية فظيرت آفاقيتيا ونشأت نظـ جديدة إلغنائيا

لقد  تأخر نقؿ العموـ إلى العربية تأخرًا طوياًل ووقعت مسافات طويمة بيف 
المغات المتقدمة والعربية، جاء اآلف الحاسوب كنعمة عظيمة وأعطانا آمااًل جديدة 

عادة مجد العربية في فترة قصيرة . في اجتياز مسافات طويمة بسرعة ىائمة وا 
إننا نعرؼ جيدًا أنو في عصر الحاسوب ال بد مف النظاـ والمنطؽ لموصوؿ إلى 

األىداؼ المنشودة، لتسريع حركة الترجمة والتعريب يجب أف نستعمؿ الحاسوب 
. إلى أقصى حد ممكف

:  العربية لغة منطقية8-2
في العربية نظاـ لمجذور واالشتقاؽ تنطؽ الكممات العربية عمى أوزاف معينة، 

واالستثناءات قميمة جدًا، حتى نشأت تمديد الجذور وتناظر الصيغ والتركيب 
اإللصاقي عمى أوزاف معينة جديدة، بناء عمى ىذا نشعر أف الكممات العربية أكثر 

، ويمكف توكيبيا              (Computerization) (حوسبة)مالءمة لمحاسوباة 
(Processing)  وفيرستيا(Indesxing) بسرعة .
(: Dbase Arrangement) الترتيب في قاعدة البيانات 8-3

:  لترتيب عناصر المغة العربية المختمفة مثالً Dbaseيمكف تطوير برامج مثؿ 
. ترتيب الحروؼ والجذور -
 .ترتيب الجذور ومشتقاتيا -

 .ترتيب الجذور الممدودة لمكممات المعربة ومشتقاتيا -

 .ترتيب السوابؽ العربية مقابؿ السوابؽ اإلنجميزية -

 .ترتيب المواحؽ العربية مقابؿ المواحؽ اإلنجميزية -

 .ترتيب السوابؽ والمواحؽ والمركبات اإللصاقية منيا -

 .ترتيب المصادر والظروؼ التي تستعمؿ لتأويؿ الحاؿ -

بيذه الترتيبات والمنطؽ المعيف يستطيع الحاسوب بحث الجذر مف أية 
مشتقاتيا وال تحتاج العربية إلى معجـ ألفبائي، ستسيؿ ىذه الترتيبات والبرامج 
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استرجاع المصطمحات الموجودة بسرعة وتعيف عمى صياغة المصطمحات الجديدة 
. حاالً 

تستعمؿ اآلف معظـ المغات الحاسوب لتخزيف المعاجـ المختمفة، لتخط العربية 
. خطوة أمامًا في استعماؿ الحاسوب لالشتقاؽ والتركيب اإللصاقي

نجميزية والعربية8-4 :  مماثمة بين المصطمحات اإل
مف نظـ تمديد الجذور وتناظر الصيغ والتركيب اإللصاقي وتأويؿ الحاؿ لقد 
تبيف أف العربية قادة عمى ترجمة أية كممة أجنبية وتعريبيا، ومف الممكف صياغة 
المصطمحات المتماثمة لمقابالتيا اإلنجميزية، في الحقيقة ىذه ىي المماثمة التي 
ستزيؿ جميع العقبات أماـ الطالب العرب وستحثيـ عمى استعماؿ العربية في 

الكتابة التقنية، لقد تـ إيراد أمثمة المصطمحات المتماثمة في الفصوؿ السابقة مع 
. ذلؾ سنقدـ أمثمة بعض المواصؽ الشائعة االستعماؿ

(: tele)  السابقة التركيبية ناء 8-4-1
Tele ناء 
Telephone ناء مصيب 
Telegraph ناء مرسـ 

Teleprinter ناص طابعة 
(: let)  الالحقة التركيبية جاه 8-4-2

Let جاه 
Weldolet ـْ جاه  لحا
Socolet وقْب جو 
Elbowlet كوْع جاه 
Threadolet قُموظ جاه 
Nippolet َبْزْؿ جاه 

( ana)الالحقة االشتقاقية ان  8-4-3
Ana اف  
Pentane خميساف 
Hexane سديساف  
Heptane سبيعاف 
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Octane ثميناف 
 إلى تنظيم المصطمحات 8-5

لقد أوردنا أعاله بضعة أمثمة لتبياف التماثؿ بيف المصطمحات التقنية اإلنجميزية 
مكاف ترتيبيا في الجداوؿ، يحتاج أدخاؿ جميع السوابؽ والمواحؽ في  والعربية وا 

الحاسوب وكتابة منطؽ التركيب والتحميؿ إلى وقت ووسائؿ ويمكف إنجازه كجزء مف 
. مشروع تطبيؽ التعريب

توافر الموازم األساسية - 9
مع حموؿ الحاسوب حدثت ثورة عظيمة في عالـ المعمومات ويسر تخزيف 

رساليا واسترجاعيا يسرًا كبيرًا، واآلف أصبح الحاسوب جزءًا الزمًا ألي  المعمومات وا 
مكتب معاصر، تجيز مكاتب الشركات ودوائر الحكومة بشبكات مف الحاسوب 

عداد الفواتير والبورصات والتقارير واالقتراحات ال نجد في يومنا  لتوكيب البيانات وا 
. ىذا أي مكتب خاليًا مف الحاسوب إال نادراً 

لقد سبؽ الذكر أف الحاسوب جاء بنعمة عظيمة في صورة طباعة غرافية، يمكف 
 Hard)ضـ الخطوط اليسارية واليمينية في المتف نفسو دوف صعوبة الصمد دوات 

waress) نفسيا تخدـ جميع المغات نحتاج إلى ليف داة ،(Soft ware)  خاصة
لغات إضافية تكمفة ىذه الميف دوات أقؿ بكثير مف تمكفة  (Processing)لتوكيب 

. الصمد دوات
فتح ىذا التطور آفاقًا جديدة لنمو المغات القومية والمحمية وتطورت عدد مف 

البرامج  العديد المسانية لتوكيب الكممات عمى الحاسوب، يتنافس المبرمجوف لتطوير 
، بإدخاؿ منطؽ معقد في الحاسوب التصاؿ الحروؼ وتغير  الشبكات األسيؿ كؿ يـو

 .شكميا حسب موضعيا في المفظة تتوافر عدة برامج لمعربية المشكمة باإلعراب
:  ضرورة الحماس والنشا9-1

لقد الحظنا أف المواـز األساسية الختيار العربية في جميع االستعماالت اليومية 
. متوافرة، ليس في جميع أنحاء الوطف العربي فحسب، بؿ في أنحاء العالـ كميا
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