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ِمل يكد األتراك جيلون عن سورية حتى قامت فيها حركة نشطة الستبدال 
ّاللغة العربية بالرتكية, وبناء الوطن احلر ٍوقد تم ذلك برسعة وإتقان. ِ َّ. 

ُّ يف هذه احلركة جتربة فريدة تستحق »ربية بدمشقجممع اللغة الع«ورأى  ً
ْالدراسة والتحليل, ويستحق الذين شاركوا فيها أن يعرفوا ويشكروا وتنرش  ُ ْ ُ ْ ُ ُّ

ُسريهم وآثارهم, فأوكل يف سنة  َم إىل جلنة من أعضائه القيام بالتعريف ٢٠٠٧ِ ٍ
َّ األوائل, والكتابة عمن مل )١(»املجمع العلمي العريب«بأعضاء  ُيكتب عنه منهم, ِ

ًومجع ما أمكن من آثارهم ونرشه اعرتافا بفضلهم وإحياء لذكراهم ً ِ. 
ًوقد قامت اللجنة بواجبها عىل خري وجه وأرضاه, ووضعت برناجما  ٍ
َلعملها, واستكتبت عددا من املؤلفني الكبار, واختارت منهم من كانت تربطه  ِّ ً َ

ُباملؤلف عنه رابطة صداقة أو زمالة أو نسب َ ويف إثر ذلك بدأ املجمع إصدار .َّ ُ
َسلسلة من الكتب عن أعضائه املؤسسني ومن تالهم ِّ ُوصدر العدد األول من . ٍ

َّم, ومازال املجمع ماضيا يف إخراج بقيتها٢٠١١هذه السلسلة يف سنة  ً. 
َويرس املجمع أن يصدر اليوم كتابه عن عضو املجمع األستاذ املهندس  ُ ُّ

اب من تأليف الدكتور أمحد احلرصي الذي كانت وهذا الكت. وجيه السامن
 .تربطه باملهندس وجيه السامن رابطة العلم والعمل

                                                             
 .االسم السابق ملجمع اللغة العربية بدمشق  )١(
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َّواملجمع إذ يرجو أن يتم ما بقي من سلسلة كتبه عن املجمعيني الراحلني  ُ
َّ يف أقرب وقت, ليتوجه بالشكر اجلزيل إىل جلنة أعامل أعضاء −  رمحهم اهللا − 

 .فني عىل جهودهم الطيبة املثمرةِّاملجمع وإىل السادة املؤل

 جممع اللغة العربية بدمشق
*   *   * 
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 : ^ اهللا رسول يقول

ْمن َّمنا ليس«  .»قدره ِلعاملنا ويعرف كبرينا ِّويوقر صغرينا يرحم ال َ
 

 العربية اللغة جممع أوالين الطيبة, ملآثرهم اًوختليد أمتنا علامء لقدر اًوعرفان
 ومنجزاته, السامن لطفي وجيه املهندس الغايل فقيدنا عن الكتابة رشف بدمشق
 من فإن ولعمري .املجمع أعضاء من تعاىل اهللا رمحة إىل سبقوه بمن ًأسوة

 عجلة دفع يف إسهاماهتم وإبراز أبنائها من العظامء منجزات ِّحتري األمة واجب
 .األرض عامرة يف خيلفهم ملن ًقدوة يكونوا كي ُّتقدمها,
 أبناء من األول الرعيل من فكان معارصيه, السامن وجيه هندسامل َّبز لقد

 Ecole بباريس املركزية املدرسة من اهلندسة شهادة حازوا الذين الوطن هذا

Centrale الظافرة املهنية مسريته تابع ثم الشباب, ريعان يف وهو ١٩٣٧ عام 
ًمدرس  اًوزيرو حلب, جلامعة اًومؤسس اًوعميد وحلب, دمشق ثانويات يف اِّ

ًومؤلف للعلوم, األعىل للمجلس اًورئيس للصناعة,  من العلمية للكتب اًومرتمج اِّ
 العربية اللغة جممع نشاطات يف ًفاعال اًوعضو واإلنكليزية, الفرنسية اللغتني
 .اًعام ثالثني تقارب ًمدة
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 إن بل ضخامتها, رغم األعباء هذه بكل السامن وجيه املهندس هنض لقد
 مأل لقد .العمر به َّتقدم كلام يزداد كان −  أعامله سجل من تضحي كام − عطاءه
 رمحه .أناة وطول ٍوصرب ٍبصمت بالعطاء ,اًعام ثامنني ناهزت التي حياته, سني
 .جناته فسيح وأسكنه اهللا

*   *   * 
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 يمهتعل فيها وتلقى ,١٩١٣ عام دمشق يف السامن لطفي بن وجيه ولد
 مكتب« اسم عليها يطلق ٍمدرسة من وحصل والثانوي, واإلعدادي االبتدائي

 بجودة املدرسة هذه ُعرفت وقد .الثانوية الدراسة شهادة عىل ١٩٣٠ عام »عنرب
 .فيها للتدريس األساتذة أفضل واستقطاب لطالهبا رعايتها
 Ecole Centrale املركزية املدرسة يف اجلامعية دراسته السامن األستاذ تابع
 المتحان إليها املنتسبون خيضع مدرسة وهي بباريس, والصناعات للفنون
 عام فيها َّوخترج بنجاح, السامن اجتازه والفيزياء الرياضيات يف ٍقاس ٍقبول

 .والكهرباء امليكانيك يف اهلندسة َشهادة اًحائز ١٩٣٧

*   *   *  
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 اهلندسة شهادة نيله بعد − ١٩٣٧ عام فرنسا من السامن وجيه املهندس عاد ملا
 من اإلفادة يمكنها ًمؤسسة جيد مل − املركزية املدرسة من والكهرباء امليكانيك يف

 ثانويات يف والفيزياء الرياضيات تدريس إىل فلجأ العالية, ومؤهالته الواسع علمه
ِّعني يثح ١٩٤٦ عام حتى وحلب دمشق  َّوأعد بحلب, اهلندسة كلية يف اًأستاذ ُ
 :عنوانه آنذاك املعارف وزارة نرشته الفيزياء يف اًكتاب الثانوية الشهادة لطالب

 )صفحة ٤٧٤( »الدورية واحلوادث امليكانيك«
 :أقسام مخسة يف يقع وهو

 )فصول سبعة يف( والقدرة القوة :األول القسم
 ازيةاالهتز احلركات :الثاين القسم
 )فصول ستة يف( الصوت :الثالث القسم
 )فصلني يف( الضوء يف الدورية احلوادث :الرابع القسم
 )فصول ثامنية يف( الكهرباء يف الدورية احلوادث :اخلامس القسم

 تعيينه وبعد قبل حلب جامعة يف الفيزياء مقررات السامن وجيه املهندس َّدرس
 من بحاجاهتا الكلية تزويد عىل حينها اممهاهت َّجل ركز وقد ,١٩٤٧ عام هلا اًعميد

 ذاك عمله يف واستمر فيها, للتدريس األساتذة خرية واستقطب واملخابر, األجهزة
 .دمشق كهرباء ملؤسسة اًعام اًمدير ّعني حيث ١٩٥١ عام آذار شهر حتى

 لكلية عميد وهو ,يِّمُس السامن وجيه املهندس أن إىل اإلشارة جتدر
 يف اًعضو كان كام الالذقية, مرفأ رشكة إدارة جملس يف اًوعض بحلب, اهلندسة
 .حلب إىل الفرات هنر مياه ِّجر مرشوع إدارة جملس
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 ّأعد وقد .١٩٦٩و ١٩٦١ عامي بني فاستمر دمشق جامعة يف تدريسه أما
 الواقع يف هو آخرين, زميلني مع بالتعاون ًشامال اجامعي اًكتاب املدة هذه خالل
 جيمس :ملؤلفيه ,»Modern University Physics« :لكتاب رابعةال للطبعة ترمجة

 .مارك ,وير رسل ,سريز وستون فرانسيس ,ريتشاردز
 حتمل كتب ثالثة يف ١٩٧٢ عام دمشق جامعة عن الرتمجة صدرت وقد
 :التالية العناوين

 »للجامعات احلديثة الفيزياء«
 )ةصفح ٥٣١(  والصوت الفيزيائي امليكانيك −١ :األول اجلزء

 )صفحة ٥٥٨(  والكهرباء احلرارة − ٢ 
 )صفحة ٧٥٩(  احلديثة والفيزياء الضوء   :ينالثا اجلزء
 لرية ألفا قدرها مكافأة الكتاب هذا ترمجة يف أسهم من كل تقاىض وقد
 ! فقط سورية

 بطباعة اًإذن دمشق جامعة من طلبت الرياض جامعة أن إىل اإلشارة جتدر
 عىل دمشق جامعة ووافقت لطالهبا, اتدريسي اًابكت العتامده لدهيا الكتاب هذا
 .١٩٨٠ عام الرياض جامعة عن الكتاب طباعة وصدرت ذلك

 تلقفوا والصيدلة واهلندسة والطب العلوم كليات يف الطالب أن إىل نشري
 اأساسي اًمرجع األساتذة واعتمده رحب, بصدر املرتجم الكتاب هذا صدور
 واحلركات والصوت امليكانيك :مجيعها يزياءالف فروع عىل الشتامله للطالب

 والضوء اهلنديس والضوء والكهرباء والرتموديناميك واحلرارة االهتزازية,
 املذكور الكتاب من صدرت وقد .النووية والفيزياء الذرة وفيزياء الفيزيائي
 عىل مجيعها حافظت العارشة, الطبعة آخرها عدة طبعات اإلنكليزية باللغة

 .َّملونة وبأشكال جديد بإخراج للكتاب سايساأل املحتوى
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ِعرف  وحزمه أناته وطول لعمله تقانهإب أقرانه بني السامن وجيه ملهندسا ُ

 يف قيادية مناصب لشغل َّأهله ما وهذا اطالعه, سعة إىل إضافة األمور يف
 :منها رنذك حياته
 )١٩٥١ − ١٩٤٧( بحلب اهلندسة كلية عميد −١

 جملس يف اًعضو ذاته الوقت يف كان فقد العمل هذا أعباء من وبالرغم
 حلب إىل الفرات مياه ِّجر مرشوع إدارة جملس يف اًوعضو الالذقية, مرفأ إدارة

)١٩٥١ −١٩٥٠( 
 )١٩٥٧ −١٩٥١( دمشق كهرباء مؤسسة مدير −٢

 ٍبعزم الكهرباء نرش عىل الكهرباء ملؤسسة العام ديرامل منصب تسلمه عند عزم
 ).الرتامواي( النقل ووسائط واملصانع والشوارع البيوت عىل يفرت ال ناشط ٍّجاد

 )١٩٥٨ − ١٩٥٧( االقتصادي اإلنامء مؤسسة رئيس نائب −٣

 −١٩٥٨( مرص مع الوحدة عهد يف الشاميل اإلقليم يف الصناعة وزير −٤
 .النارص عبد مجال لرئيسا مع صورة وله )١٩٦١

 النفط باكتشاف مرص مع الوحدة أيام الصناعة وزارة ِّتوليه عهد اتسم لقد
 كام تسويقه, وتنظيم مستودعاته وتأسيس أنابيبه ومتديد وتصفيته واستثامره

 والكربيت والورق الزجاج كصناعة الصناعات, من العديد بتأسيس َّاتسم
 الري مشاريع نقل إىل ًإضافة سمنت,واإل والنسيجية الغذائية والصناعات
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 .التحقيق واقع إىل األمنية ِّحيز من الكربى
 ).١٩٩٢ − ١٩٥٦( فيه النرش جلنة ِّومقرر للعلوم األعىل املجلس رئيس − ٥

 يف األساتذة من آخرين زمالء مع بالتعاون املوقع هذا يف وهو عكف وقد
 اللغة من لتجريبيةوا العامة الفيزياء يف موسوعة ترمجة عىل دمشق جامعة

 بيري :هاْيَملؤلف, »Physique Generale et Experimentale« :عنواهنا الفرنسية
الرتمجة ضمن مطبوعات املجلس  هذه ُونرشت. ماتيو بول وجان فلوري

 :حمتواها إىل ملحة ييل وفيام ,اًتباع ١٩٨٠و ١٩٦٤ عامي بني األعىل للعلوم
 )صفحة ٤٣٥  صفحة و٤١٩ :كتابان: (والتجريبية العامة الفيزياء 

  املغناطيسية − املتواصلة التيارات − الراكدة الكهرباء
 )صفحة ٢٩٥ صفحة و ٢٩٠ :كتابان: (والتجريبية العامة الفيزياء 

 اهلرتزية واألمواج املتناوبة التيارات
 )صفحة ٦٤٠  صفحة و٣٥٩ :كتابان: (والتجريبية العامة الفيزياء 

  الضوئية األخيلة
 )صفحة ٤٥٣  صفحة و٥٦٠ :كتابان (والتجريبية امةالع الفيزياء 

 الضوء
 )صفحة ٦٨٠( والتجريبية العامة الفيزياء 

 اجلسيامت −اجلزيئات −الذرات

*   *   *
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 :مها كتابني ,اًآنف ُذكر ما إىل ًإضافة ,السامن وجيه املهندس َّألف
 )صفحة ٢٣٤(, ١٩٦٢, أطلس مكتبة, الصنعية واألقامر ريخالصوا −١

 شتى ويعرض اإلنسان, يد عىل الفضاء فتح موضوع الكتاب هذا يعالج
 واملحاوالت الفضاء, إىل للوصول واملهندسون العلامء هبا استعان التي الوسائل

 من كتاب وهو .بالنجاح املساعي َّتكللت أن إىل الفشل, نصيبها كان التي
 الثقافة وزارة يف والرتمجة التأليف مديرية عن تصدر التي العلوم تبسيط سلسلة

 .السورية العربية اجلمهورية يف القومي واإلرشاد
 )صفحة ٤٩٠( ,١٩٦٤ ,الثقافة وزارة , الذرة قصة −٢

 تاريخ رسد هو كتابته من هدفه أن الكتاب هذا مقدمة يف املؤلف ذكر
 استعراض ثم .نطاقها يف حدثت التي واالكتشافات مفهومها, وتطور الذرة,

 .وسلس َّمبسط بأسلوب ذلك كل وعسكرية, ٍمدنية من املختلفة تطبيقاهتا
 اإلقبال إىل العربية الشبيبة تشويق هبدف السامن وجيه املهندس ألفه وقد

 األساسية الفيزيائية املفاهيم تبسيط إىل فيه عمدو الذرية, الدراسات عىل
 الفوازييه من اًبدء احلديث الذرة تاريخ من اهلامة لاملراح هنايته يف وعرض
 نموذج واضع طومسون .ج الربيطاين بالعامل اًومرور املادة, انحفاظ مبدأ واضع
 نوى يف النرتونات ألفعال فريمي اإليطايل العامل واكتشاف األول, الذرة

 .النووية املفاعالت يف ذلك واستثامر اليورانيوم
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:א−
 :الفرنسية اللغة نم −أ

 −َّتقدم ما إىل ًإضافة – فقام الرتمجة, جمال يف كذلك السامن األستاذ عمل
 :الفرنسية من التالية الكتب برتمجة
 )صفحة ٢٧٨( ١٩٦٤, أطلس  مكتبة, موروا أندريه :, تأليفأجواء −١

 نالت ١٩٢٨ عام موروا أندره الفرنسية األكاديمية عضو فهاَّأل قصة
 ١٩٣٣ عام وقرأها ,اهلندسة يدرس كان عندما السامن وجيه ساملهند إعجاب
 أهنا عنها وذكر عديدة, لغات إىل رمجتُت أن بعد العربية اللغة إىل ترمجتها فقرر
 .السعادة عن البحث :تسمى أن تستحق قصة

, وزارة الثقافة, كوين هيلر : , تأليفالكم وميكانيك هايزنربغ رفرين −٢
 :الفرنسيةب نهعنوا. )صفحة ٢١٠( ,١٩٧٠

HEISENBERG 
et  

La Mécanique quantique 
 صاحب هايزنربغ رفرين الشهري األملاين الفيزيائي حلياة الكتاب يعرض

 ميكانيك مفاهيم تطوير يف الطويل الباع وذي الفيزياء, يف االرتياب عالقات
 .١٩٣٢ عام الفيزياء يف نوبل جائزة واحلائز الكم,
 , الثقافة وزارة, روزه ميشيل:, تأليفالذرية بلةوالقن أوبنهايمر روبرت −٣

 )صفحة ٢٤٤( ,١٩٧٤

 اختذ الذي أوبنهايمر روبرت ّالفذ الفيزيائي نشأة الكتاب هذا يستعرض
 كان عندما ١٩٤٩ عام يف اهلدروجينية القنبلة ملرشوع املعارضة شديد اًموقف
 األمريكي الرئيس رقرا بعد وذلك الذرية, الطاقة للجنة االستشارية للهيئة اًرئيس

 .القنبلة هذه لصنع الالزمة األبحاث تبارش بأن اللجنة أمر الذي ترومان
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 , الثقافة  وزارة, دوكروك ألبري : , تأليفوالكون السيربنية املادة قصة −٤
 :الفرنسيةب عنوانه .)صفحة ٣٩٥( ,١٩٧٦

LE ROMAN DE LA MATIÈRE 
Cybernétique et Univers 

Par 
ALBERT DUCROCQ 

 ُّالتحكم, أو احلكم وتعني يوناين السيربنية كلمة منشأ أن املؤلف فيه يبني
 راجعة تغذية من التحكم من ِّمتكن التي الوسائل علم اليوم املصطلح ويفيد

 ووضع عنها معلومات جتميع من بد ال ما, مجلة يف نتحكم فلكي وغريها,
 سيربنية هناك أن لفاملؤ ويقرر .تنفيذهل طاقة استخدام مع هلا عمل برنامج

 انتظام يف تتمثل طبيعية وأخرى األيدي إليها متتد ال التي كاملخابز اصطناعية
 .فيه اإلنسان تدخل دون حولنا من الكون
 , الثقافة وزارة, دوكروك ألبري: , تأليفالعجيب اإلنسان جسم −٥

 )صفحة ١٣٤( ,١٩٧٦

 :يةالتال العناوين حتمل ًفصال عرش أحد من مؤلف كتاب وهو
 جسم منها يتألف التي املواد .١

 اإلنسان

 الطاقة دارات .٢

 التنفس جهاز .٣

 الدوران جهاز .٤

 اهلضم جهاز .٥

 والكلية الكبد .٦

 والعظمية العصبية اجلملة .٧

 واليد القدم .٨

 احلواس أعضاء .٩

 العني .١٠

 الدماغ .١١

 أن فبني ;اجلسم أجزاء باقي عىل واليد القدم مزايا يف املؤلف فصل وقد
 مئة, اجلسم أجزاء باقي يف العظام عدد أن حني يف عظام, ١٠٦ عظامها عدد
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 التي الربوطات أعقد هبا القيام عن عجزت ٍبحركات القيام من ِّيمكنها ما وهذا
 .اخلالقني أحسن اهللا فتبارك اليوم, حتى اإلنسان ابتكرها
 .١٩٨٠ ,لبنان مكتبة, دورفيل روي: , تأليفالفضاء ريادة −٦

 بعنوان لبنان مكتبة عن تصدر لةسلس ضمن صفحة ٥٠ يف يقع كتيب وهو
 غزو نطاق يف اإلنسان إنجازات الكتيب يعرض .»احلضارية اإلنجازات سلسلة«

 إىل إضافة األرض, إىل ًاسامل عودته ثم القمر سطح عىل اإلنسان وهبوط الفضاء
 والبث كاالتصاالت متعددة ألغراض األرض حول تدور صنعية أقامر إطالق
 .ذلك وغري والتجسس الطقس أحوال وسرب والتلفزي اإلذاعي
 ٤٢٨( ,١٩٨٠, الثقافة  وزارة, دوكروك ألبري : , تأليفالعنارص قصة −٧

 :عنوانه بالفرنسية. )صفحة
Les elements au pouvoir 

Par 
ALBERT DUCROCQ  

 عدد بحسب ويصنفها الطبيعة يف الكيميائية العنارص الكتاب يستعرض
 الطبقات ذوات العنارص وحتى الواحدة طبقةال ذوات العنارص من اًبدء طبقاهتا
 وما َكتشفها ومن ُاكتشف كيف :حدة عىل عنرص كل الكتاب ويتناول .السبع
 .الكيميائية وتفاعالته خصائصه هي

 :اإلنكليزية اللغة من. ب
 )صفحة ٢٥١( ١٩٧٤ ,الثقافة  وزارة,ويلسن ميتشل: , تأليفالطاقة −١

 )Energy (:اإلنكليزيةب عنوانه
 اًوثيق اًارتباط ارتبط ورفاهيته اإلنسان معاش حتسني أن كيف الكتاب يبني
 تظهر الطاقة وأن والكهرباء, والنفط احلجري الفحم من الطاقة أنواع بتسخري
 اجلزيئي أو الذري القياس عىل تظهر أن يمكن كام ضوئية, أو ًحرارية أو ًحركية
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 أن يمكن النووي املقياس ىلوع .الكهربائي التيار جريان يف أو كيميائية, كطاقة
 .النووية الطاقة شكل وهو وفظاعة ًهوال أشكاهلا أعظم من واحد يف تظهر

 .اليومية حياتنا ويف الصناعة يف الطاقة تطبيقات الكتاب ويعرض
  .١٩٨٠ ,لبنان  مكتبة,كاري راود: , تأليفالسيارة قصة −٢

 بعنوان لبنان مكتبة عن تصدر ٍسلسلة ضمن صفحة ٥٠ يف يقع كتيب
َتطور يستعرض ,»احلضارية اإلنجازات سلسلة«  من اًبدء السيارة صناعة ُّ

 املتميزة الصنع األنيقة احلديثة النامذج إىل ثم بالبرتول ثم بالبخار العاملة النامذج
 .والراحة بالرسعة
 .١٩٨١ ,لبنان  مكتبة,تشايلدز . .أ: , تأليفالنووية الطاقة قصة −٣

 بعنوان لبنان مكتبة عن تصدر سلسلة ضمن صفحة ٥٠ يف يقع كتيب
 ُاكتشف كيف :للطاقة ٍمصدر أحدث قصة يرسد ,»احلضارية اإلنجازات سلسلة«

َتطور وكيف  والفحم كالنفط األحفوري الوقود مصادر حمل َّليحل استعامله َّ
 .ًآجال أو ًعاجال إن النفاد إىل آيلة مصادر وهي والغاز, احلجري
 ,الثقافة  وزارة,كالرك .يإ. أو .ج: , تأليفأعامهلا يف احلاسبات −٤

 )صفحة ١٩٥( ,١٩٨١

 اجلوية, املالحة أمثال من للحاسبات اهلامة التطبيقات بعض الكتاب يرشح
 ويف اجلوية, باألحوال والتنبؤات والطباعة, الطاقة, توليد وحمطات السري, وتنظيم
 إىل وال اسباتاحل تشغيل موضوع إىل يتطرق ال لكنه .الشحن وحمطات الصناعة
 .استعامالهتا مجيع يستويف ال وكذلك عليها, عملها يعتمد التي النظريات
 الرقمية واألنظمة الدارات− الدقة إلكرتونيات− إلكرتونيات املكرو −٥

, ١٩٨٤ ,العايل التعليم  وزارة,ميللامن .ي:  تأليف:والتشاهبية
 )صفحة ٦٣٩  صفحة و٦١٧ :جزءان(
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 واألجهزة الظواهر حتكم التي العامة القوانني هبجزأي الكتاب هذا يتناول
 وطرق تشغيلها وكيفية وبمميزاهتا األجهزة هذه بوصف وهيتم اإللكرتونية,

 .املختلفة وتطبيقاهتا تصنيعها
 املناسبة العلمية املصطلحات عن البحث يف مجة صعوبة املرتجم وجد لقد

 النواقل أنصاف كرتونياتإل علم أن إىل بالنظر الكتاب هذا ترمجة يف صادفه ملا
 فقد ذلك ومع العرشين, القرن من اخلمسينيات يف وترعرع نشأ حديث علم
 ملا العربية باللغة اًمرجع اإللكرتونية اهلندسة لطالب ليقدم جهده قصارى بذل

 .يوم بعد اًيوم وتتسع تزداد وتطبيقات أبحاث من يدرسونه
 .اليونسكو :النارش, املحيطات صحة −٦

 واملواد احلرشات ومبيدات النفطية باملواد البحر مياه تلوث يف يبحث كتاب وهو
 .املجمع يف وال اليونسكو منشورات يف هيلع أعثر مل .املشعة واملواد الكيميائية

*   *   *



  − ٢٦ −

< <
< <

Œ‚ßã¹]<äéqæ<á^ÛŠÖ]<ČéÃÛ¥^< <
< <

ِّعني  بموجب العربية اللغة جممع يف ًعامال اًعضو السامن وجيه املهندس ُ
 يف اًعضوبعدها  يِّمُس ,١٩٦٨−٤−٦ تاريخوال /٧٥٣/ رقمذي ال ماملرسو
 :منها ;جلان عدة
 .١٩٨٠−٦−١٦ تاريخ ٣٤ القرار, بموجب احلضارة ألفاظ جلنة − 

 .١٩٨٠−٦− ١٧ تاريخ ٣٥ القرار, بموجب واملطبوعات املجلة جلنة − 

 .١٩٨٣− ٥−٥ تاريخ ٦٧ القرار, بموجب املصطلحات جلنة − 

 .١٩٨٨− ٢− ١٣ تاريخ ت/١٤ لقرارابموجب  ,اإلدارية اللجنة − 

 سبح حسني الدكتور به َّرحب ٢٣/١/١٩٦٩ بتاريخ استقباله حفل ويف
 ارسف األستاذ سلفه عن ًضافية ًكلمة السامن املهندس وألقى املجمع, يف اًعضو

 .صفحة ٣٠ من مؤلف كراس يف اخلطابني املجمع وطبع اخلوري,
 جلنة يف زمالئه مع تعاونبال أو اًمنفرد السامن وجيه املهندس عكف وقد

 إىل ترد التي والتقنية العلمية املصطلحات وتعريب تدقيق عىل املصطلحات
 :ذلك ومن بدمشق, العربية اللغة جممع

 بموجب العايل التعليم وزارةل الكهرباء جمال يف التقني التعليم معاجم − ١
 .١٩٨١− ٩− ٢٢ بتاريخ املجمع رئيس عن الصادر الكتاب

 الرياضيات مواد يف اجلامعية للمرحلة ميةالعل الرموز تعريب −٢
 الصادر ت/١٣٩ رقم القرار بموجب وذلك والكيمياء, والفيزياء

 .١٩٨٥− ١٢− ١١ بتاريخ املجمع رئيس عن
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 املرسل الفيزياء معجم يف الواردة الفرنسية املصطلحات مراجعة −٣
 رقم القرار بموجب وذلك العراقي, العلمي املجمع قبل من

 .١٩٧٦− ٨−٢٨ تاريخ /٥٤/

 للتعليم الفلك ومعجم اجلغرافيا معجم مصطلحات يف النظر −٤
 ذي والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة كتاب عىل ًبناء العام,
 املجمع رئيس وتكليف ١٩٧٦−١٢− ٩ تاريخ ٥٣٥٠ الرقم

 .بذلك القيام السامن وجيه للمهندس

 العامة ةاملؤسس يف العاملني مع باملشاركة اجليولوجي املعجم تدقيق −٥
 عن صادر كتاب بموجب وذلك املعدنية, والثروة للجيولوجيا

 .١٩٨١− ٩− ٢٢ بتاريخ املجمع رئيس

 للمرحلة العامة والفيزياء النووية الفيزياء معجم مرشوع دراسة −٦
 بموجب وذلك بالرباط, التعريب تنسيق مكتب من املقدم اجلامعية
 .١٩٨٣−٧− ٩ بتاريخ املجمع رئيس عن الصادر الكتاب

 يف أعامله َّتوج تعاىل اهللا رمحه السامن وجيه املهندس أن إىل اإلشارة درجت
 والتكنولوجيا العلم مصطلحات معجم مراجعة يف بمشاركته املصطلحات جمال

 ترمجة إىل ًإضافة لبنان, −  بريوت يف العريب اإلنامء معهد عن ١٩٧٨ عام الصادر
 هذا يف الواردة الذرة وفيزياء والرتموديناميك واملغناطيسية الكهرباء مصطلحات

 وقد .Mc Graw- Hill, Inc النرش دار يف اإلنكليزية باللغة اًأساس املطبوع املعجم
 .صفحة ٣٦٧٥ صفحاته وعدد جملدات أربعة الرتمجة بعد جملداته عدد بلغت

 عرش ثامنية اهللا رمحه وفاته حتى بلغت فقد املجمع جملة يف كتاباته عن أما
 :مثل فلكية ٍموضوعات ُضهابع تناول ًمقاال
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 الرابع اجلزء ٥٧ املجلد −والنجوم السامء دليل لكتاب والنقد التعريف − 
١٩٨٢. 

 األول اجلزء ٦٣ املجلد − العريب الشعر يف والكواكب النجوم ذكر − 
١٩٨٨. 

 .١٩٩٠ الثاين اجلزء ٦٥ املجلد − العرب عند القمر منازل − 

 العلم فروع يف صطلحاتامل حول ِمالحظاته اآلخر ُبعضها تناولو
 :منها ذكرن املختلفة

 ٤٩ املجلد − احلديث العريب املصطلح يف والغموض الدقة جوانب − 
 .١٩٧٤ األول اجلزء

 اجلزء ٥٠ املجلد − االقتصادية العلوم كلية لطالب الرياضيات كتب − 
 .١٩٧٥ األول

 األول اجلزء ٤٦ املجلد −العراقي القطر يف املواد مقاومة مصطلحات − 
١٩٧١. 

 .١٩٨١ الرابع اجلزء ٥٦ املجلد − املوحد العسكري املعجم يف نظرة − 
 .١١٤ − ٩٢ الصفحات, ١٩٨٢ األول اجلزء ٥٧ املجلد −١ النحت − 
 .٣٦٤ − ٣٤٣ الصفحات, ١٩٨٢ الثاين اجلزء ٥٧ املجلد − ٢ النحت − 

 هذا يف األقوال خمتلف النحت َموضوع معاجلته عند السامن األستاذ ساق
 ثغرات, من فيها له يلوح ما ّوبني هادئة, ًعلمية ًمناقشة وناقشها السياق
 وختم .األجنبي للمصطلح املقابل العريب املصطلح لصوغ ٍهنج أقرب َوعرض
 :بقوله املوضوع هذا عن حديثه
 إن .عليه وما للنحت ما بيان إىل البحث هذا يف وفقت قد أكون أن أرجو«
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 أن كام منه, اإلكثار ينبغي ثمني لغوي كنز املوفقة املنحوتة املصطلحات
 وخري اقتالعها, وينبغي اللغة حديقة يف أشواك املوفقة غري الثقيلة املنحوتات

 ».مقبول يشء إىل فيه يوفق مل هو إذا النحت يتجنب أن للمرء
 ٦٠ املجلد − والالسلكية السلكية لالتصاالت العربية املصطلحات − 

 .١٩٨٥ األول اجلزء
 .١٩٨٣ ألولا اجلزء ٥٨ املجلد − احلديث الفلك مصطلحات − 
 الثالث اجلزء ٥٨ املجلد − الفلك يف جديد كتاب النقد و التعريف − 

١٩٨٣. 
 .١٩٨٢ الرابع اجلزء ٥٧ املجلد −  واجلودة والنوعية الكيفية − 

 هذه استعامل يف رأيه العنوان هذا حتت السامن وجيه املهندس عرض
 ًمثاال وقدم .ليةَاملعو أو reliability املوثوقية كلمة إىل ًإضافة الثالث, الكلامت
 به قذفت الذي أبولو لصاروخ املعولية عامل بأن أبولو مركبة يف للمعولية
 للصاروخ ِّاملؤلفة األقسام أن بمعنى باملئة; ٩٩.٩٩٩٩ هو أبولو مركبة

 فيها املعولية كانت لو )قطعة ماليني عرشة عددها ويبلغ( القمرية وللمركبة
 عن تتخاذل أن قطعة آالف لعرشة ٌاملاحت هناك لكان باملئة ٩٩.٩ عىل تقترص

 قطع ١٠ من أكثر ثمة ليس أنه يعني ٩٩.٩٩٩٩ املعولية عامل وأن العمل,
 .العمل أثناء يف خلل يعرتهيا أن يمكن قطعة ماليني عرشة أصل من فقط

 علوم ويف الفلك يف السامن وجيه املهندس اهتاممات أن إىل اًأخري نشري
 عام أيار ١٣٥ العدد املعرفة, جملة يف له شورةمن كتابات يف َّسطرها الفضاء
 والعدد الفضاء, يف اإلنسان توغل :لـ حدود من هنالك هل :بعنوان ١٩٧٣
 .وأوهام حقائق َّاملذنبات :بعنوان ١٩٧٣ عام الثاين ترشين ١٤١
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 ملبادئه, اوفي عمره أمىض لقد .العمالق الرجل هذا صفحة طويت وهكذا
 ًوعطاء, اًعزم إال السنون تزيده وال يمل, وال يكل ال ,اًدؤوب مله,ع يف اًخملص
 ٍآثار من َّخلفه مما ويستفيد هنجه, ينهج أن سريته عىل يطلع من كل أحرى فام

 :ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا« :^ اهللا رسول قال .ثمينة ٍعلمية
 .»له يدعو صالح ٍولد أو به, ينتفع ٍعلم أو جارية, ٍصدقة

 اخلصال هذه من أفاد قد السامن وجيه املهندس الغايل فقيدنا إن ولعمري
 يدعو ًاصاحل اًولد َّوخلف به, ينتفع ًعلام وترك للصدقات, ًمعطاء فكان الثالث,

 تأبني حفل بدمشق العربية اللغة جممع أقام ولقد .جناته فسيح وأسكنه اهللا رمحه .له
 حرضه ١٠/١٠/١٩٩٢ السبت يوم مساء الوطنية األسد مكتبة يف للمرحوم

 وألقى .واملثقفني واألدباء العلامء كبار ومن وذويه, وأحبائه أصدقائه من لفيف
 ومنجزاته الفقيد بمناقب فيها أشاد الفحام شاكر الدكتور األستاذ املجمع َكلمة
 كلمة قدورة الرزاق عبد الدكتور ألقى كام وخارجه, املجمع يف اًعضو كان عندما

 أصدقاء َكلمة وألقى ,اًمدرس كان عندما الفقيد مناقب فيها َّعدد احلفل ذاه يف
 السامن, هشام شقيقه فألقاها الفقيد آل كلمة أما .جوجيايت رفيق الدكتور الفقيد
 .لذكراه اًختليد مجيعها الكلامت هبذه كراس بطباعة املجمع تفضل وقد

***
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 :حرضات الزمالء األفاضل والسادة الكرام
ًا كريام من وجوه ًيطيب يل أن أقدم يف حفل االستقبال هذا وجها علمي

 يكون أمثاهلم ًسورية العربية, وأستاذا من أساتذة العلم احلديث الذين يسعدنا أن
 .وغزو الفضاءنحن الذين نعيش يف عرص الذرة . من األساتذة بني ظهرانينا

إن لغتنا الضادية التي نذرنا النفس خلدمتها واالرتقاء هبا لتواكب حضارة 
كون يف مستوى حضارة العرص املقبل, بأشد احلاجة إىل عامل هذا العرص, ولت

عة ليتحمل معنا عبء هذا الواجب خمتص يف هذا الفرع اجلديد من علوم الطبي
الكبري, ولنفيد من معرفته الواسعة يف اختصاصه ومشاركته الطيبة يف 
ًاالختصاصات األخرى, وليسهم معنا إسهاما فعاال يف إغناء لغة القرآن الكريم  ً

 بام استجد ويستجد من مصطلحات, وما أكثرها?
 قبال هذا العامل العامل? بنا أن نحتفل إذن هذا املساء باستاحريأفال يكون 

 وتابع دراسته الثانوية فيها, ١٩١٣ولد السيد وجيه السامن يف دمشق سنة 
ًوكان واحدا من أظهر شبابنا, مل يتميز باجتاهه العلمي فحسب, وإنام امتاز 

 .كذلك بمشاركته يف فروع املعرفة األخرى األدبية واالجتامعية
 أول سوري استطاع االلتحاق وقد أتم دراسته العالية يف فرنسا, وكان

                                                             
 .٦٦٠, ص ٣, اجلزء ٤٤جملة جممع اللغة العربية بدمشق, املجلد   )١(
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ا بامليكانيكا  خمتص١٩٣٧ وخترج منها سنة Ecole Centraleباملدرسة املركزية 
ًوالكهرباء, وحينام عاد إىل وطنه مل جتد له سلطات االنتداب عمال يتكافأ 

ل ِلف بالتعليم يف املدارس الثانوية, وقبُواختصاصه ويلتقي مع مؤهالته فك
 مادة الفيزياء يف حلب ثم يف دمشق تسعة أعوام, ألف َّ ودرس,اذلك مضطر

ً ظل أحدها معتمدا لطالب الشهادة الثانوية ,خالهلا ثالثة كتب يف هذه املادة
 .١٩٥٨ًمدة اثني عرش عاما حتى كانت الربامج اجلديدة سنة ) البكالوريا(

ً عني أستاذا مساعدا فيها, ١٩٤٦سست كلية اهلندسة يف حلب سنة ُأوملا  ً
, وال أزال أذكر زياريت له مرة يف حلب, ١٩٥٩ً أصبح عميدا هلا حتى سنة ثم

 − وكلية اهلندسة يف حلب جزء منها − ًعندما كنت رئيسا للجامعة السورية 
 الطيب الذي خلفه يف نفيس كعامل عامل وإداري منظم وإنسان حيرص عىل َاألثر

بأحسن قيام, فقد أبىل مثاليته أشد احلرص, وتتبدى لك غريته عىل القيام بعمله 
 انتقاءًبالء طيبا يف تأسيس الكلية مع الصعاب الشديدة التي لقيها سواء يف 

 .املدرسني أو يف تكوين املخابر واستيفاء جتهيزاهتا باألدوات الالزمة
ومل يقترص عمله يف تلك السنوات عىل االضطالع بأعباء التدريس 

مرشوع مرفأ الالذقية : رشوعني كبريينواإلدارة وإنام أسهم يف األعامل الفنية مل
 . مياه الفرات إىل حلبِّومرشوع جر

ممت سنة ُعي إىل اإلرشاف عىل رشكة اجلر والتنوير يف دمشق التي أُود
ً مديرا هلا, وهنض بأعبائها وأحاهلا من ِّنيُ وآلت مؤسسة مستقلة فع١٩٥١

ًمؤسسة انتدابية حلام ودما إىل مؤسسة عربية الوجه واليد و  .اللسانً
ً عضوا يف مؤسسة اإلنامء, ثم نائبا لرئيسها ١٩٥٧ يف أواخر عام ِّنيُوع ً

سندت إليه وزارة ُثم أ) وهي مؤسسة تعنى بتصميم مشاريع التنمية وتنفيذها(
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 فقام بتأسيس هذه الوزارة أحسن قيام, واستمر ١٩٥٨الصناعة املحدثة عام 
 .١٩٦١ًوزيرا هلا ثالث سنوات حتى أواخر 

بعد ذلك إىل التقاعد, وحرصت كلية اهلندسة يف جامعة دمشق وأحيل 
 وهو اليوم .عىل االستفادة من عمله فعهدت إليه بالتدريس بصفة أستاذ حمارض

يتابع جهوده العلمية العربية يف املؤسسات املختلفة التي يرشف عليها أو 
 ,١٩٥٩فهو عضو يف املجلس األعىل للعلوم منذ تأسيسه عام : يشارك فيها

ِّنرش العلمي فيه, وسبق له أن كلف ومقرر جلنة ال اإلرشاف عىل إدارته خالل ُ
 واالحتاد العلمي ,, ويرأس مجعية الفيزيائيني السورية٦٤, ٦٣, ٦٢السنوات 
 . ويدير جملة العلوم التي تصدر يف دمشق,السوري

وإذا جتاوزنا إىل مؤلفاته التي أرشت إليها للمدارس الثانوية, فإننا نجد 
لسلسلة من الكتب العلمية القيمة التي انطوت عىل لغة طيعة سليمة, وأداء ا

 :عريب صحيح, ومصطلحات علمية جديدة يف مثل
 .١٩٦٢ وقد طبع عام ,كتاب الصواريخ واألقامر الصناعية

 .١٩٦٤ وقد طبع ,وقصة الذرة
 . الذي ترمجه عن اإلنكليزية,وكتاب الطاقة

 ترمجه باالشرتاك مع زمالئه من ,باءوكتاب يف جملدين كبريين يف الكهر
 .١٩٦٣جامعة دمشق عام 

 عديد من البحوث واملقاالت العلمية التي نرشت يف جملة ًإضافة إىلهذا 
 .ّاملعرفة والعلوم, وأماليه التي تضم حمارضاته يف كلية اهلندسة والتي لـام تطبع بعد

تقبله يف هذا هو تعريف موجز باملهندس األستاذ وجيه السامن الذي نس
هذا احلفل, وندرك أن انضاممه إىل حلقتنا يسد ثغرة اشتد شعورنا هبا, تتمثل يف 
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العناية باللغة العلمية بعلوم هذا العرص, آملني أن يشتد به أزرنا, ومقتنعني أنه 
ًسيخصص هلذا املجمع الذي حيتضنه بفخر بعضا من وقته ليسهم معنا يف حتقيق 

 .علميغاياته يف اقرتاح املصطلح ال
إنني باسم جممع اللغة العربية بدمشق أرحب بك أهيا األستاذ الكبري 
ًعضوا جديدا وزميال كريام يف جممعنا تتوجيا جلهودك يف التعريب واستكامال هلذه  ً ً ً ً ً

 .اجلهود ومتابعة هلا
 .وفقنا اهللا إىل ما فيه خري العرب والعربية يف ثقافتها ولغتها وعلومها

*   *   * 
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ًرمحا ثمة ألن السامن وجيه املهندس األستاذ عن أحتدث أن يرسين ِ  علمية َ
 اهلندسة حقل يف يعمل كان هو التطبيقية, العلوم إطار يف يعمل فكالنا بيننا;
 َّمكنتني بيننا عديدة لقاءات هناك كانت وهلذا الرياضيات, حقل يف أعمل وأنا
 عىل الوقوف ومن العلمية, وسامته ُاخللقية تهصفا عن الكثري معرفة من

 .تبوأها التي واملواقع األمة, هلذه قدمها التي َّاجلىل اخلدمات
 ًقدوة لنا َّقدمت متميزة علمية ًشخصية ٍّبحق السامن األستاذ كان لقد
 .هبا االهتداء احلالية باألجيال جيدر ًحسنة

*   *   * 
 وال .١٩٩٢ عام يف إليه اهللا تارهواخ ١٩١٣ عام يف السامن املهندس ولد

 عهد يف السامن ولد فقد متميزة; مدة كانت الزمان من املدة هذه أن يف شك
 جاء وبعدمها والثانية, األوىل العاملية احلرب أحداث وعاش العثامنية, السلطة
 مرت ثم االستقالل, حدث ثم الفرنيس, ثم الفيصيل, ثم العريب, احلكم
 لذلك .وبعدها أثنائها, ويف وسورية, مرص بني حدةالو قبل :خمتلفة ظروف
 والثقافات احلكم ألنظمة املختلفة األوجه ملعرفة جيدة فرصة للسامن أتيحت
 .وعطائه وأدائه حياته يف أثر لذلك وكان هبا, املرتبطة
 ُاملكتب هذا وكان دمشق; يف عنرب مكتب يف الثانوية دراسته السامن َّأتم

                                                             
 يف السامن وجيه األستاذ عن دعبول الدكتور فيها حتدث التي التلفزية احللقة من املستقاة  )١(

 .)وجممعيون جممع( برنامج
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 هلا كان جدا ًمهمة شخصيات َّوخرج الوقت, ذلك يف حيدةالو الثانوية َاملدرسة
 .وهنضته البلد هذا تاريخ يف بارز دور

 حبه من بدافع أمته أبناء خلدمة حثيثة رغبة السامن عند َّتولدت البيئة هذه يف
 دراسته ويف حياته, أمور تدبري يف الرصامة جانب آثر لذلك وطنه, وألبناء لوطنه

 .األوجه متعددة منفتحة متميزة شخصية له َّفتحققت .وقته ةإدار ويف ومطالعاته,
 كان التي طريقته يف السامن يقلدوا أن إىل اجليل هذا شباب أدعو وأنا
 .اآلخرين مع هبا يتعامل كان والتي وقته, فيها يرصف

*   *   * 
 روحي ٍبغذاء يستهله الباكر, الصباح من يبدأ فيومه مرسومة; السامن حياة

 العلمية نشاطاته يف عمله يبارش ثم الكريم, القرآن من صفحات اءةبقر يتمثل
 منقطعة بكفاءة الوقت إدارة يف ظاهر أثر اهلندسية لعقليته وكان .واإلدارية
 احلضارة, بناء يف األساسية الركائز أحد الوقت إدارة حسن أن يف شك وال .النظري
 .الالزم االهتامم وتوليه جيالاأل هذه له تتنبه أن ينبغي األمهية غاية يف أمر وهو

*   *   * 
 سورية إىل العودة وقرر فرنسا, يف )الكهرباء هندسة( دراسته السامن أهنى

 بلده, ألبناء وإخالصه لوطنه حبه عىل ًدليال هذا قراره وكان ,)١٩٣٧ عام يف(
 عىل فرنسا يف البقاء آثروا الذين املوفدين من الكثريون عنه تكاسل قرار وهو
 للشباب ًحسنة ًقدوة بلده إىل بعودته أعطى فقد السامن أما .وطنهم إىل معودهت
 .اخلارج يف للدراسة يوفدون الذين

 بأعبائها قام املناصب, من ٍعدد ُّتقلد من واإلدارية العلمية خرباته َّمكنته
 وسورية مرص بني الوحدة زمن يف الصناعة وزارة توليه مدة ففي .قيام خري
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 مدير أول ِّعني وعندما .هذا يومنا حتى بنتائجها ننعم زالن ال مشاريع أنجز
 .وجه خري عىل املؤسسة هبذه ينهض أن استطاع الكهرباء, ملؤسسة

 من هذا ّفمكنه العربية, يعشق وكان واإلنكليزية, الفرنسية اللغة السامن أتقن
 األدب إىل بالعودة يكتف فلم خمتلفة; دول وحضارات ثقافات عىل االطالع

 بذلك فجمع األجنبية, الدول بعض آداب عىل اطلع بل العريب, والشعر يبالعر
 .العربية إىل واإلنكليزية الفرنسية من الكتب من ًعددا وترجم أطرافه, من اخلري
 احلواسيب ويف الذرة ويف الفلك يف َّشتى, موضوعات الرتمجات هذه تناولت وقد
 إىل تعدته بل العلمي, اإلطار يف ًحمصورة تكن ومل ...الصواريخ ويف املحيطات ويف

 .ًأيضا األديب اإلطار
 أدنى لدى ذلك يتبدى والوضوح, بالسالسة السامن ترمجات امتازت

 جهة من اللغوية املهارة أصحاهبا ينقص أخرى ترمجات وبني بينها ٍمقارنة
  .أخرى جهة من االختصاص يف واملهارة

*   *   * 
 التدريس يف مناحيها; يف ًمتعددة احجمه يف ًكبرية السامن إنجازات كانت
 هذه ملثل السامن وقت اتسع كيف أتساءل ُوكنت .واإلدارة والرتمجة والتأليف

 .اإلنجازات
 أو الكتاب هذا عن ًمطوال ًتقريرا كتب ًمؤمترا حرض أو ًكتابا قرأ إذا كان

 .املجالت من غريها أو املجمع جملة يف التقرير نرش ثم املؤمتر, هذا
 الوطن مصلحة ْيؤثر كان أنه ذلك ُآية لوطنه, االنتامء صادق نالسام كان

 .زائلة َّآنية والثانية باقية دائمة ُفاألوىل الشخصية, مصلحته عىل
 إدارة يف طريقته ُوأكربت العلمية, اللجان إحدى يف معه ُاشرتكت
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 خفيف ًسمحا, كان لقد .اآلخرين مع تعامله بحسن ُوأعجبت االجتامعات,
 .ًطيبا ًأثرا حمدثه نفس يف كيرت ّالظل,

*   *   * 
 أو مأثور ٍقول عىل فيه فوقع ًكتابا قرأ إذا أنه العجيبة الرجل هذا أمور من

ٍمثل أو مجيل شعر بيت  هلذا أعده صغري دفرت يف كتابته إىل سارع األمثال من َ
 واألمثال األقوال هذه من كبرية جمموعة لديه فاجتمعت ِّخصيىص, الغرض
 إين ثم .اهللا رمحه قدورة الرزاق عبد الدكتور تلميذه هذا يف َّوقلده .واألبيات

 كراسات يف قراءته أو بسامعه ُّألتذ ما َّكل ِّأدون اآلخر أنا فأصبحت َّقلدهتام,
 .حني بعد ًحينا إليها أعود صغرية

 شاطئ عىل وهي باألمان تشعر البواخر( :اآليت املثال ذلك عىل وسأرضب
 له ًطويال ًحديثا خيترص القول هذا إن ).البواخر ُصنعت هلذا ليس ولكن البحر,
 .عنها للتعبري عديدة صفحات إىل حتتاج عميقة دالالت

*   *   * 
 الفلك بعلم هيتم َمن :ًدوما يتساءل وكان , الفلك بعلم مهتام السامن كان

 كنا العرب فنحن تساؤله, يف حمقا كان السامن أن يف شك وال بالدنا? يف اآلن
 ال العرب علامؤنا وضعها التي النجوم أسامء إن حتى العامل, يف الفلك علم َقادة
 التجهيزات من الكثري العرب علامؤنا واخرتع .األجنبية اللغات يف هي كام تزال

 العرب علامؤنا َّوقدم متعددة, علمية متاحف يف موجودة وهي الفلكية,
 .الشأن هذا يف يذكر عطاء أي وجدي فال اآلن أما .العلم هذا يف َّجىل خدمات
 صغري كتاب علينا َّيقرر كان الثانوية, املدارس يف كنا عندما أننا َّأتذكر وأنا

 هذا تدريس ُألغي ثم صفحة, مئة يتجاوز ال صفحاته عدد الفلك علم يف
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 أي يف َّيدرس ال الفلك علم أن وجدنا اجلامعة دخلنا وملا .ذلك بعد الكتاب
 يف الرياضيات لقسم ًرئيسا وأصبحت األيام َّومرت .امعةاجل فروع من ٍفرع
 الفلك? علم أين :الفحام شاكر الدكتور فسألني دمشق, جامعة يف العلوم كلية

 يف )الفلك شعبة( إحداث عىل السامن األستاذ تساؤل قبله ومن سؤاله فحثني
 ُبحثت أنني ٍوقتئذ واجهتني التي املفاجئة املشكلة ولكن الرياضيات, قسم
 .ًأحدا أجد فلم العلم هذا يدرس َّعمن

 يلتفتوا أن العايل التعليم ووزارة الرتبية وزارة يف القائمني إىل َّأتوجه فإين ولذلك
 .بإجيادها نفخر التي العلوم أحد كان فقد الالزمة, العناية يولوه وأن العلم هذا إىل

*   *   * 
 ًجهدا وبذل فيها فعمل ة,االختصاصي باملعاجم ًكبريا ًاهتامما السامن اهتم

 أن عىل آخر ًبرهانا امليدان هذا يف عمله وكان .ومراجعتها تأليفها يف ًعظيام
 .لذلك تؤهلها خصائص من به تتميز ملا العلوم استيعاب عىل قادرة العربية
 )اهلنديس املعجم( يف ًفمثال املعاجم, يف جدا مهمة انتقادات للسامن وكانت
 فاستعملوا التعريب, إىل اجلائر َجلوءهم املعجم يواضع عىل السامن عاب
 ًبدال )توربني( ككلمة بسهولة; معناها إدراك العريب عىل يصعب معربة كلامت
 علامؤنا اعتمدها التي املصطلحات إىل يعودوا أن عىل َّوحثهم ,)عنفة( من

َّسدت إذا إال التعريب إىل يلجؤوا وأال اختصاصه, يف ٌّكل العرب  لالسب مجيع ُ
 .األجنبي للمصطلح العريب املقابل إلجياد

 بصلة املوضوع هذا إىل متت مقاالت السامن كتب الرتمجة موضوع ويف
 اللغة جممع جملة يف نرشمها )النحت( بعنوان مقاالن املقاالت هذه من .وثيقة
 .بدمشق العربية
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 له أخلص األعامل من ٍعمل يف رشع إذا ًمثابرا, السامن كان فقد وباجلملة
 .وجه خري عىل ينجزه أن إىل وقته َّكل وأعطاه

*   *   * 
 عضوية إن :فأقول بدمشق العربية اللغة جممع يف السامن عضوية عن أما
 له هاما ًإنتاجا َّقدمت علمية ٍلشخصية اجلمهورية رئيس من وسام هي املجمع

 اهذ حامل وعىل األصل, يف ٌوسام إذن فالعضوية .املجتمع خدمة يف واضح أثر
 املجمع جلان يف فيشارك املجمع, رحاب يف َّالعلمي مشواره يتابع أن الوسام
 املحارضات ويلقي املجمع يعقدها التي والندوات املؤمترات ويف العلمية
 ...إلخ املجمع جملة يف البحوث وينرش

 َّيتقدم فبعضهم وإنتاجهم, عطائهم يف ًسواء ليسوا املجمع أعضاء أن عىل
 وجيه املهندس كان وقد إسهاماته, ووفرة إنتاجه وكثرة هنشاط لفرط الصفوف
 ًفاعال ًعضوا كان .الصفوف َّتقدموا الذين هؤالء من ًواحدا اهللا رمحه السامن
 يف سورية متثيل يف ًومميزا املجمع, يف ًمميزا َّحل, أينام ًمميزا وكان املجمع, يف جدا

 ...املعاجم صناعة يف ًومميزا املؤمترات,
*   *   * 

 ومؤسساتنا وجامعاتنا جممعنا هبا يعتز علمية قامة السامن وجيه كان لقد
 ومازلنا وإنجازاته, مؤلفاته يف احي بقي بل مات, عندما َيمت مل أنه وأؤكد ووطننا,
 .اخلالدين من ًفعال إنه :أقول جيعلني وهذا وخدمات, تراث من َّقدم مما نستفيد

*   *   * 
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 وجيه السامن

)١٩٩٢− ١٩١٣( 

وجيه بن لطفي السامن, مهندس, له اهتامم يف األدب, ولد يف دمشق وتويف 
 يف ١٩٣٠ و١٩٢٤درس يف مدرسة البحصة االبتدائية, ثم بني عامي . فيها

يف عام ) فرع الرياضيات(ونال الشهادة الثانوية ). مكتب عنرب(ثانوية دمشق 
ثم درس يف فرنسا يف املدرسة املركزية للفنون والصناعات, وخترج . ١٩٣٠

ًوأصبح أستاذا للرياضيات . ١٩٣٧ يف عام امليكانيك والكهرباءًفيها مهندسا يف 
 ٍسست عندئذوأ. ١٩٤٦ يف ثانوية حلب, ثم يف ثانوية دمشق حتى عام الفيزياءو

ًكلية اهلندسة يف حلب, فصار أستاذا فيها ثم عميدا َسمي , ١٩٥١ويف آذار . ً ِّ ُ
ًمديرا عاما يف مؤسسة كهرباء دمشق  ثم أسست مؤسسة اإلنامء االقتصادي, فانتقي. ً

ًعضوا يف جملسها, ثم نائبا لرئيسها, يف عام  , واشرتك يف جملسني آخرين ١٩٥٧ً
 ., وقام الثاين عىل جر مياه هنر الفرات إىل حلبأدار أحدمها مرفأ الالذقية

 أصبح وزير الصناعة يف اإلقليم الشاميل من اجلمهورية ١٩٥٨ويف عام 
ًثم أصبح أستاذا يف كلية اهلندسة . العربية املتحدة, فأسس هذه الوزارة اجلديدة

ًوكان عضوا يف املجلس األعىل . ١٩٦٩ و١٩٦١بجامعة دمشق بني عامي 
, ومقرر جلنة النرش العلمي فيه, ثم أصبح رئيس جلنة ١٩٥٩عام للعلوم منذ 

ًوانتخب رئيسا جلمعية . ١٩٦٤ و١٩٦١املقررين يف املجلس بني عامي 
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−١٩٥٦(واالحتاد العلمي السوري ) ١٩٧٤− ١٩٥٥(الفيزيائيني السوريني 
وأدار . ١٩٦٧ًوانتخب عضوا يف جممع اللغة العربية بدمشق يف عام ). ١٩٧٦

 .١٩٦٦ و١٩٦٥نديس االستشاري بدمشق يف عامي املكتب اهل

وطبع الثاين . للسنتني األخريتني من الدراسة الثانوية الفيزياء ألف كتايب
 ١٩٤٦س الثانوية منذ تأليفه يف عام س يف املدارَّوبقي يدر. منهام طبعات عدة

 .١٩٥٨حتى تغيري منهاج الدراسة عام 

 صدرت بالفرنسية يف ثامنية الفيزياءترجم مع أساتذة آخرين موسوعة يف 
. ١٩٧٣ و١٩٦٤ة املجلس األعىل للعلوم بني عامي ونرش الرتمج. أجزاء

ترجم مع أستاذين . ١٩٨٢ونرشت وزارة التعليم العايل اجلزء األخري يف عام 
 من اإلنكليزية, وطبعت جامعة  احلديثة للجامعاتالفيزياءآخرين كتاب 

ترجم كتاب إلكرتونيات الدقة من اإلنكليزية, . دمشق هذه الرتمجة عدة مرات
وترجم لوزارة الثقافة كتابني يف . ١٩٨٤ و١٩٨٣وطبع يف جزأين يف عامي 

كام ترجم . »قصة الذرة«, و»الصواريخ واألقامر الصنعية«: تبسيط العلوم مها
جسم اإلنسان «, »الطاقة«: يدان نفسه هيهلا سبعة كتب صغرية يف امل

قصة «, »أوبنهايمر صانع القنبلة الذرية«, »هايزنربغ«, »قصة املادة«, »العجيب
 ١٩٧٤ونرشت هذه الكتب بني عامي . »احلاسبات يف أعامهلا«, »العنارص

» ليدي بريد« كتب صغرية أخرى من سلسلة ٧وترجم من اإلنكليزية . ١٩٨١و
وترجم لالحتاد الدويل . ١٩٨١ و١٩٧٨ عامي ُنرشت يف بريوت بني

لالتصاالت الالسلكية والسلكية مخسة كتب كبرية تتعلق بأجهزة القياس 
وباخلصائص العامة لالتصاالت والدارات اهلاتفية الدولية والدارات الرقمية 

 .ذات اخلدمات املتكاملة



  − ٤٥ −

التي أصدرها االحتاد العلمي السوري » رسالة العلوم«أدار جملة 
جملة «ونرش مقاالت أخرى يف . , ونرش فيها مقاالت كثرية)١٩٦٤−١٩٥٧(

جممع اللغة «وحوت جملة ). دمشق(» جملة املعرفة«ويف ) بريوت(» العلوم
ًألقى عددا كبريا من . بدمشق مقاالت كتبها يف املصطلحات» العربية ً

 .املحارضات يف موضوعات علمية خمتلفة, وأحاديث يف إذاعة الكويت

 يف ترمجة املعجم العلمي الكبري الذي أصدرته دار نرش ماكروهيل اشرتك
األمريكية, وكان رئيس األساتذة الذين قاموا عىل تصحيح املعجم اهلنديس 

 .الذي أعده احتاد املهندسني العرب

ًكان عضوا يف الوفدين السوريني اللذين حرضا مؤمتري األمم املتحدة يف 
 ١٩٥٥ الذرية يف أغراض سلمية وقد عقدا يف جنيف عام الطاقةميدان استعامل 
 .١٩٦٥ ويف فيينا عام

ًكان أديبا عاملا مولعا بالرتاث العريب خبريا به, مطلعا عىل األدب الفرنيس  ً ًً ً
ًثا بارعا, وأستاذا موقرا, وصديقا ِّوكان حمد. ا لهًواإلنكليزي قارئ ً ًً ً, وواصال اوفيً
 .ًللرحم شفيقا

*   *   * 
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 .١٩١٣ّ ولد وجيه السامن يف دمشق عام − 
نال شهادهتا  بمدرسة اهلندسة العليا بباريس والتحق رحل إىل فرنسا و− 

 .١٩٣٧عام 
الفيزياء يف ا للرياضيات وًبدأ حياته العلمية مدرس إىل دمشق و عاد− 

 .ثانوية دمشق
ً عني أستاذ١٩٤٦ يف عام −   . يف كلية اهلندسة يف حلباّ
 . شغل منصب عميد كلية اهلندسة بحلب١٩٤٧ يف عام − 
ً عني مدير١٩٥١ يف عام −   . ملؤسسة الكهرباء لدى تأميمهااً عاماّ
 . لرئيسهااًقتصادي, ثم نائب عضو يف مؤسسة اإلنامء اال− 
 . جلمعية الفيزيائني السورينياً انتخب رئيس١٩٥٥ يف عام − 
 . لالحتاد العلمي السورياً انتخب رئيس١٩٥٦ يف عام − 
 توىل مديرية جملة رسالة العلوم و نرش فيها مقاالت علمية ١٩٥٧ يف عام − 
 .عديدة
ًعني وزير ١٩٥٨ يف عام −   .اميل بسورية للصناعة يف اإلقليم الشاّ
ً عني عضو١٩٥٩ يف عام −   للجنة اًمقررا يف املجلس األعىل للعلوم وّ

 .النرش العلمي و املصطلحات فيه
 . قام بالتدريس يف كلية اهلندسة بدمشق١٩٦١ يف عام − 
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 . يف جممع اللغة العربية بدمشقاً انتخب عضو١٩٦٨يف عام  − 
 »العلوم«جملة سورية و ال»املعرفة« نرش العديد من املقاالت يف جملة − 
 .اللبنانية
ة خمتلفة يف املحافل  من املحارضات يف موضوعات علمياً ألقى عدد− 

 .املكتباتواألندية و
 .ّ قدم سلسلة من األحاديث يف إذاعة الكويت− 

 :من أعامله
 هي تتألف من ثامنية أجزاء يف الفيزياء شارك برتمجة موسوعة فرنسية و− 

 .لتجريبيةاوتدعى الفيزياء العامة و
 الالسلكيةحتاد الدويل لالتصاالت السلكية ولالمخسة كتب  قام برتمجة − 

تتعلق بأجهزة القياس واخلصائص العامة لالتصاالت والدارات اهلاتفية 
 .الدارات الرقمية متكاملة اخلدماتالدولية و

 .التقنية للمصطلحات العلمية و»ماك غروهيل«معجم  شارك يف ترمجة − 
احلرارة الف من املصطلحات يف الكهرباء واملغناطيس وآ ترجم عدة − 

 .بعض فروع فيزياء الذرةة والتحريكي
  .ّ ألف الكتب للمدارس الثانوية− 
 . قام برتمجة املصطلحات العلمية− 

 :من مؤلفاته
 .١٩٦٢ − األقامر الصنعية  كتاب الصواريخ و− 
 .١٩٦٤ − ّ قصة الذرة − 
 .١٩٧٤ −  ترمجة −  الطاقة − 
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 .١٩٧٦ −  ترمجة −سان العجيب ن جسم اإل− 
 .١٩٧٦ −  ترمجة −  قصة املادة − 
 .١٩٧٥ −  ترمجة − هيزنربغ − 
 .١٩٧٧ − ترمجة − اوبنهايمر صانع القنبلة الذرية − 
 . ترمجة− كتاب الفيزياء احلديثة للجامعات − 
 .نرش يف جزءين ترمجة و−كتاب الكرتونيات الدقة  − 
 .١٩٨١ −  ترمجة −  قصة العنارص − 
 .١٩٨١ − بات يف أعامهلا  احلاس− 
 . ترمجة لليونسكو− صحة املحيطات − 

*  *   * 
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 سيدي الرئيس, ساديت
كم ورمحته, وحتية عاطرة إىل جممعكم الكريم معقل اللغة سالم اهللا علي

العربية ومالذها, وقد شارف اخلمسني من عمره احلافل بخدمة هذه اللغة, لغة 
القرآن الكريم, لعة املدنية العربية ذات التاريخ املجيد الطويل واحلكمة 

ملعت ت األدب الرفيع يف نثره وشعره, لغة حضارة االواسعة واملجد التليد, ذ
ً بريق, وسادت وسيطرت وانفردت بمكانتها السامية أمدا مديدعًدهرا بأسط  .اً

لقد وكل إليكم يا ساديت أمر الذود عن تراث هذه اللغة وتقاليدها 
ا يف بطون املكتبات يف خمتلف هوقواعدها وإحياء علومها ومجع ما تفرق من

ِّحتتاجه عىل مر األيام استيالدها بكل جديد أنحاء العامل ونرش كنوزها الدفينة و
ّوجتدد العصور, وإعادة نضارهتا وهبائها كلام أغرب ّ  ثوهبا أو ضاق عن استيعاب ّ

فيا هلا من مهمة كربى ورسالة عظيمة تقومون هبا . مولدات احلضارة احلديثة
ُعىل قلة يف العدد والعدد َ ّ. 

ليق فخ. إن أبناء األمة ينظرون إليكم بنظر اإلكبار واإلجالل والتقدير
ّبمن أوليتموه مثيل رشف الضم إىل ناديكم واالنتساب إىل جممعكم أن يكرب 
ُلكم هذه اليد, وأن يعمل جاهدا بقسطه من الواجب لتحقيق ما وضع يف هذا  ً

                                                             
 .٦٦٤, ص ٣, اجلزء ٤٤ العربية بدمشق, املجلد جملة جممع اللغة) ١(
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فاسمحوا يل أن أثبت لكم هنا شكري اخلالص الذي . املجمع من أمان وآمال
جمع, والعمل عىل ًال أجد برهانا عليه سوى صدق العزيمة يف خدمة هذا امل

 .حتقيق أهدافه السامية بام أستطيع من قوة وعزم
ويقيض واجب اإلخالص أن أرسل من موقفي هذا حتية اخللف املعرتف 
بالفضل إىل أعضاء املجمع الراحلني الذين سبقوا بأداء الرسالة, وكان هلم 
ُّرشف وضع أسس هذه املؤسسة والنهوض هبا, وأخص منهم الرئيس الراحل 

مري مصطفى الشهايب صاحب األيدي البيضاء, تغمده اهللا وإخوانه برمحته األ
ّوأحسن هلم اجلزاء عىل أسدوه من خري وحسن صنيع, وجعل لنا يف خلفهم 

 .ِالرئيس احلايل وإخوانه األعضاء أفضل العوض
يدعوين الواجب إىل الكالم عن . ُّمهمتي اليوم أهيا السادة جد شاقة

َاخلوري, العضو الراحل الذي تفضلتم بدعويت لشغل العالمة املرحوم فارس 
وفارسنا من النوابغ الذين ال جيود الدهر بأمثاهلم عىل . املقعد الذي خال بوفاته
وإن من يتأمل يف حياته احلافلة الطويلة العريضة ويف . أمة من األمم إال يف الندر

 .غناها وازدخارهاأعامله ومآثره العديدة الكبرية, يدهش من 
ان رمحه اهللا متعدد الشخصيات, كأنام جتمعت يف شخصه عدة رجال ك

من متنوع النشاط رفيعه, زاخر املعرفة جيدها, كأنام يغرف . ناهبني عبقريني
ًبحر, موهوبا موفقا, فهو الطالب النجيب العصامي الذي ال يعول إال عىل  ً

ب الفصيح نفسه يف كسب القوت وتدبري وسائله, ثم هو األستاذ املجيد واخلطي
البليغ والكاتب والشاعر املطبوع والسيايس احلاذق ورجل املجالس النيابية 
ورجل الدولة, ثم هو فارس منتديات السياسة, املدافع عن حقوق أمته وبالده 

وهو أستاذ القانون القدير املعجب . أمام جهابذة القانون الدويل ونوابغ الساسة
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ي الناجح واملفاوض البارع ورجل واملستشار احلقوقي  املاهر واالقتصاد
األزمات يلجأ إليه عند كل ملمة وخطب, ثم السيايس العاملي تفتحت أمامه 

 فربز وجىل, وكان يف كل ميادين األمم املتحدة وجملس األمن واللجنة القانونية
 .هوذلك موضع اإلعجاب واإلكبار والتقدير من كل من عرفوه أو سمع

يف ثلثها زمن, حافلة باألعامل املجيدة, ودعت إن حياة كحياته مديدة يف ال
األول القرن املايض وعارصت بل عايشت يف ثلثيها األخريين هذا القرن, 
ًوشهدت كثريا من األحداث اجلسام, فلم تقف منها موقف املتفرج, بل كان هلا 
َدورها اجللل يف خدمة بالدها وخدمة العروبة, وكان القدح املعىل يف ميدان  ّ

ّإن هذه احلياة الطافحة بجسيم األعامل ألعظم من أن توىف ...  العامليةالسياسة
َّحقها يف مثل هذا املوقف ويف أمد حمدود حدود هذه األمسية لقد ألفت يف . ّ

 .سرية فارسنا الكتب وحربت املقاالت, وأعتقد أن ال يزال ثمة ما يكتب عنه
نبية بال معلم فيتقنها يتعلم اللغات األجًكان رمحه اهللا موهوبا يف اللغات, 

تعلم اللغة الرتكية يف شبابه ليتسلح هبا يف نضاله السيايس . ًويصبح فيها خطيبا
فانتسب إىل مجعية االحتاد والرتقي, ثم رشح نفسه للنيابة يف . أيام احلكم العثامين

 وملا فاز بالنيابة وأقام يف القسطنطينية أنكب عىل حتسني لغته »املبعوثان«جملس 
وكانت . ية حتى صار خيطب هبا بذالقة لسان وفصاحة بيان وثبت جنانالرتك

ن القضايا العربية خري له مواقف جرأة مرشفة مع زعامء األتراك دافع فيها ع
جنوا أيام احلرب العاملية األوىل ُسيام عن مجاعة األحرار الذين سدفاع, وال

 . سيقوا إىل املشانقالرتكي والعمل عىل التخلص منه ثمبتهمة الثورة عىل احلكم 
الرتكية أخذ هيتم بالفرنسية لتكون له لغة املجتمعات ويف إبان تعلمه 

الراقية, ثم استفاد من إتقانه هلا يف عهد االنتداب الفرنيس فصار خياطب احلكام 
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الفرنسيني ويناقشهم وخيطبهم بالفرنسية يف املناسبات السياسية, يف سورية أو 
 . بالدهًيف فرنسا مدافعا عن حقوق

وتعلم اإلنكليزية يف صباه ويف شبابه يف مدارس اإلرساليات ويف اجلامعة 
ًاألمريكية, وظل طول حياته يزيد ما تعلمه منها عمقا وإتقانا ً فمكنه هذا . ّ

اإلتقان, مع ما فيه من صفات اخلطيب الكبري, من الربوز يف حمافل السياسة 
, مع حضور بدهيته وتوقد ذهنه وعلمه وأعانته طالقة لسانه باإلنكليزية. العاملية

فكان . الغزير وحفظه الكثري, فارتقى إىل مراتب كبار الساسة واخلطباء العامليني
له يف قاعات األمم املتحدة, وجملس األمن واملؤمترات السياسية مواقف بيان 

ّر فأدى أجل مشهورة أكسبته تقدير أكرب الساسة يف العامل ولفتت إليه األنظا ّ
ًوقد كان بيانه القوي قمينا بأن . نان ومرص وفلسطنيات لسورية ولباخلدم

ّجيعله يفوز يف ترجيح جانب احلق يف مجيع القضايا التي دافع عنها, لو أن حسن 
ّالبيان وقوة احلجة واللباقة, كانت تكفي وحدها إلحقاق احلق دون أن تدعمها 

ًولكن قوى الرش كانت أحيانا . ّقوة السالح الغاشمة أكرب من أن يغلبها جالء ِّ
 .ِّاحلق وسحر البيان

إزاء إتقانه هلذه اللغات الثالث, كان نصيب اللغة العربية, لغة آبائه 
وأجداده, لغة قومه وإخوانه, من العناية والتهذيب واملطالعة واملراجعة 

طول ّفأتقنها أيام إتقان, وظل . واحلفظ النصيب األسمى وحظها احلظ األوفر
حتى فبدأ بالقرآن الكريم ودرسه بتفاسريه . ها باملراجعة واحلفظحياته يتعهد

صار حجة يف التفسري, ودرس احلديث النبوي الرشيف يف أمهات كتب 
احلديث, وحفظ منهام اليشء الكثري, فكان يستشهد به يف أحاديثه ودروسه 
وخطبه, ودرس التاريخ العريب واألدب العريب والشعر العريب ونوادر العرب 
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األصمعي «نه إ :واهنم ومآثرهم, حتى قال عنه األستاذ حممد عيل الطاهرودي
فإذا . َوأنه سحبان زمانه ولقامن دهره... وابن األثري وابن خلدون يف آن واحد

وإذا . دار البحث حول اللغة العربية فهو إمامها والذائد عن حرمها وحياضها
 .»...الكالم عىل الشعر فهو الشاعر واحلافظ والراويةكان 

راض فارسنا الشعر كام راض اخلطابة والكتابة والتأليف, وكام راض يف 
ًحياته كثريا من األمور بمقدرته الفائقة عىل معاجلة األشياء باتقان وروية وعلم 

وأسعفته يف النظم قرحية . ًت له قيادته وانقاد له طوعاسفسل. وحسن بصرية
ن ما يمكن أن يصدر عن شاعر فياضة غزيرة الدر, فجاء بقصائد مطولة من أحس

ولو أنه أراد ألصبح . ًموهوب جتيش نفسه بالشعر وال يتعاطى شيئا سوى قرضه
 فام كانت تعوزه صفة وال وسيلة ليكون كذلك ولكن عبقريته ,من كبار الشعراء

ألوان النشاط والفعالية مهام علت مكانته املتحفزة الطاحمة ال تقنع بلون واحد من 
ِي بقطف ثمرة أو ثمرتني من نتاج حقلها اخلصب املزدحم فيها, وال تكتف

فلم يشأ أن يكون الشعر وسيلته الوحيدة يف التعبري عام . بمختلف أنواع الثامر
يعتلج يف صدره ويزدحم يف خاطره, بل تركه لإلفصاح عن مشاعره وأحاسيسه 

ن يكون واحلوادث اجلسام كام يليق بالشعر أالوجدانية أمام املناسبات الكبرية 
فنظم يف مناسبات األحداث القومية والدولية واالحتفاالت . وبقدره ليكرم

يف حرب الروس واليابان وإعدام شهداء ... السياسية واألدبية قصائد مطوالت
اجلموع التي خرجت الستقباله وإخوانه عند عودهتم عىل  وللسالم ,١٩١٦أيار 

سبات التكريم والتأبني, وأذكر وألقى قصائد بديعة يف منا. ١٩٢٨من املنفى عام 
ِله يف قصيدته التي قاهلا يف مهرجان تكريم شاعر النيل املرحوم حافظ إبراهيم 

 :, وأقيم يف هذه الدار العامرة وصفه لنفسه١٩٣٩عام 
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ــــه  وخصمي من أسد البيان هـصورها ًوإين إذا قارعــــت خــــصام قرعت
ـــة فــيل مــن جنــاين جــرأة ال ختــونني ـــاين حج ـــن بي ـــاويل م  ال أعريه
 يبـــز ســـليل املرهفـــات رصيرهـــا أطــــاعن حــــسادي بــــسن يراعــــة

 :قال فيها. ومن حماسنه الشعرية مرثيته لشهداء أيار
 فــــام لــــه حــــني أدعــــو ال يلبينــــي كـــان التجلـــد يف البلـــوى يـــؤاتيني
ــــي ــــآالم تربحن ــــؤاد ب  وفاجعـــات بنـــار الوجـــد تكـــويني ضــــاق الف
ـــــون ُّوطارد اهلم عن عينـي الرقـاد وهـل ـــــور ومغب ـــــة موت ـــــام مقل  تن

............... 

 جتــري إىل طــالع بــالبؤس مقــرون أبكـــي عـــىل أمـــة لـــج الـــشقاء هبـــا
 من طينه البغـي والطغيـان معجـون ّوىل الزمـــان عليهـــا كـــل معتـــسف
ـــريون ّمن معرش جعلوا جىل مفاخرهم ـــامط ن ـــز أو أن ـــاج جنكي  منه
ـــو الحت هلم فرصة يف العرب سانحة ـــل قـــانونفنكل  ا واســـتباحوا ك

 ًهنبــــا ويرجــــع يف أمــــوال قــــارون  يعيـــث بنـــادســـوا لنـــا كـــل مغـــرت
, وذكر حاله يف ١٩٢٥ومما أضاف إليها يف حفلة ذكرى الشهداء عام 

 :ّالسجن إبان حماكمة الشهداء وإعدامهم
ــَبك  وعـــني حافظـــه بالـــشزر ترمينـــي هم وجــدار الــسجن حيــدق يبُتْي

ـــه لك ـــهوصـــاحب احلكـــم يملي  وناصــب احلبــل يف امليــدان يــدعوين اتب
ــــي وأخــــرين ــــظ قــــدمهم عن َّاحل ـــسني ُّ ـــاميز وال ـــى أرى دول الت  حت
ٍّعن كل حـق باالسـتقالل مـضمون تسدى الوعود بتحقيـق العهـود لنـا ِّ 

وكان ال يرضيه . ًحفظ فارسنا كثريا من شعر العرب, وال سيام شعر املتنبي
وقد . والشعر ابن املرانة واملثابرة. طبقة رفيعهاَّمن الشعر إال ما هو عايل ال

 .حالت احلياة بينه وبني أن يثابر عىل ما أحب منه
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بل يكاد . َكان ميدان اخلطابة من أهم امليادين التي برز فيها فارسنا وجىل
َمل تقترص عبقريته عىل اخلطابة باللغة العربية وحدها بل أجاد . ًيكون أمهها مجيعا
وقد أدرك ذروة ... ب هبا من تركية أو فرنسية أو إنكليزيةِّيف كل لغة خط

اإلجادة يف خطبه باللغة اإلنكليزية حينام انفسحت أمامه منصات اخلطابة يف 
إن النجاح الذي لقيته كلامته البليغة التي . قاعات األمم املتحدة وجملس األمن

بنان يف جالء سورية ولألقاها هنالك يف املناسبات الكربى كالدفاع عن مطالب 
اجليشني اإلنكليزي والفرنيس عنهام, والدفاع عن مطلب مرص يف جالء 
اإلنكليز عن وادي النيل, ثم دفاعه الطويل عن عروبة فلسطني, كان منقطع 
النظري وأثار يف حينه عطف العامل أمجع ما خال األعداء, وكان له أطيب األثر يف 

جب املرصيون أيام إعجاب ببيانه وأع. نفوس السامعني من ممثيل خمتلف الدول
الساحر وحججه الدامغة التي أوردها يف دفاعه عن قضيتهم, فقدموا له 
شكرهم بمختلف الوسائل من ترصحيات رسمية وكتب شكر وإهداء أوسمة 

وامتألت الصحف العربية بذكر فارسنا وفارسهم وامتداح عبقريته . تقديرية
 :عباس حممود العقادبري األستاذ البيانية, فقال عنه الكاتب العريب الك

إنه من أصحاب عبقرية البيان يف أرفع طراز عرف به خطيب من خطباء «
سليقة فيه منذ فاقتياد أعنة الكالم, ولو يف لسان غري لسانه العريب, . هذا الزمان

 .»صباه إىل أيام كهولته وشيخوخته
عندها نقف لعبقرية البيان هذه عند فارسنا عنارص عديدة جيدر بنا أن 

ًمل يكن يعد خطبا مكتوبة ليتلوها تالوة كام يفعل الكثري, بل كان هييئ : ًقليال ُّ ِ
 وكان عند اإللقاء .موضوعه ويتمثله ويكتب له خالصة بسيطة يضعها بني يديه

يوسع هذه اخلالصة بام حفظ وهيأ من املوضوع, ويطورها ويكسوها الكساء 
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و السامعني والروح املرفرف عىل املناسب الذي يتفق مع ظرف الساعة وج
لذلك فإن . ًوربام بدل ما كان ينوي أن يقول واستبدل به قوال آخر. القاعة

فهو . سامعيها يف عامل العيانًعبقريته البيانية تستمد كثريا من روحها من نفوس 
يستنبط ما يريد أن يقول حني تتالقى احلياة باحلياة وال يولد بيانه لالتصال به 

 . الفكر املجرد أو من وراء حجابيف عامل
ِأعانه عىل قوته اخلطابية ذاكرة قوية وبدهية حارضة وهدوء وحلم يمكنانه 
ِمن رباطة اجلأش عند حاجته إىل التفكري, فال يطيش سهمه وال ينال العي منه 

وال ريب يف أن خربته الطويلة يف تدريس احلقوق ويف إدارة . عند األزمات
 .يف نفسه قد ساعدت عىل تقوية هذه الصفات جلسات املجلس النيايب

وإذا ذكرنا حمارضاته يف معهد احلقوق, ذكرنا ذلك العدد الكبري من 
احلقوقيني الذين كانوا تالمذته فنبغ منهم كبار القضاة ورجال السياسة 

وكلهم جممع عىل أنه األستاذ القوي املثايل يف إتقان . واإلدارة واألعامل
وقد رافق معهد .  ويف جودة إلقائه له وحسن أدائهالذي يدرسهاملوضوع 

ً عقابا له عىل ١٩٣٦احلقوق منذ نشأته حتى أقصته السلطة املنتدبة عنه عام 
 .نزعته الوطنية

شغلت السياسة حياة فارسنا من شبابه إىل كهولته وشيخوخته, فدام 
ًنشاطه السيايس قرابة أربعني عاما ّملدة التي ّانتخب للنيابة مخس مرات خالل ا: ُ

عرفت فيها سورية احلياة النيابية, ولوال التضييق عليه وإغالق السلطة املنتدبة 
رئاسة وشغل كريس . ّالباب يف وجه نيابته لظل فيها ما دامت هنالك نيابة

ًوصار وزيرا ثالث مرات ورأس الوزارة ثالث . املجلس النيايب أربع مرات
ًكية أوال ثم مع السلطات الفرنسية ًمرات وكان نضاله عنيفا مع السلطات الرت



  − ٥٩ −

حياته وقاسى يف نضاله هذا أشد أنواع العسف واالضطهاد وهددت . ًثانيا
نفاه األتراك من سورية إبان احلرب ثم نفاه الفرنسيون مع إخوانه يف . باخلطر

وفرضوا عليه اإلقامة اجلهاد إىل سجن أرواد وبعثوا به إىل اجلزيرة ثم إىل لبنان 
 . ذلك من عزمه وال من جهادهِنث فلم ياإلجبارية

ًكان عضوا مربزا يف أهم الوفود السياسية التي بعثت هبا سورية إىل فرنسا  ً
 للمفاوضة عىل معاهدة االستقالل, وإىل املؤمتر الربملاين بالقاهرة ١٩٣٦عام 
ثم رأس الوفود السورية .  وإىل مفاوضات تأسيس اجلامعة العربية,١٩٣٨عام 

 .١٩٥٢وعام  ١٩٤٥إىل األمم املتحدة وإىل جملس األمن بني عام التي ذهبت 
كان له الدور الفعال املثمر يف النضال املرير الذي خاضته بالدنا يف عهد 

وكان ألخالقه . االنتداب الفرنيس, كام ويف نضال الدول العربية األخرى
قد الشخصية من هدوء واتزان ورصانة وفطنة وملواهبه من ذكاء وبدهية وتو

ذهن, ومن علمه وأدبه وحفظه الكثري وذاكرته العجيبة أثرها البالغ يف نجاحه 
كان ينتخب للنيابة بالتزكية ويكلف رئاسة الوزارة عندما . يف جمال السياسة

ًتشتد األزمات, فال جيد السياسيون سواه كهفا ومالذا, فال يكاد يتسلم الزمام  ً
 .حتى تنفرج بشخصه األزمة وتزول املشكالت

ً كثريا من أقرانه َّملعت شخصيته ملعاهنا الباهر ملا ظهر يف املحافل الدولية فبز
وا من خمتلف األمم, وكان إذ ذلك بني السبعني والسابعة والسبعني من ؤالذين جا

وتتهالك قواه العقلية عمره, أي يف السن التي يضؤل فيها عادة نشاط اإلنسان 
هو, فإنه ما كادت تفتح له أبواب األمم أما . )١(وتضعف ذاكرته ويفقد حيويته

املتحدة وجلاهنا حتى وجد نفسه يف اجلو الذي خلق له حقا, ليقوم باملهمة التي 
                                                             

 .يشد إىل السبعني وهو مزيرها :وكيف يضعف فارسنا يف السبعني وهو القائل عن نفسه  )١(
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َّفام كان منه إال أن شمر عن ساعد اجلد وأعمل الدرس . ّهدفت حياته كلها إليها
أبىل ف. إعداد كلامته وخطبه ودفاعه وهجومهواملطالعة والتفكري وسهر الليايل يف 

 .أحسن بالء وظهر للمأل تفوقه وعبقريته واعتز العرب به أيام اعتزاز
 أول خطبة ألقاها يف املحافل الدولية تلك التي خطبها يف الثاين من تكان

يف آخرها تكلم .  دولة٥١ يف مؤمتر سان فرنسيسكو بحضور ممثيل ١٩٤٥أيار 
 إمكان حتقيق الفكرة عن خطورة املهمة املوكلة إىل املؤمتر ثم أبدى تفاؤله يف

السامية التي هتدف إليها املنظمة العاملية باالعتامد عىل العقل الذي خيلق النظام 
ويعدل الطمع, وبمعاجلة القضايا واملشاكل بروح العقل, ولوال ذلك لبقيت 

 .شوكة يف جانب اجلسم الدويل
 التي ّثم اقرتح أن تقوم حمكمة العدل الدولية بمهمة حل املشكالت النامجة

خطبته وأعلن يف هناية . ستنجم, وأن تعمل بالتعاون مع املنظمة العاملية وهيئاهتا
نبأ تشكيل جامعة الدول العربية التي اتفقت والدهتا مع والدة هذه املنظمة 

وختم خطبته ببعض حكم . العاملية, والتي ستساعد يف إقرار العدل والسلم
 بكر ريض اهللا عنه فرجى أن تعترب عربية حول احلق والعدل, واستشهد بقول أيب

َ ضعيفا حتى يؤخذ منه احلق والضعيفَّ القويُاملنظمة  .ا حتى يرد حقه إليه قويً
كان خلطابه هذا أحسن األثر يف نفوس السامعني من خمتلف الدول, 

 وذاع .وبرهن عىل ذلك ما اهنال عليه من املديح والثناء من قبل رؤساء الوفود
ودعته جامعة جنوب كاليفورنيا بعد انتهاء املؤمتر . السياسيةصيته يف املحافل 

 وذلك ١٩٤٥ حزيران ٢٩فمنحته دكتوراه الرشف يف الشؤون اخلارجية يف 
ًباالستناد إىل توصية جلنة مشرتكة من أمناء اجلامعة وأساتذهتا اعرتافا بأعامله «

 .»املمتازة يف حقل العالقات الدولية



  − ٦١ −

 يف يومي اخلامس عرش والسادس عرش من ونراه يقوم يف جملس األمن
ً مرات عديدة ليدافع دفاعا مطوال عن حرية بالده ويطالب ١٩٤٦شباط  ً

يستمد دفاعه من . بانسحاب اجليشني اإلنكليزي والفرنيس من سورية ولبنان
عدالة القضية ومن علمه الغزير باحلقوق ومن ذكائه ولباقته وبدهيته, وال حيجم 

األمثلة التي تصور وضع بالده يف أذهان احلارضين بصور عن إيراد الشواهد و
حتى فاز هو وزميله اللبناين بإكساب القضية عطف مندويب . بسيطة بليغة

 .الدول, واستجابت فرنسا وإنكلرتا إىل الرغبة العامة يف اجلالء
فكلفت . ً انتخبت سورية عضوا يف جملس األمن١٩٤٦يف أواخر عام 

وكان إذ ذاك يف الرابعة والسبعني . لها يف هذا املجلساحلكومة فارسنا بأن يمث
 ١٩٤٨ و١٩٤٧من عمره, فظل يقوم بأعباء هذه املهمة اخلطرية طوال عامي 

. ١٩٤٨ وثانيتهام يف حزيران ١٩٤٧ورأس جملس األمن مرتني أوالمها يف آب 
كانت تلك الفرتة من الزمن من الفرتات احلاسمة يف تاريخ الرشق العريب, إذ 

ت عىل املجلس, يف مجلة قضايا األمن الدويل ومشكالت الدول عرض
هذا إضافة . ومنازعاهتا, قضية جالء اإلنكليز عن مرص وقضية تقسيم فلسطني

وكان فارسنا يتكلم فيها . وجلاهناإىل انعقاد جلسات منظمة األمم املتحدة 
فدافع عن قضية مرص وجالء اجليوش األجنبية عنها يف صيف عام . ًمجيعا

ومل يقترص دفاعه عىل البالد العربية .  حتى يف أثناء رئاسته ملجلس األمن١٩٤٧
وشمل دفاعه مجيع . َوحدها بل تناول مجيع القضايا التي هلا عالقة بالسلم

 .عىل حق يف مطالبهاالشعوب التي كانت 
ًاستمر النقاش يف جملس األمن حول قضية مرص أياما طواال تضافرت فيها  ً

ً خطابا باسم ١٩٤٧ آب ٢٦وألقى يف . ع جهود مندوب مرصجهود فارسنا م
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حجج اخلصم ًالوفد السوري, ال بصفته رئيسا ملجلس األمن, ناقش فيه 
وانتهت رئاسته للمجلس بانتهاء آب . اقانونيًاإلنكليزي وفند مزاعمه تفنيدا 

 استمرت حتى العارش ًولكن اجلدل يف قضية مرص ظل قائام يشغل جلسات عديدة
ًأيلول, فتكلم فارسنا مرة ثانية يف هذا اليوم مفندا ما جاء به املندوب اإلنكليزي من 

 .ُ ولكن النقاش يف املسألة املرصية أجل بدون أن يبت فيه.من حجج جديدة
ًأعقب دفاع فارس اخلوري آثارا بليغة يف مرص وسورية, وأوردت الصحف 

 .اء وشكر واعرتاف باجلميلًووكاالت األنباء عنه كثريا من التفاصيل, وكلها ثن
ًاقبت األحداث رساعا فظهرت عىل بساط البحث قضية فلسطني, تلك عوت

َّاملأساة التي يندى هلا جبني التاريخ, ليمثل منها فصل حمزن جديد هو من أشد 
ُشهد فارس اخلوري املؤمتر الذي عقد يف لندن يف . ًفصوهلا أسى أال وهو التقسيم

عىل بيان وزير ه القضية, وألقى هنالك رد الوفود  لدراسة هذ١٩٤٧مطلع عام 
ًاخلارجية اإلنكليزي وحذر من التقسيم وعواقبه, ثم عاد إىل نيويورك ليميض قدما 
يف متثيل بالده يف األمم املتحدة, ويف جملس األمن فعرضت قضية فلسطني عىل 

 عنها, ثم يف اللجنة السياسية وما تفرعاجلمعية العامة هليئة األمم وطال بحثها يف 
, حتى انتهى بقرار التقسيم ١٩٤٧اجلمعية العامة من أيار إىل ترشين الثاين من عام 

التي بذهلا مندوبو الدول العربية ومن بينهم املشؤوم, بالرغم من مجيع اجلهود 
عدة خطب من أبلغ خطبه مملوءة باحلجج والرباهني إذ ألقى . فارسنا خاصة

اق احلق لو كانت الدول الكربى تريد إحقاق الساطعة التي كانت تكفي إلحق
التصويت عىل قرار التقسيم, أبان فارسنا أن ثلثي سكان العامل وبعد نجاح . احلق
املوافقة عليه إما برفضه رصاحة أو باالستنكاف عنه, وأن الذين وافقوا عليه أبوا 

ة ليس هلا ال يمثلون إال الثلث فقط من سكان العامل, وينتمي معظمهم إىل دول نائي
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 .صلة بفلسطني أو بالرشق األدنى وال بشؤون القارة اآلسيوية
ِمل يثن الفشل من عزيمته ومل يدخل اليأس عىل قلبه, بل ظل يناضل 

تفوقه ولكن إرادات . ويكافح فجهد يف منع تنفيذ قرار التقسيم أو يف عرقلته
 ختلق قوة أضعاف أضعاف, أبت أن تستمع للحجج واألدلة بل كانت تريد أن

 .دولة إرسائيل مهام كلف األمر
حق ّلفقيدنا اخلالد مزايا مجة نمت كلها وازدهرت ومل يغمط بعضها : ساديت

. فكأنام هو من نفسه يف نفوس ومن عقله  يف عقول ومن فهمه يف أفهام. بعض
ومن . تتسع ذاكرته لألمور املتباينة وللثقافات املتضاربة وال يرض عىل إدراكه يشء

 فهو مل ينل يف اجلامعة األمريكية .ن تكون شخصيته وثقافته عصاميتنياملدهش أ
وس يف الثقافة العامة, ولكنه درس احلقوق بال أستاذ وال يسوى شهادة البكالور

ً معهد احلقوق أستاذا ممتازا له مؤلفات قيمة فنبغ فيها حتى غدا يفمدرسة,  ً
الية وأصول املحاكامت درس العلوم امل. وطالب كثريون معجبون به أيام إعجاب

ومل تقترص . ًوأصبح مرجعا من مراجع القانون والترشيعوصار نقيب املحامني 
فربهن يف امليادين . معرفته بالقوانني عىل نطاق بالده بل تعدهتا إىل الصعيد الدويل

الدولية عىل معرفته الواسعة املتينة إذ ابتلتها األيام وامتحنتها الظروف القاسية التي 
متكن من أن يقارع . هبا البالد العربية, فكانت قوية صامدة راسخة األسسمرت 

هنالك ألد اخلصوم وأقواهم وهم من زهرة رجال الدول الكبرية يف السياسة 
وهي إحدى اللجان  لرئاسة اللجنة القانونية, ١٩٤٧إن انتخابه عام . والقانون

ان يف نفوس كبار الست يف األمم املتحدة, دليل ساطع عىل التقدير الذي ك
ًرجاالت األمم, ونظري ذلك انتخابه عضوا يف جلنة القانون الدويل, وقد غدا يف 

 .ولقب ببطل العامل الثالثحميط األمم املتحدة شخصية خيالية 
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: خلص األستاذ حممد عيل الطاهر شخصيته, وكان جيد املعرفة به فقال
حدثته وال اطعك إن مناقش مداور مناور جمادل من طراز عال رفيع, ال يق«

يصادمك وال يصول عليك يف جوابه, ألنه لقوته وتواضعه وسمو أدبه وثقته 
بنفسه يعتمد يف جمادلتك عىل احلجة والنص والشاهد بدون أن حياول إفهامك 

ذلك أنه قد دفع ثمن ما . أنه أقوى منك أو أعلم أو أحكم أو أوسع إحاطة
ًدفعه سهرا ودرسا ومتاعب مدة : ًسايونفًوصل إليه من مقام جليل غاليا  ً

ه وأنداده توكم نام لدا... ًسبعني عاما من األعوام التي عاشها وطواها بعزيمة
 .»وهو ساهر ال ينام

ًهذا هو فارس اخلوري, الذي فقد به املجمع عضوا ممتازا, وخرست  ً
ام َّسورية والبالد العربية, بل خرست بموته اإلنسانية مجعاء شخصية فذة قل

 .ا الدهرخيلفه
أستأذنكم اآلن يف االنتقال إىل موضوع آخر ذي صلة هامة : ساديت

بأهداف املجمع, هتتم به مجيع البالد العربية وهو من موضوعات الساعة أال 
وهو موضوع املصطلحات العلمية, وجعل اللغة العربية من جديد لغة علمية 

لسهولة واليرس اللذين قادرة عىل التعبري عن مجيع فروع العلم وتطبيقاته بمثل ا
 .ًتعرب هبام اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية مثال

ًتتطور املدنية يف أيامنا هذه تطورا رسيعا, ويزداد هذا التطور رسعة يف كل  ً
حثيثة ى ًيوم, ذلك ألن العلم والصناعة اللذين مها عامد هذه املدنية يتقدمان بخط

.  كل يوم أعجل منه باألمسٍيسوقان فيها ركب احلضارة يف سري مغذ, هو يف
ق عليهام َتتسع العلوم ويبعد غورها بفضل البحث واالستكشاف اللذين تنف

ألوف املاليني, وتضخم ويكثر شموهلا وتتعدد فروعها, فينقسم الواحد منها إىل 
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ً منها علام قائام بذاته له ٌّعدد من العلوم اجلديدة يصبح كل أتباعه ومريدوه فيأخذ ً
. اع والتعمق ثم باالنقسام من جديد وتظهر له فروع تطبيقيةبدوره باالتس

وعندما يعمد اإلنسان إىل االستفادة من هذه العلوم يف حاجاته اليومية تولد 
 .ّ وليس هلذا التكاثر من حد.ألوان جديدة من التكنولوجيا واهلندسة

 يف دت حاجات احلرب العاملية الثانية,َّلَلقد و: نسوق عىل هذا أمثلة ثالثة
وأخذت هذه . الطاقة الذرية والصواريخ واإللكرتونيات: دتَّمجلة ما ول

ًإذا نحن حققنا قليال يف أصل هذه . ُاملواليد تنمو وتضخم ويعظم شموهلا
املواليد رأينا أن اكتشاف تفكك الذرة, الذي هو سبب انتشار الطاقة الذرية قد 

ت بحوث الذرة يف دور وقع قبل ختام القرن املايض بأربعة أعوام فقط, وظل
االستكشاف حبيسة املختربات حتى اندلعت نار احلرب األخرية فأريد هلذا 

من العلامء ًدوا لذلك جيوشا َّجن. املارد أن خيرج من قمقمه الذي هو نواة الذرة
 ١٩٤٥واملهندسني ورجال الصناعة وبذلوا هلم األموال بسخاء, فام كاد عام 

ستعمل يف الطب, ُم, فالنظائر املشعة صارت ت يشء قد تُّينتصف حتى كان كل
 .واستخدمت الطاقة الذرية لألغراض احلربية والسلمية

وما كادت احلرب تضع أوزارها حتى عمت التطبيقات وتنوعت 
 , فانترشت اليوم املحطات الكهربائية الذرية يف سائر أنحاء العامل;واتسعت

اصات ويف حتويل ماء البحر خدمت الطاقة الذرية يف حتريك السفن والغوُواست
خدمت النظائر املشعة يف الطب للكشف واملعاجلة ُ, واستاملالح إىل ماء عذب

عني عىل دراسة الرتبة والنبات وحتسني نموه وعىل إبادة احلرشات ُويف الزراعة لت
 ويف اجليولوجيا واآلثار ألغراض شتى, ويف الصناعة لكثري من ,الضارة

نابل الذرية واحلرارية النووية للحرب والسلم, استخدمت القو .التطبيقات
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ويطلع علينا كل يوم يشء . فتستعمل اآلن حلفر الكهوف واألنفاق والرتع
 .جديد يف هذا الباب

ًام يف الصني وعند العرب ويف الغرب, يرفت قدُأما الصواريخ, فهي وإن ع
ب فإن إنتاجها الضخم بشكلها احلديث قد حصل يف السنوات األخرية للحر

ورسعان ما تسلمت الدول الكبرية املنترصة تركة .  الثانية عىل يد األملانةالعاملي
أملانيا النازية فوضعت اليد عىل العلامء واملهندسني وعىل ما استطاعت أن تظفر 

 قذف ١٩٥٧ويف خريف . به من مصانع وصواريخ وقطع يف األرض املفتوحة
وما زالت األموال . األرضالروس بأول قمر صنعي إىل الفضاء ليدور حول 

تنفق يف هذا الباب باملليارات العديدة كل عام, وأصبح عدد العاملني الضخمة 
حتى دار اإلنسان حول القمر وأرسل . يف مملكة الفضاء يقدر بمئات األلوف

َرسله اآللية لتجوس أرجاء الزهرة واملريخ  وأصبح دوران مركبات الفضاء ,ُّ
يف الفضاء من األمور العادية التي نسمع هبا كل وسباحة اإلنسان حول األرض 

عملت األقامر الصنعية لدراسة األرض والفضاء ُواست. يوم فال نجد فيها غرابة
والكواكب ولدراسة األحوال اجلوية واألنواء وتسهيل سبل املواصالت 

ستعمل ُالالسلكية واملالحة البحرية واهلوائية ونقل برامج التلفزة, كام صارت ت
 .اقبة والتجسسللمر

ُوأما اإللكرتونيات فولدت مع احلرب العاملية األوىل وانترشت تطبيقاهتا 
َفيام بني احلربني يف مصابيح الراديو واخللية الكهربائية الضوئية وبدء جتارب 

 أظهر أجهزة ايقوًثم جاءت احلرب الثانية فدفعتها إىل األمام دفعا . التلفزة
 وظهرت هلا بعد احلرب تطبيقات واسعة عديدة .الرادار والتوجيه الالسلكي

منها االنتشار املدهش للتلفزة والرتانزستور واستعامل األمواج اهلرتزية املتناهية 
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وأهم تطبيق لإللكرتونيات هو بحق يف . القرص يف االتصاالت الالسلكية
 .اآلالت احلاسبة اإللكرتونية

لثانية وحتسنت يف ظهرت هذه اآلالت يف نشأهتا األوىل قبيل احلرب ا
أثنائها, ثم أخذت بعد احلرب تتطور وتتحسن حتى غدت اليوم عىل درجة 
عالية من الكامل ال يفوقها إال ما يرتقب هلا يف الغد من حتسني وتطوير 

ستعمل يف األصل يف املختربات العلمية الكبرية لتقوم ُ كانت ت.جديدين
ج إنجازها إىل جهود عدد كبري من بالعمليات احلسابية املعقدة الطويلة التي حيتا

صارت . وإىل زمن طويل جدا يقضونه يف حسابات مضنيةالعلامء واحلاسبني 
ثم أخذ نطاق استعامهلا . احلاسبات اإللكرتونية تنجز هذه األعامل يف دقائق

يتسع وأدخل عليها التعديل والتحسني لكي تتمكن من القيام بأعباء مهامت 
 وأصناف كل زمرة هلا وظيفة وختصص, واستمر متنوعة وظهرت منها زمر

وكلام تقدم علم اإللكرتونيات استفيد من . التحسني والتطوير إىل اليوم
 .مكتشفاته اجلديدة يف استيالد جيل جديد من اآلالت احلاسبة

لقد . ستعمل هذه اآلالت اآلن يف شتى امليادين, وذلك حسب أنواعهاُت
ً عىل احلساب آالت مفكرة ذات ذاكرة أصبحت, إضافة إىل قدرهتا الفائقة
تلقى عليها األسئلة العويصة فتجيب . واسعة جدا يرجع إليها عند كل عقبة

 .عنها بمنتهى الضبط واإلحاطة
ستعمل يف تسيري املعامل الكبرية التي طبق فيها نظام العمل اآليل, ُت

لعمل وتستعمل يف إدارة املؤسسات وتوجيهها يف الطريق الصحيح من حيث ا
وحسن الترصف باألموال, ويف تنظيم سري القطارات عىل شبكات السكك 

وتقوم يف دور البيع . احلديدية الكربى, ويف تنظيم السري يف املدن املزدمحة



  − ٦٨ −

الكبرية بتدوين احلسابات وفرزها وإعداد الفواتري وبيانات األرباح واخلسائر, 
  وتعتمد.برية والصعبةوتستعمل يف أعامل التصميم اهلنديس للمرشوعات الك

.  مراكز إطالق الصواريخ وتسيري مراكب الفضاء وحمطات توليد الطاقةعليها
وتعتمد عليها الدوائر العسكرية يف إعداد خطط الدفاع واهلجوم وحتريك 

. ويتسع نطاق تطبيقها يف كل يوم. أرساب الطائرات وإعداد عمليات السوق
 وحفظ علم ا غدت قادرة عىل استيعابوقد بلغ من اتساع ذاكرهتا الصنعية أهن

كامل كالفيزياء أو الكيمياء, فال يلقى عليها سؤال يف أحدمها إال أجابت عنه 
وأصبحت تقوم مقام . بدقة, بقدر ما تتسع له املعلومات التي أودعت ذاكرهتا

وهبذه املناسبة أذكر أنه قد ولد بفضلها . مكتبة كاملة بكتبها وجمالهتا وجزازاهتا
 وهو يف الواقع فن معاجلة املعلومات واملعرفة Informatiqueديد يسمى علم ج

هو  و,Cybernétiqueكام ولد علم آخر يسمى . بواسطة العقول اإللكرتونية
يعالج وسائط االتصال واإلفصاح والسيطرة والتحكم لدى اإلنسان ويف 

 .يناآلالت, كام يبحث يف أوجه الشبه بني العقل البرشي والعقل اإللكرتو
من أمثلة االستعامالت القريبة للدماغ اإللكرتوين, ما يراه األطباء من 
الفائدة يف إقامة مركز إلكرتوين تودع لديه االستامرات الصحية والطبية جلميع 
املواطنني يف القطر, ويكون لكل مواطن رقم خاص به, فإذا قصد هذا املواطن 

ًطبيبا ملرض أمل به, يتصل معاون الطبيب فورا  هبذا املركز بواسطة جهاز اتصال ً
صورة كاملة لالستامرة هلذا خاص كاهلاتف, فيحصل يف مدة دقيقة عىل 

 .املريض, فيقدمها املريض إىل الطبيب عندما يستقبله
ونذكر أن . جتري جتارب كثرية لالستعانة بالعقول اإللكرتونية يف التعليم

غة إىل أخرى, ويشرتط بعض أنواع هذه اآلالت قد صنع لرتمجة النصوص من ل
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أن يكون النص الذي يرتجم قد كتب بأسلوب ال تعقيد فيه, واختريت كلامته 
 .ومصطلحاته بدون أن يكون هلا تعداد يف املعاين

ر اآلن أن العقول اإللكرتونية ستحل يف املستقبل القريب حمل العديد َّيقد
ن كبار الرشكات وتتبارى الرشكات التي تصنعها, وهي م. من اجلامعات املفكرة
ًفتحا جديدا يف عامل واستنباط أصناف جديدة منها تكون . يف العامل, يف حتسينها ً

مخسة مليارات دوالر ًفت مؤخرا مبلغ َّوظ IBM مثال ذلك أن رشكة. التطبيق
 اآلن ليكون النموذج نعهإلنتاج صنف جديد من اآلالت احلاسبة تعد ص

 .يبالتقدمي هلذه اآلالت يف املستقبل القر
 أهيا السادة عىل التنويه هبذه األصناف الثالثة من املكتشفات ُاقترصت

وإن وسائل . احلديثة ألعطي فكرة تقريبية عن مدى التقدم العلمي والصناعي
 .اإلعالم تنبينا كل يوم عن مكتشفات وخمرتعات جديدة

إن لغتنا العربية التي حوت أوسع كنوز األدب واتسعت للفلسفة : ساديت
وم فقامت بأدائها خري قيام أصبحت بحق لغة املدنية واحلضارة خالل والعل

ثم اعرتاها ركود, واتفق لسوء احلظ أن وقع هذا الركود يف إبان . قرون طويلة
فبعثت اآلداب والفنون ونشأت . النهضة األوربية وما تبعها من رقي إىل اآلن

اللغات األوربية ونشأت . العلوم احلديثة وارتقت الصناعة وازدهرت املدنية
ّاحلية فسايرت هذا الرقي واستطاعت أن تضع الكلامت واملصطلحات جلميع 

فبلغ عدد املصطلحات العلمية عرشات . ما أبدعه الرقي من حمدثات جديدة
 .ّوهنالك معجامت مستقلة لكل علم أو فن بمفرده. األلوف

ى الرفيع الذي ال تستقيم ألمة حضارة وال قوة إال إذا كانت لغتها عىل املستو
 .يمكنها من البحث والتدريس والتعبري والتأليف يف مجيع مقومات هذه احلضارة
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ًونحن نشعر مجيعا باستحكام أزمة املصطلحات العلمية وتزايد خطورهتا 
عريب فلكل قطر . ُوأن أخطر ما فيها هو هذه الفوىض النازلة هبا. كل يوم

صطلحات ختتلف من مؤسسة مصطلحاته اخلاصة, وتتبع يف القطر الواحد م
وقد . إىل مؤسسة ومن جامعة إىل جامعة, بل من كلية إىل كلية وأستاذ إىل أستاذ

. ذلت جهود محيدة تقصد إدخال يشء من النظام عىل هذه الفوىض القائمةُب
فقامت املجامع اللغوية بقسط من هذا العمل وظهرت بعض املعجامت يف 

بيعية, وألفت اجلامعة العربية مكتب مصطلحات الطب والعلوم احليوية والط
التعريب يف الرباط ليقوم بجمع املصطلحات من خمتلف األقطار العربية 
ودفعها إىل مؤمترات تعقد بني الفينة والفينة لتنظر فيها وتقرها, وال نزال نرتقب 

 .انعقاد هذه املؤمترات لنستفيد من ثمراهتا
لنا عن  كبري, وال مندوحة ُّإن الواجب املفروض علينا يف هذا النطاق جد

 وهو ويل ,فلنشمر عن ساعد اجلد مستعينني باهللا. النهوض ولو بقسم من أعبائه
 .العون والتوفيق

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا

*   *   * 
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 والسادةأهيا السيدات 
ًاسمحوا يل أن أتلو عليكم موجزا لوقائع سرية زميلنا اجلديد العزيز الذي 

إهنا وايم احلق تبني عىل . نحتفل اليوم باستقباله يف جممع اللغة العربية بدمشق
ِّإجيازها سرية رجل دأب طول حياته عىل الكد والتعب يف طلب العلم عىل 

الذين تعاقبوا يف العصور الزاهرة النسق الذي نجده يف سري علامئنا الكبار 
ِّلإلسالم وبنوا بكدهم وعملهم الدائب تلك احلضارة التي نفتخر ونتغنى هبا 

 .ًوالتي اعرتفت وأقرت هبا األمم مجيعا
وال بد يل من أن أمهد لرسد سرية زميلنا من ملحة تارخيية سأتعرض هلا 

ليبيا قبيل احلرب لقد وفدت أرسة زميلنا إىل دمشق قادمة من : برسعة خاطفة
العاملية األوىل, وقد كان القرن التاسع عرش قرن تتويج االستعامر األوريب ملا 

 .أنشأه من إمرباطوريات زالت اآلن مجيعها واحلمد هللا
, وأخذ يتوغل يف ١٨٣٠لقد بدأ غزو اجليش الفرنيس للجزائر عام 

 .١٨٩١  ومتت سيطرته عليها عام١٨٥٤أراضيها حتى استتب له األمر عام 
 .١٨٨١وبدأ غزو الديار التونسية عام 

 .١٩١٢ عام اهنائيواحتل الفرنسيون املغرب 
                                                             

 .١٣٦, ص ١, اجلزء ٦٦جملة جممع اللغة العربية بدمشق, املجلد   )١(
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 .١٩١٢وأما ليبيا فقد غزاها اإليطاليون واستولوا عليها عام 
َّوأما مرص والسودان فقد كانا من حصة إنكلرتة; إذ ضام إىل اإلمرباطورية 

 .قولون, والتي غابت عنها بعد ذلكالربيطانية التي ال تغيب عنها الشمس كام كانوا ي
وقد كان من نتائج الغزو األجنبي لشامل إفريقية أن نزحت أرس كثرية من 
مواطنيها عن بالدها واختارت اإلقامة يف مرص أو يف غريها من البالد العربية 

 .ًالتي كانت إذ ذاك جزءا من اإلمرباطورية العثامنية
ملا تتمتع به من مكانة يف قلوب ًوكان نصيب دمشق من هذه اهلجرة كبريا 

ويكفي أن نذكر أرسة اجلزائري ذات املكانة الكبرية والتي منها حتدر . املسلمني
 .مجيع الذي حيملون اسم اجلزائري عندنا

 يف ١٨٨٩ولد املرحوم إبراهيم بن عبد القادر قدورة والد زميلنا العزيز عام 
وتسمى . ًريبا إىل رشق طرابلس الغرب الواقعة عىل بعد مئة كيلومرت تق»سُْمخ«مدينة 

 وفيها آثار .وجدت اسمها يف األطلس اجلغرايف, وهكذا »صمح« ًهذه املدينة أيضا
ًوكان والده, جد زميلنا, السيد عبد القادر تاجرا يف تلك املدينة. رومانية ضخمة ّ. 
 هاجرت هذه األرسة إىل دمشق وسكنت يف الصاحلية, ١٩١٢ويف عام 
 .ًد القادر تاجرا وانتسب ابنه إبراهيم إىل سلك الرشطةوغدا السيد عب
 ولد زميلنا عبد الرزاق, واسم والدته محيدة, وكانت ١٩٢٨ويف عام 

, وأهلها من الرشاكس الذين هاجروا إىل دمشق ١٩٣٦ِّمدرسة وتوفيت عام 
يف أواخر القرن التاسع عرش عندما احتل الروس بلدهم الواقع يف الشامل 

 ).قرب مدينة ستافروبول(قفقاس الغريب من ال
وهكذا فإن زميلنا الكريم دمشقي, وقد تلقى دروسه االبتدائية والثانوية 

َيف دمشق, فدرس فيام بني  َ   يف مدرسة طارق بن زياد االبتدائية١٩٣٨ و ١٩٣٤َ
 ).ّيف الشمسية بحي املهاجرين(
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ألوىل  يف مدرسة التجهيز ا١٩٤٦ −١٩٣٩وتلقى دراسته الثانوية فيام بني 
 .ُبدمشق, وقد سميت فيام بعد بتجهيز جودة اهلاشمي

ًيف هذه األثناء تقاعد والده بعد أن ظل مفوضا للمركز يف دمشق سبعة  َّ
ُعرش عاما, ويف السنتني األخريتني من هذه الدراسة الثانوية تعرفت إىل الزميل  ً

ُعبد الرزاق قدورة إذ كان يف عداد الطالب الذين درستهم الفيزيا فكانت . ءَّ
 .ًهذه املناسبة بداية معرفة واتصال ومودة ازدادت مع األيام ثقة ومتكنا

ًكان زميلنا واحدا من بني القالئل الذين اختارهتم الدولة لإليفاد إىل أوربا 
ُألنه نجح يف فحص الشهادة الثانوية نجاحا قلده األولية بني أقرانه, فأرسل  ً

كسل احلرة ببلجيكا, حيث حاز عىل دبلوم لتلقي دراسته اهلندسية يف جامعة برو
 .يف اهلندسة الكهربائية

ًعاد بعد ذلك إىل الوطن فأمىض سنته األوىل مهندسا يف وزارة األشغال 
 بخدمة العلم يف إدارة ١٩٥٥− ١٩٥٣واملواصالت بدمشق, وقام يف السنتني 

 .اهلندسة العسكرية
َّ جامعة دمشق, فدرس ًودفعه حبه للتدريس إىل السعي يف تعيينه أستاذا يف

 .الفيزياء يف العامني الدراسيني اللذين أعقبا ذلك يف كلية العلوم بدمشق
 إلعداد شهادة الدكتوراه يف جامعة ١٩٦١ و ١٩٥٧ُثم أوفد إىل إنكلرتة ما بني 

. بريستول يف بريطانيا فحاز عليها, يف موضوع الفيزياء النووية ذات الطاقات العالية
ًة سببا لتوطيد عرى صداقة طيبة بينه وبني أستاذه سيسيل فرانك وكانت هذه الدراس

 .وظلت هذه الصداقة قائمة حتى وفاة أستاذه) حامل جائزة نوبل(باول 
 لتدريس الفيزياء يف كلية العلوم, حيث أصبح ١٩٦١ثم عاد إىل دمشق 

ًأستاذا مساعدا فيها ً. 
, املجلس األعىل للعلومً إىل التعاون معا يف خدمة ا احلظ وفقنوقت الاويف هذ
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 , كام كنا زمالء١٩٦٤ إىل آخر ١٩٦١ًينت رئيسا للجنة املقررين من آخر ُحيث ع
 .ِّندرس الفيزياء يف كلية اهلندسة

ًثم عني وكيال لكلية اهلندسة بجامعة دمشق يف العام الدرايس  ُ٦٤−٦٣ ,
َّوأصبح يف السنوات التي بعدها عميدا هلذه الكلية مدة أربع سنوات,  أي حتى ً

 .١٩٦٨هناية عام 
ُوانتقل من هناك فأصبح وكيال بجامعة دمشق مدة عام واحد, ثم أوفد  َّ ً
بعدها مدة عامني للقيام ببحوث يف الفيزياء النووية يف جامعة أكسفورد, نرش 

 .ًخالهلا عددا من البحوث يف جمال اختصاصه
ًوعند عودته إىل دمشق عني رئيسا جلامعتها ودامت رئاسته ثال ثة أعوام من ُ

 .١٩٧٦ إىل ١٩٧٣
ً عني مديرا عاما مساعدا يف اليونسكو يف الشؤون العلمية, ١٩٧٦يف عام  ً ُ

, يعاد تعيينه كل ١٩٨٨ًوبقي يف هذا املنصب اثني عرش عاما; أي إىل عام 
 .وهو بعد هذا التاريخ حمال عىل التقاعد. سنتني

 أهيا السادة
ا والوظائف التي شغلها زميلنا لقد رسدت قائمة الدراسات التي قام هب

ًالعزيز رسدا موجزا, وأحب اآلن أن انتقل إىل تعداد املراكز العلمية االستشارية  ً
التي أسندت إليه, ال من قبل حكومته فحسب, بل من قبل املؤسسات العلمية 

 .ًاألجنبية تقديرا ملكانته العلمية
ًلقد كان حتى تقاعده عضوا عامال يف نقابة املهندس −   .ني السورينيً

 .عضو يف احتاد املهندسني البلجيكيني: وهو
 .عضو يف احتاد الفيزيائيني األمريكيني ويف اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم − 
ً عضوا يف اللجنة الدولية لتنمية الرتبية, ١٩٧٢ و ١٩٧٠وكان فيام بني  − 
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التي كان يرأسها السيد إدغار فور, وكان فيها إىل جانب الرئيس ستة 
فكان ) واحد من كل منطقة من املناطق اجلغرافية الكربى: (ضاءأع

أوربا الرشقية, أمريكا الشاملية, : الرئيس ألوربا الغربية, واألعضاء لـ
 .أمريكا اجلنوبية, آسيا, إفريقية, البالد العربية

َتعلم لتكون«: ًوقد نرش كتابا عنوانه ْ ُ, نرش يف لغات عديدة منها »َّ
 .ًالعربية طبعا

 ).١٩٧٢−١٩٧٠( يف جملس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عضو − 

وقد كنت قبلها وزمييل املحرتم عضوين يف الوفد الذي أرسلته 
احلكومة السورية لتمثيل سورية يف مؤمتر التطبيقات السلمية للطاقة 
الذرية بجنيف, ويف االجتامع السنوي لوكالة الطاقة الذرية يف فيينا عام 

نا كنا عضوين يف الوفد الذي أرسل إىل جنيف عام , كام أن١٩٦٤
 . حلضور املؤمتر الدويل األول للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية١٩٥٥

عضو يف اللجنة االستشارية جلامعة األمم املتحدة, ثم يف اللجنة  − 
 ).١٩٧٦− ١٩٧١( ثم يف أول جملس هلا وأصبح نائب رئيسه ,املؤسسة هلا

  إلعداد الربنامج املتوسط األجل لليونسكو,عضو يف اللجنة االستشارية − 
 ).١٩٧٦− ١٩٧٥(وكان رئيس إحدى دوراهتا الثالث 

عضو يف جملس إدارة املركز العريب السعودي للعلم والتكنولوجيا  − 
)١٩٨٧−١٩٧٩.( 

 ). حتى اآلن− ١٩٨١(عضو يف جلنة جائزة امللك فيصل العاملية للعلوم  − 

هد العامل العريب يف باريس عضو يف اللجنة الثقافية االستشارية ملع − 
 ). حتى اآلن−١٩٨٩(

 .عضو مراسل يف جممع اللغة العربية األردين − 
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 وهي أكاديمية للعلوم الطبيعية أعضاؤها(عضو يف أكاديمية العامل الثالث  − 
 األستاذ) الباكستاين(من العامل الثالث ورئيسها األستاذ حممد عبد السالم 

 يف تريستا وحامل جائزة نوبل يف جامعة لندن ورئيس مركز الفيزياء
 .١٩٧٩لعام 

عضو يف اللجنة التي ألفتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  − 
 .لتقوم بدارسة اسرتاتيجية الرتبية يف البالد العربية

واحلقيقة . كان ال بد لرجل من هذا املعيار أن تكون له آثار علمية كثرية
ترتك له من الوقت ما امت الكثرية التي أداها مل هي أن األعامل التي تقلدها وامله

ومع ذلك فإين .  الواسعيكفي ليفيد من مطالعاته العلمية الغزيرة واطالعه
 :أذكر له ما ييل

نرشات علمية باإلنكليزية يف الفيزياء النووية ذات الطاقات العالية  − 
 .١٩٧٢ و ١٩٥٩نرشت بني أعوام 

العربية : باللغات[اإللكرتوين مشاركته يف إعداد املعجم الكهربائي  − 
 ].والفرنسية واإلنكليزية والروسية

مشاركته يف ترمجة كتب فيزيائية وهندسية من الفرنسية أو اإلنكليزية  − 
ين املتعلقني بالكهرباء من جمموعة الفيزياء أمثل اجلز: (إىل العربية

العامة والتجريبية للعاملني فلوري وماتيو, ومن دواعي رسوري أننا 
ًونا معا يف إنجاز هذين الكتابني مع اثنني من الزمالء أساتذة تعا

 ).الفيزياء يف جامعة دمشق

 .كتاب امليكانيك لتيموشنكو − 
 .وكتاب الفيزياء احلديثة للجامعات − 

َّزميلنا اجلديد أهيا السادة حمب للغات األجنبية إضافة إىل شدة حمبته للغة  ً ٌّ
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, وأعلم أنه يلم بالروسية واألملانية, فهو يتقن اإلنكليزية والفرنسية. العربية
ً صغريا اأملانيً كان حيمل معه معجام ١٩٦٤َّوأذكر أننا عندما كنا يف فيينا عام 

تدرب عىل االستعانة به بأقىص الرسعة كلام احتاج إىل إلقاء سؤال أو إعطاء 
 .جواب باللغة األملانية

إنه ينطق باأللسن وهو هيتم باللغة اإليطالية, وقد كنت أمازحه فأقول 
 .السبعة, عىل نحو ما يقول املثل العامي عندنا

ًيعيش زميلنا عيشة هادئة منتظمة ينام باكرا ويستيقظ باكرا فيكون ذهنه  ً
ًمسرتحيا مهيأ للدراسة واملطالعة والكتابة َّ وهو يضن بأن ينفق الوقت يف غري ما . ً
 :يفيد, فكأنام لسان حاله يتبع قول الشاعر

ـــــداَّإذا مـــــر  ـــــوم ومل اختـــــذ ي  ًومل استفد علـام فـام هـو مـن عمـري يب ي
َّلقد سلك طوال سنواته التي عرفته فيها هذا املسلك, فكون رأس مال 
ًعلمي كبري جدا هو ثروة يستفيد منها الغرب اآلن, ونرجو أن نستفيد منها 

 :ًنحن أيضا, ألنه كام قال الشاعر
ــــة ــــه كــــل والي ــــزع من ــــرء تن ٍوامل ّ ُ ُ ُواليـــــــة علمـــــــه ال تنـــــــزعَّإال ُ ُ ِ َ 

لقد سنحت له الفرص أثناء تأدية األعامل التي كلف هبا, للتعرف إىل نخبة 
ّمن الرجال األفذاذ الذين يقودون العلم والفكر يف العامل, فقدروه حق قدره 
ّواستفادوا من إمكاناته املمتازة, ونحن لسنا أقل رغبة يف اإلفادة من ثمرات 

 .ُّق من غرينا يف ذلكعلمه الواسع, ونحن أح
َّفحقق اهللا لنا به اآلمال ووهبه عمرا مديدا ونشاطا دائام ومهة ال تضعف ً ًً ً .

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
*   *   * 
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ّأعطيت الكلمة إىل املهندس األستاذ وجيه السامنثم  َ  :فقال. ُ
ّمما تقدم به الدكتور حسني سبح نستطيع أن نستنتج أن تعليم الطب باللغة 

َالعربية قد نجح ّوليس لدي شك يف سالمة هذه التجربة, ويف أهنا أعطت . َ ّ
َفهل ترى نجحت التجربة يف فروع أخرى من العلم?. أحسن النتائج ُ 
 :ً األستاذ السامن قائالوأضاف

ّأعتقد أن السبب يف هترب البعض من تعليم العلوم باللغة العربية هو قلة  ّ
َّوقد جرب. اإلقدام, وعدم االعتامد عىل النفس ْنا نحن ونجحت جتربتنا يف َ َ َ

, فلدينا اآلن كليات للطب, وللهندسة, وللعلوم, وللزراعة, كلها ةسوري
ِّتدرا ًوهي أيض. س بالعربيةِّتدر َ ّس اللغات األجنبية لكي يتمكن الطالب من ُ

ويف كل جامعة جلنة خاصة لنرش املراجع . الرجوع إىل املراجع العلمية األجنبية
ّالعلمية املرتمجة وكتب األساتذة, وهي تصدر كل سنة عرشات, إن مل نقل  ِ ْ ُ

 .مئات, من الكتب العلمية
 مراجع عديدة, وقد ومل يقترص األمر عىل الكتب التدريسية, بل هناك

ًلقد ترمجنا موسوعة يف الفيزياء من اللغة . ا برتمجة بعضهاُسامهت أنا شخصي
ّوكنا قبل الرتمجة نجتمع ونتفق عىل . ِالفرنسية بتعاون عدد كبري من األساتذة ّ

ومل . ّا, ثم يميض كل واحد يف ترمجة نصيبه من املوضوعًتعريب املصطلحات مع
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لدى األساتذة والطالب رغبة تامة يف جعل لغتهم نصادف أية مشكلة, ألن 
 .العربية جديرة بأمتها املجيدة

ًوأضاف األستاذ السامن قائال ّ: 
وإنني ألشعر باألسف واألمل حني أسمع بعض املثقفني عندما يتكلمون يف 

كام أن . الشؤون العلمية ال خيتلفون عن العامة, جلهلهم املصطلحات العربية
 من أصحاب املهن املختلفة تعابري مستغربة, ختتلف بني من املؤسف أن نسمع
ّوهذا ما جيب أن يوضع له حد, وإال كانت العربية غري . كل بلد والبلد اآلخر

 .ّجديرة باحلياة, ألهنا ال تعود لغة واحدة بل عدة لغات

*   *   * 
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 األستاذ املهندس وجيه السامن
وال أقصد . لنحت علامء كثريون من قدماء وحمدثنيلقد كتب يف موضوع ا

 ولكنني أريد أن ,ًمن بحثي هذا زيادة يف عدد ما كتب توخيا للزيادة يف ذاهتا
أعالج فيه ناحية مل يطرقها أكثر من كتبوا يف هذا املوضوع, فأكثرهم قد وقفوا 

متى : َّعند مذهب األوائل يف النحت, وأنا أريد أن أجيب عىل هذين السؤالني
 ومتى جيب اللجوء إليه, خاصة يف مصطلحات ?جيوز النحت يف العلوم احلديثة

 ?الفيزياء والعلوم اهلندسية
فتقتطع من اثنتني ) أو أكثر(بأن تعمد إىل كلمتني : ِّتعرف كتب اللغة النحت

 من هذه احلروف التي اقتطعتها كلمة جديدة يًمنهام حرفا أو حرفني أو ثالثة وتبن
 .لعبارة التي أخذت منها احلروف, فتسمى هذه الكلمة منحوتةتقوم مقام ا

ًمثال عىل ذلك هو ) العني(يرضب اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف معجمه 
وردت هذه الكلمة يف قصيدة مشهورة لعبد يغوث, وهو من . »عبشمي«

الب الثاين, وذلك ُباب يوم الكِّرشعراء املفضليات, قاهلا بعدما أرسته تيم ال
 : والبيت هو.ن يقتلقبل أ

ـــري وتـــضحك منـــي شـــيخة عبـــشمية ـــأن مل ت ـــاْك ـــريا يامني ـــبيل أس  ً ق
فالعبشمي والعبشمية نسبة إىل عبد شمس, نحتت هذه الكلمة بأخذ العني 

                                                             
 .٣٤٣ص , ٣, واجلزء ٩٢ص , ١, اجلزء ٥٧جملة جممع اللغة العربية بدمشق, املجلد   )١(
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 فبني من هاتني الكلمتني كلمة واحدة ,والباء من عبد والشني وامليم من شمس
وقد وردت يف الشعر . النحتفهذا من . )١(والياء يف آخر الكلمة هي ياء النسب

 :صدر اإلسالم كلامت منحوتة كهذه يف أنساب القبائل مثلاجلاهيل ويف 
 ..) تيم اهللا:من( وتيميل ,) عبد القيس:من( وعبقيس ,) عبد الدار:من(عبدري 

 َلَّلَ وه,ًةَلَلْيَ هَلَلْيَه: وولدت يف صدر اإلسالم بالنحت مصطلحات مثل
ْ ومح,) اهللا ال إله إال:قال(ًليال َْهت  ال حول :قال (َقَلْوَ وح,) احلمد هللا:قال (َلَدَ

 :من (َلَبْسَ وح,) بسم اهللا الرمحن الرحيم:من (َلَمْسَ وب,)وال قوة إال باهللا
 َزَعْمَ ود,) أطال اهللا بقاءك:من (َقَبْلَ وط,) عىلَّيَ ح:من (َلَعْيَوح ,)حسبي اهللا

 ). أدام اهللا عزك:من(
 : ربيعة هذا البيتفقد ورد لعمر بن أيب

ـــسمل لقـــد بـــسملت لـــيىل غـــداة لقيتهـــا ـــب املب ـــذا ذاك احلبي ـــا حب  في
 :وقال آخر

 إىل أن دعــا داعــي الــصباح فحــيعال أال رب طيــف منــك بــات معــانقي
 :وأنشد اخلليل

ـــادي أقــول هلــا ودمــع العــني جــار ـــة املن ـــك حيعل  أمل حتزن
 :وقال ابن حجاج

ــــــت يف حمــــــل ــــــي كن  عنـــــدها مطلبـــــقًمـــــدمعزا لكنن
 .أي يقال يل أدام اهللا عزك وأطال بقاءك

 .ال زلت يف سعد يدوم ودمعزه: ًكام قال الشاعر أيضا
                                                             

 Tournesolأخذ املرحوم الدكتور صالح الكواكبي هذه الكلمة ملا يسمونه عباد الشمس   )١(
 .٦٩٤ الصفحة ٢١جملة املجمع, املجلد . Teinture de tournesolغة العبشم يفسمى منه ص
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ويورد السيوطي يف املزهر أمثلة متعددة للنحت, منها ما ينقله عن بعض 
ْمعي عرشة فأحد: األعراب ًوقال نقال عن ياقوت . هن أحد عرشِّْريَهن يل, أي صِّ

 سأل الشيخ أبو الفتح عثامن بن عيسى امللطي النحوي الظهري :يف معجم األدباء
هذا يسمى يف كالم : الفاريس عام وقع يف ألفاظ العرب عىل مثال شقحطب, فقال

 ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمتني كام ينحت النجار خشبتني ,العرب املنحوت
ثبت له  فسأله امللطي أن ي. شق حطب: فشقحطب منحوت من;وجيعلهام واحدة

مالها عليه يف نحو عرشين أّوقع من هذا املثال إليه ليعول يف معرفتها عليه فما 
 .»تنبيه البارعني عىل املنحوت من كالم العرب«ورقة من حفظه وسامها كتاب 

ربام يتفق ) عن ابن دحية يف التنوير قوله(ًوينقل السيوطي يف املزهر أيضا 
 كلتا الكلمتني وإن كان ال يمكن اشتقاق اجتامع كلمتني من كلمة واحدة دالة عىل

 ... ال إله إال اهللا, إلخ: أي قالَلَّلَكلمة من كلمتني يف قياس الترصيف كقوهلم ه
 ,»شفعنتي وحنفلتي« :ونحت علامء الفقه اإلسالمي كلامت هتم علومهم مثل

 ن املصطلح األول يعني النسبة إىل الشافعيإفقد قيل . وهنالك اختالف يف ضبطهام
ًن الثاين يعني النسبة إىل أيب حنيفة واملعتزلة معا, وقيل أيضا إ و,ًوأيب حنيفة معا ن إً

 واقرتح.  والثاين النسبة إىل أيب حنيفة وحده,األول يعني النسبة إىل الشافعي وحده
 . شفحني أو حنشفي عىل وزن عبشمي:مصطفى صادق الرافعي أن يقال

وقد رسد أكثرها الدكتور . ةليس ثمة إحصاء جلميع الكلامت املنحوت
رمسيس جرجس عضو جممع القاهرة يف آخر كالمه عن النحت فبلغ عدد 

ومهام حترينا يف .  قال إهنا بعض املنحوتات وذكر أصل اشتقاقها. كلامت١٠٣
. الكتب عن منحوتات قديمة غريها ال نكاد نصل بالعدد اإلمجايل إىل مئتني

قول بأن النحت نادر يف العربية وأن وهذا ما دفع بعض علامء اللغة إىل ال



  − ٨٣ −

 .الداعي إليه هو عدم جواز اشتقاق كلمة من كلمتني يف أقيسة الترصيف
تكلم يف النحت عدد كبري من علامء اللغة األقدمني أوهلم اخلليل يف 

 , إن العرب تلجأ للنحت إذا كثر استعامهلم للكلمتني:معجمه العني فقال
 . حروف األخرىحدامها إىل بعضإضموا بعض حروف 

 .وتكلم كذلك سيبويه يف كتابه
 .وابن فارس يف املجمل والصاحبي ومقاييس اللغة

 .وذكره ابن السكيت يف إصالح املنطق
 .والتربيزي يف هتذيبه

 .والثعالبي يف فقه اللغة
 .واجلوهري يف الصحاح
 .وابن مالك يف التسهيل
 .وابن دحية يف التنوير

كم ال يطرد وإنام يقال ما  أن هذا احلوينص عىل(وأبو حيان يف رشحه 
 ).قالته العرب فقط

وقد خلص كعادته أقوال أكثر من تقدم من العلامء . والسيوطي يف املزهر
 .ًوتكلم عن النحت غري هؤالء أيضا. وقال إن معرفة النحت من اللوازم

 :ومن الذين كتبوا يف موضوع النحت من املحدثني واملعارصين
تاس الكرميل وجرجي زيدان وحممد اخلرض حسني نسأبروكلامن واألب 

ومصطفى صادق الرافعي وعبد القادر املغريب وساطع احلرصي ومصطفى 
جواد ومصطفى الشهايب وصالح الكواكبي ورمسيس جرجس وعبد اهللا أمني 
وعبد اهللا العالييل وإبراهيم أنيس وإسامعيل مظهر وصبحي الصالح وحممد 
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 ورمضان عبد التواب وحممود أمحد عمر النشوي املبارك وعيل عبد الواحد وايف
 .وكيفورك ميناجيان وسليم النعيمي وحممد ضاري محادي

ن يعتد بكالمهم من الفصحاء, أصبحت َلقلة املنحوتات يف عرص مو
... املنحوتات األوىل القليلة مثل عبشمي وعبقيس وعبدري ومرقيس وتيميل

ألن ذلك (ألن القليل ال يقاس عليه وأمثلة قليلة ال يقاس عليها يف رأي النحاة 
 ).ُ وإنام يسمع ما قالوه وال يقاس عليه لقلته,ليس بقياس

 وأن ما جاء عن ,أمجع علامء اللغة عىل أن الكلمة املنحوتة تعد جمردة
العرب من أفعال وأسامء منحوتة ال يقل عن أربعة أحرف فمنها الرباعي 

 .والسباعيواخلاميس والسدايس 
 والقصلب ,ل صلدم وهو الشديد احلافر من الصلد والصدمفالرباعي مث

َوهو القوي الصلب كالعصلب, والبلقع  اتسع (من بلق ) األرض القفر(َ
 .وبقعة) وانفتح

ْواخلاميس مثل صهصلق أي شديد  من صهل وصلق بمعنى الشديد من َ
 .األصوات

 ).بني العنرب(َوبلعنرب من ) بني اهلجيم(َوالسدايس مثل بلهجيم من 
 ).بني اخلبيثة(َوالسباعي مثل بلخبيثة من 

وأورد بعض علامء اللغة األقدمون أمثلة عديدة عىل كلامت ثالثية قالوا 
ومها يف )  لو وال:من( ولوال ,) هل وال:من(ّإهنا منحوتة من كلمتني مثل هال 

مهزة : من( وأمل ,) أن وال:من(َّا, وكذلك أال ًاحلقيقة مركبتان تركيبا مزجي
 ). إلخ...تفهام وأداة النفياالس

وانفرد رمضان عبد التواب من بني املحدثني برأي مماثل فقال إن هنالك 
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ًمنحوتات ثالثية ومل يورد عنها إال مثاال واحدا هو أسمر, قال إنه منحوت من : ً
أسود وأمحر, وقال إن هنالك األمثلة الكثرية التي تؤكد أن العربية تعرف 

فصول يف فقه اللغة العربية, : رمضان عبد التواب(ثية النحت يف كلامهتا الثال
 ).١٩٧٣القاهرة 

فقد ) من القرن الرابع اهلجري(أما ابن فارس, هذا العامل اللغوي الكبري 
مقاييس اللغة ويف كتابه الصاحبي يف فقه اللغة : تكلم عن النحت يف معجمه

مهية النحت يف فكان إمام القائلني بأ. وسنن العرب يف كالمها, ويف املجمل
ّ وال عجب فقد سمى النحت باالشتقاق الكبار, فلم يكتف .اشتقاق الكلامت
باألمثلة القليلة الشائعة والتي سقنا ) أي النحت(هذه الظاهرة باالستشهاد عىل 

ًكثريا منها, بل ابتدع لنفسه مذهبا يف القياس واالشتقاق حني رأى أن الكلامت  ً
 عىل »مقاييس اللغة«وقد بنى معجمه . ا منحوتالزائدة عىل ثالثة أحرف أكثره

ًكل مادة رباعية أو مخاسية أمكنه أن يرى فيها شيئا من النحت حتى هذا املذهب يف 
. كثرت املواد املنحوتة عىل مذهبه لو استخرجت من مواطنها املتفرقة يف معجمه

 اعلم أن للرباعي واخلاميس«: وأراد أن يرسم للقارئ منهجه يف النحت فقال
وذكر . »ًمذهبا يف القياس يستنبطه النظر الدقيق وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت

 .بيت عبد يغوث الذي أوردناه يف أول هذا البحث وفيه كلمة عبشمية
واجلملة املتقدمة تلخص رأي األستاذ صبحي الصالح يف فقه اللغة, 

 :فيقولويعلق عىل ذلك 
اده هبذا البيت الفصيح علم أن لسنا نرتاب يف أن ابن فارس عند استشه«

األمثلة التي حتاكيه قليلة نادرة وأن النحاة ال يعدون نظائره مما يقاس وأنه ال 
 واملحفوظ هو عبشمي وعبقيس وعبدري ,يقاس منه إال ما قالته العرب
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فكيف تساهل ابن فارس يف بناء مقاييس الرباعي عىل حكم . ومرقيس وتيميل
 »ينقاس?صل ال أال يطرد و

ودنيا النحاة ما تزال تضج يف − أكرب الظن أنه مل يبتدع مثل هذا املذهب
إال حني رأى فساد األدلة عىل − القليل ال يقاس عليه: عهده بالقول املشهور

ًوقد نبه ابن فارس أيضا عىل أن . أصالة احلروف يف األسامء الرباعية واخلامسية
أحدمها املنحوت : بنيًالرباعي ال يفرس دائام بظاهرة النحت, ألنه عىل رض

 .ًوضعا ال جمال له يف طريق القياسواآلخر املوضوع 
 :ويستنتج صبحي الصالح فيقول

وال تناقض يف يشء مما رآه ابن فارس, فإن األمثلة التي قىض هبا عىل «
ًتعريفه للنحت واألمثلة التي فرقها عىل مواد معجمه تبعا ملذهبه يف مزيد 

أو كام اصطلح ( بأن السوابق واألواسط واللواحق كلها تؤيد اعتقادهالثالثي, 
التصدير واحلشو والكسع بقايا كلامت قديمة مستعملة ) ينيعليها بعض العرص

ُناسب ما ملح يف احلرف العريب من قيمة تعبريية, فكان املزيد بحرف يف أوله أو ت
حدامها إا عىل سواء أو اخترصت توسطه أو آخره إنام نحت من كلمتني اختزل

ظلت إحدامها عىل حاهلا بينام رمز لألخرى بحرف منها كثر من األخرى أو أ
ًيغلب أن يكون أوضح حروفها بيانا وتعبريا ً...«. 

 :ًويضيف األستاذ الصالح قائال
وما زال بنا هذا البحث يستهوينا حتى أغرانا بدراسة مقاييس اللغة «

ي وحدها أكثر من دراسة إحصائية دقيقة فاستخرجنا من أبواب مزيدات الثالث
ً كلمة منحوتة ما بني فعل وصفة وهي مجيعا مما رصح ابن فارس بنحته ٣٠٠

فأنى للعلامء : ثم يقول... بعبارة قاطعة, هذا عدا ما تردد فيه, وقد تردد يف كثري
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ّالنحت يف كالم العرب وما الذي طوع هلم أن يروا هذا املنحوت ال القول بقلة 
 ).رأى بعضهم أن املنحوتات ال جتاوز الثالثنيوقد (ًجياوز الستني عددا, 

إنام قللوا من شأن النحت وحقروا من شواهده لتعويلهم فيه عىل ما 
 عىل قواعد اينا مبقياسيفأما ما كان . سمعوه وحفظوه مما شاع وتناقلته األلسن

ّسليمة يف االشتقاق فام كان ليكثر منه أحد إال أن يكون ابن فارس الذي أصل 
 . منهجه, وكان فيه كل من أتى بعده عالة عليهورسم
بفضل ابن فارس بطلت تلك اخلرافة الشائعة املتوارثة عن قلة البحث يف «

 .»لسان العرب

 
لقد رصح بعض العلامء أنه ما :  فيقولبدال اللغويثم يذكر الصالح اإل

عىل  −ً وقد وجدنا يف النحت أيضا ,ًمن حرف إال وقد وقع فيه البدل ولو نادرا
 أنه من املمكن أن نجزم بأنه ما من حرف إال −ما استنبطناه من مقاييس اللغة 

 .ًولو نادرا) املسامة باالشتقاق الكبار(وقد اختزل مادة عىل طريقة النحت 
 ولقد .ولسنا نربئ ابن فارس من التكلف يف بعض ما ادعى فيه النحت«
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تكلفه يف بعض أمثلة ولكن . رميناه بالكثري من التعسف يف غري بحث النحت
النحت ال يعني فساد مذهبه فيام جاء من كالم العرب عىل أكثر من ثالثة حروف, 

 .»كام أن تكلفه يف بعض املواطن ال ينفي اعتداله يف سائر املواطن األخرى
وال نطيل يف االستقاء من صبحي الصالح ونكتفي بأمثلة الكلامت 

 :تالرباعية ونختم البحث باستنتاجه يف النح
فهل من ريب, بعد هذه الشواهد الرصحية, عىل زيادة كل حرف من حروف «

ًاهلجاء تعويضا ونحتا يف أن مذهب ابن فارس يف النحت يضاهي أدق النظريات  ً
العلمية يف االشتقاق بطريقة السوابق واللواحق املعروفة يف اللغات اإللصاقية? 

ة عرفتها العربية ومل ًوهل من ريب بعد هذا كله يف أن للنحت أصوال مؤصل
 . انتهى كالم األستاذ صبحي الصالح»تنكرها وحفظها رواهتا ومل هيملوها?

ًى شبيها بام اجته إليه ابن فارس, املرحوم األستاذ عبد ًومن الذين نحوا منح
 ):١٥ص(االشتقاق والتعريب : القادر املغريب إذ قال يف كتابه

ت الرباعية واخلامسية فوجدت وقد أعملت الفكرة مرة يف كثري من الكلام«
ّأنه يمكن إرجاع معظمها إىل كلمتني ثالثيتني بسهولة والحظت أن تكون تلك 
الكلامت يف لغة العرب إنام كان بواسطة طريقة النحت أو بام نسميه االشتقاق 

 , ومثل هرول من هرب ووىل,فمثل دحرج منحوتة من دحره فجرى: النحتي
, ومثل دعثره إذا ّم وشوه أو من خرم ورشموخرمش الكتاب أي أفسده من خر

 فعثر, وبحثرت الدجاجة من بحثت وأثارت الرتاب لتلتقط َّرصعه من دعه
 .. ا»احلب

لقد لقيت آراء ابن فارس يف النحت من كثري من علامء اللغة املعارصين 
ًمعارضة أشد من التي لقيها من معارصيه ومن تبعهم, وذلك تقريبا مثلام لقي 
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 .لنحت نفسهموضوع ا
أن لغتنا ليست من اللغات التي تقبل «نستاس ماري الكرميل يرى أفاألب 

واملنحوتات . النحت عىل وجه لغات أهل الغرب كام هو مدون يف مصنفاهتا
عندنا عرشات أما عندهم فمئات بل ألوف, ألن تقديم املضاف إليه عىل 

.  تأباه وتتربأ منهأما عندنا فاللغة. املضاف معروف عندهم, فساغ هلم النحت
 .»)١٩٢٨جملة لغة العرب نيسان (

وأما جممع اللغة العربية يف القاهرة فقد أصدر بشأن النحت قرارين, ورد 
 ): من جممع القاهرة٧املجلد (عىل آراء ابن فارس حكم مع األول منهام 

ُالربجد وهو كساء خمطط فقال إنه : لقد محل ابن فارس عىل النحت« ُ
د والربد, واجلذمور للباقي من أصل السعفة إذا قطعت, من مأخوذ من البجا

اجلذم واجلذر ومها األصل, وجرثومة قرية النمل من جرم وجثم كأنه اقتطع 
قطعة من األرض وجثم عليها, وجعفر للنهر من جعف ألنه يرصع ما يلقاه من 

 .»اجلفر وهي البئر إذا مل تطو أو طوي بعضهاالنبات ومن 
 فارس ركب التعسف والشطط يف محل ما زاد عىل ثالثة وال خيفى أن ابن«

 .»أحرف عىل النحت
ال «: نحو جممع القاهرة فقال) فقه اللغة(ونحا عيل عبد الواحد يف كتابه 

خيفى ما يف هذا املذهب من حتايل وتعسف وتعارض مع النواميس العامة التي 
دث وترصيف تسري عليها اللغات اإلنسانية بصدد الكلامت الدالة عىل احل

 .»بعضها من بعض
جيوز النحت عندما تلجئ «: وأصدر املجمع قراره األول يف النحت وهو

 .»...إليه الرضورة العلمية
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 :ًنستاس الكرميل معرتضا عىل هذا القرارأوعلق األب 
ال أرى حاجة إىل النحت, ألن علامء العرص العبايس مع كل احتياجهم «

ًعلمية واحدة, هذا فضال عن أن العرب مل إىل ألفاظ جديدة مل ينحتوا كلمة 
ًتنحت إال األلفاظ التي يكثر ترددها عىل ألسنتهم فكان ذلك سببا للنحت, أما 

يش أموا بنحتها ومثلها عندنا اآلن كألسنتهم فلم حيالتي ال يكثر ترددها عىل 
 .»وليش ومويش وشنو, إىل غريها

ًنحوت قديام ال اآلن يش فذكر أهنا من املأوعلق مصطفى جواد عىل كلمة 
قال . نستاس, وهي واردة يف كثري من كتب األدب كاألغاينأكام ظن األب 

أي يشء, ثم خففت الياء وحذفت اهلمزة : قالوا«: الفيومي يف املصباح املنري
 .»قاله الفارايب. يشأًختفيفا وجعال كلمة واحدة فقيل 

. ابنستاس عىل صوأونحن نرى أن رأي األب «: وقال عن النحت
, فقال ال يصح Psychosomaticًورضب مثال ترمجة الطب النفيس اجلسمي 

النحت يف هذا االسم خشية التفريط يف االسم بإضافة يشء من أحرفه كأن 
 مما يبعد االسم عن أصله فيختلط بغريه »النفسجسمي« أو »النفسجي«يقال 

 أنني ال أركن إليه وعىل ذكر النحت أود أن أشري إىل. فتذهب الفائدة املرجتاة منه
ًيف املصطلحات اجلديدة إال نادرا ألنه نادر يف العربية ويشوه كلمها وما ذكره . ّ

ابن فارس يف مقاييس اللغة وفقه اللغة ال يعدو الظن والتخمني والتأويل البعيد 
ّرموز مجلية«وكل ما ثبت عندي منه عدة  َحل وحوقل وطلبق ودمعزْبَ مثل س»ُ َ .

مل كانت من الشهرة والتكرار باملكان املعلوم ما استجازوا هلا ولوال أن هذه اجل
: ذ لألفعال ال لألسامء, أعني أهنم كانوا يقولونُّن النحت اختإثم . االختصار

 .»اعتاد فالن السبحلة واحلوقلة«العادة , ومل يقولوا يف َلَقْوَ وحٌ فالنَلَحْبَس
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 وضعنا للمصطلحات يعني ًفاملصدر مل يكن مرادا يف استعامهلم النحت مع أن
 .»اشتققناها من املصطلح نفسهاألسامء قبل غريها, فإذا احتجنا إىل األفعال 

لة واحلبيب املبسمل والسبحلة والبلكفة منيس مصطفى جواد البس«: أقول
وحيعلة املنادي واحلزرمة والدعدعة والدمعزة والنسبة إىل القبائل والعصلب 

 )راجع األبيات(ً هذه أسامء استعملت كثريا فكل... والعصلبي والعصلوب, إلخ
ُجواد استشهادا غريبا لينفي به استعامل الرموز اجلملية وقد استشهد مصطفى  ً ً
  ومل يقل,]٩٨: احلجر[ k l m z }: قال تعاىل: التي تكلم عنها فقال

ومن الذي يدعي أن الكلامت . ارمزيً فسبحل رمز مجلة يقال قوال ,فسبحل
 كل مناسبة, أفليست ًي أن تستعمل عىل كل حال وإطالقا ويفاملنحوتة ينبغ
 . فلتستعمل للرمز وهذا يكفي لتوخيها واالستفادة منها يف العلومًرموزا, إذن

جملة الرتبية : (ولننتقل اآلن إىل ما قاله ساطع احلرصي يف موضوع النحت
 ب الكلامتإننا ال نقصد من النحت تركي: لقد قال) ١٩٢٨والتعليم العراقية سنة 

العربية من بعض اجلذور األعجمية كام يقرتحه بعض الكتاب, بل نقصد 
ً الذي أدخل يف اللغة العربية عددا غري قليل من الكلامت النحت األصويل

والتعبريات املختزلة مثل بسملة ومالشاة وحربمة, تلك الكلامت والتعبريات 
ًفتقارا شديدااملخترصة التي تفتقر العلوم احلديثة إىل أمثاهلا ا ثم تكلم عن . ً

االشتقاق ورأى أنه ال يكفي وحده لتوليد الكلامت التي حيتاج إليها التفكري 
والقوالب وهذه األوزان . البرشي, ألن عمله مقصور عىل أوزان وقوالب معينة

 فال بد من .تستطيع أن تستوعب مجيع املعاين العقليةمهام كانت كثرية وولودة ال 
كيب واإلقدام عىل تركيب كلمتني أو أكثر عىل شكل تراكيب االستعانة بالرت

فالنحت يتناول البعض من هذه الرتاكيب التي ترتدد . مزجية ووصفية وإضافية
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ًكثريا عىل اللسان فيلصق أركاهنا وجيعلها كلمة واحدة تترصف مثل الكلامت 
لغة يعتقدون إن علامء ال. شبيهة باملفرداتاملفردة ثم خيترصها وخيتزهلا وجيعلها 

ً يف تكوين اللغة وأوجد عددا غري قليل من احلروف ًأن النحت عمل عمال مهام
ّيف إبان تكون اللغة وولد بعض املصطلحات املهمة يف دور النهضة الفكرية 

ونحن نعتقد بأننا وصلنا إىل دور اشتدت فيه حاجتنا إىل االستفادة من . األوىل
ًالنحت اشتدادا كبريا األفعولة ستعود إىل النشاط وجتود علينا بعدد  ونظن أن ,ً

 .من املصطلحات التي نحتاج إليها يف هنضتنا الفكرية اجلديدة
وبعد أن ذكر بعض ما ورد عن النحت يف الكتب القديمة واحلديثة وذكر 

 :أساليب النحت, قال
يتبني من التفصيالت اآلنفة أن عدد الكلامت العربية التي يرجع أصلها «

 وإذا الحظنا أنواع هذه الكلامت. ت بال جدال هو عدد ال يستهان بهإىل النح
 النحتاملنحوتة من حيث اللفظ وقارنا كل واحدة منها بأصوهلا نرى أن تأثري 

 .»ال يتساوى يف مجيعها
 وأورد هنا أمثلة ملختلف أنواع النحت, كالتي سقناها يف بداية هذا البحث,

 ة الرتكيب املزجي الذي حيافظ عىل حروفًولكنه دمج فيها ألفاظا صنعت بطريق
الأدري والهناية والأخالقي والتناظري والمائي : الكلمتني املمزوجتني مثل

قبتارخيي وقبفحمي : ليدي, ثم عاد إىل املنحوت فقالجوغبمدريس وغب
 .ثم أورد الربمائي) ّأي فوق السوي (ّوري وفوسويعوحتش وخامدريس

ال إنني أعرف أن مثل هذه الكلامت  وق,حلقظة: يقظة −  ونحت من حلم
املنحوتة تظهر بادئ األمر غريبة عىل األسامع ولكنني ال أجد فيها ما يزيدها 
غرابة عىل الكلامت املنحوتة القديمة, تلك الكلامت التي دخلت القواميس 
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 .وشاعت بني الناس
ل وال أظن أن حاجتنا إىل املنحوتات احلديثة تقل عن حاجة أجدادنا إىل أمثا

يمتاز ز ألنفسنا يف هذا الدور الذي ِّالبسملة واملشلوز والشقحطب, فلامذا ال نجو
زه أجدادنا ألنفسهم يف َّبالتفكري الشديد والنظر املعضل والعلم العميق ما جو

 ..ا)... النظرية البسيطة(وأفكارهم ) السطحية(خالل أبحاثهم العلمية 
 وقد قدر له دوره ,نحتفساطع احلرصي كام رأينا من أكرب أنصار ال

نحت إال ما هو مستساغ وغري ُ يَّالصحيح يف املصطلحات العلمية واشرتط أال
 .ثقيل عىل السمع

ومن بني الذين ) ّولو إىل حد(وهو كام نرى من املؤيدين آلراء ابن فارس 
سليم النعيمي عضو جممع : جممع القاهرة عىل ابن فارسأنكروا محلة جلنة 

ُّ يف رأي اللجنة شيئا من الترس فقد وجد أن;بغداد أن حماولة ابن عنده  ورجح ,عً
ن كان بعضها يقوم وء بعض الرباعي من نحت الكلامت وإفارس تفسري نش

ًجديرة بالنظر, ورجا أن يتفرغ يوما لدراسة هذا املوضوع عىل الظن, فهي 
 . وال أظنه قد فعل.بجملته

 :حماولة لتصنيف قواعد النحت
ويرى بعض علامء اللغة أن عدد الكلامت . امةليس للنحت قواعد ع

ولكن هذا الرأي مل حيل دون والدة . املنحوتة قليل وأهنا سامعية ال يقاس عليها
ويف . عدد هام من الكلامت املنحوتة يف العرصين اإلسالميني األول والثاين

 رأيي أن الضابط ألكثر املنحوتات هو السليقة والذوق السليم, فكام أنه مل يكن
كذلك وللنحو وال للرصف, كانوا مع ذلك ال خيطئون, عندهم يف البداية علم 

كانوا ينحتون بسائق الذوق والسليقة, فأدى ذلك إىل هذه املنحوتات املوروثة 
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ثم جاء علامء اللغة يدرسوهنا . عن أيام اجلاهلية وقيس عليها يف اإلسالم
 فوجدوا أوجه شبه ,)قالًأو استدالال كام ي(هلا ) بعدية(ويبحثون عن قواعد 

 .وها قواعدُّدَبني بعضها ع
 منهام ٍّ بفاء كلَلَلْعَقد يبنى من جزأي املركب ف: قال ابن مالك يف التسهيل

كمل البناء بالمه أو الم األول ) قيس(ت عني الثاين َّوعينه مثل عبشم, فإن اعتل
 ).مثل عبقيس أو مرقيس(

 إنام يقال منه ما قالته ,طردوهذا احلكم ال ي: وقال أبو حيان يف رشحه
 ومرقيس يف , وعبدري يف عبد الدار,العرب, واملحفوظ عبشمي يف عبد شمس

 )..ا( وتيميل يف تيم اهللا , وعبقيس يف عبد القيس,امرئ القيس
وأول املنحوتات تؤلف مركبات إضافية بلفظ بني, مثل بني احلارث, 

يم, فأخذوا من بني حرف بلحارث وبلعنرب وبلعجالن وبلقني وبلهج: فقالوا
وقد أوضح .  التعريف يف اللفظ الثاين)لـأ(الباء فقط وأسقطوا اهلمزة من 

وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها الم «:  إذ قال»الكتاب«سيبويه هذا يف 
 .»املعرفة; فإذا مل تظهر الالم فيها فال يكون كذلك

واذ التخفيف ألن قوهلم بلحارث لبني احلارث بن كعب من ش: ويف الصحاح
 . فلام مل يمكنهم اإلدغام لسكون الالم حذفوا النون,النون والالم قريبتا املخرج

ً أفعاال اًعىل هذا األساس نحت العرب يف عصور اإلسالم األوىل أيض
 :, فقالواَلَلْعَرباعية عىل وزن ف

ْ ومح,ًةَلَبْسَ حَلَبْسَ وح,ًةَلَحْبَ سَلَحْبَ وس,ًةَلَمْسَ بَلَمْسَب ْ محَلَدَ  َقَلْوَحو ,ًةَلَدَ
أي أكثر من قول أدام اهللا  (ًةَزَعْمَ دَزَعْمَ د:ًوقالوا أيضا. ةَلَعْيَ حَلَعْيَ وح,ًةَقَلْوَح

علت ُمن ج (َدَفْعَ وج,)من قوله أطال اهللا بقاءك (َقَبْلَ ط: وكذلك,)عزك
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 َنَكْشَ ومًةَلَأْشَ مَلَأْشَ وم,)قوله السالم عليكم من (ًةَلَعْمَس َلَعْمَ وس,)فداك
 ).حيهال باليشء (ًةَلَهْيَ حَلَهْيَ وح,)من ما شاء اهللا كان (ًَةنَكْشَم

ويرى يف هذه األمثلة أهنم بني أخذ حرفني من كل مركب أو أحد ثالثة 
 ).مع ترك لفظ اجلاللة(حروف من الكلمة األوىل وحرف واحد من الكلمة الثانية 

ضحة الداللة بالرغم من اختصارها يبدو يل أن هذه الكلامت املنحوتة وا
ألهنا قد نحتت من عبارات معروفة جدا ويرتدد ورودها يف النصوص األدبية 

ِّوالفقهية كثريا إىل حد ن كتب يف الفقه وغريه أن َمثم ر ع أن رأى القائلون بالشً
َّعمل مفيد اقتصادي يغني القارئ والكاتب عن أن يقول يف كل مرة اختصارها 
فهي .  البسملة ويقصد اجلملة كلها ولذلك فهو يقول,لرمحن الرحيمبسم اهللا ا

بمعنى ) نا( و,ليقولوا انتهى) .ا(مثل اصطالحات الشارحني حني يضعون 
والصفة . لريض اهللا عنه) ر( و,ًرمزا لـ صىل اهللا عليه وسلم) ص( و,حدثنا

كل إنسان حتت من مجل يعرفها ُاجلامعة ألكثر هذه الكلامت املنحوتة هي أهنا ن
فكلام قيل . ًتقريبا, ولذلك فإن اختصارها مل ينجم عنه أي إشكال أو غموض

وعندما .  فهم القارئ أو السامع أنه يراد قول ال حول وال قوة إال باهللاَقَلْوَح
فهذه صفة هامة جدا ... ك هو, إلخِفذل: فهم أن املراد هو قولهُ يَكَلْذَيقولون ف

ًها متاما أو متيزها كثريا عن املنحوتات التي للمنحوتات القديمة قد متيز ً
تصبح هذه املنحوتات من الشهرة نستعملها يف العلوم احلديثة, وذلك إىل أن 

 .والوضوح بمنزلة املنحوتات القديمة, كام سنبني فيام سييل من البحث
 :قرار النحت األخري

ً مقاال لرمسيس ١٩٦١ عام ١٣نرشت جملة جممع القاهرة يف اجلزء 
 وعنوانه النحت يف العربية, ١٩٥٧رجس كان قد ألقاه يف جلسة املؤمتر عام ج
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ملوضوع النحت قال فيه إن مجهور العلامء يرى أن املصطلحات فيه دراسة جيدة 
لذلك مل يبق أمامنا إال أن . املركبة من عدة كلامت ضعيفة جيمل بنا أن نغريها

ب وأما أن ننحت من ّنجاري لغات أوربة يف هذا املضامر, فأما أن نعر
مفردة مستساغة ال لبس فيها بحيث يكون لكل املصطلحات الوصفية كلامت 

 .مصطلح علمي مقابل عريب مكون من كلمة واحدة ذات معنى حمدد
يكون ً تقبل املصطلحات التعريفية إال مؤقتا وأن َّواقرتح يف ختام كلمته أال

لمة أجنبية فإذا مل يتيرس ًاملصطلح العريب مؤلفا من كلمة واحدة مقابل كل ك
وطالب بإجازة استعامل النحت . ذلك تنحت كلمة عربية من تعريف املصطلح

 ..إلجياد مصطلحات العلوم كالطب واهلندسة والكيمياء والفيزياء, إلخ
 .فأحيل بحثه إىل جلنة األصول يف املجمع لدرسه

 دراسة وملا عاد املوضوع إىل مؤمتر املجمع بعد مدة قدم إبراهيم أنيس
جيدة يف موضوع النحت قال فيها إن االجتاه العام يف تطور البنية يف الكلامت يف 
 .اللغات القديمة ومعظم اللغات األوربية احلديثة يميل نحو تقصريها واختصارها

وسيطر هذا امليل العام عىل الناس يف كالمهم يف العرص احلديث عرص الرسعة 
أضيف إىل : أقول (Lab وPram وPhotoونلحظ هذا يف كلامت إنكليزية مثل 

 ).Amphi وMétro وExpo وCinéذلك أمثلة من املخترصات الفرنسية مثل 
ومن طرق االختصار يف الكلامت أسامء الشهادات واأللقاب وبعض 

وأقول (ولعل من أشهر أمثلة هذا االختصار كلمة يونسكو احلديثة . املؤسسات
كتشفات العلمية احلديثة من املخترصات ًن كثريا من أسامء املخرتعات أو املإ

وللغويني األوربيني مصطلح يعربون به عن ظاهرة اختزال ). مثل رادار وليزر
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 .)١(Haplologyالبنية يف الكلامت هو 
 النحت التي حتدث عنها القدماء من علامء العربية ليست يف ةوظاهر«

ذي ال شك فيه أن أمثلة وال. احلقيقة إال ناحية من هذا االجتاه العام يف اللغات
فلدينا ما روي من هذا . كثرية لظاهرة النحت قد وردت عن العرب القدماء

والتوجيهات املبسطة . النوع ما يكفي ألن نحذو حذوه يف مصطلحات العلوم
 :اآلتية هي لالسرتشاد هبا

َ أن جيعلوا الكلمة املنحوتة حني تكون فعال متعديا عىل وزن ف−١  َلَلْعًً
 .ل لالزمُلْعَفَّة للمتعدي والتَلَلْعَ واملصدر الفَلَلْعَفَزمه تويكون ال
 : أي بإضافة ياء النسب مثل;ِّيلَلْعَ أن جيعلوا الوصف عىل صورة ف−٢

 .عبشمي وحرضمي
 ال أظن أن النحت يف املصطلحات العلمية احلديثة يتطلب أن يكون −٣

 . كلمتنيمن أكثر من كلمتني, ولذلك أرى قرص األمر عىل النحت من
 . يؤخذ من كل من الكلمتني بعض األصوات مع مراعاة ترتيبها−٤
 نجاح الكلمة املنحوتة يف رأيي يتوقف عىل حسن جرسها ومقدار −٥

واحلكم النهائي يف إقرار الكلمة املنحوتة عىل كل حال . إحيائها باملعنى األصيل
 .).ا (»جيب أن يرتك ملجلس املجمع

 ١٩٦٥ الثاين يف النحت يف مؤمتره العام سنة واختذ جملس املجمع قراره
ًالنحت ظاهرة لغوية احتاجت إليها اللغة قديام وحديثا« :وهو ومل يلتزم فيه . ً

                                                             
وقد جاء يف معجم الروس أهنا عملية صوتية تزول فيها . Haplologieتقابلها بالفرنسية   )١(

 الالتينية nutrixمتتابعتني ومتشاهبتني, مثل كلمة ) فونيم( صائتتني من جمموعتنيواحدة 
 . والتليني أي بالتسهيلnutritixالتي ولدت بالرتخيم من 
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األخذ من كل الكلامت وال موافقة احلركات والسكنات, وقد وردت من هذا 
ومن ثم جيوز أن ينحت من كلمتني أو أكثر اسم أو . النوع كثرة جتيز قياسيته

د احلاجة, عىل أن يراعى ما أمكن استخدام األصيل من احلروف دون فعل عن
ًفإن كان املنحوت اسام اشرتط أن يكون عىل وزن عريب, والوصف منه . الزوائد

َبإضافة ياء النسب, وإن كان فعال كان وزن ف  إال إذا اقتضت َلَلْعَفَ أو تَلَلْعً
 .» املنحوتةًالرضورة غري ذلك, وذلك جريا عىل ما ورد من الكلامت

 :رأي جممع دمشق يف النحت
منهم ) غفر اهللا هلم(كتب يف موضوع النحت عدد من أعضاء جممع دمشق 
وكنت قد سقت رأي . عبد القادر املغريب ومصطفى الشهايب وصالح الكواكبي

أما مصطفى الشهايب فقد تكلم عن النحت . املغريب فيام سبق من هذا البحث
املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القديم : عدة مرات يف كتابه القيم

وبني رأيه . واحلديث, وعىل صفحات هذه املجلة ويف جلسات جممع القاهرة
 :فقال) ١٨−١٧ص(يف النحت يف كتابه 

ًكان بعض علامء اللغة يعدون النحت رضبا من رضوب االشتقاق ومل جيز «
 األلفاظ(ت يف معجمي ومل أجلأ إىل النح. ااملتقدمون النحت وعدوه سامعي

ْإال نادرا, فقد نحت مثال كلمة لبأرز من لبنان وأرز وهو اسم شجر من ) الزراعية ًَ ْ ُ ً
 Libanً نحتا من Libocedrusفصيلة الصنوبريات سموا جنسه باللغة العلمية 

 .لرائحة خشب هذا الشجر ففعلت مثلهم دون أن استثقل كلمة لبأرز هذه Cedrusو
 : من,حترتبة:  احلارض واستعملته يف كتبي الزراعيةومما نحت يف العرص

 ...Sous-solحتت الرتبة 
 ولكن النحت ,ونحن يف حاجة إىل النحت يف ترمجة بعض األسامء العلمية
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ًفكثريا ما تكون ترمجة الكلمة األعجمية بكلمتني . حيتاج إىل ذوق سليم خاصة
دة يمجها الذوق عربيتني أصلح وأدل عىل املعنى من نحت كلمة عربية واح

 .»ويستغلق فيها املعنى
وأشار بمناسبة قرار النحت الثاين الذي اختذه جممع القاهرة, فقال يف كتابه 

 اللتني وردتا يف القرار قد وافق عليهام »عند احلاجة«إن كلمتي ) ٢٠٤ص(
 .املؤمتر بناء عىل اقرتاحه
ًمن هذه املجلة مقاال قيام عنو) ١٩٥٩ (٣٤ونرش يف املجلد  مدى (: انهً

, قال فيه إن الذي هيم بيانه إنام هو مدى الرضورة )النحت يف اللغة العربية
العلمية إىل النحت, والرشوط التي جيب عىل الناحت أن يتقيد هبا يف وضع 

 .املنحوتات العلمية
فريق يرى أن كلامت : ففي النحت, كام يف التعريب, فريقان من العلامء«

ًتي جعلها املجمع رشطا يف النحت يشء رخو قابل  ال»عند الرضورة العلمية«
للمط والتأويل, ولذلك راح رجال هذا الفريق يكثرون من النحت, عىل 

 .حسب ما جادت به قرائحهم
وفريق يرى أن تلك الكلامت قوية يف داللتها, وأنه جيب مراعاهتا بدقة يف 

ندرة من موضوع النحت, لذلك تزمت رجال هذا الفريق ومل يستسيغوا إال ال
 .املنحوتات احلديثة

 وبني فريق املتهاونني وفريق املتشددين من العلامء برز فريق ثالث ممن مل خيتصوا
بعلم من العلوم ومل يطلعوا عىل خصائص لساننا ومل هيضموها, فراحوا ينحتون عىل 

وإذا هبم يأتوننا . ُحسب ما توحي به إليهم معرفتهم باللغات األجنبية وتفكريهم هبا
 .يستسيغهامنحوتات عجيبة ال العلم حيوجنا إليها وال الذوق العريب ب
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 وال بد لكل من يكلف نفسه مشقة النحت يف نقل العلوم احلديثة إىل العربية
 األوىل إدراك مدى احلاجة إىل منحوت عريب يقابل: ًمن أن يكون متحليا بصفتني

 .يب وال ينفر منه السمعالكلمة األعجمية, والثاين التحسس بام يوافق الذوق العر
من األدلة عىل جهل مدى احلاجة إىل النحت «: ًورضب الشهايب مثال فقال

ما أقدم عليه مؤلف معجم إنكليزي عريب من نحت كلامت سقيمة تدل عىل 
أسامء شعب وطوائف ورتب من احليوان, عىل حني أن هذه األسامء يف علم 

 .تاحليوان وعلم النبات ال حاجة فيها إىل النح
 :وهاكم نامذج قليلة من هذه املنحوتات العجيبة

 اللفظ الصحيح  اللفظ الفرنيس  اللفظ املنحوت
ْغمجناحيات َ  Coléoptères  َّغمديات األجنحة ِ 

 )من غمد وجناح(
 مستقيامت األجنحة  Orthoptères  مسجناحيات

 )من مستقيم وجناح(
 َعصبيات األجنحة  Névroptères  عصبجناحيات

 )من عصب وجناح(
 شائكات الزعانف  Acantoptérygiens  الشوجنيات

 )ال األجنحة(    )من شوك وجناح(
ْالدوفميات َّ  Cyclo stomes  َحلقيات األفواه َ 

 )من دائر وفم(
ّالبطجليات َ ْ  Gastéropodes  ّمعديات األرجل ِ َ 

 )من بطن ورجل(
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إىل آخر أمثال هذه املنحوتات العربية التي ال حاجة إليها البتة يف علوم 
ذلك بأن األوربيني عندما ينحتون : واليد, وفيها فوق ذلك رضر بارز للعيانامل

كلمة علمية واحدة من كلمتني يونانيتني, كالكلامت الفرنسية املذكورة, هيتمون 
ثم إن الطالب الفرنيس . بجعل الكلمة املنحوتة مفهومة عىل قدر املستطاع
 الزوائد اليونانية, من صدور يتعلم مبادئ اليونانية والالتينية وهو يعرف معنى

 .وكواسع, التي تضاف إىل الكلمة األصلية فتتألف منها الكلمة الفرنسية املنحوتة
ًلقد أصبح النحت داء عند بعض أساتيذنا وحتى عند بعض علامئنا وكثري 
منهم يدعون إليه ذاهبني إىل أنه من أكرب الوسائل املفضية إىل نمو اللغة العربية 

قيقة أنه أداة صغرية األثر إذا قيست باألدوات السائرة من واحل. وتقدمها
ِاشتقاق وتضمني وتعريب, وكأين باملتساهلني من أنصار النحت ال يبالون بأن 

 .»ّتفيض آراؤهم إىل خلق لغة نبطية جديدة حتل حمل اللسان العريب املبني
 أما صالح الكواكبي فكان يرى غري هذا الرأي, فيدعو إىل التساهل يف

 .القياس عىل األوزان العربية وإىل األخذ بالنحت واالشتقاق
ًلذلك فقد استعان بالنحت كثريا يف مصطلحاته الكيميائية, والكيمياء علم 

وهي تعد بمئات (حيتاج إىل النحت أكثر من غريه ألن أسامء املركبات فيه 
 أن تعتمد تعتمد عىل اإلدغام يف اللغات األجنبية, ولذلك ال بد هلا من) األلوف

 .عىل النحت يف العربية
وجرى يف كثري من منحوتاته عىل سنن األوائل ونحت مصطلحات اتبع 

 :ًفيها أوزان النحت القديمة فقال قياسا عىل ماورد ومازهر
ْ وماسلHydro-alcool: َماغول َ :Hydro-melًل, وقياسا ً نحتا من ماء وعس
ِعىل حمربم ْ َ َخمز: ُ  .Oxydo=réducteur: ِدلُ
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 :قاس عىل فعللة فقالو
ْفحملة لـ  َCorboxylation  وبلهمة لـ Déshydratation. 

  .Détoxcationَ وبلسمة لـ Hydrolorlyseوحلمهة لـ 
ْوخزلدة لـ  َOxyréduction  وعبشمة لـ Tournesoler. 

ُوقاس عىل زرقم وشربم بزيادة امليم يف آخر الكلمة فنحت مصطلحات  ْ ُ
 :كلمةًزاد فيها نونا يف آخر ال

ْحتلون لـ  َ َGlycémie وتصفرن لـ ْ َ َCholémie وحتمضن لـ ُ َْ َAcidose وتقلون ُ ْ َ َ
 .Alcoolémie وتغلون لـ Alcalose لـ

ومجع بني النحت والتعريب يف كثري من املصطلحات ألن الكيمياء تقتيض 
غولثري, ونحت : Alcool-éther ويف ,يدغول: Aldléhydeذلك فقال يف مركب 

 .Aldéhydaseَفقال غوليداز لـ من املعرب 
: ًونرش كثريا من هذه املصطلحات يف هذه املجلة ويف كتاب خاص سامه

وقد أشارت جلنة املجلة بمناسبة هذه املصطلحات إىل أن . مصطلحات علمية
جممع القاهرة وجممع بغداد ال يعمدان إىل النحت إال عند احلاجة القصوى 

 .حدةويرجحان الكلمتني عىل الكلمة الوا
لالطالع عىل مدى جلوء واضعي املعاجم اجلديدة إىل النحت قمت 
بإحصاء جزئي يف معجمي املورد واملنهل للكلامت املنحوتة وهي يف األصل 

فأخذت عىل سبيل املثال املنحوتات التي تبدأ . اإلنكليزي والفرنيس مدغمة
وأورد . مي, واجتاهقبل, وممهد لـ, وأما: فاملورد قال عنها إهنا سابقة تعني. Preبـ

ً مصطلحا منحوتا مثل قبذري, قبجراحي, قب١٨بعدها   ...هني, قبحريبمً
ً وتقريبا اوجزئيًحتت ودون وأدنى وقليال :  أن معناهاSubوقال عن بادئة 
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ً مصطلحا منحوتا مثل٣٣وأورد بمناسبتها  ً: 
 ...ّ, دوذري, دووعيي, إلخيحتهوائي, حتجو

حتت : ًجلأ أحيانا إىل اإلضافة فقال قد Sousوأما املنهل, فلدى البادئة 
ًوأحيانا ) جلنة فرعية(جلينة : ًاملقبول, عنوان فرعي, وأحيانا إىل التصغري فقال

 ١٠واستعمل النحت يف ). حتت العانة(حتتعاين : إىل الرتكيب املزجي
ً مصطلحا منحوتا ١٣ أورد Préويف املركبات املبدوءة بالسابقة . مصطلحات ً
 ...يدي وقبتارخيي, إلخمثل قبجل

 −٢−  
بعد فراغي من كتابة القسم السابق من مقايل يف النحت, لفت زمييل 
 الكريم األستاذ أمحد راتب النفاخ نظري إىل دراسة للنحت كتبها األستاذ إسامعيل

ووفقت إىل استعارة نسخة . »جتديد العربية«مظهر ووردت يف كتاب له أسامه 
ًجمع فإذا هبا كانت يف األصل ملكا للمرحوم من هذا الكتاب من مكتبة امل

 وملا طالعتها. ُهداها إىل مكتبة املجمع يف مجلة ما أهدىاألمري مصطفى الشهايب وأ
ّوجدت يف بعض حواشيها تعليقات قيمة لصاحبها ينتقد فيها بقسوة جرأة 

وادعاءه اإلتيان بأفكار جديدة هلا شأن عظيم يف إغناء اللغة الكاتب املرصي 
 . كام جاء يف عنوان الكتاب»بحيث تصبح وافية بمطالب العلوم والفنون«ربية الع

ومل جيد الشهايب رمحه اهللا فيها أي جديد, بل كان يعلق عليها بني احلني 
 لقد شاء سوء حظ إسامعيل. ًهذه قواعد بحثناها منذ عرشين عاما: واحلني بقوله

 وهي أهم ما اختص به مظهر أن يطبق آراءه عىل مصطلحات احليوان والنبات
فوقعت آراء إسامعيل مظهر . األمري الشهايب وقىض يف دراسته الوقت الكثري

 .هذه بني يدي أحد أساطني زمانه يف مصطلحات هذين العلمني
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غري أن الكتاب ال خيلو مع ذلك من الفوائد, وقد وجدت فيه أصداء كثرية 
ت أن إسامعيل مظهر ووجد. ألفكار ختامرين منذ زمن بعيد يف موضوع النحت

يدعم آراء ابن فارس يف أن اللغة العربية اعتمدت عىل النحت أيام نشأهتا 
ًاعتامدا كبريا, إذ يقول  ًال شك يف أن قليال من التأمل يرجح قول ابن «) ١٥ص(ً

وما كان ... فارس يف أن كل األشياء الزائدة عىل ثالثة أحرف أكثرها منحوت
ًات ما دام جرس الكلمة جاريا عىل الذوق أكثر تسامح العرب يف املنحوت

 : ثم حدد مشكلة النحت يف األسئلة اآلتية,»العريب
? وما حد القياس والسامع فيه عند اسامعي أم اقياسي أيعترب النحت −١

 فقهاء اللغة?
 أجيوز أن نجري عىل النحت يف وضع املصطلحات التي نعجز عن −٢

 اجة اللغة?ًترمجتها أو تعريبها تعريبا يفي بح
ًأال يكون نابيا يف ) أ: ( هل يفسد النحت يف اللغة العربية إذا روعي فيه−٣

أن يكون املنحوت عىل وزن عريب نطق به ) ب. (اجلرس عن سليقة اللغة
 أن يؤدي حاجات اللغة من إفراد وتثنية ونسب وإعراب?) ج. (العرب
ة, أم نقترص ً أجيوز أن ننحت ألفاظا عىل وزن غري عريب عند الرضور−٤

 ًعىل أن يكون املنحوت عىل وزن عريب إطالقا?
 هل التسليم بأن اللغة العربية لغة اشتقاق ينايف النحت مع مراعاة −٥

 رشوط كالتي ذكرناها?
ً إذا أضفنا إجازة النحت إىل االشتقاق, هل يكون هذا توسيعا يف اللغة −٦

ًوتيسريا أم تضييقا وتعسريا? ًً 
إن رأي ابن «: أستاذه املرحوم أمحد االسكندري فقالًثم ذكر رأيا أبداه 
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فارس صحيح, وإنام جاز النحت يف نشأة اللغة لتستكمل عدهتا من األلفاظ, 
وأن النحت إذا جاز يف مثل تلك احلال البدائية, فإن زمانه قد مىض وبابه قفل 

 »أن تكيفت اللغة العربية وأصبحت بقواعدها لغة اشتقاق ال لغة نحتبعد 
إنه مع احرتامه هلذا التعليل النري فإنه يقول إن «: ًنه أردف بعد ذلك قائالولك

َّوينبغي أال نرتدد يف اختاذ النحت . حاجة اللغة العربية للنحت ما تزال قائمة
ً من طرق وضع املصطلحات جريا عىل ما جرى عليه أسالفنا قبل أن ةطريق

ل أن يثبت يف صفحات إنه سيحاو: ثم عاد فقال. أهلهاجتمد اللغة بجمود 
كتابه رأي ابن فارس يف أن النحت كثري يف اللغة العربية وهو الرأي السديد 
الذي أنكره عليه األكثرون وذهبوا إىل القول بأن اللغة العربية لغة اشتقاق ال 
لغة نحت, وذلك بدون تبرص يف أرسار هذه اللغة الكربى, وإنه سيتتبع البحث 

منحوتة أو مصنوعة بطريق زيادة احلروف عىل ا يف كلامت فصيحة ليثبت أهن
األصول إلفادة معنى زيد يف معنى اللفظ, فإذا ثبت ذلك كان لنا أن نجري عىل 
ًما جرى عليه العرب فنفتح للعربية أبوابا مغلقة تطلعنا عىل آفاق ال هناية 

 .»ُّالتساعها تبز هبا العربية لغات العامل قاطبة
 عن النحت ثم انتهى إىل وضع قاعدة حيلل هبا ورسد يف كتابه أمثلة كثرية

الكلمة الرباعية أو اخلامسية إىل أصلها ليجد كيف نحتت وال أظن أن هذه 
الطريقة ناجحة ولعل اللغويني جيدون يف حتسينها وضبطها قاعدة تفيد الباحثني 

 .يف أصول هذه الكلامت
ليه هذا غاية ما وصل إ«: وأهنى إسامعيل مظهر بحث النحت بقوله

جهدي مما استطيع اآلن نرشه, وعندي من األلفاظ التي أثبت احتامل النحت 
ًفيها يشء كثري ليس هذا مكانه, ولعل الفرصة تتاح يل يوما إذا أقبل نارشون 
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ًحمبون للعلم عىل نرش ما عندي, فأخرج كتابا ضخام يف املنحوتات العربية هو  ً
 .» احلياةأقىص ما أمتنى وهناية ما يبلغ إليه مطمعي يف

وقد استغرق بحثه . هذه هي خالصة ما كتبه إسامعيل مظهر عن النحت
صفحة, يضاف إليها أمثال عملية قليلة يف كيفية استعامل النحت يف ) ٤٢(هذا 

وهذه أطول دراسة يف موضوع النحت . مصطلحات علمي احليوان والنبات
 .عىل ما أعلم

*   *   * 
َمل يلق −ن أن معرفته من اللوازمبالرغم من قول السيوطي م− إن النحت

 .دراسة كافية من علامء اللغة سوى ذكرهم إياه كام يذكر اإلنسان التاريخ القديم
وال شك يف أن سبب ذلك هو اعتقادهم بأن باب االجتهاد والعمل فيه قد أغلق 
. وأن الكالم املنحوت يف لغة العرب ينبغي أن يقترص عىل ما جاء به األقدمون

نحت ألفاظ ُونحن نرى يف الواقع أنه مل ت. ضافة أي جديد عليهوال جمال إل
ًجديدة خالل اثني عرش قرنا تقريبا, أي منذ بداية القرن الثالث اهلجري حتى  ً

ًباب النحت مغلقا كل هذه السنني الطوال لقد ظل . بداية القرن الرابع عرش
 .حتى اجلأت ترمجة العلوم احلديثة إىل فتحه من جديد

 فيام تقدم بعض القواعد التي أتى هبا إبراهيم أنيس عضو جممع لقد ذكرت
 ثم. ١٩٦٥القاهرة, وختمت بالقرار الثاين للنحت, الذي اختذه جممع القاهرة عام 

 :وجدت حماولة لتصنيف اجلمل التي نحت منها العرب وهذه خالصة هذا التصنيف
خزي ً نحت نسبي, وهو ما ينحت نسبة إىل أعالم مثل عبشمي وطرب−١

 ).طربستان وخوارزم(
 نحت فعيل, وهو ما ينحت من مجلة فيها فعل ليدل عىل معنى اجلملة, −٢
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 ).قال بأيب أنت(, أو بأبأ )قال سبحان اهللا(سبحل : مثل
, )من حب وقر( وهو ما ينحت من اسمني مثل حبقر , نحت اسمي−٣

 ).من عقبى وعلة(وعقابل 
هي (اللة عىل صفة  وهو ما ينحت من كلمتني للد, نحت وصفي−٤

من (, وصهصلق )من الصلد والصدم(مثل صلدم ) بمعنامها أو أشد منه
 ).من صلد وصخد(, وصلخد )الصهيل والصلق

يبني لنا هذا أن مناسبات النحت التي استفاد منها العرب حمدودة جدا, 
صبغة العبشم, مثال : وأن مثال العبشم الذي استفاد منه صالح الكواكبي فقال

 .ليس له نظراء كثرية تستطيع العلوم احلديثة أن تستخدمهانادر 
  التي حددها إبراهيمِّيلَلْعَ وفَلَلْعَفَ وتَلَلْعَثم إن اقتصار النحت عىل أوزان ف

أنيس يف مقدمته للقرار الثاين ملجمع القاهرة تضيق حدود االستفادة من النحت يف 
 نرى أن املصطلحات املنحوتةاملصطلحات العلمية احلديثة غاية التضييق, ولذلك 

ً ويبدو ذلك واضحا لكل من يراجع املصطلحات ,ًحديثا مل تتقيد هبذه القواعد
 .وضعت بطريقة النحتالتي 

وعملية النحت نفسها ليست سهلة كام يظن, ألن إسقاط عدد من 
احلروف من الكلمتني أو من الكلامت التي سيؤخذ منها اللفظ املنحوت قد 

يف عدد من العيوب اللفظية كالثقل وتنافر احلروف وعدم يوقع هذا اللفظ 
الناحت كل أسباب احلذر يف انتقاء احلروف التي سيبقي اتساقها إذا مل يتخذ 

 .عليها ليؤلف منها الكلمة املنحوتة
وال يقع االئتالف املطلوب يف البنية الصوتية للكلمة املنحوتة إال بعد 

 : اجلمهرة البن دريدوقد جاء يف مقدمة. حتقيق هذه الرشوط
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أال . علم أن أحسن األبنية عندهم أن يبنوا بامتزاج احلروف املتباعدةا«
مزاج له من حروف الذالقة إال  مت احلروف الص مارباعيترى أنك ال جتد بناء 

بناء جيعل بالسني, وهو قليل جدا مثل عسجد, وذلك ألن السني لينة وجرسها 
 . هذا البناءّمن جوهر الغنة فلذلك جاءت يف

فأما اخلاميس مثل فرزدق وسفرجل وشمردل فإنك لن جتد كلمة واحدة 
 .»إال بحرف وحرفني من حروف الذالقة من خمرج الشفتني أو أسلة اللسان

دعشق, ضغتج, حضافج, صفهج, : فإن جاءك بناء خيالف ما رسمته مثل
 .ددهْرافإنه ليس من كالم العرب ف... أو مثل عقجش, شفعج

 اإلحصاءات اللغوية التي أجريت جلذور اهيم أنيس تعليق عىلوإلبر
. جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة(اللغة العربية بواسطة احلاسب اإللكرتوين 

بني فيه أن أكثر آراء اللغويني القدماء يف تتابع احلروف يف اجلذور ) ٣٠اجلزء 
اء تساعدنا عىل وهذه اآلر. العربية قد ثبتت صحتها بفضل هذه اإلحصاءات

 :النظر يف مصطلحاتنا العلمية التي نقوم بنحتها, أهي مقبولة أم ال? قال
.  من حيث اجتامع اجليم مع القاف أو الصاد أو الطاء يف كلمة واحدة−١

ال جتتمع القاف واجليم يف كلمة (جاء يف حاشية القاموس املحيط يف مادة قبج 
 جاء يف »صوجلان« الكالم عن وبمناسبة. وكذلك جاء يف اللسان). عربية

القاعدة املشهورة بني أئمة الرصف واللغة أنه ال : (حاشية القاموس املحيط
جيتمع صاد وجيم يف كلمة عربية, ولذلك حكموا عىل نحو اجلص واإلجاص 

 بأهنا )رصج( وكذلك جاء يف اللسان يف مادة .)أعجميةوالصوجلان بأهنا 
 .ً أيضا)الطاجن( و,ّفارسية معربة

 من حيث امتناع اجتامع السني مع الذال يف القاموس املحيط بمناسبة −٢
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 ).ساذج وسذاجة(, وال جتتمع السني والذال يف كلمة عربية »السبذة«
جاء يف القاموس املحيط بمناسبة :  من حيث امتناع وقوع الزاي بعد دال− ٣

 ).اممعرب وال يوجد يف كالمهم دال بعدها زاي, بال فاصلة بينه (»قهندز«
ًصريوا الزاي سينا فقالوا مهندس ألنه (وجاء يف اللسان يف مادة هندز 
 ).ليس يف كالم العرب زاي قبلها دال

النرش ( من حيث امتناع وقوع الراء بعد نون جاء يف القاموس املحيط −٤
التناول باليد عند ابن دريد, وعندي أنه تصحيف وليس يف كالم العرب راء 

 ).قبلها نون
وحروف : (يث حروف الذالقة, جاء يف اللسان يف مادة ذلق ومن ح−٥
ويف هذه : (قال ابن جني). الراء والالم والنون والفاء والباء وامليم: الذالقة

 أو ارباعيًاحلروف الستة رس ظريف ينتفع به يف اللغة وذلك أنه متى رأيت اسام 
 ).حرفني وربام ثالثة غري ذي زوائد فال بد فيه من حرف من هذه الستة أو امخاسي
أما إمهال ما أمهل مما تتحمله «:  وجاء يف كتاب اخلصائص البن جني−٦

قسمة الرتاكيب يف بعض املتصورة أو املستعملة فأكثره مرتوك لالستثقال, 
فمن ذلك ما يرفض استعامله لتقارب حروفه . وبقيته ملحقة به ومقفاة عىل أثره

ّسص, ظس, ظث, ثظ, ضش, : نحو َ ّ ّ ّ , وهذا حديث واضح لنفور احلس ّضَشّ
ّقج, جق, كق, قك, كج, جك: عنه واملشقة عىل النفس لتكلفه, وكذلك ّّ ّّ ّ .

وكذلك حروف احللق هي من االئتالف أبعد لتقارب خمارجها عن معظم 
ّاحلروف أعني الفم, فإن مجع بني اثنني منها قدم األقوى عىل األضعف نحو ُ :

 .»أهل, أحد, أخ, عهد, عهر
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 ?...جيوز النحتمتى 
ًلقد بينا فيام سبق أن النحت كان قليل االستعامل قديام, وما دمنا اآلن 
بحاجة إليه فقد أجازه جممع اللغة العربية برشوط وأهم هذه الرشوط أن ختضع 

 كل حال وعىل. الكلامت املنحوتة اجلديدة إىل نظره فيها ليقبلها أو يرفضها
. بسهولةًل حديثا ألن اللغة العربية ال تقبله َّينبغي أن يظل النحت قليل االستعام

) ًأو من ثالث كلامت أحيانا(وخري للمصطلح أن يتألف من كلمتني مضافتني 
ًمن أن ينحت نحتا مستثقال ً. 

ًإن النحت الناجح قليل ويتطلب دربة طويلة وذوقا سليام, وليس يف وسع  ً
ًالغرض مقبوال ًكل من أراد النحت أن ينحت فيأيت نحته مصيبا للرشوط و

ومن العجيب أن بعض أصحاب النظر يف اللغة وممن ألفوا فيها مؤلفات . ًمجيال
أرضب . حسنة, عاجلوا النحت فجاءت منحوتاهتم رديئة سقيمة ال يقبلها أحد

فقد ألف يف . االشتقاقاألستاذ عبد اهللا أمني صاحب كتاب : ًمثاال عىل ذلك
ًاالشتقاق كتابا قيام تعرض فيه إىل ا لنحت ألن النحت يف رأي علامء فقه اللغة ً

 :فأتى باألمثلة اآلتية للنحت. هو االشتقاق الكبار
 )ًوهذا مصطلح واضح بسيط وإن كان مؤلفا من كلمتني( فحم السكر − ١

 .ًفاقرتح له أحد املصطلحات املنحوتة اآلتية حني ال لزوم للنحت هنا أبدا
ْفحمس, فسكر, فحسك, فحكر َ َ َْ. 

 :لَلْعَ نحت له املصطلحات اآلتية عىل وزن ف قلم حرب,−٢
 .قلمح, قحرب, قلحب, قلرب

 :لَلْعَ نحت منه عىل وزن ف, سم الفأر−٣
 .فّسمفر, سفأر, سمأر, سم
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عىل وزن دربخ ) درطع(سنفل, ودار الطبع : ّوكذلك يف سن الفيل فقال
َدرحر(ودرجة احلرارة ). ومنه دربخي(لدار البطيخ   ).أو درجح) َْ
 .درعم: بنرص, ومن دار العلوم: ن بنك مرصونحت م

ومن هذه املنحوتات املقرتحة ما يناقش أمره ومنها ما قد يزكى, وأكثرها 
ال لزوم له, ولكن الطامة الكربى جاءت عندما جرب أن ينحت أسامء 

 .املركبات الكيمياوية, وال سيام املركبات احلاوية عىل ثالثة عنارص
 :ًأوال املركبات من عنرصين

كبنح أو كبنحس : , وكربيت النحاس)حيعل(ْكلفض مثل : كلور الفضة
 ).وهذه مستثقلة من أصلها(عىل مثال شقحطب 
ْبرحد:  كلصد, وبروم احلديد: أكحد, وكلور الصوديوم:أكسيد احلديد َ. 

 :واآلن نأيت إىل املركبات الثالثية
 ).إلظهار وجود األكسجني(أزأفضات, أزأفض, أزكفض : آزوتات الفضة
ُكبأكحد, أو كبحدات أو كبكحد: كربيتات احلديد َ ُْ َْ. 
َكبأكزن أو كبأزن أو كبكزن: كربيتات الزنك َ َُ. 

ْكبأكنح : كربيتات النحاس َ  )بحرفني من أول كل عنرص من الثالثة برتتيبها(ُ
 . يف اسم املركب بعد أن سمي بالكربيتاتارضوريكأنام كان إظهار أسامء العنارص 

 .كبنحات, وكبأنح, وكبكنح, وكبسنح: ا البدائل اآلتيةًواقرتح له أيض
ْكرأكصد : كربونات الصوديوم بحرفني من أول كل عنرص من الثالثة (ُ

وال :  وراعى تنافر احلروف فقال,كرصدات, أو كرأصد أو كركصدأو ) برتتيبها
 .كرسصد ألن السني والصاد من خمرج واحد فال جتتمعان: نستطيع أن نقول

َتأكصد أو نتصدات, أو نتكصدُن: يومنرتات الصود ْ َ إىل آخر ما هنالك ... ْ
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 .من تركيبات
وأترك للقارئ احلكم عىل هذه املنحوتات وعىل مدى نجاحها وعىل صحة 

ُوإذا مل يكن من النحت بد . تفضيلها عىل املصطلح املؤلف من كلمتني مضافتني
: ن األوىلنرتات الفضة فينحت م= آزوتات الفضة : فمن األفضل أن يقول

َكبحد, كربيتات : ينحت منها: كربيتات احلديد. أزفض ومن الثانية نتفض ْ
 .كرصد, وهكذا:  وكربونات الصوديوم ينحت منها, كبزن:هامنالزنك ينحت 

وما حاجتنا إىل هذا النحت السقيم املستثقل? أليس االسم املرتجم 
ىل املعنى? املضاف أسهل وأعذب عىل السمع وأقرب إىل الفهم والداللة ع

 أو نرتات أو كربيتات  أمني مل يدر أن تسمية كربوناتوكأن األستاذ عبد اهللا
ًتعني يف ذاهتا أجساما مركبة حتوي عىل األكسجني فأراد أن يفصح عن اسم 

إن كل من درس الكيمياء يعلم .  للتسميات العامليةًاألكسجني رصاحة وخالفا
 .بأن هذه األمالح حاوية عىل األكسجني

تقل اآلن إىل مثال آخر قد يكون أبلغ من األول يف الداللة عىل ما يؤدي أن
إليه النحت يف املصطلحات العلمية إذا هو مل حيسن صنعه وتدبريه, وإذا مل 

 يف اجلزء األول من ُتْعَقَ لقد و.ٍة وتأن وبدافع الرضورة امللحةيعمل ببصري
مكتب تنسيق التعريب يف التي يصدرها ) اللسان العريب(من جملة ) ١٢(املجلد 

وضعه األستاذ عبد احلق الرباط عىل مرشوع معجم ملصطلحات صيانة الطبيعة 
: أورد األستاذ مصطلحاته عىل شكلني. فاضل, وهو أديب عراقي معروف

ويف رأيي أن جتربته هذه كافية . باإلضافة, وشكل الرتمجة بالنحتشكل الرتمجة 
ورد فيام ييل ُوأ. ًالنحت بدال من اإلضافةلردع كل من حتدثه نفسه باللجوء إىل 

 :ًعددا من مصطلحاته
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 املصطلح األجنبي املصطلح بطريقة اإلضافة املصطلح املنحوت
 Geospheres األغلفة األرضانية األغلرضانية
َالتنظطبيعي َ  Ecosystems التناظم الطبيعي ْ
 Biotic Community الفئة اإلحيائية الفئحيائية

ْالكثاسكن  Population Density كثافة السكان َ

َاحلشدمثل ْ ََ  Optimal Density االحتشاد األمثل ْ

َنعتوطن  Endemic نوع مستوطن َْ

 Food Chains التواشج الغذائي التشغذائي

ْاحلجحيائي َ  Biomass احلجم اإلحيائي َ

ْالنتاجحيائية َ  Biological ة اإلحيائياإلنتاجية َّ
Productivitys 

ْالعمط  Natural Factors العوامل الطبيعية بيعيةَ

ْاملصطعجدة َْ  Renewable natural املصادر الطبيعية املتجددة َ
resources 

ِاملصطعالجدة ْ َْ -Non Renewable natu املصادر الطبيعية الالمتجددة َ
ral resources 

ِتونوحد ْ َْ  Monoculture توليد نوع واحد َ

 Environmental Monitoring املنذار البيئي املنذبيئي

 Biogeocoenology التبادل التفاعيل التباتفاعيل
 Sosiecology علم صيانة البيئة العلصيابيئة

 Human ecology علم التبادل الطبيعي البرشي التبلطعرشي

 Soil humidity رطوبة الرتبة الرطوتربة

 Opening new lands تدشني األرايض التدرشايض
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ًمصطلحا فظهرت فيها ) ٢٥٧(نة يف النحت يف ُّ عىل هذه السوسار... الخ
آيات منحوتة مثل التبلطعبرشي, والضبجرهنر, والعشمرض, والثباصقع, 
والصقصناعي, والصقمديني, واملحطبخاصة, واملحقنائص, واالستعفيهي, 

 ..املحمنظرية, والرضقنائص, والبقتمتاع, واملحطعمرعية, والرضوطني إلخو
نحوتات مبلغ نجاحه يف ما ك بد من أن يرى صاحب هذه اململ يكن هنال

 :ًأخرج للعربية من مصطلحات فحاول أن جيد عذرا لنفسه فقال يف مقدمة البحث
إن الذي نحن موقنون منه هو أنه لن يعجب األكثرين من القراء نحت بعض «

 حذلك أننا مزجنا ألفاظ املصطل. املصطلحات التي تتألف من أكثر من لفظ واحد
بأخذ بعض احلروف من كل منها فتكونت لدينا ألفاظ جديدة نعرتف بأهنا 

عىل أن مزية . ًال سائغة يف السمع, وال يسرية أحيانا عىل النطق) مشقلبة(
, بل جعل املصطلح الطويل كلمة )وبس(النحت ليست االقتصاد يف احلروف 

 .ً واالشتقاق أحياناواإلفراد واجلمع, بلواحدة قابلة للتعريف والتنكري واإلضافة 
وإننا لنعرتف للمأل بأننا لو قرأنا هذه األلفاظ املنحوتة العجراء من صنع 

لكنها مع هذا ال مفر من قبوهلا . أحد غرينا ملا متالكنا نفسنا من الضحك منها
كام هي أو بعد حتويرها حسب ذوق كل قارئ, وذلك شأن الكثري من األلفاظ 

حلديثة التي قوبلت باالستنكار أول األمر ثم جرت املنحوتة وال سيام العلمية ا
 .»سائغة عىل ألسنة املعلمني وطالهبم

ال حاجة للعربية إىل مثل هذه املصطلحات التي ال حتمل من النحت سوى 
االسم والتي ختالف قواعد النحت يف مجيع أحكامها, مادامت املصطلحات 

ملرام مع ضبطها, وحسن املرتمجة واملؤلفة من املضاف واملضاف إليه تفي با
وال أوافق صاحبها عىل ما يأمله . سائغة مقبولة, وغري مطولةوقعها, وكوهنا 
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من أن استعامهلا الكثري سيجعل األلسن تصقلها ألهنا لن تنصقل إال بعمليات 
والعربية يف غنى عن هذه الرتاكيب الثقيلة . ًتشذيب ال تبقي من أصلها شيئا

ومل تنفرد هذه املصطلحات باالستثقال . االستعجاموالتي ال توحي إال بالغلط 
فهنالك أخوات هلا نراها يف كتب العلم, ويف املعاجم, ويف املجالت, مثل 
ضقوط, وسفنجو, وارطباق, وحمركيار, أوردها األستاذ عبد اهللا العالييل يف 

 .مقدمته لدرس لغة العرب, وكلها مما ال جيوز نحته هبذه الصورة
 يف مصطلحات األستاذ عبد احلق فاضل, التي املين النظر إذا أنعم اإلنسا

يرى أهنا وردت باللغتني ) ً مصطلحا٢٥٧وعددها كام قلت (وسمها باملنحوتة 
فام الباعث عىل . اإلنكليزية والفرنسية بكلامهتا الكاملة بدون نحت أو إدغام

 الغرض, وإن والرتمجة العربية التي أوردها هلا تؤدي. صياغتها بالعربية منحوتة
 ألنه احتفظ بالقسم األعظم احقيقيًكان فيها جمال للنقاش? ثم إن هذا ليس نحتا 

التعريف إىل ) الـ(ًمن احلروف, فحذف من الكلمة األوىل حرفا أو حرفني ونقل 
 ):٢١٩(مثال ذلك املصطلح رقم . البداية وأبقى الكلمة الثانية كاملة عىل حاهلا

 Ceintur verte  Green Belt  ُالنطخرض −  النطاق األخرض

َوكان بوسعه أن خيترصه إىل النخرض, أو يقول احلزام األخرض, وينحت 
َمنها احلزرض, أو احلزمرض, وال حاجة إىل كل هذا النحت فام أمجل احلزام  َ َ ْْ ِ ِ

إهنا متكلفة وأقرب إىل الرتكيب املزجي . األخرض وما أبشع هذه املنحوتات
 ):٢٢١(املصطلح رقم : مثال آخر .منها إىل النحت
 Sentier de nature Natural trail  املجاطبيعة −  جماز الطبيعة

. مل حيذف من الكلمة األوىل سوى الزاي وأبقى الكلمة الثانية عىل حاهلا
 ):١٢٩(املصطلح رقم 
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َ العشبمرض− العشب املرض  ُْ  Mauvaise herbe Weed 

ْالعشرض فقط: وتقتيض أصول النحت أن يقول ُ. 
األعشاب (ترمجها املرحوم الشهايب يف معجم األلفاظ الزراعية بـوقد 

ولربام كان هلا يف بطون املعجامت العربية مقابل ). احلشائش املرضة(و) املرضة
 .ِبكلمة واحدة مل أهتد إليه

عندما نبحث عن املصطلحات األجنبية املركبة التي نعتقد أن النحت قد 
وبعد إمعان . ًة, نجد أعدادا كثرية ومتنوعةيفيدنا يف وضع مقابالت هلا بالعربي

 :النظر يف هذه األنواع نرى أنه يمكن تصنيفها يف ثالثة أصناف أساسية
 . مصطلحات اختزالية أو اختصارية−١
 . مصطلحات ولدت باإلدغام عىل نحو شبيه جدا بالنحت يف العربية−٢
 .واحق مصطلحات ولدت باإلدغام عىل طريقة السوابق واحلشو والل−٣

 ولن نبحث يف هذا املقال يف النوع الثالث ألنه معقد ويتناول أصول اللغة, ونأمل
ًأن نفرد له بحثا خاصا يف املستقبل  :وسنكتفي اآلن بدراسة النوعني األولني. ً

  املصطلحات االختزالية−١
وليست يف حد ذاهتا مصطلحات ذات معنى, ولكنها جمرد رموز تدل عىل 

وقد ولد . تلف نواحي احلياة والسياسة والعلم والتقنيةمسميات حديثة يف خم
. أكثرها من ضم احلروف األوىل من الكلامت التي يتألف منها املصطلح املركب

 Me و Mlle و Mme و Mr مثل ,Abréviation أو Sigleفهي تسمى بالفرنسية 
وجيد املطالع هذه ). ميرت= أو املعلم (للسيد والسيدة واآلنسة واألستاذ 

 ومعناها املنظمة .BBC: ًاملخترصات يف كل مكان, ففي اإلذاعة مثال نجد
ونجد .  يف أمريكا معناها مؤسسة اإلذاعة الوطنيةNBCالربيطانية لإلذاعة, و 
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جلنة نظام التلفزة :  لنظام التلفزة األمريكي, ومعناهNTSCيف أنظمة التلفزة 
ام التعاقبي امللون ذو  للتلفزة الفرنسية, ومعناه النظSÉCAMَالوطنية, و 

 . ومعناه تغيري الطورPALالذاكرة, ولنظام التلفزة األملاين 
 BOACونجد رشكات الطريان العاملية ختترص أسامءها املركبة فتقول 

 ... إلخKLM و PIA و TWAو
ومن أشهر املخترصات الرموز التي يشار هبا إىل املؤسسات واملنظامت 

 باإلنكليزية ملنظمة UN بالفرنسية أو ONU : مثل;العاملية أو القومية املشهورة
 ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم UNESCOاألمم املتحدة, ويونسكو 

 AEIO  ملنظمة التغذية العاملية, وFAO  ملنظمة العمل الدولية, وILO والثقافة, و
ًاملدريس جدوال ) الروس(وقد أورد معجم . للوكالة الدولة للطاقة الذرية

ًخمترصا شائعا يف اللغة الفرنسية) ١٢٠(ـب ً. 
 ملؤسسة GDF  ملؤسسة كهرباء فرنسا, وEDF: ومن املخترصات القومية

 للمنظمة NASA  للمركز األوريب للبحوث النووية, وCERN غاز فرنسا, و
 لألكاديمية الوطنية األمريكية NAS القومية األمريكية للفضاء والطريان, و

 .التكنولوجيا يف والية ماساشوست ملعهد MIT للعلوم, و
 لرشكة GM: ًوهنالك أيضا رموز لعدد كبري من الرشكات العاملية, مثل

 للرشكة NCR  للرشكة العاملية لصنع اآلالت احلاسبة, وIBM جنرال موتورز, و
 ...لكرتيك, إلخإ لرشكة جنرال GE الوطنية لتسجيل املقبوضات, و

ًريا من الرموز التي أصبحت تقوم مقام ًونجد يف التقنيات والعلوم عددا كب
اجلمل, وال ريب يف أن الدافع إىل اختاذ هذه املخترصات هو قصد السهولة 

ًويكون مركبا يف أصله من عدة (ن املصطلح إواجتناب التكرار واإلطالة, إذ 



  − ١١٨ −

قد يرتدد ذكره مرات عديدة يف كل صفحة من النص العلمي, بل ويف كل ) كلامت
وهذا يف رأيي هو ما . ً اختصاره اقتصادا يف املكان ويف الوقتسطر ففضلوا لذلك

لقد كثرت . علامء العرب إىل نحت كلامت البسملة واحليعلة واحلولقة وأشباههادفع 
هذه املخترصات اآلن وأصبح لكل علم أو تقنية رضب من الرطانة خاص به ال 

 .Jargonنكليزية يفهمه إال أهل ذلك العلم أو التقنية, واسمه بالفرنسية وباإل
, AC , والتيار املتناوب رمزهDC: فالتيار املتواصل, رمزه باإلنكليزية

الكشف وقياس :  خمترص ملا معناه بالعربية هوRADARوجهاز الرادار الشهري 
 معناه تضخيم الضوء بإصدار LASERاألبعاد بالراديو, وجهاز الليزر 

 ,اء كالرادار يف اهلواء هو يف املSONARوالصونار  .االشعاعات املحثوثة
 . املالحة وقياس األبعاد بواسطة الصوت:ومعناه

 :ونجد يف تقنيات الفضاء
SNAP  النووية املساعدةوهو نظام توليد القدر . 

SAMOS  وهو نظام توابع وصواريخ املراقبة. 
TIROS  التلفزة واملراقبة باألشعة حتت احلمراء توابع. 

MOUSE  وليس فيه سائق) األدنى(خفض تابع األرض ذو املدار املن. 
 ...إلخ

. ولو أردنا أن نأيت عىل مجع هذه املخترصات الحتجنا إىل صفحات كثرية
وأنتهي منها بذكر شاهد فصيح جدا هو علم اإللكرتونيات, وخاصة ما يتعلق 

 وأنصاف النواقل, فهو علم Micro electronicsمنه باإللكرتونيات الدقيقة 
سنة, وتقدم برسعة مذهلة ال يعادله فيها تقدم أي ) ٣٤(حديث جدا ولد منذ 

ومن أعاجيبه هذه . ويكتشف فيه أو خيرتع كل يوم يشء جديد. علم آخر
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احلاسبات الدقيقة الصغرية التي توضع يف اجليب كأهنا مفكرة رقيقة, 
ترانزستور الصغري املرسلة واملستقبلة,  −  والساعات الرقمية وأجهزة الراديو

مجيع هذه ... تلفزة الصغرية, وأجهزة االستامع والتسجيل, إلخوأجهزة ال
ً, ويشار إليها مجيعا Systemsاألجهزة تتألف من أقسام صغرية يسموهنا أنظمة 

 .املسمى ترانزستورّوأهم مركب فيها هو اجلهاز . بمخترصاهتا
 مقاوم  أيTransfer Resistor : من كلمتني مهاTransistorحتت كلمة ُن

 ,Sistor ومن الثانية Tranنحتوا من الكلمة األوىل . و مقاوم التحويلالنقل, أ
وقد شاع هذا االسم حتى أصبح من غري املعقول التفكري بوضع مقابل عريب له 

ْول, فاالسم األجنبي قد − َقل, أو مقـ−مقًبواسطة النحت, كأن نقول مثال  َ
نكليزية  باإلTransistorizeاكتسب شهرة كاسحة وقد اشتق منه فعل هو 

ستور لكي انز بالفرنسية ومعناه تزويد جهاز ما بوحدات الرتTransistoriserو
 .عمله أو تشغيله عليهايعتمد 

نجد يف علم اإللكرتونيات الدقيقة مئات املخترصات التي تستعمل يف كل 
 :ًمثال. ًمكان بدال من اجلمل التي تؤلف املصطلح املركب

١− Mos أي Metal-Oxyde – Semi Conductor اآلتية ومعناه الرتكيبة :
 .Mosجتد هذا اجلهاز يف الكتب إال باسم  ال. معدن فأكسيد فنصف ناقل

٢− Mosfet = Metal-Oxyde-Semi Conductor Field Effect Transistor 
 .ناقلنصف − أكسيد− أي الرتانزستور ذي مفعول احلقل واملؤلف من معدن

٣− JFET = Junction Field Effect Transistorنزستور ذي ا, أي الرت
 .الوصلة ومفعول احلقل

٤− Bit = Binary Digit أي الرقم الثنائي, وهو عنرص أسايس يف اآلالت 
 ,  فقدً نحتاةوملا كان قد وضع اإلنكليزي.  اإللكرتونيات الدقيقةويفاحلاسبة 
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ًترمجته إىل العربية بطريقة النحت أيضا, فأخذت احلرفني رق من رقم واحلرف 
 .رقن: نون من ثنائي فجعلت منها

٥− SSI = Small Scale Integration,أي املكاملة عىل مقياس صغري , 
 مركب عىل ١٠٠وهي مرحلة يف مراحل التصغري استطاعت أن حتمل أقل من 

 .١٩٦٠رقاقة صغري من السيلسيوم, وكان ذلك يف عام 
٦− MSI = Medium Scale Integrationاس متوسط , أي املكاملة عىل مقي

 .١٩٦٦وقد وصلت إىل حتميل الرقاقة الصغرية قرابة ألف مركب, وكان ذلك عام 
٧ − LSI = Large Scale Integration ,أي املكاملة عىل مقياس كبري ,

ف مركب, وكان وقد وصلت إىل حتميل الرقاقة الصغرية قرابة عرشة آال
 .١٩٦٩ذلك عام 
٨− VLSI = Very Large Scale Integration, أي املكاملة عىل مقياس كبري 
وقد متكنت من حتميل الرقاقة الصغرية أكثر من عرشة آالف مركب . جدا

 .١٩٧٥دقيق, كان ذلك عام 
٩− Arithmetic Logic Unit = ALUوحدة منطق احلساب . 

١٠ − BCD = Binary Coded Decimal اثنائيَّ, العدد العرشي املرمز. 
١١ − ROM = Read Only Memoryذاكرة للقراءة فقط ,. 
١٢ − PROM = Programmable Read Only Memory. 
١٣ − Erasable Programmable Read Only Memory = EPROM. 
١٤ − Direct Coupled Transistor Logic = DCTL. 
١٥ − DTL = Diode Transistor Logic. 
١٦ − LARAM :ذاكرة ذات مدخل عشوائي قابلة للعنونة خطيا.  
 ...إلخ



  − ١٢١ −

أعتقد أن احليلة يف كتابة هذه املخترصات والرموز بالعربية  هي يف ترمجة 
وهذا ما . ً يف القائمة التي سقتها مثاالُعباراهتا ومدلوالهتا األصلية مثلام فعلت

. فعله الفرنسيون عندما كتبوا وألفوا الوثائق والكتب العديدة يف اإللكرتونيات
وضوعة باللغة اإلنكليزية ولكن أبقوا فهم نقلوا إىل الفرنسية املصطلحات امل

عىل رموزها كام جاءت باإلنكليزية, مع وضع تفسريها بالفرنسية إىل جانبها, ما 
 .عدا بعض احلاالت التي كتبوا فيها خمترصات فرنسية حمضة

 وا خمترصات إنكليزية, وقال وهيECL  وVCO  وLSI  وMSI: ًفقالوا مثال
MOSملكيفية التي يأيت هبا يف اإلنكليزية, ولكنه وهو يأيت بالفرنسية بنفس ا 

. FET أي الرتانزستور ذو مفعول احلقل, ورمزه باإلنكليزية TECًقالوا أيضا 
ًوكثريا ما يأيت املخترص الفرنيس مشاهبا للمخترص اإلنكليزي لتقارب اللغتني  ً

 .والستعامهلا احلروف الالتينية
ترصات بالعربية هلذه الرموز أما نحن فال أعتقد بأننا نستطيع أن نضع خم

اإللكرتونية ألن شهرة هذه املخترصات باإلنكليزية قد أصبحت كشهرة أسامء 
ًاألعالم, فهي شائعة يف مجيع أنحاء العامل شيوعا يغلق باب األمل ويسد الطريق 

فالليزر والرادار والصونار . عىل شيوع املخترصات العربية يف البالد العربية
هبا فقط, فال ِّت ستبقى كام هي, وليس لنا من سبيل إال أن نعرواملوس واملوسفي

 التي تعني تركيبة من املعدن واألكسيد ونصف MOSًنستطيع أن نقول مثال أن 
 بـ MOSFET مان وال نستطيع أن نسمي الـ= ن .أ.ينبغي أن تسمى بالعربية مالناقل 

 اإلبقاء عىل الرموز ولنا يف... مانمح, إلخ= ح .م.ن.ا.مان ذي مفعول احلقل أي م
 .ا من ذلكاإلنكليزية أسوة بجميع أبناء اللغات األخرى الذين مل جيدوا بد
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 ية املنحوتة أو املولدة باإلدغام املصطلحات األجنب−٢
العلمية, : هذه املصطلحات كثرية جدا ونجدها يف مجيع املجاالت فمنها

 ألف من دمج مصطلحنيومنها األدبية, ومنها مصطلحات حضارية, وبعضها يت
 :ًبحيث يكون املصطلح الناتج أقرب إىل الرتكيب املزجي, مثال

Eurovision =  التلفزة األوربية وقد حذف فيها من كلمةEurope احلرفان 
التلفزة العاملية, ولصقت الكلمتان فيها  = Mondovision األخريان فقط, و

 . من الكلمة األوىلE بعد حذف حرف Oبحرف 
, هندي أوريب = Indo-Européen  و,آسيوي–أوريب = Eurasien مثل ذلك

 ,إنكليزي عريب = Anglo-Arabe  و,هندي إغريقي = Indo-Hellénique و
إفريقي آسيوي, وقد  = Afro-Asiatique  و,أنكلوسكسوين = Anglo-Saxonو

 هكذا مادام Afroأفر آسيوي وال مربر لتعريب : شاع هذا املصطلح عىل النمط
ًالقارة اإلفريقية موجودا يف العربية, لذلك يقتيض إذا أردنا النحت أن اسم 
ِأفرسيوي: نقول َ ْ َ ْ َ.! 

ّ فرسها Motelومن أمثلة مصطلحات احلضارة التي ولدت بالنحت كلمة 
فندق عىل الطريق العام يبيت فيه الرحالون : موتيل= معجم املورد كام ييل 

صطلح منحوت يف اللغة اإلنكليزية وامل. ليلتهم ويوقفون يف ساحته سياراهتم
 وذلك Tel ومن الثانية Mo, أخذ من الكلمة األوىل Hotel  وMotoristمن 

وقد سبق يل ذكر كيفية توليد كلمة ترانزستور . مطابق لقواعد النحت بالعربية
 .ًبالنحت أيضا

عدد كبري من املصطلحات  − وأذكر الفيزياء خاصة −  ويف نطاق العلوم
ًوهي تتعلق غالبا بظاهرتني فيزيائيتني يف . ت بطريقة شبيهة بالنحتاملركبة ولد



  − ١٢٣ −

 واملغنطيسية , واحلرارة والكهرباء, الضوء والصوت:آن واحد مثل
الدينامية −احلركة والتحريك:  وامليكانيك بفروعه الثالثة,واإللكرتونيات

ًفكل ما جيمع مثال بني احلرارة والتحريك يسمونه . نوالتوازن أو السكو
Thermodynamique, وكل ما جيمع بني الكهرباء واملغنطيسية يسمونه 
Electromagnétique وكل ما جيمع بني الضوء والكهرباء يسمونه 

Photoélectriqueإلخ ,... 
, Electro: ًاملدريس قرابة مخسني مصطلحا تبدأ بـ) الروس(أورد معجم 

ه املصطلحات يف  التي سبق ذكرها, وقد ترمجت هذElectromagnétiqueمثل 
 )واو( وال أدري ما هو دور حرف الـElectroمرص باستعامل السابقة كهرو مقابل 

عىل كل حال ال .  عىل حالهOهنا, أهو أداة وصل أم أنه جاء من نقل حرف 
ًنرى أي حاجة هلذه الواو التي جتعل املصطلح مصوغا عىل شكل خليطة عربية 

.. , إلخمغنطييسوكهر وأميكانيكي, وهرك وأًأجنبية كقولك مثال كهروضوئي, 
َكهرضوئي, وكهرميكانيكي, وكهرمغنطييس: بل ينبغي أن نقول َ َ. 

يمكن امليض يف النحت واقتطاع احلروف إىل ما هو أبعد من ذلك, ولكن 
ال يمكن الوصول إىل جعل الكلمة املنحوتة تقترص عىل أربعة أحرف كام أوىص 

فام هي احلروف التي .  صلتها باألصلفقد الكلمةُألن ذلك ي. جممع القاهرة
 يمكن حذفها?

ينبغي أن يبقى يف كل كلمة ما يشري إىل معناها وينبغي أن نبقي عىل 
 Electromagnétique: مصطلح :مثال ذلك. احلروف التي تدل عىل جذر الكلمة

 . املغنطييس الكهربائي: أي

ًأحب أخريا أن أورد مثاال عىل صعوبة النحت وعرس الوصول   إىل مصطلحً
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, وتدل عىل األجسام العازلة Dielectricوهو مثال كلمة . لمنحوت مقبو
 ولكن ينترش فيها  أي التي ال يمكن أن يرسى فيها التيار الكهربائياكهربائي

ويستعمل هذا املصطلح . احلقل الكهربائي فهي نافذة للحقل وغري نافذة للتيار
ومجيع كتب الفيزياء . Insulatorكهربائي ًيف كثري يف األحيان مرادفا لكلمة عازل 

 يقصد بذلك تفريقه ,ًمعزاال: وسامه أحد أساتذة جامعة دمشق. ًتسميه عازال
 .شتقه من اجلذر عينهاعن العازل يف اللفظ, وإن كان قد 

 أي اجلسم النفوذ Dia Electricوالكلمة موضوعة باإلدغام وأصلها 
 اكهربيالنافذ الكهربائي أو : عربية ذلك ينبغي أن نسميه بالفعىلللكهربية, 

ُ, ومنه اشتققنا بالنحت كلمة كهرنافذاًنافذ ِ َ َ ْ َ. 
 إن. عليهأرجو أن أكون قد وفقت يف هذا البحث إىل بيان ما للنحت وما 
 كام أن ,املصطلحات املنحوتة املوفقة كنز لغوي ثمني ينبغي اإلكثار منه

ديقة اللغة وينبغي اقتالعها, وخري  الثقيلة غري املوفقة أشواك يف حاملنحوتات
 .للمرء أن يتجنب النحت إذا هو مل يوفق فيه إىل يشء مقبول

*   *   * 
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من إقدامها عىل وضع  −  ي متر هبا األمة العربية اليومليست التجربة الت
مصطلحات لعدد ضخم جدا من األلفاظ احلضارية احلديثة, من علمية وتقنية 

فقد مرت بتجربة مماثلة . أول جتربة هلا من هذا النوع− واجتامعية وفلسفية وأدبية
منغلقة عىل التي كانت فيها  −  هلا يف بدء حترضها, وانتقاهلا من عيشة البادية

نفسها تعيش يف جزيرهتا, وليس هلا بام جاورها من األمم املتحرضة  إال صالت 
إىل حياة جديدة تنرش فيها الدعوة اإلسالمية, وتفتح البالد − ضعيفة جدا

املتحرضة ذوات املدنيات القديمة وتستوطن فيها وحتكمها, وجتعل اللغة 
 .متناالعربية قادرة عىل أداء هذا الدور اجلديد أل

لقد نجحت الدولة اإلسالمية إذ ذاك يف مهمتها; كام نعتقد أن البالد 
ملا للغة العربية من إمكانات واسعة . نجح يف مهمتها اجلديدة اآلنتالعربية س

 .تفوق إمكانات أكثر اللغات األخرى
 :)٢(وقد ذكر املرحوم األستاذ أمحد أمني ذلك يف كتاب ضحى اإلسالم فقال

تعادهلا اآلرامية , وال ى اللغات السامية كام يقرر دارسوة أرقاللغة العربي«
وهي كذلك من أرقى لغات . وال العربية وال غريمها من هذا الفرع السامي

                                                             
 بتكليف من املنظمة العربية للرتبية −بحث قدمه إىل مؤمتر التعريب الثاين يف اجلزائر   )١(

 . جممع اللغة العربية بدمشق املهندس وجيه السامن عضو−والثقافة والعلوم 
 .٢٩٠− ٢٨٩ضحى اإلسالم اجلزء األول ص  )٢(
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فإذا . العامل, فهي متتاز حتى عن اللغات اآلرية بكثرة مرونتها, وسعة اشتقاقها
ىل معنى قيس ما يشتق من كلمة عربية من صيغ متعددة, لكل صيغة داللة ع

 يفخاص, بام يقابلها من كلمة إفرنجية وما يشتق منها, كانت اللغة العربية 
ْاشتقوا من الرض: ًفمثال. أوفر وأغنى −  ًغالبا −  ذلك  ُبِْرضَ يَبََرض: بَّ
ِارض ْوا آلة الرضّمَوس. وبْرضَب ومِ, وضارْبْ ِب مَّ ًومرضابا, ًبا َْرضِ ْ وقالوا ِ

َضاربه أي جالده, وت َ َّرضَ رب َطْضُحترك وماج, وحديث م: ُليشء واضطرب اَبَ
بة َه يف املال من املضارَبَ وضار, والرضيبة ما رضبته بالسيف,وأمر مضطرب

َّوهي أن تعطي إنسانا من مالك ما يت( جر فيه عىل أن يكون له سهم معلوم من ً
ُضاربا ومُ واشتقوا م,)الربح ً ًضاربِ  ...ا إلخَ

رضب : تعملون فيها الكلمة فيقولونهذا إىل املعاين املجازية التي يس
ً ورضب يف األرض إذا سار فيها مسافرا, ,)هاَّكَأي ص(الدراهم والدنانري 

ُورضبت الطري ه َّفَك: هنض, ورضب عىل يده: ورضب يف سبيل اهللا.  ذهبت:َ
َ, وأرضبَّفَك: َه, وأرضب عن العملَعن اليشء ومنع َ الربد النبات ورضَ َ َ  ;هَبُ
 .ربد حتى يبسإذا اشتد عليه ال

الذي : يب من اللبنَّوالرض. قةَرِْط الصوف أو القطن يرضب بامل:يبةَّالرضو
َحيلب من عدة لقاح يف إناء واحد ِ فالن :  ثم أخذوا منه,رضب بعضه ببعضُ في,ُ

َوالرض(رضيب فالن أي نظريه   األشكال, : والرضائب,)األمثال والنظراء: باءُّ
ِورضب املثل ذكره وقوله,  ِ  ...لخإُ

ًهذا قليل من كثري مما يدل عىل غنى اللغة العربية غنى تاما يف االشتقاق 
واملجاز, قل أن جتارهيا فيهام لغة أخرى, وكذلك ما هلا من طرق متعددة يف 

 .»القلب واإلبدال
*   *   * 
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 :املصطلح العلمي العريب احلديث
رشع العرب يف وضع املصطلحات العلمية يف أواخر القرن املايض 
فتجمعت إىل اآلن حصيلة كبرية من هذه املصطلحات, ولكنها ال تزال غري 

 .ًباحلاجة, وتقل كثريا عن متطلبات تقدم العلوم والتقنياتوافية 
ومن أهم أسباب شيوع املصطلح العلمي سهولته وإصابته للمعنى الذي 
 وضع له, وقدمه, واستعامله يف كتب التعليم املدرسية, وال سيام االبتدائية
والثانوية منها, فهو يصل عندئذ إىل أسامع وأفهام املاليني من األحداث, 

بت يف أمره, وقبلته األمة وتبنته, فليس عند فيتلقونه وكأنه يشء هنائي قد 
 .األحداث عندئذ أي اعرتاض عليه أو انتقاد له

 فعندما يسمع األحداث أسامء الدبابة والطيارة والغواصة واملدفع والسيارة
الخ يفهمون هلا مدلوالت ثابتة معينة ال .. ار والتيار الكهربائي واإلذاعةوالقط

عليه وهذه هي الصورة املثالية ملا ينبغي أن تكون . اعرتاض عليها وال مراء فيها
مجيع املصطلحات العلمية; حتى ولو كانت تعني مدلوالت عويصة أو تتعلق 

وى األحداث وال عامة بنواح صعبة من نواحي العلم والتقنية ليست يف مست
الذرة والنواة واألشعة الكونية وما إىل ذلك من مصطلحات : الشعب, مثل

هندسية أو طبية أو زراعية أو حقوقية أو إدارية الخ; مىض عىل وضعها 
واستعامهلا زمن طويل, وأثبتها االستعامل وصقلتها األلسن عىل امتداد السنني, 

 منذ أمد مديد عىل االعتامد عىل اللغة وال سيام يف قطر كالقطر السوري, درج
 .العربية يف التدريس اجلامعي بأكمله

يعتمد يف وضع املصطلحات العلمية العربية عىل مجيع الوسائل التي نمت 
 .االشتقاق واملجاز والنحت والتعريب: هبا اللغة العربية نفسها, وهي
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 واملكان  لقد اشتقت أسامء الفاعل واملفعول به والزمان: االشتقاق−١
واآللة واألدوات واألعضاء واألمراض واآلفات واألدواء والصفة املشبهة 
واسم التفضيل كلها من املصدر, ويدل احلساب عىل أنه يمكن اشتقاق أكثر من 

 .مئتي لفظ من كل مصدر
 :فمن أمثلة االشتقاق ما ييل

َما كان عىل وزن فعل مثل: لألمراض َأرق, وجع, أمل, بخر, بك: َ َ َ َ ََ َ َم, صلع, َ َ
َحرص, الخ َ... 

ّوما كان عىل وزن فعال مثل ُصداع, أكال, بوال, جذام, حكاك, دوار, : َ ُ ُ ُ ُُ
ُزكام, رعاف ُ... 

 :وأما أسامء اآلالت فكثرية منها
 .فاصل, حاجز, الصق, كاسحة, قاطعة, فارزة: فاعل وفاعلة مثل
ّفعال وفعالة مثل  .ّسحاب, طراد, زالق, كسارة, قالبة, محالة: ّ

ِمفعال ومفعل ومفعلة مثل ِ مفتاح ومنشار وحمراث ومزراب وحمراك : ِ
ِومعالق وجمذاف ومصفاة, ومربد ومغزل ومنجل ومقود ومكنسة  ِ ِ ِ ِومطرقة ِ

ِوملعقة ومدخنة وحمربة ِ ِ. 
قدوم, : َوهنالك أوزان أخرى السم اآللة قليلة االستعامل مثل فعول

 ..., حزام, سوار, ستار, سنانجلام: ِوفعال... ناقور وساطور, الخ: وفاعول
ِوأما أسامء الزمان واملكان فقد اشتقا عىل وزين مفعل ومفعل مثل مكتب, : َ

ِومطلع, مرشق, مغرب, مسجد, منبت, مفرق, . ملعب, خمبز, ملهى, مثوى ِِ ِِ ِ
ِجملس, حمبس, مرضب, ومورد, موضع ِ ِ ِ ِ. 

َوكذلك عىل وزن مفعلة ومفعلة مثل َُ  ويقال معربة, مدرجة, مقربة,: َ
ُمرشقة ومرشبة  .إىل آخر ما هنالك من األوزان... ُ
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إىل االستقصاء وإنام أكتفي هبذه األمثلة لالشارة إىل مدى ولست أرمي 
 .خصب االشتقاق يف توليد املصطلحات العلمية

وقد استفيد من االشتقاق يف وضع عدد كبري من املصطلحات العلمية 
 :ًاء مثالوالتقنية احلديثة, فجاء يف فرع الكهرب

  Redresseur  ّمقومة  Transformateur  ّحمولة
 Commutateur  ّمبدلة  Alternateur  ّمنوبة
 Interrupteur  ّمقطعة  Accumulateur  ّمركمة
  Collecteur  ّجممعة  Générateur  ّمولدة
  Collimateur  ّجممعة  Condensateur  ّمكثفة

 :ِّوجاء يف فرع الضوء عىل وزن مفعل
 Révélateur  مظهر  Analyseur  حملل

 Condenseur  مكثف  Diffuseur  مشتت أو ناثر

 Moteur  حمرك

كثرية يمكن االستعانة هبا لتسمية اآلالت واألدوات :وهنالك أوزان 
واألجهزة, عىل أنه ينبغي أال نقيد أنفسنا بقواعد نلتزم هبا ونحن غري واثقني 

ة ألجهزة بأهنا قواعد عامة, مثال ذلك ما وضعه املجمع اللغوي يف القاهر
ِتستعمل صيغة مفعال للكلامت املنتهية : الكشف والتسجيل والقياس فقال

 وقىض grapheِ ومفعلة للمنتهية بـmètreِ ومفعل للمنتهية بـscopeبالكاسعة 
فاألوىل للكشف . ُاملجمع بأن تلتزم هذه الصيغ فال توضع الواحدة مكان الثانية

 .والثانية للقياس والثالثة للرسم
ميزان ومكيال ومثقال ومعيار ألجهزة قياس الوزن : مع ذلك نقولولكننا 

وهي ليست أجهزة كشف, فوجب إذن إذا اتبعنا هذه ... والكيل والثقل الخ
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األوىل منذ القواعد أن نسميها ميزن ومكيل ومثقل ومعري, وهي تدعى بأسامئها 
 .ذه القواعدويبدو أن جممع القاهرة قد عدل بعد ذلك عن التزام ه. قديمة الزمان

ثم إن علينا عند وضع مصطلحاتنا أال نبتعد بلغتنا عن أساليب اللغات 
 األخرى, ما دام ثمة إمكان للتقارب ال خيل بأصول اللغة, وهذا يسهل عىل املتعلم

 .العريب أن يربط بني املصطلحات العلمية العربية وبني املصطلحات األجنبية
 القسم األول: ها مركبة من قسمنيفأجهزة القياس العلمية قد جعلت أسامؤ

 ...هو اسم الظاهرة التي يراد تقديرها, كدرجة احلرارة أو الضغط أو القوة الخ
ويف اجلملة املرتية خاصة, حيث سميت الوحدات القياسية بأسامء العلامء 

أمبري, : ًختليدا لذكراهم, يكون القسم األول من اسم اجلهاز هو اسم الوحدة
 وأما الكاسعة فهي كلمة مرت, وقد أطلق عىل علم ...فولت, واط الخ

 .Métrologieالقياسات اسم 
 Phasemètre  مقياس الطور  Galvanomètre  مقياس غلفاين

 Manomètre  مقياس الضغط  Ampèremètre  مقياس األمبري

  Fluxmètre  مقياس التدفق Voltmètre  مقياس الفولت
 Accéléromètre  مقياس التسارع  Wattmètre  مقياس الواط

 Anémomètre  مقياس الريح Polarimètre  مقياس االستقطاب

فاحلكمة تقيض بأن تراعى هذه القاعدة يف التسمية املركبة ألهنا قابلة للتطبيق 
 .عىل مجيع أجهزة القياس املوجودة اآلن, وعىل ما سيخرتع منها يف املستقبل

جيل, وكذلك األمر فيام يتعلق بأجهزة الكشف وأجهزة الرسم والتس
 :كاشف وراسم أو مسجل فتصبح أسامء هذه األجهزة كام ييل: فنقول

  Radioscope  كاشف اإلشعاع  Spectroscope  كاشف الطيف
 Electroscope  كاشف الكهربية  Oscilloscope  كاشف االهتزاز
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 Polariscope  كاسف االستقطاب

 :ونقول
 Spectrographe  مسجل الطيف أو مصور الطيف

 Radiographe  اسم اإلشعاعمسجل اإلشعاع أو ر
 Oscillographe  مسجل االهتزاز

 Barographe  )أو مسجل االرتفاع(مسجل الضغط اجلوي 
 Sismographe  مسجل الزلزال

 :ونقول
  Radiomètre  مقياس اإلشعاع  Spectromètre  مقياس الطيف
 Electromètre  مقياس الكهربية  Oscillomètre  مقياس االهتزاز

الدقة يف الداللة والتمييز بني خمتلف األجهزة, كام فنكون بذلك قد ضمنا 
نكون قد جعلنا أسامء األجهزة مفصحة عن مدلوالهتا كل اإلفصاح, وراعينا 

 .وضع قواعد عامة يمكن تطبيقها عىل كل ما سيظهر يف املستقبل من أجهزة
ثم أن أوزان . ولو أننا التزمنا ما نسمي به مقياس غلفاين أو مقياس األمبري

ال ومفعل ومفعلة ليس فيها ما يدل عىل التخصص بالكشف والقياس مفع
ًوالرسم أو أهنا تدل عىل هذه املعاين, وإنام هي قد انتقيت اعتباطا, لذلك فمن 

 .حيفظ اإلنسان مدلوالهتا وأن ال خيطئ فيهاالعسري أن 
فنرى إذن أن باب االشتقاق واسع جدا, وفيه جمال لعدد كبري جدا من 

 .ات املوجودة اآلن, والتي ستوضع يف املستقبلاملصطلح
 لوضع املصطلحات العلمية, أو حترير املعنى : االستعانة باملجاز−٢

 :القديم للكلمة العربية, وتضمينها املعنى العلمي اجلديداللغوي 
إن املجاز هو اللفظ : يرد بحث املجاز يف علم البيان, وتقول كتب البيان
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. له, لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعنى السابقاملستعمل يف غري ما وضع 
فالن يتكلم : مثل كلمة الدرر املستعملة بمعنى الكلامت الفصيحة يف قولك

بالدرر, فإنه مستعملة يف غري ما وضعت له, إذ قد وضعت يف األصل لآللئ 
. احلقيقية, ثم نقلت إىل الكلامت الفصيحة لعالقة املشاهبة بينهام يف احلسن

 .لذي يمنع من إرادة املعنى احلقيقي قرينة يتكلموا
وهذا النقل يف األلفاظ من معانيها األصلية إىل معان علمية, وسيلة ناجحة 

 .خصبة من وسائل تنمية اللغة, ويف جعلها صاحلة الستيعاب العلوم احلديثة
وقد اعتمد العرب منذ العرص اإلسالمي األول عىل املجاز, فتوسعوا يف 

ًلفاظ التي كانت معروفة يف اجلاهلية, ونقلوا كثريا منها من معناه معاين األ
. األصيل إىل معنى علمي  جديد, اقتضاه التغري اجلذري الذي طرأ عىل حياهتم

ًكأن يكون املعنى عاما : ًلذلك فإن كثريا من األلفاظ تغريت معانيها يف اإلسالم
ثم ظهرت . ج والبيعكالصالة والزكاة واحل: يف اجلاهلية وخصص يف اإلسالم

األلفاظ العلمية كالنحو والرصف والعروض واإلعراب واإلدغام وأسامء 
ًاحلركات وأسامء بحور الشعر, بمعان لغوية واصطالحية استعملت جمازا 

 .عندما وضعت يف أيام اخللفاء الراشدين واألمويني
ان إن لفظ اجلاهلية اسم حدث يف اإلسالم للزمن الذي ك: قال ابن خالويه

 .قبل البعثة, واملنافق اسم إسالمي مل يعرف يف اجلاهلية
مل يسمع قط يف كالم اجلاهلية وال يف شعرهم بكلمة : وقال ابن األعرايب

 ).٥٣فجر اإلسالم ص(الخ ... فاسق
املصطلحات العلمية يف اللغة «: ويقول األمري مصطفى الشهايب يف كتابه 

 :٢٥العربية صفحة 
 مراحل إغناء العربية باملصطلحات يف زمن العباسيني,جاءت مرحلة ثانية من 
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عندما نقلت العلوم اليونانية والفارسية واهلندية إىل العربية, واتسع نطاق الرتمجة 
فوضعت أسامء لكثري من األمراض والنباتات واحليوان, . ثم التأليف العلمي

روفة ووضعت مصطلحات الفلسفة واملنطق التي ورثناها نحن كأنام كانت مع
الفلسفة واألزل واألبد والقديم واحلديث والعلة : وأمثاهلا. منذ أن كان العرب

واملعلول والوجود والعدم والصورة واجلوهر والعرض واملوضوع والكيل 
واجلزئي والقياس واالستنتاج واملقوالت وأشباهها من األلفاظ العديدة, 

 .»دودةأصبح هلا كلها يف الفلسفة واملنطق معان اصطالحية حم
ًوقد استعان العرب حديثا ومنذ بداية هذا القرن باملجاز, فوضعوا كثريا  ً
من املصطلحات للمدلوالت احلديثة, وهي يف األصل كلامت ذات مدلول 

الربق للتلغراف, واهلاتف للتلفون والقطار للرتين, : قديم خمتلف, مثل
لباخرة والطرادة والقاطرة والسيارة والدراجة والدبابة واملدفع واملدرعة وا

َوكل هذه املصطلحات قد عمت واكتسبت معانيها املفهوم . الخ... والنسافة
 .اجلديد الذي أريد هلا

 وتطلع علينا الصحف واملجالت واإلذاعات العربية كل يوم بمصطلحات
وفيها الكثري من التوفيق . جديدة توضع حلاجات الساعة وملقتضيات الظروف

 .خلطأًكام أن فيها كثريا من ا
 : النحت−٣

يقال نحت اخلشب واحلجارة إذا : ومعناه يف اللغة النرش والقرش والربي
 .]١٤٩: الشعراء[ o p q r z }: وورد يف القرآن الكريم. براها

واملعنى االصطالحي للنحت هو انتزاع كلمة من كلمتني أو أكثر; عىل أن 
وقد كان .  منهيكون ثمة تناسب يف اللفظ واملعنى بني املنحوت واملنحوت

 ًاستعامل النحت يف القديم قليال فال يعرف من األلفاظ املنحوتة إال عدد صغري
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وكان .. البسملة واحلوقلة واحلمدلة والعنعنة والعبشمي والعبقيس: حمدود مثل
وقد أقر جممع . ًبعض علامء اللغة يعدون النحت رضبا من رضوب االشتقاق

حت عندما تلجئ الرضورة العلمية إليه اللغة العربية يف القاهرة جواز الن
 .»١٧األمري مصطفى الشهايب, الكتاب السابق ص«

برمائي : وقد درج يف االستعامل احلديث عدد من الكلامت املنحوتة مثل
 .عىل أهنا حمدودة جدا... وأفروآسيوي ورأساميل

وليس ثمة قواعد واضحة للحروف التي تنتزع من كل كلمة لتأليف 
حوتة, فقد ينحتون من كلمتني كلمة عىل وزن فعلل ويأخذون من الكلمة املن
فاءها وعينها ثم ينسبون إىل املنحوتة مثل عبشمي أي عبد شمس, كل كلمة 

وقد استعمل النحت يف املصطلحات اجلديدة وخاصة يف العلوم الطبيعية 
 .كاحليوان والنبات ويف الكيمياء وغاىل بعضهم يف استعامله

تمدوا عىل النحت يف وضع املصطلحات الكيميائية ومن أهم الذين اع
عضو جممع اللغة العريب يف دمشق, املرحوم الدكتور صالح الدين الكواكبي 
قال يف مقال متسلسل نرشه يف جملة : فله بحوث مستفيضة جدا يف هذا املضامر

لقد دفعتني احلاجة امللحة إىل النحت مثلام فعل «) ٣ اجلزء ٣٩املجلد (املجمع 
ًلغربيون يف مصطلحاهتم العلمية, ألين وجدت فيه حال للمعضلة, وتيسريا ا

الجتياز العقبات التي تعرتض املؤلف واملرتجم يف علم من العلوم, ذلك 
 من الكلمة املنحوتة املصقولة, وألنه ملرونته; وسهولة االشتقاق والوصف

وهنا أبدت جلنة . (»ًجيعل املجال واسعا يف إجياد كلامت ملا يقابلها باإلفرنجية
املجلة مالحظة جاء فيها أن جممع القاهرة وجممع بغداد ومجيع أساتذة اجلامعة 

 واملنحوتات عندهم نادرة,. فيها ال يلجأون إىل النحت إال عند احلاجة القصوى
وهم يشرتطون يف النحت أن ال يمجه الذوق وال يستغلق فيه املعنى, ففي هذه 
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يكون املصطلح  الكلمة الواحدة وال سيام عندما احلال يرجحون الكلمتني عىل
 ).ًاألعجمي مؤلفا من كلمتني

إليكم الربهان يف املصطلحات «: ثم يتابع الدكتور الكواكبي حديثه فيقول
ًالعلمية التي وضعته نحتا, ملا يقابلها من الكلامت اإلفرنجية, وأكثرها ألفته 

 .»األسامع, وشاع استعامله يف البيئات العلمية
 وأنا أرسد فيام ييل بعض األمثلة, ألن الشواهد التي ساقها الدكتور الكواكبي

 .كثرية جدا
 .Acétolyse) ّحتليل خيل(اخللمهة 

. لذلك العمل الذي يتم فيه حتليل مادة يف محض اخلل) إماهة−خل(من 
 ).خلمهة السلولوز بمزيج محض الكربيت املركز وبال ماء محض اخلل: (مثال

 .Acide aldéhyde) حامض ألدهيد(احلمضليد 
للجسم العضوي الذي حيتوي عىل وظيفة محض ) غوليد− محض(من 

 ).ًمحض الغليوكسيل مثال(ووظيفة غوليد 
َشمنزير  َAxonge للامدة الشحمية التي تستخلص ) خنزير− شحم( من

 ).النسج الدسمة واملرتاكمة حول كليتي اخلنزير ومن شحمه(بصهر 
 .للجذر العضوي احلميض) مائيل− فحم(ن  مCarboxyleفحامئيل 
طرح الفحامئيل ) فحملة−خسف أو طرح( من Décarboxylationخسفلة 

 ).ًيفضل جممع القاهرة كلمة نزع عوضا عن خسف(من جسم عضوي 
للمرحوم الدكتور الكواكبي دراسات مستفيضة يف هذا الباب شملت 

ياء الفيزيائية والطب الكيمياء بأكملها وال سيام العضوية منها وكذلك الكيم
 .والبيولوجيا وكلها منشورة يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق

ويف اعتقادي أن النحت مستثقل عىل األغلب, وينبغي أال يستعمل إال 
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عندما تدعو إليه الرضورة, وال سيام عند ترمجة املصطلحات التي هي مركبة يف 
كهرطييس بدال من كهربائي : ا فقالوElectromagnétiqueاللغات األجنبية مثل 

 كهرضوئي وقد Photoélectrique كهرحراري وThermoélectriqueمغناطييس و
ًوضعت مع زمالء يل بعض الكلامت املنحوتة مثل الكهراكدة بدال من الكهرباء 

ً وكهرحل بدال من املتحلل بالكهرباءElectricité statiqueالراكدة  وأطلقت . ّ
  .Diélectriqueعىل املواد العازلة املسامة  اسم الكهرنافذ اشخصي

وأعتقد أن من األنسب استعامل الرتكيب املزجي عند استثقال الكلمة 
ًاملغناطييس, مثال, بدال من الكهرطييس −  املنحوتة فنقول الكهربائي ً. 

ًوعىل كل حال فإننا نرى أن يف النحت والرتكيب املزجي جماال واسعا جدا  ً
علمية, ولكن ينبغي أال نغايل يف استعامهلا; لكيال نقع يف لوضع املصطلحات ال

التعقيد واإلثقال فنجعل مصطلحاتنا عويصة عىل الفهم, أو ثقيلة عىل السمع 
ًأو النطق, كام قالت العرب قديام تكأكأ وافرنقع وخعحع والدردبيس والعقنقل 

 ...والعلطبيس, الخ
 : التعريب−٤

تقول :  به العرب عىل منهاجهاتعريب االسم األعجمي هو أن تتفوه
وكذلك املعرب هو ما استعملته العرب من األلفاظ . عربته العرب وأعربته

 .املوضوعة ملعان يف غري لغتها, واملعرب يسمى الدخيل
واستعامل العرب لأللفاظ األعجمية ودجمها يف لساهنم يشء قديم, سببه 

 مسميات ال وجود هلا اتصاهلم باألمم األخرى, وحاجتهم إىل أسامء تدل عىل
وال ضري يف التعريب كلام مست احلاجة إليه, وكلام تعذر . يف اجلزيرة العربية

العثر عىل كلمة قديمة عربية تقابل الكلمة األعجمية, أو تعذر إجياد كلمة عربية 
ومجيع اللغات تقتبس من بعضها . تفيد معناها بالوسائل األخرى املتقدمة
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 ).١٩ري مصطفى الشهايب صالعلمية لألماملصطلحات (
اإلبريق : عمد العرب إىل التعريب منذ اجلاهلية فعربوا عن الفارسية

والسندس والدوالب والدسكرة والكعك والسكباج والسميد واجلالب 
الزنجبيل والفلفل : وعربوا عن اهلندية... واجللنار والديباج والنرجس الخ

القسطاس : وعن اليونانية. ..والصندل والكافور واملسك والقرنفلوالشطرنج 
 ).٢١الشهايب ص(والفردوس والقنطار والرتياق 

 ويف صدر اإلسالم اضطر العرب إىل تعريب عدد كبري من األلفاظ, دفعهم
 الكوز واجلرة: إىل ذلك احتياجهم إليها يف حياهتم املتحرضة, فأخذوا من الفارسية

والبلور اقوت والفريوز واإلبريق والطست واخلوان والطبق والقصعة واخلز والي
والقرفة والنرسين والسوسن والعنرب والبستان واألرجوان والقرمز والرساويل 

 ...والتنور واجلوز واللوز وامليزان والزئبق والباشق والطيلسان واجلوهر الخ
هذا يف بداية عهدهم باحلضارة, ثم إهنم حني رشعوا بنقل علوم اليونان 

: ًكبريا من املصطلحات بقيت إىل أيامنا هذه مثلًواهلند; عربوا عددا والفرس 
ُ وبطلوغيا Physiologie وفسيولوغيا Dogmatiquesدغامطيقيني  ُ َPathologie 

وكانوا يف بداية األمر يتبعون هذه املصطلحات برشح معناها, إىل أن تؤلف 
 .الكلمة يف العربية ويتحدد مدلوهلا

ة التي نستعملها اليوم; وكأهنا من هنا أتتنا هذه املصطلحات العلمية الكثري
.. خلقت مع العربية مثل الفلسفة والفيلسوف والسفسطة واجلغرافيا والكيمياء

ضحى (وعرب العرب كلامت حضارية كثرية يقول عنها املرحوم أمحد أمني 
خرجت اللغة العربية من هذا املأزق سليمة قوية واسعة, هي ) ١/٢٩٣اإلسالم 

واضمحلت بجانبها كل لغات . لفلسفة ولغة األدبلغة الدين ولغة العلم وا
َفاللغة الرسيانية التي ترمجت إليها الكتب اليونانية, أخذت . البالد املفتوحة
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والفرس يف ذلك العرص أصبحت . تتدهور بعد أن نقل ما فيها إىل اللغة العربية
. فبالعربيةلغتهم العلمية واألدبية هي اللغة العربية, إن ألفوا أو شعروا أو كتبوا 

 .وحياة اللغة الفارسية إنام كانت عند التكلم العادي أو يف أوساط الديانة املجوسية
وكسبت . وكذلك اللغات األخرى من رومانية وقبطية يف الشام ومرص

العربية من ذلك أهنا أصبحت يف تآليفها وعلومها نتاج كل هذه األمم, تلبس 
 .»ها ما هلا من ثقافة إسالمية وأدبيةوكسبوا من. كل أفكارهم وتعرب عن قرائحهم

يف التعريف إذن جمال واسع جدا لوضع املصطلحات عىل أن ال جيري 
كالتي اتبعها العرب األوائل عند التعريب كيفام اتفق, وإنام بإتباع قواعد 

أال يلجأ إىل التعريب إال عندما ال تفلح : التعريب, ومن مجلة هذه القواعد
ضع املصطلحات, وأن يعطى للكلمة املعربة صيغة عربية الطرائق األخرى يف و

متكنها من االنضامم إىل إخواهتا الكلامت العربية األخرى, حتى تنطبق عليها 
 .والرصفقواعد النحو 

وقد وضع جممع اللغة العربية يف القاهرة قواعد لضبط التعريب ينبغي 
ًإتباعها; ضامنا للتوحيد يف مجيع البالد العربية, وحفاظ ا عىل األصول التي ً

 .أتبعها العرب عندما بدأوا بالتعريب
وباب التعريب بفضل اتساعه يسهل لنا وضع املصطلحات يف احلاالت 
التي ختفق فيها الطرق األخرى, كام أنه يمكننا من كتابة أسامء األعالم 
األعجمية التي ترد يف العلوم, وأسامء الوحدات القياسية التي هي أسامء علامء, 

سامء األجزاء العنرصية التي ترد يف بحوث الذرة وما أشبه ذلك, مما اتفقت وأ
 .عىل تسميته مجيع اللغات العاملية

إن العمل هبذه القواعد يرصفنا عن أن نسمي الوحدات القياسية بأسامء 
ُعربية, كام جرى العمل يف السابق, فسميت الكالوري باحلريرة واحلرة يف 
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ً عميال أو اإللكرتون Erg:  أو أن نسمي واحد العملُسورية, وبالسعر يف مرص,
عىل أن ال نغايل يف ذلك فنعمد ... بالكهرب أو الكهريب والقونون بالضويء

 ببندول بينام يوجد له يف العربية عدة مصطلحات مثل Pendule الـإىل تسمية
 .الرقاص والنواس واخلطار

التي تواىل وضعها املؤلفة من املصطلحات فلننظر اآلن يف هذه األلوف 
إن القسم األعظم منها جاء . بالعربية خالل مدة قرن كامل يمتد إىل يومنا هذا

وعىل هذه املصطلحات اعتمدت اللغة العربية . للمعنى الذي وضع لهًمطابقا 
 احلديثة يف بياهنا, سواء أكان ذلك يف اإلعالم أو اإلدارة, أو يف النواحي األخرى

ولكن ال تزال أمامنا مرحلة . يم االبتدائي أو الثانويمن احلياة, أو يف التعل
كبرية صعبة جدا هي مرحلة التعليم العايل والبحوث املتقدمة ففيها بعض 

 .الضعف أو الغموض وسأرضب لذلك بعض األمثلة
إن املصطلح األجنبي قد يتكل عىل لغات عديدة غري لغته الوطنية التي 

ًفنجد املصطلح الفرنيس مثال يعتمد . التينيةوخاصة عىل اليونانية وال. وضع هبا
ًعىل هاتني اللغتني; كام يعتمد أحيانا عند االقتضاء عىل اإلنكليزية واجلرمنية, 

 .ًوال حيجم أحيانا عن االستعانة حتى باللهجات العامة األجنبية
إال ما يف العربية من اشتقاق صغري وكبري وإبدال, تستعني فباإلضافة 
ة بزيادات يف أول الكلمة أو يف آخرها أو يف داخلها, وذلك ما اللغات األجنبي

 وباحلشو Suffixe والكاسعة أو الالحقة Préfixeنسميه بالصدر أو السابقة 
Infixe وشتان ما بني استعاملنا القليل هلذه الوسائل الثالث, وبني استعامل 

التينية يف ذلك, فقد ًاللغات األجنبية هلا, مضافا إليه االعتامد عىل اليونانية وال
َآفاق واسعة منظمة واضحة, تضمن وضع املصطلحات للحارض انفتحت هلم 
.  الخmacro, micro, télé, extra, exter, intraاذكروا السابقات . وللمستقبل
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 ... الخmétrie, graphie, scopie, gie, ique, ture, isme, tion: والالحقات
مستعينني − شتقاق إىل أقىص حدودهفيوم هنتدي إىل االستفادة من اال

بالتصدير وبالتذييل وباحلشو, ومستعينني عند االقتضاء باللغات األجنبية 
ًتكون قد ضمنا للغة العربية نرصا كبريا جدا − ًأيضا بعد تعريبها يف نطاق ترمجة ً

 .املصطلحات العلمية
 أحب اآلن أن أسوق بعض األمثلة عىل املصطلحات الغامضة التي مل حتظ

 :ترمجتها بالتوفيق
 فاألوىل قد ترمجت بتجريبي وانتهى Empirique وExpérimental كلمتا −١

 اجتربييسميها الفالسفة . أمرها بال إشكال, أما الثانية فدوهنا كل املصاعب
واه كخيط العنكبوت يوقع يف بدون ياء ليفرقوا بينها وبني األوىل, وهذا الفرق 

 : الفرنسية العربية التي بني أيدينا نجدوإذا راجعنا املعاجم. اخلطأ
 .مشعوذ: ويف الطب) مبني عىل املالحظة واالختبار(جتريبي :  املنهل− أ
ويف . بطريقة االختبار فقط. مؤسس عىل االختبار. اختباري:  بلو− ب

 .الطب طب جتريبي أو استقرائي
 دجال, ابن التجربة, عديم): املورد(ويقول املعجم اإلنكليزي العريب 

 .مبني عىل املالحظة واالختبار. الثقافة, يعتمد كل االعتامد عىل اخلربة العلمية
 مشتقة من الالتينية ومعناها Expérimentalأن  ويقول الروس الكبري

 مأخوذة عن Empiriqueاملدعوة باملشاهدة وأن املعرفة املكتسبة من املامرسة 
من :  وهي تعنيEmperikosية  وأن هذه مأخوذة عن اليونانEmpiriciesالالتينية 

التجربة ولكن أو من يسعى يف االستفادة من . يعلم أو يظن أنه يعلم بالتجربة
 .بدون اهتامم كبري بالدقة العلمية

: ووردت ترمجة هذا املصطلح يف مرشوع معجم الفيزياء الذي بني أيدينا
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 ).مبني عىل التجربة(جتريبي −أويل
ً غالبا ما تستعمل يف Empiriqueكلمة  أن Universalisوجاء يف موسوعة 

فعندما . الفرنسية بقصد اإلنقاص واحلط من قدر املوصوف بخالف كلمة جتربة
لذلك فإن عبارة . يقال رجل ذو جتربة يقصد بذلك اخلربة التي اكتسبها من جتربته

Homme d’expérience هي عبارة مديح يف حني أن Empiriqueهي صفة ذم . 
 كلها عىل حد Empiriqueات العربية املقرتحة لكلمة فنرى أن املصطلح

 .Expérimentalسواء يف عدم أداء املعنى املقصود, وأهنا تسبب اخللط بينها وبني 
 .Interpolation, Extrapolation كلمتا −٢

 :ترجم هذان املصطلحان بأشكال عديدة أوردها فيام ييل
 .استكامل من الداخل. لاستكام): إنكليزي عريب(املعجم العسكري املوحد 

إدراج, . استكامل واستخراج): إفرنيس عريب(املعجم العسكري املوحد 
 .استيفاء, حتشية

استكامل من اخلارج, تقدير استقرائي, تعميم املد ): إفرنيس عريب(املنهل 
 .استكامل توليد, حتشية. ًخارجا

ّحيش, ولد): للثانية فقط(بلو  ّ. 
 .التوليد واالستيفاء. ر استقرائيتقدي): عريب−إنكليزي(املورد 

 املد  :ووردت يف معجم الرياضيات الذي بني أيدينا ترمجة املصطلح األول بـ
استكامل : وأما املصطلح الثاين فرتجم بـ. , أو االستكامل من اخلارجاخارجي

 .داخيل واستيفاء أو توليد داخيل
واالستكامل ويف رأيي أن ترمجة هذين املصطلحني باالستكامل اخلارجي 

. ًالداخيل هي أقرب ما تكون إىل تأدية معنييهام وأن كانت ال تفي باملعنى متاما
وبالرغم من كثرة الكلامت التي أوردت يف املعاجم مقابل هذين املصطلحني 
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 .فإين أعتقد أهنام مل يوفيا حقيهام, وإن لفظة االستكامل ليست الرتمجة املثالية هلام
ن االقتصار يف ترمجة املصطلحات عىل لغة أجنبية ًويأيت الغموض أحيانا م

مثال ذلك أن الفرنسيني يسمون الفراغ الواقع بني القسم الثابت وبني . واحدة
 ولدى الرتمجة Entreferّالقسم الدوار يف املحركات ويف املولدات الكهربائية بـ

س هذا ولي. ما بني احلديد: احلرفية هلذا املصطلح بالعربية ال نجد سوى قولنا
ًمصطلحا ناجحا  وهذا Air Gapولدى مراجعة املصطلح اإلنكليزي نجد أنه . ً

أسهل عىل الرتمجة من املصطلح الفرنيس فيرتجم بـ الفاصل اهلوائي أو الفرجة 
 .ًوهو بال ريب أكثر توفيقا من املصطلح الفرنيساهلوائية 

ها  عىل العملية التي تبدأ فيAmorçageكذلك يطلق الفرنسيون كلمة 
وأن ترمجتها إىل العربية صعبة . املولدات الكهربائية بتوليد التيار الكهربائي

 فنرتمجه بأن اآللة تبنى To build upوأما املصطلح اإلنكليزي هلا فهو . جدا
 .وبذلك تزول تلك العقبة. تيارها

ًوكثريا ما ينجم غموض املصطلح العريب عن غموض املصطلح األجنبي 
وأمثلة ذلك . أو من أنه ال يؤدي املعنى الذي وضع له تأدية تامةالذي ترجم عنه, 

ونرى أن العلامء األجانب يستبدلون يف هذه األحوال . كثرية ترد يف مجيع العلوم
ًباملصطلح القديم مصطلحا جديدا أنسب منه وأقرب إىل الواقع,  فينبغي أن نبادر ً

ّنحن أيضا إىل اطراح التعبري القديم القوة احلية   أيForce viveارة مثال ذلك عب. ً
 أي الطاقة احلركية Energie cinétiqueوهي خطأ, وقد استبدلت هبا اآلن عبارة 

 Impulsionويسمى اآلن  أي العزك احلركي, Moment cinétiqueوكذلك 

angulaire أو باإلنكليزية Angular momentumالخ.  أي االندفاع الزاوي... 
 أن  العامل العريب تسري اآلن بخطى حثيثة بعدوبعد, فإن حركة التعريب يف

فاهتمت هبا اجلامعة العربية عن طريقة . تسلمتها األيدي العليمة املتخصصة
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املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم, وبواسطة املكتب الدائم لتنسيق 
وأشهد بأنه عمل قيم . الذي أعد لنا مشاريع املعاجم التي بني أيدينا− التعريب

وال بد . وبفضل املجامع اللغوية واجلامعات وخمتلف الوزارات العلمية− جدا
 .من أن تؤيت هذه اجلهود املتكاتفة ثامرها الطيبة يف مستقبل قريب إن شاء اهللا

ّوال يفت يف عضدنا تأخرنا يف مضامر التعريب, فإن حركة وضع 
وهي . لماملصطلحات قائمة عىل قدم وساق حتى يف الدول العريقة يف الع

ًأبدا; ما دام العلم يتقدم ويفتح كل يوم جماالت جديدة, حركة دائمة ال تقف 
وقد غزت املصطلحات األجنبية كل لغة تأخرت . ويضع مصطلحات جديدة
وهاهي ذي فرنسا عىل علو باعها يف العلوم تشكو . ًولو قليال يف تدارك شأهنا

 اتيمبل األستاذ Etiemble فيقوم األستاذ. من غزو املصطلحات اإلنكليزية هلا
 كام تقوم ?Parlez-vous Franglaisبجامعة باريس بمهامجة هذا الغزو يف كتابه 

 التي يصدرها املجلس الدويل للغة الفرنسية بعرض La Banque des Motsنرشة 
املناهج التي يمكن هبا معاجلة السيل املتدفق من املصطلحات اإلنكليزية لوضع ما 

 فإذا كان أبناء اللغة الفرنسية يشكون فام بالنا نحن إذن?. الفرنسيةيقابلها باللغة 
*   *   *  
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وقع نظري منذ أيام عىل وروقة رسمية ملؤسسة قطرية عربية قد كتب اسمها 
 : هكذايف أعىل الورقة باللغة العربية إىل اليمني وباللغة اإلنكليزية إىل اليسار

 اجلهازز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية
Central Organization for Standardization and Quality Control 

ّفاالسم العريب هلذه املؤسسة, إذا عد ترمجة لالسم اإلنكليزي, وهو ال 
 ال ترتجم يف العربية Organizationأوالمها أن كلمة : شك كذلك, فيه غلطتان

وثانيتهام . منظمة أو نظام أو مؤسسة, مثل منظمة األمم املتحدة:  بـجهاز, بل:بـ
ًأن السيطرة النوعية تعني شيئا آخر خيتلف كل االختالف عام يعنيه األصل 

 .اإلنكليزي
  ترتجم بالنوعية, وهي صيغة تسمىQualityًوقد تعودنا مؤخرا رؤية كلمة 

تعامل عىل القول بأن هذا ودرج االس. باملصدر الصناعة, مثل الكمية والكيفية
اليشء هو من نوعية عالية أو جيدة, وأن ذاك اليشء هو من نوعية متوسطة أو 

 .فيقصد بالنوعية إذن صفة اليشء من حيث هو جيد أو رديء. رديئة
ًالنوع أخص من اجلنس وهو أيضا الرضب من اليشء : وجاء يف اللسان

نواع مجاعة وهو كل رضب من النوع واأل: قال الليث. واجلمع أنواع قل أو كثر
وقد تنوع . اليشء وكل صنف من الثياب والثامر وغري ذلك, حتى الكالم

                                                             
 .٥٧٨, ص ٤, اجلزء ٥٧جملة جممع اللغة العربية بدمشق, املجلد   )١(
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 )..ا(ًاليشء أنواعا 
وكلمة نوعية هبذا املعنى حمدثة وخييل إيل أهنا ولدت منذ ما ال يزيد عىل 
ًثالثني عاما, ومل أجدها يف معجم املنجد وال يف املعجم الوسيط, وكنا قبل ذلك 

الكم والكيف, ونبحث يف اليشء :  تقولQuality وQuantityما نتكلم عن عند
ًمن الوجهة الكمية أو من الوجهة الكيفية, ويرد كثريا يف الكيمياء قوهلم 

 ,Qualitative Analysis والتحليل الكيفي Quantitative Analysisالتحليل الكمي 
 .إىل آخر ما هنالك يف معنيي الكم والكيف

خاصة, خاصية, سجية, خلة, : Quality املورد عن كلمة ويقول معجم
 .نوع, نوعية, طبيعة, مزاج, خلق, وصف, صفة, كيفية, جودة
 .فهو قد أورد هلا عدة مرتادفات منها النوعية ومنها اجلودة

ًغري أن ثمة معنى آخر لكلمة نوعية, فهي ترد أيضا مؤنثا لكلمة نوعي,  ً ً
, Specificًودة متاما وتصبح مقابلة لكلمة وعندئذ خيتلف معناها عن معنى اجل

 صفة خاصة باليشء, وقد اشتقت من كلمة النوع بإضافة ياء النسبة للمذكر,أي 
أي الذي (والياء وهاء التأنيث للمؤنث, وتعني عندئذ ما هو خاص باليشء 

 ).خيتلف عند االنتقال من يشء إىل آخر من غري نوعه
 : ما ييلSpecific وقد ورد يف معجم املورد لقاء كلمة

َّمعني, حمدد, دقيق, واضح, خاص, مميز, نوعي, ناشئ عن سبب معني,  َّ َّ
 .صفة مميزة, تفاصيل, مواصفات

 بمعنى النوعية فتعني صفة خاصة Specificويف علم الفيزياء ترد كلمة 
-Speci.  فتسمى املقاومة النوعيةResistivity أو Specific-Resistance: مميزة, مثل

fic Heatوتسمى باحلرارة النوعية  .Specific Conductivity أو Conductivity 
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ً مصطلحا ٣٧فقط وتسمى الناقلية النوعية وقد أورد املعجم العسكري املوحد 
 . بمعنى نوعي أو نوعيةSpecificًمركبا فيه 

نأيت اآلن إىل العبارة التي دعتنا ترمجتها العربية إىل القيام هبذا التحليل, 
, وهي Controle Qualité, ويسميها الفرنسيون اآلن Quality Controlوهي 

تدل عىل مفهوم تقني جديد مل يدخل بعد يف بعض املعجامت, ولربام عدلوه قبل 
 ألن Controle de la qualité:  فقالواde la أو deدراجه يف املعجم فأضافوا إليه إ

وقد سبق . ارش من اإلنكليزيةالصيغة الفرنسية احلالية عليها طابع االقتباس املب
للفرنسية أن غلبت عىل أمرها مرات ومرات يف استعامل املصطلحات التقنية 

, ويكفي القارئ أن اا هنائيفرنسيًوالعلمية اإلنكليزية قبل أن يضعوا هلا مقابال 
 يبحث يف علم اإللكرتونيات أو يف التطبيقات العديدة هلذا افرنسيًيراجع كتابا 

لكي يشاهد مئات املصطلحات اإلنكليزية بل األمريكية تتوارد يف مجيع العلم 
 اإلنكليزية Engineeringوقد استعمل الفرنسيون كلمة . صفحات الكتاب

 ثم شاعت L’art de L’ingénieur أو Génieللهندسة بعد أن كانوا يسموهنا 
ذا اخلامس والسادس والسابع من ه: الكلمة اإلنكليزية عندهم يف العقود
 .L’ingénioritéًالقرن حتى اتفقوا أخريا عىل مصطلح 

املراقبة, ومنها وظيفة :  نفسها كانت تعني بالفرنسيةControleوكلمة 
Contrôleur للمراقب أو املفتش, ثم صاروا يستعملون داللتها اإلنكليزية وهي 

 يف اجزئيًاإلدارة والتحكم والسيطرة, حتى دخلت هذه املعاين اجلديدة دخوال 
 .املعجامت الفرنسية احلديثة

 فقد Quality أو Qualité, وأما كلمة Controleهذا ما كان من أمر كلمة 
ذكرنا ما قاله عنها معجم املورد, وهيمنا من املعاين املتعددة التي هلا كلمة 
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 :اجلودة, فقد ورد عنها يف لسان العرب
ْاجليد نقيض الرديء عىل فيعل وأصله جيود واجلمع جي َ  .ادّ

َوجاد اليشء جودة وجودة ْ َ  وأجدت اليشء فجاد, ,ً صار جيدا: أي;ُ
 ,َبَ وأطاب وأطي,َطولأ أطال و: كام قالوا,َتْدَوْأج: وقد قالوا.  مثلهوالتجويد
ِّ هذا يشء جي:ويقال.  عىل النقصان والتامم,ََنيْوأالن وأل َد بني اجلودة واجلودةَ ُ ّ .
ْ جودة وأجاد أتى باجليد منوقد جاد  أجاد فالن يف :ويقال.  القول أو الفعلَ

ْجيود جوه ُ وجاد عمل,َدَعمله وأجو ْ ورجل جمواد وشاعر جمواد,دةَ  جميد : أي;ِ
ً وجده جيدا أو :َ واستجاد اليشء,ً أعددته جيدا:َ واستجدت اليشء,ًجييد كثريا َ
 .ًطلبه جيدا

 . اخرتت األجود منها: أي;جتودهتا لك: ويف احلديث
ما : للس إىل قوم يتجاوبون ويتجاودون فسئكنت أج: وقال أعرايب
 )..أ. (ينظرون أهيم أجود حجة: يتجاودون? فقال

واملوضوع الذي نحن بصدده هيتم بالتحكم يف اجلودة وبمراقبة هذه 
املنتجات الصناعية واملنشئات اهلندسية وكل ما ينتجه اإلنسان بعد اجلودة يف 

ددت يف كتاب يبحث يف هذا املوضوع وقد ع. تصميم ودراسة ليستعمله الناس
ًباللغة اإلنكليزية قرابة عرشين فصال كبريا للبحث يف اجلودة يف عرشين من  ً
أمهات الصناعات الكبرية كالغزل والنسيج واألدوات امليكانيكية واألجزاء 

 واألجهزة املنزلية واملواد الكياموية والعقاقري والصناعاتاإللكرتونية والسيارات 
 ...ت املعدنية واللدائن واألغذية ولب اخلشب وصناعة الورق, إلخالصناعا

اجلودة : ومن املعلوم أن الرشكات الصناعية تتنافس فيام بينها يف عاملني
والسعر, ومها يف غالب األحيان عىل طريف نقيض, فكلام انخفض الثمن ساءت 
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عية يف وتتسابق الرشكات الصنا.  وكلام حتسنت اجلودة ارتفع الثمن,اجلودة
 ترتفع أسعارها َّحتسني نوعية منتجاهتا إىل أقىص ما يمكن مع احلرص عىل أال

 .إىل مستوى ينفر منه الشاري
من مجلة األسباب التي محلت عىل حتسني الصنع وامليض يف اجلودة إىل 

ًغاياهتا أن يكون اجلهاز املصنوع أو املادة املنتجة أو املنشأة املشيدة حائزا أقىص 
هلا, والقيام بواجبه خري قيام  ّعدُات التي متكنه من الوفاء باملهمة التي أعىل الصف

من هنا نشأ مفهوم هام جدا يسمى بالوثوقية أو . وأن يعمل أطول مدة ممكنة
 .ا جداً وقد أصبح علام هامFiabilité أو Reliability: املعولية

 تقدم التقنية وتزايد هذا العلم اجلديد منذ مدة ال تربو عىل عقدين, معولد 
ّة إىل حد جعلها صاحلة ألن يعوالدقة واإلتقان يف صنع األجهز َ ل عىل مقدرهتا ُ

ا مهام بلغت هذه األجهزة أو اآلالت ًعىل القيام باألعامل املطلوبة منها قياما تام
ّد ومن كثرة املركبات وتعدد العنارص التي تؤلفها والعوامل التي يمن التعق

 أن واجب الصناعة هو إنتاج أجهزة ايهيبدتشغيلها وقد يبدو  يعول عليها يف
ًتقوم بوظائفها قياما يطمئن إليه كل من يستعني هبذه األجهزة, إال أن ثمة أسبابا  ً
أساسية ثالثة تسوغ األمهية التي ناهلا علم املعولية الناشئ يف السنوات األخرية 

 .يض باملعولية إىل أبعد الغاياتواجلهود التي تبذهلا الصناعات الرائدة يف امل
فالسبب األول هو الرضورة احلتمية يف أن تؤدي بعض األجهزة وظائفها 
أتم أداء وأوكده, مثل األسلحة واألجهزة التي تقوم بمعاجلة املعلومات معاجلة 

والشبكات ...) كمراكز اهلاتف واإلذاعة واحلاسبات اإللكرتونية(مركزة 
ًإن هذه األنظمة تزداد مع األيام تعقيدا بينام . هربائيةالكربى لتوزيع الطاقة الك

ًامللقاة عليها, وينبغي أن تقوم بواجباهتا قياما ال تساهل فيه أبدا تزداد األعباء  ً
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وال تقبل منها أية هفوة مهام دقت, ألن أقل ختاذل تبديه قد يسبب خسارة يف 
ًتعطال يف أعامل أرواح البرش مثل الطائرات ومراكب الفضاء املسكونة, أو 

 .مدنية كبرية هامة تنجم عنه اضطرابات كبرية يف حياة املجتمع املتمدن
يمكن أن نتصور بسهولة مبلغ الفوىض التي تنجم عن توقف فجائي 

ت املصالح الوسائط معاجلة املعلومات يف مرصف كبري أو يف إحدى كربي
لوخيمة التي نتجت ونذكر هبذه املناسبة العواقب ا. الوطنية كالضامن اجلامعي

من ختاذل شبكة كهربائية كبرية لتوزيع الكهرباء يف نيويورك يف أواخر عام 
عىل أنه ما الفائدة التي ترجى من . اقترصنا عىل النطاق املدينهذا إذا . ١٩٦٧

 أسلحة تتخاذل يف أثناء استعامهلا?
لبها ألننا إذا بحثنا يف جمموع النفقات التي يتط: والسبب الثاين اقتصادي

َمنتج ما خالل طول مدة استعامله  ْ فإننا نرى عىل الفور كلفة التأسيس األوىل ُ
ًبنفقات استثامر هامة, ألن هذه النفقات تتضمن نصيبا كبريا خصص مثقلة  ً

وينبغي أن حيسب لعدة أمور حساهبا منها . إلصالح العطب وللصيانة الوقائية
سيطة كفاصمة الدارة الكهربائية إذا التلفيات الثانوية التي يسببها ختاذل قطعة ب

 فقد تؤدي إىل خراب حمرك كهربائي كبري باهظ ;عجزت عن تأدية وظيفتها
حيازة عدد زائد من القطع االحتياطية ويف ذلك تعطيل الثمن, ومنها لزوم 

 ومنها رضورة االحتفاظ بفرقة دائمة للصيانة وهي تكلف ,لرأس مال كبري
 .ألرباح من جراء تعطل األجهزةًكلفا باهظة, ومنها خسارة ا

لذلك ينبغي حتسني املعولية يف هذه األجهزة مع إجياد حل وسط بني ازدياد 
 .كلفة التأسيس وبني ختفيض الكلف الكلية لالستثامر خالل مدة االستعامل بكاملها

ًوالسبب الثالث هو أنه ينبغي إعطاء مجيع الفعاليات الصناعية طرقا علمية 
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رشوعات الصناعية واجتاهه نحو الضخامة ال يسمح لرب ألن تطور حجم امل
 .ّالعمل أن يكون فكرة شاملة عن مرشوعه

خري مثال نسوقه عىل األمهية القصوى للمعولية هو مثال مرشوع أبولو 
 لقد جرى تنفيذ جممل الربنامج عىل شكل كامل. الذي أوصل اإلنسان إىل القمر

 ة الفضاء األمريكية عامل املعولية لصاروخمل يسبق له مثيل, وقدر الفنيون يف وكال
 لذلك فإن األقسام , يف املئة٩٩.٩٩٩٩الذي قذفت به مركبة أبولو بـ) زحل(

لو ) ويبلغ عددها عرشة ماليني قطعة(للصاروخ وللمركبة القمرية املؤلفة 
 يف املئة فقط لكان ذلك يعني أن ثمة ٩٩.٩كانت املعولية فيها تقترص عىل 

ولو كانت . ة آالف قطعة من هذه أن تتخاذل فتتعطل عن العملًاحتامال لعرش
 يف املئة لكان ثمة احتامل أللف قطعة أن يطرأ عليها خلل أثناء ٩٩.٩٩املعولية 

 قطع فقط من ١٠ يعني أنه ليس ثمة أكثر من ٩٩.٩٩٩٩السري ولكن الرقم 
 .يمكن أن يعرتهيا خلل يف أثناء العملأصل عرشة ماليني قطعة 

لو أنه طلب من صناعة السيارات : امء وكالة الفضاء باحلساب اآليتقام عل
ًمثال بلوغ هذا القدر العايل من املعولية, فإن السيارة التي تتألف من نحو ثالثة 

 .عرش ألف قطعة ال حتتاج إىل إصالح قبل قرن كامل من العمل املتواصل
 تعمل برسعة إن احلاسبات اإللكرتونية املوجودة يف مراكز الفضاء والتي

وبإتقان يفوقان التصور, وتقوم كل يوم خالل رحلة أبولو بام يقارب مئة مليار 
 .عملية حسابية هي إنجاز فريد يف تاريخ البرشية والتقنية والعلم

السوفيتية األخرية, اآللية اخلالية من ) لونا(وتقدر التقدير عينه ملركبات 
 قمر وحطت عليه هبدوء ومجعتالبرش, التي انطلقت من األرض وطارت إىل ال

 .من صخوره وأحجاره ثم انطلقت منه وعادت إىل األرض بحمولتها ساملة
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كالمها بال ريب هو إنجاز رائع ذو معولية عالية جدا وذو جودة أو نوعية 
 .فريدة

بعد هذه اجلولة الصغرية يف موضوعي اجلودة واملعولية واالهتامم الكبري 
ًأن أذكر أنني قد كتبت هذه الصفحات مستعينا هبام يف هذه األيام, أحب 

 ١٧٨٠ ويبلغ عدد صفحاته Quality Control Handbookأوهلام اسمه : بكتابني
 ٧٠٠ ويبلغ عدد صفحاته Reliability Handbookصفحة, وثانيهام اسمه 

صفحة, ويف هذين الرقمني داللة واضحة عىل ضخامة الكتابني ومبلغ خطورة 
 .وقت احلارضهذين العلمني يف ال

, فهي كام Qualityوما قلت ما قلته عنهام إال ألبني ما هو املقصود بكلمة 
ًرأينا تعني جودة املصنوعات ونوعيتها العالية وبلوغها أرقاما عالية جدا من 

 .املعولية بام يمكنها من الوفاء الكامل بالقصد الذي صنعت ألجله
 Qualityعربية يف ترمجة ّلقد أورد املعجم العسكري املوحد للدول ال

 Qualityصفة, خاصة, خاصية, خصلة, رتبة, منزلة, وأما : الكلامت اآلتية

Controlوكذلك . التحكم يف اجلودة, ومراقبة اجلودة:  فرتمجها بـQuality 

Factorو , ترمجها بعامل اجلودة Quality Standardترمجها بمعيار اجلودة . 
 جاء به وأتساهل بعض التساهل يف قبول وإين أوافقه كل املوافقة عىل ما

ً ويمكن أيضا أن ,التحكم يف النوعية أو مراقبة النوعية: كلمة النوعية فأقول
 .السيطرة عىل النوعية: نقول

النوعية أو التحكم النوعي فهو  السيطرة النوعية أو املراقبة: وأما قوهلم
 النوعية صفة  وتصبحSpecificهذه هو النوعية خطأ بني, ألن معنى كلمة 

ًللتحكم أو السيطرة أو املراقبة, وهذا يغري املعنى املقصود تغيريا كامال ً. 
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ففيه . ال خيتلف اثنان يف مجال املنظر اللييل للسامء الصاحية وال يف جالله

 حياتنا املدنية ومن دواعي األسف أن. تتجىل عظمة اخلالق وروعة خلقه
احلديثة ووسائل الرفاهية التي فيها قد قطعت صلتنا هبذا املنظر البهي الذي مل 
نعد نراه إال يف الندرة عندما يتيرس لنا أن نخرج من املدينة إىل الريف أو أن نقوم 

ًفتظهر لنا السامء عندئذ بمنظرها البهي فيمألنا إعجابا ويوحي . برحلة بحرية
 .دنا عنهّباألسف لشدة بع

بدأ هلذا . من أكثر الشعوب القديمة ألفة للسامء شعوب الرشق األوسط
ًفيها النظر إىل نجوم السامء والتأمل فيها مبكرا قبل ظهوره عند الشعوب 

ا يف آشور وبابل ويف فينيقيا وجزيرة العرب م ظهرفالفلك والتنجي. األخرى
ًالشعوب اهتامما بالسامء وقد كان العرب من أشد . ومرص وبالد اليونان واهلند

ألن سامءهم صاحية يف أكثر أيام السنة, وألن صحراءهم الواسعة التي انترشوا 
وقد تردد . فيها أيام بداوهتم مل يكن هلم فيها أنيس وال صاحب سوى النجم

ًوكانوا يؤثرون السفر يف الليل التامسا للربودة وهربا . ذكر النجوم يف أشعارهم ً
 . النهارمن حرقة الشمس وحر

لذلك كان هلم نصيب من الثقافة الفلكية واطالع جيد عىل النري من النجوم 
                                                             

 .م١٩٨٨, ١, اجلزء ٦٣جملة جممع اللغة العربية بدمشق, املجلد ) ١(
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فسموها منذ القدم بأسامء عربية وتوارثوا العلم بمواقيتها حسب الفصول وغدت 
 .مألوفة لدهيم كل األلفة وتردد ذكرها يف الشعر العريب منذ أيام اجلاهلية

ب املدن التي فتحوها مل وملا ظهر اإلسالم وسكن قسم كبري من العر
ًينقص اهتاممهم بالنجوم ألن هلا دورا هاما يف حتديد مواقيت الصالة وحساب  ً
التقويم, وأخذوا يرتمجون كتب الفلك والتنجيم األعجمية منذ أواخر عرص 

فيه علامء كبار الدولة األموية, وارتقى علمهم بالفلك إىل حد أهنم صار هلم 
ًخذوا باالزدياد قرنا فقرناتتابعوا عىل مدى العصور وأ ً. 

وكان املذهب السائد يف الفلك يف تلك العصور هو مذهب الفلكي 
ل ِبَوق. اليوناين االسكندري بطليموس صاحب كتاب املجسطي املشهور

الكواكب ًالعرب هذا النظام الذي كان جيعل األرض مركزا للعامل تدور حوله 
 : هيالسيارة والنجوم, فكان هنالك ثامنية أفالك

 ثم الشمس, ثم املريخ, ثم املشرتي , ثم الزهرة,فلك القمر, ثم عطارد
وبعده زحل آخر الكواكب املعروفة حينئذ, وهذه سبعة أفالك, وجعلوا الفلك 

 .بالثابتةالثامن فلك األفالك تدور فيه مجيع النجوم التي ترى يف السامء وتسمى 
متهيد األصول يف (: كتابهويقول سليامن املهري العامل البحري العريب يف 

الكواكب الثابتة كلها مركوزة يف جرم «: ما ييل) ٥٤− ٥٢( ص)١()علوم البحر
إال أن القدماء . وهي يف أنفاسها خمتلفة القدر, كثرية العدد. الفلك الثامن

ًأدركوا منها بأرصادهم ألفا واثنني وعرشين كوكبا وجعلوا هلا ست مراتب  ً
ًسميت أقدارا أو أعظاما  فوجدوا يف . سدس يف املقاديرعىل تزايد ) مجع عظم(ً

ّ كوكبا هي الزاهرة, كالنرس الواقع والشعرى العبور والعيوق ١٥القدر األول  َ ًِّ
                                                             

 .١٩٧٢حتقيق األستاذ إبراهيم اخلوري وطبع جممع اللغة العربية بدمشق   )١(
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ويف . ًويف القدر الثاين مخسة وأربعني كوكبا كالنرس الطائر والفرقد. وما شاكلها
 ٤٩س  ويف الساد,٢١٧ ويف اخلامس ,٤٧٤ ويف الرابع , كواكب٢٠٨الثالث 
أن عدد ) صور الكوكبات الثامين واألربعني(: الصويف يف كتابهويرى . »ًكوكبا

 .١٠٢٥ة بالعني املجردة يبلغ الكواكب املرئي
قرابة ويرى الفلكيون احلديثون أن عدد النجوم التي ترى بالعني املجردة 
  فيكون,ثالثة آالف نجم يف النصف الشاميل من السامء ومثله يف النصف اجلنويب

حصاؤها يف نصفي القبة بالعني املجردة ستة آالف إجمموع النجوم التي يمكن 
وقد استطاع الفلكيون أن حيصوا بالتصوير وبالتقدير ما بني مئة مليار . نجم

.  ولسنا اآلن معنيني بدارسة هذا العدد.ومئتي مليار شمس يف جمرتنا وحدها
لك يف هذه األيام من  رقي الفّجر والذي أقصده من هذا البحث هو بيان ما

حقائق جعلت أقوال الشعراء يف النجوم بعيدة عن الصحة وعن اإلمكان, بل 
ًصريهتا مضحكة أحيانا عندما يفرسها اإلنسان عىل ضوء العلم احلديث الذي 

ومشاهدات وصور عملت بأجهزة ال يطرأ عىل ضبطها يعتمد عىل قياسات 
 .وصحة نتائجها يشء من الشك

 أن األرض هي إحدى الكواكب السيارة التي تدور حول من املعلوم اآلن
هذه  وأن الشمس نجم من النجوم العديدة التي تؤلف بمجموعها ,الشمس

املجرة التي ترى يف السامء يف الليايل الصاحية وهذه املجرة كالقرص املستدير 
 .ً ألف سنة ضوئية تقريبا٩٠الرقيق يبلغ قطرها 

ي يقطعها الضوء يف انتشاره يف اخلالء, يف والسنة الضوئية هي املسافة الت
 :اًتساوي إذفهي .  كيلومرت يف الثانية٣٠٠٠٠٠  مدة سنة برسعة قدرها

  مليار كيلومرت ٩٤٦١) = ًيوما (٣٦٥× ) ساعة (٢٤× ) دقيقة (٦٠× ) ثانية (٦٠ × ٣٠٠٠٠٠
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 , سنة ضوئية٨٫٧اليامنية تبعد عنا وعىل سبيل املثال نقول إن الشعرى 
إىل أن نصل إىل ...  سنة٦٥٠ ومنكب اجلوزاء , سنة١٨٠اليمن يبعد وسهيل 

 .عرشات األلوف من السنني
ويقدر هذا, وأن يف الفضاء مليارات املجرات وكلها نجوم مثل نجومنا 

 ألف مليار ٤٠=  مليار ٢٠٠×  مليار ٢٠٠ الفلكيون عدد النجوم يف الكون بـ
 ).أو شمس(مليار نجم 

*   *   * 
 .إىل إيراد بعض األبيات الشعرية التي ورد فيها ذكر النجومنأيت اآلن 

  : قال الشاعر يذكر الفرقدين−١
 لعمـــر أبيـــك إال الفرقـــدان وكـــــل أخ مفارقـــــه أخـــــوه

) أو بنات نعش الصغرى(يف كوكبة الدب األصغر والفرقدان مها نجامن 
الفرقدين  ويسمى أحدمها أنور أحدمها من اآلخر,يبدوان للعني املجردة قريبني 

القديم ًووفقا للرأي . واآلخر أخفى الفرقدين الختالفهام يف درجة السطوع
النجوم عنا الذي يقول بأن النجوم غارزة يف الكرة الثامنة, تكون أبعاد 

الفرقدين, :  وملا كانا يبدوان للعني متقاربني جدا وسامها العرب.متساوية
 .تصورومها متالزمني ال يفارق أحدمها اآلخر

ولكن علامء الفلك احلديث الذين قاسوا أبعاد عدد كبري من النجوم عنا, 
 :وصلوا إىل النتيجة اآلتية
 . سنة ضوئية٩٥٫٥: بعد أنور الفرقدين
 . سنة ضوئية٢٦٩: بعد أخفى الفرقدين

 إذ ;فهام وإن كانا يبدوان للعني جد متقاربني, فإن بعدهيام عنا جد خمتلفني
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 .البعد بينهام سنة ضوئية, فام أشد ١٧٣٫٥دين يبلغ الفرق بني هذين البع
أال يف سبيل املجد ما أنا ( يقول أبو العالء املعري يف قصيدته املشهورة −٢
 ):فاعل

ـــازل َويل منطــق مل يــرض يل كنــه منــزيل ـــسامكني ن ـــني ال ـــي ب ـــىل أنن  ع
 :وهذان السامكان مها

يبعد عن  وهو , السامك األعزل وهو نجم يف برج العذراء والسنبلة− أ
 . سنة ضوئية٢٦٠النظام الشمس 

 ويبعد عن النظام الشميس ,ّ السامك الرامح وهو نجم يف كوكبة العواء− ب
 . سنة ضوئية٣٦بـ

هذا إىل أهنام ليسا متقاربني يف !  سنة ضوئية٢٢٤ًإذا فالفرق بني بعدهيام 
 .السامويً بل يوجد بينهام بون شاسع, فهنيئا للمعري عىل هذا املنزل ,منظر السامء

 :ً يقول املعري أيضا−٣
 فهــــــام للــــــوداع معتنقــــــان وكــأن اهلــالل هيــوى الثريــا

الذي هو ) أو اهلالل(ّال بد من اإلشارة هنا إىل أن املعري قد مجع بني القمر 
وقد ( ألف كيلومرت ٣٨٣تابع لألرض ويدور حوهلا عىل بعد قيمته املتوسطة 

ًيسمى حشدا ( التي هي حشد نجمي وبني الثريا) زاره البرش, كام هو معلوم
وال يرى بالعني منه .  سنة ضوئية٤١٠ويبعد عن النظام الشميس بـ) ًمفتوحا

أطلس, أليسون, مريوب, : سوى مخسة أو ستة نجوم سميت عىل الرتتيب
 .الكرتا, مايا

ويمكن أن يرى من هذه النجوم باملنظار العادي ذي العينني قرابة ثالثني 
 ).ًشمساأي ثالثني (ًنجام 
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جت إىل ِّوُزَّ يقول عمر بن أيب ربيعة عندما بلغوه بأن حبيبته الثريا قد −٤
 :رجل يقال له سهيل

ـــا ســـهيال َعمـــرك اهللا كيـــف يلتقيـــان? ًأهيـــا املـــنكح الثري ّ 
ــا اســتقلت  وســــهيل إذا اســــتقل يــــامين هــي شــامية إذا م

ا هو من احلشود ًال نجد هنا مطعنا عىل الشاعر يف قوله هذا ألن حشد الثري
الشاملية, فهو يظهر يف السامء الشاملية, ولكن نجم سهيل الذي ينتمي إىل كوكبة 

) ويعد أملع نجم يف السامء بعد الشعرى اليامنية(اجلؤجؤ, وهي كوكبة جنوبية, 
ًظهوره جماورا لألفق لذلك تصعب ًال يظهر يف سامئنا إال نادرا ويكون عند 

 سنة ضوئية ونورانيته اخلاصة أكرب من ١٩٠ وهو يبعد عنا بمقدار. رؤيته
 :نورانية الشمس بألفي مرة, وهو حممر اللون ولذلك قال املعري يف وصفه

ـــو ـــة احلـــب يف الل ـــهيل كوجن ّوس ـــــان ٌ ـــــب املحـــــب يف اخلفق  ن وقل
 ـــــرع يف اللمــــح مقلــــة الغــــضبان َيــرسع اللمــح يف امحــرار كــام تــسـ
ـــادي ـــيوف األع ـــا س ـــه دم ًرضجت ـــــشعريانفبكـــــت رمحـــــ ّ ـــــه ال  ة ل
ــــــالطريان ونــــضا فجــــره عــــىل نــــرسه الــــوا ــــــع ســــــيفا فهــــــم ب  ًق

 : يقول جرير من قصيدة يمدح فيها الوليد بن عبد امللك−٥
 َّكالبــدر حــف بواضــحات األنجــم وبنـــو الوليـــد مـــن الوليـــد بمنـــزل

 بأنجم َّ كم قد حف٣٫٥٠٠فلنتصور القمر الذي هو جرم كروي قطره 
.  مليون كيلومرت أو أكثر١٫٤مس, قطر كل نجم كالشمس وأكرب من الش

 وأما النجوم فهي مضيئة بذاهتا كالشمس أو أكثر ,والقمر ليس له ضوء بذاته
فامذا أصبحت .  مرة٤٠٠كل شمس قطرها أكرب من قطر القمر بـ. ًضياء منها

 حال الوليد بني أبنائه?
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 : قال إسحاق بن إبراهيم املوصيل−٦
ــت ــراء كان ِإذا مــرض احلم ــيُ ــن خــازم أرومت ــام بنــرصي خــازم واب  وق

 ًيـــداي الثريـــا قاعـــدا غـــري قـــائم عطــست بــأنف شــامخ وتناولــت
 سنة ضوئية الستوى يف رأينا ٤١٠فإذا فكرنا ببعد الثريا الذي يبلغ كام قلنا 

ًيف املجد تناوله الثريا قاعدا أو قائام مادام الفرق بينهام مرت واحد تقريبا وما قيمة  ً ً
عىل الثريا امللتهبة التي هذا إذا متكن من القبض .  سنة ضوئية٤١٠زاء املرت إ

 .سوشماليبلغ قطرها من جانب إىل آخر ثالثني سنة ضوئية وفيها آالف 
ملا كانت النجوم تبعد عنا هذه األبعاد اهلائلة, فيحسن بنا أن نصحح بيت 

 :املعري الذي يقول فيه

 للعني ال للنجم يف الـصغروالذنب والــنجم تستــصغر األبــصار رؤيتــه
 .والذنب للبعد ال للنجم يف الصغر: فنقول

هذه نبذة صغرية من الشعر الذي ورد فيه ذكر النجوم والكواكب, اعتمد 
ثم تبني مع ٍفيها ناظموها عىل املعرفة الفلكية اليسرية التي كانت سائدة وقتئذ, 

واحيه وانعكاسات هذا  وإذا كان رقي العلم يف مجيع ن.األيام ما فيها من خطأ
الرقي عىل الفلك قد كشف أخطاء املعتقدات واملفاهيم القديمة فالذنب ال 
يعود عىل الشعراء ألهنم قد أتوا عىل كل حال بشعر مجيل بذلوا يف نظمه 

 .املستقبلجهدهم ومل يكن يف إمكاهنم التنبؤ بام سيكشف عنه 
يعرفون األبعاد اهلائلة وترتكز األخطاء التي ارتكبوها يف أهنم مل يكونوا 

التي تبعد هبا النجوم عنا, وال يميزون بني النجوم املضيئة التي هي شموس بل 
ًهي أحيانا أكرب من الشمس بكثري وأشد حرارة منها وأكثر ضياء, وبني  ً

 .الكواكب السيارة التي تتلقى نورها من الشمس
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ا أن الثريا نجم أو ومل يميزوا بني النجم املفرد وبني احلشود النجمية, فظنو
 .فيه قرابة ثالثة آالف نجمجمموعة متقاربة, فإذا هي يف الواقع حشد كبري من النجوم 

ًإن املكتشفات احلديثة يف الفلك, وما أكثرها, مل تنقص شيئا من مجال 
السامء, بل أضافت إليها روعة وأي روعة بعد أن بانت حقيقة ما فيها من اتساع 

 .يها من أجرام ونجوموالكثرة اهلائلة ملا ف
وأهم ما أبانته هذه املكتشفات هو املبالغة بال حدود التي عمد إليها 

ن أكثر هذه إ بل ,الشعراء يف وصف ممدوحيهم بصفات غري معقولة وال ممكنة
ًالصفات هو من السذاجة والغباء أحيانا, بحيث أن صورة املديح كثريا ما  ً

 .قيقهاتنقلب إىل صورة ذم وتشنيع الستحالة حت
 :قال الفرزدق يف مدح الوليد بن يزيد بن عبد امللك

ــاهلم ــوا رح ــوم حل ــاخ الق ــنعم من ــــامؤها ل ــــد س ــــوق الولي ــــة ف  إىل قب
ــه ــروان فوق ــو العــايص وم ــا أب  ّويوســف قــد مــس النجــوم بناؤهــا بناه

فيا هلا من قبة ارتفعت يف السامء إىل مسافة مليارات مليارات 
  .الكيلومرتات

 :ًق أيضا يف معرض املديحوقال الفرزد
ـــيامها وكانــــت يــــداه املــــرزمني وقــــدره ـــوت ص ـــاء البي ـــويال بأفن  ًط

املرزمان نجامن أحدمها يف اجلوزاء واآلخر يف الشعرى, ومها من نجوم 
 .املطر

*   *   * 
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ًب من عاملنا متجها ما أغرب هذا الزائر الذي يربز من أعامق الفضاء ويقرت
يسري يف طريقه غري مبال فيقطع األفالك التي . برسعة كبرية نحو تلك األرض

ًتتبعها السيارات يف دوراهنا حول الشمس كأنام هو يعيص, عابثا, كل القوانني 
 .الساموية التي تنظم حركات السيارات حول كوكبها امليضء
 من بعده عنا عدة كل يوم ينقيض عىل ظهور هذا النجم التائه ينقص

 لقد كان منذ بضعة أسابيع يبدو للفلكيني يف مناظريهم .ماليني الكيلومرتات
ة يف سحابة ممزقة, أما اليوم فقد كربت بلطخة سديمية شاحبة, أدق من هد

 .اللطخة وانتفخت وزادت كثافتها ونبتت هلا شعور منتفشة
اجلامح, زادت كلام زاد اقرتاب هذا الرشيد الغريب من الشمس يف سريه 

التغريات الطارئة عليه غرابة وزاد العجب من منظره, هاهو قد بدأ يلبث له 
ثم . ّذيل كأنه غشاء خفيف شديد الشفافية إىل حد أن النجوم ترى من خالله

يأخذ هذا الذيل بالتطاول واالمتداد بينام يضخم الرأس جدا وتظهر حوله هالة 
ًالزائر الغريب منظرا فريدا يف السامء ليس لقد أصبح هذا . ضبابية كبرية مضيئة ً

 .له شبيه بني النجوم واألبراج
ثم تزداد رسعة املذنب يف هجومه عىل الشمس وتكرب خصل شعره 
. ًوتتجعد عىل رأسه ويعظم ذيله املتموج طوال, إىل حد أنه يكنس قبة السامء

                                                             
 .١٩٧٣, ترشين الثاين, ١٤١جملة املعرفة, العدد   )١(
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ره وتدفع ًفتنفخ عليه رحيا خفية تزيد من انتفاش شعووكأنام تدافعه الشمس 
ذيله إىل أبعد ما يكون, أو كأنام كان هذا الذيل خيشى الشمس فهو حيتمي منها 

 .وراء الرأس
لقد وصل املذنب اآلن يف سريه احلثيث إىل أقرب نقطة من حمركه إىل 

ًاإلنسان مندفعا نحو قرصها امللتهب, غري عابئ بناره املستعرة الشمس, فيخاله 
 .ضمهاكأنه يريد أن يقذف بنفسه يف خ

, اتدرجييلكنه رسعان ما ينعطف يف سريه ويأخذ باالبتعاد عن الشمس 
وكلام ازداد بعده عن الشمس نقص . ًمتجها نحو أعامق الفضاء التي جاء منها

ثم بعد أمد, ال يعود يرى إال باملناظري . وتضاءل نورهحجم رأسه وتقلص ذيله 
 .ثم تسدل عليه حجب الفضاء الفامحة. املجسمة
ًتصوروا كتال من املواد الصلبة واألحجار والقطع ! و النجم املذنبما ه

  بعضهابينها الصق وال مداد وإنام يربطاملعدنية والغازات املتجمدة ال يصل 
وقد مجع شملها تصادف وجودها يف الفضاء . بينها التجاذب املتبادل ببعض

كون نواة هذا التجمع الغريب لقاممة الفضاء هو الذي ي. عىل نفس املحرك
متامسك, فإن ثقله ليس بالكبري, ًوملا كان جتمعا غري مرتاص وال . النجم املذنب

ًفلو أنه كان مؤلفا من مواد . ًويندر أن يبلغ قطر رأس املذنب أو نواته كيلومرتا
 ولكن ملا كان الفراغ .مرتاصة كاألرض لبلغت كتلته عدة مليارات من األطنان

لذلك فهو أصغر بل .  مليون طن٣٥ ال تتجاوز منه, فإن كتلته% ٩٥فيه يؤلف 
وملا كانت اجلاذبية جتره عىل حمرك متطاول . نجيمأخف من تابع صغري أو من 

 وال يعود يرى حتى ماليني الكيلومرتاتجدا, فإنه يبتعد عن الشمس مئات 
 .ًوال يف أقوى الراصدات جتسيام
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ًوكلام زاد قربا . مس املذنب مرئية إال عند اقرتابه من الشال تصبح نواة
منها زاد تسخنه, وعندئذ تسيل الغازات التي كانت متجمدة فيه, ثم تصبح 
أبخرة, كام تنصهر القطع املعدنية وتتبخر, فيتشكل حول كتلة األحجار جو 
خملخل خفيف جدا, ويستنري هذا اجلو كام يستنري الغاز الذي يف أنبوب النيون 

هالة مضيئة حتيط بالنواة, ويتسع ظر كأنه بتأثري إشعاع الشمس, فيبدو للنا
ً ألف كيلومرت وقد يتجاوز املليون أحيانا, وتغدو ٥٠حجمه فيبلغ قطر اهلالة 

ًالنواة جرما صغريا ال يكاد يرى وسط هذه اهلالة الضخمة ً. 
فالغازات التي . وكلام زاد اقرتاب املذنب من الشمس زاد تأثريها فيه

أي شعر (لبة تنترش منها بغزارة ويزداد احلجم كانت متضمنة داخل املواد الص
 .الشمسوعندئذ تدخل يف امليدان قوة جديدة هي قوة ضغط ضوء ) املذنب

وإذا سقط عىل . ذلك ألن إشعاع الشمس له ضغط مثل ضغط الريح
فيلد للمذنب . دفعها إىل الوراء. جزئيات دقيقة جدا كالتي تؤلف هالة املذنب

ًويزداد تطاوال كلام زاد اقرتاب املذنب من . لتأللؤباذيل يستنري هو اآلخر 
 .وهكذا يتكامل شكل املذنب. الشمس

لذلك مل . يغلب عىل املذنبات أن تكون صغرية ال ترى إال باملنظار الفلكي
 الناس واشتهر يسجل لنا التاريخ ظهور العديد منها ألن املذنبات التي رآها

ما شوهد منها بالعني املجردة كان يف وأواخر .  قليلة نادرةمرورها يف سامئنا
 :التواريخ اآلتية
, وقد سمي هذا األخري بمذنب الفيضانات, ثم مذنب ١٩١١, ١٩٠١

 وهو مذنب روالند, ومذنب ١٩٥٧ و١٩٤٨ ومذنب ,١٩٤٧ و١٩٢٧يل لها
 .١٩٧٠− ١٩٦٩وقد شوهد مذنب كبري يف سامئنا يف شتاء . ١٩٦٥
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ولكن شعوره امتدت مسافة . ايل, فإن نواته صغرية جدلأما مذنب ها
وأما مذنب .  مليون كيلومرت٢٥ ألف كيلومرت ومل ينقص طول ذيله عن ٥٠٠
وهنالك . له ما يشبه عرف الديك وكانت نواته غري مرئية فقد كان ١٩٥٧عام 

 اقياسيًمذنب اكتشفه يابانيان من هواة التنقيب عن املذنبات يبلغ طول ذيله رقام 
ومع هذا الطول املديد فإن هذا الذيل لو مجع وضغط  , مليون كيلومرت١٠٠

 .حتى صارت كثافته بقدر كثافة اهلواء ألمكن وضعه يف حقيبة سفر
. كانت املذنبات منذ أن عرفها البرش باعثة عىل اخلوف والتطري والتشاؤم

ًوأخريا صار الناس خيشون . فاعتربت منذرة بالكوارث واألوباء واحلروب
 .املحتمل باألرضصطدامها النتائج املفزعة ال

نذكر هبذه املناسبة ما قاله الشاعر أبو متام الطائي يف قصيدته املشهورة التي 
نظمها يف مدح اخلليفة املعتصم وأشاد فيها بحكمته وشجاعته وإقدامه يف فتح 

 :عمورية وبكفره بالتنجيم وبالتطري من املذنبات, فقال عن املنجمني
 إذا بدا الكوكـب الغـريب ذو الـذنب ةوخوفــوا النــاس مــن دهــاء مظلمــ

ولتبديد املخاوف من نتائج اصطدام املذنبات باألرض يكفي أن نفكر 
فهي إذا مرت والذيل بجانب األرض أو المستها فلن بلطافة شعور املذنب 

 إذ اخرتق األرض ذيل مذنب ١٩١٠ًوقد وقع ذلك فعال عام . يشعر هبا البرش
الذيل كان يتألف من مواد لرغم من أن هذا هاليل فلم يشعر بذلك أحد با

 .أما االصطدام بالنواة فله شأن آخر. سامة
أما املذنبات . هليلجية مغلقةإتدور السيارات حول الشمس عىل أفالك 

فإهنا, وإن كانت خاضعة لقانون اجلاذبية العام, فقد تأيت من خارج املجموعة 
إىل عامل آخر طريقها وتتجه الشمسية وتدخل يف نطاق جاذبية الشمس ثم تغري 

 .غري جمموعتنا الشمسية
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 قائمة بجميع املذنبات التي سجلها التاريخ ١٩٥٢أعد أحد الفلكيني عام 
ً مذنبا هلا ٢١٢ً مذنبا تبني إن منها ٥٤٨قبل املسيح, فبلغ العدد  ٤٦٦منذ عام 

ً مذنبا ال ٣٣٦هليلجية فهي تدور إذن بانتظام حول الشمس, وهنالك إأفالك 
يعرف عنها إال أمر واحد هو أهنا تأيت من خارج النظام الشميس فتجري عىل 

 .من حيث أتتحمرك هو قطع مكافئ, ثم تعود 
والنتيجة املبارشة هلذا التمييز بني طائفتي املذنبات هي أن ثمة طائفة تعود 

فالنوع . إلينا يف مواعد منتظمة دقيقة وإن طائفة أخرى ال تزورنا إال مرة واحدة
 . والنوع الثاين هو كاملذنب الذي اكتشفه اليابانيان,ول هو كمذنب هاليلاأل

السابع عرش والثامن : وهاليل هذا هو فلكي إنكليزي عاش يف القرنني
ختضع − عرش, وهو أول من درس املذنبات وأكد أهنا كغريها من الكواكب

 سيعود ١٦٨٢اجلاذبية وتنبأ بأن املذنب الذي زار األرض عام لقانون نيوتن يف 
 . سنة٧٥إليها بعد 

من املذنبات ذوات الفلك ًأما اآلن فلم يعد مذنب هاليل إال واحدا 
ًوأما أقدم املذنبات عهدا فهو . هليلجي التي ترتقب عودهتا يف مواعيدهااإل

سنة, وقد  ٧٦ قبل املسيح, فهو يشاهد كل ٤٦٦ذلك الذي زار األرض عام 
, وذلك بعد ١٤٥٦ وعام ,١٠٦٦سجلت له عدة زيارات منها واحد عام 

, ١٩١٠ و١٨٣٥سقوط القسطنطينية بيد األتراك بثالث سنني, وكذلك عامي 
 .١٩٨٦وترتقب عودته يف عام 

وقد . فمنها ما دوره ثالثة أعوام: وهنالك مذنبات أدوارها أقرص من ذلك
وضعت قوائم هبا سميت فيها املذنبات بأسامء مستكشفيها, ومن الغريب أن 

ومن أشهر هؤالء . ًتصيدا هلا من الفلكيني املحرتفنيذنبات كانوا أكثر هواة امل
ً وكان بوابا ملرصد مرسيليا ثم ١٨٣١ إىل ١٧٦١اهلواة بولس الذي عاش من 
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ً مذنبا وأصبح يف آخر ٣٧فاكتشف ترك احلراسة ليخصص جهوده للرصد, 
 .ًحياته مديرا ملرصد فلورنسه

 مادام ,عددها اإلمجايل يا ترىفام هو . تكتشف مذنبات كثرية كل عام
) أورت(عام ستة منها عىل وجه الوسط? يعتقد الفلكي اهلولندي يكتشف يف كل 

مذنبات جديدة عىل ختوم ويوجد . ا هامااحتياطين املجموعة الشمسية حتوي منها أ
الوحدة الفلكية تساوي بعد ( وحدة فلكية ٢٠٠املجموعة الشمسية عىل بعد 

خيرج فمن حني إىل آخر ) ً مليون كيلومرت تقريبا١٥٠ أي ;األرض عن الشمس
أحدها بعد أن يطرأ عىل سريه اضطراب بسبب أحد الكواكب فيدخل يف 

 .املجموعة الشمسية وعندئذ يظهر لصيادي املذنبات الذين يسجلونه يف قائمتهم
ألن هذه . هذه املذنبات اجلديدة رضورية لتجديد املخزون لدينا منها

ًتنزف مادامت يف كل مرة تقرتب فيها من الشمس تضيع قسام من األخرية تس
 قطع األحجار التي تؤلف النواة وتتبعثر عىل غازها وتتفكك نواهتا وتتباعد

 .ًوإذا صادفت األرض هذا الطريق, شاهدنا وابال من النيازك. طول الطريق
 .سانيةال ختلو قصة املذنبات من روعة ألهنا متامزجة متشابكة مع تاريخ اإلن

ًإن الصحائف التارخيية الصينية القديمة والكتابات السومرية ال تقل ذكرا 
, تلك السنة التي ظهر فيها مذنب هاليل, ١٩١٠عام للمذنبات عن صحف 

 . ظهور للمذنبات٨٠٠فمن يستعرض التاريخ بالتفصيل يمر بذكر 
ر عذًصورا غريبة نشأت من اللقد أسبغت اخلياالت الشعبية عىل املذنبات 

ي روما زعم الشاعر فف. واخلوف اللذين يولدمها ظهورها مع جهل حقيقتها
أوفيد أن هذا النجم الغريب هو روح القيرص يوليوس الذي ذهب ضحية 

ويزعم الناس تارة أن املذنب هيدد بحروب طاحنة مدمرة وتارة . االغتيال
وأما . للبرشأخرى أنه نذير الطاعون أو أنه الصورة التي يرتاءى هبا الشيطان 
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فهو إنذار من اآلهلة الغضبى للمذنبني يتوعدهم بعقاب ذيله الطويل املنتصب 
وكانت العروش تتهادى وامللوك ترتعد فرائصها من اخلوف, ويعد . قريب

يعلنون فيها قرب هناية هذا العامل امليلء الزعامء الدينيون خطابات وعظ طويلة 
 .»سدوم«ر والكربيت كام قىض عىل وإنه سيقىض عليه بالنا. بالدنس واآلثام

الناس حتى أيامنا هذه, ألنه منظر إن ذيل املذنب ما زال يطغى عىل أفكار 
فهو يكون تارة . فريد يف الدنيا, وال سيام بأشكاله العديدة الفريدة التي يتخذها

وقد ظهر ملذنب . املرهف وتارة كالسيف وتارة ترى له رأسني أو ثالثةكالرمح 
 .ة رؤوس كأهنا ست أصابع مصوبة لتهديد األرضسيزاستوس ست

إن علم الفلك الذي استعان بامليكانيك والفيزياء والكيمياء قد عرف كل 
وقد نيس البرش املتمدن كل خماوف آبائه وأجداده األقدمني . يشء عن املذنبات
لقد خرجت هذه . ًحمل هذه املخاوف نظريات أشد تأثريا منهامنها, ولكن حل 

 .من بعض الفلكيني أنفسهمالنظريات 
لقد ذكرنا أن املذنبات خترتق يف سريها أفالك السيارات وأن اهلالة الغازية 
ًالتي حتيط بنواهتا قد تغطي أحيانا باتساعها ال املجموعة الشمسية فحسب بل 
عدة جمموعات مماثلة هلا, وأن ذيلها الذي هو من الطول بحيث يمتد عىل أفالك 

فإذا كان اإلنسان مل يعد خيشى املذنبات .  مواد سميةعىلعدة سيارات حيتوي 
ًمن حيث كوهنا نذيرة بالكوارث فإهنا قد اكتسب بديال عن ذلك مظهرا أشد  ً

أن تصطدم نواهتا باألرض أو أن تسمم اجلو بام إذ صار الناس خيشون . ًخطرا
 .يف ذيلها من الغازات السامة

 أن حيتوي الشمس بحيث يمكنه كان من الكرب ١٨١١إن مذنب عام 
أما مذنب هاليل فإن رأسه .  ألف سيارة كأرضنا٤٠٠ًمليونا وبكاملها أو 

ً قد أثار كثريا من الذعر ١٨٤٣يستطيع أن يلتهم مئات من أرضنا, ومذنب عام 
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بحيث أنه لو وصل هذا الذيل بالشمس المتد إىل ما ألن ذيله كان من الطول 
ًذيل مذنب دونايت الذي يعترب مذنبا بعد فلك األرض بل حتى فلك املريخ وإن 

 . مليون كيلومرت فلو التف حول األرض لبلغ ألفي لفة٨٠ قد بلغ انسبيًصغريا 
أضف إىل هذه األبعاد اهلائلة التي تتضاءل إزاءها أبعاد الكواكب السيارة 

 ولذلك فقد سميت ,أن أفالك هذه املذنبات تتبع أهواءها وال تتقيد بقانون
ناقصة فبينام نرى السيارات تدور حول الشمس عىل قطوع . ءبشوارد السام

ًحمددة متاما, إذا بأكثر هذه املذنبات يتبع أفالكا هي قطوع مكافئة فيأيت من حيث  ً
وبينام تدور مجيع السيارات من املغرب . ال ندري ثم يذهب إىل حيث ال ندري

 .تسخر من نظام الكونالرشق, فإن املذنبات متيض يف اجلهة املعاكسة كأنام هي إىل 
يتحققوا عدة مرات من ضعف قوام استطاع الفلكيون حلسن احلظ أن 

املذنبات فقبل الثورة الفرنسية بعرشين سنة اقرتب مذنب لوكسيل من املشرتي 
فلو أن نواة .  العمالقواقتحم فلك التوابع التسعة التي حتيط هبذا الكوكب

قوة جاذبيتها أبعادها العظيمة فإن املذنب الضخمة كانت هلا كثافة تتناسب مع 
ًولكن شيئا . كانت قمينة بأن تؤثر يف بعض التوابع إن مل تؤثر يف املشرتي نفسه

, بعد أن ريوخرج املذنب الدخيل املغمن ذلك مل حيدث بل حدث العكس 
 ١٧٧٩ويف عام . طرده املشرتي فسار عىل فلك جديد قطعه يف اثنتي عرشة سنة

املشرتي وإىل تغيري جلاذبية يف املنظار الفلكي وعاد إىل اخلضوع  امرئيعاد املذنب 
 . ولعله اختفى يف صدام حطمه بالكلية, ومل يعد بعد ذلكفلكه من جديد

وهاهي قصة مذنب بيلال الذي درسه صياد املذنبات التشيكي بيلال وأعلم 
د لق.  وأنه سيقطع يف طريقه فلك األرض١٨٣٢أنه سيعود إىل الظهور يف عام 

ًفلك األرض فعال يف املوعد املحدد ولكن األرض مل تكن هنالك يف نقطة قطع 
فنجت . التقاطع بل كانت يف تلك اللحظة احلرجة بعيدة بماليني الكيلومرتات
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أصيب بعد ذلك إصابة غريبة ظهرت عليه عندما شوهد األرض ولكن املذنب 
ًسمني وشوهد بدال منه يف فقد انقسم رأسه إىل ق. ًيف املنظار بعد ثالثة عرش عاما

 .ضوئية ومها يسريان كالتوأمني اللصيقنيالسامء نصفا مذنب تصل بينهام عصابة 
وأما الفراغ الذي بينهام فلم يكن يزيد . لكل منهام نصف رأس وذيل خاص به

 .عىل البعد بني األرض والقمر
من جديد بعد سبعة أعوام من عاد هذان التؤمان املذنبان إىل الظهور 

ًلك, فإذا باهلوة التي بينهام قد ازدادت اتساعا زال اخليط الضوئي الواصل ذ
العلامء وأعلن . بينهام وأصبحا يمخران وبينهام عدة ماليني من الكيلومرتات

 أن حطام املذنب سيلتقي بفلك األرض هذه املرة يف حني مرور ١٨٧٢عام 
 .األرض بتلك النقطة

 لين الثاين وكان ذلك أوحدث ذلك يف السابع والعرشين من ترش
 .ًاصطدام يتنبأ به سلفا يف تاريخ البرشية

األرض يف سريها احلثيث إىل حصل اللقاء يف الوقت املحدد, ووصلت 
مكان مرور حطام املذنب املحترض, فهطل عىل األرض وابل من النجيامت 

يصل الصغرية التي ما كادت تصل إىل جو األرض حتى احرتقت وتبخرت ومل 
وتبني بعد ذلك أن اللقاء مل حيصل إال مع . ىل البسيطة إال النذر اليسريمنها إ

القسم اخلفيف من حطام املذنب, فلو أن هذا اللقاء حصل مع أقسامه الضخمة 
 .يعلم ماذا كان سيحصلالكثيفة فال 

 هجم مذنب بروكس عىل املشرتي فكان كناطح صخرة ١٨٨٩ويف عام 
 من جديد يف امرئيسة أقسام, وملا أصبح فجوزي عىل غروره بأن انقسم إىل مخ

ً قد أصبح مذنبا كامال ترافقه أربعة مذنبات أصغر منه ومل تتجمع هاملناظر, إذا ب ً
 . مرة ثانيةهذه األجزاء 
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فعندما .  أما أذياهلا فلها شأن آخر,هذا ما كان من شأن رؤوس املذنبات
جدا بدأ التساؤل عام عرف الناس ماهية الذيل وأنه يتألف من غازات خملخلة 

األرض مرور هذا الذيل هبا, لقد أصبح خيشى أن يفسد الذيل قد جينيه عىل 
ط ويشبعه بغاز الفحم أو بأبخرة الصوديوم ف الذي نستنشقه فيلوثه بالنناهواء
 .ام فيه من غازات سامة أخرىأو ب

ًت  الشؤم هذه ذعرا شديدا يف العامل سنة ادت نبوءَّول  ملا ظهر ١٩١٠ً
وأظهرت ... ع القرنامذنب هاليل يف جوار الشمس بعد غيابه ثالثة أرب

يف العرشين من أيار من ذلك العام من احلسابات الدقيقة أن األرض ستمر 
 إليه وإذا به ويا للهول يتبني أن فسددت املناظري واملطيافات. خالل ذيل املذنب

 لن يصاب البرش ورست اإلشاعات بأن , عىل محض الربوسيكالذيل حيوي
بسيانور البوتاسيوم السام فحسب; بل إنه سيحصل من جراء امتزاج هذا الغاز 

 .باجلو انفجار هائل
. يف إنكلرته وكندا والسويد واليابان: انترش اخلوف بني الناس يف كل مكان

 سطوانات األكسجني,أوقام بعضهم يف أمريكا ببناء مالجئ يف األرض زودوها ب
ورك فحصل هبوط خميف يف أسعار األسهم وانترش وبلغ الذعر بورصة نيوي

ًفانتحر يف أملانيا وحدها ستة عرش شخصا هربا بأنفسهم من اجلنون اجلامعي,  ً
 .الدمار الشامل الذي يتوقع أن حيل باألرض

ال يزال يبعد عن األرض بقدر  املذنب س أيار, وكان رأ١٩وجاء يوم 
ً مليونا من ٤٨يبلغ طوله عرشين مليون كيلومرت, أما ذيله اخلطري الذي 

الكيلومرتات فكان يتقدم املذنب يف سريه نحو األرض ويقتحم املناطق التي 
 .ستمر هبا األرض يف الغد

وما . وأزفت الساعة الرهيبة, ثم انقضت ومل تظهر آثار سيانور البوتاسيوم
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قد ابتعد مئات ألوف كادت الشمس ترتفع يف األفق حتى كان ذيل املذنب 
 .اتالكيلومرت

ماذا حصل? هل أخطأ الفلكيون يف تقديرهم? هل كان محض الربوسيك 
ًالذيل ومها? كال, لكن هذا الغاز كان من التخلخل بحيث أن األرض الذي يف 

لقد كان أهون عىل أصبع من . فضل جوها الذي حيميها كالدرعبدفعته عنها 
 وقد . اجلويَع املذنب الدرُالفوالذ من أن يغلب ذيلالشمع أن تثقب كتلة من 

ًلعل نسيج العنكبوت أشد خطرا عىل فيل : كتب أحد الفلكيني حينئذ يقول
 .اخرتاقهعند هائج من ذيل املذنب عىل األرض 

*   *   * 
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 نريد أن نلخص يف الصفحات التالية ما وصلت إليه خربة العلم حول تأثر
اإلنسان بالوسط اجلديد الذي بدأ يعيش فيه إال وهو الفضاء, وذلك بعد مرور 
ًاثنى عرش عاما عىل دخوله إليه يوم قام غاغارين رجل الفضاء السوفيتي بدورة 

, استغرقت قرابة ساعتني إال ١−الفضاء فوستوككاملة حول األرض يف سفينة 
ختصار مراحل عرص وال بد لنا قبل ذلك من أن نستعرض با. ربع الساعة

ًالفضاء الذي مىض عىل بدايته مخسة عرش عاما تقريبا ً. 
, يوم أفلح ١٩٥٧بدأ عرص الفضاء يوم الرابع من ترشين األول عام 

إىل مدار − وهو سبوتنيك األول− صنعياالحتاد السوفيتي يف ايصال أول تابع
 وكان هذا التابع غاية يف البساطة يتألف من كرة مصقولة. األرضحول 

ً كيلوغراما, هلا زوجان من اهلوائيات, ٨٣.٥صنعت من خليط لألملنيوم كتلتها 
بجهازين مذيعني بسيطني جدا وبالبطاريات الكهربائية اجلافة وقد زودت 

 .الالزمة لإلذاعة
ومل ينس الناس بعد تلك الضجة اهلائلة التي ولدها هذا احلدث التارخيي 

ًا اإلنسان أن يقذف إىل الفضاء جسام كان أول مرة استطاع فيهالفريد, فقد 
 .يفلت من اجلاذبية األرضية, ثم تتابعت األحداث بعد ذلك برسعة كبرية

                                                             
 .١٩٧٣, أيار ١٣٥جملة املعرفة, العدد   )١(
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. السوفيتي واألمريكي: أعقب هذا احلادث إطالق عدة توابع من اجلانبني
حتى ظهر (وقد احتفظ السوفييت بسبقهم الكبري يف هذا املضامر مدة طويلة 

 أيار ١٥ الذي أطلقوه يف ٣ال ذلك أن سبوتنيك مث) ساترن األمريكيصاروخ 
ً كيلوغراما لألجهزة العلمية, ٩٦٨ منها ,ً كيلوغراما١٣٢٧ بلغت كتلته ١٩٥٨

ًثال من ِ م٨٨٥تعادل )  ضخمة جداذلك الوقتتعترب يف التي (فكانت كتلته 
 الذي أطلقه ٣ًثال من تابع الكشاف ِ م٩٥كتلة تابع فالغارد األمريكي أو 

 .١٩٥٨ آذار ٢٦كيون يف األمري
تقترص عىل محل األجهزة العلمية ومولدات ) أو األقامر(ظلت هذه التوابع 

الكهرباء وأجهزة البث لرتسل إىل األرض كمية من املعلومات عن األرض 
 .املحيط هبا وعن الفضاء املجاورنفسها, وعن اجلو 

 ١− نيك مركبة لو١٩٥٩ كانون الثاين ٢ثم أطلق االحتاد السوفيتي يف 
 كيلومرت ٦٥٠٠مرت عىل بعد يف اجتاه القمر, لكنها )  كغ٣٦٣وبلغت كتلتها (

 أيلول من العام ١٢ويف . منه وحتولت إىل كوكب سيار يدور حول الشمس
األوىل فاتبعت  وهي مماثلة لسميتها ٢− نفسه أطلق االحتاد السوفيتي لونيك
 .الطريق املرسوم هلا وسقطت عىل القمر

أي يف اليوم األول من العام الثالث لعرص  (١٩٥٩ول  ترشين األ٤ويف 
 فدارت حول القمر ٣− أطلق االحتاد السوفيتي مركبة لونيك) الفضاء

خذت من مكان ُ ولكن هذه الصور أ,وصورته وبعثت بصورها إىل األرض
ًذلك فقد استفيد كثريا من تصويرها للوجه  ألف كيلومرت, ومع ٦٠بعيد, قرابة 

 .ذي ظهر للناس ألول مرة يف تاريخ البرشيةاخللفي للقمر, ال
 وبلغت ٤−السفينة سبوتنيك أطلق االحتاد السوفيتي ١٩٦٠ أيار ١٤ويف 

 كام أطلق يف أثناء ذلك مراكب حتمل خملوقات حية ,كتلتها أربعة أطنان ونصف
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 .ًمنها الكالب, وذلك متهيدا إليصال أول إنسان إىل الفضاء
سان إىل الفضاء, هو املقدم السوفيتي  وصل أول إن١٩٦١ نيسان ١٢ويف 

 فأوصلته إىل املدار ودار ١− غاغارين املشهور, الذي امتطى سفينة الفضاء فوستوك
 ١٠٨دورة واحدة ثم عاد فهبط عىل األرض بنجاح ودام حتليقه حول األرض 

 ٢−  آب من السنة نفسها يف مركبة مماثلة هي فوستوك١٦وتبعه تيتوف يف . دقائق
 . دورة وعاد إىل األرض بسالم١٧فدار حول األرض ) ً طنا٤٠٧٣١كتلتها (

 ٢٠وأول رائد أمريكي وصل إىل الفضاء هو جون غلني, وكان ذلك يف 
 دورات وعاد ٣ فدار حول األرض ,»٧الصداقة رقم « يف مركبة ١٩٦٢شباط 

 .ًإليها ساملا
 بدأ مالحو الفضاء خيرجون من مركباهتم إىل الفضاء ١٩٦٥ويف عام 

وأول اخلارجني هو إلكسيس ليونوف السوفيتي الذي خرج من . ةمبارش
 ٣٤, فمكث فيه قرابة ١٩٦٥ آذار ١٨ إىل الفضاء يوم ٢−املركبة فوسخود

 ٣ يف ٤− األمريكي إذ خرج من مركبته مجينيدقيقة, ثم تبعه إدوارد هوايت 
 خرج رسنان ١٩٦٦ويف عام .  دقيقة٣١ ومكث يف الفضاء ١٩٦٥حزيران 

 ١١ و١٠ و٩− من مركبات مجينيغوردون وآلدرين األمريكيون وكولينز و
 ٤٤مكث الثالث ساعتني وو ,, فمكث األول يف الفضاء أكثر من ساعتني١٢و

 . دقيقة٢٢ وآلدرين ساعتني و,دقيقة
هنا بدأت األعراض الفيزيولوجية الدالة عىل عدم استعداد اإلنسان عىل 

ًحتمل ظروف الفضاء تظهر ظهورا واضحا, فغور ًدون مثال, الذي مكث يف ً
 رضبة يف ١٦٣ًهنك متاما وبلغ نبضه ُ دقيقة أ٤٤األول الفضاء يف خروجه 

 مرة ١٤٥ ويف املرة الثانية اكتفى بإخراج نصفه العلوي فقط فبلغ نبضه ,الدقيقة
 .يف الدقيقة
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ًوتوالت الرحالت وطال فيها املكوث يف الفضاء وختمت أخريا بمرشوع 
هذا املرشوع الذي كلف الواليات املتحدة .  عىل القمرأبولو لنزول اإلنسان

الدوالرات, واملعول فيه عىل الصاروخ الضخم ًمخسة وعرشين مليارا من 
 وبه حققت ١٩٦٧ وقد جرب أول مرة يف أواخر عام ,»٥− زحل« ٥− ساترن

الفضاء الثقيلة وإيصاهلا إىل املدار الواليات املتحدة أداة قوية لدفع مركبات 
 . إىل القمر ثم العودة هبا ساملة إىل األرضًأوال ثم
بدأ إشعال . ًساترن معدا للرحيل كان صاروخ ١٩٦٧ ترشين الثاين ٩يف 

 ٣٤٠٠حتى بلغت القوة الدافعة  ثوان ٩ًالنار فيه وظل مثبتا عىل قاعدته خالل 
 طن من الوقود ٢٠٠٠ ثانية األوىل ١٥٠وأحرق خالل الـيرتفع ثم أخذ ًطنا 

ستودعاته وانفصل عن األرض, حتى أوصل إىل املدار األريض املحتوى يف م
 .ً طنا١٢٦مركبة كتلتها 

 حتى بلغت كتلة دذخر الوقوً شهرا زاد األمريكيون ١٩ بعد ذلك بـ
 .ً طنا١٣٤  وحتى متكن من أن يدفع إىل املدار بـ,ً طنا٢٩٤٠الصاروخ 

ان ذلك  وك,١١−وأول نموذج من مركبات أبولو نزل عىل القمر هو أبولو
 وبلغت ,ً طنا١٣٦ فكانت كتلة سفينة أبولو وهي عىل املدار ١٩٦٩ متوز ١٦يف 

 منه نزل ٢١ ويف . متوز١٩ وبلغت مدار القمر يف ,ً طنا١٥كتلة املركبة القمرية 
 .لدرين وأرمسرتونغأعىل أرض القمر مالحا الفضاء 

 وكانت آخر رحلة من رحالت أبولو يف كانون األول من العام املايض
 وال ينتظر , وبذلك ختم هذا الربنامج للرحالت القمرية.١٧وهي رحلة أبولو 

 .يف املستقبل القريب بأية رحلة جديدة إىل القمرأن يقوم األمريكيون 
عىل أن رحالت أبولو ال ترضب الرقم القيايس بطول أمد املكوث يف 

الت  أيام, والذين ختصصوا بالرح١٠− ٩ال تدوم أكثر من الفضاء, ألهنا 
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ففي . الطويلة حتى اآلن هم رجال الفضاء السوفييت عىل متن سفن سويوز
 ١٧وسيباستيانوف برحلة مدارية للدراسة دامت  قام نيكوالييف ١٩٧٠عام 

 قام ثالثة من مالحي الفضاء السوفييت هم ١٩٧١ًيوما, ويف حزيران من عام 
 ١١− سويوزدوبروفسكي وباتساييف وفولكوف برحلة مدارية عىل متن سفينة 

ً يوما, وهذا هو الرقم القيايس احلايل, ومن املؤسف أن هؤالء ٢٣استغرقت 
 .املالحني الثالثة قضوا نحبهم يف آخر مرحلة من مراحل العودة إىل األرض

*   *   * 
تبني من نجاح برناجمي أبولو وسويوز أنه ليس ثمة أية عقبة تقنية تعيق 

لسؤال الذي يرتدد عىل ألسنة العلامء تقدم اإلنسان يف طريق النجوم, ولكن ا
ًببنيته الفيزيولوجية, وهي كام هي, أن يميض قدما يف هل يستطيع اإلنسان : هو

هذه الطريق? أليس هنالك عقبات فيزيولوجية أو سيكولوجية تضع حدا 
ًكان اإلنسان قادرا عىل قضاء شهر أو لطول إقامة اإلنسان يف الفضاء? إذا 

هل يف وسعه أن يمكث فيه أكثر من ذلك? سنة أو سنتني شهرين يف الفضاء ف
 ًلكي يستطيع زيارة املريخ مثال?

لقد أفىض بعض علامء الفضاء الذين هيتمون هبذه القضايا, بآرائهم يف هذه 
 :املوضوعات وسنعمد إىل تلخيصها فيام ييل

  من الناحية النفسية−١
هم ال يستطيعون التنقل رين يف مركبتَّلقد كان مالحو الفضاء حتى اآلن مسم

االتصاالت بينهم وبني ُفهذا الضيق واألرس التقني وبعد . احلجرةبسبب ضيق 
ذات انعكاس من العسري دراسة أحواهلم النفسية; وهي املحطة يف األرض جيعل 

إن انتقاء .  وبالنتيجة عىل مصري مالحيها,إجيايب أو سلبي عىل قيادة سفينة الفضاء



  − ١٧٦ −

ًأن جيري تبعا لتآلفهم وإمكان متازجهم يف حجرة ضيقة مالحي الفضاء ينبغي 
ًلقد كان نيكواليف وسيباستينوف مثال خمتلفني يف . سيضطرون إىل املكوث فيها

الطباع, ولكن يمكن تسوية النزاعات يف الرحالت القصرية, أما يف الرحالت 
 إطالق يد بمقاييس ومعايري غري تلك, وينبغي التأكد قبلفال بد من التقالطويلة 

وإذا كان أعضاء . السفينة أن العمل املشرتك ملالحيها سيجري يف جو ملؤه الصداقة
 .ًخمتلفة فيقتيض االهتامم كثريا بالعالقات اإلنسانية بينهمالبعثة من جنسيات 

 وال بد له من أن جيد ,جو مصطنعيعيش رجل الفضاء أثناء الرحلة يف 
 كيف يمكن التنبؤ بانفعاالته ;هولةًجوابا حلاجات قد تعن له وهي ال تزال جم

بعض األلوان أو بعض الروائح? كيف تكون آثار اجلو املعدين لدى نقصان 
الرصف الذي يعيش فيه عىل الشعوره? ال بد من توفري الرضا واالرتياح 

ً وال بد له عاجال أو آجال من التمتع بلذائذ مماثلة للتي تتوفر ,ملعيشته يف الفضاء ً
 .رضله عىل سطح األ

 مع أمثاله الباقني عىل األرض وأما حاجته إىل اإلبقاء عىل صالت خمتلفة
تها أكثر من ثالثة أشهر, وأن بالغفمن املحتمل أنه لن يستطيع الصرب عليها أو م

إىل القطبني أو املوازنة بني هذه احلاجة وبني حاجات املستكشفني الذين ذهبوا 
 .كبريالذين غاصوا يف البحار فليس بينهام شبه 

وإذا كانت العودة إىل احلالة الطبيعية بعد رحلة قصرية ال تتم بدون بعض 
 فنحن نجهل ما يمكن أن تكون عليه انفعاالت رجال الفضاء بعد ,الصعوبات

 .عودهتم من رحلة طويلة األمد
ويرى أحد خرباء الفضاء األمريكيني أنه بالرغم من انتقاء رجال الفضاء 

ريب النفساين احلركي الذي يتلقونه فإن خشونة العيش يف ًانتقاء دقيقا ومن التد
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 كام كان افتقاد املرافق الصحية ,ًكانت سببا إلجهاد دائممركبة الفضاء قد 
فيزيد ذلك من التنافر الناجم عن . ًالشخصية دافعا لسخط املالحني الدائم

 .ضيق احلجرة التي يعيشون فيها
التي ) خمترب السامء(ي الب لذلك روعي يف سفينة الفضاء اجلديدة سكا

 فهي ;ًستتخذ مكانا هلا عىل مدار أريض, وجود غرفة خاصة بالشؤون الصحية
سلوا فيها مرة توغرفة محام يستطيع رجال الفضاء أن يغيف الوقت نفسه خارج 

ومن املهم جدا من الناحية النفسية أن تلمس يد الشخص مجيع . كل أسبوع
 .جسمه أثناء التنظيف

لذلك فقد حاز عىل .  بالطعام عامل هام من عوامل التوازن العقيلوالتلذذ
 وليس باإلمكان توفري الطعام عىل حسب انتقاء كل واحد من ,اهتامم شديد

جعل الغذاء أكثر جاذبية عن طريق املآكل املجمدة أو التي اآلكلني, وإنام أمكن 
حو وسيأكل مال. هي يف حالة وسطية من الرطوبة بحيث يمكن تسخينها

 .منهم سكينه وشوكتهالب البفتيك وبيدي كل واحد − سكاي
وقد . ً أن منظر حجرهتم كان كرهيا جدا١٢لقد رصح مالحو أبولو 

ًأحدث فرش بعض احلجرات أثرا سيئا جدا يف نفوس  املالحني ونشاطهم ً
ومن هذه الناحية تظل املشكلة . إضافة إىل حرماهنم احليس من أشياء كثرية

بل جيب تولية اإلنارة والديكور عناية كبرية وسيستعان يف املستق. لهاماقائمة بك
 .بآراء بعض الفنانني هبذا النطاق

إن املالح النشغاله باملهامت الكثرية املوكولة إليه ال يشعر يف الرحالت 
بالوحدة, ولكننا نجهل ما يمكن أن حيدث خالل إقامة العادية بأي شعور 

 الكآبة أشده عند ُّلقد بلغ حس.  كم من األرض١٠٠٠أو  ٥٠٠طويلة عىل بعد 
 .حتليقهم فوق الوجه اخلفي من القمر
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ويرى اخلبري األمريكي أن توقف العالقات اجلنسية الطبيعية خالل سنة أو 
وإن إشباع هذه احلاجات . أكثر من سنة سيولد توترات عاطفية وانفعالية ضارة

يشة املختلطة يف سفن الفضاء مل إن فكرة املع. السفينةيف يزيد من رغد العيش 
ى رجال َّ به يف اجلامعات التي تلقاً هذا االختالط مسموحمادامتعد مستغربة 

 .الفضاء فيها علومهم
 : من الناحية الفيزيولوجية−٢

 رحالهتم تغريات قلبية وعائية وتغريات أثناءطرأ عىل رجال الفضاء 
 .تتعلق بحركة الدم

داد النبض ثم يثبت عند الوصول إىل ففي خالل مدة قذف الصاروخ يز
 ولكنه يثبت عندئذ عىل معدل أخفض من ,)أي انعدام اجلاذبية(حالة الالثقل 

وهو يعود يف أغلب احلاالت إىل الصعود إىل قيمته . الطريانمعدله النظامي قبل 
 . بعد العودة من املهمةاتدرجييالطبيعية 
 ١٥بقت رحلة أبولو التي سل جهاز ختطيط القلب يف الرحالت َّسج

أما مالحو . بعض حاالت خوارج االنقباض القلبي وحالة عدم انتظام عارضة
لدى  وكذلك فقد تعرضوا خلوارج االنقباض وهم عىل سطح القمر ١٥أبولو 

 حالة من حاالت ثنائية النبض وحاالت ١٢عودهتم إىل األرض, كام لوحظت 
 حصول ثنائية النبض بلغ النبض وقبل. انقباضات أذينية وبطينية سابقة ألواهنا

وكانت هذه األعراض نامجة عن نقصان البوتاسيوم الذي . يف الدقيقة ١٢٠
 .يساعد يف انفعال عضلة القلب

وكشفت بحوث جديدة عن تضييق الشكل القلبي نتيجة لنقص أبعاد 
 وأما ضغط .عضلة القلب, ومل ينج من ذلك أحد من رجال الفضاء األمريكيني
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ًيف الفضاء فيكون مياال إىل اهلبوط بعد انتهاء ًيظل ثابتا أثناء البقاء الدم, الذي 
 .ً يوما١٢− ١٠املهمة, وتستغرق عودته إىل احلالة الطبيعية 

 جدا ولكنها مع ذلك ذات وطرأ عىل الكتلة العظمية تعديالت بسيطة
وحظ ول. أمهية بالغة, ومل حتدد أسباهبا إىل اآلن بالرغم من أهنا ليست تصاعدية

 فهل ينبغي أن يعزى ذلك إىل ضعف التحميل ,تناقص يف حجم العضالت
الطارئ عليها وإىل قلة اتفاق الطاقة اللذين حيدثان يف حالة انعدام الوزن? 
. ًيمكن أن يعزى ذلك أيضا إىل استقالب الكالسيوم وإىل الغدد الداخلية

ث أن حجم الساقني والفخذين, بحيولوحظ لدى مالحي أبولو تغري يف 
لرت, ودام هذا النقصان أكثر  ِّيل مي٨٠٠− ١٠٠هام الدموي نقص بمقدار حجم

ً يوما يف ١٨بعد البقاء كام لوحظ عىل مالحي مركبات سويوز أنه . من أسبوع
حالة انعدام اجلاذبية أصيبت مراكزهم املحركة باضطرابات جلية, آالم عضلية 

 .واضطراب يف امليش وضعف يف االنفعال
 :تتعلق بتوزع السوائل واملواد املحلولة يف اجلسم تغريات −٣

عىل توزيعه يف حالة انعدام اجلاذبية ًيعتقد أن قسام من سوائل اجلسم يطرأ 
ًاضطراب, فيفقد اجلسم قسام من مائه ومن أمالحه وينقص بنتيجة ذلك حجم 

مما فيه من البوتاسيوم, يفقد والدم, وحيصل رد فعل فيحتفظ اجلسم بالصوديوم 
نتج من ذلك محاض داخل احلجريات وقالء خارجها فتنقص الكثافة في

 وهذا التضييع ,العظمية ويضيع البوتاسيوم من احلجرية العضلية فتنقبض
 .عضلة القلبًيصيب أيضا 

قد حيصل هلذه :  االحتامل اآليتفثمةوإذا كانت الرحلة طويلة األمد 
 بحيث يقف الوزن عن التغريات ما يعوضها من الناحية التنفسية والكلوية,
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حيصل عندئذ تعود عام للجسم, ولكن ال يعلم ما ستكون ويتوقع أن . تناقصه
وإذا كان التعويض التنفيس غري . نتائج هذا التعود بعد الرجوع من الرحلة

رجال الفضاء من وزهنم ما عدا لقد خرس مجيع . ًكاف فسيظل اخلطر جاثام
ن تعقد إ.  وال يعلم سبب ذلكواحد, ًواحدا منهم زاد وزنه بمقدار كيلوغرام
هلذا هل  و? الزمن عىل حلهاهل يساعد: هذه املسائل جيعل من الصعب معرفة
 ?التعود خطر عىل حياة مالحي الفضاء

 ٣  و, حاالت غثيان٩  و, حالة من الدوار١٩ًوأخريا يذكر حدوث 
 .ُّحاالت تقيؤ

 : اإلشعاعات−٤
لفضاء دون احلد الذي اكانت جرعات اإلشعاع التي أصابت مالحي 

ع يف ُّوقد وقعت اجلرعة الكربى من التشع. ًيسبب أفعاال رسيرية حمسوسة
وقد افرتض أن اإلشعاعات قد اشرتكت مع عوامل أخرى . ١٤رحلة أبولو 

وأهم هذه الظواهر هي الظاهرة التي حدثت . من عوامل مالحة الفضاء
صدار جسيامت ثقيلة , إذ شعروا بلمعان ضوئي ناجم عن إ١١ملالحي أبولو 

 .شبكية العني يفدخلت إىل مناطق 
. إن القوانني التي يسري عليها االندفاع الشميس وانتشاره غري معروفة بعد

فهل تأيت هذه الطاقة من . هذه الظاهرة يف جوار الكلف الشمسيةحتدث 
يف االنفجارات احلرارية النووية النامجة عن اندماج ذرات اهلدروجني بعضها 

 .ً األمر مشكوكا فيهحتوهلا إىل هليوم? ال يزال بعض و
 فإهنا ال تنترش عىل استقامة معينة, ويميض ,وأما ما يسمى بالريح الشمسية

 وإن دراسة .يف الطريقبعض جسيامهتا إىل أمكنة بعيدة جدا أو يقف بعضها 



  − ١٨١ −

  وما دمنا ال نستطيع أن نعني بدقة تدفقات.ًهذه الريح صعبة ألهنا تتغري دوما
وإن أطباء اإلشعاع ليقفون .  فإن احلكمة تقيض باالبتعاد عنها,هذه الريح

 .يصاب بجسيامت ذات طاقة عالية أو متوسطةموقف احلائر أمام رجل 
 أن , كم٢٥ جتارب أجريت عىل ارتفاع بعدالحظ العلامء الفرنسيون, 

 يون وكشف األمريكإذا أصابت األدمة تسبب ابيضاض الشعر, األيونات الثقيلة 
 كم أيونات ثقيلة ال يمكن يف املختربات إنتاج طاقة بقدر طاقتها, وهي ٢٠ابتداء من 

هذه اإلصابة? تصيب حجريات الدماغ, فامذا يكون رد الفعل املبارش لإلنسان جتاه 
ُوقد عرف أيضا أن هذه اإلشعاعات يمكن أن حت  .دث استحاالت يف التوريثً

من الوقاية من اإلشعاعات, ًشيئا هنالك بعض املركبات الكياموية توفر 
ولكن اجلرعة املميتة من هذه املركبات هي قريبة جدا من اجلرعة الفعالة, وأن 

 .حدود الفعالية ضعيفة جدا بحيث يرتدد العلامء يف استعامهلا
ًوحلسن احلظ أن النظام الشميس يدخل اآلن يف حقبة مدهتا مخسون عاما 

ف مما هو عليه اآلن, وذلك يعطي للعلامء سيكون النشاط الشميس فيها أضع
 .فرصة ثمينة الدراسة

 : التدابري املعاكسة−٥
يعطي االحتاد السوفيتي ملالحيه أدوية مل تعلم طبيعتها وال فعلها, ويبدو 

 ويرتدي رجال الفضاء السوفييت .مواد واقية من اإلشعاعاتأهنم يستعملون 
ًلباسا واقيا من الثقالة ً. 
آثار عدم الوزن, مع اإلنسان أن يتحمل قصرية األمد ينبغي ويف الرحالت ال

ومن جهة أخرى ال بد للعلامء من البت . ًاألمر قد يصبح حرجا حني العودةأن 
 ويبدو يف املرحلة ?عليه كليااإلنسان هل يمكن أن يتعود : بأمر عدم الوزن



  − ١٨٢ −

 .العلم أن التأقلم عىل عدم الوزن هو جزئي فقطاحلارضة من 
 فامذا ,انت اخلسارة يف وزن العضالت يف الرحالت العادية ذات بالوإذا ك

العضالت,  إن القلب هو عضلة كغريها من ?يكون شأهنا يف الرحالت الطويلة
هذه العضلة املتعبة املنهوكة إىل أن تعود وعند العودة إىل جو األرض ينبغي 

 .ذالقيام بوظيفة فقدت التعود عليها, أفال خيشى عىل القلب حينئ
والتدابري املعاكسة ال متر بسالم وبدون مشاكل, إن توليد ثقالة مصطنعة 
داخل السفينة الكونية هو الضامنة الوحيدة إلبقاء اجلسم البرشي يف حالة قريبة 

ومل يربز إىل اآلن من التدابري املعاكسة ما هو أصعب أو أعرس من . جدا من الطبيعية
لبوتاسيوم والكالسيوم واالضطرابات القلبية التدبري الذي اختذ إليقاف تضييع ا

نذكر من مجلة هذه التدابري املعاكسة . الوزنالتي ترافق ذلك, يف ظروف انعدام 
 .التامرين الرياضية واألدوية والنظام الغذائي والتنشيط العضيل بالكهرباء

جرعات خاصة إضافية من البوتاسيوم عطوا ُ بعد أن أ١٦إن مالحي أبولو 
 .عليهم األعراض القلبية التي قاسى منها املالحون اآلخرونمل تظهر 

القلبية بواسطة لباس خاص يبقي وقد عوجلت مشكلة تغريات الظروف 
 وهذا اللباس هو أنفع .عىل الفرق بني ضغطي الدم يف أعىل اجلسم ويف أسفله

 .بكثري من جمرد التامرين اجلسمية التي كانت متوقعة حتى ذلك احلني
يولد ثقالة اصطناعية سواء أكان ذلك صنع جهاز يف ألمريكيون وال يفكر ا

جهاز نابذ يوضع يف طريق عن م طريق مركبة فضائية تدور حول نفسها أعن 
إن هذا اجلهاز وإن ثم  . ذلكًحاجة إىل ألن املالحني أنفسهم ال يرون ,املركبة

فإن تصميمه وصنعه من األمور  ,كان قد حيسن ظروف السكنى يف الفضاء
 .ة ويكلف مبالغ طائلةعبالص
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  اتفاق بني االحتاد السوفيتي والواليات١٩٧١ع يف كانون الثاين ِّهذا وقد وق
لتأليف جلنة طبية بيولوجية فضائية مشرتكة جتتمع تارة يف موسكو املتحدة 

 وقد بدأ الطرفان بتبادل املعلومات املتوفرة لدهيام وتتجه .وتارة يف هيوستن
مشرتكة للمالحظة والدراسة قبل الرحالت عداد طرائق جهود الوفدين إىل إ

 .الفضائية وبعدها
وأهنم غري راضني ويرصح أعضاء الوفدين بأن التقدم يف الدراسة بطيء 

 .عن الرشوط احلالية لسالمة مالحي الفضاء

*   *   * 
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ًا بمناسبة انقضاء أربعني يوما ًأقام جممع اللغة العربية بدمشق حفال تأبيني

عىل وفاة عضو املجمع الفقيد األستاذ  املهندس وجيه السامن رمحه اهللا وذلك يف 
 /١٤١٣متام الساعة اخلامسة من مساء يوم السبت الثالث عرش من ربيع اآلخر 

 . يف قاعة املحارضات بمكتبة األسد بدمشق١٩٩٢ألول  ترشين ا١٠
وقد حرض احلفل نخبة كريمة من كبار العلامء واألدباء واملثقفني, ومن 

 .حمبي األستاذ الفقيد وعاريف فضله ومن آل الفقيد وذويه
افتتح احلفل بتالوة من آي الذكر احلكيم, ثم تالها كلمة املجمع ألقاها 

فحام نائب رئيس املجمع, ثم كلمة أصدقاء الفقيد األستاذ الدكتور شاكر ال
األستاذ الدكتور لألستاذ الدكتور رفيق جوجيايت, ثم كلمة طالب الفقيد ألقاها 

كلمة آل الفقيد ألقاها ويف اخلتام ألقيت . حممد عبد الرزاق قدورة عضو املجمع
 .العقيد املتقاعد هشام السامن شقيق الفقيد

 :فلوننرش فيام ييل كلامت احل
 

                                                             
 .١٢٩ص , ١, اجلزء ٦٨جملة جممع اللغة العربية بدمشق, املجلد   )١(
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لقد افتقدنا األستاذ الكبري املهندس وجيه السامن رمحه اهللا فافتقدنا فيه 

ّالصديق الويف, واألستاذ املريب, والعامل البحاثة الذي قىض حياته يف  ّ العلم ّ
 . مثال الدأب والعطاءوالعمل, وكان يف مجيع املناصب التي تسمنها

ّعرف منذ نشأته باجلد والدرس, فكان صديق الكتاب, قد جعل القراءة دأبه  ُ
ُوديدنه, وهيأ له تفوقه سبيل القبول يف املدرسة املركزية  ّEcole Centrale ,بباريس 

وقفل الفتى املظفر إىل . ًم, مهندسا يف امليكانيك والكهرباء١٩٣٧ليتخرج منها سنة 
 .ُب تطيف به املثل العليا ليقدم لوطنه خري ما وعى وعرفالبلد احلبي

ًكان رمحه اهللا يوازن دائام بني مايض العرب الزاهر وحارضهم, فأخذ نفسه 
ًأخذا شديدا أال يتوقف عن عطاء يقوى عليه ً. 

التقدم ّوكان مهه األول أن ينرش العلم احلديث بني أبناء وطنه, فالعلم أداة 
ّك نصب نفسه للتعليم, وافتن يف تقريب العلوم إىل الناشئة واالزدهار والقوة, لذل

ُم بعيد افتتاحها, ١٩٤٧وحني أسندت إليه عامدة كلية اهلندسة بحلب عام . العربية
 .ّبذل ما بذل حتى وفر للكلية املستوى العلمي الذي أرضاه عنها

ًوشفع التعليم بتهيئة الكتب العلمية تأليفا وترمجة, وسلك فيها مسالك 
 .تى, فهو يؤلف الكتب للمدارس الثانوية, ويؤلف ويرتجم لطالب اجلامعاتش

ّثم يؤلف ويرتجم جلمهرة املثقفني, يسهل هلم العلوم الصعبة, بعبارة غاية يف 
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ُومل يغفل من بعد أن يتناول اجلديد من الكتب . الوضوح, ليغرهيم بقراءهتا ُ
 .)١(ّومهاالعلمية التي تظهر يف املكتبة العربية فيعرضها ويق

تقانه الفرنسية واإلنكليزية ييرسان له معرفة آخر إوكان هنمه باملطالعة و
وكان له من . مستحدثات العلم, فهو ال يطلع عىل الناس إال باجلديد اجلديد
عرضه بأنصع أسلوبه اجلميل وعبارته الرشيقة ما أتاح له أن يعرض ما يريد 

ّبيان وأسلسه, فكان دائام املحبب إىل قرا  .ئه, األثري لدهيمً
ولئن كانت الساحة العلمية التي كان جيول فيها فسيحة اجلنبات, إنه قد 

ُركز عىل ثالثة علوم تفجرت معارفها بعيد احلرب العاملية الثانية  الطاقة : هيُ
الذرية, والصواريخ واألقامر الصنعية, واإللكرتونيات, فألف فيها وترجم بلغة 

: ومن منا ال يذكر من كتبه يف هذا الباب. راءّيسرية سهلة تقرهبا إىل الق
, وقصة )١٩٦٤عام (, وقصة الذرة )١٩٦٢عام (الصواريخ واألقامر الصنعية 

, وإلكرتونيات )م١٩٨١عام (, واحلاسبات يف أعامهلا )م١٩٨١عام (العنارص 
دع عنك مقاالته الكثرية يف املجالت, وحمارضاته يف ). ١٩٨٤عام (الدقة 

 .املذاعة, وكتبه التي ألفها وترمجها يف املناحي األخرىة, وأحاديثه املحافل العلمي
*   *   * 

ومل يرصفه ختصصه العلمي عن هواه يف تعشق اللغة العربية وآداهبا وتراثها 
 .اخلالد, وحمبته اآلداب األخرى واالستمتاع بروائعها

الت أو نكان يتذوق الشعر اجليد, ويسحره البيان, فإذا استهوته قصيدة, 
ٍإعجابه قطعة من النثر البليغ سارع إىل إثباهتا يف دفرت له, يعود إليه يف احلني بعد 

قرأ من املؤلفات العربية ما قرأ, وحفظ من روائع األدب العريب شعره ونثره . احلني
                                                             

 .٧٠٦− ٧٠٢ ص٥٧, مج١٩٦− ١٨٧ ص٥٠جملة جممع اللغة العربية بدمشق, مج  )١(
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ًما حفظ, وضم إىل ذلك شغفا بالغا بقراءة  ً األدب الفرنيس خاصة, فإذا هو عارف َّ
 .ية وأرسارها, حيفظ من أشعارها ومنثورها اليشء الكثريبدقائق اللغة الفرنس

ّوقد أعانته ورفدته حافظة واعية مسعفة, وطاملا ترنم يف املجالس األدبية 
يستمدها من والعلمية بمختارات من الشعر, وقطع من النثر غاية يف اجلامل, 

 .تراث العرب تارة, ومن أدب الفرنسيني تارة
ً العلمية حتقيقا هلدفه يف نقل أحدث العلوم إىل ًولئن ترجم كثريا من الكتب

الندره موروا إىل العربية, ) أجواء(العربية, لقد مجح به هواه األديب, فنقل قصة 
ّم فأعجب هبا, ومكنه إتقانه العربية والفرنسية من ١٩٣٣وكان قد قرأها عام  ُ

 .)١(أن يوفق لرتمجتها بأمانة ودقة
*   *   * 

ًن, رمحه اهللا, كان دائام موزع النفس بني مايض اللغة  األستاذ السامعىل أن
وحارضها, يتطلع إىل املايض الزاهر حني كانت العربية لغة األدب والفلسفة 

 .عصور الركودوالعلوم املختلفة, لغة احلضارة واملدنية, وما آلت إليه يف 
كان شغله الشاغل أن جتدد العربية شباهبا, الرتباط هنضة األمة بنهضة 

ال تستقيم ألمة حضارة وال قوة إال إذا كانت لغتها عىل املستوى «لغة, إذ ال
مقومات الرفيع الذي يمكنها من البحث والتدريس والتعبري والتأليف يف مجيع 

جعل اللغة العربية من جديد لغة علمية «ّ, وكان مهه األكرب )٢(»هذه احلضارة
 بمثل السهولة واليرس اللذين قادرة عىل التعبري عن مجيع فروع العلم وتطبيقاته

ًتعرب هبام اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية مثال ُ ُ«)٣(. 
                                                             

 ).م١٩٦٤دمشق  (صدر الكتاب يف منشورات مكتبة أطلس  )١(
 .٦٨٣ ص,٤٤جملة املجمع, مج  )٢(
 .٦٧٨ ص,٤٤جملة املجمع, مج  )٣(
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وكانت خطوته األوىل يف مسعاه هتيئة املصطلح العلمي الدقيق, ثم السعي 
ّوقد بذل لتحقيق ذلك ما بذل, وقدم الكثري . احلثيث لتوحيده يف البالد العربية

ًيتحدث حينا عن النهج فهو : الطرقالكثري, وسلك للوصول إىل غايته خمتلف 
جوانب الدقة والغموض يف : (األمثل يف وضع املصطلح, كام جاء يف مقالته

ً, وكان يعرض حينا للمعجامت املؤلفة يف )١()املصطلح العلمي العريب احلديث
مقاومة املواد, واملعجم العسكري, واملعجم املصطلح كنظراته يف مصطلحات 

ً, مقوما هل)٢(اهلنديس ًا, مبينا صواهبا وخطأها, وقد يرشدك إىل معجامت علم ّ
, وال يتوانى عن مراجعة )٣(من العلوم كمقالته يف مصطلحات الفلك احلديث
 .)٤(ّاملصطلحات يف الكتب املؤلفة لريشد ويسدد اخلطا

 .وكان, رمحه اهللا, ال يديل برأيه حتى يستقيص كل جوانب البحث الذي يتناوله
املوضوع فناقش جوانب ٍّآه غري مؤد للمعنى املراد, مل يرض عن مصطلح ر

ثم ذكر يف ختام البحث الذي بلغ سبع صفحات أنه قد . الختيار اللفظة املناسبة
 صفحة, وعدد صفحات) ١٧٨٠(عدد صفحات أوهلام : رجع إلعداده إىل كتابني

وليس . ًصفحة, متتبعا كل ما قيل يف موضوعي اجلودة واملعولية) ٧٠٠(الثاين 
اللفظة املناسبة, ولكن حب املعرفة ورضورة ل هذا التتبع مما يتطلبه اختيار ك

 .التثبت محاله عىل صنع ما صنع
للطريقة مثل طيب ) النحت(ويف كلمته اجلامعة التي عرض فيها ملوضوع 

التي ارتضاها يف معاجلة القضايا االصطالحية, فهو يسوق خمتلف األقوال يف 
                                                             

 .٩٢− ٧٤ ص٤٩جملة املجمع, مج  )١(
 .٨٧٠−٨٥٤ ص٥٦, مج٦٤٨−٦٤٢, ص٢١٠− ٢٠٥ ص٤٦جملة املجمع, مج  )٢(
 .٨٨− ٧٠ ص٥٨جملة املجمع, مج  )٣(
 .١٩٦−١٨٧ ص٥٠, مج٤٠٢− ٤٠١ ص٤٦, مج١٦٩− ١٦٨ ص٤٥جملة املجمع, مج  )٤(
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ًاملسألة متتبعا مستقصيا , ويناقشها مناقشة علمية هادئة, ويبني ما يلوح له فيها ً
من ثغرات, ليصل بك إىل القول الذي يراه أقرب إىل هنج العربية وأسلوهبا يف 

 .)١(صوغ املصطلح
 لقد كان تضلع األستاذ السامن من العربية, وإتقانه اللغة األجنبية, ومعرفته

املصطلح, م له يف وضع العميقة بالعلم ومؤدى املصطلح األجنبي خري عاص
ُّكان حيس الفروق الدقيقة بني األلفاظ . واالهتداء إىل اللفظ العريب املناسب

واالهتزاز, وينفر من ًفيبسط القول مبينا الفرق بني الرتدد والتواتر, والذبذبة 
املصطلحات املرتادفة, وال يرى فيها دليل غنى, بل هي يف املصطلح سبب 

وضع : توحيد املصطلحية التي نرمي إليها إنام هي الفوىض والتشويش, والغا
 .)٢(مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد

ًوكان يرى رضورة التقاء العامل بالعربية والعامل املتخصص, فوجودمها معا 
ًومن هنا كان عتبه بالغا عىل . يؤذن باالهتداء إىل وضع املصطلح الدقيق

ًيف عملهم أحدا من علامء العربية, واضعي املعجم اهلنديس ألهنم مل يرشكوا 
. فجاءت مصطلحاهتم خمالفة ألساليب العربية وقواعدها يف وضع املصطلح

توربني بدل العنفة, وموتور بدل : لقد أغضبه أن جيد يف املعجم اهلنديس أمثال
الربق, وفرملة بدل املكبح, املحرك, وتلفون بدل اهلاتف, وتلغراف بدل 

ّكد, والبندول بدل الرقاص أو النواس, واسيتي بدل واستايت بدل ساكن أو را
 .)٣(ّخيل, وتومايت بدل آيل أو ذايت, وترمي بدل حراري, وكوبري بدل جرس

ًواحتفى املجمع باألستاذ السامن عضوا عامال   املؤرخ يف ٧٥٣املرسوم (ً
                                                             

 .٣٦٤− ٣٤٣, ١١٤− ٩٢ ص٥٧جملة املجمع, مج  )١(
 ).٢( رقم ٨٨٧ ص٥٦, مج١٩٦, ١٩٥ ص٥٠جملة املجمع, مج  )٢(
 .٨٧٠, ٨٦٠− ٨٥٩ ص٥٦جملة املجمع, مج  )٣(
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, فشارك املشاركة الغنية يف أعامله, وكان رمحه اهللا العضو )١()م٦/٤/١٩٦٨
ًكان عضوا يف جلنة املصطلحات العلمية . يف جملس املجمع وجلانهالفعال 

ًعضوا يف جلنة املجلة, وكان . ُيدرس كل ما تعنى بدراسته من مصطلحات
وكان له مشاركاته يف الندوات واملؤمترات العلمية التي . واللجنة اإلدارية

شاط كبري عقدت يف سورية والبالد العربية وال سيام مؤمترات التعريب, وقام بن
 .يف ترمجة مصطلحات االتصاالت السلكية والالسلكية لالحتاد الدويل

وظل يف رحاب املجمع يذود عن الفصحى, ويعمل إلقرار املصطلح 
ًالعلمي بدأب وجد, ال يعرف امللل وال الكالل أربعة وعرشين عاما وأشهرا  ً

ع مرش) م١٩٩٢ آب ١٧( ١٤١٣حتى لبى نداء ربه يف الثامن عرش من صفر 
ّالراية, راضيا عام قدم  .فجزاه اهللا اجلزاء األوىف. ً

لقد كان رمحه اهللا مثل الرجل املخلص, املندفع يف سبيل املصلحة العامة, 
ِالواسع الصدر, يسع إخوانه والعاملني معه بام فطر عليه من طيب اخللق, 
وبراءة النفس, وحسن املعرش, فأحبه أصدقاؤه وعارفوه والعاملون معه, 

 .بوهم به من رعاية وعناية واهتاممَظوا له يف نفوسهم مجيل ما كان حيوحف
يف رحم اهللا فقيدنا الغايل الرمحة الواسعة وأحاطه برضوانه, وجعل مقامه 

 .عليني مع الشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

*   *   * 

                                                             
 .٤٦٢ ص٤٣جملة املجمع, مج  )١(
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 أهيا احلفل الكريم
مع اللغة العربية الرفيع الشأن, وآزرته مكتبة األسد هذه التي دعا جم

َ مرموقا يف هذا الوطن اخلالد, لتأبني علم اا وفكرياجتامعيًأصبحت تتسنم دورا  ً
املثمر, من أعالم العلم واملعرفة, وقدوة مثىل يف العمل الصالح الصادق 

ّاملهندس وجيه السامن, الذي لبى نداء ربه يف الثام ّ ن عرش من شهر صفر ّ
َ, فكان يوم حزن بالغ ألهله وأحبائه ومعارفه, بل )م١٩٩٢ آب ١٧(  ١٤١٣

ّالراحل, كل ما ملك من يوم حرسة للوطن برمته, الوطن الذي أعطاه الفقيد 
تراثه, ويسهم يف هنضته العلمية ًعقل وجهد وإيثار, ليؤدي قسطا يف إغناء 

 .ّ وتطوره الفكري اليافعّوالتقنية, وثورته الصناعية التنموية,
ّجتمع اليوم شاكرين ملجمع اللغة العربية هذه البادرة املحملة باملعاين نإنام 

ّالسامية, بعد هذا الرزء, ليحل حمل الدموع ّاستذكار ملا خلف − ومل ترقأ بعد− ّ ٌ
ًالفقيد من مآثر, وإهناضا للهمم كي تتأسى مثاله النموذجي, وتدبرا للفراغ  ّ ً

َرثه افتقادنا قلبه الكبري, كيف احليلة يف ملئهالكبري الذي أ ُ ّ. 
*   *   * 

ّذلكم فتى يقبل بكل جوارحه عىل تلقف العلوم والرياضيات بنهم  ً
ّوشغف, ينضج باجلهد الساهر نبوغا مبكرا, يؤهله ملتابعة الدراسات العالية يف  ً ّ ً ُ
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راحل اإلعداد وإذ يعود للوطن بعد أن يقطع م. ّأشهر املعاهد اهلندسية الفرنسية
ّلتسنم اخلدمة العامة, خيرج الفوج تلو الفوج من الطالب  ّ ّ املتمكنني من العلوم, ّ

ِبفضل تدريسه وتوجيهه ورعايته, يرفد هبم صفوف العاملني بنجاح يف بناء 
ّاملجتمع والدولة العرصية ّ. 

ًثم ينرش, يف كلية اهلندسة, يف الشهباء, أستاذا ومن بعد عميدا,  ً ّحب ّ
ّسة ورغبة التضلع هبا, لسد احلاجة املاسة لألمة الناشئة, املفتقرة إىل أطر اهلند ّ

َّيف الفيزياء بتفرعاهتا ومن ثم اخلربة يف العلوم والفنون, يف الكهرباء والعامرة,  َ
ّيقبل مواجهة حتديات النهضة العمرانية,  َ بنرشه الكهرباء, بعزم جاد فينرش النور َْ

ُناشط ال يفرت, من منصبه  ًاحلساس, مديرا عاما ملؤسسة الكهرباءَ ً ّ. 
ّويف هذا التدرج من سلك التعليم إىل سلك العمل يتسنم اآلن وقد  بلغ ّ

ّسن الشباب الفاعل الناضج املبدع أهم املناصب يف ثورة التنمية العارمة, التي  ّ
املياه, ومشاريع بدأت تنقل سورية يف جمال الصناعة والزراعة, والنفط وختزين 

ًوإذ يصبح وزيرا للصناعة يف . ّ الكربى; من حيز األمنية, إىل واقع التحقيقّالري
ِيتسم عهد وزارته وإسهامه اإلقليم الشاميل من اجلمهورية العربية املتحدة آنذاك  ّ

ّالغني, باكتشافه النفط واستثامره, تصفيته ومتديد أنابيبه, تأسيس مستودعاته 
ناعات الكربى كالزجاج والورق ّوتنظيم تسويقه, كام يتسم بإشادة الص

والكربيت, وتوسيع الصناعات القائمة كاملنتجات الزراعية والنسيجية 
ًسمنت, واملرض قدما واإل  .يف تأسيس الصناعات املتفرعة عن النفطّ

ُّكل يوم من أيام فقيدنا مملوء بجالئل األعامل, وعمق التأمالت الروحية 
ّتلو بخشوع ومتعن ويقظة يف الفكر والقلب ًلرتاه يف مطلع الفجر متعبدا, ي. ًمعا

ًواحلس, آيات القرآن الكريم متدبرا معانيها حيفظ منها الروائع واحلكم ّوكلها , ّ
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ويتمأل بقدر ما يسمح الوقت . واألحاديث الرشيفة ترفدها, حكم وروائع
 .الطائر, من اآلداب العربية صفوهتا وخالص شهدها

ًثم تراه وقد تقدم الصباح عامال ّ ً غزير النشاط مقداما مكافحا ليفي بام أخذ ّ ً
ّعىل نفسه أن ينجز, يف جو من الغبطة, والنشوة بلذة نقل الفكر املستنري من 
ّجمال النظر إىل حيز الواقع اخلري املعطاء, وتواؤم أدوات التنفيذ مع برامج  ّ

 .التخطيط وخطوط التصميم
ّوليكن يف علمك أن ما نسميه وقت الراحة أو املت عة االجتامعية يف املساء, ّ

املطالعة احلثيثة غري املنقطعة ملا ينرش : ّمبذول جله يف املطالعة والرتمجة والتأليف
ّعن أحدث ما استجد من مستكشفات علمية وتقنية تطبيقية يف املواصالت 

 الفكر الغريب يف هذه املخرتعاتب, ونقل آخر منجزات يواإللكرتونيات واحلواس
ل التخاطب والتواصل وميدان األعامل عىل نحو من الشمول ّالتي ثورت وسائ

ًواالتساع والتسارع مما مل تألف اإلنسانية له فيام مىض مثيال ّ. 
ّأية إرادة قوية, واندفاع أصيل ال عارض, وتوطني مطلق : ّثم الرتمجة ّ

ّللنفس عىل األداء كأحسن ما يكون األداء, مهام كان صعب املنال, شاق املسار, 
ّكلها وراء قبول حتدي الرتمجة إىل العربية, ملؤلفات صعبة, كمؤلفات تكمن  ّ ّ

 مؤلفه يف العنارص, مؤلفه يف املادة :Albert Ducrocqّالعامل الفرنيس الفذ 
ّالتقنية التي زودها اإلنسان بمتلقفات ًالسيربنية والكون, تعبريا عن املاكنات  ّ

يم واالستنتاج, ومؤلفه عن ًجعلتها وكأن هلا جسام وحواس وقدرة عىل التنظ
ّجسم اإلنسان العجيب, وذلك عىل بعد اهلوة ما بني التقدم اللغوي الذي ساير 

ًتقدم العلوم والتطبيقات يف الغرب واجلمود الذي ران عىل العربية قرونا ِ. 
ّانظر إىل أعني بحاثتنا الدؤوب الصابر, تتيه وحتمر, يف محأة املعاجم العامة 
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 اث املنهجية يف الطريقة, والدراسات الرياضية والتكنولوجيةواملتخصصة, واألبح
ًالعويصة, بحثا عن مصطلح يفي معنى املصطلح الغريب, أو يفصح عىل وجه 

ّوما كل هذا الصرب والعناء لغرض . ّالدقة عن واقع معادلة أو نظرية أو حماكمة
ّشهرة أو نفع مادي, أو تياه يف سلم املكانة االجتامعية, فقد ذه ٍ ب التواضع ّ

َّبفقيدنا إىل أن كاد حتى اخللص من صحابه, واإليثار يف سبيل املصلحة العامة  ُ
ًيعد اإلفراط فيه مأخذا, إذ  نبه إىل هذا اإلنتاج ًقد يكون عامال عىل ضعف التّ

 الزاخر, وهو إنتاج ذو رضورات حيوية لتعزيز أسباب النهضة; ويف سبيل ّالثر
ّ الدعة, حتى يف أيام التقاعد, التي يفرتض فيها ّذلك هيجر الراحة, واخللود إىل ّ

ّبالفارس أن يرتجل, لينال قسطا من راحة اجلسد والتسيل عن اهلموم مما مل  ّ ً ّ
 .يناله وهو يف غمرات النضالّيقيض له أن 

ّ ذلك يف تصدي فقيدنا ألحدث املؤلفات باإلنكليزية عن الطاقة َ مثلْلُوق
−ّ لكالرك, واملجلدين الضخمني يف امليكرولويلسون, واحلاسبات يف أعامهلا

وبنهامر والقنبلة أ وروبرت Mill MANإلكرتونيات الدقة لـ− إلكرتونيات
ّويتكلل كل ذلك برتمجة مبادئ الفيزياء . Michel Rousé للعامل الفرنيس الذرية

ّاحلديثة جليمس ريتشاردز, مبسطة موضحة معللة, بلغة عربية بينة, توضع  ّ ّ
يشاطر فيه الفقيد ّ هبا اجلامعات العربية وتتم الرتمجة بجهد مشرتك منارة تستنري

حيدثنا اليوم عن ّجهود أستاذنا الالمع, الدكتور عبد الرزاق قدورة الذي 
ًطالبا وزميال وجهود العامل املوسوعي الدكتور أمحد كام عرفه خصال الفقيد  ً
 .حممود احلرصي

َأما يف التأليف فهاهو ذا يودع عصارة ما واستحدث, ِ فقه ونرش واستنتج ّ
ّجزءا منه يف مؤلفه عن قصة الذرة وكانت موضوع الساعة املحاط بالطالسم  ً
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ّفسلط عليه األنوار الكشافة ً وجزءا آخر يف الصواريخ واألقامر الصنعية, وهي ,ّ
هذا . ّمن مغيباتّحديث الساعة فينقل إىل املحسوس ما كان يظن يف املوضوع 

ّات واملنشورات واملقاالت والكتب املدرسية يف العلوم عدا عرشات املحارض
 .واالجتامعيات واآلداب

*   *   * 
ّيقف البحاثة, كام تقف دوائر املعرفة يف بالد العربية مذهولة أمام هذا  ّ
ّاجلهد اجلبار, فرتشح الفقيد ملنابرها وجمامعها, وتكل إليه األمم املتحدة ترمجة  ّ

اصالت وتقنياهتا ومؤمتراهتا ومقرراهتا, ويناديه أكثر وثائقها صعوبة يف املو
ًفيلبي طيعا نداءه, معتربا جممع لغتنا العربية العتيد, ليتبوأ عن جدارة, عضويته,  ً ّ

ّهذه اللفتة يف احلقيقة تكريام لنزعة التحديث يف اللغة العربية, لغة التنزيل  ً
 النهضة املعارصة الكريم والثقة بإمكاناهتا الواسعة وقدرهتا عىل التالؤم مع

 :واإليامن بمستقبلها
ـــة ـــاب اهللا لفظـــا وغاي ًوســـعت كت ــات ُ ــه وعظ ــن آي ل ــا ضــقت ع  وم
ــــــاظ ملخرتعــــــات فكيف أضيق اليوم عن وصـف آلـة ــــــسيق ألف  وتن
ــامن ــدر ك ــا البحــر يف أحــشائه ال  ّفهل سألوا الغـواص عـن صـدفايت أن

 .ّمنه أعز األصدافولقد غاص الفقيد جلج هذا البحر بدأب وعناد واستخرج 
*   *   * 

ّوقد جينح خيال من مل يعرف الفقيد إىل التصور أنه أمام شخصية فكرية تؤثر 
ّ ووجه الروعة يف حقيقة .العزلة والبعد عن الناس, واالنكامش يف أبراجها العاجية

ًالنشاط, أنيسا جللسائه الكثر, ًاألمر أنه كان عىل العكس متاما, كان مع كل هذا 
ّ ألصحابه من األخيار, طيل احلديث, يعززه ببدهية وفيا ّرائعة وحضور ذهن فذ, ّ
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بالشواهد الشعرية والقطع املنثورة من روائع ما قال العرب وكتب األغراب, ال 
ّعىل وجه التعميم مما يصلح لكل مناسبة, بل عىل وجه إيراد الشاهد الذي يقع يف  ّ

ص, أو ما يعرض من روح ّالصحيح, عىل ما يطرق من موضوع متخصموقعه 
النكتة الذكية والدعابة املستملحة, فلقد كان تضلعه باآلداب العربية واألجنبية 
مدعاة للتعجب, كيف جيد الفسحة الستيعاب هذه الناحية اجلاملية من حياة 

الشخصية املرتعة باملحبة ولن تعجب إذا وقفت عىل حوافز هذه . اإلنسان
 حديثه ليؤدي َعَطَ قم ولك.غذوها الوشائج الروحيةاإلنسانية والسامحة والبرش, ت

الروحي − ّال بحس من االلتزام الدينييف أوقاهتا صالة املغرب أو العشاء 
عىل أهنا احتاد يصهر اجلسم ًوحسب, بل إفصاحا عن هذه النظرة العميقة للحياة 

 .ًوالروح معا, وجيمع سعي الدنيا إىل العمل لآلخرة
ه مكرمة قدر ما تأخذ به مكرمة اإلحسان لديه, ّوما تأخذ بلبك يف سريت

ّا, غري مبتغ جزاء وال شكورا, حتى إذا أتاه طالب سؤل ًعفويا يأيت, سمحا غريي ً ُ َ
 بالشاعر الذي قال ًأو ناشد قرض أو استعارة أو توصية ليخرج من لقائه متمثال

 :يف كرم أحد اخللفاء
ـــــتهلال ـــــه, م ـــــا جئت ـــــراه, إذا م ًت  الــذي أنــت ســائلهكأنــك تعطيــه ّ

بصحبتك يا أبا عصام, فأين أين تلك السوانح من األمسيات العزيزة تقضيها 
ّالنخبة من املتعلمني والعلامء واملتأدبني واألدباء, واملهندسني واألطباء, فتتبادلون 

ق, يف املجتمع والعلم واللغة, يف احلكم ائالشجون وأطراف احلديث الش
لقد كانت .  يف الظرف وحسن اللفتة,طرائف الفلكوالعظات, يف عرب التاريخ و

ًنورا بنور وجهك, نورا عىل نور بمعرفتك  , ومحيم صداقتك وعميق إنسانيتك,ً
قك وحسن وفادتك خالدة يف الذاكرة, مضيئة بكرم خلّمناسبات تؤرخ وتبقى 
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ّوإنا يا أبا عصام, عىل مثل ما قال النبي األعظم عليه السالم . وعطفك وحدبك ّ
 .وإنا عىل فراقك ملحزونون: بنه, وأنت االبن البار هلذه األمةيف ا

ّأما بعد فيا أهيا األصدقاء الذين أحبوا الفقيد وأحبهم, فإن وجيه السامن  ّ
ّشخصية عزيزة نادرة قيمة, رجعت نفسها املطمئنة إىل رهبا راضية مرضية, دخلت  ّ

 وستدخل عىل ما نرضع ّن سعيها سوف يرى, ثم جتزاه اجلزاء األوىف,إيف عباده, و
ًاألرض املباركة ذرية طيبة, وذكرا ّإليه تعاىل جنته الفسيحة بعد أن خلفت عىل هذه 

ًمحيدا تلهج به األلسن, وتراثا كبريا تستنري به العقول وتستنجز منافعه العزمات,  ً ً
ًمعاملها, ومسلكا, متفتحا ّوأمثولة حسنة حري باجليل الصاعد أن يستهدي ب ً

 º »    ¼ ½ ¾    ¿À Á Â   Ã }: اروحيًمنتشيا , ادنيوي
Ä ÅÆ Ç È É  Ê ËÌ  z ]ولقد ابتغيت اآلخرة . ]٧٧: القصص

ًعن عقيدة وشغف, وأديت نصيبك من الدنيا, عمال صاحلا خصبا جتني ثمراته  ً ً
اليانعة أمة متعطشة للنهضة واملجد, وأحسنت عىل خري ما يكون اإلحسان وحني 

كنت تتمثل بقوله تعاىل يف خطاب ُنك األحداث بغرمها ونالت معرتك اهلموم 
 µ ¶ ̧ ¹  º » ¼ ½     ¾ ¿ À}: لقامن البنه

ÁÂ Ã  Ä  Å    Æ Ç   z ]املصائب من املؤمن إيامنك لينظر إىل ّ وإن  ]١٧: لقامن
 .باب البلواء واالمتحان لصالبة إيامنه وصحة صربه, وجود قلبه

ّولعل هذا اإلرث القيم هو الذي يعز ًي أهل الفقيد حرما وبنات وأبناء ّ
ًوحفدة وأحفادا, وأخوات وإخوانا, وأقرباء وأنسباء عن مصاهبم  . اجلسيمً

ّفلهم مجيعا أحر العزاء وأصدق املحبة, وأخلص الدعاء واملشاركة احلميمة  ً
 :املشاركة التي قال فيها شعر الشاعر املحزون

ـــدي ـــن كب ـــاء خـــذه م ــيشء إال ســـألتنيه رث ــصادرهَّال يؤخــذ ال ــن م   م
*   *   * 
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 .والصالة عىل رسول اهللا. واحلمد هللا. بسم اهللا
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ًكتب اإلنسان بثالثة آالف ألف ألف حرف, متأل  عرشين سفرا ضخام,  ً ْ ِ َِ ُ
َوحتكي كيانه ومصريه َ ِ ْ َفكيف يو. َ ُىف حقه بكلامت قالئل يف دقائق معدوداتُ ْ ََ َ َّ َّبد   ال. ّ ُ

ْمن الرجوع إىل أركان اإلنسان ِإىل اللب والقلب والغيب: َ ْ َِّ ِّفهي حتد. ُّ َ َ أخباره, ثُ ْ َ
َوتفرس أسفاره, وتبني أرساره ْ ِّ َ ْ َِّ ََ ُ ْوهي حتمل أطيب ما فيه. َُ فاللب عنوان العقل, : َ

والعقل واملروءة واإليامن هي . نبوع اإليامنوالغيب يوالقلب حمراب املروءة, 
َالسجايا األمهات التي حتاكي خيالك ُ َّ ْ إن اقرتبت منها اقرتبت. يف املرآةُ ََ َْ ََ َْ , وإن ْ

ْابتعدت عنها ابتعدت ََ ََ ُوهي الغايات العىل التي سعى إليها األستاذ السامن, رمحه . ْ
ْاهللا, طيلة حياته, فسعت إليه َ َ َ. 

َدنيا واإلنسان, ووالد العلم واإلتقان, ومنار اإلدراك, وعامد العقل مفتاح ال
َصحبه األستاذ رائدا ينتجع العلم من منابته, لريجع منها .  وسالح السلطان,اإلثراء ً

ِبالكأل الغزير, فينثره أمام قومه, ليقبل عليه من يقبل, ويعر ْ ُ َُ ِ ْ َّلـام . َض عنه من يعرضَ
ِأهلكت النواة الرشق, وهبت  ُ ُ َلناس للمصيبة, فرساَ َّ َ هلم رس الزمان, وكيل اجلحيم َ َ َّ ِ

َملا ساح الصاروخ يف األفالك, وعجب القوم لسفينة غري ذات وقود, بني . واجلنان ََّ َ َ َ َِ َ ِ ْ َ
ْمغزى سباحتها, وفحوى رسالتهاهلم  َ ِ َ ْ ِملا مجعت األمم املتحدة مؤمترهيا لتسخري . َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ

َّلم ما تعلم, وأعطى ما حصلَالذرة للخري, حرض هذا وذاك, وع َ َْ َ َّ ما بزغ يف سامء . ََّ
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َالعلم نجم جديد إال رصده, وأشار إليه َ َ َّ وحث عليه,َّ ِّلو عاش يف عزنا املايض . َ ِ
ُّاملنقول, أو جمدنا اآليت املأمول, لكان علام يف العلم يقل له النظري َِ َِ ً َ ْ َ. 

. األخرىَاحبته ُكان العقل صاحب األستاذ األول, وكانت املروءة ص
ُّواملروءة باب اجلامل والرواء, ودار احلب واإلخاء, ومأوى اهلناء والشقاء ُ وكلمة . ُ

ُاملروءة درة من درر العربية الباهرة, يعجز عن ترمجتها الرتاجم, وحتيط بمكارم  ِ ْ َ ُ َُ ٌَّ
َإنام بعثت ألمتم مكارم األخالق«. األخالق َ ِّ َ ُْ ُ ِ ُ ُّ فيها ود الرفاق, وصدق.»َّ  الكالم, ُ

ْوحسن الفعال, ونرص الضعيف, ومقت الطغاة َ ْ َْ ِ ْأهبى مروءة األستاذ كانت مع . ُ َ
يدخل الصف, . ُطالبه, حيبهم يف اهللا وحيبونه, ويعاهدهم عىل اخلري ويعاهدونه

يرسم عىل اللوح . الل العامل, ووقار الوالد, ووداد الصديقَجفيدخل معه 
ُكاال بديعة ملونة, فيها رواء الرسم, وهباء األسود, يف الراحة بني الدرسني, أش َُّ َ ً

ًيرشح الدرس سابرا سامعيه يف كل حلظة, يسري مع البطيء . العلم, ودواء الفهم
ْاهلوينا,  َ ُسريوا بسري أهونكم«ُ ِ َ ْ َ ْ َ, ومع الرسيع اخلبب»َ َّيفرس ما أشكل مرات, كل . َ َّ َ َِّ ْ َ َ ُ

ُّمرة غري أخواهتا, فال يمل النابه التكرا َ َ َّا شتى, ورضوبا عدة, ًر, بل يرى فيه وجوهَ ِّ ً ُ َ
ًوال يعدم الضعيف أن جيد بني السبل التي فتحها األستاذ سبيال . ًوأفكارا أخرى ْ َ

ُفتغمره . يسلكها إىل الفهم ُ ْ َ ُنشوة اإلدراك, وحيفزه الفوز إىل اجلهد احلثيث, ليبلغ َ َِ ْ ْ َ
َغاية ما يرسه اهللا له َّ َ ْعب الشطرنج البطل يالقي أربعني كان األستاذ يف صفه كال. َ َ ْ ِّ

َمعا, فينال كل ما يستحق ويظن أنه صنوه وحده ال رشيك لهًالعبا  َ ُ ًْ ِ ٌّ ُ. 
ِاإليامن نور السامء يف األرض, يرصع يف اإلنسان ما بقي فيه من درن احليوان,  َ َ َْ ْ َ ُ َِ َ

َّمن إضاعة الصالة, واتباع الشهوات, وزيغ الرتهات ُّ ِ ِْ َ َْ ََّ ِّ ِ ُهاد األكرب, الذي يقف اجل. ِ ِ َ
ّفيه اإليامن باملرصاد للوسواس اخلناس, الذي  َ ُيوسوس يف صدور الناس, هو َْ َ ُِ ْ

َّالسكينة العلية التي أنعم اهللا هبا عىل الذين قال فيهم َِ ُ َ ِ َّ :{ i j k l 
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ُكانت حالوة تقواه حب القرآن, يرتله يف كل حني, ويقرأ تفاسريه, وينشد بركاته,  ْ َ ُ َّ ُ ََ ُ ِّ َ َُ ْ
ُكان يف إيامنه خشوع األميني, ويقني الراسخني. ويرجو حسناته ِّ كان يعلم أن . ُ
َّالغيب هللا, وأن  َ ًالغرور رشك الغرور, ويتلو خاشعا قوله تعاىلَ َ ُُ َ َ :{ g  h   i 
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صدق اهللا  (
َكان األستاذ يعلم أن الدين يرس وسامح). العظيم ٌْ ُ :{v w  x y z  

{ |} ~ � ¡ ¢£z ]١٢٥: النحل[ .{ \ ] ̂ 

_ z ]َكان إيامن األستاذ إيامن آبائنا األوائل الذين سادوا الدنيا ألهنم . ]٦: الكافرون ُ
ُسادوا أنفسهم, وحازوا األرض ألهنم نشدوا السامء َ َْ َ ُ ُجتمعت مهم األستاذ . َ َ َِّ ْ َ َ َ

َّالعقل واملروءة واإليامن يف بؤرة واحدة كام جتمعت أشعة النور السنية : الثالث ُِ ٍَّ َ ْ
ِيتألف منها اخليال البديعل َ َجتمعت يف حب اللسان العريب املبني وألسنة اآلخرين. َّ ِ َِ ْ َ .

كانت ذاكرته تفيض بالرائع من القول مما حفظه من كتاب اهللا, وخطب رسول اهللا 
ْاألغاين, والعقد , وهنج البالغة, ودواوين الشعر, والبيان والتبيني, وكتاب ^ ِ

ْشاهبها, وأبيات المارتني وهوغو وبودلري وأقراهنمالفريد, وزهر اآلداب, وما  َ ِ َ َ .
ِكان زينة املجالس, يقص فال يمل حديثه, ويصغي فيقبل عىل حمدثه بسمعه  ِّ َ ُ ِ ْ ُُ ْ ُ ُ ُّ َُّ َ

َّكان أنيسا بشوشا ودودا, يعلم أن . وجوارحه ً َ ً ِّهني لني, وأن النفس تطلب املؤمن ً َِّ ٌّ َ
 S T U V W  X Y Z}:  قالِاللهو كام تطلب اجلد, وأن اهللا تعاىل



  − ٢٠٤ −

[ \ ]^ _ ̀ a b  c d e  f g hi j   k 
l   m    nz ]ًفلم يكن األستاذ زاهدا  ).صدق اهللا العظيم (]٣٢: األعراف

ًإال يف اللغو, وال راغبا إال عن اإلثم, وال عازفا إال عن البغي ً ُ كان يقرأ كل ما . َّ
َيستحق القراءة, ويقص كل ما يستحق القصص ُّ ن يعرف من روايات اخليال كا. َ

البطة «وحيفظ من نوادر َّالعلمي ما ال يعرفه إال أخوه الكريم الذي هو بيننا اليوم, 
, التي تنقد حكام فرنسا وسواهم نقد الساخر الواعظ, ما يمأل »احلبيس

يف تلك الصحيفة بني عامي يف مكتبته سلسلة املقاالت التي ظهرت . املجلدات
 يظهر فيها ذلك الرئيس يف لباس لويس حكم دوغول, , أي أيام١٩٦٩ و١٩٥٨

َالرابع عرش, وتعرض فيها أخبار حكمه بأسلوب الكاتب سان سيمون الذي  ْ َ
ْرسايـڤوصف بالط امللك, باين  ِ بام كان فيه من خماز ومآثر,ْ ٍ َ . 

ْألقى األستاذ عصا الرتحال يف املجمع ُ واملجمع خامتة املطاف, وغاية ,َ َُ
ْتكرم األمة نفرا من أبنائها فيه . ُاملراد َ ً َِّ َ متنحهم أعظم ما . فتكرم نفسها فيهمَُ
ْيمنح ْالذكر احلميد, فال يرجون لدهيا سواه: ُ َْ َ ُ ال يطلبون املال وال البهجة وال . َ

ْالسلطان, ألهنم يعرفون أن هذه كظلك يف الشمس, إن حلقتها هربت, وإن  ْ ْْ َ َ َ َ ِ َِ ِ َ ِّ َ
ْنأيت عنها تبعتك َ ََ ِْ َ َ. 

ًلف األستاذ يف املجمع علام مثله, كان أيضا إماما يف العلم واحلكم, هو َخ ًً ََ َ َْ ُِ َ
َّاألستاذ اخلوري, الذي علم القانون ِوخدم البالد, ورئس املجالس. َ َ َ َفام أمجل . َ

ِالتقاء هذين االسمني, اللذين يذكرمها الوطن ذكره  ْ َ َّ ْْ َ ْ َالطيبني من أبنائه, وما َ
َأحسن صنع امل ُ َ ْْ َ ُجمع, الذي يقرن الكاتب الوجيه, بالفارس الرئيس, ويضع َ َ ََ ُ ِْ

ِالعامل الوزير, يف مقعد العامل الوزير, وخيلط  ْ َ ِ طيب هذا وذاك, يف مسك املقعد ِ
 .ذي العبري
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ُيغلبني حزين عند ذكر أستاذي وأياديه َِ ْ: 
ــــــاد إيل ســــــابقة ــــــه أي ٌل ِ َّ َ ِ ٍ ـــددها َ ـــا وال أع ـــد منه ُأع ِّ َُّ ُُ َ 

َعلمني  َّ ًهال, واستقبلني َين شابا, وانتخبني يف املجمع كًفتى, وآخاَ فيه ْ
ِشيخا, فكيف ال أنشد ْ ُ ً: 

ِوهـــل أنـــا إال قطـــرة مـــن ســـحابه ِِ َ ْ ََ ٌَ ْ َ َّ َ ْ ِولـــو أننـــي صـــنفت ألـــف كتـــاب َ ِ َ ْ ََ َُ ْ َّ َ ْ ََّ 
واللسان, اليوم نؤبن األستاذ السامن, صاحب املروءة واإليامن والعقل 

َ, ويقبل منه الكلم الطيب والعمل الصالحوندعو اهللا أن يرمحه َ َْ :{ ¯ °            ± 

²   ³ ´         µ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾¿ À  Á 

Â Ã Ä ÅÆ Ç È É  Ê      z ]صدق اهللا العظيم (]١٠: فاطر.( 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

*   *   * 
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 الرحيمبسم اهللا الرمحن 
 السيد رئيس جملس الشعب,
 السيدة وزيرة التعليم العايل,

 سيدايت ساديت,
يف البدء, أتقدم, ومن كل قلبي, بخالص الشكر واالمتنان, وكامل التقدير 
واالحرتام, إىل السادة أعضاء جممع اللغة العربية, الذين دعوا إىل هذا احلفل, 

ي ربطتهم بالفقيد الراحل, أخي ًوفاء وبرهانا عىل إخالصهم لروح الزمالة الت
 .األكرب, وجيه السامن, رمحه اهللا

جواره, أفعل ذلك, باسمي ونيابة عن عائلة الفقيد الذي اختاره اهللا إىل 
بعد عمر قضاه يف خدمة أغراض املجمع, ويف البحث والتنقيب والرتمجة 

خدمة والتأليف واإلنتاج يف جماالت منوعة واسعة من العلوم والتقنيات, ويف 
 .أمته العربية

ًكان, رمحه اهللا, منفتحا عىل كل املستجدات يف ميادين العلم واملعرفة, يف تلك 
ًالسنوات املاضية, التي مل يعرف تاريخ البرشية مثيال هلا يف كثافة وتسارع 
االكتشافات العلمية والتقنية, تلك السنوات التي ضمت أضعاف ما أنجزه 

 .وحتى بداية هذا العرص الوعي يف األزمنة البعيدة اإلنسان منذ أن تفتح عقله عىل
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ًلذلك, فقد وجد نفسه مشدودا إىل هذا التطورات املتالحقة, ووجد من 
ًواجبه متابعتها, ونقل ما استطاع منها إىل لغة قومه, شارحا ومبسطا ما أمكنه  ً

 .أن يفعل, ليساعد طالب العلم واملعرفة عىل الوصول إىل غايته
ًوقد وفق يف سبيله توفيقا طيبا. ه طوال حياتهكان هذا رائد وكان يف أيامه . ً

. األخرية, رمحه اهللا, ينظر إىل ثمرات جهوده واألشواط التي قطعها بعني الرضا
واآلن, وبعد أن انتقل إىل جوار ربه, أرجو أن ينام قرير العني, فقد أدى واجبه 

 .عىل خري وجه
 أهيا السادة

ىل مجيع أصدقاء الفقيد وزمالئه ورفاقه ومعارفه ًإين أتقدم بالشكر أيضا إ
السادة أرسة وإىل مجيع الذين التفوا حولنا وواسونا يف مصابنا, وأخص بالشكر 

مشفى الرازي من أطباء وإداريني وممرضني وممرضات, وبخاصة تلك الطبيبة 
ًالشابة التي سهرت إىل جانب فقيدنا طوال سبعة عرش يوما, وكانت إىل جانبه 

 . لفظ أنفاسه األخريةحني
رئيس ال بد يل من التقدم بالشكر إىل املقامات الرسمية, وعىل رأسها سيادة 

 والسادة ,اجلمهورية, ورئيس جملس الشعب, والسيدة وزيرة التعليم العايل
 .أصحاب املعايل الوزراء عىل لفتتهم الكريمة بمواساتنا يف مصابنا األليم

 .ًوشكرا لكم
 .ة اهللاوالسالم عليكم ورمح

*   *   * 
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