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َِّمصداقيـة؟ ْ ِ!  
  مكي الحسني الجزائريمحمد . د

َ قياسية، وهي كل لفظ زيد يف ))املصدر الصناعي((من املعلوم أن صيغة  ِْ ُّ َّ
َّآخره حرفان مها ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة، ليصري بعد هذه الزيادة 

َّ داال على معىن جمرد ًاسما ية غري فاملسؤول. ّلم يكن يدل عليه قبل الزيادةً
ِّوال مسوغ ... املسؤول، وامليزانية غري امليزان، واالشرتاكية غري االشرتاك َ ُ

ّالعدلية(الستعمال  ُ، كأن يقال)العدل(ًمثال مبعىن ) َ ًبدال من ) وزارة العدلية: (ْ
أو ...) املالية/ الداخلية/ وزارة الشؤون اخلارجية: (ُولكن يقال). وزارة العدل(

وهذه الكلمات الثالث األخرية هي . املالية/ الداخلية/ رجيةوزارة اخلا: ًاختصارا
  ! صفات مؤنثة، ال مصادر صناعية-  كما نرى - يف األصل 

ًوال مسوغ أيضا الستعمال ِّ َ إمكانية، استمرارية، صوابية، استقاللية، : ُ
إمكان، استمرار، صواب، استقالل، : إذا كان املقصود هو... إشكالية، منطية
  ...إشكال، منط

أو (َ من أن تؤدي الزيادة في المبنى إلى تغيير -  كما قلنا -َّالبد إذ 
  .في المعنى) زيادة
َّمصداقية، صدقية، تصديقية: (إن الكلمات • َّ َِّ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ  ))مصادر صناعية((هي ) ِ

ْمصداق، صدق، تصديق: (مصنوعة من ِ ْ   :ويف معاجم اللغة). ِ
ْمصداق األمر ِِالدليل على صدقه: ِ ْ ِ.  

ْهذا مصداق ذاك: ُيقال ِِأي هذا دليل على صدقه: ِ ْ ِ ٌ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٦٠  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

َِّمصداقية((وقد شاع يف أيامنا هذه استعمال كلمة  • ْ  يف مقابل الكلمة ))ِ
فهل مثة حاجة إىل هذه ) crédibilitéوالفرنسية  (credibilityاإلنكليزية 
 الكلمة؟

جدير بالثقة، ميكن :هو) credible) crédibleتقول املعاجم أن معىن 
  .تصديقه

  .ُّاجلدارة بالثقة، الصلوح للتصديق، التصديقية:  هوcredibilityوأن معىن 
ْصدقية الشيءإن  • ً هي كونه صدقا ِ ْ ِ ٌوصف باملصدر(ُُ ْ  .ًأو كونه صادقا) َ
َّقابال ألن يصدق/ ً هي كونه قابال للتصديقتصديقية الشيءو • ُ ً. 
  ؟))املصداقية((فما معىن  •

  :)∗(َُّعلى جواز قول الكتابوافق جممع اللغة العربية بالقاهرة 
 مبعىن ))مصداقية هذه الدولة صحيحة، ومصداقية تلك غري صحيحة(([

ا صادقة يف فعلها مثل  أن سياستها املعلنة تطابق سياستها غري املعلنة، وأ
  ]!قوهلا، أو غري صادقة

مع كان موفـقا يف إجازته مثل هذا الكالم • وذلك ! ًَّال أعتقد أن ا
ِ بني ما تـعنيه الكلمة اإلنكليزية، وكلمة ُلبعد املسافة ْ من جهة، ) مصداق(َ

مع كلمة املصداقية من جهة أخرى َواملعىن الذي ضمنه ا ُ ُ ََّ َ. 
ْأي الدليل على صدق (مصداقإن ((: إذا قال قائل • السياسة اليت ) ِ

َّأعلنها رئيس الدولة الفالنية، هو سلوك حكومته الفعلي، وسياستها املطبقة 

                                                            
  ).٨٠(ث كتاب األلفاظ واألساليب، اجلزء الثال) ∗(



  
َِّمصداقية ْ ٦٦١  مكي احلسين.  د– ِ

) مصداقية(ً كان كالمه سليما، وال حاجة إىل استعمال ))ى أرض الواقعاآلن عل
 ).مصداق(هنا مكان 

َْ التلفزية جعلتها املصدر ))قناة اجلزيرة(( ))إن مصداقية((: وهناك من قال •
ا   .))األول لألخبار املوثوق 

ْصدقإن : ُوالوجه أن يقال ََ قناة اجلزيرة التلفزية جعلها املصدر األولِ َ...  

  .ستكشف األيام مصداقية هذه التصرحيات: يقولونو •

ْمدى صدقستكشف األيام : ُوالوجه أن يقال   . هذه التصرحياتِ

 .َإن مصداقية سياسة فالن املعلنة هي أمر الشك فيه: ويقولون •

ْصدقإن : ُوالوجه أن يقال   .َ سياسة فالن املعلنة هو أمر الشك فيهِ

ْصدقيةإن : ُأو أن يقال أي (َعلنة هي أمر ال شك فيه؛  سياسة فالن املِ
ا صادقة   ).كو

 . هذه السياسةمصداقيةًعلينا أن ننتظر طويال للتحقق من : ويقولون •

أو من  (مصداقًعلينا أن ننتظر طويال للتحقق من : ُوالوجه أن يقال
 .هذه السياسة) صدقية

َال تعتمد على اخليال الصرف وحده، ) ِولز(إن رواية ((: ومثة من كتب • ََ
ٍا تلجأ إىل جانب ذلك إىل التحليل العلمي إلضفاء قدر من وإمن ْ المصداقية َ

  .)))٣٢/ ٥٧٣/ جملة العريب. (على أحداث الرحلة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٦٢  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ُوكما نرى، هنا أيضا ال مسوغ الستعمال املصداقية؛ ألن الوجه أن يقال ُِّ َ ً :
ٍإلضفاء قدر من ...  ْ ُُّأي من قابلية التصديق أو الصلوح  (التصديقيةَ

  ).للتصديق

، وال حاجة إىل )مصداقية( إىل كلمة ال حاجةيستبني مبا سبق أنه  •
ًتكلف البحث عن معىن ُّ َ :  معقول لتضمينه إياها؛ وميكن االكتفاء بالكلماتَ

َّمصداق، صدق، صدقية، تصديقية  ْ ِْ ا تفي - حبسب ما يقتضيه السياق - ِ  أل
  .ًبالغرض متاما


