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  »املصادر الصناعية«كلمة عن
  وتعريفات دقيقة لثالثني منها

 )*(مكي احلسني.د

  فقــرة طويلــة عــن)١(يف كتــايب الــصادر عــن جممــع اللغــة العربيــة بدمــشق
كليـات « للعلميـني العـاملني يف − املقام األول يف − موجهة »املصدر الصناعي«

ُ, بينت فيها احلاجة إىل هذا املصدر, وأوردت»العلوم ً عددا من املصادر الشائعة َّ
 .يف لغة العلوم وغريها

ُّويمكن أن يعد هذا املقال تكملة ل َ ك الفقرة, تناولت فيه باختصار تاريخ تلُ
بعـض  –التـي شـاع اسـتعامهلا يف أيامنـا عـىل نطـاق واسـع جتـاوز [هذه الـصيغة 

 ُمجعتها, ً, ثم أوردت فيه تعريفات دقيقة لثالثني مصدرا]َّ احلد املقرر هلا− اليشء
التـي أصـدرها جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة, » األلفاظ واألسـاليب«من كتب 

 .ومن مراجع أخرى
ُصيغة اسمية مؤنثة تصنع من مصدر أصيل أو من لفـظ »املصدر الصناعي«

ٌيلحق به ياء مشددة وتاء مربوطةآخر بأن  وقـد قـرر جممـع ) تسمى تـاء النقـل(, ُ
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية  (*)
 .٢٠١١, الطبعة الثانية, »ة العلمية باللغة العربيةنحو إتقان الكتاب«مكي احلسني, .  د  )١(
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ْة صوغ هذه الصيغةِقياسياللغة العربية بالقاهرة  ِّ لسد حاجة العلوم والصناعات َ َ

ٍألفاظ جديدة تعرب عن معان جديدةإىل  َ ّ. 
ويف دراســة للــشيخ أمحــد اإلســكندري عــضو جممــع القــاهرة, أوضــح أن 

ّيعـرب عنـه اللفـظ   الًالغرض من بناء صيغة جديدة هو الداللة عىل معنى إضايف,
ِالذي صنعت منه هذه الصيغة اسة الشيخ اإلسـكندري يف جملـة ُوقد نرشت در. ُ

 −وهـذه الـصيغة متاثـل. م١٩٣٤الصادرة سنة) ٢١٥−١/٢١١(جممع القاهرة 
 . الصفة املنسوبة املؤنثة, ولكن ختتلف عنها من حيث الداللة− ًشكال

ٍبني هذا اجلمع عىل زنة «:فإذا قيل َ ِ ) زنة(لـًصفة كانت كلمة قياسية » قياسيةُ
 .ًمنسوبة إىل القياس

ًكام مر آنفا –قيل  إذا اأم َّ , فـإن كلمـة » صوغ هذه الـصيغةَقياسيةقرر املجمع « −  َ
ًقياسية هنا تعني أن الصوغ قيايس,أي لك أن تصنع لفظا غري منقول من كالم العرب  ّ

َقاس اليشء : ففي اللغة. ً, أي قياسا عليهعىل مثال لفظ منقول عنهم : ً غريه قياساعىلَ
 .ًإال بوجوب الداللة عىل معنى إضايفَّغري مقيد وهذا الصوغ . َّقدره عىل مثاله

ْومن اجلدير ذكـره أنـه يف حالـة الـصوغ مـن  يكـون الفـرق يف ) اسـم ذات(ِ
ًفمـثال, مـن . ًاملعنى واضحا بني داللـة املـصدر الـصناعي, وداللـة اسـم الـذات

الواضح جدا أن الضباب غري الـضبابية, واإلنـسان غـري اإلنـسانية, والرأسـامل 
 .أساملية, والشخص غري الشخصية, والوحش غري الوحشيةغري الر

... , إشكال إشكالية, مثل وجود وجودية)اسم معنى(أما عند الصوغ من 
ًفيحتاج التفريق بني الداللتني أحيانا إىل فضل بيان يأيت من سياق الكـالم, إذا مل 

 .ُيكن املصدر الصناعي قد وضع له تعريف دقيق يوضح داللته
ّثلة تبني الفرق يف املعنى واالستعامل, بني الصفة املنسوبة املؤنثة وفيام ييل أم ٌ
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 .واملصدر الصناعي

 .نرش ٍ أعامل فالن املنشورة يف مجيع ماُمنهجيةتتجىل  −١
 . وليست عشوائيةٌمنهجيةٌأعامل فالن املنشورة كلها أعامل  •
 .َّر هبا العرب واملسترشقونَقَأ اللغة العربية َعبقريةإن  −٢

ً فالن من تلك الورطة خطة َّقدم •  .عبقريةٌ
ُصوفيةتتجىل  −٣ َّ  . هذه اجلامعة يف سلوك أفرادهاُ

ٍسلوك فالن ينم عىل نزعة  • ُِّ َ  .صوفيةٍ
َّمهجيتهـاْإن املجازر الرهيبة التي قامـت هبـا تلـك املجموعـة فـضحت  −٤ َِ َ 

 .َّووحشيتها
 .مهجيةة عطبيعة تلك املخلوقات البرشية هي طبي •

هــو أقــدم مــن اســتعمل ) ١٩٣٢−١٨٥٦(احلمــالوي إن الــشيخ أمحــد 
ّشــذا العـرف يف فــن «ّأو أوهلــم, وذلـك يف كتابـه » املـصدر الـصناعي «مـصطلح َْ
ْالرصف  .)٢(حممد عبد الوهاب شحاته. هذا ماذكره د. »َّ

ِ حديث يف وضعه, »املصدر الصناعي «مصطلحولكن إذا أمكن القول بأن  ْ َ ٌ
ِفهــي قديمــة متنــاثرة, ودليــل قــدمها : لفــإن صــيغته ال ينطبــق عليهــا هــذا القــو َِ

l k j i }  :ورودها يف الشعر اجلـاهيل, ويف القـرآن الكـريم
mn z ]كـام  −وأول مـن نـاقش صـيغة املـصدر الـصناعي هـو. ]٣٣: األحزاب
َّ الفراء − شحاته. يقول د  .)٢٠٧ت(َ

أن أبنية املصدر الصناعي عديـدة,  )٣(مود فهمي حجازيوذكر الدكتور حم
                                                           

, دار غريـب للطباعـة /٥٣/حممد عبد الوهـاب شـحاته, املـصدر الـصناعي يف العربيـة . د  )٢(
 !١٩٩٣والنرش والتوزيع, القاهرة صدر بعد سنة 

, مكتبـة غريـب, الفجالـة, ٥٨/حممود فهمي حجازي, األسس اللغوية لعلم املـصطلح. د  )٣(
 .١٩٩٣ القاهرة,
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 : تتكون من عنارص خمتلفة, نحووأهنا

 اشرتاكية  اشرتاكإقطاعية, إقطاع:ّية+مصدر أصيل − 
 فردية  فردّعنرصية, عنرص:ّية+ اسم جامد− 
ّحرية, ّرُح:ّية+  صفة −   صفراوية  صفراءُ
 جاذبية  جاذبقابلية, قابل:ّية+ اسم فاعل− 
 مقبولية  مقبولية,مسؤول مسؤول:ّية+ اسم مفعول− 
 مجهورية  مجهورقومية, قوم:ّية+ اسم مجع − 
  رأساملية رأسامل:ّية+ كلمة مركبة− 
 .ديناميكية  ديناميكمغناطيسية, مغناطيس:ّية+ كلمة دخيلة− 
ّحساس:ّية+ صيغة مبالغة−  ّحساسية, َ  .َّشفافية  ّشفافّ

َّحجـازي مـصادر صـناعية حتولـت عـن .ه د مـا ذكـرإىلويمكن أن نضيف  َ
, للداللة عىل حال املوصوف وهيئتهُأسامء منسوبة أنزلت منزلة الصفات املشتقة 

ّإنساين, حيواين, كمي, جزئي, كـيل: نحو ّ ّّ ّ ّ جـوهر فـإذا أريـد التعبـري هبـا عـن ... ّ
َ أحيل الوصف إىل مصدر صناعي نحوّحال املوصوف وجمرد حقيقته ّاإلنسانية : ُ

ّيوانية, الكمية, اجلزئية, الكليةاحل ّ ّ ّ... 
ِّواحلقيقــة أن دالالت املــصادر الــصناعية متنوعــة, فهــي تعــرب عــن  مفــاهيم ُ

 ...ومذاهب واجتاهات و
ــى  • ــا معن ــصناعي أحيان ــصدر ال ــؤدي امل ــة لكــذا«ًفي : , نحــو»القابلي

 ...التطورية, االلتصاقية,

: تاحيـة الـيشءُم: , نحـوواتصافه بكونه كـذاِّويعرب عن حالة اليشء  •
املـصطلح (ًكونـه موثوقـا بـه, مقبوليـة : ًكونه متاحا, موثوقية اليشء

 ً!كونه مقبوال): ًمثال
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) املقــادير املميــزة( أو الثوابــت ًاســام لــبعض الفــروع العلميــةويكــون  •

ـــة نحـــو ـــتقطابية, : العلمي ـــة, االس ـــة, املجراعي ـــة, املعلوماتي املطيافي
 ...رتوبية, التأثريةالتحريضية, الناقلية, التوصيلية, األن

كتـب « مـن املـصادر الـصناعية, مبثوثـة يف ٍ لعـددتعريفـات دقيقـةوفيام ييل 
 :األربعة التي أصدرها جممع القاهرة» األلفاظ واألساليب

 ).معجم النفائس الكبري(ًاألمر يوجب التباسا يف الفهم : اإلشكال − 
املعضلة الفكريـة التـي حتتـاج إىل درس عميـق : )٤(٤/٥٨٠ اإلشكالية −١

ِّوتأمل طويل حللها واخلروج منها َ ُِّ. 
ّاألثرة وحب الذات, : ٢/٣٠٢ :األنانية −٢ ُ َ َ  .)ناأوهي مشتقة من (َ

 .الفاعلية أو نظام العمل أو إجراءات التنفيذ: ٤/١٨اآللية  −٣

َاألســبقية واألح: ٤/٥٥٧األولويــة  −٤ ــة يف ترتيــب األمــور املطلــوب َ ّقي
ّأي أحق وأجدر) ىلْوَأ(مشتقة من .[إنجازها َ َ.[ 

وهـذا . حتويل القطاع العام إىل القطاع اخلـاص: ٣/٢١٥التخصيصية  −٥
َاملصطلح أنسب وأوىل من اخلصخصة ْ َ َْ َ! 

ّاجلنــسانية  −٦ ْ أمــا .ّامليــل إىل اجلــنس وإثــارة الــشهوات اجلنــسية: ٤/٤٥٥ِ
 .ُفتستعمل للداللة عىل اهلوية الوطنية» اجلنسية«

ٍمتام االستعداد والتهيؤ ألداء عمل ما: ٤/٣٧٩هزية اجلا −٧ ُّ َ َّ. 

ّاحلساسية والشفافية − ٨ ّ ّمشتقان مـن احلـساس والـشفاف : ٤/٦٣و٢/٣٠٢ ّّ ّ
ًكــون الــيشء حــساسا أو شــفافا: بمعنــى ّ ً  وأجــاز املجمــع تــشديد الــسني ,َّ

َوالفاء والياء, وختفيفهن,عىل وزن فعالي َ ََّ  كراهية وعالنية وصالحية :ة مثلَ
                                                           

 .٥٨٠, الصفحة )كتاب األلفاظ واألساليب(أي اجلزء الرابع من : ٤/٥٨٠  )٤(
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 .الشفافية بمعنى الوضوح يف التعاملوتستعمل ... اهيةوعت

 ...)ّضبابية األفكار( غموضه : ّضبابية اليشء: ٤/٤٧٥الضبابية  −٩

التربع بأعامل اخلري من ذات النفس دون فرض أو : ٤/٣٩٧الطوعية  − ١٠
 .إلزام

للداللة عىل النزعة إىل إمهال القواعـد املتعارفـة, : ٤/٢٤٧العشوائية  − ١١
 .داء عىل غري هدى أو بصريةُّوالتخبط يف األ

َّاملاهية  − ١٢ ْكنه اليشء وحقيقته : ٤/٥٠٩ِ  ).هو مشتقة من ما(ُ

َّتعني اتصاف شخص بأنه مقـرب مـن صـاحب : ٣/٢١١ّاملحسوبية  − ١٣
 .ٌ, ومعدود ضمن أنصارهنفوذ

ًحالة كون اإلنسان مدينا: ٢/٩٠املديونية  − ١٤ ِ َ. 
ُالنجومية  − ١٥  .تعني االشتهار والظهور الواسع: ٤/٤٢١ُّ

َخبوية ُّالن − ١٦  .النسبة إىل الصفوة املختارة املفضلة عىل غريها: تعني: ٤/٥١٠ْ

ّحماولة التوصل إىل حتقيق األهداف واملآرب : تعني: ٤/٥١٦الوصولية  − ١٧
ُالشخصية بأي طريق كان, ولو عىل حساب القيم واملثل األخالقية ُ َ ِّ ٍ. 

ًسبق عددا مـن املـصادر الـصناعية كـام  ويمكن أن نضيف إىل ما •
 . الذي أصدره جممع القاهرة»املعجم الوسيط«تعريفها يف ورد 

ْحكم يقتيض التخيري بني الفعل والرتك): عند األصوليني(اإلباحة  −  ٌَّ. 
 . التحلل من قيود القوانني واألخالق:ّاإلباحية − ١٨

ْعــىل إثــر نــزاع ( بــني دولتــني ٌقَتوافــ): يف القــانون الــدويل(تفــاق اال − 
 .)مج(تحكيم عىل إحالة النزاع عىل ال) بينهام

 ]agreementّمتت املوافقة عليه  هو ماًعموما االتفاق : أقول[
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 بــبعض الــشؤون  يتعلــقٌميثــاق بــني دولتــني فــأكثر: الدوليــةاالتفاقيــة  − ١٩

 ).مج(كالرضائب والنقد والربيد والصحة والعمل
ُّهي إذن صك ما اتفق عليه: أقول[ َ :convention [ 

 .كل جسم له ارتفاع وظهور: الشخص − 

ّيقـال فـالن ذو شخـصية . ّ صفات متيز الشخص من غـريه:صيةالشخ − ٢٠
 .ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل: قوية

ًصفة منسوبة بمعنى ) ّالشخصية(ُوتستعمل كلمة [ هذه : , نحو)اخلاصة(ً
 .]حاجايت الشخصية

 ...مصدر فعل اشرتك: االشرتاك − 
 سيايس واقتصادي يقوم عىل سـيطرة الدولـة عـىلمذهب :االشرتاكية − ٢١

 .طيط الشاملوسائل اإلنتاج, وعدالة التوزيع والتخ
 ...ُمصدر شاع اليشء, ظهر وانترش: الشيوع − 
 مذهب يقوم عىل إشاعة امللكية, وأن يعمل الفرد عىل قـدر :الشيوعية − ٢٢

 .طاقته, وأن يأخذ عىل قدر حاجته
 النظام االقتصادي الذي يقوم عـىل امللكيـة اخلاصـة ملـوارد :الرأساملية − ٢٣

 ).مج(الثروة 
جـرى افتتـاح : بـدأه, نحـو: َ العمـلافتـتح. حتمـصدر افتـ: االفتتاح − 

 .ٍّاملؤمتر يف جو متوتر
 .ُ املقال الرئييس الذي تفتتح به صحيفة أو جملة:االفتتاحية − ٢٤
ّالفردية − ٢٥ ُ نزوع الفرد :َ والفردية مـذهب . التحرر من سلطان اجلامعةإىل ُ

َّسيايس يعتد بالفرد وحيد من سلطان الدولةعىل ُّ ُُّ  . األفرادَ
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ًوأضيف أيضا ُ: 

ًصار قداما: َّمصدر تقدم: التقدم −  َّ ُ. 
 !).التقدميون( مذهب سيايس واقتصادي يدافع عنه أنصار التطور :ُّالتقدمية − ٢٦

َمصدر فعل أنتج اليشء: اإلنتاج −  َ ْ ّتوال: َ َ ُه حتى أتى نتاجهَ َ ِ. 

ًالعائد من سـلعة أو خدمـة يف مـدة مـا, مقـدرا : يف االقتصاداإلنتاجية  − ٢٧
 .هًوحدات عينية أو نقدية, منسوبا إىل نفقة إنتاجب

ْاملنهج −   .اخلطة املرسومة: َ
 . نظام طرق البحث:املنهجية − ٢٨

ّنقول هذا بحث علمي يتميز بمنهج فذ  :...كان منهج عمل فالن كام ييل: أو! ٌ
ُّإن ذلك التخليط ال تقره :... ولكن نقول ِ  !البحث العلميمنهجية ُ

ْ عرف قدره:َاإلحصاء مصدر أحىص اليشء −  َ َ َ َ. 
 إحــصاء مبنــي عــىل مــنهج علــم اإلحــصاء, كإحــصائية :اإلحــصائية − ٢٩

ٍالسكان يف بلد ما ّ. 
ْمشتقة من عبقر ( :العبقرية − ٣٠ ْ َهي خاصية م). َ ُ بلغ الثناء عليـه الغايـة, ْنُ

 . يفوقه يشءوال
 .َّمصدر خص: اخلصوص − 
وقـد أشـار األئمـة . وزيـادة) اخلصوص(تدل عىل معنى  :اخلصوصية − ٣١

 ).تاء النقل: املراد( ,للمبالغةالتاء فيه : ا بقوهلمإىل هذ

ــصادر  ــه بعــض امل ــول األئمــة هــذا يف توجي ــسائغ أن نكــرر ق فهــل مــن ال
ًالصناعية التي استعملت حديثا, مثل  ?... اإلمكانية واجلاملية واالحتفالية:ُ

*   *   * 




