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  دراسة تحليلية وموازنة لمصطلحات خلق ا�نسان في المخصص �بن سيده

  .2محمد الحافظ الروسي.1أحمد أعراب.1ھشام بحيري

 . جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم والتقنيات بطنجة1

  .كلية ا#داب والعلوم ا نسانية بتطوان جامعة عبد المالك السعدي،2

  

  

قفزة  ]ـھ458 – ـھ398[1بن سيده المرسي يشكل معجم  المخصص 

نوعية في التأليف المعجمي بالنظر إلى حجمه وتاريخ تأليفه وطريقة ترتيب مادته، 

فقد ألف في القرن الخامس الھجري ويضم سبعة عشر كتابا، واْعتُمد في ترتيب مادة 

ھذه الكتب على الموضوعات، إذ ُرتبت اNلفاظ تبعا للمعنى الذي تحمله، فجعل ابن 

Nول وأدار حوله باقي مواضيع الكتاب حيث استطاع أن سيده ا نسان محور كتابه ا

يساير حياة ا نسان منذ و1دته وقبلھا، كما أحاط بكل تفاصيل حياته فجعل ا نسان 

نقطة ا1رتكاز في وحدة المخصص وجمع حوله ما تشتت في كتب اللغة مستفيدا في 

وية التي ألفھا ابن الرسائل اللغ  ذلك من سائر الجھود اللغوية السابقة عليه خصوصا

السكيت وثعلب وأبو حنيفة الدينوري والفراء واNصمعي وأبو زيد وأبو حاتم 

السجستاني والنضر بن شميل وإلى جانب جمھرة اللغة 1بن دريد وكتاب العين 

للخليل بن أحمد والبارع للقالي، وكان أكثر اعتماده على كتاب الغريب المصنف 

ب في المخصص ذكر ابن سيده Nسماء اNع_م الذين ومما يثير ا عجا. Nبي عبيد

  . اعتمد على مصادرھم  في عناية فائقة مراعيا اNمانة العلمية في تأليف معجمه

كل ھذا ساھم في إغناء ھذا المعجم ليكون، كما أراد له مؤلفه، أداة عملية 

مخصص تزود الكاتب والعالم والشاعر والخطيب بالمادة التي تعوزه، كما يشكل ال

ينبوعا 1 ينضب للمصطلحات العلمية لما يتميز به من وصف دقيق وإحاطة شاملة 

كتاب " لمجموعة من الظواھر الطبيعية وخير مثال على ذلك ما جاء في كتابه اNول

الذي سنحاول من خ_له إبراز مكانة المخصص المعجمية وذلك " خلق ا نسان

بعض المفاھيم العلمية تعبيرا دقيقا بالوقوف على بعض المصطلحات التي تعبر عن 

وتحليل معانيھا وتمحيص د1لتھا من خ_ل أدائھا للمفاھيم التي تعبر عنھا في 

العصر الحديث، ونھدف من خ_ل ذلك إبراز دقة اللسان العربي مما يجعلنا في 
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بعض اNحيان في غنى عن الترجمة الحرفية أو التعريب المباشر للمصطلحات كما 

للسان المنقول عنه، وذلك بالعودة إلى التراث العربي الفصيح والبحث وردت في ا

عن المصطلحات اNصيلة لنعيد للغتنا العربية المكانة التي احتلتھا لقرون عدة ونقيم 

  .ھمزة وصل بين ماضيھا وحاضرھا

فمن خ_ل قراءة كتاب خلق ا نسان نجد أن ابن سيده يستبطن منھجا 

من " إنسان" بالحديث عن لفظ ذ يستھل ھذا الكتاب مضبوطا في عرضه لمادته إ

الناحية اللغوية والصرفية لينتقل مباشرة بعد ذلك  إلى باب الحمل والو1دة الذي 

تحدث فيه عن الحمل والو1دة وما يتبعھما من رضاع وفطام وسائر ضروب التربية 

الرأس مركزا وأسنان اNو1د، كما بدأ في نفس الباب في وصف ا نسان منطلقا من 

  .على صفاته وما يعلوه من شعر

وفي الباب الثاني الذي سماه باب التشعث واصل الحديث عن الشعر 

مركزا على أعراضه لينتقل بعد ذلك  في نفس الباب إلى  الحديث عن أعضاء 

 الرأس مبتدئا باNذن فالعين واNنف والفم والشفاه واNسنان واللسان والحلق واللحى،

إلى العنق فالمنكب والكتف والعضد والذراع فالكف وما فيه ثم الظھر  ذلك لينتقل بعد

وما فيه، ثم البطن وما فيھا، وھكذا إلى أن وصل إلى اNقدام مرورا باNنثيين 

والعجز والدبر والفخذين والركبة والساق، كما تناول في ھذا الباب الحديث عن 

  .القوة واNلوانصفات ا نسان كالطول والقصر والھزال والشدة و

أما الباب الثالث فسماه باب الفصاحة وركز فيه الحديث عن صفات الك_م 

  .واNصوات وصفاتھا كالشدة والصياح وأصوات الغناء والطرب وأصوات الضحك

ومن خ_ل ما سبق ذكره، ن_حظ أن ابن سيده في حديثه عن أعضاء 

و1 إلى أخمص القدمين، الجسم بدأ من أعلى الرأس مرورا بكل أعضاء الجسم ووص

ففي كل عضو يبدأ بذكر اسمه ومرادفاته وما اشتق منه واNفعال المرتبطة بھذا 

  .العضو ثم يأتي باNجزاء المرتبطة به وصفاته واNدواء والعيوب  التي تصيبه

و براز القيمة ا1صط_حية العلمية للمخصص، وقدرة اللغة العربية على 

خصوصا ما يتعلق بخلق ا نسان، . احتواء كل ما يستجد في المعرفة ا نسانية
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سنورد مجموعتين من المصطلحات، اNولى مرتبطة بالعين والثانية متعلقة 

  .باNسنان

تبطة بالعين مصنفة كما سنبدأ في ما يلي بجرد عام Nھم المصطلحات المر

  :200إلى صفحة 178وردت في المخصص من صفحة

  

تعريف 

  العين

ما   أسماؤھا

يشتق 

  منھا

صفاتھا   أجزاؤھا

  المستحسنة

العيوب 

التي 

  يصيبھا

  ا;دواء

حاسة 

  البصر

جحمة 

  .ا نسان

  البصاصة

  أعين

  أعينات

  أعيان

  عيون

  عاين

  معاينة

  عيان

  المقلة

  الھانة

  مخ العين

  الحدقة

  الناظر

  ا نسان

  الجلسي

  الجحاظان

  اNجفان

  الحم_ق

  الورشان

  اNشفار

  الھُدب

  الِمْحجر

  الموق

  ظمياء

  النجل

  البجج

  البرج

  الحور

  الدعج

  العين

  حدرة

  القَبَل

  الَحَول

  الخزرة

  الِجحاظ

  الَجْحظم

َعْيٌن 

  َجْھَراءُ 

الشََّوُص 

  اللََّخصُ 

  الَحَوصُ 

  

  القََضأ

  ا1نس_ق

  الَحَذل

  القََمع

َمش   الرَّ

  الُجْدجد

  الظبظاب

  الَغْضبة

َمد   الرَّ

  الَجَرب

  الُكْمنة

  الَحْدرة

  الجحام

  الظفر

  الحثر
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  اللِّحاظ

  البََخَصة

  اللََّخَصة

  اNسھران

  الصادُّ 

  اNصدران

  اللحح

  الوكتة

  الوقرة

  الودقة

الشامة 

  القذى

  الغمص

  الرمص

  الخدر

ھذه ومما يثير ا1نتباه في المخصص ذكر ابن سيده لمرادفات بعض 

اNلفاظ ومسميات بعض أجزاء العضو مما يجعل المعجمي أمام خيارات عدة ينتقي 

  :منھا ما ھو مألوف أو سھل التداول ، مثل 

  .فص العين_ الحنديرة_ الحندورة _ الحنديقة_ الحندقة : الحدقة▪

  .َعْيُر العين_ ُذباب العين: إنسان العين▪

  .ِدصت وَجِحظتنَ _ عين ظاھرة_عين جھراء :العين الجاحظة▪ 

و1 يفوت ابن سيده أن يذكر بعض مشتقات المصطلحات التي يعرفھا في 

  :معجمه خصوصا الصفات و اNفعال، فيقول مث_

، نُْجلٌ ، الجمع نَْجDء، وامرأة أَْنَجلھو سعة العين وحسنھا، رجل : النََّجل▪ 

   .1نََجDالعين  نَِجلتنادر،  نِجالو

وقد  لخصاءوامرأة  ألخصھو كثرة اللحم وغلظ اNجفان، رجل : اللََّخص▪ 

  .2لََخصاً  لَِخصَ 

                                                 
.182:ص1المخصص ج-  1  
.187:ص1المخصص ج-  2  
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سنحاول الوقوف على بعض اNلفاظ الواردة في  سبق ذكره وللتوسع فيما

الجدول أع_ه نختار منھا بعض العيوب التي تصيب العين وتحليلھا من خ_ل 

  .عناصرھا المعجمية  براز دقة اللسان العربي

 والَحَوُل، القَبَلُ  العين في ثابت،: "جاء في المخصص :والقَبَل الَحَولُ  •

، 3"الَحَجاج إلى تنظرُ  كأنَّھا والَحَول اNنف، ُعْرض إلى تنظر كأنھا تكونَ  أن فالقَبَل

فالفرق بين العيبين يتجلى في اتجاه نظر العين، فإذا اتجھت العين في نظرتھا نحو 

سمي ھذا العيب َحَو1ً وإذا اتجھت العين  نحو عرض اNنف سمي ھذا  4الَحَجاج

  .العيب قَبَ_ً 

القَبَل أن تميل إلى الُموق والَحَول أن :" ويضيف ابن سيده قول أبي عبيدة

وھذا الك_م يؤكد ما جاء في التعريف اNول و يحدد بدقة أكبر  5"تميل إلى اللِّحاظ

  .العيب باتجاه النظر

ھو خروج المقلة :" يعرف ابن سيده الجحاظ بقوله: والشََّوصالِجحاظ •

، أما الشوص فيعرفه بقوله 6"وظھورھا، رجل جاحظ العينين وجحظ يجحظ جحوظا

ھو شدة الجحاظ حتى 1 يت_قى الجفنان، وھو أسوأ العيوب وأقبحھا وقد َشِوَص " 

  .7"َشَوصاً 

رجة خروج المقلة إذ يبدو من خ_ل مقارنة التعريفين أن ك_ھما مرتبط بد

  .يكون خروجھا في حالة الشوص أشد منه في حالة الجحاظ

اللخص ھو كثرة اللحم وِغلظ :" يعرف ابن سيده اللخص بقوله: اللََّخص • 

اNجفان، رجل ألخص وامرأة لخصاء وقد لَِخَص لََخصاً، واللخص خلقة في العين 

اللحم وغلظ اNجفان، وھو عيب  فھذا العيب مرتبط بكثرة  8."وليس بِحاِدٍث من داء 

خلقي قد يولد به ا نسان، وفي المقابل نجد في المخصص أن رقة الجفون من 
                                                 

. 186:ص1المخصص ج_  3  
وفي اللسان أيضا العظم الذي ) 175المخصص(العينين العظمان المشرفان على غاري: الحجاج _ 

  4ينبت عليه الحاجب 
.186: ص1المخصص ج_  5  
.187:ص1المخصص ج_  6  
.187ص 1المخصص ج_  7  
187ص1المخصص ج_ 8  
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عين "الصفات المستحسنة في عين ا نسان وتسمى العين إذا كانت جفونھا رقيقة 

كما أن رقة الجفون مما يستحسن في العين الحوراء با ضافة إلى شدة .  9"ظمياء

  . دة سوادھا واستدارة حدقتھابياض بياضھا و ش

من خ_ل ھذا التحليل البسيط لبعض عيوب العين ن_حظ مدى دقة اللسان 

العربي في تسمية بعض  الظواھر باعتماد الم_حظة الدقيقة وإط_ق المصطلح 

  .المناسب على كل تغيير يطرأ على العين

لك بما وھذا ما سيتأكد كذلك عند حديث ابن سيده عن اNسنان، ونمثل لذ

فنجد ابن سيده يورد مجموعة من " باب أعراض اNسنان من قبل نبتتھا"ورد في 

اNلفاظ التي تصف بدقة ما قد يصيب اNسنان من أعراض خ_ل نموھا، ھذه 

اNعراض قد تكون ذات قيمة جمالية أو قد تكون عيبا حسب المعايير الجمالية عند 

المفاھيم يمكن أن تشكل أساسا لمعجم العرب القدامى، كما أن ھذه المصطلحات أو 

طب اNسنان خصوصا أمام تنوع ھذه المصطلحات التي يمكن تصنيفھا حسب حقول 

  :ونمثل لذلك بما يلي. د1لية حسب الع_قات المعنوية التي تجمع بينھا

   

                                                 
.182ص  1المخصص ج_  9  
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  مفھومه  المصطلح  الحقل الد�لي

  

  

  

  تباعد اNسنان

 ما تَباُعد وھو الفَلَجُ  اNسنان في ثابت،  الفَلَج

 وقد فَْلجاءُ  وامرأة أَْفلَجُ  رجل الثَّنِيَّتَين بين

  .فَلَجاً  فَلِج

الَخلَل أو 

  الَشَعب

ثابت، يقال لما بين الثنيتين الشعب 

  .والخلل والخ_ل

 تباُعدُ  وھو الفََرق، اNسنان وفي ثابت،  الفََرق

ة الثَّنِيَّتَين رأسي بين ما  تَدانَت وإن خاصَّ

 وقد فَْرقاءُ  وامرأة أْفَرقُ  رجل أُصولُھما

  .فََرقاً  فَِرق

  

  

  

  

  

  طول وقصر اNسنان

  الَرَوقُ 

  

  

َوق، وفيھا  الُع_ الثَّنايا طُول وھو الرَّ

 َروق وقد َروقاءُ  وامرأة أْرَوقُ  رجل

  .َرَوقّاً 

 والتَِواُؤھا الفَمِ  في الثَّنَايا ُدُخول الَعقَص،  الَعقَص

 واNنثى أْعقَصُ  فھو َعقَصاً  َعقِص وقد

  .َعْقصاءُ 

 َعِصل وِشدَّتهُ، النابِ  اْعِوَجاج :والَعَصلُ   الَعَصل

 والجمع وَعِصلٌ  أْعَصلُ  فھو َعَص_ً 

 إ1 الَعَصل يكون و1 وِعصالٌ  ُعْصلٌ 

  .َص_بة مع َعَوجاً 
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 وھو الَكَسسُ  اNسنان وفي ثابت،  الَكَسس

  .َكسَّاءُ  وامرأة أَكسُّ  رجل قَِصُرھا

 أْفَوهُ  رجل قيل ُكلُّھا، اNْسنان طالت وإذا  الفََوه

  . فَْوھاءُ  وامرأة

 وإْقبالُھا اNْسنان قَِصر وھو اليَلَل وفيھا  اليَلَل

 يَ_ءُ  وامرأة أَيَلُّ  رجل الفَمِ  باِطن على

  .يَيَلُّ  الرجلُ  يَلَّ  وقد

  

  

  

  نبتة اNسنان

  

  

َغا، وفيھا ثابت،  الشَّغا  تَْختلف أن وھو الشَّ

 ويقصر بعُضھا يَطُول تَْنتِسق و1 نِْبتَتھا

 وَشغاً، َشْغوة السِّن َشَغيت بعضھا

 رجل ثابت، ُشُغّواً، َشَغت اNصمعي،

 للُعقَاب قيل وإنما َشْغواءُ  وامرأة أَْشَغى

 على اNْعلى ِمْنقارھا لطُولِ  َشْغواء

  .اNْسفل

  اللََّصص

  

ثابت، وفيھا اللََّصص وھو ِشدَّة التزاق 

1 يَْدُخلَھا شيء رجل أَلَصُّ  حتىنِْبتتھا 

اُء وقد لَِصَصت لََصصاً    .وامرأة لَصَّ

 َصُغرت قََرداً، أسنانُه قَِرَدت حاتم، أبو  قَِرَدت

ْرُدر ولَِحقت   .بالدُّ

  

  

 Nن اNسنان الناقِصُ  الَكْوَسج ثابت،  الَكْوَسج

 نَقَصت فإذا وثَ_ثون اثنانِ  عنده ا نسانَ 

  .َكْوَسجٌ  فھو
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  عدد اNسنان

  

  

 َزوائِدُ  أسنانٌ  وھي الثََّعل وفيھا ثابت،  الثََّعل

 وامرأة أْثَعلُ  رجل اNسنان ِعدَّة على

  ثَْع_ءُ 

: الروائيل والرواويل ، الواحد راؤول   الروائيل

وھي زوائد تنبت في أصل اNسنان من 

تشبه الثنايا و1 فوقھا، ومن تحتھا 1 

  .الرباعيات خلقتھا خلقة أنياب

  

  

  

  انتضاد اNسنان

  

ْصف  َرْصفاً  أسنانُه َرَصفت عبيدة، أبو  الرَّ

 تَصافَّت َرِصفَة، فھي رصفاً  ورصفت

 زيد، أبو واستََوْت، وانتظََمت نِْبتَتِھا في

  .ُمْرتَِصفة أسنان

تَل تَل، وفيھا ثابت،  الرَّ  اNسنان اتِّساقُ  وھو الرَّ

 َرتِلَة وامرأة وَرتِل َرتَل ثْغر واْستِواُؤھا

  .الثَّْغر

   

خ_ل ھذا الجدول تظھر لنا القيمة المعجمية للمخصص فھو يورد من 

ألفاظا كثيرة لمعان قد نعبر عنھا بجمل كثيرة، وھكذا يمكن للباحثين أن يعتمدوا مادة 

لوضع مصطلحات العلوم بدل ا1كتفاء بالترجمة الحرفية للمصطلحات  المخصص

من  بعض المعاجم الحديثةنمثل لذلك بما ورد في . اNجنبية أو تعريبھا أو اقتراضھا

 اجمالمع همصطلحات نجد لھا مقاب_ت دقيقة في المخصص بينما ترجمت في ھذ

 اتعلى مصطلح افي ترجمتھترجمة حرفية تفتقر إلى ا1قتصاد في التعبير أو اعتمد 

  : مثل    ،أخرى مقارنة مع المصطلح اNصلي تد11 الھ

في المخصص الوجع الذي يصاحب  يقصد به ابن :الطلق أو المخاض• 

الو1دة، ويميز بين المخاض والطلق، فاNول يكون للناس والبھائم، بينما الثاني 
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" ألم الوضع"ويذكر في إحدى المعاجم الحديثة تحت اسم . 10خاص با نسان فقط

   .douleurs de l’accouchement11بعدما تمت ترجمته ترجمة حرفية عن كلمة 

نجد في المخصص تعبيرات دقيقة تصف فقدان : ا�سقاط أو ا�مDص•

الجنين أو خروجه من الرحم سواء قبل تمام خلقه أو  تمام مدة حمله، وذلك 

ابن اNعرابي، وھي امرأة . ألقت ولدھا لغير تمام فھو ِسْقط وُسْقط وَسْقطفإذا :"مثل

ْوُع وَسقَط بھا   . 12"ُمْسقِط فإذا كان ذلك عادةً لھا فھي ِمْسقاط وقد أََسْقطَھا الرَّ

  :عبيد ويضيف ابن سيده قول أبي

لٌِص الُمْمصل، التي تُْلقي ولدھا وھو ُمْضغة وقد أَْملصت، صاحب العين، امرأة ُممْ "

ويمكن أن نستنتج من ھذا التعريف  ."13وِمْم_ص كذلك وقد أَْملََصْت والولد َملِيصٌ 

أن ا سقاط قد يكون قبل الخلق دون تحديد للمدة بينما ا م_ص  يطلق على فقدان 

في حين 1 نجد ذكرا في باب الحمل والو1دة في كتاب خلق . الجنين وھو مضغة

في الترجمات  avortementمقابل لمصطلح ال" ا جھاض"ا نسان لمصطلح 

المعاصرة، وھو المصطلح  الذي خص  به اNصمعي ا بل دون ا نسان في كتاب 

فإذا ألقته قبل تمامه، على أي ضرب كان قيل ألقته َجھيضا، وھي :" ا بل بقوله

  .14"ُمْجِھض، وھن َمجاھيض

يعرفه ابن  يطلق في المخصص على السائل المحيط بالجنين،: الِحَو�ء• 

أما في المعاجم الحديثة تسمى .15"الحو1ء الماء الذي يكون في السَّلى :"سيده بقوله

 .liquide amniotique 16الحو1ء بالسائل السلوي وھو ترجمة حرفية ل

بَُب والَوَطفُ • اNذن وما فيھا "عند حديثه عن -يطلق ابن سيده الزبب : الزَّ

وھو ما ُعبِّر  فاً َط ذا قَلَّْت ھذه الكثافة سميت وَ على كثافة شعر اNذن، فإ -"وصفاتھا

بَّاُء الكثيَرةُ الشعر ، والَوْطفاُء وا1سم الَوَطف وھو أْھون من ) اNذن(و :"عنه  ب الزَّ

                                                 
.69ص1المخصص ج_ 10 
.13:معجم العلوم الطبيعية،  ص_ -  11  
.76:ص1ص جالمخص-  12  

.96_70ص  1المخصص ج  _ 13  
.122_121اNصمعي كتاب ا بل ص _  14  
.77:ص 1المخصص ج_  15  
.1996، شعبة العلوم الطبيعية، الثالثة ثانوي، افريقيا الشرق 278كتاب العلوم الطبيعية،ص-  16  
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بَب التي ترجمت في   hypertrichoseويقابل ذلك في الفرنسية بكلمة  17".الزَّ

كثافة شعر " اھرة وھيإحدى المراجع الحديثة  ترجمة حرفية طويلة تشرح الظ

 .18"اNذن

الفَْھقة،  :"يُعنى بھا أول فقرة في العنق إذ عرفھا ابن سيده بقوله: الفَْھقة•

بينما نجد في المعجم ."موِضع الفِْقرة من الُعنق عند الَمقَّذ وھي أّول فِقرة في الُعنُق

، إذ atlas19 :الموحد ترجمة طويلة للكلمة اNجنبية التي تقابل ھذه الفقرة وھي

  ."الفقرة العنقية اNولى"ترجمت ب 

 الھاَمة من يأخذ الذي اNبيضُ  الَخْيط :"يعرف في المخصص بـ: النُّخاع •

، وباضط_عنا على المصطلحات 20"الذَّنَب َعْجب يبلغَ  حتى الظھر فَقَار في يْنقاد ثم

ا نجليزي التي أقرھا مجمع دمشق للغة العربية، نجده قد ترجم حرفيا المصطلح  

"Spinal cord"  حبل من النسيج الشوكي "والذي يعرفه بـ"  الحبل الشوكي"بـ

، بينما نجد في التراث العربي المصطلح العربي  21"يمتد داخل العمود الفقاري

  ".النُّخاع"اNصيل الذي يغنينا عن ھذه الترجمة الحرفية، وھو 

، إ1 أن ھذا المصطلح 22الشَّعر ُسقُوُط يقصد به في المخصص   :ا�مراط •

سقوط "بـ   "Pélade"أھمل في المعجم الحديث، فترجم المصطلح الفرنسي 

  .23"الشعر

، " ناجذ"وھي في المخصص آخر اNضراس نباتا، مفردھا  :النواجذ•

، بينما 24"ضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى بدت نواجذه:"وفي الحديث

 Dent deوھي ترجمة ل " لضرس العق:"ترجم في معجم الحيوان بـ 

                                                 
.169: ص1المخصص ج_  17  

علوم التجريبية، افريقيا الشرق ، شعبة ال280:كتاب العلوم الطبيعية السنة الثالثة ثانوية، ص 
1996. _ 18  

.21ص)مصطلحات علم الحيوان(المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام  -  19  
.315: المخصص، ص-  20  
.1979: ، سنة21، المجلد132:مجموعة المصطلحات التي أقرھا مجمع دمشق، ص-  21 
.147:ص1المخصص ج-  22 
.82:صمعجم العلوم الطبيعية، -  23  
.245:ص1المخصص ج-  24  
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sagesseواحد من أضراس أربعة يخرجن بعد استحكام :" ، والذي يعرفه بكونه

  .25"اNسنان

مَّان•  يقصد بھذا المصطلح خرقا اNنف اللذان يخرج منھما الھواء، :السَّ

، والمستعمل حاليا ھو فتحتا اNنف 26كما يطلق عليھما الَمْنَخَران أوالَمْنِخَران

   . choane27المترجم عن الكلمة اNجنبية  

، والمستعمل حاليا فتحة 28"أطلقھا ابن سيده على ثَْقب الدبر :الفَْنقورة• 

  .orifice anal 29الشرج المترجمة حرفيا المصطلح اNجنبي 

ر في يقصد بھذا المصطلح في المخصص رأس الفَِخذ الذي يدو: الَكْرَمة •

 :ـب معجم الحيوانفي    tête de fémur، بينما ترجم مصطلح 30َمَحارة الَوِرك

في اللغة الفرنسية ھو عظم الفخذ، "  fémur" ، لكن المقصود ب31 "رأس الفخذ"

  ."رأس عظم الفخذ :"ـب  tête de fémurفالمفروض  أن يترجم مصطلح 

، وھذا المصطلح من 32يقصد به في المخصص وجع القلب: القDُبُ  •

أسماء اNمراض المشتقة من أعضائھا كما تمت ا شارة إلى ذلك في الفصل الثاني 

" من البحث، لكن ھذا المصطلح لم يستعمل في المعجم الحديث عند ترجمة مصطلح 

cardialgie " ألم "بل ترجم بما يدل على معناه في كلمتين مضافتين ھما

  .33"القلب

1 عينات شاھدة على غنى اللسان العربي الذي وما سبق ذكره ماھو إ 

يمثل المخصص أحد ينابيعه بعدما جمع ُمَؤلفه مادته الغنية المتناثرة في كتب اللغة 

مؤثرا الحفاظ على ھذا اللسان العربي المبين، لكن ذلك لن يتحقق في وقتنا الحاضر 

  : بـإ1 

                                                 
.27:،ص1971معجم الحيوان، المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي، -  25  
.225:ص1المخصص ج_ 26  

.35ص)مصطلحات علم الحيوان(المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام  _27  
.375: ص 1المخصص ج_  28  
.12:ص)مصطلحات علم الحيوان(المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام  _ 29  
.370: ص1المخصص ج_  30  
.1971، المنظمة العربية لتنسيق التعريب  في الوطن العربي الرباط،37:معجم الحيوان، ص_  31  
.537:ص2المخصص ج-  32  
.13: ،ص1992افريقيا الشرق، معجم العلوم الطبيعية، وزارة التربية الوطنية، -  33  
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طلحات علمية استقراء وإحياء التراث العربي خاصة ما استعمل من مص -

  .صالحة ل_ستعمال الحديث

تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على الكلمات المعربة تعريبا  -

  .حرفيا

عدم التقيد اNعمى بالمصطلح الغربي في لغة ما وا1عتماد على مفھوم  -

  .ومدلول المصطلح العربي المناسب له

العبارة لتسھيل النسبة  تفضيل اللفظة المفردة على المصطلح المركب أو -

  .و ا ضافة

تجنب تعريب المصطلحات اNجنبية إ1 إذا تعذر العثور على لفظ عربي  -

 .م_ئم

وما ھذه إ1 خطوات قليلة مما نبه إليھا بعض الغيورين على لغة الضاد 

ولن يتحقق ذلك إ1 با1نتقال إلى . الذين يحملون ھاجس الحفاظ على لغتنا اNصيلة

  .تجاوز حدود التنظيرالتطبيق و


